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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
DECRETO N" 2644 DE 09 DE MAiô . DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ. usando das ç;tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da ConstituiÇão do Estado do 
Amapá. > 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n° 2407, de 13 çle ab.ril de 2011, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4961. de 13 de abril de 20 !I, que passa 
a vigorar com a seguinte alteração: · 

Onde se lê: 

E. E. MARIA HELENA 
CORDELRO 

Leia-se: 

E. E. PROF' Mt\RI:\ 
HELENA CORDEIRO 

Ezequias Leão de Carvalho 

Ezequias Leão de Carvalho 

DECRETO N" 2645 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, us~do das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em •~sta o contido no Ofício n° 218/11/GP, 

RESOLVE: 

Autorizar a cessão à Câmara dos Deputados, a contar de 25 de 

fevereiro de 2011, do servidor Paulo Santiago Pinto, Matricula n• 862649, 
integrante d_o. Qua~ro de Pessoal Civil do Estado do Aniapà, lotado na 
Secretaria de Educação, nos termos do'art. 113, I.§ 1•, da Lei n• 0066, de 03 
de maio de 1993. 

Mocapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N" 2646 DE 09 DE MAIO DE 2011 

. O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em ~sta o contido no Ofício n• 229/201'1-GAB/SETEC, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica criada a Comissão lnterinstitucional para elaborar 
proposta de concurso público para a Universidade !lo Estado do Amapá -
UEAP e para o Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnolõgicas do Estado do 
Amapá- !EPA, bem como a integração de seus pesquisadores para lecionar na 
Universidade do Estado do Amapá. A Comi'ssão será composta pelos membros 
abaixo: 

Pelo SETEC: 
I. Antonio Claudio Almeida de Carvalho (Presidente) 
2. Antonio Carlos Brito de Lima Júnior 
3. Luzimar Rebelo Azevedo 

Pelo UEAP: 
I. Maria Lúcia Teixeira Borges (Vice-Presidente) 
2. Hellen Kátia Monteiro Cambraia . 
3. Alexandre Souza Amaral 

Pelo IEPA: 
1. Luis Roberto Takiyama 
2. Aristóteles Viana Fernandes 
3. Socorro de Jesus Chaves Tork 

Art. 2° Este Decreto entra em \igor na data de sua publicação. 

Macopá, 09 de maio de 2011 

k!.{l{af.Efi; 
-CA:r Gov~r~cAfrSeft 
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Órgãos Estratégicos de Execução 
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Secretários de Estado 

Administração: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (interino) 
Desenvolvimento Rural: José Roberto Afonso Pantoja 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo . 
Comunicação: Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho Gonçalves 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral Pigarilho 
Educação: Miriam Alves Corrêa Silva 
Receita Estadual: Cláudio Pinho de Santana 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
Infraestrutura: Joel Banha Picanço 
Meio Ambiente: Paulo Sérgio Sampaio Figueira 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Evandro Costa Gama 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Helena Pereira Colares 
Mobilização Social: Ely da Silva Almeida 
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Arnprev: Elcio José de Souza Ferreira 
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EAP: Maria.lzabel de Abulquerque Cambraia. 
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Di agro: Rosival Gonçalves de Albuquerque 
Feria: Dinete Regina Pantoja 

I Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Aline Paranhos Varonil Gurgel 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros 
Pescap: João Bosco-Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alípio DinÍz de Moraes Júnior· 
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Maurício Olh·eira de Souza 
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IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
F undaçào Tumucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino.Rodrigues.Gemaque 
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DECRETO N" 2647 DE 09 DE MAIO DE 2011 

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

RESOLVE 

Homologar o deslocamento de Miriam Alves Corrêa Silva. 
Secretária de Estado da Educação. da sede de suas atribuições, Macapá-AP, 
até a cidade de Brasília-DF, a fun de participar do Lançamento do Programa 
Nacional de Tecnologia e Ciência - PRONATEC, do Ministério da Educação, 
nos dias 28 e 29 de abril de 2011. 

Macapá. 09 de maio de 2011 

DECRETO N" 2648 .DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usaneío das atribuições 
que lhe ~ão conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Consútuição do Estado do 
Amapá. 

RESOLVE 

... 
Homologar a designação de Maria Helena Oliveira Nobre, Chefe 

de Gabinete, pelo exercício, em subsútuição, do cargo de Secretário de Estado 
da Educação, durante o impedimentt> de( titular, nos dias 28 e 29 de abril de 
2011. - ' 

Macapá. de maio de 2011 

DECRETO N° 2649 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, Us3Uldo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o conúdo no Ofício n• 207/11-GAB/SEDEL, 

RESOLVE: 

Ho·mologar o deslocamento de José Luiz Amaral Pingarilho, 
Secretário de Estado do Desporto e Lazer, da sede de suas atribúições, 
Macapá-AP, ate a cidade de Brasflia-DF, a fun de participar da Reunião do 
Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte, nos dias 03 c 
04 de maio de 2011. 

/ Macopá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N° 2650 09 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n• 207/11-GAB/SEDEL, 

RESOl.VE: 

Homologar a designação de Evandro Freitas Siqueira, Chefe de 
Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secretário de Estado do 
Desporto e Lazer, durante o impedimento do titular. nos dias 03 e 04 de maio 
de 2011. 



.. 
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Macapá, 09 de maio de 2011 

~ C~MJI.O GÓES C éAi Governo r 

DECRETO N" 2651' DE 09 DE MAIO DE 20J 1 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em \~sta·o contido no Ofício n• 0411111-GAB/SEMA, 

RESOLVE: 

Autorizar Paulo Sérgio Sampaio Figueira, Secretário de Estado do 
Meio Ambiente, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP. ate a 
cidade de Brosilia-Df, a fim de participar do Seminário: "Diretiva Quadro no 
Domínio das Águas .(DQA) e o Sistema Nacional de Gerenciam_e.nto de Recursos 
Hídricos (SINGREH)", nos dias 11 e 12 de maio de 20 11. 

Macapá, 09 de maio. de 2011 

l>ECRETO N" 2652 OE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usand~ das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá, e t~ndo em vista o contido no Ofício n° 002197/GAB/SEC/SETRAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Sérgio Roberto Rodrigues de la
Rocque, Secretário de Estado de Transportes, da sede de suas atribuições, 
Mocopá-AP, até a cidade de Brosília-DF. a fim de tratar de assuntos de 
interesse da administração estadual junto ao Ministério dos Transportes e 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes · DNIT, nos dias 26 e 
27 c,te abril de 20 11. 

Macopá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N" 2653 OE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 002197/GAB/SEC/SETRAP. 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Luciano Sotefo da Conceição, Chefe de 
Gabinete, pelo exerci cio, .em substituição. do cargo de .. Secretário de Estado de 
Transportes, durante o iÍnpedimento do titular, no; dias 26 e 27 de ·abril de · 
2011. 

Macapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N° 2654 DE 09 DE MAIO bE. 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usanct~ das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo el)1 vista o contido no Ofício n° 04IT/l>GPC, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Tito Guimanies Neto, Delegado 
Geral de Policia Civil, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de 
Reeife-PE. a fim de acompanhar o Secretário de Segurança Pública, em visita 
á Policia Civil daquele Estado, no período de 25 a 28 de abril de 2011. 

Macopá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N° 2655 DE 09 l>E MAIO l>E 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso )()01, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n° 04n/DGPC, 

RESOLVE: 

Homologar a designação· de Aline Maria dos Santos Cavalcante, 
Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Delegado Geral 
de Policia Ci,~l. durante o impedimento do titular, no penado de 25 a 28 de 
abril de 20 11. 

Macapá, 09 de 
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DECRETO N" .2956 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qÚe lhe são conferidas peJo art. 1 19, inciso JO<V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0615/2011-GAB/POUTEC, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Odair eereira Monteiro, Diretor· 
Presidente da Policia Técnico-Cientiflca. da sede de suas atribuições, Macapá
AP, ate a cidade de Recife-PE, a frm de participar da Visita Tccnica na 
·Secretaria de Defesa Social daquele Estado, no periodo de 26 a 28 de abnl de 
2011. • 

Macapá, 09 de maio de 2011 

~~~ti{$; éis Gov~fa!lt' • 
DECRETO No 2657 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sãó conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0615/2011-GAB/POUTEC, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Pablo Abdon da Costa Francez. Chefe 
de Gabinete, pelo e.xercicio, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente da 
Polícia Técnico·Cienúfica, durante o impedimento do titular, no período de 26 
a28deaBrildC20ll. ~ '"'' t:."~f:T?f1' ::J>J'l ~x_;c..-c~ :~ í~1:<Cib 

Macapá, 09 de maio de 2011 

~~MOÓ'I~ 7 Gover dor;rr· 

DECRETO N" 2658 OE 09 bE MAIO OE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso JO<V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 313/IEPA, -

RESOLVE: 

Autorizar a servidora Mariana Petry · Cabral, Gerente Geral do 
Projeto "Pesquisa Arqueolõgica", para viajar da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até a Cidade do Cabo-África do Sul, a fim de discutir o projeto 
Arqueologia Pública na Terra Indígena Uaço, no período de 06 a 21 de maio de 
2011, sem ônus Para o Estado. 

Macapá, 09 de maio de 2011 

~,;MM: '~ éis Gove dor ~IaÇ 
1 

DECRETO N° 2659 DE 09 OE MAl;D OE 2011 

O GOVERNADOR DO" ESTADO DO AMAPÁ, usand~ das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso JO<V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendÓ em \ista o contido (!O Ofício n° 240/2011-GAB/SOR. 

RESOLVE: 

Autorizar José Roberto Afonso Pantoja, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural, para viajar da sede de suas atribuições, Macbpá-AP, 
até a cidade de Brasflia·-DF, a frm. de participar da Reunião Produtiva no 
Gabinete da Ministra do MPA, no dia 09 de maio de 2011.-

Macapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO W 2660 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 240/2011-GAB/SDR, 

RESOLVE: 

Designar Rômulo Alves de Vasconcelos, Chefe de Gabinete, para 
exercer, acumu1ativamente e em substituição, o cargo de Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Rural, durante o impedimento do titular, no dia 09 de 
maio de 201 1. 

Macapá, 09 de maio de 2011 

ao, __ 6ÓE~ 
CA/ Governa or API/i 

DECRETO W 2661 bE 09 bE MAIO OE 2011 

O GOVERNADQR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constil\lição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 210/2Q11-GAB/SEICOM, 

, r, ..... ,...,f. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Josi Reinaldo Alves Picanço, 
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Mineração, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belo Horizonti!-MG, a fim de 
participar da 1" Reunião Nacional dos Secretários de Oesen~olvimento 
Econômico. no período de 28 a 30 de abril de 2011. 

Mocapá, 09 de maio de 2011 

2662 OE 09 DE MAIO OE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da' Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 210/2011-GAB/SEICOM, 

' 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Adriana Claudio Oias Lacerda, Chefe 
de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secretário de Estado 
da Indústria, Comércio e Mineração, durante o impedimento do titular, no 
período de 28 a 30 de abril de 2011. 

Maca pá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N° 2663 DE 09 OE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso JO<V, da Constituição do Estado do 
Amapà, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0208/2Ô11-0IRE/LACEN, 

I 

Homologar o deslocamento de Fernando Antônio de Medeiros, 
Diretor-Presidente do Laboratório Centr.J de Saúde Pública. ela sr.cl~ clr. """" 

(!.r· 
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...................... 

atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, .a fim de tratar de parceria 
com o LACEN-PA, na realização de exames de Biologia Molecular para Hepatite 
C, nos dias .28 e .29 de abril de .20 I L 

Macapó, 09 de maio de 2011 

DECRETO N" 2664 DE 09 DE MAIO DE 2011 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituiçã,o do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n• 0208/2011-DIRE/LACEN. 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Ivanete Costa Amanajós. Chefe da 
l)ivisão de Bromatologia, pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor
Presidente do Laboratório Central de Saúde Pública, durante o impedimento 
do titular, nos dias 28 e 29 de abril de 20 ~ l. 

Macapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N" 2665 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sã(i'éónferidas pelo-art.,IJ9, inciso xxv, •. da Constitti'Íção do'Estadô do 
Amapá, e terido em vista o contido no Ofício n• 0143/2011-GABI/AFAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores abaixo relacionados; 
para 1-iajarem da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de 
Fortale:z:a/CE, a fim de realizarem visita técnica ao Banco do Povo da Prefeitura 
daquela cidade, no periodo de 26 a28 de abril de 2011: 

Sávio José Peres Fernandes Diretor-Presidente- Af'AP 

Cláudio Bania da Silva Diretor Técnico - AFAP 

-·~~·~-~~~ 
DECRETO N" 2666 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usand~ das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, 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•_ 2011/14377, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Regina Lúcia Cunho de Oliveira do cargo de 
Provimento Efetivo de Pedagogo, Classe "3'". Padrão I. Grupo Magistério; 
Cadastro n• 910074, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, a 
contar de 18 de fevereiro de 2011. · 

Macapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO ~· 2667 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, de ac~rdo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 2010/45981, 

R€ SOLVE: 

_ Ex~nerar. a pedido, Maíra Ucnôa Magalhães do cargo de 
Provtmento Efettvo de Professor de Ensino de 1• e 2° Graus. Classe "C", 
Padrão 07. Cadastro n" 634816, Grupo Magistério, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a contar de 31 de agosto de 2010. 

Macapó, 09 de maio de 2011 

~/i:··~~ S ~ GO CAPIB BE 
Gover dor 

DECRETO N" 2668 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Gual n• 2011/ 
11504, 

RESOLVE_: 

Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses 
particulares. pelo período de 04 (quatro! meses, a contar de O I de. abril de 
20 I I. á servidora Morlúcia Rodrigues Alves, ocupante do cargo de Provimento 
Efetivo de Professor. Cadastro n• 862711, Grupo Magistério, integrante do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SEED, na forma 
estabelecida no artigo 107 e parágrafos, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 
1993. 

Macapá, 09 de moia de 2011 

. ... ,, .·~·. a# 
C~ CAMILO GÓE CAPI~riJ 

Govern or 

DECRETO N" 2669 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 

2010/59268, 

RESOLVE: 

Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses 
particulares, pelo periodo de OI (um) ano, a contar de OI de fevereiro de 2011, 
á servidora Karlenia Vieira de Azevédo Picanço, ocupante do . cargo de 
Provimento Efetivo de Agente de Policia, Classe "Especial', Padrão V, Cadastro 
n• 369640, Grupo Policia Civil, integrante do Quadro de Pessoal Ci,~l do 
Estado do Amapá, lotada na SE.Jt;SP, na forma estabelecida no artigo 107 e 
parágrafos, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Macopá. 09 de maio de 2011 

DECRETO N" 2670 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO _DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n•_ I.Oi3, de 02 de abril de 2007, RegUlamentada pelo 
Decreto n• 2822, de 06 de agosto de 2009, 

RESOLVE: 

Nomear Regina Reis Fr6es Pereira, Chefe de Gabinete, para 
exercer, acumulativarnente, o cargo em comissão de Secretário de Estado, 
Código CDS-5, da Secretaria Ex,traordinária de Representação do Governo do 
Estado-do.Amaoá em .Brasília. a contar <ie 12 de abril de 2011. 
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Macapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N° 2671 DE 09 DE MAIO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa, c; c o art. 2°, da Lei n• 1.282. de 22 de deze~bro de 2008, de acordo o 
art. s•, do Decreto n• 5236, de 30 de dezembro de 2010 .- Regimento Interno 
do Conselho Estadual de Educação, e tendo em vista o contido no Ofício n° 

236/11-CEE/ AP, 

RESOLVE: 

Exonerar os membros abaixo relacionados do Conselho Estadual 

de Educação: 

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Eclemilda Macia! Silva- Titular 
Karina dos Santos · Suplente 

Macapá, 09 de maio de 2011 

DECRETO N° 2672 DE og DE MAIO DE 2011 

• .. i ~ ~ ó"GoVERNADoR ·DO eSf.Aco DO AMAPÁ, usando das atribui'ções- -· · 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c;c o art. 2•, da Lei n• 1.282, de 22 de dezembro de 2008, de acordo o 
art. s•. do Decreto ri• 5236, de 30 de dezembro de 2010- Regimento Interno 
do Conselho Estadua! de Educação, e tendo em vista o contido no Ofício n• 

236/11-CEE/AP, 

_RESOLVE: 

Nomear os membros abai'<o relacionados para comporem o 

Conselho Estadual de Educação: 

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Audiere Orlando -Titular 
Dionisio dos Santos Caripunas · Suplente 

Mocopá, 09 de maio de 2011 

. . 

t2t2k~- // & ~ CAMILO GÓE C~ 
éAru.r Govern o~ 

(Administração 

Sebastião Cristovam F. Magalhães (intn.'~"') 

EDITAL Nº. 037/2011- CFO PM 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

) 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuiçõ~s .legais e na qualidade de Presidente da Comissão 

Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto 

nQ 4446 publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nQ, 4648, datado 

de 28 de dezembro de 2009; 

Considerando, o deferimento das decisões judici.ais dos 

Processos nQ, 000176-38.2011.8.03.0000 e 0000196-29.2011.8.03.0000; 

Considerando, o Ofício nº. 0182/11 - DEI/PMAP, que 

encaminhou a esta Secretaria a ATA com o resultado da Avaliação 

Psicológica. 

RESOLVE: 

Tornar público o resultado da 51 Fase - Avaliação Psicológica, 

dos candidatos abaixo listados, aprovados no concurso público ao Cargo de 

Oficiai Combatente - Polícia Militar, convôcados através do Edital nº. 
034/2011 de 27 de abril de 2011.. · 

Clas. 

044 

071 

Cargo: Oficial Combatente - PM 

Nome 

Marcelo Victor Oliveira Melo - Mandado de 

Segurança nQ. 0000176-~8.2011.8.03.0000 

Fabio Luiz da Silva de. Lima • Mandado de Segurança 

ng. 0000196-29.2011.8.03.0000 

·- Macapá-AP, 09 de maio de 2011 

SEBASTIÃn rAI<:T~AGALHÃES 
Secre~s~;d~ ~;~~;i~istração 

Presidente da Comissão 

f 

(Infraestrutura 

Joel Banha Picanço 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ40 

CO:\VITF. 'i'. 00912011-CPI./SEI'I/F/GEA 

llia: 17/0SI2011 Hora 0?:00 (nove) Local: Prédio dn SEII'iF, 
Av. FAB, n'. 1276-Cenlro-Macapá·AP. 
OR.1F.TO: Tipologia, Mohili1.nç.in e Orgnni1.açáo l.nmunitária no 
Dairro do Ardxá. no Município de Macapá-AP. 

T0\1AU.~ llE PRt:ÇOS 1\', 004/2011-CPUSt:l'iF/GF.A 

llio: 26,U5'2011 - Hora UY:UO (nove) - Local: Prédio da SI:.!Nf, 
/\v. F/\D. n". 1276- í.en<ro -Macapá-1\P. 
OBJETO: Aqui~ição e ln~tala~.;ão de 02 {dois) transmissores de 
ondas inédias e tropicais e Elaboração de projelo técnico do Parque 
Tnmsmbisor ~ Eslúdio da Rádio Difusora d~ IMacapá, no Munkípio 
de Macapá·AI' . 

To:I-IADA DE PREÇOS :'11'. 00~/2011-CPlJSEI!IOF/GEA 

llia: 27/0512011 - Hora 0?:00 (nove) - l.ocnl; Prédio da SEINF, 
1\v. P/\8, n". 1276- Centro -:..lacapa-N'. 
ORJlTO: H.cforma c Adaptações nos prCdios do Museu Sacaca. no. 
no Município de Macapã-AP. 

Os F.dimis J'IOderáo ser adquiridos na ~In da f.PI., na Secre1aria de 
Estado da Infra-Estrutura, ·na 1\venida f.AD. n'. 1276. no horario Ú< 

0~:00 às 12:00. 

®iriilamento, Orçamento e T~ 
Juliano Ocl Castilo Silva 

Comissão Permanente de Licitação 

Ratifico na fonna do Art. 24, InCiso IV, da 
Lei Federal n• 8.666/93 fl'uas a.!teraçOes. 

Em ..M)o$.1J e o (I 
Ju/iano De) q~~j~J.II~a···"' 

Secretálftf ~1EPLAN 

Resultado 

Apto 

Apto 
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JUSTIFICATIVA N• 001/2011- CPUSEPLAN 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
Processo: 28810"000098/2011 
Fundamento Legal: Art. 25, Inciso 11, § 1°", ele o Art. 
13, Inciso VI, da Lei Federal n• 8"666/93, e suas 
alterações. 
Objeto: Promoção do Curso "A Nova 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público" 
·Adjudicado: Onix Capacitação Profissional 
·Valor Unitário: R$ 600,00 {seiscentos reais) 
Valor Total: R$ 9.000,00 {nove mil reais). 

Submeto à superior apreciação do 
Excelentlssimo Senhor Secretário de Estado do 
Planejamento, Orçamento e· Tesouro, a presente 
justificativa para efeito de autorização e ratificação 
do valor supracitado. em favor da Empresa Onlx 
Capacitação Profissional, objetivando a 
participação de 15 (quinze) técnicos. Contabilistas e 
Contadores desta Secretaria, no Curso: "A Nova 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público", que 
será minislrado pela Empresa supracitada. em 
Macapá, no perfodo de 04 a 06 de maio de 2011, 
aos técnicos e profissionais que operam nessa área 
nos diversos órgãos do Governo do Estado. 

A contratação direta da Empresa, sob 
análise, prende-se a necessidade de oportunizar aos 
técnicos desta Secretaria de Estado do 
Planejamento. Orçamento e Tesouro - SEPLAN, a 
capacitação necessária no sentido de identificarem 
conceitos, características e aplicabilidade da 
Contabmdade Aplicada ao Setor Público, com 
destaque na Estrutura do Plano de Contas Nacional 
e nos Demonstrativos Contábeis, elaborados a partir 
de 2010. 

Nesse sentido o Ministério da Fazenda 
editou várias portarias para promover a 
convergência, estabelecendo através da Portaria 
184/2008, as diretrizes a serem observadas quanto 
aos procedimentos, praticas. elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis, de forma 
a tomá-los convergentes com as Nonmas 
Internacionais de Contabilidade Aplicadas; a Portaria 
75112009. que aprovou a Volume V 
Demonstrações Contábeis Aplicadas e republicou o 
Volume IV - Plano de Contas Aplicado; da 2' edição 
do . Manual de Contabilidade Aplicada e aind~ 
estabeleceu prazo para aplicação de fonma 
facultativa a partir de 

2010 e obrigatória a partir de 2012, para a União, 
Estados e Distrito Federal. e para os Municípios, a 
partir de 2013, todas, vo~adas ao Setor Público. 

O enfoque dos fatos por si só justifica a 
contratação, devidamente enquadrada na 'Lei 
8.666193. conforme abaixo: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, 
consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

( ... ) 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal; 

Art. 25. E inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, em especial: 

( ... ) 

11 ·- para contratação de serviços 
técnicos enumerados no art" 13 desta Lei, de 
natureza singular. com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação; 

( ... ) 

§ 1•. Considera-se de notória 
especialização o profissional ou empresa cujo· 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências. 
publicações. organização. aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados· com 
suas atividades, penmita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado á 
plena satisfação do objeto do contrato. 

Portanto, a Empresa contratada de 
forma direta, preenche todos os pré-requisitos 

,estabelecidos na Lei 8"666?93. confonme pode ser 
comprovado no Processo Administrativo 
28810.00013012011. 

Pelas razões aqui expostas e visando 
salvaguardar os altos interesses da Administração 
Pública e com arrimo nos ditames da Lei, submeto a 
presente justificativa para homologação e posterior 
publicação, em cum~ ao que receitua o Art" 
26 da LeiS 666193/ \ 

Macapá-AP,O demaio'd 2011. 
I 
\, /YI ;()v 

~af!oel das !Sr,tas do 
··- ... Presicljnt• da~_..,..,.u~, 
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(Cultura 

José Miguel de Souza Cyrilo 

PORTAR IA N° 016/2011 - SECUL T 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá/SECUL T, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei n•. 1073 
em seu artigo 9°, inciso XVIII, seção 11, anexos 
IX, X e Decreto n•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos 
servidores ANA ALVES DA SILVA 
Reponsável pela Atividade de Material e 
Patrimônio /AMP I SECUL T, JORGE ALEX 
DUARTE RENDEIRO - Chefe de Unidade 
Administrativa. I UAISECUL T,e RÓMULO 
MENDES SOARES - Motorista Oficial -
SECULT, da sede de suas atribuições Macapá
AP até o município de Oiapoque- AP., com fins 
de fazer levantamento de todos os bens 
pertecentes e de consumo, bem como a 
tranferência de responsabilidade patrimonial 
para a nova Gerência do Museu dos Povos 
lndiglnas de Oiapoque, no periodo de 09 à 14 
de maio de 2011. 

Dê-se ciêncPreg(~tre-se J publique-se. 
Macipã (~P), 29 de Abril de 2011 

r·- "" ' . 
JOSÉ MIGUEL DE SOUZA CYRILLO 

Secretário de Estado da Cultura 

COMISSÃO PERMANENTE.DE LICITAÇÃO 

ALTERAÇÃO 

No Termo de Justificativa n• 001/2011-
CPL/SECULT, publicado no Diário Oficial do 
Estado n• 4936 de 09 de março de 2011. 

ONDE SE LÊ: Valor Global RS 834.205;20 
(Oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
cinco reais e vinte centavos), sendo o repasse 
mensal de R$ 139.034,20 (Cento e trinta e nove 
mil, trinta e quatro reais e vinte centa\'os), no 
periodo de 06 (seis) meses. 

LEIA-SE: Valor Global R$ 417.102,60 
(Quatrocentos e {lezessete mil, cento e dois reais 
e sessenta centavos), sendo o repasse mensal de 
R$ 139.034,20 (Cento e trinta e nove mil, trinta e 
quatro reais e vinte centavos), no perfodo de 03 
(três) meses. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá-AP, 04 de maio de 2011 

ROSIMARY D 1\ A )UBEIRO Presidente~CULT 

(Comunicação 

Jacinta Maria Rodrigues de C. Gonçalves 

PORTA R tA N°009/11 -SECOM 

A Secretária de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas. pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n' 0003 de 03 de Janeiro de 2011, e tendo em 
vista o contido no Memo ri' 02512011-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá sede de suas 
atividades até os Municfpios de Porto Grande e ~ 

F errei r a Gomes, com objetivo de realizar cobertura 
jornalfstica da agend~ficial do Governador do 

"{. 
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Estado do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe, 
para verificar a s~uação dos referidos Municípios em 
decorrência das enchentes, no dia 13 de abril de 2011. 

·Marcelo de Lima Nunes- Assessor Técnico
CDS-2 
- Mariléia Cardoso Maciel -Assessor Técnico
CDS-2 

Macapá-AP, 13 de abril de 2011" 

PORTA R I A· N°010/11 -SECOM 

A Secretária de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n' 0003 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em 
vista o contido no Memo n• 02612011-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá sede de suas 
atividades até o Município de Porto Grande, com 
objetivo de realizar cobertura jornalfstica da agenda 
Oficial do Governador do Estado do Amapá, Carlos 
Camilo Góes Capiberibe .. em Aúdiência Publica da 
qual o instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento 
Terr~orial fará parte, no dia 15 de abril de 2011. 

- .Ewerton França Pinheiro- Assessor Técnico
COS-1 
• Francisco Almeida- Assessor Técnico- CDS-2 

Macapá-AP, 15 de abril de 2011. 

PORTA R I A N°011/11 ·SECOM 

A Secretária de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 

.. conferidas, pela Lei N' 0617 de 16 de jUlho de 2001 e, 
Decreto n•·ooo3 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em 
vista o contido no Memo n• 029/2011-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicação, P.ara viajar de Macapá sede de suas 
atividades até o Município de Laranjal do Jari, com 
objetivo de realizar cobertura jornalfstica da agenda 
Oficial do Governador do Estado do Amapá, Carlos 
Camilo Góes Capiberibe, para verificar a situação do 
referido Município em decorrência das enchentes, no 
dia 21 de abril de 2011. 

• Marllela Cardoso Maciel- Asiéssora Técnica
CDS-2 
·Marcelo de lima Nunes- Assessor Técnico
CDS-2 
, Antonio de Sena Cantllo -Assessor Técnico -
CDS-2 

MaCé!Pá-AP, 19 de abril de 2011. 

i~, . 
Jacinta Maria Rodri~u~L Carvalho Gonçalves 

" Secretária dq unicação 

PORTA R I A 1\1"012111 ·SECOM 

A Secretária de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pela Lei N• 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n• 0003 de 03 de janeiro <!e 2011, e tendo em 
vista o contido no Memo n• 033/2011-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá sede de suas 
atividades até os Municípios de Porto Grande e 

•• t. 
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Ferreira Gomes, com objetivo de acompanhar o 
Secretario de Justiça e Segurança Publica do Estàdo, 
Marcos Roberto Marques da Silva. em visita aos · 
referidos Municípios,·no dia 23 de abril de 2011. 

-Adriano Fabio Monteiro de Maria- Assessor 
Técnico Nivell · 
-Antonio de Sena Cantão- Assessor Técnico 
Nível li 

Macapá-AP, 25 de abril de 2011. 

. : (""'· 

Jacinta Maria Rodri~~~Carvalho Gonçalves 
Secretária de.'~unicaçao 

·- \ . -

PORTARIA N• 013/11 ·SE COM 

A Secretária de Estado da 
Comunicação, no uso das atn'"tiçéfb que lhe são 
conferidas, pela Lei N' 0617 de· de julho de 2001 e, 
Decreto n• 0003 de 03 de janeirc, ue 2011, e !endo em 
vista o contido no Memo n' 034/2011-CCOM/SECOM. 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajar de Macapá sede de suas 
atividades até o Municlpio de Calçoime, para 
acompanhar a agenda Oficial do Governador do 
Estado do Amapa, Carlos Camilo Góes Capiberibe, 
que vai participar dos debates do PPA participativo, no 
referidoMuniclpio, nos dias 01 e 02 de maio de 2011. 

-Marcelo de Lima Nunes- Assessor Técnico
CDS-2 
·Marcia Luzia Santos do Carmo- Assessora 
Técnica - CDS-2 

Macapá-AP, 29 de abril de 2011. 

I -
1 ~ \ 

' r' 

Jaclnta Maria Rodrig::Jt~~arvalho Gonçalves 
Secretária de Çorh1nicação . 

PORTARIA N• 014/11 - SECOM 

A Secretária de Estado da 
ComunlcaçAo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pela Lei N' 0617 de 16 de julho de 2001 e, 
Decreto n' 0003 de 03 de janeiro de 2011, e tendo em 
vista o contido no Memo n' 035/2011-CCOM/SECOM. 

R E 50 L VE: 

Designar o servidor FABRICIO DE 
PAULA SANTOS GOMES, Assessor Técnico Nlvelll, 
código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Comunicaç~o. para viajar de Macapá sede de suas 
atividades até o Municlpio de Calçoene, para 
acompànhar a agenda Oficial do Governador do 
Estado. do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe, 
que vai participar dos debates do PPA participativo, no 
referido Municlpio, nos dias 01 e 02 de maio de 2011. 

Macapá-AP, 29 de abril de 201~. 

i .. ~~· I 
Jaclnta Maria RodrigiÍ~·~. arvalho Gonçalves 

Secretária de ÓOm1 nir.Adln 

I(Setrap 
~érgio Roberto Rodrigues de La-Roque 

) 

PORTARIA!'(" 10~111-SF.TR\P 

O SECRE:TÁRIO DF. ESTADO DE 
TR.\:-ISPORTE:S DO ESTADO DO AMAP . .\, no uso d< suas 
atribui~·ões que lhe sdo conferidac; pelo Oecrelo n. 0 0956. de 
Oi/02/2011 

RF.SOLVE: 

Art. I'- DESIG:'iAR os Servidores PAL1LO 
AU'REDO BEZERRA UAGE , Técnü:o em infra-estrutura. 
.HJSC.f.I.II'(O DA SILVA 1: COSTA, Técnico em. infra-estrutura e 
JOSE.MARIA FERREIRA DE ARAEIO, Motorista CDI-02. para 
viajarem da Sede de suas atnbuiçOcs Ma.apli:AP, ate o Municlpio de 
Laranjal do Jari. com o ohjerivo de Je-..·antar subsid1os para leallz.ar 
defesa do Auto de lntraçilo n'. 028351 t 028352-sericA. no perfodo 
de 13 a 14/04/2011. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~OlHARIA:>/" 106111-St:TRo\P 

O SECRETÁRIO In: ISIAIJO IJE 
TRo\NSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso de suas 
atnhuiçlles que lhe $i!o conferidas pelo Decreto n" 0956, de 
0710212011. 

R ESOL \'E: 

Art. 1• - DESIGI'(AR os Serv:dores 
ROGERIO FREIRE DE OLIVEIR-\ , Gerente de Subgrupo de 
Atividades Ambiental de Obras Viarias - CllS-02, JORGE 
MAURICIO MACHADO DA SILVA. Gerente Geral da GF.\1A
CDS-03 c JOSE VALTER MONTEIRO DA CONCEIÇ..\0, 
Motorista. p:rra viajarem da Sede de suas atribuições Macapál AP. até 
o ~uni•ipio de Oiapoque, •om o objetivo de realizar levantamento 
referente as constatações da vistoria tecnica de acordo com oficio n~'~. 

204125011-G."<RI/NI.MSUPFSIIRAMAíAP, no perlodo de 28/04 a 
Ot/05/2011. 

Art. r~ Revogam-se as diSposições em contrário. 

PORTARIA W 107111-SF.TRAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
TMNSPORH:S 110 ESTADO 00 AMAPt\. no uso de ·$oa< 
atribUições que Ih~: sao conferidao; pelo Decreto n:' 0956. d~ 
07/02/2011. 

R E SOL\' f.: 

Art. I'- Of.SIG~AR os Servidores ODILIO 
A:>IOMDE BONFIM fiLHO . Responsável pelo GA TR- CDI-02. 
MIC.HEI.ANGELO GOMES IJI: ALMEIDA. Auxiliar de 
Engenharia e JOSE IRA TAN BASTOS :>ilJ:\"Es, Motorista, para 
viajarem da Sede de sua~ atribuições ~acapâ!AP. até os ~unicipios 
de Laranjal do Jari, Tartarugalzinho e Oiapoque, com o objetivo de 
faur levantamento nos terminais rodoviários . no período de 14 a 
21/04/2011. 

PORTARIAt'i'IOS/11-SETR-\P 

O CHEFE DI:: GABIMêTE DA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ. 
no uso de suas atribuições que lhe sàu conferidas pelo Decreto n.' 
1044. de 09/02/11 e Portaria n' 018íll-SETRAP, 

R ESO L \'t: 

Art. f". DESIGNAR o Smidor DANIEL 
fARIAS SIQtJEIR.'\, Resp. pelo Grupo de Atividndes-11 - CDI-02, 
para "-iajar da Sede d" suas atribui~tõc:s Mac;apá!AP. até o Município 
de Pedra Branca, com o objetivo de fiscalizar n Estrada de Ferro do 
Amapá~ EFA. no per iodo de 26 • 29/04/201 I. 

contrârio 
\IACAPA-AP. 27 Df' AB~L DE 2011. 

r r . 
LL'CIA~Os~TdO DA CO:-ICEIÇAO 

CHEFE DE GABINETE I SETRo\P 

(Educação 

Mlriam Alves Corrêa Silva 

PORTARIA N' 220/201 I- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
EDI;CAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
confe.ridas pelo Decreto n• 0021111, de 03 de Janeiro de 
2011, com hasc no Decreto n• 23 78 que regulamenta o 
art. 29 e seu parágrafo 1•, da Lei n• 0338 de 16 de abril 
de 1997. que organiza a Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

Art. I'' - Autorizar o deslocamento do 
Professor Antonio Carlos de Morais Favacho, 
Gerente do Núcleo de Ensino Médio, para 
pariicipar da Audiência Pública para discutir o 
Plano Nacional de Educação, a se realizar em 
Brasília DF, com representante do Ministério 
da Educação no período de 4 a 6 de maio. 

An. 2' - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura c publicação. 

---º-ª·se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Pá . 08 

Gabinetc.da Secretária, em Macap~·AP, 02/05/20 ll. 

.'lllo~~ ... ira Nobre 
da Educaçãc 
io. 

PORTARIA N° 0228/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n• 0021/11, de 03 
de Janeiro de 2011, com base no Decreto n• 
2378 que·regulamenta o art. 29 e seu parágrafo 
1°, da Lei n• 0338 de 16 de abril de 1997, que 
organiza a Secretaria de Estado de Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o servidor José 
Martins Reis, Professor Classe A, ocupante do 
cargo de Diretor Adjunto para responder 
interinamente pela secretaria da Escola 
Estadual Vanda Maria de Souza Cabête, a 
contar da data 04/05/11, acumulando funções 
até que seja nomeado o titular. 

Art. 2" - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e publicação. 

·Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete da Secretária, em Macapá-AP, 

04/05/2011. 

PORTARIA N° 0230/2011 - SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n• 0021/11, de 03 
de Janeiro de 2011, com base no Decreto n• 
2378 que regulamenta o art. 29 e seu parágrafo 
1°, da Lei n• 0338 de 16 de abril de 1997, que 
organiza a Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

Art.1° - Autorizar o deslocamento dos 
servidores abaixo relacionados, da sede de 
suas atribuições em Macapá até os municípios 
de Amapá,_ Pracuúba e Tartarugalzlnho, no· 
perfodo de 05 a 07 de maio de 2011, com 
objetivo de colber e validar a documentação 
dos profissionais do Contrato Administrativo 
para posterior assinatura do mesmo. 

Ana Lúcia Banha Plcanço Nunes
CODNOPE/SI;ED 

Claudete da Silva Dias
CODNOPE/SEED 

Patrícia Gonçalves Alves
CEBEP/SEED 

Luís Cláudio Lima Peleja
CEBEP/SEED 

Art. 2" - Esta Portaria entrarã em vigor, 
na data de sua assinatura e será publicada .no 
Diário Oficial do Estado. 

Dê·SE CiêNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETÁRIA, Macapá-AP, 05 de 
Maío de 2011. 

PORTARIA N° 0231/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n• 0021/11, de 03 
de Janeiro de 2011, com base no Decreto n• 
2378 que regulamenta o art. 29 e seu parágrafo 
1°, da Lei n• 0338 de 16 de abril de 1997, que 
organiza a Secretaria de Estado de Educação. · 
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RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar o servidor José Hosana 
Nunes da Silva, Pedagogo Classe D-17, para 
desenvolver Assessoramento e Monitoramento 
Técnico Pedagógico nas Escolas Estaduais do 
Munlclpio de Mazagão. 

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

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

Gabinete da Secretária, em Macapá-AP ~ 
05/05/2011. 

PORTARIA N" 23212011 - SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n" 0021/ll, de 03 de Janeiro 
de 2011, com base no Decreto n" 2378 que 
regulamenta o art. 29 e seu parágrafo 1', da Lei n"_ 
033!1 de 16 de abril de 1997, que organi~a a 
Secretaria de Educação. 
RESOLVE: 

Art. t• - Autorizar o deslocamento das 
scr.~idoras Santana de Jesus Miranda Melo, Gerente 
do Ensino Fundamental, Vânia Mary Viegas Souto, 
Chefe da Unidade de Educação, da sede de suas 
atribuiÇões em Macapá, até o Municfpio de Mazagão 
a serviç~ desta Secretaria, nos pcrfodos de 5 a 6 de 
maio de 2011, ·para verificar "in · locun" a 
disponibilização de um local para funcionamento da 
escola na Comunidade de São Miguel do Rio Maracá 
e para alojàmento dos professores. 

Art. 2' - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete da Secretaria, em Macapá-AP, 

7/05/2011. 

CO:>ISEUIO ESTAD!JAL DE EDUCAÇ . .\0 

RF.SOUiÇÃO N' 031111-CEEI.<\P 

CESSA DE FORMA DF.FII'iiTIVA, 
PARCIAL E VOLl':>ITÁRIA O CURSO 
'IECNICO EM ENFERMAGEM DO 
COLÉGIO ALBERT F.IN&TFJN E DÁ 
OtrrRAS PROV!Df:NCIAS. 

A Presidente do Conselho Estndunl de EducaçDo, no uso 
das atribuições legais que o cargo 1he confere pelo Regimento Interno. 
aprovado pelo Decreto n• 5236110, de 30 de dezcrnbro de 2010 c, 
considerando; 

• O Processo n' 12111 0-Ciit:l AI': 
• As análises emitidas pela Assessoria Técnica.CEEIAP e 

N!Oc!S!::CD; 
- lei n•. 9.39411996; 
• A KesoluçDo n•. 138/02-C!:t:IAP .. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Cessar de forma definitiva, parcial e voluntária o 
Curso Técnici> em Enfermagem do Colégio Alben Einstein; 

Art. r - Estabelecer pni7.o de 90 dias para que o Colégio 
. ·Albcn Einstcin atualize c conclua seus serviços de. escrituraçao escolar 
.. relativos uo Ensino Médio das turmas em funcionamento em 2010 c 

·20 I I e das turmas que estudaram e concluiram esse nível de ensino 
entre 1998 e 2009, assim oomo. das turmas que concluíram o Cur,<;o 
Ttcnico em Enfermagem e Magislério: de 1' a 4' série do Ensino 
Fundamental: · 

Art. 3". Determinar ao Colcgio Albert Einstein n1o efetuar 
matricula de alunos para iniciar novas !UrJ11as do Ensino Médio, até 
que sejam snnndns as pendfncias existentes; 

Art. 4'- Tomar sem efeito no item referente à aprovação 
do Edital de rÍ' 2/11-CAE. da Resoluçao n• 23/II·CF.E/AP, que 
autoriza. a aplicaçao de Exames da EJA de Ní,·el Médio em Macapá, 
com inscriçDo prevista para o pcriodo de 9/05 a 11/0612011. 

Art. 5'. Autorizar o NIOEISEED a expedir cenifrcndos de 
Ensino Médio c Diplomas aos alunos .concluintes dos cursos Técnico 
em Erifennagem e Magist<rio de I' a 4' do Ensino Fundamental, com 
base nos procedimentos adotados por aquele Núcleo para a 
ccrtificaçl!o, de 'alupos; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art 6' • Advenir a Firma Mantcncdora da Instituição de 
Ensmo por negligenciar a escrih1raç~o escolar exigida para viabilizar e 
legitimar os documentos tlt: cscoliiiidade dos alunos: 

Art. 7• • Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, 
n;vogadas a~ disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência do Conselho E"tadual de 
EducaçAo, em Macapá - AP, 02 de •n:uu Jc 2011. 

CO'ISELHO ESTAD!IAL DF. F.D!ICAÇÃO 

RESOLUÇÃO 1\~ 032/!1-CEE/!\P 

HOMOLOGA MATRIZ CURRICULAR 
DA EDl:CAÇÃO INFANTIL/2009, 
MINISTRADO PELA ESCOLA DE 
EDt:CAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 
GOVERNADOR JANARY GENTIL 
NUI'iES, NO :11UNICÍPIO DE 
SA'IT ANA/AP. 

A PreSidente do Conselho Estadual de EduCllçllo, no uso 
das atribuições legais que o cargo lhe confere pelo Regimento Interno, 
aprovado pelo Oecreto n• 5236/10, de 30 de dezembro de 2010 e, 
considerando; 

• O Processo n• 41/11-CEE/ AP; 

. A análise emitida pelo Assessoria Técnica deste Órgão; 

• Lei n'. 9.39411996; 

• Resolução n' 0512009-CNE/C~n 

RESOLVE: 

Arll' ·Homologar Matriz CUITicular da Educação 

lnfantil/2009 da Escola de Educação Básica e Profissional Governador 

Janary Gentil Nunes no mlinicfpio de Snntana/AP, nestes termos 

propostos: 

a) 36 <emanas letivas: 

b) 180 dias letivos; 

c) 20 horas semanais; 

d) 720 horas anuais de ntividade escolares. 

Art. 2• - Esta Resoluçno entra em vigor n partir desta data, 

revogadas as dispo~ições em oonlrário. 

Gabinete da Presid~ncia do Conselho F.stadual de 

Educaçao, em Macapá- AP, 04 de maio de 2011. 

CONSELHO ESTADl'AL DE EDt:CAÇÃO 

RESOLUÇÃO N' 33/ll-CEE/AP 

RECONHECE O ENSINO FUNDAMENTAL 
DE I' A 4' SÉRIE E ENSINO 
FUNDAMEI'i'TAL-EJA DE I' A 4' 
ETAPAS, MINISTRADOS NA ESCOLA 
t:STADUAL PROFESSOR ANTONIO 
CASTRO MONTEIRO, EM MACAPÁ/AP E 
VALIDA OS ESTUDOS REALIZADOS. 

A Prcsldcntc do Consdbo Estadual de Educação, no 
uso du atribuiçOes legais que o cargo lhe confere pelo Regimento 
latrrno, aprovado pelo Deertto n• 52~/10, de 30 de dezembro de 
2010 e, coasiderando: 

- O Processo n• 118/10-CEEIAP; 
· O Relatório do Grupo de Trabalho instiruido pela 

Ponaria n• 013/09-CEE/AP; 
• A Resolução 138/00-CEEIAP. 

RESOLVE: 
Art. I' . Reconh«:<:r o Ensino Fundamental de 1• a 4' 

série e Ensino Fundamental - ElA de I' a 4' Etapas, ministrados na 
Escola Estadual Professor A!Ítonio Castro Monteiro, em Macapá/AP e 
validar os estudos realizados. 

Art. 2' - O presente Ato de Reconhecimento tem vigencia 
de 05 (cinco) anos, a contar desta data, devendo a lnstiruiçllo de 
Ensino soliciLar a Renovação deste ato em até 60 (sessenta) dias antes 
de expirar o mencionado prazo, em observAncia ao artigo 17 da 
Rcsoluçao n'. 138/00-CEEIAP. 

Art. 3' • Esta Resoluçao entra em vigor a panir, desta data, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Pre<idlncia do Conselho Estadual de 
EducaçAo. em Macapá- AP. 04 de maio de ~OI I. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÁO 

RESOLUÇÃO .N" 34111-CEEIAP 

RECONHECE O ESSINO FUNDAMENTAL I' 
A 4' SÉRIE, ENSINO FUNDAMENTAL E 
ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE-EJJ\, 
MINISTRADOS NA ESCOLA ESTADUAL 
JOSÉ DE ALENCAR,. EM MACAPÁIAP E 
VALIDA OS ESTUDOS REAUZADOS. 

A Prtsidente do Conselho Estadual de Educaçlo, no 
uso das atribuições legais que o cargo lhe confere ptlo Regimento 
Interno. aprovado pelo Decreto é 5236110, de 30 de dezembro de 
2010 e. considerando; 

- O Processon'l32/IO-CEEIAP; 
• O Relatório do Grupo de Tmbalho instituldo . pela 

Portaria n• 013/09-CEE/AP; · · · 
• A Resoluçl!o 138/00-CEE/AP. 
RESOLVE: 
Art. t• - Reconhecer o Ensin~ Fundamental de I' a 4' 

série, Ensino Fundamental e Ensino Médio na modalidade EJA, 
ministrados na Escola Estadual José de .Alencar, em Macapá/AP c 
validar os estudos realizados; 

Art. 2'- O presente Ato de Rcconhceimento tem vigfncia 
de 05 (cinco) anos, a contar desta datn, devendo a lnstituiçl!o de 
Ensino solicitar a Rcnovaçl!o deste ato em ali 60 (sessenta) dias antes 
de expirar o mencionado prazo, em observancia ao artigo 17 da 
Resoluçao n•. 138/00-CEEIAP; 

· Art. 3' · Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, 
revogadas as disposições em contrârio. 

Gabinete da Presidência do Coo5elho Estadual de 
Educação, em Maeapa- AP, 04 de maio de 2011. 

(lndustria e Comércio • )) 
José Reinaldo Alves Picanço 

PORTARIA (P) N° 023/2011- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista 
o que consta no· Memo. n• 022/2011-
DDC/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1• -Constituir a Comissão responsável 
pela coordenação, planejamento e 
acompanhamento das atividades a serem 
executadas na cerimônia de instituição do Fórum 
Regional Permanente das Microempresas de 
Pequeno Porte do Estado do Amapá, que ocorrerá 
s1multãneo a Instalação do Subcomitê do Comitê 
Gestor da REDESIM no Amapá. 

Art.2• - A Comissão será composta peles 
seguintes técnicos abaixo relacionados: 

*Marsylla Salgado Tavares 
Coordenadora; 

*Lidiane_ Rodrigues Vieira; 
'Orivaldo Santarém Coimbra; 
'Marília Rodrigues Amaral; 
'Aparecida Maria da Silva Lobo Ramos; 
*Lilian da Silva Monteiro; 
'Maria do Socorro Duarte; 
'Nilton César da Conceição de Souza; 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em 
Macapá-AP. 06 de maio e 2011. 

JOSÉ REINA 
·--ªEC~•Bn11.9il-M;'E 

PORTARIA (P) N° 024/2011 -: SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, no usq das suas 
atribuições que lhe silo conferidas pelo Decreto n• 
0007 de 03 de janeiro de 2011 e, tendo em vista o 
que consla no Memo. n• 02212011- GAB./SEICOM. 

~.· ' 
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Art. 1" • Designar os servidores JOSÉ 
REINALDO ALVES PICANÇO, Secretário de Estado 
da ln~ústria. Comércio e Mineração, Código CDS-5 e 
JOSE FERNANDES· CUNHA NUNES, Motorista 
Oficial, Código CDI-2, para viajarem da sede de suas 
atribuições . Maêapa-AP, até . o Município de 
Tartarugalzinho. no dia 13.05.2011. com objetivo de 
partiCipar da caravana .do PPA Participativo do Amapá 
201212015, comparecendo em Audiências Públicas a 
serem realizadas em todos os Municípios do Estado. 

Art .. 2" • Revogam-se as disposições em 
contrário. · 

Dê-se ciência, publique-se e cúmpra-se. 

GABINETE DO ~ECRETARIO DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, CO RCIO E \~INERAÇÃO, em 
Macapá-AP, 10 d 

JOSÉ REINJÃUID~~I!: 
SECRET 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 
005J2008 • SEICOM 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAOÃO -
SEICOM COMO CONTRATANTE E A EMPRESA 
V.S. PANTOJA (SERVIC), COMO CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente tenno aditivo ao contrato tem 
fundamento legal o art. 65, inciso 11. da Lei 8.666/93 
com aHerações. Cláusulas Terceira, Sexta e 
Décima do contrato n' 005/2008 - SEICOM e 
justificativas posteriores. · 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO: 

O presente termo aditivo tem como 
objeto o reajÜste do preço mensal do contrato n' 
00512008 - SEICOM, por necessidade de 

... manutenção do equillbrio econômico - financeiro 
da relação contratual, considerando o reajuste de 
salário e outros beneficios concedidos aos 
empregados da contratada, homologados em 
Convenção Coletiva de Trabalho. com alteraçoas 
das Cláusulas Terceira e sexta que passaram a ter 
a seguinte redação: . 

" CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA E 
PRORROGAÇÃO: O presente contrato terá o 
prazo de execução iniciada a partir da data de sua 
assinatura, a contar do dia 01 de ,abril de 2011 e 
sua vigência será encerrada a1~ o dia 31 de julho 
de 2011." 

"ClÁUSULA SEXTA DO PREÇO E 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: O valor global do 
referido contrato é de R$: 66.113,36 (sessenta e 
seis mlt, cento e treze reais e trinta e seis 
centavos), a serem pagos em parcelas mensais de 
R$; 16.528,34 (dezesseis mil, quinhentos e vinte 
e oito reais e trinta e quatro centavos). durante a 
vigência do contrato a ser paga até o décimo dia 
subseqüente ao da prestação dos serv1ços. 
mediante apresentação de Notas. Fiscais de 
serviços, em duas vias devidamente atestadas pelo 
responsável da CONTRATANTE, mediante ordem 
bancária a ser depositada na conta corrente da 
CONTRATADA.' 

CLÁSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO: 
Pennanecem inaHeradas e ratificadas as demais 
cláusulas constantes do contrato n' 005/2008 -. 
SEICOM não atteradas e/ou · modificadas pelo 
presente Tenno Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA- DA PÚBLICAÇÂO: 
O presente Termo Adttivo deverá ser publicado em 
resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, 
confonne parágrafo úniCo do artigo 61 da Lei 
8.666193. 

E. por estarem assim, justas e Contratadas, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e fonna, na presença de 02(duas) 
testemunhas abaixo. que ao final subscrevem. 

QUINTO TERMO AiliTIVO AO CONTRATO N' 
009/2007 ·SEICOM 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE. SERVIÇOS DE VEICULOS· 
AUTOMOTIVOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETÁRIA DE . ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COM~RCIO E MINERAÇÃO - SEICDr!l COMO 

.. CONTRATANTE A COOPERATIVA DOS 
P.RESTADORES DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS DO ESTADO DO AMAPÁ, 
COMOCONTRATADA. •~ 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente .tenno adttivo ao contrato tem 
fundamento legal o art. 37·. da Constituição Federal, 
art. 23, inciso 11, alinea "b" da Lei 8.666/93 com 
alteraçOes e processo licitatório Tomada de Preço 
n' 00912007- SEICOM e justificativas posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO: 

·O presente tenno adrtivo tem como 
objeto o reajust~ do preço mensal do contrato n' 
009/2007 - SEICOM, por necessidade de 
manutenção do eqiJilfbrio econômico - financeiro· 
da relação contratual, considerando o reajuste do 
aluguel dos veículos e outros beneficios 
concedidos da contratada, homologados em 
Convenção Coletiva dos cooperados, com 
alterações. das Cláusulas Terceira .e Quarta que 
passaram a ter a seguinte redação: 

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor global do 
referido contrato é de R$: 16.800,00(Dezessels Mil 
e Oitocentos Reais), a serem pagos em parcelas 
mensais de R$: 4.200,ÓO (Quatro Mil e Duzentos 
Reais). durante a vigência do contrato a ser paga 
até o décimo dia subseqoente ao da prestaçao dos 
serviços. As despesas decorrentes da execução do 
presente contrato correrao à conta da Fonte de 
Recursos 101, programa de trabalho 
23.122.0001.2001. elemento de despesas 
33.90.39.' 

" CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO: O presente 
contrato lera o prazo de execução iniciada a partir 
da data de sua assinatura. a contar do dia 01 de 
abril de 2011 e sua vigência será encerrada até o 
dia 31 de julho de 2011." 

CLÁSULA TERCEIRA- DA RA TlFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais 
cláusulas conslantes do contrato n' 009/2007 -
SEICOM não alteradas e/ou modifiCadas pelo 
presente Tenno Aditivo. · · 

CLÁUSULA QUARTA- DA PÚBLICAÇÂO: 
O pres.ente Tenno Aditivo deverá ser publicado em· 
resum.o, no P.i~riq.,Oficial_ p,o,_.~lado.~~.t)~pá,., · 
confonne paragra'fo úntco do artigo 61 da Lei 
8.666/93. 

E. por estarem assim, justas e Contratadas, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual 

· teor e forma, na presença de 02(duas) 
testemunhas abaixo, que ao final subscrevem. 

JUSTIFICATIVA N' 00112011/SEICOM 
FUNDAMENTO LEGAL- Art. 65. 11, ele Art. 57,'11, § 
2'. da Lei 8.666193 e alteraçOes. 

. OBJETO - Aditamento ao Contrato n• 00512008· 
SEI COM. para prorrogação de sua vigência. 
EXECUTANTE: V.$. PANTOJA- SERVIC 
VALOR GLOBAL R$: 66.113,36 
VALOR MENSAL R$: 16.528,34 

AUTORIZO, nos termos do Art. 57, 11, § 2", da 
Lei 8.666/93 e atteraçoes. 
Em: 01/04/2011. 

Submetemos à elevada consideração de Vossa 
Excelência a presente justificativa. amparada 
legalmente no art. 65. inciso 11, c/c art. 57, 11, § 2°, da 
Lei n• 8.666193. e alteraçOes. cujo objetivo ê a 
consubstanciar a prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato n' 005/2008-SEICOM. 

A prorrogação' da vigência do Contrato será 
pelo periodo de 04 (quatro) meses, a contar de 1" 
de abril de 2011 a 31 de julho de 2011, esta se 
justifica se dá. pela necessidade da prestação de 
serviços continuas de limpeza, conservação e 
segurança para o bom andamento das atividades 
da SEICOM e o zelo pela coisa pública. 

O valor global para execução do referido 
contrato durante sua vigência será de R$: 
·66.113,36 (sessenta e seis mil, cento e treze reais 
e trinta e quatro centaYOs), divididos em 04(quatro) 
parcelas mensais com valor igual a R$: 16.528,34 

, (Dezesseis Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e 
Trinta e Quatro Centavos) e correrá à custa· dos 
recursos oriundos do Programa de Trabalho 
23.122. 0001.2002, Fonte de Recursos 0101, 
Elemento de Despesa 33.90.37. 

Ante o exposto, em cumpnmento ao art. 26, da 
Lei n• 8.666193 e alterações. rogo a Vossa Excelência, 
a presente justificativa e determine sua publicação no 
Diário Oficial do Estado para que se produzam seus 
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efeitos lega1s. 

Macapá-AP, 01 de abril de 20t1. 

~~J,fsde~ 
Contratos e Convênios I SEI COM 

JUSTIFICATIVA N" 002/2011/SEICOM 
FUNDAMENTO LEGAÍ. -Art. 65, 11. ele Art. 57, 11. § 
2". da Lei 8.666193 e alteraçOes. 
OBJETO - Aditamento ao Contrato n' 009/2007-
SEICOM, para prorrogação de sua VIQência. 
EXECUTANTE: COOPERATIVA DOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DO 
ESTADO DO AMAPÁ • COOPSERVA 
VALOR GLOBAL R$: 16.800,00 
VALOR MENSAL R$: 4.200,00 

AUTORIZO, nos termos do Art. 57, 11, § 2", da 
Lei 8.666/93 e alteraçõ\'F. 
Em: 01/04/2011. ...J..J.. 

JOSÉRE L 
I=Jit:l..t..l~rtt... 

SenhOr 
I 

Submetemos à elevada consideração de Vossa 
Excelência a presente justificativa. amparada 
legalmente no art. 65. inciso 11. ele art. 57, 11, § 2'. da 
Lei n• 8.666/93 e alteraçOes. cujo objetivo é a 
consubstanciar a prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato n• 009/2007-SEICOM. 

A prorrogação da vigência do Contrato seril 
pelo perlodo de 04 (quatro) meses, a contar de 1° 
de abril de 2011 a 31 de julho de 2011, esta se 
justifiCa se dá, pela necessidade da locação de 
velculos automotivos para atender as 
necessidades e o bom andamento das atividades 
da SEICOM, considerando a resumida frota de 
velculos ofiCiais do patrimônio da Secretaria. 

O valor global para execução do referido contrato 
durante sua vigência será de R$: 
t 6.800,00(Dezesseis Mil e Oitocento~ _ Reais) •. 
divididos em 04{qtiatro) par.celas mensa!~. có_ryí' 
valor igúal a R$: 4.200,00 (Quatro mil e Duzentos 
reais} e correrá à custa dos recursos oriundos do 
Programa de Trabalho 23.122.0001.2001, Fonte 
de Recúrsos 0101, Elemento de Despesa 
33.90.39. 

Ante o exposto. em cumprimento ao art. 26. da 
Lei n' 8.666193 e alteraçOes, rogo a Vossa Excelência. 
a presente justificativa e determine sua publicação no 
Diário Oficial do Estado para que se produzam seus 
efeitos legais. 

Macapii-AP, 01 de abril de 2011. 

(Receita Estadual 

Cláudio Pinho de Santana 

PORTARIA N' 03712011/SRE 

. . O Secretário da Receita Estadual do Amapá. usando de 
suas atnbu1çlles que lhe s3o conferidas pelo artigo 123, inciso Jl·da 
Constlttnçêo do Estado do An1apá e nos tennos do artigo 3', inciso f V 
da Le1 Federal n' 10.520 de 17 de julho de 2002, 

RESOLVE: 

Artigo I' Alterar o Art. 2' ·da Portaria -n• 002/2ÓI 1 -
SRE: publicada no DOE n' 4919 de 10/0212011, passa a vigorar a 
segumte redação: 

Artigo 2' Designar os servidores Luis Cleverton de 
Oliv.eint t Daniel Moreira do Nascimento para compor a Equipe de 
Apo10. 

Artigo 3" Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicaçao. 

.. Macapâ/AP, 03. de maio dc

2
20.~ L 

k..d~ 
CLAU IOPINHOSANTA A 
S.rre rio da Receita Es . 

uias Estaduais 

(Amprev ) 

E I cio José de Souza Ferreira 



Maca á 09.05.2011 

PORTARIA N'. 09212011 - AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n'. 0076, de 03 de janeiro de 20 li e 
considerando o memorando n' 127/2011 
PRESIDÊNCIA/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar a servidora Jocielma Pureza 

Corrêa do Canno, Assistente Administrativo, da 

Amapá Previdência - AMPREV, para Viajar da sede 

de suas atribuições Macapãl AP, até a cidade de 

Belém!PA, no período de 05 a 07 de maio de 2011. A 

viagem tem como objetivo participar da Reunião 

Administrativa da IPAMB. 

JUSTIFICATIVA N'007/2011 • PROJURIAMPREV 

PROCESSO N': 
ASSliNTO: Inexigibilidade de Licitação. 
fllNDAMt:NTO LF.GAL: An.24. InCISO I da Lct F<deral n' 
8.666/93 e alterações postenorcs 
•. AHiRECIDO: 108 INFORMAÇÕES OBJETIVAS E 
~UIII.ICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. CNPJ 43 217.85010002-30. 
OBJETO: Inscrições das servidorao;, Ana N.u!e I .ncerdo da R de 
Alme1da, Chefe da IJt\'Ísâo de Recursos Humanns. Angcla Cristina 
FreitaS ca,·alcanti, Ass~sora. da PrestdênCJQ e hotlCISCfl da Stlva 
Cruz, Assessora de Uiretoria. para HilJarem otC a cidade de sao 
Paulo/SP, com objetivo de partrciparem do "Cur~n Oepanamemo de 
Pessoal- Mudelo ... qur: ocorrerá nos dias 09 à 18 de maio de 2011. 
VALOR INDIVIDUAL: O valor do investimento por pessoa é de· 
R$1.030.00 (um mil c trinta reais). perfazendo um toial de RS 
3 090.00 (três mil e noventa reais). 
DOTAÇÃO ORÇA"ENTÁRIA: Elemento de DC$p<Sa n' 
3390 39 00.00 • "Outros Serviços de Ten:r:iros - ressoa Jurídica". 
Sub-elemento· 3390 39 48.00- ··Ser.-·iços de Seleção c Treinamento" 

Senhor Direror Presidenl~. 
Submeto a pr~sente justiriculi"va para a apr.:ç1açàu r: 

raullc.-1çAo por Vossa Scnhoria,l·om amparo lega! no ~u1. 25. J!.dii L~i 
federal nt- 8 666/93 e alterações posteriores, estando caracre-rizadn n 
Jnuigibilidadc de Ucitaçio. com o uuwto d\: ciCtuar as lnsc1 içO...-s 
da5 servrdoras, Ana Rute Lacerda da R. de 1\lmerda. Chefe da Oivis~o 
de Recursos Humanos. Angcla Cristina Frc11as (a..,.alcami, Assessora 
da Presidéncio C: frnncisca da Silva Cruz. Assessora de Drrctoria. para 
'r'ta,t.Jrem até a c1dade de Sâo i>aulot'SP. com objetivo de pamc1parem 
do "Curso Ocpanamcnto de Pessoal- Modelo", que ocorr...-:rã nos dias 
09 ã IR de maio de 2011. contarmo Mcmo. n 124/2011· 
UAHiAMPREV, acostado irs 11 02. do proccs50 em cpigra!C. 

A parttcipaç:c~o das scr.-rdom:, no rctCrrdo curso. se fâz 
necessárro e recomendá"vel. considerando iiS mrrbmções mcrentes ns 
íliJ\"Idades por elas exercidas. sendo oponuno sahentar que. n 
reciclagem no sef'\.·iço púhhco ê de suma impnrtâncra para que se 
e.xerça com eliciência o seu cargo. Alem do que. com a j')anicipJ.ça.n 
no referido curso, as !>ervidora'i poder.1o introduzir neste 6rg3o 
pre\·idenci!rio. as nc;widades apreendidas. 

A natureza dos serviÇos a ser.:m prestados, que tem como 
o~ie'livo, a capacitaçao ttcmca de pessoal, constitui uma das hipóteses 
previstas no inciso VI, do art. 13 da Lei n·' 8.666193, caracterizando-se 
corno scr-..IÇO tCcnico de profissional cspccralizado. cuja muurcza c 
lin:~lidadc. faculta' 8 admimstraç.âo, dentro dos lilmtcs da Lc1. utilizar· 
~<da discricionam:dtsdt'! na t!Scolhu do furn .. ·~.:~dor (lU\! melhor atc:nda a 
~ua n~ccssidadc 

Na esteim desse processo. ressíllmmos que a escolha da 
cnudadc mtmstrndora do Curso. deu-se ern mzllo da \-4Sta experiência 
que a mesma possue nesse rarno de attvrdnde. sendo n mesma 
ponadora de elevado grau de salislilçao e qualtdade 

· Oiant~ do exposto. em atenç4o aos prmclpios dn 
admnustração pUbhca c ao C:o1n.1ndo dn lei. submeto a presente 
JUStllicauva ilaprccmçAo de Vossa Senhona. para frns de routicaçao e 
posterior pubhcnçfto na lmprent.a Oftctal. ..::fmforme detennin3 o an. 
26 da iupmcitada Le1 

Maca~iAP.f\r~d~2011! 

L.~t(c~·~gucira,de Souza 
Procàrad.l't'a-.Jiliodica da AMPREV 

JUSTIFICAnVA N° 008/2011 • PROJURIAMPREV 

Homologo na f~rma da L/ 
capá,ii;i5_t(: · 
. \J; ·. 

siden e da P 

PRO<.:ESSU 1\': 2011.96 .• OJJ6PA-GAB!AMPREV 
ASSL\TU: lnexigobiltd3 de licotaç~o. 
n·\DA\I~~JO LEG,\L: An.l~. mmu I dn L<o Fedml n' 
s (lúó193 e alterocões posteriorc:~. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

LI\ OIH:uno: CO'JSLil.TRE COI'SUL TORI,\ f. 
1 REIN/\MI·.I\ ti) I.IIM. C'IPJ )ó OOJ 671/0001-5) 
OnJETO: lnscriç1,es dos serndores. Jose .\1csqut!a ;Jo~ Sanllts, Chdi: 
da 01\'IS:to de Arrecild<lçl'!o. Ros.1ny Nun~~ Vilh~na PdiJ~S dos Santos. 
Chete da bms~o de Orçamento e Fuwnç.ils c Cann..: Si.!lt:s 1\.kneze:>, 
ASSIStente AdmnHstnmvo. para vtajar..::m -iite a cidade d~ Oe-Jc 
I lonzonte/MG. cotn Ôhjetivo de paniC1pnrcm do "Curso Ext!cuç:Jo 
Or\·arnent:'lria Fmance1ra e C<mtáhTI de fonnn ltncg,rada n:i 
Administração Pl.thllca··. qtJt' (t.:"orr('m nos Jifls 09 ;:1 13 de rmut1 lle 
~(t) I 

\',\LOR 1:~01\'IDI.i.-\.1.: () \'Jior do 1!1\'Csl!!n~nto por pessoa e Uc: 
R$::!.190.00 (dOl~ mil cento~ no-.ente re;us). pcdi'llendu um tuu~l tlt' 
R$ ó.5 7U.OO 1 .'iet!' 11111 qu1nhenros c setenta ll'ats) 
DOT.:\.C.\0 OHCAME:'\TÁRI.-\.: Flemcmo de D.::spcsa ~~~ 
3390 39 00 00 - "ÜúlrOS St>f\'lÇOS de rerCelroS - PesSlln Juridcca'" 
Sub·elemento 339u 3lJ 4S no. "Serv1ços de Sdcç~o c Trem::~memo·· 

Senhor Uirctnr Yrcsid(ln!e, 
Submeto a presente JLlSttficativa par.J a apreciação e 

ratitkaç:1o por Voss.J Senhona. com arnpam legal no an 25. 11 da Lc1 
Fetlt"ral o" 8.666.'93 e alterações po~renores. ~sum9o caraclerrznda C! 

lne-xi~ibllidade de Licitnção. com o inruito de c!Ctuar as lnscriçõr:s 
do} ~cn H.kH~~- Jos~ Mesquita dos Santo~. Chete da 01\'ts.!lo de 
.-\rnx~dnçl'lo. Rosaoy Nunr:s V1\hena Pela~s dos ~'ilmos. Chefe da 
DPti::.Jo Jc o~~-<J.mt:mo e rlnanças e C.Jrine S;:les Menen;,_ ASSIStente 
Adlnmfstr.J!I\'o .. pua vtaj;m:m att> a cidade de t!elo Honzomt:íM(i. 
.:om ollWII\'O C(' pafiiCipurcm Jo "'Curso E'\r.!C\tÇJO Oro;amentarm 
hn:ml~;r:~ ,' Co11!:lbd Jc Furma lntc'~raJ::~ na AdmrnistraçJo f'ublrca" 
~ut' oçorr~fi.l lH)S dw~ f)') a i ' \k m~;v Jt" 20 li, (•.mti,on;: tvkm\•. n 
122.'i/JII-(iAR/A\IPRF.V. ru:ostadu ãs t1 02. út) prm.:~sso o:m 

A pan1C1pilç:'i0 Jos scn•1dor.::s nu rt'feritlo (Ur~u. ~e taz 
nccc~sílno c reco111endt!\'CI, consid.:raudo as <Hribuiçlks inerentt:s às 
ativrdades por elec; e:.;ercJdas. 5endo oponuno sai1Cfltllr yu\.', u 
ri!(JCiagem no !:ervtço pUhlrco é de ~um.-. unponâncta para qu~: s~: 
c.'l;:!rça com ef1c1ênc1a o seu cnrgo Além do CJll~. com R paniripiWilo 
no refendo curso. os srrndorcs puJt'rào mtroduz1r neste órgao 
prl'vidcnciâr•o. a.c; nov1dades apreend1das 

:\ natureza dos servrços o serem prestados, q1:c tl!m como 
oh_teCI\'0. a cap.1crr.:~çilo técnrca de p..~sso.1l, constllu1 uma das hipótr:scs 
prc\'ISI3S no mcrso VI, do art 13 da Let n~ 3 61?6193. ca1actcw .. ando·M:: 
comn serv1ço tecnrco de pro!iSSI(Inat espe..:1alizildo. cuja natutct .. a e 
fmalrd.1de. fJculta à admuustraç~o. de-ntro dos lmutcs dn le-i. utiht.:lr· 
:;;e da dts.:rictOnarie-dadl' na escolha.do forn('cedor que melhm awndil él 

.ma necesstdr~de. 
:Ja es1e1ra desse processo. ressaltamos que il rscolhn da 

entidade ministradora do Curso. deu-se em rnzno da va5ta ~~p\:n('nc1a 
que a mesm.J po~~ue nesse ramo de iltiv1dadc. sendo a mcs.111a 
ponadora de ele\"ado grau de satisJ3ç3o e Qúahdadoe 

Oinnle do upasto. em atençâo aof. pnnéip10s c!a 
admrnisrraçJo pública· e ao comando d.J ~~~I. suhllleto a pre~enle 
_Justilic31i"a a aprecraçâo ~i~ \'o~sa Senh()rra. rarn rins de rntrli;.·nçfro ~~ 
~-· .. r:>tl'rior pLlblll'a~·ao na lrr.pr~n.:ia,._Ofi~iJI. conforme ~etennma o an 
~1::1 da supr.Kttada L~: i "· _ 

(Detran 

i ueira de Souza 
. ica da AMPREV 

Sgt. Alex João Costa Gomes 

PORTARIA n• 16612011 

O Diretor Presidente do OFPARTAMEI\TO ESTADUAL DE 
TRÀNSITO DO AMAPA. nu uso ~<'suas atribuições l<gais: 

RESOLVE: 

I - De1c::rminar a instauração de Sindicãncia Preliminar, pam 
arurar a condutalrcspons.1bilidade do servidor Lucêlio Pereira da Mota 
alincnt< ao acidenlc de transirv· enml•cndo o vctculo FIATIUNO 
placa NES ~2Y deste depa11amento de transno. · 

11 - Con!\titUlr ('omissão de Sindícâm.:ia. tomposta pelos 
servi~orcs ELON PERES TRAJANO OE SOUZA. CÉSAR QUÉOPS 
MOI\TEIRO DA SILVA e SAULO DE TARSO DE SOUZA 
MO~TEIRO. sob a pres1dência do primeiro. os demais como 
Assessores Técn1cos respectivamente, danllo cumprimento ao item 
prccc<lcnlc. 

IH- Deliberar que os membros dn Comrs!ôão de Sindicância 
poder do se reportar diretamente aus smidores deste DETRAN/ A~. 
e1n diligências necessárias ã. apuração dD Sindicâncra. 

IV -O prazo regular da 1nstmçé'\o será de ~senta (60) dia.'i, 
adm1tidn a prorrog<lçân por igual prazo ou a conLinuidadc excepcional 
do 11\stiutório. sob motivftçlio .. 1>ara garantir o esclarecimento dos fatos 
e o exercício pleno da defesa. 

V - Autuar o feito com o seguinte titulo e numeração: 
Sindicãnci• Prdimmar n.' 006/2011- CORREGEDORIA 

l'ubliquc·sc. q:gostre-se e cumpra-se 
l 

Macnpá. 02 de maio de 2011. 

EXTRATO DO CONV~NIO 0212011·DETRAN·AP 

l-PARTES: 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO 
DO AMAPÃ- DETRAN·AP E 
lNSnTUTg EUVALDO LODI-IEL·AP __ 

11 - FUNDAMENTO LEGAL: O presente convênio encontra 
respaldo legal no artigo 116 da lei 8.666193, art. 203, 111, e 
214, IV, ambos da CFIBB. 
111-0BJETO 
Operaclonallzaç~o de programas de estágio de estudantes. 
IV- DA VIGf:NCIA: 1°/0412011 a 3111212011. 
V- DA DOTACÃO ORCAMENTARIA 

L---------------------------------~-~~---~· 
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Programa de trabalho: 240:06.1~2.0001.2001.0001 
(manutençilo administrativa), elemento de despesa: 
33.90.39 (outros serv. de terceiro - PJ), fonte de recurso 
240 (recursos diretamente a"ecadados), valor total para 
2011: R$282.040,00 (duzentos e oitenta e dois mil e 
quarenta reais). 
E por estarem a im, justo e conlratado, assinam este 
instrumeqto em tr s vias de igual teor na presença de duas 
testemunhas 
Macapá-AP, 

/ 

(ffii!!loap 
Ivan Daniel da Silva Amanajãs 

COMJSSAO PER\IANEI\iE DF. UCITAÇÁO/IIEMOAP 

AVISO DE LICITACÃO 

O lnstiluto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá
HEMOAP. através de seu pregoeiro. designado pela portaria n• 
009/2011 GABIHEMOAP de 3010312011. toma publico. que 
realizará em 08 dias úteis as 09h00mln a conlar da dala de 
publicação deste aviso. no Diário Oficial do Eslado, a licitação 
Pregao Presenciai-N' 05/2011, Processo N' 18.000.097/2011-
HEMOAP. tipo menor preço. objetivando Contralaçao de pessoa 
jurídica especializada no fornecimento de Material de Consumo 
Laboratorial e Correlatos. de acordo com as especfficações do 
Anexo I do Edital 

Os interessados poderão retirar o ednat junto a CPL 
do HEMOAP. com sede na Av. Raimundo Álvares da Costa sln'. 
Centro, Macapá-AP, telefone/fax {96) 3212-6220 no horário das 
8:00 ás 12:00 horas. devendo os interessados apresentarem 
para retirada do Edital e seu anexo na CPL/HEMOAP. o carimbo 

do CNPJ da empresa e 1 (uj) n d~ 
pá, 02 de maoo de 201 1 

PEDRO PA . REÃO 
P<fl!lO HEM P 

(tapen ) 
Nixon Kenedy Monteiro 

PORTARIA N°. 010912011 -IAPEN 

I 
l 
I 

1 
• O DIRETOR PRESIDENTE DO " 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁR'A ., 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso dss 
atribuições que lhe sllo conferidas· pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor t!o 
memo. n°177/2011-COPLAN/IAPEN-AP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Fausto 
Jardim Gonçalves, Jorge. Adriano de Sá Cardoso, 
Jurandir da França Silva, Edicarlos Dias da Costa, 
José Alan Miranda Nascimento, José Sérgio Pinto 
Lopes, Oiomar Bastos da Costa, Cleiton Correa 
Figueiredo, Romeu Corrêa da Silva, Marcos Monteiro 
de Souza, Altanir da Costa David e Helton Marcos da 
Silva Maciel, que viajaram da sede de suas 
atividades até o município de Oiapoque- AP, a fim 
de realizarem escolta de Internos e recambimento de 
Internos do Centro de Custódia do Olapoque (CCO) 
para o IAPEN, no período de 26 a 28/041~011. 

Registre_.e, Publique-se e D.r!-se Ciência. 

ONTEI~O 
doiAPEN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÀO 

JUSTIFICATIVA N" 010/2011 -IAPEN 

AÇÕESDEPROCED~NTO 
ASSUNTO: INEXIGffilLIDADE LIClTATÓRIA 
00112011 
PROCESSO N' 330202.2001}00133 
OBJETO: PAGAMENTO DE TAXAS DE 
FUNCIONAMENTO .E CONTRIBUIÇÃO PARA O 
FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. 
FIRMA ADJUDICADA: AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACÓES- ANATEL 



Maca á, 09.05.2011 

VALOR: R$ 1.153,71 (Um mil, cento c cinqüenta c trés 
reais e •etenta e um centa>o>). 

Senhor Diretor-Presidente. 

A presente justificatiYa tem por finalidade 

f<lrrnalizar o pagamento à A),oi'ncia National de 

Telecomunicaçõe• - ANA TEL, da t:ua referente ao 

funcionamento e contribuição para o fomento da 

·radiodifusão publica.· referente as estações de hase 

repetidoras r mól·eis penencentes ao IAPEN. 

O amparo legal deste processo e> ta. baseado no 

Caput do Arl 25, <13 Lei 8.666/93. 

A ANATEL foi criada atra,•cs da Lei n' 9.H2, 

de 16 de julho de 1997, como entidade integranle da 

Administração PúbUca Fe~eral indireta, submetida a 

regime autárquico especial e \'inculada au Ministerio das 

Comunicações, com a função de órgão regul:ulor das 

telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo 

cslllbelerer unidades regionais. 

Suas ath'idades foram "i'egulamentadas pelo 

J;)ccrcto n? 2.3311, de 07 de outubro de 1997, sendo que us 

\'&!ores das taxas são pré-cstabccidos pela referida 

entidade. 

Desta forma, atendidas as exigências do Art. 26, 

inc. 11 e 111, da Lei RM6/93 e legislação complementar c 

para salvaguardar . os interesses da lnstituiçiio, 

submetemos a presente justificati•·a a apreciação e. 

ratificação de Vossa Excelência e posterior publicação no 

Diário Oficial do Estado como condição pan efiruriu <lu 

ato .. . 
. Â:~pá-AP, 28 de abril de 201 i. 

CRIST USA DOS SANTOS 
Pn:sidcnte da CPlJIAPEN-AP 

\ Ratifico nus termos da L<'i 

i 
Em:.// jiJ.l/201 I 

NIX~~-~t;~· ~ONTilRO 
Dirctor-Prtsidcote do IAPEN/AP 

(IEPA 

Augusto de Oliveira Júnior 

PORTARIANO 042-A/2011-GAB/IEPA 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
Pesquisas aentfficas e Tecnológicas do Estado do 
Amapa -IEPA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei. no 0338, de 16 de abril de 1997, 
alterada . pela Lei n o 0699, de 28 de junho de 2002, 
Decreto no 0013, de 03 de Janeiro de 2011 e tendo 
em vista o teor do Memo n° 028/1 hDAF de 08 de Abril 
de 2011. 

RESOLVE: 
Art.to- Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, 

os termos da Portaria no 010/2011-GAB/IEPA, de 23 de 
Fevereiro de. 2011, publicado no diário oficial n° 4937 
de 10 de Março de 2011. 

Art.2o - Dê - se Oênc~se e· 
Cumpra-se. ' 1 

Macapá, 15 de Abril de 2011. 

I , \ -
AUGUSTO DE OLrJeiRAbÚNIOR 

Diretor - P~siden\e 

(RDM 

·Juliana Alves coutinho Alexopulos 

JUSTIFICATIVA N° 021/11- CPL -RDM 

· HOMQLOGO 
MacapáAP,o:l- I fb /2011. 

JÚifaira Alves Coutinho Alexóputos 
Geréntê' Geral da Rádio Difusóra de Ma capá 

) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Processo n° 20.000.083/11 
Assunto: Dispensa de procedimento licitatório 
em razão do valor. 
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso 11 da Lei 
n• 8.666/93 e suas alterações. 
Adjudicada: MURURÉ ·coNSTRUÇÃO 
COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 
Valor: R$1.591,00 
Fonte de Recursos: Programa: 
24.122.0001.2001.0001 Fonte: 0240 
Natureza de despesa: 33903007 (Ferramentas); 
33903017 (Material Químico) 
Objeto: Aquisição de instrumentos e produtos 
agri~olas para realização e manutenção de . 
limpeza do Parque Transmissor pertencente a 
Rádio Difusora de Macapâ. ' 

Senhora Gerente, 
Justifica-se a presente dispensa de 

procedimento licitatório em razão do valor, 
fundamentada no artigo 24, Inciso 11, da Lei n°. 
8.666/93 e suas alterações, com objetivo de 
custear despesas para a aquisição de 
instrumentos e produtos agrícolas com a 
finalidade de realizar a manutenção de limpeza 
do Parque Transmissor pertencente a Rádio 
Difusora de Macapá, pois este serviço é 
essencial para a sociedade como um todo. 
Além de se tratar de condição básica para a 
saúde, gera a sensação ·de conforto e bem
estar nos ambientes. 

Desta feita, optou-se pela adjudicada 
po·r apresentar a proposta mais vantajosa, 
avaliando o preço, qualidade e garantia dos 
produtos baseado em pesquisa que se 
verificou compatível ao praticado no mercado, 
de maneira a ser a melhor que atende ao 
interesse público. _ 

Assim, é que na forma da lei, visando o 
interesse da Administração Pública 
apresentamos a Vossa Senhoria a Justificativa 
n°. 021/2011 para que seja ho.mologada e 
publicada no Diário Oficial do Estado- ·para 
produção de sua eficácia (art. 26 da Lei no 
8.666/93). 

Macapá-AP, 04 de maio de 2011. 

Ana Pa la de" rconceiÓs Façanha PR~DA CPURDM 

(IPEM 

Aline ~aranhos Varonil Gurgel 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 011/2011 
PROCESSO 00341360000027/11 
INTERESSADO IPEM/AP 
FORNECEDOR NERIS & COSTA LTDA- ME 
CNPJ: 05.493.583/0001 -53 
ASSUNTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART: 24 11 DA LEI 
8.666/1993 
VALOR RS 1 000,00 (mil reais) 

Submeto a Vossa Senhoria para 
aprovação, a devida justificativa de dispensa de 
licitação com fundamento no art. 24. 11 da lei n• 
8.666/93. Vejamos o teor do mencionado 
artigo. 

"Art. 24. É dispensável a licitação: 
11- para outros serviços e compras de 

valor ate 10% (dez por cel)to) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso 11 do artigo 
anterior e para alienações, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei n• 9.648, de 1998) 

O processo em epígrafe trata-se da 
confecção de 2000 (duas mil) capas de 
processo pelo Instituto de Pesos do Amapá, tal 
aquisição se da em virtude· da necessidade de 
padronização formal dos processos no âmbito 
da administração pública . 

. A confecção de capas para o órgão é 
de suma importância, pois os processos 
elaborados pelo instituto necessitam de um 

) 
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carater formal. pois faz parte da padronização 
da administração pública que é tão criticada. 

A modalidade escolhida se deu em 
virtude do valor acima mencionado, que 
perfeitamente se enquadra no que versa o art. 
24. li da lei das licitações 8.666/1993. . 

Neste sentido uma vez que o valor está 
dentro dos 10% (dez por cento) do limite 
previsto e que o serviço . não se refere a 
pagamentos de parcelas de um mesmo 
serviço, pois o mesmo sera realizado de uma 
só vez. estamos diante de uma das hipóteses 
de d1spensa de licitação. 

Na inteligência de Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes, em Contratação Diretél 
sem Licitação Ed. Brasília Jurídica. 5• Edição, 
p. 289: podemos observar que; 
'Para que a situação possa implicar dispensa 
de licitação, deve o fato concreto enquadra-se 
no dispositivo legai, preenchendo todos os 

requisitos Não é permitido qualquer exercício 
de criatividade ao administrador. encontrando
se as hipóteses de hc1lação dispensável 
previstas expressamente na lei, numerus 
clausus. no jargão jurídico. querendo significar 
que são aquelas hipóteses que o legislador 
expressamente indicou que comportam 
dispensa de licitação'·. 

Desta forma. conclui-se que uma vez 
preenchidos os requisitos da lei 8.666193 e 
alterações posteriores, a contratação direta 
para prestação de serviços de confecção de 
CAPA PARA PROCESSO pode ser autorizada 
de acordo com o que preceitua o dispositivo 
legal mencionado. 

Sendo assim: submeto á decisão de 
Vossa Senhoria para fins de homologação e 
ratificação a presente justificativa. para 
posterior homologação. 

(Jucap 

. . Mac~pá 04 ~= "!aio de 20~ ~ 
't-'\)..._;,-c, ~· .. \) c.• • .\,"' .;'. 

Mauro Dias da Silveira Junior 
Pres.idente da CPL 
Dec. n• 4772/2010 

HQMOLOGO/APROVO em 

ott '.!f?.'#, 1 
AlleJ(j<arb= ~~urgel 

Diretora Presidente 

Jean Alex Sousa Nunes 

PORTARIA N° 010/2011 - JUCAP DE 28 DE ABRIL 

DE 2011 

Resolve, 

O Presidente da Junta 

Comercial do Estado do Amapá, 

usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 23, inciso I, da 

lei n° 8.934/94 e art. 25, inciso XVII 

do Regulamento da JUCAP, 

aprovado pelo Decreto n° 0711 de 

23103/98 do G. E.A 

Art 1° - Tomar sem efeito a Portaria n°. 003/2011 -

JUCAP, de 24.02.2011, publicado no D.O.E no. 4944, 

de 21.03.2011, com circulação no dia 23.03.2011. 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

J • .!li L d Jllt... 
,~k_<f,. v;;_1{tDUS 

i / Prm;idAntBIJUCAP 
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PORTARIA N• 011/2011- JUCAP DE 28 DE ABRIL 

DE 2011 

Resolve. 

O Presidente da Junta 

Comercial do Estado do Amapá. 

usando das atlibuições que lhe são 

conferidas pelo art. 23, inciso I. da lei 

n' 8 934/94 e art. 25. inciso XVII do 

Regulamento da JUCAP, aprovado 

pelo Decreto n• 0711 de 23/03/98 do 

G.E.A 

Art. 1° - Constituir Comissão Especial de Licitação. 

para realização de processos licttatónos desta Junta 

Comercial do Estado do Amapá- JUCAP, pelo pra?O 

de 360 (trezentos e sessenta) dias 

Membros Efetivos 

ARETHUZA C. P DE ALMEIDA TORRINHA -

Presidente 

RONALDO JOSE PICANO E SILVA- Membro 

MARIA IVANETE MONTEIRO CHERMONT- Membro 

Membros Suplentes 

SOCORRO DE NAZARÉ NOGUEIRA GUEDES 

JOSÉ ALISSON NASCIMENTO 

Art. 2°. Esta portaria· entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3'. Revogam-se as disposiçóes em contrario 

lRurap 
Max Ataliba Ferreira Pires 

A VISO DE PREGÃO 

FOR~A ELETRÔNICA N' 00112011-RURAP 

OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTiVEL ALTOMOTIVO 
(GASOLINA COMUM E ÓLEO BIODISEL), paro otender as 
necessidades do Instituto de Desen-..·olvimento Ruml do Amapã -
RURAP, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 
(Con>·toio o'. 02812010-SESANIMDS/RURAP) 
loformaç6<s: CPURURAP. Br. 156, Km. 02- Raorio Sao Lázaro. 
Macapá- Amapá., Fones: (96) 3212-952618113-466519139-9052 ou 
E-mall: wbo.ap@hotmail.com e no site WW\Io'.licitacoes--e.com.br. 
Abtrtuea do Prtgio: 30/0512011 b 10b00minh horário. de. 
Bras ma. 

Mncnpá-AP, 09 de maio de 2011. 

Wellington ...A\\1 dt Olinin 
l'reg~RAP 

A VISO DE PREGÃO 

FQR.\IA ELHRÔNICA N' 00212011-RURAP 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTJVtL AUTOMOTIVO 
(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIODISEL E ÓLEO NÁUTICO), 

· desunados a atender as ativ1dades previstas no Convenio n•. 
72341412009 • MDAIRURAP- (Porto Ftderotivo). 
lnformaçOes: CPURURAP. Br. 156, Km. 02- Bairro São Í..áuro. 
Macapà - Amapá, Fones: (96) 3212-952618113-4665/9139-9052 ou 
F:.mail: wbo.ap@hotmail com e no site \\'WW.Iicitacoes-e.com.br. 
Abtrturo do Pr~ilo: 3010512011 às 15h00miab bonirio de 
Brasília. 

Macapà-AP, 09 de maio de 2011 

Wrllington "*" dt Oliveira 
_Preg~~ 

A VISO DE PREGÀO 

t'ORMA ELETRÔNICA N' 00312011-RURAP 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AllTO.\IOT!VOS TIPO 
PASSEIO, destmados a atender a.-; atividades previslaS no Convlnio 
n'. 7Z341412009. MDAIRURAP- (Porto Federativo~ 
Informações: CPURURAP Br. 156, Km. 02- Bairro SRo Láznro. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapà- Amapá, Fones: (96) 3212·954618113-466519139-9052 ou 
1::-mail: wbo.ap@hotmail.com· e no s1te www.licitacoes~.com.br. 
Abertura do PregAo: Jl/0512011 h 10h00minh horirio d• 
Brasilia. _ 

Macapà-AP, 09 de maio de 2011. 

Wellinglon ~- de- Olivtira 
Pre2~RAP 

A VISO DE PREGÃO 

FORMA ELETRÔNICA N' 00412011-RURAP 

OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 
destinados a atender as at1vidades previstas no Convtoio n°. 
72341412009. MDAIRURAP- (Parto Federativo). 
lnlormaçô<o: CPLIRURAP. Br. 156, Km. 02- Bauro São Láznro. 
Mocapa- Amapá, Fones (96) 3212-9526/8113-466519139-9052 ou 
E-mail. wbo.apf..@hotmail.com e no si te wv.w.lic1tacoes-e.com.br. 
Ab<rlura do Pr~Ao: 3110512011 às ISbOOminh hor4rio de 
Brasília. 

Macapà·AP, 09 de maio de 2011. 

Wrllington J1\.J..a d~ Olivrira 
Pre~~URAP 

A VISO DE PREGAO 

FORMA PRESENCL:\1. N'. 00512011-RURAP 

A Presidência do o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO AMAPÁ, por intermédio deste Pregoeiro, designado 
pela Portaria n'. 04712011-L'PICOAFI-RURAP, toma público, para 
conhecimento dos interessados que, no dia 2710512011, as 10h00 
(llorário de Brasllia). fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, 
na fonna PRESENCIAL., tipo MENOR PREÇO por ITEM, em 
Sessão Pública, na sala da CPURURAP, Sito a BR 156, Km 02 -
Bairro São Lázaro - Mocapá-AP, cujo objeto é a contrataçao de 
empresa para fornecimento PARCELADO de SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, para atender as necessidades das sedes locais c o 
predio central do Instituto de Desenvolvimento Rurul do Amapá -
RURAP, durante o exercício de 2011, confonne Termo de Referencia 
Anexo I do Edital. 

Macapá-Ap. 09 de maio de 2011. 

Wellinglon J~ de OÍiveira 
Preg~nURAP 

Sociedades de Econ. Mista 

(AFAP 

Sávio José Peres Fernandes 

poRTA R I A N° 0051/2011- AFAP 

) 

O Diretor Administrativo e Financeiro 

da Agência de Fomento do Amapá S/ A- AFAP, 

usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Decreto Governamental n'. 1312, de 17 de 

fevereiro de 2011 e DO n•. 04924 e tendo em 

vista o Estatuto da Empresa. 

RESOLVE; 

Designar SÁVIO JOSÉ • PERES 

FERNANDES, Diretor Presidente da AFAP e 

CLÁUDIO BAHIA DA SILVA - Diretor Técnico 

da AFAP, para viajarem da sede de suas 

atribuições - Macapá - Ap, até a cidade de 

Fortaleza - CE, no periodo de 26 a 28' de abril 

de 2011. com o objetivo de realizarem visita 

técnica ao Banco do Povo da Prefeitura 

daquela cidade para coleta de informações, 

visando a estruturação da linha de 

financiamento para a juventude, a ser 

implementada ·pela Agência de Fomento do 
Amapá S/A- AFAP. 

A referida portaria está. de acordo com 

o que estabelece o Manual de Normas e 

Procedimentos d<! AFAP. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Maca pá-AP, 25 de abl<jl de 2011. 
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(caesa ) 
Ruy Guilherme Smith Neves 

PORTARIA N", 121/CAESA, DE 02 DE MAIO DE 2011. 

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-CAESA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor 
e, 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 
Federal n° 8.666193, como base normativa para os 
procedimentos licitatórios na adminislração pública, conforme 
M.l n"'\512011-CPUCAESA; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 51, 
paragralo 4°, da citada lei, "sobre a validade. do âlo de 
designação da Comissao Permanenle de_ Licttação; 

RESOLVE: 

Art. 1° • Nomear PEDRO DUARTE 
INAJOSA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação; 
ROMARIZ DE MELO BIITENCOURT SOBRINHO - Gerente 
Operacional do Interior. JOSÉ ANCHIETA SILVA DE 
MIRANDA- Chefe do Setor de Controle de Perdas; PATRICIA 
DE CÁSSIA DA SILVA BRITO • Gerenle Comercial; 
RAIMUNDO EDIVALDO DANTAS TORRES- Coordenador de 
Captação de Recursos e Administração de Contratos e 
Convênios; IVAN MIRA MARTEL - Gerente de Engenharia; 
todos desenvolvendo suas atividades na Companhia para 
constituírem sob a Presidência do primeiro. a Comissão 
Permanente de Llcltaçao . sem prejuizo das atribuições 
normais de seus cargos. Do mesmo modo, nomear co~o 
membros suplentes: ANGELA MARIA BEZERRA ASSUNÇAO 
- Auxiliar Operacional 11; JOSÉ AURÉLIO DELGADO 
BASTOS- Analista de Infra-estrutura; MARIZEJE PICANÇO 
DE ALMEIDA- Assessora da Diretoria Técnica. 

Art. 2" • Revogar a Portaria n• 059, 
datada do dia 18 de fevereiro de 2011, que nomeou a 
Comissão Permanente de Llcitaçao. 

Art. 3° . Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua assina1ura. 

contrária. 
Art. 4° • Revogar as disposições em 

Dê·se Ciência .lt:'pra-se. 

Eng' Ruy GuiO ' \ ~rt~eves 
Diretorr::;;:idente 

_ AVISOOF.I.ICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS No 003120 li - CP! /CA ESA 

A COMPANIIIA DE.ÁGI:A E ESGOTO DO 
AMAPÁ - CAESA, com sede no Av. F.meslino Borges, n".222 -
Rairrn cenlral, Mocapà - Ap, Ct::l': 68.908-010, Inscrita nu CNPJ 
(MF) sob o n' 05.976.31 110001.()4, lnscnçao Estadual n• 03.008.674-
0. ntra\'és da sua Comissão Pcnnancntc de li~.:itaçao. toma público, 
para conhecimento dali empresas interessadas, que realizará Licitação 
na modalidade de Tomada de Prt'Ços sob o n" 00312011. Lipu 
"Mrnor Preço,. Global, às 9:00h do dia 20 de maio do presente 
exerclcio. tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para Furnedmento Parcelado de Combustfveis c Lubrificantes 
(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comunt, Óleos LubrHinntes e 
Graxas), destinados aos· veículos das área..,. Operacionais e 
Administrativa da CAESA. de confonnidade com o Tcnno do 
Referência, parte do processo protocolado soh o n• 2011115806-
GAPRE. 

O Edital, . baseado na Lei 8.666193 e suas 
ahcrações e us demais documentos componentes do mesmo, poderão 
se obtidos no endereço acima citado, nos horários da..._ OR:OOmin t\s 
12h00min o das 14h30min às 18h00min de segunda a sexta, junto a 
Comissão Pem1anentc de Licilaç!o da CAESA. Oulm· infonmoçOes 
poderão ser obtidas pelo telefone (261...9126-8628 ou através do c
mnil: nuhc.cacsa@bno.cum.br. Í ................... "-

Mac , 03 de maio d 2011. 

(CEA 

José Ramalho de Oliveira 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 00112011 - ASJUR/CEA 

PARTFS· COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 



Maca á, 09.05.2011 

AMAPÁ- CEA E O POSTO SÃO LÁZARO L TOA 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes 
identificadas no pórtico do mesmo, 
consubstanciadas na lei 8.666/93, declaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima 
identificado passa a vigorar ·com as seguintes 
alterações, mantidas as demais condições aqui 
não referidas. na forma como se acham redigidas, 
que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO 
PRESENTE ADITIVO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
alteração do prazo de vigência do Contrato n• 
001/2011. que lera seu termo inicial na data de 
sua assinatura e seu prazo final até 2 (meses). 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DA 
CLÁUSULA DE PREÇO E DA DOTAÇÃO: 

A cláusula terceira estabelecida no contrato 
passara a viger da seguinte forma: 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO: 

O valor deste contrato sofrerá reajuste, passando 
o valor global de. R$ 1.815.862,35 (um milhão, 
oitocentos e quinze mil. oitocentos e sessenta e 
dois reais e trinta e cinco centavos), para R$ 
3.026.437,35 (três milhão, vinte e seis mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco 
centavos), permanecendo o mesmo valor mensal 
correspondente a R$ 60"5.287.45 (seiscentos e 
cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e 
quarenta· e cinco centavos). que será pago 
conforme a entrega do produto devidámente 
certificado pelos órgãos. e setores indicados para 
fiscalização. 

A cláusula quarta estabelecida no contrato 
passará a viger da seguinte forma: 

CLÁUSULA OITAVA- DA-DOTAÇÃO: 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo 
correrão por conta da Dotação Orçamentária 
prevista no Orçamento da CEA. através da fonte 
de recurso n• l-Recursos Próprios. Unidade 
Orçamentária 2404674-Agência Bailique - 8132, 
Unidade Orçamentária 2404689-Agência Mazagão 
- 8143. Unidade Orçamentária 2404692-Agência 
Tartarugalzinho - 8146. Unidade Orçamentária 
2404686-Agência Amapá 8140, Unidade 
Orçamentária 2404690-Agência Calçoene- 8144. 
Unidade Orçamentária 2404685-Agência 
Oiapoque 8139. Unidade Orçamentária __ 

2404683-Agência Laranjal Jari - 8137, Unidade 
Orçamentária 2404684-Agência Vitória Jari -
8138. Unidade Orçamentária 2404695-Agência 
Cutias - 8149. Unidade Orçamentária 2404691-
Agência Ferreira Gomes - 8145 e Unidade 
Orçamentária 2404694-Agência ltaubal do Piririm 
-8148, elemento de despesa n• 3171010001-0ieo 
Diesel fora do CCC-Bailique-19, elemento de 
despesa n• 3171010089-0ieo Diesei-Mazagão-31, 
elemento de despesa n• 3171010092-0ieo Diesel 
Tartarugalzinho-F/ CCC-34, ~lemento de despesa 
n• 3171010003-0ieo Diesel fora CCC Amapá-21, 
elemento de despesa n• 3171010005-0ieo Diesel 
fora do CCC-Calçoene-23. elemento de despesa 
n• 3171010085-0iapoque-fora CCC-29, elemento 
de despesa n• 3171010083-Laranjal do Jari-fora 
CCC-27, elemento de despesa n• 3171010084-
0ieo Diesel-fora CCC-Vitoria do Jari-28, elemento 
de despesa n• 3171010095-0ieo Diesel fora do 
CCC-Cutias do Araguari-36. elemento de despesa 
n• 3171010091-0ieo Diesel fi .CCC-Tracajatuba: 
F.Go.-33 e elemento de despesa n• 3171010094-
0ieo Diesel fora do CCC-Itaubal do Piriri-35, 
sendo empenhado neste momento o valor de R$ 
1.210.574,90 (hum milhão, duzentos e dez mil. 
quinhentos e setenta e quàtro reais e noventa 
centavos), através das notas de empenho n•s 
015661/2011. 015662/2011, 015663/2011, 
01566412011. 015665/2011. 015666/2011. 
015667/2011, 015668/2011, 015669/2011, 
015670/2011 e 015672/2011, estando o Montante 
do dispêndio a ser efetuado por conta deste 
Contrato limitado ao valor global pactuado na 
cláusula segunda .do presente termo. 

Por estarem assim ajustadas em relação 
ao conteúdo deste TERMO ADITIVO, assinam o 
mesmo em quatro vias de igual teor. devendo este 
instrumento· ser publicado no Diário oficial do 

_ estado do Amapá, no prazo má'Sil))'o de (20) dias. 
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~e_ ente da CEA 
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO N" 062/2005- ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA E A EMPRESA SOENERGY -
SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/ A 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: 
O presente Termo Aditivo ao Contrato tem 
respaldo legal no art. 37. XXI, parágrafo 1" da CF 
de 1988, na alinea c do inc. 11 do artigo 65 da Lei 
8.666193 e legislação complementar. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
O presente Contrato tem por objeto ALTERAR O 
CONTRATO N" 06212005 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA E A FIRMA SOENERGY -
SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIAS/A, 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

. CLÁUSULA TERCEIRA- DOS DESCONTOS: 
A CONTRATADA concederá. em caráter 
excepcional. singular e extraordimirio, o desconto 
de 21% ~vinte e um por cento) sobre o valor 
nominal das parcelas relativas aos serviços 
prestados entre os meses de maio de 2011 a 
outubro de 2012. 
Parágrafo primeirÓ - O desconto voluntário 
concedido á CONTRATANTE pela 
CONTRATADA, somente será válido e exigivel, 
impondo obrigações às partes. caso a 
CONTRATANTE proceda ao pagamento das 
respectivas faturas nas datas de vencimento 
previstas contratualmente. conforme seguinte 
relação· 
a) 12 de Julho de 2011. valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Maio de 2011: 
b) 12 de Agosto de 2011, valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serViços prestados no mês de 
Junho de 2011: 
c) 12 de Setembro de 2011. valor a ser 
apurado e faturado relativo aos serviços prestados 
no mês de Julho de 2011; 
d) 12 de Outubro de. 2011. valor a ser apurado 
e -faturado relativo aos serviços prestados no mês 
de Agosto de 2011; 
e) 12 de Novembro de 2011, valor a ser 
apurado e faturado relativo aos serviços prestados 
no mês de Setembro de 2011; 
f) 12 de Dezembro de 2011. valor a ser 
apurado e faturado relativo aos serviços prestados 
no mês de Outubro de 2011; 
g) 12 de Janeiro de 2012. valor a ser apurado 
e faturado relátivo aos serviços prestados no mês 
de Novembro de 1_011_;_ 
h) 12 de Fevereiro de 2012. valor a .ser 
apurado e faturado· relativo aos serviços prestados 
no mês de Dezembro de 2011; 
i) 12 de Março de 2012. valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Janeiro de 2012; 

. j) 1·2 de Abril de 2012. valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Fevereiro de 2012; 
k) 12 de Maio de 2012. valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Março de 2012; 
I) · 12 de Junho de 2012. valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Abril de 2012; · 
m) 12 de Julho de 2012, valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Maio de 2012; 
n) 12 de Agosto de 2012, valor a ser apurado e 
faturado relativo aos serviços prestados no mês de 
Junho de 2012; 
o) , 12 de Setembro de 2012. valor a ser 
apurado e faturado relativo aos serviços prestados 
no mês de Julho de 2012; 
p) 12 de Outubro de 2012,.valor a ser apurado· 
e faturado relativo aos serviços prestados no mês 
de Agosto de 2012. 
q) 12 de Novembro de 2012. valor a ser 
apurado e faturado relativo aos serviços prestados 
no mês de Setembro de 2012; 
r) 12 de Dezembro de 2012. valor a ser 
apurado e faturado relativo aos serviços prestados 
no mês de Outubro de 2~ _ 
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Parágrafo segundo- No 31 de Outubro de 2012, a 
usina será desativada ou se o Lmhão chegar 
antes; 
Parágrafo terceiro - A condição de desconto 
voluntário a ser concedido pela CONTRATADA 
para o período de faturamento compreendido 
entre Janeiro e Dezembro de 2012. também 
somente será válido caso a integralidade das 
parcelas rel~tivas ao passivo reconhecido e 
assumido no Termo de Ajustamento de Conduta 
("TAC"). que, na data de 14 de março de 2011 
importa no valor total R$ 3.591.497,00 (três 
milhões. quatrocentos e noventa e sete mil). sejam 
pagas nas datas de vencimento assumidas pela 
CONTRATANTE. qual seja, o dia 12 de cada mês, 
conforme valores abaixo-listados: 
a) 30 de Abril de 2011: R$500.000.00; 
b) 31 de Maio de 2011: R$500.000,00; 
c) 30 de Junho de 2011: R$500.000.00; 
d) 31 de Julho de 2011: R$500.000,00; 
e) 31 de Agosto de 2011: R$ 500.000.00; e 
f) 30 de setembro de 2011: R$591.497,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÓES DA 
CONTRATANTE: . 

A CONTRATANTE. por sua vez. obriga-se a 
honrar os pagamentos das faturas e do passivo da 
maneira como acordado no Sexto Termo Aditivo e 
também neste instrumento. observando fielmente 
os valores e as datas dispostas na Cláusula 
anterior. sob pena de não mais fazer jus aos 
descontos concedidos nos termos acima 
dispostos. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÓES DA 
CONTRATADA: 
A CONTRATADA. por sua vez, obriga-se a partir 
do dia primeiro de Junho de 2011 a assumir a 
operação das usinas de Laranjal de Jari e de 
Oiapoque, alocando seus funcionários e todos os 
recursos materiais necessários ao perfeito 
funcionamento das usinas. inclusive. observando 
os equipamentos de proteção individual, em estrita 
obediência a legislação trabalhista. 
Parágrafo único -A CONTRATADA. por sua vez. 
obriga-se· a dar suporte econômico e loglstico, 
incluindo especialista de meio ambiente. para 
orientar a CEA nos processos de obtenção das 
Licenças Ambientais, que continuam sendo 
responsabilidade da CEA, cabendo a 
CONTRATADA apenas o pagamento das taxas 
devidas. 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência do contrato fica 

estendido por 18 (dezoito) meses a partir de 30 de 
Abril de 2011 e até o dia 31 de Outubro de 2012. 

Parágrafo único - As partes acordam 
que o prazo de vigência estabelecido neste termo 
aditivo é pactuado em razão da previsão de 
finalização das obras de interligação do sistema 
de Laranjal do Jari, prevista para o dia 31 de 
Outubro de 2012, podendo o presente contrato ser 
prorrogado ou rescindido, total q~ parcialmente. 
acaso haja mudança no cronográryía de execução 
das obras. ' 

JOSÉ R 

EXTRA TO DO TERMO DE COOPERACÃO TIÕCNICA N' 
00112011- ASJURICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES • 
SETRAP 

Pelo presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 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 condiÇOes aqui nao referidas. na forma 
como se acham redigidas. que neste ato e ocasiao sao 
totalmente ratificadas para todas as eonseqOências de direito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA a execuçao conjunta de obras ·e serviços de 
engenharia, com vistas ao atendimento de necessidades de 
manútençao da linha de transmissao de energia elétrica, 
responsável pela transmissao aos Municípios de Pedra Branca 
e Serra do Navio. cujos serviços serao: 

1 · Manutençao em faixas de servldêo de linhas de 
transmissao: 

2 - Transporte e movimentaçao de equipamentos e estrutur~s 
que compõem a rede de distribuiçao de en~rgia elétrica; 
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3- Execução de terraplenagem e pavimentação. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES 

os signatérios do presente lenmo obrigam-se a: 
I- DAS OBRIGAÇ0ES COMUNS 

a) promover a divulgação do presente Tenmo de-Cooperação 
Técnica JUn1o ãs s_uas un1dades administrativas: 

b) disponibilizar .os dados e informações ·produzidos e 
processadas pelas duas instituições nas areas de interesse do 
presen1e Termo de Coaperaçã_o Técnica; 

c) desenvolver ações pertinentes ao presente Termo de 
Cooperação. 

li-COMPETE A SETRAP: 

a) a execução por administração direta dos serviçÔs definidos 
em plano de_ trabalho. que são parte integrante do Termo d.e 
Cooperação. 

b) disponibilizar os meios, equipamentos e mão-de-obra para 
execução dos serviços. 

til-COMPETE A CEA: 

a} Disponibilizar os recursos financeiros necessârios ao custeio 
das despesas com pessoal e material de consumo a serem 
empregados na e.xccução dos serviços: · 

b) proceder a fiscalização e a orientação técnica necessária a 
perfeita execução do objeto do presente Termo de 
Cooperação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA 

O presente Termo terá v1gência de 4 (quatro) meses. contados 
a partir da data de assinatura do presente Termo, podendo a 
qualquer tempo- ser aHerado, por meio de Termo Aditivo ou 
rescindido. mediante comunicação entre as partes, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO: 

As despe:;as decorrentes deste Termo ue Cooperação Técmca 
são no valor de R$ 57.747,58 (cinqüenta e·sete mil setecentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). que 
correrão oor conta da Dotação Orçamentaria prevista no 

Orçamento da CEA, através da fonte de recurso N' 1-Recursos 
Próprios. Unidade Orçamentária 20101-CEA GERAL-8012. de 
.acordo com -a nota de empenho n' 014267/2011. estando o 
Montante do dispêndio a ser,efetuado por conta deste Contrato 
limitado ao v ator global pactuado nesta cléusuta. 

Por estarem assim ajustadas em relação ao 
conteúdo deste TERMO ADITIVO. assinam o mesmo em 
quatro v1as de 1gua1 teor, devendo,.es)e Instrumento ser 
publicado no D1éno ofioat do est;Kio 9-0 Amapa no prazo 
méx1mo de (20) d1as ~/ / 

/ 

Maca pé - AP, e rço dé 2011 

JOS(: O DE OLIVEIRA 
sidentc da CEA 

(PoDER LEGISLATIVO) 

(Tribunal da Contas do Estado ] 

Cons. Reglldo Wanderley Salomão 

PORTARIA N'. 16212011-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapã, no uso das atribuições que lhe são confertdas, com 
fundamento no art. 8', inciso 111, da Lei Complementar n'. 10. 
de 20 de setembro de 1995. e etc .. 

RESOLVE: 

Art. 1' Exonerar DIOGO RIBEIRO FONSECA 
VALES do Cargo em Comissão de Oficial de Gabinete, 
Referência TCDAS·2. do Tribunal de Contas do Estado do 
Amap;i, a partir de 01 de maio de 2011. 

Arl 2' Dê--se ciência. registr<>-se e pubique-se. 

PORTARIA N' .. 163/2011;TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. 8', iriciso 111, da Lei Complementar n°. 10, 
de 20 de setembro de 1995, é etc., 

RES0LVE: 

Art. 1' Nomear DIOGO RIBEIRO FONSECA 
VALES para o Cargo em Ccmissao do AsSêssor Especial, 
Referência TCOAS-4, do Tribunal de Contas do Estado do 
Amap;i, a partir de 01 do maio do 2011. 

Arl 2" Dê-se ciência. registr&-So e publique-se. 
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. 
e abril de 2011. 

' 
Conselheiro REG ALOMÃO 

-- _Pr..!.__ --- -

PORTARIA N'16412011·TCE/AP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
.Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no art. 8Q, inciso 111, da lei Complementar n°. 10, 
de 20 de setembro de 1995. e etc .. 

RESOLVE: 

Art. 1' Nomear REGIANO DA SILVA RANGEL 
para o Cargo em Comissão de Assessor Especial, 
Rofarência TCDAS-4, do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, a partir de 01 de maio ~· 2011. 

Art. 2° Dé-se ciê~cia. rea.tstrease e oublioue-se. 

Macapã, 28 de abril de 2011. 

Conselheiro ~EY SALOMÃO 
Presidente do TCEIAP 

PORTARIA N" 16512011-TCl:IAP 

O Presidente do Tribunai de CQntas do Estado 
do Amapá, no uso das atribuições que lhe sao conferidas, 
com fundamento no art. 8", inciso 111. da Lei Complementar n•. 
10, de 20 de setembro de 1995, e mais no que consta do 
Processo n•. 00137812011-TCEIAP, de 26 de abril de 2011, e 
etc., 

RESOLVE: 

Arl 1° Designar a servidora LUCIMALVA 
SARAIVA BARBOSA, Chefe de Gabinete de Conselheiro. 
para participar do IX Fórum Brasileiro de Contratação e 
Gestllo Publica, que sara realizado na cidade de Brasllta -
OF, no perfodo de 02 a 03 de junho de 2011. 

Art. 2" Autorizar o pagamento de 2 (duas) diárias 
e ~ (meia) para o custeiO das despesas decorrentes do seu 
afastamento. 

Arl 3" Dê-se ciência, regiStre-se e publique-R. 

-~-' • deabrilde2011. 

Conselheiro REGI ALOMÂO 
Preslden TCE!AP . 

PORTARIA N".1661201HCE!A!' 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com 
fundamento no art. 8', inciso UI. da Lei Complementar n'. 10, de 
20 de setembro de 1995. e etc .. 

RESOLVE: 

Art. 1" Exonerar BENEDITA DO SOCORRO 
MIRA CRUZ do Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete da 
t• Vice-Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ama pé, 
Referência CC-4, a contar do dia 1• de maio de 2011. 

Arl 2" Dê--se ciência. registre-se e publique-se. 

-~. demaiode2011. 

' ~ 

Conselheiro REGI!: SALOMÃO 
Pres ente 

PORTARIA N".167/2011-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal_ de CQntas do Estado do 
Amapá. no uso das atribuiçOes que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. 8', inciso 111, da Lei Complementar n•. 10, de 
20 de setembro de 1995, e etc., 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear BENEDITA DO SOCORRO MIRA 
CRUZ para o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estad_o do Amapá, 
Referência TCDAS-5, a contar do dia 1' de_ maio de2011. 

Art. 2" Fica revogada a designação da Portaria n°. 
151/2010-TCEIAP, de 18 de novembro de 2010. · 

Arl-3" Dê-se ciência, registre-se e publique-se. · 

. .ÇJjpá. maiode2011. 

. é? 
Conselheiro LDO . SALOMÃO 

P niP · 
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PORTARIA N". 168/2011-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá. no uso das atribuiçOes que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. 8". inciso 111. da Lei Complementar ·n'. 10; de 
20 .de setembro de 1995. e etc., 

RESOLVE: 

Art. 1' Exonerar MARCELO PEREIRA MARTINS 
do Cargo em ComisSao de Chefe de Gabinete de Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estiido do Amapá, Referência TCDAS-
5, a contar do dia 1' de maio de 2011. 

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

maio de 201 i. 

Conselheiro RE OMÃO 
. 

PORTARIA N".16912011-TCEIAP 

·o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapé, no uso das atribuições. que lhe sao conferidas. com 
fundamento no art. 8', inciso 111, da Lei Complementar n'. 10, de 
20 de setembro de 1995, e etc .• 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear MARCaO PEREIRA MARTINS 
para o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete da 
Presidência ao Tribunal de CQntas do Estado do Amapá, 
Referênda TCDAlHi. a contar do dia 1'de maio de 2011. 

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

~maiode2011. 

ConsethelroRE~LOMÃO 

PORTARIA N". 17112011-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, no uso das atribuiçOes que lhe são conferidas. com 
fundamento no art. 8". inciso N. da lei Complementar n•. 10. de 
20 de setembro de 1995 .r:ic- o art. 68 da Lei n•. 4.320164 e 
dlsposiçOes da Lei n•. ~24, de 31 de outubro de 2001, na 
ragutamentaçao contida no Oecteto n'. 3547. de 13 de novembro 
de 2001. bem como no que consta da C.l. n• 04712011-
DARADfTCE-AP •. de 03 de maio de 2011 (PA n'. 001489/2011. 
<!~ ()3 de maiO de 2011 ), e etc.. 

RESOLVE: 

Art. 1• CQnceder adiantamento em nome de 
JOSÉ RENILDO DA SILVA RAMOS. Assistente de Controle 
Externo do Quadro Permanente do Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil re§is), destinados a 
custear despesas pequenas de pronto pagamefíío; 

Arl 2" A despesa devem ser empenhada 
integralmente na Fonte de Recurso _FPE - Fundo de Participação 
dos Estados, Programa de Trabalho 02.1010112200032523. 
Elemento de Despesa 3390.30 (material de consumo) no valor 
de R$ 2.500,00 (dois mil reais) e Elemento de Despesa 3390.39 
(serviços de terceiros • pessoa jurtdlca) no valor de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e Fonte de Recursos RP
Recursos Próprios, Programa de Trabalho 
02:1010112200032523, Elemento de Despesa 3390.36 (outroa 
serviços .de terceiros -pessoa llalca) no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais); 

Art. 3" O Suprimento concedido deverá · ser 
aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento dos recursos; 

Art. 4' O respons;!vel pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de contas. no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do tétmlno do prazo de apli~ constante no 
ttem anterior; 

Art. 5" O suprido ficará responllévet até que a 
prestação de contas seja aprovada; 

Art. 5" Dê-se ciência. registre-se e publique-se. 

PORTARIA N". 172/2011-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá. no uso das atribuiçOes que lhe são conferidas, com 
fundamento no art. a•, inciso UI, da Lei Coínplementar n•. 1 o. de 
20 de setembro de 1995Lr,em cornO no que COnstá da Pórtarla n'. 

r 
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1291201 HCEIAP. de 15 de março de 2011. e et~ .•. 

RESOLVE: 

. Art. 1' Designar o se~or LUIZ CARLOS 
GOME:$ tlA SILVA. Técnico de Controle Externo. exercente do 
cargo comissionado de Chefe da Óivisão de Desenvolvimento, 
para participar do 11 Seminério do Promoex, a ser realizado na 
cidade de SAo Paulo-SP, no ileriodo de 04 a 06 de maio de 2011. 

Art. 2' AutoriZar o pagamenio de apenas 1 (uma) 
di~ria ao servidor. em vista do contido na. Portaria n•. 16112011-
TCEIAP, de 16 de abril de 2011 (processo n'. 001028/2011-
TCEIAP. de 29 de março de 2011). . . 

Art. 3' Dê-se ciência, registre-se e publiQue-se. 

Macapâ, 04 de maio de 2011. 

bonsethelno RE (~ S~LOMÃO ~L 

PORTARIA N'. 17312011-TCE/AP 

O Presidente do Tribunal de Contas do 
Est!do do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, cem hndamento no art. 8°, inciso 111, da Lei 
Complementar n•. 1 O, de 20 de setembro de 1995, bem 
como do que consta do Processo n•. 00083312011-
TCE/AP de 15 de marQO de 20111, e etc .. 

RESOLVE: 

Art 1' Designar os servidores José 
Ribamar Borges da Costa Junior. matricula o• .000769; 
José Carlos da Silva Picanço, matricula o' 000061; 
Carlos Marcelo Xavier Arnetda, ma1r1cua n• 000705 e 
Ennanno Moro Neto, matricula n• 000803, para compor o 
Gruoo de Trabalho encarregado de avaliar os bens 
móVeis constantes da Relação de Bens Permanentes 
lnserviveis. com a finalidade de alienaçao. 

Art ZO Os trabalhOs serao Coordenados por 
José Rlbamar Borves da ·costa Junior, Diretor do 
Departamento de Admnistração. 

Arl 3° Oê-oo ciência. registro-se e publique· 
se. 

206' SESSÃO ORDINÁRIA . 
Data: 11/5/2011 

PAUTA DE APRECIAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO 

REGISTRO DE PENSÃO 

Relataria: Cons. MANOEL ANTONIO DIAS 

01) PROCESSO N'. 004616/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 

. PROCEDÉNCIA: Amapa Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Anna Fernandes do Nascimento. 

Relatorla: Cons •. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

02) PROCESSO N'. 003902/2003·TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao _ 
PROCEDENCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADOS: Raimunda Elcy Nery Vida!, 

Kaliana Manuellâ Farias Vidal e Manoel Lobato 
Vida! Junior. 

03) PROCESSO N'. 004043/2003· TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapa Previdência· AMPREV 
INTERESSADOS: Elza Pantoja da Costa. Nara 

Elane da Costa Souza. Tiago da Costa Souza 
Júnior e Nédia Nivea da Costa Souza. 

PAUTA DE JULGAMENTO 

Relaloria: Cons. MANOEL ANTÔNIO DIAS 

04) PROCESSO N'. 001055/1999-TCE; 
ASSUNTO: Prestaçao de Contas. do Centro de 
·Formação e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos - CEFORH. referente ao exercido de 
1998. 
RESPONSÁVEL: Sra. Rtta de Cássia Lima Andréa. 

05) PROCESSO N'. 00149412005·TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Amapa. referente ao exercido de 
2004. . 
RESPONSÁVEL: Sr. Rildo Alaor Teixeira da Silva. 

06) PROCESSO .N°. 001496/2005-TCE 
ASSUNTO: . Presta~o de Contas do 
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Processamento de Dados do Amapa - PRODAP, 
referente ao exercício de 2004 
RESPONSÁVEL: Sr Fernando AntOmo Hora 
Menezes 

07) PROCESSO N'. 001533/2007-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Serra do Navio. referente ao exercício 
de 2006. · 
RESPONSÁVEL: Sra Francimar Pereira da Silva 
Santos. 

Relataria: Cons. REGtLDO WANDERLEY SALOMÃO 

08) PROCESSO N'. 001668/2005-TCE 
ASSUNTO: Auditoria realizada na Procuradoria 
Geral do Estado - PROG, referente ao exercício de 
2002. 

. RESPONSÁVEL: Sr João Batista Silva Plácrdo. 

Relataria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE A. PICANÇ<:J 

09) PROCESSO N'. 003130/2001-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Câmara 
Municipal de Santana, referente ao exercício de 
2000. 
RESPONSÁVEL: Sr. Rainildo do Carmo Elias 
Agurar 

10) PROCESSO N'. 000805/2006-TCE 
ASSUNTO: Presta~o. de Contas da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá- DEFENAP. referente 
ao exercício de 2005. 
RESPONSÁVEL: Sr. Helder José Freitas de Lima 
Ferreira. 

11) PROCESSO N'. 001384/2009-TCE • 
ASSUNTO: Tomada de Contas da Cémara 
Municipal de Cutias. referente ao exerclcio de 2006. 
RESPONSÁVEL: Sr. Vili Souto de Melo. 

Relataria: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

12) PROCESSO N'. 000833/2000-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. referente ao exercido 
de 1999. 
RESPONSÁVEL: Sr. Luiz de França Magalhães 
Barroso. · 

Relataria: Auditor Subsututo de Conselheiro JOSÉ 
MARCELO DE SANTANA NETO 

13) PROCESSO N'. 000790/1993-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Macapá, referente ao exerciêio de 
1992. 
RESPONSÁVEL: Sr. João Alberto Rodrigues 
Capiberibe. 

Macapá, 5 de maio de 2011. 

~ 
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DAMIL TON BARB ~~~~·~~ 
SECRETÁRtO-G;ERAL TCE/AP 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral 

Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza 

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Publicação de Acórdãos e Resoluções 

ACÓRDÃO N" 3348/2011 

Prestação de Contas n• 146423- Classe 25 
Interes-sado: Edival Gomes· da Silva 
Relator: Juiz João Bosco 

ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO AO CARGO ·oE DEPUTADO 
FEDERAL. RESOLUÇÃO TSE N" 23.217/201<1. 
INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO QUE NÃO 
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS 
CONTAS. AP~OVAÇÃO COM RESSALVA. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Amapâ, por unanimidade de votos.-em conhecer 

. · do pedido e, nó inérito, aprovar com ressalva a 
prestação de contas de_ ~ival Gomes da Silva. 

Pá . 16 

candidato ao. cargo de Deputado F~deraf pelo 
Partido Verde- PV. relativa as eleições 2010. nos 
termos do voto do Juiz Relator. 

Saia de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 04 de maio de 2011. 

Juiz . ED.INARDO SOUZA - Presidenté; Juiz 
JOÃO BOSCO .- Relator; Ora. DAMARIS 
BAGGIO - Procuradora Regionai Eleitoral 

ACÓRDÃO N° 3349/2011 

Propaganda Partidária n• 2285 ~Classe 27 
Interessado: Partido Popular Socialista'-- PPS 
Relator: Juiz Eloilson Távora 

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES. 
RESOLUÇÃO TSE N" 22.503/2006. RESOLUÇÃO 
TRE N"310/2007. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO. 

Acordam os Juizes do Tribunal .Regional Eleitoral 
do Amapá, por unanimidade de votos, em não 
conhecer do pedido, nos termos do voto do Juiz 
Relator. 

Safa de Sessões do Tribur.af Regional Eleitoral.do 
Amapá, em 04 de maio de 2011. · 

Juiz EDINARDO SOUZA - Presidente; Juiz 
ELOILSON TÁVORA - Relator; Ora. DAMARIS 
BAGGIO - Procuradora Regional Eleitoral 

ACÓRDÃO N° 3350/2011 

Prestação de Contas n"148074- Classe 25 
Interessado: Clodoaldo Monteiro Maciel 
Relator: Juiz Gerõnlmo Acáclo 

ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO 
ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE N" 23.217/2010. 
INTEMPESTIVIDADE. ERROS FORMAIS E 
MATERIAIS QUE NÃO COMPROMETEM A 
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
· do Amapá, por unanimidade de votos. em conhecer 

do pedido e, no mérito, aprovar com ressalvas a 
prestação de contas de Clodoaldo Monteiro Maciel, 
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo 
Partido Democratás - DE~. relativa às eleições 
2010. nos termos do voto do Juiz Relator .. 

·Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 04 de maio de 2011. 

Juiz EDINARDO SOUZA - Presidente; Juiz 
GERÓNIMO ACÁCIO - Relator; Ora. DAMARIS 
BAGGIO- Procuradora Regional Eleitoral 

Haroldo~llvelra 
Secretário Judiciário 

TRE/AP 

Cartório Eleitoral da lO' Zona- Maca pá 

Edital n ° 22/2011 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. ROMMEL DF. ARAéJO 
OLIVEIRA MM. Juiz Eleitoral da 10' Zona de 
Macapã, usando das atribuiç.õcs que lhe são 

conferidas, etc ... 
Processo n' 6.243/08 
Prestação de Contas Eleições - Eleições 2008 
Candidato: MAR.IA DALVA DE 

SOUZA FIGUEIREDO. 

Municlpio: MacapáiAP 

SE,NTENÇA 

Vi~tos, de ... 

Trata-se de autos de Prestações de 

Contas da candidata ao ca~o de Prefeito, MARIA 



Maca á, 09.05.2011 

DAL VA DE SOUZA FIGUEIREDO,· referente il 

campanha nas Eleições ·Municipais de 2.008. r~o 

Municipio de Macapá!AP. 

O procedimento foi encaminhado a 
Coordenadoria de Controle Interno do TRE!AP. que 

sugeriu a fl. 1571158 dos autos. à aprovação das Comas. 

Isto posto. à vista dos documentos 

juntados. como o Item 5 da Análise da Prestação de 

Contas não fui atendida. APROVO, COM 

.RESSALVAS. a prestação de contas. devido a 

~andidata não ater às determinações do Parágrafo 2" 

art. 17. da Resolução TSE n'. 22.715/2008.Preem:ha· 

se o FAsE no Código 272. Publique-se.· Registre-se. 

Intime-se. Macapá, 12 de Abril de 2011. ROMMEL 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, Juiz Eleitoral da I O'' Zor.a. 

E para que chegue ao conhecimento de todos. expede-se 

o presente Edital que será afixado nn Car1ório Eleitoral 

da I 0' Zona de Macapá e publicada no Diário Oficial do 

Estado do Amapá, aos 12 ~dias dp mês de Ahril. 

de dois mil e onlu ........... "i ........ Edna Lúcia Correa 

Cearense. digitei. O iel Nascimento Brandão, Chefe do 

Cartório Etral :~{)'~ri ·o. 

io·l1Mt:{~~~J. 
Jw: E/etlora/ da I Zom 

Cartório El'eitoral da 10" Zona- Macapá 

Edital n• 32/2011 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA MM. Juiz 
Eleitoral da 10' Zona de Macapa usando das atribuições que 
lhe são conferidas. etc .. 

PrO<'C'SSO n~ lt.l ~I /200M 
Prestação de Contas Exercicio 2008 
Candidato: CLAUDIO ANTONIO LEÃO COSTA 
Partido· PDT 

SE "i TE\ Ç A 

Vistos, ate ...... 

Trata-se de autos de Prestações de Contas do 
Candidato CLAÚDIO ANTONIO LEÃO ·cOSTA - PDT 
(Macapá). referente à campanha das eleições mun•c•pais de 
2 008. ao cargo de vereador nas eleições de outubrol2008. no 
Monicipio de Macapà/AP 

A documentaçao acostada aos autos obteve parecer 
da Coordenadoria de Controle Interno sugerindo diligénc•as e 
parecer conclusivo da Secretaria Cartorária. que opinou pela 
desaprovação da presente prestação de contas. em razão de 
inconsistência não sanada. 

A presente prestaçiio de Contas f01 analisada pelo 
setor competente à luz da Resolução TSE n• 22.715108 e a da 
le1 9.504/97 que op1nou pela sua desaprovação. Notificado por 
delermmaçao deste juizo deixou o Candidato transcorrer o 
prazo de 72 horas. sem qualquer manifestação No Parecer do 
MP. as contas foram apresentadas dentro do prazo legal e 
instruídas com todas as peças exig1das pela Resolução TSE c• 
22.715/08 No entanto não nouve por parte do candidato 
interesse em corrigir as falhas detectadas 

Isto posto. tendo em vista o constante no art 40 da 
Resoluçãon• 22.715 de 28 cje fevereiro de 2008. com base nos 
pareceres apresentadas apresentados e de acordo com o 
parecer do Mimstério Público Eleitoral, e por tudo mais que os 
aulas contam, JUlgo verifica.se o descumprimento das normas 
eslabelecidas pela Resoruçao TSE n• 22.715108 Portanto juljlo 
DESAPROVADAS as contas de CLAUDIO ANTONIO LEAO 
COSTA. 

Publique-se. Intimem-se e arqULvem-se. Macapá, 04 
de maio de 201 t. Rommel Araújo de Oliveira - Juiz Eleitoral 
da 108 Zona 

E para que chegue ao conneci~ento de todos 
expeoe-se o presente Edital que serà afixado no ::;Monc. 
Ele•:oral da tO' Zona de Macapa e publicada no Diar;v Ol:c.a: 
do Estado do.Amapá._)'IQe-04 (Quatroj dias do més de Maio de 
do1s mi! e onze. Eu ... , · '· .Edna Lúcia Corrêa Ce&rensa-. 
o digitei. Eu. Jorge ustosa Jacobina, Chefe do Canónc 
Elettoral da 10a Zona conferi e subscrevo. 

/ ....,....,__.,~"' _.-

M 
Jurz Eleitoral da 1a' Zona 

cartório Eleitoral da 10• Zona - Macapá 

Edital n" 33/2Cl1 

PRAZO: 1!5 dias 

0 Dr ROMMEL ARAÚ.IO GF OL!VEiRA t•IM J"!l 

(DIÁRIO OFICIAL) 

t:ieitoral da 1 O" Zona de Ma capá. usando ::!as atribuições ou e 
:t1ç sã9 oon!endas. etc 

l'rocc~so nn 6.0~0/2008 
Prestação da Contas Exare leio 2008 
Candidato: MARIA DO LIVRAMENTO PAST ANA DOS SANTOS 
Cargo: vereador Partido- PMN 

SE'\ l EN Ç .-\ 

Vistos, etc .... 

Trata-se de autos de Frestaçóes de CoriF.S .ia 
Caodidata MARIA DO LIVRAMENTO PASTANA DOS 
SANTOS - PMN (Macapã) referente a campanha das eleições 
municipais de 2 008. ao cargo de vereador r as ele1ções de 
outubrot2008 no Município de Macapá/AP 

A documentação acostada aJs aL!t:::s obtevP- parece· 
da CC•Jrdenadona de C:o:1tro!e interno SU:'t~lin.::.;o dll:~8.c:?S C 

parecer cot-c:L.sivo da Secf2taris Canorã17:;;. que Oú:-no~.s ~~'=":~ 
desaprcvaç~c da presente prestaç.':o o e r.ci1ias e:T: : e.L.a .. ~ :!<:: 
ínconsistênc:a não sa.1aaa 

A· p~esente prestação oe Contas t-:n analisada r::e1o 
setor competente a luz da ResoiJção. TSE n' 22 715/08 e 3 o~ 
lei 9.504197 que opmou pela SeJa desaprovação. Notificado por 
determinaç~o deste Juizo de1xau o_ Cand1dato transcorrer o 
prazo de 72 horas, sem qualquer manifestação. No Pa~ecer do 
MP. as contas fo-ra:n apresentadas dentro do orazo legal e 
mstruidas com todas as peças exigtdas pela Resoiuçãc TSE n° 
22.715/08 No enlanto não houve por parte do car:::!1datn 
nteresse em corrigir as falhas detectadas. 

ls!o poSto. ten::lo em vista o constar.!e no ar.. 4·:• da 
Resolução n• 22.i15 de 28 de fevereiro de 2008. com b'lSe nos 
pareceres apresentadas apresentados e de acordo ~J::1 o 
parecer do Minisréíio "úbhco EleitoraL e per !t1do mais quê vs 
autos contam. julgo ·Jenfica-se o descumprimento cas r . .:J:mas 
estabelec:das pela R&soluçao TSE n• 22 7 151~8. Portanto ju:g'o 
DESAPROVADAS as contas oe MARIA DO LIVRAMENTO 
PASTANA DOS SANTOS 

Publ1que-se. Intimem-se e arquiveM-se Macapa.· 04 
::le ma1o de 2011 Rommel Araújo de Oliveira- J:..11t E1e1:ora1 
da 10"lona. 

E para que chegue ao conhecimento de todos. 
expede-se o presente. Edital que será afixado .-.o :::.a~16rio 

Eleitoral c a 1 0' Zona :le Ma capa e publicada no Diário Oficia· 
do Estado do Amapa ~ · s (Quatro) dias do mês de '•,1aio a e 
do1s m1i e onze. Eu... .. .. .Edna LUcia Corrêa C~arense. 
o digitei Eu jorge L stosa Jacobina, Cllefe do Cartó•i: 

Eleitoralua:0'7. nfen~· s~bscrev: 

. ,- ,· . ,.... {/ /'~ . ,"" ,._ 1., . . . 
ROMMEL ARAÚJO DE OLIV.:: ·~ 

Juiz Eleitoral cia 1 a' Zona 

Cartório Eleitoral da lO' Zona- ;\laca pá 

Edital no 34/2011 

PRAZO: 05 dias 

(! Dr. RO\fMU lll-. Al{;\l:JO 01.1\.LIR.-\ 
\1\-t. Juiz [!t'itPral d:~ Jli /.:·Jn&. Jc 1'-:la..;a:_')ã. usan.k' '.tns 
mrihuiçlk·s qui.: ih~ s::o .:l'r~r~riar.s. ~:r .. 
Processo 11'' 6.212/(;~ 

Prestaç~o de Contas Eleições- Eleições 2008 
Candiifato: ALZIRENE GlHlARÀES BRITO 
.\'lunicipio: CutiasiAP Partido: PT 

\'ilitos. ttr ... 

T ratiht: t!r.: aut(l:- dl' P1 :stayVe!- de Ccmra-:: :ia 

randid~ta :10 rar~o rlt \'<rrndnra .. \LZIR[\[ Gl'I.\1.\R.~ES 

BRITO. rcfcrcutc ã cnmpanhiliUis Elei..;~s \1unicipais de :'.üót. ;~ . ..., 

~1UI~i.:ipi(t de Cut1as/AP 

O nmredimento lili cncaminhadn 

C\lt'fdt:nadl1ria d\~ (;.'l.J:Hclc Interne: do TRF'AP. que npinc;u rt:!a 

de.;Jpr.'\'i!~:i>l Ja pr~~~.:n:\ pr..:~ta.;ào d.: C'Onm~. ~m r.17:'::) c.:: 

mcC\:1.:1-ús1ci:1~ ~:!l'l:!:tdi~:>. :\ CandiJatê !'vi llf'titkadil e t'lcou :1em: 

das nh:\·msiSif'nc,as .:.it"::·::mcií:., ;;ünlltrme mandadv 1.k notilh.-..t~·~·). ~\ 

CandtJara n:..:-onhec~ ~ mnhtll r: t'n:ha. an ->!!li des;:~mhccimemo qu::mlo 

a di!Lt'Tillllli.!~'àtl na l.:,::is.lação "1:-:,eme n ep0c:1 O Prommor f.leitnrdl 

üpin,IU pda apw,·a<;à\.1 ..:vm n:ssah a. P''· emend:!r ~we nlio _holl\c ma 

li!. pt1r rane da ('amJiJat;! 

[:lt~ndf• qu~ a !1!\'Siai;Jt.l dL" o.:t.mtiH ..;,1r;ti1r:·~.:-

. .;,t('l pos!u. :.~n:10 em H;;ta i~ ;:mi:itaJH' lhl :trt. JO. 

d:, :·t:·~chu,'<.ili r,'' 22 7; ~· :i e ~S. li e fi!\ t:reim d~ ~()()~. Jr :ii:~ITd\.1 (.\.!1. 

pa:-~:~o:~r dP 1\·lutt~l.:-r;u Plllllt..:J E!e:!tor;ll. jul~n ~pronu.ht!> rum 

re,,nha. a; conta; d< .\I.ZIRE:'>E GI'I\I.~Rf:S IIKITO Put> •'I''<· 

)ê' R.egi'!re·'~ ln!im~.:·:>.~ \1a..::apã. \4 d~ \1ai,,tk 20: I R0.\1\trt 

. \RA( JO Ol Ull\ I:.' IR-\, Jtti7. r:leiwral da lO" ZonJ. L ~:.r;.,_.,,~,.-

..:ht:~u~ a-1 i:llllh..,'çim~:nll' de !Ol;.y,_ e:\pede·sc o prt:'.en;~ ~d1~al ~~!~ 

:>trã aJi,r,dt.' no Cartó:""!O t:lciwml da JrJ' Zon:1 de \1aCJ:;13 -c puhli.:cdd 
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no Di:i~1u Olicia~ do ~stado de' Amap<i. f~D_.S~--~.Óuatro) dias. do r11ês 

t.k. !Vtah·· :Je t1C'o!S nv, onze L·.1.. .... ~ ...... Edra Lú~:a C;rn.:a 

rearens~ . .;bgitd. Joro · Carla~ l.uswsa Jacühina. Chefe dt) Canuno 

r.t~itc.ral da l~l/utl' .l..~llnlài' __ :.ubs·~-re~-~~-..... I. -:::37 ) . 
• RU.-11·~/EL AM:~ · L/V ' . • 

Jw: Ehmcrai da Jft lona 

Cartório Eleitoral da 10' Zona- VIa capá 

Etlital n • 35/2011 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. ROMMEL D~- ARAÚJO OLIVEIRA 
M\-1. Juiz Eleitoral da lO' Zona de Macapil usando das 
atrihuiçõl:!~ qu(: lhe são cnnfCrida-.;;. çtc .. 
Processo n" 6.124/08 
Prestação de Contas Eleições- Eleições 2008 
Candidato: ANIZIO DOS SA\'TOS FREITAS 
:VIunicfpio: Macapá/AP Partido: PDT 

SE\'TE\Ç:\ 

Vistos. etc ... 

Trata·:iC di:" autos de Prestações de' Contas da 

r.ndidatu au rargo de \"cr<ador .. \\'IZIO DOS S.\\'TOS 

~REITAS. referente à campanha nas Eleições Municipais de 2.ü08. 

110 Municipio de Macapã.i.-\P 

. .:\ documenta~l'ln ncostaGa aos amo~ ct"lte' e 

parecer conclusivo da Secretann desta Zona. que opmou r-ela 

liesapro\·açno da presente pr~stação de ·contas. em razão de 

IIICOihbtCncias dt:U.'\.'Ii:ldas. o Candidalu roi. r.oliliçado c tkou cí;;IU,,' 

das in..:on~ist~ndas <.ktectadas conforme mandado de n0t~ficaçao. 

Dnxnu. "'' c:ntamo. tramcorrer r. pra7o legal ~em t.)l!al.:)uer 

manifestaç:lf'l. A Prommora F.leiwra.l opinou pela desnprOHIÇtk~. ame~~ 

completo de-;interesse do cnndidato em suprir ns falhas detectadas. 

Emendo que a presraç!io de contas, conforme 

nprc:s.entadn. mes'mo com n inct'nsistên~ia não sanada. uào impi:diu 

sua analise~ não compromete a n:gularidadt: das \.'Untas. 

btn posto. tendo em vista o constante nr. :m . ..J(J. 

da Resoluçilo n~ 22.715 de 2R de t~vereiro de 2008. de ncMd,, C1):n 

parecer Jo .~1ini.:;rério Púlllico F.lenoral. julgo aproYIId)t~ rom 

rt>ssah·a. a~ coma.-. .1e .-\ "'il7.10 llOS SA\ I'OS FH.t::ITAS. Pllhl,que

se. Kegl)tre-se. lnrimc-sc. \1acap8. 04 de i\-Jaio de 2011 R0,\1\IEL 

.-\KA(JU Dt:: ULI\'t::IR-\, Juil Ekitoral da 10' Zon•. [ par• qu< 

chegue- ao conhccimcruo dt: todos. t:.xp.:dt:-S( o presente Ll!iiai qu( 

satt alix::!do nu Canúriu Elcit<>ral Ja 10~ Zona dc.'Ma..:-ap& ..:- puhlicada 

m.1 Diúrio Oticial d0 rstado do /\mar:t âos.04 !Quatmj dia.; .d•) mê~ ... -:-
de \1aio ·de dois nlil on1e. r.u ...... i~~ . ... l.::dnn Ll.Jcia l'Nrt'a . 

.Cearense. d1girci.-.lor 

Eleitor•! ~a ;&'on· confer~-_: .. 
. ~~>;//" . 

ROMMEL A!Ul1.f9-Di.ai.W(JR?f"_.
.lui: Ele i toro/ da Uf' lona 

Cartório Eltltol'llt da lO' Zona- Macapá 

t:ditat n•J6/It 

O Dr. Rommel Araújo dt Olivtira, MM. Juiz Eleitoral 
da lt)'' Zona de Macapâ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas. etc ... 

. FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

SENTENÇA 

PROCESSO o• 6-114l/l008 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES/2008. 
CANDIDATO: EDSON DO NASCIME:-ITO MACIEL 
CARGO: VEREADOR 

RF:LATÓRIO 

Tratan1 os autos de Prestaçlo de Çontas 
relativa à arrecadaça:o e aplicaçao de recursos financeiros de 
campanha referente à candidatura de EDSON DO NASCIMENTO 
~ACIEL, ao cargo de vereador nas eleições de outubro de 2008 ... 

DECIDO 

A ;>resente prestaçw de contas, relati.as a 
EDSON DO NASCIMENTO MACIEL, candidato na eleiçw de 
2008, foi analisada pelo setor técnico competente à hu da Rcsoluç!o 
TSE n• 22.71 S/08 e da lei 9.504197 que opinoo pela sua aprovaçilo. 

Como bem ilustrado no parecer do MinlstCno 
Público, as contas furam aprcsentaóas dc:ntro do prazo legal < 
in<truida com todas a< peças exigidas p<la R.,;otuça<> TSE n• 
22.715/08, l1llllo pela qual, em consonância com o respectivo pareecr 
do Parquet, julgo aprovadas as contas . 

Publique-se Registre-se. Intime-s<. M~~eapá. O~ 
de maio de 20 t I. Or. Rommel Alaújo de Oliveira- Juiz -Eleitoral da 
I O' Zona W: Macapt 

E. para que chegue ao conhcc•mento de todos. 



'i 

' 
Õ; 

ROMMEl.<I.RAÚIO DE OLI,IEIRA 
Juiz Eleitoral da li' Zou 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: 

Autos de Recurso Contra Expedição de Diploma 
Processo no 1516-19.2010.6.03- Classe 29 
Recorrente: Coligação "Frente Popular" 

Advogado(s): Márcio Alves Figueira, Sandra Oliveira e 
Luciano Oel Castilo Silva 

Recorridos: Gilvam Pinheiro Borges, Salomão 
Alcolumbre e Geovani Pinheiro Borges 
Relator: Juiz Edinardo Souza (Presidente do TRE/AP) 

NOTIFICAÇÃO OE: GILVAM PINHEIRO BORGES, 
brasileiro, Senador da República nas Eleições 2010. 

FINALIDADE: Apresentar contrarrazões, no prazo de 03 

(três) dias. ao recurso contra expedição de diploma 
interposto pela Coligação "Frente Popular". 

DESPACHO: "Notifiquem-se as partes recorridas para; 

no prazo de 03 (três) dias. apresentarem suas 
contrarrazões. Após. com ou sem manifestação das 
partes, encaminhem-se os autos ao Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral. com as honras de estilo". Macapá-AP, 
13 de janeiro de 2011. Desembargador Luiz Carlos 
Gomes dos Santos- Presidente do TRE/AP. 

SEDE 00 JUiZO: Av. Mendonça Júnior, n• 1502, 

Centro. CEP 68900-020. Macapá/AP. Telefone (096) 
2101-1589; 2101-1597. 

Macapá-AP, 03 de maio de 2011. 

(a)Desembargador Edinardo Souza 
Presidente do TREIAP 

Ministerio Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça J 
lvana Lúcia Franco Cei 

EXTRATO DO CONTRATO N' 005/2011-MPEA 

OBJETO: Preslação de serviços de reserva, emissao. 
marcação/remarcação e fornecimento de passagens aéreas 
em viagens a serviço e eventos específicos. para membros e 
servidores do quadro permanente e requisitados e 
comissionados. bem como aos colaboradores eventuais do 
Ministério Público do Estado do Amapá. 

N' DO PROCESSO: 3006376/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n•. 002/2011-MPEA 

CONTRATANTE: Minis.térto Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Fab Viagens e Turismo ltda - ME. 

NOTA DE EMPENHO n•. 000172/2011-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$350.000.00 (trezentos e éinquenta 
mil reais). 

VIGÊNCIA: Adstrita ao exercício 2011. com inicio em 07/04111. 

DATA ASSINATURA: 07/04/2011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante. Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr". Márcia Cristina Nascimento de Moraes, 
representante legal. 

Gest 
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EXTRATO DA CARTA CONTRATO N' 005/2011-MPEA 

OBJETO: Aqutsiçáo de combustíveis para atender as 
necessidades das Promotorias de Justiça de Tartarugalzinho e 
Amapá. 

N' DO PROCESSO: 300010181Z011-MPEA. 

MODALIDADE: Art. 25. capul· LLC ·Justificativa n'. 016/2011. 

CONTRATANTE: Minisíério Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: 9. M. R. Empreendimentos Lida. 

NOTA DE EMPENHO: 000173/2011-MPEA 

VALOR ESTIMADO: R$17.103,00 (dezessete mil cento e três 
reais). 

VIGÊNCIA: Adstrita ao Exercício 2011. inicio em 18104/11. 

DATA ASSINATURA: 18/04/2011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flavio Costa 
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr. Bruno Manoel Rezende, representante 
legal. 

Maeapá. 04/05/2011. 

~L 
Gestor Admin trativo dos Contratos do . PEA 

Portaria n'. 923/2010-DG/MPEA 

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N' 006/2011-MPEA 

O!lJETO: Aquisição de combustiveis para atender às 
necessidades da Promotoria de Justiça de Calçoene. 

N' DO PROCESSO: 30001349/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Convite n'. 008/2011-MPEA. 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Posto Calçoene Beira Rio Lida. 

NOTA DE EMPENHO: 000182/20t1-MPEA 

VALOR ESTIMADO: R$11.800.00 (onze mil e oitocentos 
reais). 

VI~ÊNCIA: Adstrita ao Exercício 2011. inicio em 27104/2011. 

DATA ASSINATURA: 27/0412011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr. José Maria Cantanhedo Machado, 
representante legal. 

,"\ ~pá. 04/05/2011. 

~~TÕ~SDASILVA \ • 
Gestor Administr~ivo dos Contratos do MP~A 

Portaria n'. 923/2009-DG/MPEA ' 

t:XrRAT<JUO CON I RAI Q N° 0Qô74!ffi~MI'EA 

OBJETO: Aquisição de combustíveis para atender às 
0ecessidades do MPEA. durante o Exerci cio 2011. 

N' DO PROCESSO: 3001201/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n•. 00312011-MPEA. 

CONTRATANTE: "Jinislério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Silva e Filho Com. e Rep. Lida. 

NOTA DE EMPENHO: 000183/2011-MPEA 

VALOR TOTAL: R$419.524,00 (quatrocentos e dezenove mil 
quinhentos e vinte e quatro reais). 

VIGÊNCIA: Adstrita ao Exercido 2011, inicio em 29/04/2011. 

ASSINATURA: 29/04/2011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante. Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr. Alan Gemaque da Silva,.representante 
legal. 

• ~ pá. 04105/2011. 

~€:L~ -~A SILVA 
Gestor Admim tivo dos Contratos doM EA 

Portaria· n•. 923/2009-DG/MPEA -

EXTRATO 00 CONTRATO N9 007/2011-MPEA 

OBJETO: Prestação de Serviços de Taxi Aéreo em aviões 
bimotores. 

NO DO PROCESSO: 3000058/2011-MPEA 

MODALIDADE: Convite n•. 001/2011-MPEA 

CONTRATANTE: Ministério Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADO: lluqui Táxi Aéreo Ltda. 

NOTA DE EMPENHO: 000185 e 000166/2011-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$50.000.00 (cinqüenta mil reais). 
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VIGÊNCIA: Adstrita ao Exercicio 2011. com • inicio em 
29/04/2011. 

DATA ASSINATURA: 29/0412011. 

ASSINATURA: assinam pelo. Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr. Floriano 0' Horta Lessa Waldeck Neto. 
Representante ~ai. 

c 
Gest 

EXTRA TO DA CARTA CONTRATO N° 007/2011-MPEA 

OBJETO: Aquisição de combustíveis para atender as 
necessidades da Promotoria de Justiça de OiapoQue. 

N° DO PROCESSO: 3000308/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Convite n'. 005/2011-CPUMPRA 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: C. F. COSTA (Posto São Jorge) 

NOTA DE EMPENHO: 000178/2011-MPEA 

VALOR TOTAL: R$10.500.00 (dez mil e quinhentos reais). 

VIG~NCIA: Adstrita ao Exercicio 2011. inicio em 28/04/2011. 

DATA ASSINATURA: 28/04/2011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr". Claudeci Fernandes Costa, representante 
legal. 

~-ffiÉ~~SILVA 
Gestor Adm~~~uvo dos Contratos do MP A 

Portaria n'. 923/2009-DG/MPEA 

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N'OQ§/2011-MPEA 

OBJETO: Aquisição de combustiveis para atender às 
necessidades da Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari. 

N' DO PROCESSO: 3000228/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Art. 25, Caput LLC- Justificativa n•. 017/2011. 

CONTRATANTE: Ministério Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Posto Eldorado Com. e Rep. Lida. 

NOTA DE EMPENHO: 000179/201()-MPEA 

VALOR ESTIMADO: R$18.355.00 (dezoito mil trezentos e 
cinquenta e cinco reais). 

VIG~NCIA: Adstrita ao Exercicio 2011, inicio em 28/04/2011. 

DATA ASSINATURA: 28/04/2011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
peta Contratada: Sr. Gerardo Vieira Gomes. representante 
legal. 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 0091200S-MPEA 

OBJETO DO CONTRA TO: Prestação de serviços de 
manutenção de rede lógica e telefônica. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação contralual. 

N' DO PROCESSO: 3000628/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n• 004/2008-MPEA. 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: VG Serviços e Comércio Ltda. 

NOTA DE EMPENHO: 000171/2011-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$87.500.00 (oitenta e sete mil e 
quinhentos reais). 

VIG~NCIA: 12 (doze) meses, com inicia a parti~ de 07/04/201{. 

ASSINATURA: 06/04/20t 1. 

ASSINATURA: assinam pelo·Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante. Promotor de Justiça e Diretor Geral do MPEA e; 
pela Contratada: Sr. José Valder de Morais Cunha, 
representante legal. 

Macapá. 04/05/2011. 
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EXTRATO DA CAlHA CONTRATO N' 009/2011-MPEA 

OBJETO: Prestação de serviços de confecção de carimbos. 

N' DO PROCESSO: 3000518/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n'. 11/20t0-CPL/MPEA.
Ata de Registro de Preços n'."021/2010-MPEA 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRA TAOA: A. Isaías da Silva - ME 

NOTA DE EMPENHO: 000130120tt-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$19.420.00 (dezenove mil 
quatrocentos e vinte reais). 

VIGÊNCIA: AOstrita ao exerclcio 20t1, inicio em 28/041201 t. 

DATA DA ASSINATURA: 28/04/20t1. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante. Promotor de Just1ça e Diretor-Geral do MPEA e·. 
pela Contratada: Sr. Antônio !saias da Silva. representante 
legal. 

;\ -~- 'I ~pá, 04/05/2011 

~.AtlEL~R TO~ES DA SILVA \ 
Gestor Administrativo dos Contratos do" ~PEA 

Portaria n'. 923/2009-DG/MPEA 

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N' 010/20t1-MPEA 

OBJETO: Prestação.de serviços de impressão serigráfica. 

PROCESSO n'. 30004t3/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Convite n'. 007/20tt-CPL/MPEA. 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Ghammachi e Ghammachi Lida- ME. 

NOTA DE EMPENHO: 000193/20tt-MPEA 

VALOR ESTIMADO: R$65.000.00 (sessenta e cinco mil reais). 

VIGÊNCIA: Adstrita ao Exercício 201t. inicio em 29/04120t1. 

DATA ASSINATURA: 29/14/2011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Cesta 
Cavalcante. Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e; 

j peta Contratada: Sr. Nabil Colares Ghammachi. 

·~-----~- pá, 04/05/2011. 

ID~I T D SILVA 
Gestor Atl!ioiiiil :Yo dos ontratos do M A 

Portaria n'. 23/2009-DG/MPEA 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' Ot0/2010-MPEA 

OBJETO: Prorrogação contratual. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n'. 006/20t0-MPEA 

N' DO PROCESSO: 3001364/201t-MPEA. 

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Fenix Serviços Especialiiados Ltda .. 

NOTA DE EMPENHO: 000t80/2011-MPEA 

VALOR DO ADITIVO: R$22t.093,70 (duzentos e vinte e um 
mil noventa e três reais e setenta centavos). 

VIGIÕNCIA: 06 (seis) meses. com inicio em 23104/20tt. 

ASSINATURA: 19/04/201t. 

ASSINATURA: Assinam pelo Contratante: Br. Flávio Costa 
Cavalcante. Promotor de Justiça e Diretor Geral do MPEA e; 
peta Contratada: Sr. Alessandro Gomes Monteiro. 
representante legal. 

-~~"!'ÓR s·DASILVA 

Gest~ativo dos Contratos do EA · 
• Portaria n'. 923/2009-DG/MPEA 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO 
CONTRATO N'. 013/20t0-MPEA 

CONTRATO n'. Ot3/2010-MPEA 

·OBJETO: Cessão de licença de uso não exclusivo de cópia 
dos sistemas Módulo 4Sec Brasil para 400 (quatrocentos) 
usuários além dos serviços de implantação adaptação. 
integração e treinamento da solução de segurança de 
1nforrnação. 

CONTRATADA: Andre Luis camargo (4Sec Brasil). 

CONTRATANTE: .Ministério Público do Estado do Amapâ 

DATA DA RESCISÃO: 06/04/2010. 

PROCESSO N'. 3000059/2011-MPEA 

DO MOTIVO: Não convindo mais os contratantes a 
continuação da vigência contratual. atendendo ao interesse 
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público. resolvem entre SI. administrativamente. na melhor 
forma de direito. firmar o presente termo de rescisão. pelos 
motivos expostos no Processo n'. 3000059/201 1-MPEA. 

DO DIREITO: As partes dão plena. geral e rasa quitação do 
objeto do citado contrato. não havendo indenizações ou ônus a 
serem pagos, nem quaisq~er direitos a serem pleiteados entre 
as partes supracitadas. em tempo algum, seja a que titulo for. 
com base no referido contrato e em quaisquer ajustes 
posteriores. salvo os serviços prestados até a data de 
assinatura do lermo de resc1são e que amda não foram pagos. 

ASSINATURA: Assinam pelo Contratante. D1. Flávio Costa 
Cavalcante. Promotor de Justiça e Diretor-Ger•' do MPEA e; 
pela Contratada: Sr. André Luis Camargo. reoresentante legal. 

Macapá. 04 de ma1o de 2011. 

A 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 014/20t0-MPEA 

OBJETO DO CONTRATO: Execução das fundações de todos 
os blocos e supra-estrutura com fechamento em alvenaria 
reboca da e cobertura. do bloco administrativo do novo prédio 
do Ministério Público do Estado do Amapá. 

OBJETO DO ADITIVO: Dilação da vigência contratual. 

N" DO PROCESSO: 300t595/20t1-MPEA. 

MODALIDADE: Concorrência n'. 00t/20t0-MPEA 

CONTRATANTE: Ministério Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Edifica Engenhana Lida. 

NOTA DE EMPENHO: Apenas prorrogação de prazo. 

VALOR DO ADITIVO: R$0,00. 

. VIGÊNCIA: 75 (sessenta) d1as, com inicio em tt/04/20tt. 

DATA ASSINATURA: 06/04Í201t. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa 
Cavalcante, Promotor de Jusüça e Diretor-Geral do MPEA e; 
pela Contratada: Sr. Roberto Luiz Chaves de Souza. 
representante legal. 

. Macapà, 04/05/20t1. 

~L,c~~.· 
Gestc0idmi · ~a~~~ Contratos do MPEA 

Portaria . 923/2009-DG/MPEA 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 019/201 0-MPEA 

OBJETO-DO ADITIVO: Acréscimo de quantitativos. 

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de 
Implantação do S1stema e-Cidade. 

N' DO PROCESSO: 3000930/2011-MPEA. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n'. 017/2010-MPEA 

CONTRATANTE: Mimstério Público do Estado do Amapá. 

CONTRA TADO:.DBSeller Serviços de lnfor.mática Lida 

NOTA DE EMPENHO; 000107/20t_t. 

VALOR DO ADITIVO: R$21.900,00 (vinte e um mil e 
novecentos reais) 

VIGIÕNCIA: Adstrita ao contrato original. com inicio a partir de 
01/04/2011. 

DATA ASSINATURA: 01/04/201t. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Cesta 
Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor-Geral do MPEA e: 
pela Contratada: Sr. Sandro Moretti Freitas Rodrigues, 
Representante legal. 

Ma · 04/05/2011 

,' 

ID t R,:·- RES' A -~'"" '"""'"'''"'" Portana n'. 923/2009-MPEA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE 
DE APOIO, AVISA QUE ESTARÁ PROMOVENDO 
LICITAÇÃO, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO: 

Processo n•: - 300202612011 

Modalidade: Pregão Presencial n• 006/2011 

Tipo: Menor Preço, Global 

Data da Abertura: 24/512011 

Hora da Licitação: 10:00h 
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LOCAl: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA-MPEA, lOCALIZADO NA AV. FAB, N°. 
064, BAIRRO: CENTRO, MACAPÁ/AP- FONE/FAX: 
(96) 3198 1652 
Objeto Resumido 

Contrataçã(j> de empresa para a prestação de 
serviços de impressão gráfica, confonne 
especificações constantes no Anexo I do Edital. 

O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÉS ÓO SITE: 
www.mp.ap.gov.br, A PARTIR DO DIA: 11/5/2011. A 
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM
SE A DISPOSIÇÃO DOS INTE~ESSADOS, PARA 
ESCLARECER QUAISQUER DUVIDAS SOBRE O 
CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE, DAS 07:30 ÀS 13:30 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU PELO TELEFONE: 
( 9 6 ) 3 1 9 ~- 1 6 5 2 

Macapá-APt0(6 d ,~:\ode 201 I 

I \.""- ------.._,_ 
Heleniz'lréor oraes ) 

Publicações Diversas 

ACADEMIA AMAPAENSE MAÇÔNICA DE 
LETRAS 

FUNDADA EM 13- 09 - 2008 
Sede Provisória: Rua General Rondon, 2330 -

Bairro Central · 
CEP: 68900-082 Fone: 3223-3029 Macapá/AP 

REGIMENTO INTERNO 

CAPITULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

Art. 1• - A Academia Amapaense 
Maçônica de Letras, designada pela sigla MML, 
fundada em 13 de setembro de 2008, é uma 
entidade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, e terá duração por tempo 
indeterminado. sede e foro na cidade de Macapá, 
capital do Estado do Amapá. 

Art. 2• - A Academia funcionará 
provisoriamente na Rua General Rondon n• 2330, 
CEP 68900-082, bairro Central, nesta cidade de 
Macapá-AP. 

Art. 3° - A área de atuação da 
Academia abrangerá em especial, o Estado do 
Amapá, podendo estender-se para todo o território 
nacional. 

Art. 4° - A Academia tem por 
finalidades: 

I - produzir obras literárias de 
naturez;a maçônica, histórica, política e social; 

11 - divulgar amplamente os 
trabalhos literários produzidos por seus 
acadêmicos; 

111 - realizar encontros, palestras. 
simpósios e seminários objetivando auxiliar seus 
acadêmicos na· atualização de seus 
conhecimentos; 

entidades 
entidades 
entidades 

IV firmar convênios com 
federais, estaduais e municipais; com 
não governamentais, bem como com 

estrangeiras, objetivando captar 
recursos para financiar a execução de seus 
projetos; 

V - prestar assistência a seus 
acadêmicos em suas justas aspirações literárias e 
correlatas, individuais ou coletivas; 

VI - defender os interesses de 
seus acadêmicos. de acordo com o seu Estatuto e 
este Regimento Interno. 

Art. s• Para atingir suas 
· finalidades, a Academia poderá: 

I manter intercâmbio com 
entidades congêneres; • 

11 - filiar-se a órgãos ou entidades 
representativas superiores; 

111 - organizar-se em tantas 
câmaras temáticas quantas se fizerem 
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necessárias, <ll:1 quais serão disciplinadas por este 
Regimento. 

CAPITULO 11 
DOS ACADÊMICOS E SUA ADMISSÃO 

Art. 6° - A Academia é constitui da 
por àté trinta e três acadêmicos, efetivos e 
perpétuos. dentre Mestres Maçons regulares em 
suas potências. denominados fundadores ou 
efetivos; e número não limitado de membros 
correspondentes. e correspondentes especiais. 
assim distribuidos: 

I - FUNDADORES: são aqueles 
que tomaram parte na reunião de fundação da 
academia, realizada no dia 13 de setembro de 
2008, cujas assinaturas constam na Ata de 
Fundação; 

. 11 - EFETIVOS: silo aqueles 
admitidos através de aprovação prévia e votaçao 
em sessão plenária. 

111 - CORRESPONDENTES são 
os brasileiros não domiciliados no estado do 
Amapá; 

111 CORRESPONDENTES 
ESPECIAIS: são os estrangeiros . residentes ou 
não no estado do Amapá. ' 

IV - EMÉRITOS: são maçons de 
notório saber e produção literária no campo da 
Arte Real e do conhecimento humano. nacionais 
ou estrangeiros. O título será outorgado, mediante 
a proposta de, pelo menos, dez (10) acadêmicos e 
aprovação de dois terços (2/3) dos presentes a 
sessão na qual a proposta for apresentada. Sao 
isentos de contribuição a titulo de anuidade. 

V - BENEMÉRITOS são os 
acadêmicos que de alguma forma contribuam para 
que a Academia possa expandir-se em seus 
valores materiais. espirituais, clvicos e culturais. 
São isentos de contribuição a título de anuidade. 

Art. 7o ·_ Para ser admitido na 
Academia, são pré-requisitos: 

I - ser Mestre Maçom Regular. 
brasileiro nato ou naturalizado, com notório 
conhecimento da Ordem Maçônica; 
· 11 - ter seu nome submetido à 
apreciação prévia dos acadêmicos; 

111 - possuir idoneidade moral. não 
estar respondendo a nenhum processo criminal ou 
de execução, e ser apresentado por um 
acadêmico em pleno gozo de seus direitos; 

IV apresentar cUrriculum 
maçônico e profano; 

V - ser aprovado em sessão 
plenária, em escrutinio secreto; 

a) verificada uma vaga, a 
inscrição. no livro próprio, fica 
aberta durante 60 (sessenta) dias, 
após os quais a Academia encerra 
a inscrição; 

· b) aprovada a inscrição, 
preenchidas as exigências 
estatutárias e regimentais. votada 
a idoneidade moral do(s) 
candidato(s), o Secretario fará a 
inscrição do(s) mesmo(s); 

c) será eleito o candidato que 
obtiver, depois de aprovado o 
parecer da seção respectiva sobre 
um trabalho apresentado, a 
maioria dos votos dos acadêmicos 
efetivos; 

d) o parecer da seção sobre o 
trabalho apresentado pelo 
candidato. será apreciado em 
reunião ordinária;· 

e) o direito de voto é privativo 
dos acadêmicos efetivos e 
beneméritos; 

f) não será apurado o voto em 
branco, nem será permitido o voto 
por procuração; a eleição ·se 
processa, na data marcada. com 
os acadêmicos presentes na 
cidade de Macapá, na sede da 
Academia. e que deverão ~ 

,comparecer à sessão. salvo 
·impedimento justificado; 

g) quando houver mais de um 
candidato à mesma cadeira e 
empate na votação, proc~der-se-á, 

. meia hora depois, o segundo 
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escrutrnio secreto; havendo novo 
empate será eleito o Maçom com 
mais tempo de Ordem: caso 
tenham o mesmo tempo, será 
eleito o que tiver maior número de 
tr.abalhos publicados e finalmente 
o de maior idade biológica: 

. h) eleito o novo acadêmico, 
este deverá tomar posse dentro de 
60 (sessenta) dias após a eleiçãO! 
salvo por motivo de força maior. O 
Presidente da Academia 
designará, entre os Acadêmicos. 
aquele que fará o discurso de 
saudação e recepção ao novo 
acadêmico; 

i) o novo acadêmico custeará 
as despesas da sessão solene de 
sua posse e pagará as seguintes 

• taxas à Academia: diploma, 
medalha, insígnia e anuidade; 

j) ao ser empossado .pelo 
Presidente. o novo acadêmico 
apresentará o histórico do 
respectivo patrono e dos 
antecessores respectivo, e 
prestará o seguinte juramento: 
"Prometo cumprir o Estatuto, o 
Regimento Interno e as 
Resoluções desta Academia; 

trabalhar pelo seu 
engrandecimento e bom nome"; 

k) esgotado o prazo 
concedido na alínea "h" do Art 7 
deste Regimento não tomando 
posse o eleito, é declarada nula a 
eleição e a cadeira vaga, abrindo
se nova inscrição, na forma 
regimental. não tendo o desistente 
direito ao ·reembolso das taxas 
pagas. 

Parágrafo Único Aos 
particulares, instituições públicas e autoridades 
que fizerem expressivas doações a Academia, 
serão conferidos diplomas de "benfeitores". 

CAPÍTULO .111 
DOS. DIREITOS E DEVERES 

Art.8°- São direitos dos membros 
.quites com suas obrigações sociais: 

I - votar e ser votado ·para 
os cargos eletivos; 

11 tomar parte nas 
Assembléias Gerais; 

111 - apresentar propostas 
objetivando o 
desenvolvimento da 
Academia; 

IV - elaborar projetos e 
submetê-los a 
apreciação da 
Diretoria; 

V - freqüentar a sede da 
Academia e participar de todas as atividades 
sociais por ela promovida, desde que esteja em 
pleno gozo de seus direitos sociais; 

VI - requerer à Diretoria, por 
.escrito, seu afastamento temporário ou seu 
desligamento definitivo do quadro de acadêmico; 

VIl - ofertar denúncia contra 
acadêmicÓs responsáveis por dependentes ou 
convidados que tenham comportamento 
incompatlvel com o decoro e a dignidade, ou que 
estejam causando prejuízos à Academia; 

VIII - propor á Diretoria. a 
realização de atividades que possam interessar ao 
quadro social. 

IX - reclamar perante os 
dirigentes ou órgãos da Academia, a fiel execução 
do Estatuto e deste Regimento Interno; 

sociais, juntamente 
convidados, pelos 
responsabilidade; 

X - participar das atividades 
com seus dependentes e 

quais assumirá inteira 

XI- requerer aos.órgãos da 
Academia, a convocação e realização de 
Assembléia Geral Extraordinária, através de 
documento fundamentado, assinado por um 
número nunca inferior a metade mais um dos 
acadêmicos em pleno .Qozo de seus direitos 
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sociais, devendo no requerimento transparecer 
claramente a matéria que pretende tratar. 

XII - Recorrer a Assembléia 
contra atos que entender prejudicial ou atentatório 
aos interesses da Academia, praticados pela 
Diretoria: 

Parágrafo Único - Somente 
poderão reivindicar seus direitos, os acadêmicos 
que estiverem quites com suas obrigações sociais. 
por ocasião do fato em questionamento. 

acadêmicos: 
Art 9° - São déveres dos 

I - ·cumprir as disposições 
estatutárias e 
regimentais; 

11 - acatar as determinações 
da Diretoria; 

111 -obedecer as resoluções 
do Conselho Fiscal; 

IV - respeitar e cumprir as 
normas estabelecidas n·o Estatuto e neste 
Regimento Interno. bem como as deliberações dos 
órgãos da Academia; 

V - assumir os cargos para 
os quais for eleito e desempenhar 
satisfatoriamente suas atribuições; 

· Vi comparecer 
assiduamente ás reuniões da Academia; 

VIl - portar-se com respeito 
e dignidade nas dependências da sede da 
Academia; 

VIII - representar junto aos 
órgãos competentes da Academia, contra atos e 
fatos irregulares que prejudiquem os interesses 
dos acadêmicos; 

IX - solicitar informações 
sobre as atividades da Academia a quaisquer dos 
órgãos constituídos; 

X - pedir reconsideração de 
ato de punição ou comutação de penalidade. 

XI - zelar pelo patrimônio e 
pelo bom nome da Academia; 

XII - coibir dependentes ou 
convidados de agir com desrespeito a outros 
acadêmicos ou convidados ou de causarem 
prejuízos à Academia; 

XIII - ressarcir a academia 
por todo e qualquer dano e/ou prejulzo causado 
por si, seus dependentes e convidados. 

XIV - respeitar os demais 
acadêmicos; 

§ úNICO: Nao poderao 
votar ou ser votados para os cargos eletivos os 
acadêmicos que estiverem cumprindo qualquer 
tipo de penalidade. 

CAPÍTULO IV 
DAS PUNIÇÕES 

Art. 10 - São penalidades que 
poderao ser aplicadas aos acadêmicos infratores 

I - advert~nciª-verbal; 

11 -advertência por escrito; 
111 - suspensão de seus 

direitos acadêmicos por 
trinta dias, por infrações 
consideradas culposas: 

IV - exclusão do quadro de 
acadêmicos. por 
cometimento de infração 
grave; 

§PRIMEIRO: As penalidades 
serão aplicadas pela Diretoria. 
§ SEGUNDO os acadêmicos 
não votarão em assuntos que se 
refiram à sua pessoa, porém lhes 
será ofertado o contraditório e a 
ampla defesa. 

§ TERCEIRO É 
considerada infração grave: 

. a) desrespeitar o Estatuto e o 
Regimento da Academia; 

b) não comparecer a, pelo 
menos, dois terços (2/3) das sessões durante um 
ano,.sem motivo justificado; 

c) não pagar a anuidade: 
d) não zelar pelo bom nome 

da Academia; 
e)faltar com decoro em 

sessão, desrespeitando qualquer dos acadêmicos 
presentes, 
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f) desrespeitar acadêmicos, 
familiares e convidados nas atividades soc1ais 
realizadas pela Academia. 

CAPÍTULO V 
DA ADMINISTRACÃO 

Art. 11 - A Academia sera 
administrada por: 

I -Assembléia Geral: 
11 - Diretoria; 
111 -Conselho Fiscal 

§ PRIMEIRO - A Diretoria e o 
Conselho Fiscal exercerão suas funções 
gratuitamente, pois se trata de cargo honorifico. 

§ SEGUNDO - De acordo com as 
circunstâncias, poderá ser criado um quadro de 
funcionários, cujo número e vencimentos serão 
fixados pela Academia. 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 12 - A Assembléia Geral. 
órgão soberano da vontade social, é constituída 
pelos acadêmicos em pleno gozo de seus direitos 
políticos e estatutários, tendo por competência: 

1 - eleger os acadêmicos da 
Diretoria, e do Conselho 
Fiscal; 

. 11 - votar as reformas do 
Estatuto; 

111 - deliberar sobre a 
extinção da Academia; 

IV - aprovar ou não o 
Regimento Interno: 

V - concordar ou não com as 
penalidades aos 
acadêmicos infratores: 

VI decidir sobre a 
conveniência de alienar, 
transigir, hipotecar, 
vender ou permu'tar Bens 
Patnmoniais. 

Vil - deliberar sobre as 
punições a serem 
impostas aos 
acadêmicos infratores: · 

VIII - resolver os casos que 
impliquem em contrair 
obrigações e adquirir 
bens; 

IX - · resolver os casos 
omissos ou duvidosos 
no Estatuto: 

X - indicar à Diretoria as 
providências a serem 
tomadas para sanar 
possíveis 
irregularidades; 

Xl-Julgar, em grau de 
recurso. as 
penalidades impostas 
pela Diretoria aos 
acadêmicos infratores. 

Art. 13 - As assembléias reunir
se-ão ordinária e extraordinariamente, na forma a 
seguir: 

ORDINARIAMENTE 

1) mensalmente, · todos os 
segundo domingos, exceto em janeiro, quando 
ocorre o recesso maçônico: 

2) Anualmente, na primeira 
quinzena do mês de fevereiro, para: 

a) examinar, discutir e 
apreciar o Relatório 
Anual da Diretoria: 

b) discutir e homologar. 
ou não. as contas e o 
Balanço aprovado pelo 
Conselho Fiscal; 

c) apreciar o parecer do 
Conselho Fiscal. 
referente ao exercício 
financeiro anterior: 

· d) debater e decidir 
assuntos de interesse 
dos acadêmicos: 
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e) deliberar sobre 
assuntos g~rais 

3) Bienalmente: 
a) na primeira quinzenél do 

mês de agosto, para eleições gerais: 
b) empossar a nova 

Diretoria e aos membros 
do Conselho Fiscal no 
dia 13 de setembro. 

Art .. 14 - A· Assembléia Geral 
Ordinária será convocada pelo Presidente, com 
antecedência mínima de 15 (QUINZE) dias. 

Art. 15 - A convocação da 
Assembléia Geral Ordinária será feita por meio de 
Edital, o qual deverá ser afixado na sede da 
Academia, com antecedência mínima de 15 
(QUINZE) dias. 

EXTRAORDINARIAMENTE 

Para . tratar de assuntos 
emergenciais e não previsíveis. 

Art 16 - As deliberações da 
Assembléia Geral serão decididas por maioria 
simples. 

Art. 17 - A Assembléia Geral 
Extraordinária poderá ser convocada: 

I - pela Diretoria: 
11 - pelo Conselho Fiscal 
111 - por interesse de pelo 

menos 1/5 dos acadêmicos quites com a.s 
obrigações sociais. 

Art. 18 - A Assembléia Geral 
Extraordinária, poderá ser convocada pelos 
acadêmicos (mínimo de um quinto), através de um 
requerimento firmado, com antecedência mínima 
de 5 (CINCO) dias, contados a partir da data da 
convocação. 

Art. 19 - A Assembléia Geral 
Extraordinária, quando convocada pelos 
acadêmicos, funcionará validamente somente se 
tiVer a presença de no mínimo 1/3 (UM TERÇO) 
dos acadêmicos que a convocaram. 

Art. 20 - Qualquer Assembléia 
instalar-se-á em 18 chamada com a presença da 
maioria absoluta dos acadêmicos e em 2• 
chamada com qualquer número de acadêmico que 
estiverem presentes, meia hora após a 1• 
chamada. 

Art. 21 - Das decisões da 
Assembléia Geral serão lavradas Alas 
circunstanciadas, assinadas pelos presentes 

Art. 22 -Para que as deliberações 
da Assembléia Geral tenham validade, quando 
convocada pelos acadêmicos. é necessário que as 
decisões tenham sido tomadas pela maioria dos 
acadêmicos presentes á reunião. 

Art. 23 - O processo de votação 
para julgamento do assunto que provocou a 
Assembléia Geral Extraordinária. somente poderá 
ser através de escrutrnio secreto, quando qualquer 
dos acadêmicos propuser à mesa, e consultada a 
Assembléia o consentir. 

§ ÚNICO Nas decisões sobre 
recursos ou exclusão de acadêmicos sem cargo 
ou membros da Diretoria. a decisão será sempre 
por escrutínio secreto. 

Art. 24- Em·todas as ocasiões em 
que uma decisão tenha que ser efetivada através 
de voto, quando houver empàte, caberá a quem 
estiver presidindo a reunião. o desempate através 
do "Voto de Minerva': 

. DA DIRETORIA 

Art. 24 - A Diretoria é o órgão 
executivo da Academia e se compõe de 07 (sete) 
membros que são: 

a) Presidente 
b) Vice-presidente 
c) 1 • Secretário 
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d) 2° Secretário 
e) 1° Tesoureiro 
f) 2° Tesoureiro 
g) Relações Públicas 

Art. 26 - Os Diretores serão 
eleitos bienalmente, na primeira quinzena do mês 
de agosto, pelos acadêmicos quites com suas 
obrigações sociais. em Assembléia Geral. 

§ Primeiro: O mandato da Diretoria 
será de 02 (DOIS) anos: 

§ Segundo: Os membros da 
Diretoria poderão ser reeleitos: 

§Terceiro: Não poderá haver mais 
de uma reeleição, para o 
mesmo cargo. 

§ Quarto: A Diretoria reunir-se-á, 
no mínimo, uma vez por semestre. 

CAPITULO VI 
DAS ATRIBUICÕES DA DIRETORIA 

Art. 27 - Compete á Diretoria, 
coletivamente: · 

a) ler sob sua guarda, a 
administração e responsabilidade dos bens 

·móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, pelos 
mesmos respondendo perante os poderes 
constituídos: 

b) promover os meios de · 
arrecadação de receitas e autorizar a realização 
de despesas; 

c) aplicar penalidades. garantindo 
recursos para a Assembléia Geral, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias:. 

d) autorizar a venda de bens 
móveis ou imóveis, quando seu uso evidenciar-se 
oneroso, improdutivo ou de desinteresse para o 
patrimônio da Academia. com a prévia autorizaçao 
da Assembléia Geral; 

e) dar execução às deliberações 
da Assembléia Geral e do Conselho Fiscal: 

f) estruturar e organizar tantos 
departamentos quantos forem necessários para a 
execução das finalidades da Academia. 
submetendo suas decisões a apreciação da 
Assembléia Geral; 

g) abrir contas correntes e 
movimentá-las. em bancos ou estabelecimentos 

· de crédito, oficiais ou não: 
h) apresentar à Assembléia Geral 

o Relatório Anual e o Balanço do movimento 
financeiro, já com a devida aprovação do 
Conselho Fiscal; 

i) elaborar o programa anual de 
atividades e executá-lo; 

j) buscar entendimentos com 
instituições públicas ou privadas, para colaboração 
mútua em atividades de interesse comum: 

I) · aprovar ou não o Plano 
Estratégico da Academia; 

m) deliberar sobre o mérito da 
celebração de convênios. contratos e outros 
diretamente relacionados a área de atuação da 
Academia: 

n) aprovar ou não o orçamento 
anual da Academia: · 

o) sugerir formas e fontes de 
captação de recursos destinados a consecução 
das finalidades da Academia; 

p) cumprir e fazer cumprir o 
Estatuto e este Regimento Interno; 

Art. 28 -Compete ao Presidente: 

a) convocar e presidir as sessões 
da Academia, anunciando a 
ordem do dia e dirigindo os 
trabalhos: 

b) administrar a Academia em 
consonancia com a Diretoria; 

c) assinar documentos de Caixa 
e de responsabilidade 
financeira em conjunto com o 
Tesoureiro; 

d) acordar com a Diretoria, a 
contratação de serviços: 

·e) representar a Academia, ativa, 
passiva, judicial e extra
judicialmente; 
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presidente: 

Secretário: 

f) convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria: 

g) encaminhar a prestaçao de 
contas da Academia. para 
análise e parecer do Conselho 
Fiscal: 

)1} celebrar acordos. contr.atos e 
convênios. 

i) receber doações fil]anceiras e 
patrimoniais destinadas à 
Academia; 

._il zelar pélos interesses da • 
Academia e fazer cumprir o 
Estatuto. este Regimento 
Interno e as deliberações da 
Assembléia Ger111; 

· k) manter a disciplina nas 
discussões dos trabalhos. não 
permitindo que 'eis debates 
tomem caráter pessoal; 

I) apresentar relatório das 
atividades da Academia ao 
término do mandato; · 

m) nomear e demitir o pessoal 
administrativo da Academia e 
resolver 'os casos urgentes 
não previstos no Estatuto e 
Regimento; 

n) autorizar. de acordo com a 
Diretoria. o pagamento das 
despesàs extraordinárias e 
ordenar as de caráter urgente; 

o) nomear. quando se ·fizer 
necessário. comissões 
especiais de acadêmicos; 

p) rubricar todos os livros e 
documentos da Academia, 
a·ssinar as atas das sessões. 
os diplomas. representações. 
despachos e o expediente 
dirigido as autoridades e 
instituições: 

q) nas votações o presidente terá 
o Voto de Minerva. exceto 
para as de eleição dOs cargos 
da Diretoria e de novos 
acadêmicos; 

r) assinar juntamente com o 
tesoureiro os cheques 
emitidos pela Aca~!!lia. 

Art. 29 - Compete ao Vice-

a) assessorar o Presidente em 
suas funções; 

b) substitui-lo em suas ausências 
ou impedimentos; 

Art. 30 - Compete ao Primeiro 

a) encarregar-se do expediente e-
organizar os serviços 
administrativGs da Academia; 

b) redigir e ler Atas das reuniões 
das Assembléias; 

c) auxiliar o Presidente nas 
providências de ordem 
administrativa; 

d) expedir os diplomas aos 
acadêmicos. de qualquer 
categoria. subscrevendo-os, 
juntamente com o Presidente; 

e) assinar o expediente. 
comu.nicando aos interessaqos. 
em nome dG Presidente. a 
realização das reuniões da 
A<:ademia; 

f) substituir o Vice-Presidente em 
suas faltas e impedimentos: 

g) organizar e manter em dia o 
quadro. fazendo publicar nos 
anais da Academia a lista de 
todos os acadêmicos, indicando 
ao Presidente as vagas a 
preencher; 

h) fornecer ao Presidente os 
elementos par~ o . relatório 
anual. 

i) apresentar e ler em sessao o 
. expediente; 

Secretário: 
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j) ter sob a sua responsabilidade o 
"livro de Inscrição" dos 
candidatos a Academia e 
elaborar a relaçao nominal dos 
acadêmicos titulares. eméritos. 
honorários e beneméritos, com 
os respectivos endereços; 

·k) providenciar a emissão de 
diplomas. bem coll)O de 
premiações; 

Art. 31 - Compete ao Segundo 

a) assessorar o Primeiro 
Secretário em suas funções; 

· b) substitui-lo em suas ausências 
ou impedimentos. 

Tesoureiro: 

Tesoureiro: 

Art. 32 - Compete ao Prime1ro 

él) responsabilizar-se pela e 
movimentação financeira e 
contábil da Academia; 

b) manter sob sua guarda e 
responsabilidade os va.lores. 
títulos e dOCI.Jmentos 
contábeis da Academia; 

c) assinar, conjuntamente com o 
Presidente, os documentos 

referentes as movimentações 
financeiras da Academi~; 

d) zelar pelos recursos e pelo 
patrimônio da Academia; 

e) cobrar e receber toda a renda 
da Academia, depositan~o na 
agência bancária onde a 
Academia mantém conta 
corrente. valores em moeda 
ou títulos; 

f) realizar pagamento de 
despesas, autorizado pelo 
Presidente; 

g) dar quitação de dividas 
eventualmente contraídas peta 
Academia; · 

h) arquivar todos os documentos 
relativos às finanças e a 
contabilidade da Acaqemia; 

i) escriturar, em livros próprios, a 
receita e a despesa da 
·Academia; 

j) apresentar a Diretoria 
balancetes anué!iS. 

k) Assinar juntamente com o 
Presidente os cheques 
emitidos pela Academia 

Art. 33 - Compete ao Segundo 

a) assessorar o primeiro 
Tesoureiro em suas funções; 

b) substitui-lo em suas ausências 
ou impedimentos. 

Art. 35 - Compete ao Relações 
Públicas: · 

a) divulgar as atividades da 
Academia, no meio 
maçônico e nos meios de 
comunicação; 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 34 ·- O Conselho Fiscal é o 
órgão encarregado de examinar o movimento 
econômico e financeiro da Academia. 

Art. 35 - O Conselho Fiscal, com 
mandato coincidente com o da Diretoria, eleitos 
bienalmente pela Assembléia Geral. será 
composto por 03 (TR~S) acadêmicos efetivos e 02 
(DOIS) suplentes, eleitos em Assembléia Ger~l. 

Art. 36 - O Conselho Fiscal reunir
se-á ordinanamente, trimestralmente, para 
conhecimento do balancete da associação e, 
extraordinariamente, sem.pre que _convocado pela 

Pág. 22 

Diretoria, pelo próprio Conselho ou pelos demais 
acadêmicos, para deliberar sobre assuntos de sua 
competência. quais sejam: 

a) emitir parecer sobre balanços. 
demonstrações contábeis. 
planos de trabalho e relatórios 
anuais da· Diretoria a serem 
apresentados à Assembléia 
Geral; 

b) comunicar à Diretoria 
qu~lquer erro administrativo. 
infração legal ou viola~o 
estatutária, sugerindo as 
medidas a tomar. 

§ ÚNICO: Deliberará sempre por 
maioria de seus membros. sobre assuntos 
inerentes ao Conselho. 

CAPÍTULO VI 
DAS COMISSÕES 

Art. 37 -As comissões compete: 
a) emitir parecer sobre 

assuntos de sua competência; 
b) remeter ao Presidente 

... da Academia o parecer exarado; 
CAPÍTULO VIl --
Df'S SESSÕES 

Art. ·36 ::. A Academia realizará 
sessões ordinári;~s, extraordinárias e solenes. 

§ PRIMEIRO - As sessões ordinárias 
· serão realizadas 1 (uma) vez por mês, sempre no 

segundo domingo, exceto no mês de janeiro, por 
ocasião do recesso maçônico; 

a) não havendo ·•quorum". a mesa 
tomará conhecimento dos 
assuntos urgentes e o secretário 
registrará o ocorrido; 

b) havendo número legal. o presidente 
abrirá a sessão, que constará de 
leitura, votaçao e aprovação da 
ata da sessão anterior, de 
expediente (telegramas, oficios. 
pareceres. etc.) e ordem do dia 
(notas prévias, comunicações. 
palestras, conferências); 

c) para as notas prévias dispõe o 
acadêmico de 5 (cinco) minutos; 
para as comunicações, de 20 
(vinte), para as palestras, de 30 
(trinta), e para conferencias, de 50 
(cinqQenta) minutos, 
improrrogáveis; 

d) os apartes são penmitidos, desde 
que o orador concorde, mas são 
vedados os diálogos; 

e) os qÜe tomarem parte na discussão 
poderão falar uma vez e durante 5 
(cinco) minutos. no máximo. 
assegurado o direito à réplica (3 
minutos); 

f) as moções são apresentadas ao 
plenário assinadas pelo menos por 
10 (dez) acadêmicos. 

§ SEGUNDO As sessões 
extraordinárias realizar-se-ão por motivo de 
ordem . superior - serão convocadas pelo 
Presidente. 

§ TERCEIRO - As sessões solen.es 
serão realizadas: 

a) no dia 13 de setembro, para 
celebrar a data da fundaçao da Academia; dar 
posse à nova diretoria; para posse de novos 
acadêmicos, para homenagem ao acadêmico 
falecido ou quandÓ a conveniência indicar; 

b) nas sessões solenes deverá ser 
usado beca; na com.emorativa da fundação da 
Aeadémia e nas de pqsses do:;; acadêmicos, beca, 
colar e inslgnia. 

CAPITULO VIII 
DA ELEIÇÃO E POSSE 

Art. 39 - A data da votação para 
eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, será 
divulga~o com bastante antecedência. 

Art. 40 - As eleições para a 
Diretoria e Conselho Fiscal, realizar-se-ao 



Macapá, 09.05.2011 

bienalmente, na primeira quinzena do mês de 
agosto, através de escrutínio secreto. 

§ PRIMEIRO - para a primeira 
eleição, as providências serão tomadas por úma 
Comissão Eleitoral designada pela D1retoria 
Provisória da Academia: 

§ SEGUNDO - para as demais 
eleições, as providências serão tomadas por uma 
Comissão Eleitoral designada pela 'Diretoria que 
estiver administrando a Academia. 

§ TERCEIRO só poderão 
concorrer aos cargos da Diretoria os acadêmicos 
em pleno gozo de seus direitos: 

§ QUARTO - as vacâncias que 
ocorrerem durante o biênio que se segue a eleição 
da Diretoria serão preenchidas por eleição, salvo 
se faltar menos de seis meses para o término do 
mesmo biênio. devendo neste caso o Presidente 
designar o acadêmico que deva preencher a vaga 
até as próximas eleições: 

Art. 41 - Serão organizadas chapas 
que conterão a indicação dos candidatos para a 
Diretoria. 

§ ÚNICO: nenhum acadêmico 
· poderá exercer 

·cumulativamente 
dois cargos na 
Diretoria. 

Art 42 - O prazo para registro das 
chapas concorrentes será encerrado 5 (CINCO) 
dias antes da realização do pleito 

Art. 43 - As providências para as 
eleições e o processo apuratório ficarão sob a 
responsabilidade da Comissão Eleitoral 
previamente designada para esse ato. • 

Art. 44- a votação deverá estender
se por até 4 (quatro) horas, decorrido esse tempo 
será processada a apuração. 

Art. 45 - O Presidente da Comissão 
Eleitoral designará os acadêmicos, escrutinadores 
para a contagem dos votos. que deverão coincidir 
com o número de votantes. consignado em lista 
para este fim; 

Art. 46 - Comprovada a falta de 
lisura na votação, o Presidente da Comissão 
eleitoral, suspenderá a votação por um período de 
tempo que não poderá exceder a vinte e quatro 
horas. submetendo a ocorrência à apreciação da 
Assembléia Geral, a qual deverá apresentar, por 
maioria simples, as soluções cabíveis para o caso; 

Art. 47 - Será dado posse aos 
. eleitos, no dia 13 de setembro, sendo a 
transmissão do cargo realizada em sessão solene. 

CAPÍTULO IX 
DOS PATRONOS 

Art. 48 - Os critérios para escolha dos 
patronos da Academia foram estabelecidos no 
artigo 4° do Estatuto Social. 

CAPÍTULO X 
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA . 

Art. 49 - O patnmõnio da Academia 
será constituldo de bens móveis e imóveis, 
devidamente avaliados. doações. titulas e 
contribuições: 

§ÚNICO - Serão respeitadas pela 
administração da Academia as disposições dos 
testadores e as c1 áusulas formuladas pelos 
doadores; 

Art. 50 - A Academia. tem autonomia 
patrimonial, administrativa e financeira. inclusive . 
em relação aos seus instituidores. 

Art. 51 -A Academia, na qualidade de 
pessoa jurídica de direito privado, tem 
personalidade e património distinto de seus 
membros, sendo sua Diretoria responsável por 
todo o seu ativo e passivo, nao ficando os 
diretores faltosos isentos das penalidades a que · 
incorrerem. 
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Art. 52 - Os demais acadêmicos não 
respondem solidariamente pelas obrigações que 
os membros da Diretoria contraírem em nome da 
Academia. 

Art. 53 - Os bens e direitos da 
Academia somente poderao ser utilizados para a 

·realização de seus objetivos; é permitida a 
aplicação de uns e outros para a obtenção· de 
rendimentos destinados às suas finalidades. 

Academia: 
Art. 54 - Constituem Receita da 

as ·contribuições dos 
acadêmicos; 

11 - as receitas operacionais; 
111 - as doações e legados ·de 

pessoas físicas e jurídicas, de 
direito público ou privado, 
nacionais, estrangeiras ou 
internacionais; 

IV rendas patrimoniais 
eventuais: 

V - os recursos oriundos de 
convênios, contratos e outros 
instrumentos legais; 

VI - outras receitas. 

Art. 55 - No caso de dissoluçao social 
da Academia. os bens remanescentes serão 
destinados a uma instituição maçônica a critério 
da Assembleia Geral; 

CAPÍTULO XI 
DOS PREMIOS 

Art. 56 - A Academia, quando suas 
finanças permitirem, concederá prêmios aos 
autores de trabalhos maçônicos, de real mérito: 

a) Os prêmios a que se refere o artigo 
acima constarao do louvor acadêmico e de auxilio 
para publicação dos trabalhos premiados, ou 
valores especificamente para esses fins 
destmados por doações; 

b) Só poderão con~::orrer aos prêmios 
da Academia. os acadêm1cos em pleno gozo de 
seus direitos; 

c) o julgamento dos trabalbos 
competirá a uma comissão, designada pelo 
Presidente da Academia, observadas a alíneas "a" 
do Art. 38 deste Regimento; 

d) a . Secretaria da Academia 
regulamentará a condição para inscriçilo e 
concessão desses prêmios. 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 57 - A Academia poderá convidar 
pessoas estranhas ao seu quadro para realizar 
conferenc1as em seu recinto, sempre que tal 
convite envolver verdadeiros interesses 
maçônicos. histôrico, científico e cultural, devendo 
tal proposta ser assinada pelo menos por 10 (dez) 
acadêmicos ou pela Diretoria. 

Art. 58 - A Diretoria diligenciará no 
sentido da adoção da insígnia da Academia. 

Art. 60 - Os acadêmicos do Conselho 
Fiscal e os pertencentes á Diretoria não silo 
responsáveis pelas obrigações que contraírem em 
funçilo de seus cargos, mas cada um responderá 
pelos prejuízos resultantes de seus atos, ou 
procederem com dolo ou culpa ou se viciarem, o 
Estatuto e este Regimento Interno. 

Art. 61 - O Estatuto e este Regimento 
só poderão ser reformados, no todo ou em parte, 
pela assembléia geral convocada especialmente 
para esse objetivo 

§ 1 o - Solicitada e aprovada pela 
plenária a reforma. o Presidente designará uma 
comissão composta por três (3) membros efetivos 
para elaborar as reformas. 

§2° - Concluída a reforma, será 
submetida a aprovação da Assembléia Geral e·as 
modificações propostas, que, se aprovadas por 
dois terços (2/3) desta, passam a substituir os 
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artiQOS, parágrafos e alíneas modificadas. 

Art. 62 - Os casos omissos neste 
Regimento .. serão resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembléia Geral. 

Art. 63 - Este Regimento Interno 
entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 
pela Assembléia Geral, devendo ser publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá 

Macapá, 10 de abril de 2011 

Raimundo dos Santos Lopes 
Presidente 

Fernando Pimentel Canto 
Vice-Presidente 

João Lourenço da Silva 
Primeiro Secretário 

~ AngloAmerican 

RECEBIMENTO LICENÇA 
OPERAÇÃO 

A Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda 
torna público que recebeujunto ao Instituto 
de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial 
- IMAP em 5/05/2011, a Licença Operaçlio 
n° 0042/2011 (especifica para Gula de 
Utilização}, referente ás atividades de 
extração de 300.000 toneladas de minério 
de ferro, localizada no município Pedra 
Branca do Amapari. 

Gerência. de Meio Ambiente 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
AMAPÁ - CORE N/ AP 

A.VISO DE UCITAÇÃO - Pregão Presencial. 
Co~soderando. a Portaria n.o 002/2011, cujo 
obJeto é des1gnar Pregoeira para atender as 
Licitação do COREN/AP, com a finalidade de 
promover liCitação na modalidade Pregão 
presencial para contratação .de empresa 
especializada em produção de eventos e 
correlatos, avisamos a quem possa Interessar 
que estará disponível na sede do COREN/AP e no 
site www.coren-ap.com.br, o edital da referida 
licitação. 
O certame ocorrerá no dia 25 de maio de 2011 às 
09:00h. 
LOCAL: COREN/ AP, situado à Av. Procópio Rola, 
n.o 944, Centro. 

Macapá-AP, 09 de maio de 2011 • 
'. 

~ 
Maria Ellnelr'na.v(ana Batista 

Pregoeira do Coren-AP 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
AMAPÁ- COREN/AP ' 

AVISO DE LICITAÇÃO- Pregão Presencial por 
Registro de (>reços. 

Co~siderando a Portaria n.o 002/2011, cujo 
obJeto é designar Pregoeira para atender as 
Licitação do COREN/AP, com a finalidade de 
promover licitação na modalidade Pregão 
presencial pelo Sistema de Registro de Preços 
para contratação de empresa especializada em 
serviços de Buffet, avisamos a quem possa 
interessar que estará dlsponlvel na sede do 
COREN/AP e no slte www.coren-ap.com.br, o 
edital da referida licitação. 
O certame ocorrerá no dia 20 de maio de 2011 às 
09:00h. 
LOCAL: COREN/AP, situado à Av. Procópio Rola, 
n.o 944, Centro. 

Macapá-AP, .. 09 de maio de 2011. 

~~ 
Maí'f4F a Viana Batista 

Pregoeira do Coren-AP 
·--·· -

AMAZON GLOBAL CONSUL T- L TDA 

Toma público que rec:ebeu da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA. a Renovação da 
licença de Operação N° 0071/2011 para Ativid2de de 
Plantio de Cultura Permanente de açaí e 
Armazenamento de biomassa para uso agrícola, no 
Imóvel Rural Ilha Grande, situado na Rodovia Duca 
Serra. km 15, n° 800, Distrito do Coração, no Município 
de Macapá 



Macapá, 09.05.2011 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 24 · 

CNPJ : :U. i24. 886/0001-81 
-.v. P!lOCOPIO ~. 685 ~ cttrt'RO 

Mlocap6/AJI 

CIRCOLAN'l'K 

BARCOS cotftA. M)V'IMINTO 
Bane;.;. do Bn1!u.l ~iA 

ATIVO MAO C_IRCOLAH!'B 

AtiVO D«laaLit.ADO 
vzrCULOS 

'lel.culc•s 
)G.Qo:UWJ a i:QCIVAMDf'l'OS 

r~aquJ.na::r e f:q~oapmnentos 

tCWia 1: ~8ILI08 

Moveis e Utensl:in.5 

(-) O.J'RSCIACJIQ ~ 

VP.lt:.ulo!i 

H6quina3 e EquLpenen'to:! 
H6vei.s e Ut:A:"' .... i llos 

A r I V O 

1.558,18 
:. ~~a.!~ 
l. 41125,06 
1. 42~ OE 

9Sil. 600,00 
99.60C, JO 
38.t76,08 
Ja.or.,:lA 
10.044,16 

l0.04-f,l6 
(U.6f.O,l81 
;)].2JU, :.:UJ 

c6.53E!, €11 
___ ,_l.__9'Jl, ';-'U 

Macapá'/AP, 1~ de MatC<l de 2011 

BAIAMCO F"-'l'IUWONIAL DI 31/12/2010 

.PASSIVO CIRCULANTI 

Uit;:IVK.L .,....,.......,., 
e.ar:~..:v lld,.. S/A 

EXIGIV&L A ~OHGO PRAZO 

eonco lteu S/A. 

CAPITAL 

""""""~ 
Lvcto:s l..ciJIIIulC~dO!I 

~Il.OS ACCIIJLADOS 

Pre)ul:o:o de -Exerc~Ci.;) 

'I'Ot'AL DO PASSIVO 

,,;81,,0 

4.98:. bÇ,_, 

28.969, 7S 
1iL96~. I?_ 

75c.Sll,D2 
;c A~J. ~ ~ 
19.381,53) 

___ (-J.::.a:.~.1) 

2.983,24 

106.490,06 

109.463,30 

•. 981,,0 

29.~U.l8 

7!1.511,97 

lO!LUl,lO 

keconhf!~~mns a exa':i®o do pn::;eolc 9.,111nço Paturr.on:.al. rcali7-'rto·em Jlll::/2010, 
e::~t~:~n<J? dC:- "~or:to cO!!\ a docu;~~e:-.taç.\o enviada a Cont'lb1l'.daCe, son-..Jndr:• r.anrr. no At.ivo CCrDO nv <'as!liv~ 

·I'> ._.,..,:,">t total d.l!' RS El9. 46~, 30 ICE:HTO E NO'IE. H. I I.;, (;t:A1ROCE.Nf05 E. SF.SSE:NTA E tru:S REA:s t:: 1'}(1tlTA C":E.MTAVOSl. 

H.ao;;ap.\/.1\P, ;')de M.l .. ~O de 2011 

Jr7.i::f..~ ,~k~r 
:n, ~H~.~··.tt:"·u Mo" ~~~.···~lt,• 

DEMONSTRAÇÃO DO RBSOLTADO EM 31/12/2010 
R E C Z I T A S 

RBCJ!:BIMBN'l'O DE REPASSBS I'EDBluuS 
Repasse de Recursos Federais ....• 784.350,41 

D E S P 2 S A S / C U S T O S 
D~SP!SAS AllMINIS'rRATIVAS 

Água .......•.................... (3.279,51) 
Aluguel Imóvel................... (19.650,00) 
Xerox e AutenticaçOe~ ... ·.... .... (66,40) 
Despesas c/ Veiculas,........... (2:104,25) 
Conservação e Manutenção........ (3.930,00) 
Honorários Contábeis .....•...... (10.100,00) 
Lanches e RefeiçOes .............. 15.596,02) 
Brindes e Donativos.•.. .. . .. .. .. .. (450,00) 
Encargos Previdenciários ... · ...... (23. 696, 02) 
Seguros Diversos................. (191,93) 
Despesas Diversas ................ (193.049,94) 
Cambustiveis ..................... (56.822;50) 
·Correios... ................... (37,20) 
Frete...... .. . . . .. ..... .. . .. . .. (1.769, 78) 
Luz .............................. (4.860,701.. 
·Telefone ...•....•....... ' ......... (14. 452, 51) 
Folha de Pagamento ............... (66.829,31) 
FGTS.·· .......... ,................ (4.743,03) 
Uniformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396, 00) 
Depreciação do.Exercicio ......... (24.712,03) 
Material de Consumo- Escritório. (2.926,08) 
Propagandas e Anúncios........... (6.554,29) 
Despesas c/ Serv. Terceiros (PF). (3.010, 00) 
Taxas Diversas ................... (16. 770, 08) 
Gasto c/ Cartório................ (19,35) 
Férias ......................... ;. H.943,83) 
Honorários Advocaticios .......... (265.401,56) 
Doações ..•.••.................... (26.561, 79) 
Viagens e Estadas ................ (18.794,56) 
Assinaturas...................... (8.628,84) 
Locação de Veiculas.............. (500,00) 

DBSPBSAS. ~ 
Imposto de Renda .•................ (453, 93) 

DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesas Bancárias .... (170,50) 

RESULTADO LIQUIDO FINAL. 

Reccnhecemos a exatidão do 
presente demonstrativo, 

(9.381,53) 

r.enlizado em 31 de !:leze::-.b~o de' 2010. 

t~ácapá/AP, 15 de Marco de 2011 

ofYfi~./~fr~-~-~- ,.~k- /)LLdt/:= 
.1 • ):<.•:E A...t..• .... ,.T.\' _..,~ v •• UAR.:.. 
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.SINDICATO DOS POLICIAIS CMS DO ESTADO DO AMAPÁ 
SINPOL-AP 

Fundado em 23 de Dezembro de 1990. 
CNPJ. 34.924.886/0001-81 

EDITAL DE CONVOÇAÇÃO N"" 002/2011 

O Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do 
Estado do Amapá-SINPOLIAP, convoca todos os 
.sindicalizados para Assembleia Geral
Extraordinária para Eleição da Nova Diretoria e 
Conselho Fiscal do triênio 2011/2014 do 
SINPOLIAP, que realizar-se-á no dia 13 de maio 
de 20 li das 08:00 às 17:00h nas seguinte sessões: 
Sede Administrativa do SINPOLIAP, sito a Av.: 
Procópio Rola, 685, Centro, Macapá-AP; e I' DP 
de Santana, sito a Rua Macapá, 89, Área Portuária, 
Santana-AP. 

Macapá-AP, 09 de maio de 2011 

' ' --, J . /}l:;..,;k .~~ )jj. 
Pedrotdla~c Bat\Sta Pacheco 

Presidente 


	

