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Estado do Amapá

' PODER EXECUTIVO
LEIS Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá

aprovou e eu. nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a
seguinte Lei:

Art. Io Fica assegurada a assistência religiosa aos enfermos
internados na rede hospitalar pública, aos reclusos em qualquer estabeleci-
mento prisional , garantindo-se tal direito nos termos do art. 5n, inciso VII . da
Constituição Federal.

o? 7

LEI N° J.g03 BE 2/t DE DeZé^Ô&> DE 20 J1
§ 1° A assistência religiosa prevista neste artigo poderá ser

prestada no horário normal de expediente externo do estabelecimento, a critcrio
da administração do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do
Amapá - IAPEN , em qualquer local onde se encontrar o interno.

§ 2o A assistência religiosa a enfermo internado em hospital ou
similar será prestada mediante convite do paciente ou de seu responsável.

§ 3o O acesso previsto neste artigo serà precedido de comunicação
ã direção ca instituição e independe de sua autorização.

§ 4o Para o acesso ás instituições nos termos do capiit deste artigo,
será exigida a identificação do representante, mediante a apresentação de
documento próprio da instituição religiosa a que pertencer.

Art . 2o As instituições civis e militares de internação coletiva da
rede pú blica estadual afixarão cópia desta Lei em local visível , nas respectivas
Portarias.

Dispõe sobre a redenominaçao da Escola
Estadual Henrique Dias e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá

aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

Art . Io Fica denominado de "Escola Estadual Frofessora Maria
Esmeralda Martins de Moura”, o estabelecimcnro educacionaJ localizado noMunicípio de Amapá, que hoje recebe o nome de Escola Estadual HenriqueDias.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 2°l de de 20JJ

Art. 2 o As Secretarias de Educação e Administração do Estado do
Amapá tomarão as providências para a redenominaçao de trara o artigoanterior. U

CARLOS CAMILO
/ ô<v

Art . 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá. Z^ de ch$& ¥>t>AO de 20ii
;
:

LEI N° j.6 G5 D E Z9 DE DeZéMSSb DE ZQll
CARLOSCAMILO GÓ

/ Govern^
Considera de Utilidade Pública no âmbito
do Estado do Amapá, a Associação
Solidária das Acácias do Amapá -
ASAAP, e dá outras providências.

N° J.6O4 DE z9 DE DE 2o j iL E I

Dispõe sobre a prestação de assistência
religiosa em estabelecimentos hospitalares
e demais entidades de internação coletiva
da rede pública estadual e dá outras
providências .

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapáaprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual,

seguinte Lei:
sanciono a

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, Art. Io Fica considerada de Utilidade Pública, no âmbito do4*
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Estado do Amapá , a Associação Solidária das Acácias do Amapá - ASAAP,
sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito
privado, CNPJ n‘ 05.864. / 23/ 0001*52. sediada na Avenida Coriolar.o Jucá. n°
451. Bairro Central, na cidade de Macapá, no Estado do Amapá, de acordo com
o disposto na Lei n° 0027, de 31 de agosto de 2002.

Art . 2 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá. Ztf de déZGMbfoO dc 2QJL

PODER EXECUTIVO

*Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

Doralice Nascimento de Souza
vice-Governadora

CARLOS CAMILO
Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária em Brasí lia: Divanuide da Costa Ribeiro
Secretaria Extraordinária dos Povos Indigenas.Coaraci Maciai Gabriel
Secretaria Extraord. de Pol . para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Maria Lucenira F. O. Pimentel
Secretaria Extraord. de Pol íticas Afro-Descendentes: Marilda Leite Pereira

IEI N° DE Z°l DEDe2eM 6£b DE 20ii

Dispõe sobre a criação da Semana da
Cultura Nordestina no Estado do Amapá
e dá outras providências.

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Kelson de Freitas Vaz
Gabinete de Segurança Institucional:Cel. PM.Jorge Furtado Correa
Auditoria Geral: José Maurício Coutinho Vianna
Procuradoria Geral: Antônio Kleber dc Souza dos Santos
Defensoria Pública: Ivanci Magno de Oliveira
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende
Policia Civil: Fito Guimarães Neto
Corpo dè Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado de Miranda
Policia Técnico-Cient í fica Odair Pereira Monteiro
Ouvidoria-Geral Rivadavia Miguel de Souza França

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á .
Faço saber que a Assembleia Legislativa da Estado do Amapá

aprovou e eu , nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a
seguinte Lei:

Art . Io Fica instituída no Calendário Oficial dc Eventos do Estado
do Amapá a Semana da Cultura Nordestina a ser comemorada na pnmeira
semana do més de junho.

Art . 2 o A Semana proposta por esta Lei será promovida ,

organizada e incentivada pela Secretaria de Estado da '.'uPura e pela sociedade
civil, compreendendo os seguintes critérios para sua execução:

I - apresentação de trabalhos culturais de artistas nordestinos;

II - promoção de seminários e palestras sobre a contribuição
nordestina para a evolução e desenvolvimento do Estaco do Amapá;

III - divulgação da culinária , ritmos, arte . cultura, tradição, entre
outras peculiaridades do povo nordestino.

Parágrafo único. As festividades, necessariamente, serão
realizadas em espaços de domínio público, podendo, entretanto, firmar
parcerias com pessoas jurídicas de direito privado (associações c outras
entidades) que aluem em prol da causa e do interesse da população nordestina,

cedendo seus espaços para tal objetivo.
Art. 3o As despesas decorrentes da execução desm Lei correrão

por conta de verbas orçamentarias próprias, suplementadas quando necessário

Art . 4o Esta Le: enlra em vigor na data de sua publicação.
Macapá , 2^ de de 20Ji

Secretários de Estado

Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense ( interina )
Desenvolvimento Rural: José Roberto Afonso Pantoja
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo
Comunicação: Bruno Jerônimo de Almeida (interino)
Ciência e Tecnologia: Antônio Clá udio Almeida de Carvalho
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral Pigarilho
Educação: José Maria Amaral Lobato
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço
Infraestrutura: Joel Banha Picanço
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva
Saúde: Edilson Afonso Mendes Pereira
Segurança Marcos Roberto Marques da Silva
Sctiap: 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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CARLOS -CAMILO GÓES CAP/BERIBE

/ Governador /Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

Adap: Ivanu Maria Antunes Moreira
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira
SIAC - Super Fácil:Dá rio de Jesus Nascimento de Souza
EAP: Maria lzabel dc Abulquerque Cambraia
Iapen:Nixon Kenedy Monteiro
Detran: Sgt. Alex João Costa Gomes
Diagro: Rosival Gonçalves de Albuquerque
Feria: Dinete Regina Pantoja
Hemoap Ivan Daniel da Silva Amanajás
IEPA: Augusto de Oliveira J ú nior
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 Ara ú jo
Prcdap José Alípio Diniz de Moraes J ú nior
RDM Juliana Alves Coutinho Alexopulos
Ruiap Max Ataliba Ferreira Pires .
IMAP: Maurício Oliveira de Souza
ARSAP:
1EF: Ana Margarida Castro Euler
UEAP Maria Lúcia Teixeira Borges
Fundação Tumucumaque Jadson Luis Rebelo Porto

LEI N°1.604 DE Z°\ DE DE 2OU

Considera de Utilidade Pública no
Estado do Amapá , a Associcçãa de Pais
e Amigos dos Autistas do Amapá -
AMA-AP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
nos termos do art . 107 da Constituição Estadual, sanciono aaprovou e eu.

seguinte Lei:

Art. Io Fica considerada de Utilidade Pú blica, no Estado do
Amapá, a Associação dc Pais c Amigos dos Autistas do Amapá - AMA-AP. CNPJ
n° 09.543.415/0001-86. com endereço na Avenida Clodóvio Coelho, n° 1716,

Bairro Buritizal . em Macapá, Estado do Amapá.
Art . 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Macapá. Zq de
Sociedades de Economia Mista

de 20Ji
AFAP: Sávio José Perçs Fernandos
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves
CEA: José Ramalho de Oliveira
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque CARLOS CAMILO GÓES/CAPIBI

/ Governador /
%
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LEI N°i.£08 DE Z0! DE Vezm&Z0 PE 20J1 DECRETA:

Art . Io Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$
64.696.201.00 ( SESSENTA E QUATRO MLIHÕES. SEISCENTOS E
NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS), destinado ao reforço de
dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexos constantes do
presente Decreto .

Altero o Parágrafo único , do ort. 28,
da Lei Estadual n° 0726. de 06 de
dezembro de 2002, e dá outras
providências .

Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no artigo
anterior, decorrem de Excesso de Arrecadação, na forma do inciso II, § Io
do art. 43, da Lei Federal n .° 4.320/64.O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
aprovou e eu. nos termos do art. 107 da Constituição ‘Estadual , sanciono a
seguinte Lei: * .

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura
revogadas as disposições em contrário.

Art. Io O Parágrafo ú nico, do art. 28, da Lei n° 0726, de 06 de
dezembro de 2002. que dispõe sobre os cargos e funções e a organização dos
Quadros de Pessoal e Plano de Carreira tio Poder Judiciário,

com a seguinte redação:
“Art. 28.

Macapá-AP, Dezembro de 2011
passa a vigorar

CARLO1 -
II •

Parâgraio único. Nào poderão concorrer á promoção os
servidores com menos de três anos na classe e os que
no quinquénio imediatamer.tc anterior tenham sofrido
penalidade disciplinar. ”

Art. 2 o As despesas decorrentes da presente Lei correrão por
coma de dotações orçamentarias do Poder Judiciário do Estado do Amapa.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicarão com
efeitos retroativos a 10 de dezembro de 2002

JULIAN
Secretário de Estac^Janejamento.J^çamento e Tesouro

* Republicado por haver saído com incorreções. DOE ng 5130. 23/12/2011.

Anexo dc Decreto n° 5954 de 23 de Dezembro de 2011

Macapá, de de 20JÍ.

ANEXO I - SUPLEMENTARÃO

01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01.101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVAGovernador

R$ 1 , 00
NAT. VALORFT TOTALCODIGO

3190.01
3190 03
3190.11
3190.11
3190.12
3290.21

86.000
281.000

19.155 824
2.423.361

104.500
60.000

010!01.122.0011.2535DECRETOS 0101
0101
0107
0101

22.110.6850107

2.182.000 2.182.0000107 3190.1101.031.0011.2536

24 292.685DECRETO N° 5954 de 23 de Dezembro de 2011 C3 000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R$ 1,00ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 64.696. 201.00 PARA O
FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

VALOR TOTALFT NAT.CODIGO

C2.122.0216.26.*3 010' 3190.1!
4490.51

6500.000
900.000(1107 7.400.000

04.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
04.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇAO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições

que lhe sáo conferidas através do inciso VIII, do art. 119, da Constituição
Estadual e da Lei n° 1.535, de 01 de abril de 2011 e Lei n° 1.538 de 28 de
abril de 2011. c/c § Io, da Lei n.° 1.533, de 31 de dezemòo de 2010,
que estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de
2011.

R$ 1 ,00
VALORCODIGO FT NAT. TOTAL

3190.1102.062.0005.2004 0107 4.244.682 4.244 .682

REMESSA DE MATÉRIA
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS
SEGUINTES MEDIDAS: 8cm DE

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS,
12cm DE LARGURA PARA DUAS

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA
NO CASO DE BALANÇO, TABELAS

E QUADROS. FONTE ARIAL 10.

ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL

Fá bio da Silva Fonseca
Diretor

Eurivaldo José Pantoja Soeiro
Chefe da Divisão Administrativa

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

Chefe da Divisão Industrial
Membro da ABIO - Associação Brasileira de

Imprensa Oficiais
Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103

Bairro São Lázaro Macapá-AP
CEP: 68.908-470

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

Exemplar ..
Exemplar Atrasado
Cent ímetro Composto em Lauda Padrão.
Centímetro para Compor
Página Exclusiva
Proclama de Casamento

.... RS 5,00

... RS 6,00

... RS 5,50

... RS 8,00
RS 430,00. RS 50,00

PREÇOS DE ASSINATURAS
Ao DIO reserva-se o direito de recusar a
publicação de matérias apresentadas em

desacordo com suas normas.
ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00
ASSINATU-

RA C/ REMES R$ 225,00
SA POSTAL

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

02 R$ 450,00 R$ 900,00
HORÁ RIO DE ATENDIMENTO

DAS 07:30 às 12:00 horas
DAS 14:30 às 18:00 horasAcesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br
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15 000 - SECRETARIA OE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E TESOURO
15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E TESOURC

RS 1,00

04.000 - MINISTÉRIO PúBLICO
04.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

R$ 1.00FT I NATCODISO VALOR COblGO FTTOTAL NAT. VALOR TOTAL
:s.S4;..o:oi.co:6 0107 TUU.8 I 02.062.0005.200411 568.784 010111.368.784 3190.11

3190.13
4490.52

270.000
150 000
80.000

0101
0101 500.00021.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE

21.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE
13.00-0 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAçãO
13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAçãO

RS 1 ,00
CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL

R$ 1,0026.781.0163.1171 3109 4490.51 CODIGO I1.353 719 IJ53.719 NAT. VALOR TOTAL

04.122.0001.2027 010! 3190.04
3190.11
'190 II
3190 16

200.000
15.336 246

I 072.691
200.000

28.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ O
28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

0101
0107
0101R$ 1.C0 16.808.WCODIGO FT NAT. VALOR TOTAL

!2.3ól.30l6.:582 06 122 0001 202*Oil5 3 l90. il 010116.036.331 3190.1!16.036.331 7.103.713 7.103.713

Õ4.S96 201

DECRETO N° 5955 de 23 de Dezembro de 2011 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO
15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E TESOURO

RS 1,00ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 97.888.059,00 PARA O
FIM QUE ESPECIFICA E D Á OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL

28.845.0201.0026 • 0107 3340.81 10.115.816 10.115.816

20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
20.205 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR Â NSITOO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições

que lhe sào conferidas através do inciso VIII , do art. 119, da Constituição
Estadual da Lei n° 1.535 de 01 de abril de 2011, c/c § Io, da Lei
n." 1.533, de 31 de dezembro de 2010, que estima a Receita c fixa a
Despesa para o Exercício Financeiro de 2011.

RS 1,00
CODIGO FT VALORNAT. TOTAL

06.122.0001.2001 3390 590240 619.225 619.225

06.181.0063.2202 0240 3390.39 63.829 63.829

DECRETA:

28.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãOFica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$Art. Io

97.888.059,00 (Noventa e Sete Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil ,
Cinquenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações consignadas no
orçamento vigente, conforme anexos constantes do presente Decreto

R$ 1.00
CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL

3350.41
335041
3350.41

2.981.586
575.49!
942.923

12.361.30I6.23S2 0101
0107
0171 4.500.000Art. 2o Os recursos necessários ã execu ção do disposto no artigo

anterior, decorrem de Anulação Parcial ou Total dc Dotações Orçamentarias, na
forma do inciso 111, § Io do art. 43, da Lei Federal n.° 4.320/64.

0174 4490.51
4490.52

7.889.455
2.000.000

12.361.3016.2577
0174 9.889.455

6.617.906
4.188.607

12.361.3016.2589 0101 3190.11
5190.1 )

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário. 10.806.5130107

30.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SA ÚDE
30.301 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDEMacapá-AP, 23 de dezembro dc 2011

R$ 1,00
VALOR TOTALFT NAT.CODIGO

.sit /

0107 3390.39 1.114.111 1.114.11110.122.0001.2001
C4PÍBE

(°r
PIBERIBES CAMILO

8.732.987
7.160.121
1.506 892

100000

3190.0410.122.0001.2022 0101
3190.040107:

V 31090.11
31090.11

0101I .. I
l'.500.0000107'JULIANO DEL CÀSTT

Secretário de Estado Plcnejqmájíto, Orçamento e Tesouro
* imUÊÊm ‘ >3* i

:IVA
116.3103390.39 116.31010.302.0090.2258 107

2,165.628
4.160.950

820.000
•862.206

10 302.0090.2329 0101 3390.30
3390.30
5390.3?
3390.39

0107
o:o7

8.008.7840101
Anexo do Decreto n.° 5955 de 23 ce Dezembro de 2011

7.678.3070216 3390 30 7.678.30710.303.0090.2314

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO n - ANULAÇÃO02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS
02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS •n t

RS 1,00 02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS
02.101 - TRIBUNAL DE C0NTA5TOTALVALORFT NAT.CODIGO

RS 1,00
20.000 NAT. VALOR TOTAL20.000 CODIGO FTDI0 I - 3191.1304.122.0001.2027

20.0003190.11 20.00001,032.0003.2007 0101
03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E5TAD0

RS 1,00 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOVALOR TOTALFT NAT.CODIGO

R$ 1,00
3191.13
3190.16
3190.94
3191.13

; -I'Ò OlK i
4490.51 '

4490.52

791.965
1 175.757

267.036
532.421

'

CÓDIGO TOTALNAT. VALOR0101 FT02 122.0216.2653
0107
0107 156.556156.556;0101 3390.3902.061.0007.1001

2.767.1590107
Çl 157.2734490 51 157.27301061.0007 1003 0101 1

100.000
175.900

012528 846 0197.2546
275.900 5 400UI0 I 3390.30

3390.39
02.061.0197 2596

7.057 12.4570 Í 01s
, ,-.t
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017! 4490.52 160.000 363.03701122.0216.2653 010'! 362.720
,102.399

3390.30
3390.39
4490.52
3390.14
3390.30
3390.33
3390.36
3390.37
3390.39
3390.46
3390.47
3390.49
3390.92
3390.93
4490.51
4490.52

0101
24.131.0030.2092 0101 3390.39 63.043 63.0435600101

0107 484.648
2200107

09.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO
09.201 - RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ

0107 5.000
0107 229.368

S$ 1,000107 5.410
CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL0107 1.013. 198

20.000
17.536
27.000
51.41!
52.586
12. ! $>
56.632

0107
24.122.0001.2001 0101 4490.52 60.000 60.0000107

0107
24.131.0030.1014 0101 3390.30

3390.39
10.000
30.000

0107
0101 40.0000107

0107
0107 2.440.873

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

28.816.0197.2546 0125 3390.92
339093

200.000
75.9000125 275.900

R$ 1,00
FT NAT. VALOR TOTALCODIGO04.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

04.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 04.122:0001.2001 3390.08
3390.30
3390.33
3390.39
3390.39
4490.52

4.7000101
R$ 1,00 0101 391.776CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL 0101 2.020

0101 362.214
94.511

283.064
010702.062.0005.2004 0101 3191.13

3390.30
3390.93

420 000
70.000
10.000

1.138.28501070101
0101 500.000

0107 3350.41
3350.92
3390.30
3390.37
3390.39
339092

695.116
183.813

04 122.0001.2544
0107
0101 4057

65.272
3.224.248
8.226.951

0101
010106.000- GABINETE DO GOVERNADOR

06.101- GABINETE DO GOVERNADOR 12.399.4570101

R$ 1,00 3.920.4413.920.44104.122.0001.2644 0101 3390.49
CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL

04 , 122.001.2001. 0101 3390.14
3390.30
3390.53
5390.57
3390.39
4490.52

32.486
75.412
71.516
22.194

oio:
0107

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
13.103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

0101
0101 622.275
0101 178.906 1.002.790 R$ 1,00

CÓDIGO VALORFT NAT. TOTAL04.122r0001.2048 0101 3390.30 262 222
12.390

163 847
0101 3390.39

8.27204.122 0001.2001 0101 3390.14
3390.30
3390.37
3390.39
3391.39
4490.52 >

4490.92
3390.37
3390.30

0201 4490.52 438.459
0101 2.670
0101 28 390

29.555
04.122.005.2111 0101 5390 15

3390.30
3390.39
4490.52

25 657
22.023
44.608
24.100

01010101
0101 2.0000101
0101 2.0000101 116.388
0101 2.000
0107 4.139
0171 5.900 84.926

07.000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
07.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 04.122.3006.2426 3390.14

3390.39
3390.37
3390.39

0101 1.206
0101 963R$ 1,00 0107 168.011CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL 0107 7.976 178.156

03.062.0104.2333 0101 3350.43
3390.14
3390.39

30 000
3.2950101 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

13.203 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ
0107 69.262 102.557

R$ 1,0003.122.0001.2001 0101 3390.14
3390.30
3390.33
5390.36
3390.37
3390.59
3390.47
3390.92
3391.39
4490.52
4490.52

2<075 CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL0101 25277
10.5280101 04.122.0001.2001 0101 3390.30

3390.36
3390.39
5390.47
3390.92
4490.52

1.9100101 1.841 0101 5.6600101 1.271 0101 63.2400101 9.272 O 101 1.1720101 2.000 0101 4000101 918 0101 1.887 74.2690101 7.384
36 780

146.523
0101 04.128.0032.2090 0101 3390.14 6.767 6.7670107 243.869

04 128.0032.2098 0101 3390 30 6000 6.000
08.000 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASÍLIA
08.101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASÍLIA

04.128.0032.2100 0101 3390.14 267 267>
R$ 1,00

CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL 14.000 - SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
14.101 - SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL04.122.0001.2001 0101 3390.14

3390.14
3390.30
3390.33
3390.39

7.136
R$ 1.000107 3.000

CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL0101 16.920
0101 1.471
0101 04.122.0001.2001 01011107 3390.50

3390.36
3390.39
3390.47
3390.92

29.634 1.062
0101 2.277
0101 19.129
0101 728
0107 258.274 281.47009.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO

09.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 04.129.0038.1028 0101 3390.14
3390.30
3390.39
3390.47
4490.52

13.079
75.534
31.478

R$ 1,00 0101CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL 0101
0101 29224.122.0001.2001 0101 3390.14

3390.30
3390J0
3390.36

4.703 0101 18.832 139.2150101 37.187
30.000 10171 04.129.0038.2132 0101 3390.14

3390.30
3390.35
3390.36
3390.39
4490.51
4490.52

1330171 7.103 0101 3.0990101 3390.37 38.820 0101 500101 3390.39 8.804 0101 4.8500171 3390 39 55.000 0101 30.5070171 3390.47
4490.52

1.420 010! 6750101 20.000 0101 1.752 41.066

• -tte
3:
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04.129.003S.2I40 0!01 3390.14
3390.39
339039

670 0101 3390.33
3390.36
4490.52

22274
109.047
80.000

0101 4.892 0101
0107 652 6.214 0101 346.781)

346.780
04.129.0038.2650 0101 3390.30

3390 35
3390.39-
4490.52
3390.39
4490.39

500 16.000 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO
16.101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO0101 3.000

10.3680101 R$ 1.00
0101 1.000 CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL
0107 2.474

50.000
2.756

2101 04.122.0001.2001 0101 3390.30
3390.36
3390.39
3390.47

19.767
3101 4490.39 70.098 0101 6.738

0101 4.970
2.1000101 33.575

15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E TESOURO
15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇÂMENTO E TESOURO

R$ 1,00

04.124.3006.2060 0101 3390.14
3390.47

13.697
0101 1.000 14.697

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL 04.124.3006.2165 0101 4490.52 1.381 1.381

04 128.0032.209004.121.3006.2121 0101 3390.14
3390.36
3390.30
3390.35
3390.39
4490.52

33.442
30.000
50.000

100.000
400.000
550.000

0101 3390.14
3390.39

9.205
0101 0101 10.700 19.905
0107
0107

18.000 - SECRETARIA EXTRAORDINáRIA DE POLÍTICAS PARA A5 MULHERES
18.101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

R$ 1,00

0107
0107 1.163.442

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL04.121.5006.2638 0101 3390.14
3390.30
3390.35
3390.36
3390.39
3390.35

34.309
38.600
89.000
38.600
51.000

200.000

0101
14.122.0001.2001 0101 3390.39 5.235 5.2350101

OlO:
14 422.3034.1272 0101 3390.33

3390.39
3.0000101

01010107 18.429 21.429451.509

010104.1213006.2639 3340.41
3340.43
3350.43
3390.14
339.0.30
3390.35
3390 36
4450.41
4490.52
3340.41
3350.41
3390.30
3390.35
3390.39
4440.41
3190.94
3390.14
3390.30
3390.33
3390.35
3390.36
3390.37
3390.39
3390.47
3390.92
3390.93
4490.52
3390 39
3390.93

7.716
100 800
47.727
78.514
50.000
87.346

100.000
200.000
103.841
147.892
120.139
200.000
769.349
200.000
152.246

20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA -ESTRUTURA

0101
0101

R$ 1,000101
CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL0101

010!
3390.36
3390.38
3390.39
3390.47

U4.122.0001.2001 010! • 3.2130101
19.544
15.285

01010101
01010101
0101 5.371 43.4130107

0107
3390.36
3390.39

04 122.0001.2002 0101 4.533
23.940

0107
28.47301010107

0107
7.5020101 3390.14

3390.33
3390 39

04.122.0001.25680107 2,365.570
0101 10.72004.122.0001.2001 0101 137.646

38.082
130.401
108.530
400.000

I 19.2591.037010101011
0101

9864490.92
4490.51
4490.51
4490.51
4490.51
4490.51

04.122.0001.1157 01010101 /jii-tír
122.695
22.500

01070101
146.1813 j07_0101 7.250

0101 04.122.0160 1159 010757 661
34.975
51.249
30.000

922
0101 3107 390.331

9.889.4550101 0174 10.280.708
0101
0101 0107 4490.51 352.2576.921 04.244.0097.2618 352.25“

0101 111.985
249.400
200.000

15.451.0164.1236 3390.390107 0107 62.935 62.935
0107 1.564.100

15.451.0181.1198 0107 3390.39
4490.5!
4490.51
4490.51
4490.51
4490.61
4490.92

1.506
0107 2.183.662

221.541
2 175.541

37.115

04.122.0217.2646 3101 4490.52 10.000 10.000
3107
010104.122.0217.2647 3101 3390.14

3390 33
3390.39

8.458
15.600
60.000

310!3101
0105 7.6053101 84.058
0107 1.011 4.62".981

30.000
13.244
30.000
65.000

227.591

04.124.5006.2139 UIU1 3320.41
3390 14
3390.36
3390.39
3390.39

211.158
450.309

15.451.0188.1214 0107 3340.41
444042

0101
0107 661.4670101 .

0101
16.482.0155.1161 0107 4490.61

4490.51
1.353.58C
2.326.117

365.8350107
3107 3.679.697

3290.21
4690.71

28.844.0201.0025 010! 83.250
13.900 53.61616.482.0155.2709 3107 3390.39

4490.51
97.1500101

2.897 56.5133107
3390.93
4490.93

196.548
269.108

28.846.0045.0034 0107
17.512 0181.0032 0101 4590.65

4590.65
71.871

2.335.707
465.6560107

2.407.5780107
3390.47 200.000

33.874
28.846.0201.0023 0101 109.7620101 4490.51

4490.51
4490.51
4490.51

17.512.0181.1197233.8743390.470171 7. t290107
114.229

1.652.939
3101178.655

178.226
200.000

3190.91
3390.91
3390.93

28.S46.C201.0027 0101 1.884.05931070101
556.8810101 4590.65

4590.65
80.000

571.738
010125.752.0170.0020

651.7380107
T

20.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
20.205 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORçAMENTO E TESOURO

15.201 - CENTRO DE 6ESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO R$ 1.00R$ 1,00
CÓDIGO TOTALVALORNAT.FTTOTALVALORNAT.CODIGO' FT

39.103
) 72.061

20.000

3390.37
3390.39
4490 52

19.838010! 0240 33204!
3390.14
3390.30
3390,36
3390.93

04.122. 0001.2001 06.122 0001.2001
1.8620101 0240 »

231.164 250.000
48.005

.0101 0240
0240

325.8096.1040240
15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E TESOURO
15.202 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 'AMAPÁ 145.855

52.315
3390.39
4490.52

024006.122.0063.2180
R$ 1,00 198.1700240

1.TOTAL iVALORPT NAT.CODIGO 15.50U15.5003390.36024006.IS1.0063.2202
7.2463390.14

5390.30
0101412.200.012 001

61.494128.213 3390.30024006.452.0063.22010101

.r»v*••- •*. *• r
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23.000 - SECRETARIA DE EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
23.201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAP Á

± R$ 1,00

36.337
45.744

0240 3390.39 •

4490.52 143.5750240

CODIGO FT VALORNAT. TOTAL

20.122 0001.2001 0101 3390.14
3390.30

23.567
255.744

2.317
43.805

0101
22.000 - SECRETARIA DE zSTAbO DA INDÚSTRIA . COMÉRCIO E MINERAÇÃO
22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO

R$ 1,00

0101 3390.36
3390.390101 325.433

CÓDIGO 20.606.0131.1106 0101 3390.30VALOR TOTAL 1.690FT NAT. 1.690

20.606.0131.2406 0101 3390.30
3390.30
3390.33

1.274 1.2743390.14
3390.30
3390.39

0101 1.14522.661.0138.1148
5.8220101 OiOl 1.86720.606.0131.2413

8.317 6.280 8.1470101 1 35Q 0101

3390.14
3390.39

7 891 310! 20.000
13.189
15.000
22.457

22.661.0138.1163 0101 20.606.0131.2681 3390.14
3390.30
3390.36
3390.39

15.000 22.8910101 3101
3101

9 809
10.000

70.6460101 3390.1422.661.0138.1170 3101
19.8090101 3390 30

20.606.0131.2682 3390.14
3390.39

15.0003101
2683

10.000
15.600

7.900 22.90022.661 6|38.2429 0101 3390.14
3590.30
3390.35
3390.39

3101
0101
0101 15.000

10.400
20.606.0134.2683 3101 3390.14

3390.3035.698 25.4007.415010! 3101

41.36941.3697.217 3390 1422.663.0138.1131 0101 3390.14
3390.30
3390.35

20.606.0131.2698 3101
5.000
3.372

0101
0101 15.58«)

23.000- SECRETARIA DE EST. DE DE5ENVOLVIMENTO RURAL
23.205 - INTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA DO AMAPÁ3.591 3.59122.663 0138.1137 3390.140101

R$ 1,00
TOTALVALORCODIGO FT NAT.6.21023.122.0001.2001 0101 3390.14

3390.30
3390.35
3390.39
4490.52

0101 1.982
15.0140101 3390.14

3390.30
3390.33
3390.36
3390.39
3390.47
3390.92
4490.52

18.122.0001.20012.2001)101
2.351010142.844

43.804
0101

1.103010197.0400101
1.6870101

12.532010123 122.0001.2002 0101 3390.39 44.243 44.243
5.0000101

35.9572.518 2.518 010123 693.0138.2728 010! 3390 14
74.9571.3130101

23.693.0138.2731 0101 3390.14
3390.35
3390.39

7.499
2.1243350.41

3390.14
3390.30
3390.36
3390.39
4490.52

18.601.0012.2741 010120.000
15 000

0101
5.76001010101 42.499

17.610
10.100

0!01
0101

22.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. COMERCIO E MINERAÇÃO
22.202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

6.5000101
50.0948 0000101

R$ 1.00
CODIGO 1.992FT NAT. VALOR 18.601.0012.2742 3390.14

5390.30
TOTAL 0101

2.500 4.4920101
14 122 0001.2001 0101 3390.30

3390.36
3390.39
4450.52
4490.51

2.000
60.889
9.700

17.000
20.000

11.590
12.611

0101 18.601.0012.2743 0101 3390.14
3390.30
3390.56
3390.39
3390.92
4490.52

010! 0101
0101 8.1430101

19.3280101 0101109.589
0101 906

61.03822.125.0135.2684 0101 0101 8.4603390.30
3390.39

5.000
0101 4.450 9.450

8.00018.601 0012.2744 0101 3390.30
3390.36
4490.52

0101 4.000
0101 6.000 18.000

18.601.0012.2745 0101 3390.30
3390J6
3390.39

36.19923.000 - SECRETARIA DE EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

0101 5.650
0101 29.280R$ 1,00 0101 3390.92 7.519CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL 0101 4490.52 17.607 96.255

20.122 0001.2001 0101 3390.14
3390.30
3390.36
3390.37
3390.37
3390.39
3390.47
3390.92
4490,52

6.833
24.313

1.026
69.079

100.000

0101
0101
0101

24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

0107
0101 922
OKU 24.009

2.519
54.299

R$ 1,000101
CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL0101 283.000

11.122.0001 2001 0101 3390.30
3390.31
3390.33
3390.36
3390.37
3390.39
339139
4490.52

15.00020.122.0131 0030 0101 5349.41
5350.41

28.302
5.350 0101 4J67 30101 33.652 » 0101 7.000

0101 5.83120.601.0134.1112 0101 3390.14
3390.30
3390.33
3390.36
3390.39

15.570
37.170
21.776

3.776
28.564

0101 179.1450101
0101 3.2860101
0101 6.0150101
0101 1.270 221.9140101 106.856

20.605.0131.2759 0101 3390.14
3390.30
3390.33
3390.36
3390.39

7.136 11.333.3007.2248 0107 3390.14
3390.30
3390.39
3390.48

7.0080101 29.113
7.552

24.115
174.374

0107 12.100
234.026
792.032

0101
01070101
0107 1.045.1660101 242.290

11.333.3007.2751 0101 3390.14
3390.39
3390.39
339039
3390.93

89.515
277.403
151.541

14.775

20.605.01313760 0101 3390 33
3390.39
4490.52

1.610
01010101 15.104
01070101 3.378 20.092 3107
0101 958 534.19220.605.0134.2747 0101 3390.14

3390.30
4490.52

15.104
44.671
52 867

0101
11.333.3007.2761 0107 3390.39 130.100 130.100010! 112.642

11.334.0180.2671 0101 3390.14
3390.39

8.32320.6*35.0134.2753 010! 3390.30
3390.35
4450.42
4490.52

69.631
0101 86.500 94.8230101 35.329

0101 60.419
37.209 11.692.0177.2740 0101 3390.14

3390.30
10.336
12.3)4

0101 202.588 0101

1
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497.505390.39 474.8550101 0107 5390.35
3390 56
3390.39
4490.52

1.000
010? 3.500

2.500
10.000

4.y36
138 696

0101 3390.14
3390.39

14.334.0180.2512 0107
143.6320101 0107 28.500

769.840
1.500.000

23 694 0180.002! 0101 4590.65
4590.65

12.364.0070.2706 0107 3390.14
3390.30
3390.33
3390.35
3390.36
339039
4490.52

5.004
2.269.8400107 0107 18.006

0107 5.000
0107 5.000

25 000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

0107 5.000
0107 9.133

R$ 1.00 0107 10.000 57.143
VALOR TOTALFT NAT.CODIGO

12.364.0070.2707 0107 3390.14
3390.30
3390.33
3390.35
3390.36
4490.52

1.000
5.464*0101 3390.14

3390.30
3390.33
3390.36
3390.37
339039
3390.47
3390.92
4490.52
5390.14
3390.20
3390.30

19.122.0001.2001 0107 4.000
1.5470101 0107 4.000

16.241
10.445
5.409

0101 0107 2.000
0101 0107 3 500

0101 0107 5.000 19.500
63990101
6.8540101 12364.0070.2708 0107 3390.18

3390.30
339031

50.000
1.9690101 0107 5.000

28.036 82.3440101 0107 7.603 62.603

19.571.0012.1256 0101 6.505 «
66.0000101

0101 3349 "5.854

3390.39 46.421 46.421•9,571.0070.2695 0101 2Ó.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

10.573 0070.1257 0101 3390.14
3390.30
3390.33
3390.47
339039
4490.51
4490.52
3390.93

2326 R$ 1,00
2630101 TOTALCODIGO NAT . VALORFT
2340101

0101 3.000 14.253
4.592
2.360

18.122.0001.2001 0101 3590.30
339139
4490.52

7.0005101 0101
1.0583101 21.0050101
5 0003101

17.000 35.8813101 2.952•390.14
3390.30
3390.35

18 541.0012.2358 0101
1.1320101

1.500
4336

0101 3390 30
339033
339039

19.573.00"0.2689 10.000 14.0840101
0101

13.9368.1000101 4 040010! 3390.14
339030
4490.52

18.541 0012.2340
1.4810101

4.0113390.14
33«030
3390.36
3390.39
3390.47

19.573.0070.2691 0101 512 6.0330101
2.6000101

0101 1.000 1593390.14
339039
4490.52

0101I8.541.00I2.266S
23.4980101 163010131.3092000101 4471250101

3.007
12 500
2.000

0101 3390.14
3390.20
339030
3390.33
339036
3390.39
3390.47
4490.52

19.57.í.0070.2694 3.0303390.14
339039

18.541.00!2.2703 0101
0101 3.3803500101
0101

8.0570101 9899893390.14010118.541.0012.2720
2.0000101
13000101 15.00015.0003390.35010118.544.0012.2718
1.0000101

31.8902.0260101
27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
25.201 - INSTITUTO DE PESQUISA CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

R$ 1,00
TOTALVALORNAT.FTCODIGOR$ 1,00

TOTALVALORFT NAT.CODIGO 5523390.14
3390.30
339033
339036
3390.37
3390.39
3390.47
4490.52

010123.122.0001.2001
86.712
52.913
15 000

130.885

0101
3.2003.2004490.52IS 127 0070.220? 3101 0101

0101
39.665«490.51

4490 52
19,122.0001.2001 0101 0101

46.1856.5200101 3.5820101
3.0000101

".8207.8204490.5219.122 0070.2233 3101 341.85549.4110101

12.40012.4004492.5219.573.0155.2259 310! 4.539
4.339

3390.14
3390.39

010123.695.0177.1186 8.6780101
16.28016.2803390.39310119.573.0180.2277

7.5643390.14
3390.36
3390.47
3390.93

010123.695.0177.1253
5.000010!
2.000
0 897

0101
24.461010!

25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIcNCIA E TECNOLOGIA
25.202 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 3390.14

3390.36
3390.39
3390.47

11.194
30.000

100.000

010123.695.0177.2489R$ 1.00 0101
VALOR TOTALFTCODIGO NAT. 0101

1.0003550.41
3390.14
3390.30
3390.33
3390.35
3390.37
3390.39
3390.47
•390.92
5391.39
4490.51
4490.52

12.122.0001.2001 0107 143.1942.000010!
4.3670107
1.6130107 9.9053390.14

3390.35
010123.695.0177.250112.129

1 000
155.421
505.914

0107 20.0000101
010?

3390.36
3390.47

15.00001010107 2.0000101 46.905
010?

1.207010? 2.7475.000 25.695.0177.2503 010! 3390.14
3390 390107 10.678 13.425010!1.0000107

I 0000107 17.50023.695.0177.2506 0101 3390.36
3390 47

786.23196.5800107 20.1820101 2682

7.000
43.850
26.294
10.000
17 695
33.835
5.608

47.620
1.000

250.000

•390.14
3390.30
3590.33
3590.35
3390.36
3390.39
3390.47
3390.92
4490.51
4490.52

;2.564.0070.2704 0107 3350.4!
3390.39

3 667010123.695 0177.25070107 40.07936.4120101
0107
0107
0107

28.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0107
0107
0107 R$ 1.00
0107 CÓDIGO TOTALFT NAT. VALOR

440.9020107
1.738.356

129.809
30.000

0101 3350.41
3350.41
3390.30

08.243.3016.25702.000
5.000

3390.14
3390.30
3390.33

010712.36«!.0070 2705 0107
0107 1.898.16501074.5000107

.. •V • '
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590.403
2.209

345.513
8.766

22.615
1.084.225

19.900

3350.41
3390.14
3390.50
3390.33
3390.36
3390.59
3390.47
3390.92
4450.42
4490.51
4490.52

010712.122.0001.2001 3.0000107 3390.30
3390.39
4490.52

10.304 0066 2224
0107 20.8830107
0107 31.6277.7440107
0107
0107 620010.305.0066.2230 0107 3390.39

4490.52 14.2008.0000107 0107
0107

7.251 10.00010.0000107 3390.3910.305.0066.2236 0107
* 10.7150107

6.206 46.641
30.220

0107 0101 3340.41
334041
5390.39

10.305.0066.2238
2.250.996155 1930107 0107

79.3122.4510107
388.0003390.47

3390.49
010712.122..3016.2589

397.2699.269 315.564
27.804

3340.41
3390.30
3390.36
3390.39

01010107 10.305.0066.2604
0107*

3.000663.042
460.341

3390 37
3350.41

0107010!12.361.3016.2382
1.123.383 370.66824.30001070107

461.638
1.681.529

50.000

779 458
221.806

24.339
160 000

3390.39
3390.39
3390.92

10.302.0090 2611 01073390.39
339092
4490.51
4490.52

010112.361.3016.2577
02160101

2.193.16701070101
1.185.6030101

31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSãO E MOBILIZAçãO SOCIAL
31.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSãO E MOBILIZAçãO SOCIAL

35.52535 5253350.41010712.362.3016.2582

587 858
29.453
43 469

100.000
121.000
94.600

3350.41
3390.14
339050
3390.39
3390.47
4490.52

010712.363.3016.2581
R$ 1.000107

CóDIGO TOTALVALORNAT.FT0107
0107

4.590
36.500

0101 3390.14
3390.39

0107 18.121.3010.2766
41.090976.380 01010107

10.000 1.72410.000 3390.14
3390.37
3390.47
3391.39
4490.52

01015350.41 08.122.0001.2001010712.365.30 J6.25S6
34.5000101
1.1520101
6.110010 )

121.27077.784010130.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
30.301 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE 9.9103390.14

3390.30
3390256
3390.39
3390.30
3390.33
3390.39
5390.92

010108.122.3010.2767
17.000
30.000
42.130

0101R$ 1.00
0101CÓDIGO TOTALVALORFT NAT.

99.0400101
8.371010108.244.0215.275032.5830107 3390.14

3390.30
3390.33
3390.36
3390.39
4490.52

i0.122.0071.2232
20.000
13.491

01017.5000107
010110.000

25.198
13.927
50.000

0107
43.8331.97101010107

0107
8.40508.244.0213.2754 0101 3390.14

3390 30
3390.36
3390.39

139.2080107
10.000
10.000

0I0 J
01013.820

3.640
i0.126.0071.2223 0107 3390.30

3390 39 30.8052.40001017.4600107

3.0860101 3390.14
3390.30
3390.39

08.244.0213.275543.254
13.489
5.400
1 296

i0.128.0071.2208 0107 3590.14
3390.33
3590.47
4490 52

5 00001010107
16.7940101 8.7080107

63.4190107
9400101 3390.14

3390.36
3390.39

08.244 3009.2757
10.000010 )

731.044
161.918

010110.301.0077.2312 3340.41
3340.41 11.9951.0550101892.9620107

' 3.000
145.710

0101 3390.36
3590.37

08.244.3009.27584.8914.89110.301.0077.2654 0107 334041
148.7100101

790.972
193.684

10.301 0077.2655 0101 2340.41
339030
3390.36
3390.39
3340.41
3390.14
3590.30
3390.33
3390.36
5390.39
3590.47

8.406085244.3011.2768 0101 3390.14
3390.30
3390.39

0101
44.000
22.962

010)8.8160101
75.36801010101 45.500

4830107
0101 3390.14

3390.39
6.58508.244.3011.27693.4050107

10.282 16.86701010107 103.167
0107 1.634

228.962
606.019

20.000

0107 31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
31.201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0107
0107 2.002.642

1,00
FT VALOR TOTALNAT.CODIGO10.302.0071.2258 0101 20.000

200.000
5390.50
5390.33
3390 39
1490.52
3390.33

0101
2.49614.122.0001.2001 0101 3390.39

3390.47
339139

7.5580107
0101 2.7550107 8.000 0101 7.9722.7211.036.7950216 801.237

14.243.0126.2085 3390.140101 3.002 3.00210.302.0077.2531 0107 3390.30
3390 39

20.000
300.0000216 320.000 14.243.0126.2087 0101 3390.30

449052
21.344
21.5150101 42.85963.33310.302.0090.2326 0101 4490.92

3390 39
4490.51
4490.52

»
0107 971 14.243.0126.2088 0101 3390.39 10.02010.0200107 20.189

24.6720107 109.165

31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
31.301 -FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.302.0090.2329 0107 4490.52
3390.14
3390.30
3390.32
339037
3390.92
4490.52
3390.30
3390.32
3390.32

15.435
83.296

1.294.236
120.000

I 633.002
568.064
139.600

0216
R$ 1,00 ;0216

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL0216
0216

08.244.0213.2297 3390.48 433.3860101 433.3860216
0216 3.853.633

08.244.213.2748 0101 3.520.4973390.48 3.520.49710.302.0090.2609 0107 15.190
0107 5.365 08.244.0213.2749 0101 3350.43 109.550 109.5500216 469.426 489.981»

10.302.0090.2737 010!i 3390.30
3390.39
4490.52

29.610
347.917
240.000

< 0216
:•32.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

32.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

0216 617.527

»10.302.0090.2738 0107 3390.39
4490.52

9.745 r*'000107 10.786 CODIGO1.041 FT NAT. VALOR TOT
10.303 0090.2308 010? 7390.30 2.131 14.422.0178 25022.131 0101 3350.43 500

/\
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36.000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
36.101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1.5033390.14
3390.30
3390.33
3390.35
3390.36
3390.39
3390 47
4490.52

0101
18.683
17.510

0101
R$ 1,000101

CODIGO VALOR TOTALFT NAT.1.0000101
38 000

173.21?
3.000

32 511

0101
8.9490101 3390.15 8.94906.122 0001 2001Old

Old
30.010 30.01006.122.000! 2002 0101 3390.37265.9240101

1.210Old 3390.15
3390.30
2390.39

06.182 0055.2196
1.500010133.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚ BLICA

33.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 5.7100101 3.000
R$ 1 ,00

5.976
2.654
4.105

3390.15
3390.30
3390.39

010106.182. 0061.264!VALOR TOTALFT NAT.CODIGO
Old

2.50Í 12.735Old2.500Old 3390.3306.122.0001.2001

1.0003390.14
3390.15
3390.30
3390.36
3390.39
4490.52

06.182 .0061.2645 010110.222
1.001

06.122.005:.:166 Old 3390.14
3390.30
3390.33
3390.30
3390.32
3390.39
4490.51
4490.52
3390.30
339039
4490.51
4490.52

S.465Old0101
13.060
33 090

115.150
228.450

01011.7890101
010121.754

65.685
63.973

419.163
73.213
11.740
79.056

103.150
455.679

3101
01013101

399.12501013101
3101

5.0003390.30
3390.39
4490.52

06.302.0056.2593 01013101
5.00001013171

15.0005.00001013171
317!

1.306.4253171
37.000 - POLÍCIA TÉCNICO CIENTIFICA
37.101 - POLICIA TÉCNICO CIENTÍFICA30.000

124.310
92 020

3390.30
3390.39
J490.52

06.122.0060.103: 0101
R$ 1 ,00Old

TOTALVALORCODIGO FT NAT.246.330Old

2.332
3.180
3.120

40.365
2.224
2.000

3390.14
3390.30
3390.36
3390.39
3390.47
3390.92

06.IS3.0055.2561 Old
0 I 0 I33.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚ BLICA

33.201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 010!
0101R$ 1 ,00
0101TOTALCODIGO VALORFT NAT.

53.221010137.021
2 906

114.528

3390 30
3390.33
3390.39
3390.4?
3390.92
4490.52

14 122.0001.2001 0101
Old

1.3865390.14
3390.30
3390.33
3390 36
3390.39
3390.47
3390.92
3391.39

14.122.0001.2001 Old010!
117.990Old1.0060101

5.70901014.247
29.851

0101
5.0000101190.5590101

38.0680101
3.248Old10.000

20.000
20 000
10 000
25.000
20.000

0101 3390.14
3390.30
3390.39
3390.14
3590.30
3590.39

14.422.0148.2420
3.91901010101

192.83217.512010150.000Old
I 4.422.0 U8 2421 Old

25.33925.339
79.569

4490.52
3390.30
3390.33
3390.36
3590.39
3390.47
3390.92

010114.122.0061.1208
14.422.0055.2174

Old
OldI 55.000Old

5.2600101 i

3.3200101
5.2350101

33.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA
33.202 - INSTTTUTOT DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCI ÁRIA

2.3300101
97.7242.0100101R$ 1,00

CÓDIGO TOTALVALORNAT.FT 1.0093390.14
3390.50
3390.33
3390.36
5390.39
5390.47

010114.422.0055.2176
5.3580101

12.260100.000
69.387

206.945
6.524
2616
7.566

Old3190.13
3390.14
3590.30
3390.33
3390J6
3390.39

Old14 122 0001.2901
4.9400101Old
7.186Old0101

32.7532.000OldOld
0101

393.038 2.7383390.14
5390.30
3390.33
3590.36
3390.37
3390.39
3590.47
3390.92

010114 422.0055.21780101
2.1010101
5.260

21.000
5 7-13
2.129

3 790
244 027

Old3390.30
4490.52

Old14.421.005" 1053 -
747.817 01010101

0101
131 009

6036
Old4490.51

4490.52 ;
14.421.0057.1055 0101

1.354137.045 0101Old
43.4333 1080101

269.628269.628339030010114.421.0059.2183

5.0003390.30
3390.36

Old14.421.0059 2185 !254.182249.182Old

7.8003390.30
3390.39

Old14.421.0059.2188i

DECRETO N° S'T 't D &E DE DEZEMBRO DE 201110.1392.3390101

34.000 - POLÍCIA MILITAR
34.101 - POLÍCIA MILITAR

R$ 1,00
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei n° 1.453, de 11 dc fevereiro de 2010,

TOTALVALORNAT.FTCODIGO
1.4051 4053390.1506.122.00012001 0101

9043390.15
3390.39

dd06.181.00552168 148.616147.7120101

R E S O L V E :141.350141.3504490.52010106.18 * .0061.1045

35.000 - POLICIA CIVIL
35.101 - POLÍCIA CIVIL Exonerar Cleidson de Freitas Vaz do cargo em comissão de Chefe

de Unidade / Unidade de Infração/Circunscrição Regional de Trânsito - •

CIRETRAN. Código FGS-1. do Departamento Estadual de Trânsito.
Macapá, de dezembro de 2011

R$ 1 ,00
TOTALVALORNAT.FTCODIGO

5.0003390.30
3390.33 i
3390.39
3390.30
3390.39
4490.52
4490.52

010106.122.0001.2001
4.066

12.594
0101

22.660did '

11.671
11.888

382.680
326.061

010106.181 00552170 X /Old

of:.V:
0101 /? BERIBFjp'J •>* CARL02S CAMILO GO£5

/ Govcrní
732.3000107 t

\ . tr_ .v. - > *V' • i
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DECRETO N® Z°t DE DEZEMBRO DE 2011 Designar Ubiraci Tolosa Costa, Chefe de Gabinete, para cxcrcer ,
acumulativamcntc e em substituição, o cargo de Diretor-Presidente do
ínstituro de Hematologia e Heinoterapia do Amapá, durante as férias do
titular, no período de 02 a 31 de ianeiro de 2012.

O GOVEPNáDOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas peio art. 119. inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 485/11-6AB/HEMOAP,

Macapá. de dezembro de 2011

R E S O L V E :

BALÍSTICA PARA A PMAP.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N* 10.620/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
TAURUS BUNDAGENS LTDA: RS 91.500,00 (Noventa e um
mil e quinhentos reais): A

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA
AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS DA POLlCIA MILÍTAR DO
ESTADO DO AMAPÁ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N* 10.520/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMAS ADJUDICADAS:
SALOMÃO ALCOLUMBRE E CIA LTDA- RS 398.558.00
(Trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais );
C.M. DE OLIVEIRA- ME - RS 119.281,69 (Cento e dezenove
mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove
centavos).

Órgãos Estratégicos de Execução

(Policia Militar -AR, 29 de dezembro de 2011.k
JOSÉ DOS RICel. PM. Pedrc Paulo da Silva Resende IOR - MAJ QOC

esidéntqda CPL/PMAP

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO:RS 517.839,69 ( Quinhentos
e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta
centavos).COMISSÃO PERMANENTE DE UC'TACÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO

apá -AP, 29 de dezembro de 2011.RESULTADO DE LICITAÇÃO 4DISPENSA N° 005/2011.
OBJETO: CONTRATAÇÃO Ur EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
VISUAUADESIVAGEM DE VEÍCULOS PARA A PMAP.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/10/2011
AMPARO LEGAL . /uL 24,int soII da LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
DESIGN.COM LTDA - EPP: RS 6 125,00 (seis mil, cento e
vinte e cinco reais). A

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL (HT) PARA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO AMAPÁ.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N# 10.520/2002, com apllcaç3o
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
C. FIGUEIREDO & CIA LTDA: RS 86.500,00 (Oitenta e cinco
mil e quinhentos reais);

JOSÉ DOS' SEISX/TOBRAIA JUNIOR -MAJ QOC
Presidelte ria CPL /PMAP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE UCÍTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N* 021/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FILTROS E ÓLEOS
PARA AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:17/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N# 10.520/2002, com aplicaçáo
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMAS ADJUDICADAS:
C.M.DE OLIVEIRA- ME - RS 94.209,76 (Noventa e quatro
mil. duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos).
SALOMÃO ALCOLUMBRE E CIA LTDA- RS 119.280,00
(Cento e dezenove mil, duzentos e oitenta reais);

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: RS 213A89.7S (Duzentos e
treze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e
cinco centavos). *

$ ipá/AP, 29 de de/embro de 2011.
M^ afcá-AP, 29 <Je dezembro de 2011.JOSé ISC A }J.BRA!A JUNIOR - MAJ QOC

f Máentc da CPL/PMAP
/ffJOSÉ DOAREIS CÃ^BRÃIADUNIOR -MAJ QOC

' Presidente da CPL/PMAP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃORESULTADO DE LICITAÇAO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS E
NOBREAKS).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N° 10.520/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
CASA DA INFORMÁTICA LTDA-ME:R$ 186.840,00 (Cento e
oitenta e seis mil,oitocentos e quarenta reais);

DISPENSA N° 006/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO
DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA A PMAP.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/10/2011
AMPARO LEGAL: Art. 24, inciso II da LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
CLIAP - CLINICA DE ATIVIDADES PSICOLÓGICAS LTDA -
ME: R$1.300,00 (Ui

ipá-ÃP,29 de dezembro de 2011.
ú\, trezentos reais).

JOSÉ DÓS RI^CAMBRAIA J0NIOR - MAJ QOC
esidinte da CPL/PMAP

P, 29 de dezembro de 2011.
JOSÉ D< (BRAiÀ JUNIOR -MAJ QOC

:e da CPUPMAP
I

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃOIpá-AĴ , 29 de dezembro de 2011., efm1*SBRÃÍAJUNÍOR -MAJ QOC
ite da CPL/PMAP

tesi

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N* 022/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A
MANUTENÇÃO DA REDE DE ELETRICIDADE DO
BATALHÃO AMBIENTAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO AMAPÁ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N° 10.520/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
J. P. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP -14.976,00 (Quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais).

JOSÉ DOS REIS C,COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO
!SI

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N 10.520/2002, com aplicaçáo
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMAS AOJUDICADAS:
R. S. IGLESIAS- ME: RS 6.276,00 (Seis mil. duzentos e
setepta e seis reais);
E.V. ARAÚJO - EPP R$ 3.484,50 ( Três mil, quatrocentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta centavos);
D.R.MARTINS-ME;RS 27.000,00 (Vinte e sete mil reais)

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: RS 36.759,50 ( Trinta e seis
mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
centavos).

COMISSÃO PERMANENTE DE UCÍTAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
PARA POLlCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N# 10.520/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMAS ADJUDICADAS:
E.V. ARAÚJO - EPP RS 16.600,00 (Dezessels mil e
quinhentos reais );
ARAÚJO & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP RS
24.250,08 ( Vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e
oito centavos).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO:RS 40.750,08 < Quarenta mil,
setecentos e cinquenta reais e oito centavos).

Màêapá-AP, 29 de dezembrode 2011.

RS

aáá-AP/ 29 de(dezembro de 2011.ua-
JOSÉ DO^REtS^AÁÉRAIA JÓNIOR -MAJ QOC

P̂rêsidenlt da CPL/PMAP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃOpá-AP, 29 de dezembro de 2011.
ftW RESULTADO DE UCÍTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011.
OBJETO: CONTRATÇÀO DE EMPRESA PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÂO.

JOSÉ DOAREI; IRAJA JUNIOR -MAJ QOC
da CPUPMAP '4.fsil

ItÍNIOR - MAJ QOCJOSÉ :l!
PrefiKidnte da CPUPMAPi

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO tDATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI W 10.520/2002, com aplkaçiosubsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
S * E COMUNICAÇÕES LTDA - ME - RS 142.000,00 (Centoe quarenta e dois mil reais).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃORESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/20*11.
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PUBLICAS" VISANDO O TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DE SERVIDORES DA
PMAP.

1 1 - 0 presenle Contrato tem por objeto a aquisição de 01
(um) veículo Pick-up Hilux Cabine Dupla Standard 4CDACPS
2 5L Diesel 2011/2011, na cor prata, para atender as
necessidades da Procuradoria Geral do Estado do Amapa.

CLÁUSULA SEGUNDA.DA VIGÊNCIA
2 . 1 - 0 presente Contrato terá a duração a partir da data de
sua assinatura e vigerá até a data do término do período
coberto pela garantia do veiculo fornecido que serâ de 03
(trés) anos.

-Air, 29 de dezembro de 2011.
í i DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2011

AMPARO LEGAL: Art.25, inciso II combinado com Art. 13,
inciso VI da Lei 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA:
RS 5.970,00 (cil

X
JOSÉ DQS REI: flBRÃÍAJUNlÓR -MAJ QOC

ite da CPL/PMAP

recentos e setenta reais).
apá-AP, 29 de dezembro de 2011.

iCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CS
JOSÉ UNIOR - MAJ QOC CLÁUSULA DÉCIMA •DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas com a execução deste Contrato correrão á
conta dos recursos oriundos do Programa de Trabalho
03.122.0001.2001, Fonte de Recursos 0107-RP e Elemento de
Despesa 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente, no
valor de RS 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), conforme Nota
de Empenho n° 2011NE00263. de 21/11/20H

Presidente da CPL/PMAP
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O BATALHÃO
AMBIENTAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:23/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N* 10.520/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMAS ADJUDICADAS:

E. V. ARAUJO - EPP: R $ 1.713,00 (Um mil,
setecentos e treze reais).

R. S. IGLESIAS - ME:R$ 1.396,00 (Ummil, trezentos
e noventa e seis reais).

A. SALOMÀO DE ALMEIDA - ME: R$ 605,00
(Seiscentos e cinco reais).
VALOR TOTAL: R$ 3.714,00 (Trés mil, setecentos e
quatorze reais). *

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
POLICIA MILITAR DO AMAPÁ

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA •DO PREÇO
11.1 - O preço a ser efelivamente pago pela aquisição do
veiculo constante da Cláusula Primeira do presente Contrato
será no valor de RS 88.000,00 (oitenta e oito mi! reais), sendo
fixo e irroajustável.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

DISPENSA N° 007/2011.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
TROCA DE PEÇAS ORIGINAIS, DURANTE O PERÍODO DE
GARANTIA TÉCNICA, NAS MOTOCICLETAS DE MARCA
YAMAHA PERTECENTES A PMAP.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2011
AMPARO LEGAL: Art. 24, inciso XVII da LEI 8.666-93.
FIRMA ADJUDICADA:
CONQUISTA MOTOS E MOTORES LTDA: RS 60.060.00
(sessenta mi! e se

DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2011.

SIGNATÁRIOS: Antônio Kleber <fe Souza dos Santos (pela
Contratante) r j ; Rubeós
Oliveira (pela dontrataca).

/) / i
I / I

Matepá-Ap, 23 de dezembro de 2011.

Cezar Freire de
, 29 de dezembro de 2011.ipa-i

JOSÉ DCé RI íIA JUNIOR - MAJ QOC
esidehte da CPL/PMAP reais).

ícapá-AP, 29ide dezembro de 2011. ANTONIO KLE^tR D^SOUZ/C.DOS SANTOS
\ Proçvrador Gé'al do Estf.dcCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO

Ú - MAJ QOCJOSE DOJ
Presidente da CPL/PMAPRESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2011.
OBJETO: CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O
BATALHÃO AMBJENTAL.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:23/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N" 10.520/2002, com aplicação
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - EPP - R$ 10.000,00 (Dez
mil reais).

EXTRATO DO CONTRATO N" 005/2011 -PGE/AP.

. Procuradoria Gerai do Estado INSTRUMENTO E P.ARTES - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESlADO DO AMAPÁ, POR
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO E A EMPRESA V CAMPOS COSTA-ME,
NA FORMA ABAIXO:

Antônio Kleb*?r de Souza dos Santos

PORTARIA N° 249/2011-PGE
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza,
conservação, higienização e cope-rugem. a serem executados
na Procuradoria Geral do Estado do Amapá, bem como nos
seus bens móveis, conforme especificações constantes do
Anexo II do Edital do Pregão Presencial n° 902/2011-PGE/AP.

pá-Ai5, 29 de dezembro de 2011. O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO
AMAPÁ , no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo 28, incisos I e IX da Lei
Complementar n°. 0006 de 18 de agosto de 1994,
bem como o Memo n. 292/2011-PAPT/PGE;

JOSÉ Di ól:jlh\ OR - MAJ QOCI
esidente da CPL/PMAP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO RESOLVE: CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor mensal de RS 8.429,59 (oito mil.
quatrocentos e vinte e nove reais o cinquenta e nove
centavos), perfazendo o montante anual de RS 101.155,08
(cento e um mil, cento D cinqOenta e cinco reais e oito
centavos), estando nele incluídas todas as despesas
necessárias à sua execução, conforme discriminado nos
Anexos I. II. ill e IV deste Contrato

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA (SERVIDORES DE REDE E NOBREAKS
PARA SERVIDORES) PARA A PMAP.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2011
AMPARO LEGAL: LEI N9 10.520/2002, com apllcaçáo
subsidiária DA LEI 8.666/93.
FIRMAS ADJUDICADAS:
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME: RS
77.400,00 (Setenta e sete mil e quatrocentos reais).
R & G COMERCIAL LTDA - ME: RS 8.952,00 (Oito mil,
novecentos e cinquenta e dois reais).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: RS 86.352,00 (Oitenta e seis
mil. trezentos e cinqUentaeldois reais)

Autorizar o deslocamento dos servidores André
de Carvalho Lobato, Procurador do Estado, e
Alberto Magno da Silva Guedes , motorista, da
sede de suas atribuições, Macapá/AP, até o
município de Almeirim/PA - Distrito de Monte
Dourado, no período de 08 a 10 de janeiro de
2012, para realizar audiência referente ao
Processo n° 000908-03.2011.5.08.0203. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes deste Contrato estão previstas no
Orçamento do Estado do Amspá destinado a Procuradoria
Geral do Estado para o exercício de 2012. e correrão à conta
do Programa de Trabalho 03.122.0001.2001, Fonte de
Recursos 0101-RTU e Natureza de Despesa 3390.37 -
Locação de Mão-de-Obra.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
1. O prazo de vigência deste Çonlratc será ae 12 (doze)
meses, a contar de 02 de janeiro de 2012, podendo ser
prorrogado, mediantes Termo Aditivo, por iguais e sucessivos
períodos, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

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

Gabinete do Procurador-Qéral, Maoápá-Ap, 22 de
dezembre/d^ 2011/ ,

/,
pá-AP, 29 de dezembro de 2011. ;

7

ANTÔNIO KLpfíER pE SOUZA DOS SANTOS

^Kícuradon-Geral doEstado
JOSÉ DOS REÇA^áMBRAIA JBNIOR - MAJ QOC

esidente da CPL/PMAP

DATA DE ASSINATURA:20 de dezembro de 2011.

SIGNATÁRIOS: Antônio Kleber de^Souza dos Santos (pela
Contratante) e Vfc^entina Camoos da Costa
(pela Contratada/, j / \

Macapâ-W, 21 de dezembro de 2011.

COMtSSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 004/2011-PGE/AP.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA
TOYOTA DO BRASIL LTDA. COMO
CONTRATADA, PARA OS FINS ABAIXO
DECLARADOS.

INEXIGIBILIDADE N° 002/2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO' DE ARMAMENTO PARA A PMAP.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2011
AMPARO LEGAL: Art. 25.incisoIda Lei 8.666/93.
FIRMA ADJUDICADA:
FORJAS TAURUS S.A: R$ 62.695.00 (cinquenta e dois mil.

o reais)

(
ANTÔN(p KLEBER DE pOUZMDÇS SANTOS

\Procurador Ga"al do Estaposeiscentos e novei

apá-A?, 29 de dezembro de 2011.
A FUNDAMENTO LEGAL

- Art 12 § 4* da Constituição do Estado do Amapá;
- Lei Complementar 101. de 04 de maio de 2000;
- Lei n° 4 320. de 17 de março de 1964;
- Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993. e alterações

posteriores:
- Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002;

- Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000;
- Ata de Registro de Preço n° 10006/2011. oriunda do Pregão

Eletrónico n9 1.0.0006-2011 da ELETRONORTE - R< mal
Amapá.

Secretarias de EstadoflOR -MAJ QOCJOSE RI
íesidente da CPL/PMAP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO

LTAOO DE LICITAÇÃOI•

f 11

(infraestrutura
[joel Banha Picanço

INEXIGIBILIDADE N* 003/2011.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PROMOÇÃO DE CURSO VOLTADO PARA “PRATICA
DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E AS
NORMAS DE ELABORAÇÃO DO EDITAL NAS LICITAÇÕES 1CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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conaições previstos neste CONTRATO. O prazo para inícioda obra deverá ser de 05(cinco) dias contados dorecebimento da ordem de serviço expedida pelacontratante.

celebram o Governo do Estado do Amapá, através daSecretario de Estado da Infraestnjtura. como Contratante eo INSTITUTO ECOVIDA. para os fins nele declarados.

Exirafo de’ermo Aditivo

Instrumento
Pares.
5°(qjin*o) Termo Aditivo ò OES 026/10-JCCNT/NAr/SE'NF.que entre s celebram o G.EA através cc Secreta'o de
Estcdoca in;'oestruturo - SENF. como CCNTRATANITE e a
empreso CABRA. & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LÍDA
como CONTRAIADA. que 'em como objetivo o execuçco
dc serviço de: Reforma. Amclicçáo e Adap-açào ae
banheiro no Porque Aquático do Comonco Geral da
Policia Militar - ' Projeto Peixinhos Voadores", em Macapá*
AP. pera os fins nele cec-orcdos.

Fundamento Legal . O presenle CONTRATO tem respaldo
'egal nos artigos 25 § I*. 37. capul e inciso XXI daConstituição Federal de 1988. nos artigos 12 § 4o, 116 e 119.itens I e XXVII da Constituição do Estado do Amapá de1991. nos disposições que forem pertinentes da Lei Nacionaln°. 8.666/93 e suos alterações posteriores, e nas demais
deposições legais que lhe forem aplicáveis.

Macopâ-AP. 22/12/2011.

^̂ JooW^há^íonÇoSecretário de Estcdo da Infroesfrutura
Decreto N° 0834/2011

naefetivoção do processo de DISPENSA DE LICITAÇÀO -JUSTIFICATIVA N° 014/2011 - CPL/SEINF. do processo n°.2011/22132 - SElNF. RATIFICADO em 25/07/2011 pelo Exm°.Senhor Secretário de Estado do mfraeslrutura com base noDecreto n° 0834/2011.

DO P1ECQ: Ac preço iricoimente consolado ce RS-
69 31^ 25 (Sessenta e rove mil trezentos e quaiprze reais e
virie e cinco centavo»; »ico acrescdo. o vaior de RS-
33.581.49 (T-nla e ’ êi, mH. QU nhentes e cncuenla e ci*orecís e quarenia e rove centavos), possende os Serviços
pare o valor global de
oilccenlcs e neven- o e cinco reels e se'entc e quo'ra
certovoij

UNIDADE DE CONTRATOS

Extrato de ContratoObjete: O presenle CONTRATO tem por objeto o execução
pela CONTRATADA, dos Serviços de tipclogia. mobilizaçãoe orgonizoçôo comunitário no Bairro do Araxá. noMunicípio de Macapó* AP.

(Cenlo e dois mf>•I

Instrumento
Partes: Termo de Contrato n°. 149/11-SElNF. que entre si
celebram o Governo do Estodo do Amapá, atrovés daSecretcria de Estado da Infro-Estrulura. como Contratantee a Empresa Elos Engenharia Ltda. poro os tins nele
declarados.

DO PR A;Q :ica prorogodo oc mos 60 / sessenta; dios
consecutivo* o crazo po'a c uonc usõo das serviços,objeic
ca OES. n° 026/ I0 JCCN*/NAP;SElNF. Com previsão de
térmne dos se'viçcs passuncc po'a 25/39/2011.

Preço: O preço pare o consecução do oojeto desteCONTRATO será de RS- 29,331.20 (Vinte e nove mii. trezentose Irinta e um reais e vinte centavos).
Fur.domento Leaai: O presente CONTRATO tem respaldo
legal nos artigos 25 § Io. 37. coput e inciso XXI daConstiluiçào Federal de 1988. nos artigos 12 § 4o. ] 16 e 119.itens I e XXVII da Constituição do Estado do Amapá de1991. nos disposições que lorem pertinentes da Lei Nacionaln°. 8.666/93 e suos alterações posteriores, e nas demaisdisposições legais que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo único: O presente contrato tem sua origem na
efetivação do processo licitatório: Tomada de Preços n°034/201l-CPL/SEINF/GEA. do processo n°. 2011/60122 -SElNF. Homologado em 30/11/2011 pelo Exm°. SenhorSecretário de Estado do Infraestrufura com base no
Decreto n°. 0834/2011.

Dotoçòo: A presente despesa no volor de RS-29.331.20
(Vinte e nove mil. trezentos e trinta e um reois e vinte
centavos) , será oriunda ao Programa de Trabalho:
16.482.0155 2.709 - Apoio a Pesquiso e Projetos TécnicosSociais. Natureza de Despesa: 3390.39. sendo distribuída do
seguinte forma:
CONTRATO DE REPASSE N° 250.575-20/2008 - MINISTÉRIODAS ClDADcS/CAIXA:RS-26.398.20 (Vinte e seis mil. trezentos
e noventa e oito reais e vinte centavos]. Fonte: 0103,
conforme Noto de Empenho n° 20I1NE007I3. emitida em21/12/2011:
CONTRAPARTIDA DO GEA: RS-2.933.00 (Dois mil. novecentose trinto e trés reais), Fonte: 3107. conforme Nota deEmpenho n° 20UNE00714.emitide em 21/12/2011.

Mcccpó. 25/07/201!

icor.ço
Secretor o ce Esfodc da Infroestruturo

contratante
Deae-on0 0834/201.1

Exrrcto de Contraio

Instrumento
Portes: Termc de Contrato n°. 152/1l-SEIs-, que entre si
celebram o Governo do Eslado co Amopá. airovés da
Secretary de Es’cdo da Infroestruturo.como Contratante e
a Empreso ARCO- IRIS CONSTRUÇÕES LTDA. para os tins nele
declarados.

Obietc: O presente CONTRATO tem DOT objeto a execução
pelo CONTRATADA, em regime de empreilado global os
Serviços de: Reformo e adaptações no préaio ondefunciono o 10° Batalhão da Policio Militor -3RPM.no Bairro
do Beirai, no Município de Macopó.

Vigência: O presenle CONTRATO lerá a vigência de 03
(Irés) meses consecutivos, cornados a oartir da data da
ossnafura do mesmo, podendo ocorrer prorrogação de
acordo com os condições previstas neste CONTRATO.

Fundamento leoa/ O presente CONTRAIO 'em resoaldo
legai nos artigos 25 § Io. 37. caput e inciso xxi doConstituição Federal de 1983.nos arigos 1 2 § 4o, li6 e 119.itens I e XXVil ao Constituição do Estcdo do Amopá de
1991, nos disposições cue lorem pertinentes da Lei Nacional
n*. 3.666/93 e suas oieraçces posteriores, e nos demaisdisposições legos que lhe forem aplicáveis.

Preço: O preço paro o consecução do objeto desteCONTRATO será de RS-251.972.70 (Duzentos e cinquenta eum mil, novecentos e setenta e dois reois e setenta
centavos] o ser pago de acordo com as medições de
serviços.

Macapó-AP. 22/ 12/2011.
s

Inncrrfeênço''
Séãrelório'de Estado da infroestruturo

Decreto N* 0834/2011

tr
As despesos com a execução desteCONTRATO estão orçadas no valor global de RS-251.972.70

(Duzentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta edois reais e setenta centavos), e correrão à conta doPrograma de Trobolho: 04.122.0160 1.157 - Reforma eAmpliação dos Prédios Públicos - Naturezo do Despesa:4490-51. Fonte: 0107. conforme Nota de Empenho
2011/NE00715 emitida em 21/12/2011.

O presente contrato tem sua origem nceferivoçõo do processo licitatório: lomeca ce Preços n°.
0 Ó/2C11-CPL/SEIN-/GEA. do processo n#. 2011/73391 -SElNF. homologado em 30/09/2011 pelo Exms. Senhor
Secretário de Estado dc infroestruturo com base ro
Decreto n9.0834/2011.

iroan

UNIDADE DE CONTRATOS

Extrato de Contrato

Instrumento
Pates: Termo de Ccntroto n°. 150/11-SElNF. que entre si
celebram o Governo do Estodo do Amopá. otravés do
Secretario de Estado da infraeslrutura. como Comratanie ea Empreso Dl MlCELI CONSTRUÇÕES LTDA. para os fins rele
declorodos.

Obieto: O presenle CCN1RATO tem por objeto a execução
peia CONTRATADA, em regime de empreitada global osServiços ce: Construção do Centro de AtendimentoTurístico do Município de Mazogáo.

Vigência: O presente CONTRATO terá a vigência de120(Cento e vinte) dias consecutivos,contados o partir dadata da expedição do Ordem ae Serviço, pelaCoordenadoria competente e responsável pelafiscalização da obra. pocendo ocorrer prorrogação deacordo com os condições previstos neste CONTRATO. Oprazo para início da obra deverá ser de 05(cinco) diascontados do recebimento da ordem de serviço expedidapela contratante.

Prece: O p'eço oara c consecução do objeto aesfeCONTRATO será de RS-247.Q52.82 (Duzentos e quarenta e
sele mil. cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) aser pogo de acordo com os medições de serviços.

Fundomento Leool: O presente CONTRATO tem respaldo
legal nos artigos 25 § Io. 37. coput e inciso XXI da
Constituição Federal de 1988. nos artigos 12 § 4o. 116 e 119.itens I e XXVil da Constituição do Estado do Amapá de1991. nas disposições que lorem pertinentes da Lei Nacionaln°. 9.666/93 e sjas alterações posteriores, e nos eternais
disposições legeis que lhe forem aplicáveis.

Dotação; As despesas com a execução deste CONTRATO
estão orçadas no valor global de RS-247.052.6? (Duzentos equarenia e se‘e m‘l. chquento e dois recis e oiiento e doiscentavos), oriundes do Programo de Trabalho: 15.451.01811.198 - Estruturação de Espaços Públicos. Nalureza daDespesa: 4490.51.e eslõo dishibuidas da seguinte torma:
CONTRATO DE REPASSE n° 247.858-87/2007 ~ MINSTÉRIO DOTJRISMO/CAIXA: Ri-214.50Q.0Q (Duzentos e qualorze mil equinhentos reais), sendo empenhado inicialmente o valor

- Fcnle 0103. conformeNolo de Empenha 2011/NE00753 emil.do em 21/12/2011.CONTRAPARTIDA DO GEA: RS-32.552.8? (Trinla e dois ml.cuinhemos e cinquentc e dois reois e oitenta e dois
centovcs) . Fonle 3107. conforme No'a de Empenho2011/NEC07I| emitide em 21/12/2011.

Mocapó-AP. 22/12/2011.

nho Picanço
Sedrelório de Estado da Infraestrulura

Decreto N° 0834/20!I
Poróarofo único: O presenle conlralo tem suo origem noefetivação do processo lidtalório: Convile n° 036/2011
CPL/SEINF/GEA. do processo n6 2011/8840)
Homolovgado em 24/11/2011 pelo Exm°. Senhor Secretário
de Estodo da infroestruturo con base no Decreto n9.
0834/2011.

SElNF.
de

UNIDADE DE CONTRATOS
Objeto; O presenle CONTRATO lem por objeto a execuçãopelo CONTRATADA, em regime de empreitada global osServiços de: Elaboração de projetos executivos deorquiteluro e engenharia da obro da construção de muro
de arrimo poro a Orla Fluvial da sede do Município dellauoal do Piririm-AP.

Extralo de Contrato

Instrumento
Portes: Termo Ce Contraio n#. 148/11-SElNF. que enlre sicelebram o Governo do Estado do Amapá, através daSecretaria de Estado da infroestruturo.como Contratante ea Empresa Dl MlCELI CONSTRUÇÕES LTDA, para os fins neledeclarados.

Vigência: O presenle CONTRATO terá a vigèrca de 180(cento e oitenta) dias conseculivos. contados o oartir dadato da expedição do Ordem de Serviço, pelaCocrdsncdorio competente e responsável pela
fiscclizoçâo da obro, podendo ocorrer prorrogação de
acordo com as condições previs'as reste CONTRATO. Oprazo paro início da obra deverá ser de 05(cinco] dioscontcdos do recebimento dc ordem de serviço expedidapelacontratante.

Preço: O preço paro o consecução do objeto desteCONTRATO será de RS-66.899,38 (Sessenta e seis mil,
oitocenlos e novenlo e nove reois e trinta e oito centavos)
a ser pogo de acordo com as medições de serviços.
Dotação: As despesas com a execução deste CONTRATOestão orçados no valor global de RS-66.B99.38 (Sessenta eseis mil. oitocentos e noventa e nove reois e trinto e oito
centavos), sendo empenhado inicialmente o valor de R $-62,839.69 (Sessento e dois mil. oitocenlos e trinla e novereois e sessenta e nove centavos) oriundo do Programo deTrabolho: 15.451.0164 1.236 - Eloboraçõo de Projetos para
Implantação dos Ações de Desenvolvimento Urbano.
Natureza do Despesa: 3390.39. Fonte: 0107. contorme Notade Empenho 2 0 1 1NE00730. emilido em 22/ 12/2011.

Fundomento Legal O presenle CONTRATO tem respaldolegal nos artigos 25 § 1°. 37. caput e inciso XXI OoConstituição Federal de 1988. nos artigos 12 § 4*. 116 e 119.itens I e XXVil da Constituição do Estado do Amapá de1991. nas disposições que forem pertinentes da Let Nacionaln°. 8.666/93 e suos alterações posteriores, e nos demais. disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Pqróqroto Unico: O presenle conlralo tem sua origem naefetivação do processo licitatório: Convile n° 037/2011-CPL/SEINF/GEA. do processo n9. 2011/82374 - SElNF.Homologado em 24/ 11/2011 pelo Exm9. Senhor Secretáriode Estado do infroestruturo com base no Decreto n°0834/2011.

capá-AP, 26/12/2011.

Secretário de Estaco da infraestrulura
Decreto N° 0834 /2011

UNIDADE DE CONTRATOS
Viqènao; O presenle CONTRA 0 lerá a vigência de 30
( trinla) dias consecutivos, confcdcs a partir da dota daexpedição do Ordem de Serv.ço. pela Coordenadoriacompetente e responsável peia f.scaKzoçáo do obro,
podendo ocorrer prorrogação de ocordo com as

Extrato ce Contraio QtelSiQi O presente CONTRATO tem por objelo a execuçãopeio CONTRATADA, em regime de empreitada global osServiços de: Elaboração de projetos executivos paraconstrução de quadras poliesportivas nas localidodes de:

*
í

Instrumento
Partes: Termo de Controlo n9. 151/11-SElNF. que enlre si
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ce obram o Governo co Estado do Amapá, através daSecretaria de Estado da infroestrutura. como Ccnfrclcnle ea Empresa TARUMÃ CONSTRUÇÕES lTDA - ME. pera os tinsnele aectarcdos.

expediçòc da Ordem ae Serviço, pela Coordenadoriacompetente e responsável pelo liscalizcção da obra,podonde ocorrer prorrogação de ccc'dccondições previstos neste CONTRATO. O prazo para inícioda obra deverá ser de OSlcinco) dies contados dorecebimento da ordern de serviço expedida peiacontratante.

Esccla Agrícola do Ccchorrinhc. em ?edra Branca do
Amopari: Comunidade do Cupixi, em Porto Grande: EscolaEstoduol Fagundes Varela, no D:strho do Carvào noMunicípio ce Mozogõo e Assentamento Agrícola deArauerapucO.no Município de Santana-AP.

ccm as

Fundamento Legal C presente COMRATO tem respo'aolegal nos crtigos 25 § Io. 37. caput e inciso xxi daConstituição Federai de 1988. nos artigos I2 § 49. 116 e 119.itens i e XXVii da Constituição do Estodo do Amapá de1991. nas disposições que torem pertinentes Oa Lei Nccionaln" 8.666/93 e suos alterações posteriores, e nas aemaisdisposições legais que lhe <0rem aplicáveis.

Preço: C preço paro a consecução do objeto desteCONTRATO será de RS - 66.899,38 (Sessenta e seis mil.
Oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cito centavos)
a ser pago de acordo com as medições de serviços. Macacá- AP. 22/12/2011.

f/p '>

oéfíar

QQIOCõQ: As despesas com c execução deste CONTRATO
eslòo crçocas ro
seis mil, o tocertos e noventa e nove reais e trinta e oito
centavos) e será oriunda do Programa de Trabalho:15.45I .CI 64 1.236

e
t: O presente contrato tem sua origem naefetivação do processa licitalcrio: lomcca de Preços n°0*5/2011-CPL/SEINF/GEA. do proce$so n°. 2011/72487 -SEINF. Homologado em 27/09/2011 peio Exm°. SenhorSecretário de Estado da infrcestruturo ccm base noDecreto n°. 0834/ 2011.

Secretário ae Estado aa infroestrutura
Deaeto N° 0834/2011

irqqr;

Eicboraçâo de Projetos para
Implantação dos Ações de Desenvolvimento Urbano.
Natureza da Despe-sc: 3390.39. Fonte: 0107. conforme Nota
de Empenho 2011NEOC727.emitida em 22/12/2011.

UNIDADE DE CONTRATOSQbieta: O presente CONTRATO tem por objeto a execuçãopela CONTRATADA, em regime de empreitada global osServiços de Construção da Seae do Banda dc Música daPolicio Militar ao Estado ao Amapá- AP.

Pfeco: O preço para a consecução do oDjeto desteCONTRATO será de RS-542.699.69 (Quinhentos e quarenta edois mil. seiscentos e noventa e nove reais e sessenta enove centavos) a ser pago de accrdo com as medições
de serviços.

Vdércia: O presente CONTRATO terá a vigência de 20
(vinte) cias consecutivos, ccnfodos a partir da ccta da
expedição do Ordem de Serviço, peia Coordenadoria
competente e responsável peia fiscaiizcçõo da obra.
podendo ocorrer prorrogação de acordo com cs
condições previstas neste CONTRATO. O prazo para inicio
da obra deverá ser de C5(cincol dias contados do
recebimento da ordem de serviço expedida pela
contratante.

Extrato de Contrato

Instrumento
PflLtfiS: Termo de Contrato n°. 143/11-SEINF. que entre sicelebram o Governo do Estado do Amapá, através daSecretcria de Estado da intraestrutura, como Contratante ea Empresa M.I. CONSULTORIA LTDA. para os tins neledeclarados.
Fundamento legal O presente CONTRATO tem 'espoldo
legoi nos artgcs 25 § t °. 37 caput e inciso XXI daConstituição Feaerol de i960, nos crtigos 12 § 4a. 116 e 119.itens t e XXVH da Constituição do Estaco do Amcpá ae1991. nas disposições aue ferem porfine. .' as da Lei Nacionaln°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas demaisdisposições legais que lhe forem oplicáveis.

O presente contrato tom sua origem naefetivação do processo licitatórío: Torrada de Preços n°017/2011-CPL/SEfNF/GEA. do processo n°. 2CI 1/78026 -SEINF. Homologado em 17/11/2011 oeio E>m°. SenhorSecretário ce Estado da Iníraesfrutura com base noDecreto n°. 0834/2011.

Moccpá-AP.22/12/2011.
|! A presente aespesa no vetor ae

(Quinhentos e quarenta e dois ml. seiscentos e noventa enove reais e sessenta e nove centavos), será oriunda doPrograma de Trcoalho: 04.122.0160 1.159 - Construção dePféaios Públicos. Noturezc de Despeso: 4490.51. sendodistribuída da seguinte forma;
CONTRATO DE REPASSE N° 346.1 IC-42/2010 - MINISTÉRIO DAJUSTiÇA /CAIXA:
0103. conforme Noto de Empenho n° 201 INEC0695. emitidaem 20/12/2011;
CONIRAPARTIDA DO GEA: Ri- 4? 6V9,69. (Quarenta e doismil. seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nave).Fonte: 3107. conforme Nola de Empenho n3 2011NE00696.emitida em 20/12/2011.

z7

nfK^ícé^çb"Secretário de Ejtcdo da infraestruturo
Decreto N° 0834/2C11

iniis). Fonte:
UN DADE DE CONTRATOS

Extraio de Contrata

Instrumento
Parles: Termo de Contrato ne. 147/11 -SEiNF. que entre si
celebram o Governo do Estodo do Amopá. através ca
Secretaria de Estodo da Infraestru! jra. como Contratante e
a Empreso PARU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ITDA-EPP,para
os fins nele declarados.

.0.0)6 C presenle CONTRATO lem cor objeto a prestaçãode: Serviços de Ações de Qualificação Social. Profissional eOficina de Formação Comunitário, para Execução doProjeto Técnico Social -PAC/CONGÓS.
2.1. CURSO DE QUAUFiCAÇÃO PROFISSIONAL: 10. Pinturaem Tecido, sendo 01 (uma) turma corn número de 20(vinte) treinondos e cargo horária de 160 ;cen*o e sessenta)horas: 11.Operador de Caixa, sendo Ct (uma) *urma comnúmero de 20 (vinte) treinandas e cargo horária de 16C(cento e sessenta) horas; 12. Repositcr e 5n oalagem.sendo 01 (uma) lurmo comnúmero de 20 ;vinte| treinendose cargo horário de 160 (centc e sessenta) horas: 13.Cabeleireiro, sendo 01 (uma) turma com número de 20(vinte) treinandos e cargahotáric do I6C (cento e sessenta)horas; U. Monicure e Pedicure, senda 0 ' (uma) turma comnúmero de 20 (vinte) treinandos e cargo horária de 160(cento G sessenta) horas.

2.1.1 - A execução dos cursos de qualificação profissionallistados no item anterior estão incluídos os cjstos cominstrutor, apostilas, material didático, .anche. 02 (dois] valestransportes por dia. considerarão cargo horário diária de04 (quatro) horas.
Pela execução dc cbjeto deste CONTRATO, aCONTRATANTE pagará a CONTRATADA o vala total de R$(Sessenta e nove mil. qjofrccentos e seis reais).

Dotação: As despesas com a execução deste CONTRATO
estão orçadas no valor global de R$ 49,406.00 (Sessenta enove mil. quotrocentos e seis recis). e estão distribuídos da

cinco mil. cento e Ireze reais e novente centavos) Contratodo Repasse •CONVÉNIO n* 226.552-57/2007/MINSTÉRIO DASCIDADES/CEF. sendo empenhado do Programa deIrabalho: 16.482.0155 2.709 - Apoio a pesquisa e ProjetosTécnicos-Sociais. Natureza da Despesa:3.3.90-39. Fonte:0103. conforme Nota de Empenho 20H/NF007U emitidaem 21/12/2011 - DO CONVENENTE: RS-24.292.10 (Vinte equatro mil. duzentos e noventa e dois reais e dez centavos) .- Conlrapartida do GEA - sendo empenhado do Progromade Trabalho: 16.482.0155 2.709 - Apoio a Pesquisa e ProjetosTécnicos-Sociais . Natureza da Despesa: 3.3.90-39. Fonte:’
3107. conforme Nota de Empenho 2011/NE00717 emitidaem 21/12/2011.
vgênçjg: O presente CONTRATO de prestação de serv çosterá vigência de 27 [vinte e seTe) meses consecutivos, acontar da assinatura ao CONTRATO.

Vinêncd: O presente CONIRAlO terá a vigência de 240(duzentos e quarenta) dias consecutivos, contcdos o partir
da data da expedição da Ordem de Serviço, pelaCoordenadoria competente e responsável peiafiscalização da ocra. podendo ocorrer prorrogação de
cordo com as ccndiçòes previstos neste CONTRATO. Oprazo pera inicio da obra deverá ser de 05|cinco) d>as

contados do recebimento da ordem de serviço expedidapela contratante.

Fundamento Leocl O presenle CONTRATO tem respaldo
legal nos crtigos 25 § 1°. 37. caput e inciso XXI aa
Constituição Federal de 1988. nos artigos 12 § 4°. 116 e 119.
itens i e xxvn ao Constituição do Estado do Amapá de
1991. nos disposições que forem pertinentes do Lei Nacional
n°. 8.666/93 e suas alleroçôes posteriores, e nos demais
aisocsições legais que lhe ferem aplicáveis.

Macopá- AP. 20/12/2011.
4* / ;s?

éJAinico: O preserve contrato tem sua origem na
efetivação do processo licitotôrio: Convite n° 030/2011-CPL/SEINF/GEA. do processo n3. 2011 /81016
Homologado em 08/11/2011 pelo Exm°. Senhor Secretário
de Estado da inheestruturo com case no Decreio n°.
0834/2011.

Secretário de Estado da infraestrutura
Decreta N° 0834/2011

iar<

SEINF.

UNIDADE DE CONTRATOS
Obielc: O presente CONTRATO lem por objete a execução
pelo CONTRATADA, em regime ae empreitada global cs
Serviços de: Eiocorcçào de projetos executivos para a
construção aa sede da Associação de Porlado'es de
Câncer de Mama do Amapá - ACAMAP. no Município de
Macapá- AP

Extrato de Contraio

instrumento
Portes: Terrro de Conltato n° 145/11-SEINF. que entro si
celebram o Governo do Estado do Amcoá. através da
Secretaria de Estado da lrf *cesfrutura. como Contratante e
a Empresa TOP CONSTRUÇÕES LTDA. para os fins nele
deciorados.

Prece: O preço poro o consecução ao objelo ceste
CONTRATO será Oe RS- 47,601.01 (Qucrentc e se?e mil.
seiscen'os e um reais e um cenfovo] o ser pogo de acordo
com as medições de serviços. Fundamento Leaai: O presenle CONTRATO lem respaldo

legal r.os artigos 25 § 1*. 37. caput e inciso XXI da
Constituição Federal de 1988. nos criigos 12 § 4°. 116 e 119.
itens I e XXVII dc Constituição do Estado do Amapá de
1991. nes disposições cue ferem pe'tinentes da Lei Nacional
n°. 8.666/93 e suas Oí feraçãds posteriores, e nas demais
disposições jegas quelhe *orem apicáveis.
Parágrafo Único:- O presente contrato tem sua origem na
efetivação do processo licirolório: Convite n° 033/2011-CPL/SEINF/GEA. do processo n°. 2011/75866
Homologado em 16/11/2011 pelo Exm°. Senhor Secretário
ae Estado da Infroestrutura corn base no Decreto n9.
0834/2011.

c As despesas com a execução deste CONTRATO
estão orçcdas no vcior global de RS-47,60) .01 (Quarenta e
sete mil, seiscentos e um reais o um cenlovo) será oriunda
do Programa de Trabalho: 15.451.0164 1.236 - Elaboração
de Projetos pare Implantação das AÇões de
Desenvolvimento Urbana. Nclureza da Despesa: 3390-39.
Forte. 0107. conforme Noto de Empenho 201INE00728
enviida em 22/12/X11.

SEINF.
Vicència: O presente CONTRATO terá a vigência de 30
( trinta) dias consecutivos, contados a parir da acla da
expedição da Ordem de Serviço, peia Coordenadoria
competente e responsável peio fiscoiizoçào da obra.
podendo ocorrer prorrogação de acordo com as
condições previstos neste CONTRATO. O praza paro início
dc obra deverá ser ce 05(cnco] dias contados co
recebimento ca ordem de serviço expedido peia
contratante.

Obieto: O presenle CONTRAIO tem por objeto a execução
peia CONTRAIADA. em regime ae empreitada global os
Serviços de elaboração de projelos executivos poro o
reconshuçào do prédio onde tunciona o Núcleo de Semi-
Fberdode. no Município de Mdcapó AR.

Macopá-AP.21/12/2011.Preço: O preço para u consecução ao objelo deste
COMRATC será de R5-2S.102.29 (Vinte e oito mil. cenlo e
dois reais e vinte e nove centavos) a ser pago de ccorao
corn os medições de serviços.

Macopó- AP. 22/ 12/2011

Secretário de Estado da infroestrutura
Decreio N° 0834/2011

//^DoeT'Banha1*ícanço
SeCretáric de Eslcco aa infroestrutura

Decreio N° G834/20II

Dotação: A presenle despega no valor de PS- 28.102.29
(Vinte e oito mil. cenlo e dois reais e vinte e nove
centavos), será onundo da Programa de Trabalho:
15.451.0164 1.236
implantação e implementação das Ações de
Desenvolvimento Urbcno. Fonle: 0 » 07. Naturezo de
Despeso: 3390.39. conforme Nota de Empenho n°
2011NE00725.emitida em 21/12/2011.

Elaboração ae Projetos paro

UNIDADE DE CONTRATOSUNiDADE DE CONTRATOS

Extrato do ContratoExlroto deCcrfroto

instrumento
Partes: Termo de Controlo n*. 142/11-SEiNF. que entre si

Vigência: O presente CONTRATO terá a vigência de 30
(trinta1 dias consecutivos, contados a partir da dota do

Instrumento
Parles: Termo de Contrato n°. 146/11-SEINE, que entre si
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propriedade da Empresa Loca importação e Exportação
ttaa. deviaamente registrado no Conor o de imóvel Elo/Nunes, conlorme Ma’hcJá 6267.Folha ’2G. ivro n° 2-AG.

celebram o Governo do Estcdo do Amapá, através da
Secretaria ae Estado do Infra-Estrutura. como Contratante
e a Empresa DINÂMICOS DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E SUSTENTÁVEL - MEI. para 0$ fins nele
declarados.

SFiNF. Homologado em 17/11/2011 peio Exm9. Senhor
Secretário de Estado da Infraestrutura com base no
Decreio n9.0334/20U.

Preço; O Preço poro a aauis ção /ir.denização do objelo
deste CONTRATO será de RS-215.000,00 (Duzentos e quinze
mil reais). A ser pago integralmente em parcela único.

Qbieto: O presente CONTRATO tem par objeto a presloçõo
de: Serviços de Ações de Qualificação Social. Profissional e
Oficina de Formação Comunitária, para Execução do
Projeto T écnico Social - PAC/CONGÓS.

Fundamento ..eqcl O presente CONTRAIO tem respaldo
legai nos angos 25 § 1°. 37. caput e inciso XXI da
Constituição Federa de '968. nos artigos 12 § 4°. 116 e 119,
itens t e XXVi do Constituição dc Estaco ao Amapá de
1991. nas disposições que (orem pertinentes da Lei Nacional
n6. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas demais
disposições legais que lhe 'orem aplicáveis.

Delação: A presente despesa no valor oe
(Duzentos e quinze mil reais), senda oriundo do Programa
de Trabalho: 16.482.0: 55 Dl 61 - Construção de unidades
Habitacionais, Natureza de Despesa: 4490.61 - Fonte 0107.
conforme Noto de Empenho n° 20 * I /NE0C693. emilica em
21/12/2011.

2.1. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: l.
Panificação, sendo 01 (uma) lurma com número de 20
(vinte) treinandos e carga horário de 160 (cento e sessenta)
horos: 2.Pedreiro, sendo 01 (uma ) turma com número de 20
(vinte) treinandos e carga horário de. 160 (cento e sessenta)
horcs: 3.Meccncio de Manutenção de Condoionadores
dè cr e Geladeira, sendo 0' fuma) turma com número de
20 (vinte) treinandos e ccrgo horóna ae 160 (cento e
sessenta| horas: 4.soigagos/Lar,chetena sendo 01 (umai
turma com número ce 20 ( v nte) treinandos e carga horária
de 160 (cento e sesser.to) horos: 5.0perado* de
Microcomputocor, sendo 01 ’uma) lurma com número de
20 (vinte) treinandos e cargc horário de 160 (cento e
sessenta) horas: ò.lnfcrmótica Avençada, sendo 0’ (uma)
turma com número de 20 (vime) Ire c ondos e corgo horária
de 160 (cento e sessente) heras: 7.Costura Industrial Básica,
sendo 0 i (uma) turma com número de 20 ( vinte) treinandos
e carga horária ae 160 (cento e sessenta) horas:
ô.Confecçao ae Peças Intimas, sendo 01(uma) turma com
número de 20 (vinte) treinandos e carga horário de 160
(cento e sessenta) horos; 9.Aíimentaçòo Alternativa, sendo
01 (umo) turma com número Ge 20 (vinte) treinandos e
corgo norária de 160 (cento e sessenta horas.

Poráaroto únicc : Q presente contrato lem sua origem na
efetivação do processo licitatório: Tomada de Preços n°0Í 7/20M-CPL/SEINF/GEA do processo n». 2011/78026 •
SEINr Homologado em 17/11/2011 peio Exm°. Senhor
Secretário ae ~stado da Infroeslruluro com bose no
Decretar" 0834/20’1.

Macapá- AP. 21/12/20! I.
7ST
conço

Sedretófo de Estada aa mtroes* jtura
Decreto N° 0834/20HObeto O ore?ser te CONTRATO tem pa objeto a prestoção

de: Serviços de Ações de Quoiiticoção SociúU.Prottssionol e
Oíicino de Formação Comunitária. para Execução do
Projeto Técnico Soda! -PAC/CONGÓS.

UNIDADE DE CONTRATOS
2 1. CURSO DE MATERIAL REClCLAvEL:02 (Cuas) turmas com
20 (vintel treinandos e cargo norária ae 40 (quarenta)
horas caca

Extrato de Termo Aditivo
Instrumento
Partes:
1° (primeiro) Termo Aditivo ao contrato ne 004/2011 - SEINF.que entre si celebram o G.E.A.. através aa Secretaria deEstado da Infraeslruturo - SEINF. como CONTRATANTE e aempresa ABO CONSTRUÇÕES LTDA com; CONTRATADA,
que tem como objetivo os serviços de: Urbanização dosPier do Boirro Santa mês. no Município de M-ocapó. para osfins nele declarados.

2.2. OFICINA DE FORMAÇÃO COMUNITÁRIA: Tem como
objetivo a caoacitaçòo de grupos produtivos paro
atuação de forma ossociaiiva/cooporativc, sendo
realizaca do seguinte fermo: 2 (duas) oficinos, com 60
(sessenta; treinandos e carga horário de 20 (vinte) noras
coda.

2.1.1 - A execução dos cursos de qualificação profissional
tistados no item cnterior estão inctuidos os custos com
instrutor, apostilas, material aidálico. lanche. 02 (dois) vales
transporles per dia. considerando cargo horária diária de
04 (quatro) horos.2.3. MANHÃ RECREATIVA; Tem por escopo promove' o

lozer/reaeoçòo no novo espaço de moradia, tais como:
realização de gincanas, jogos, bhncodeiras diversas e
torneio de futebol, eatros de fantoches.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO: Ao Preço inicial
trinta e três

mil. setecentos e dois recis e vinte e dois centavos). Sendo
. centoe sele mil. seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta

centavos), passando o Contrato paro o veior global deRi;
e vinle e seis mil

0'

Preco: Pela execução do objeto deste CONTRATO. O
CONTRATANTE pagará o CONTRATADA O valor total de RS-
151.260 00 (Cenlo e cinquenta e um mil. duzenlos e oitenta
reais).

2.1.1 - A execução dos cursos ae qualificação profissional
listados no i:em anterior estão incluídos os custos com
instrutor, apostilas, material didático, lar.che 02 (dois) vaies
transportes por da. considerardo carga horária diário de
04 (Quotrol horas.

cinquenlo e seis reais e setenta e dois centavos).
Dotação: As despesas com o execução deste CONTRATO
estão orçaaas no valor global de RS- 15 T .280 00 (Cento e
cinquenta e um mil. cuzenios e oitento reais), e estão
distribuídos da seguinte formo: DO CONCEDENTE: RS-
98.332 ,00 (Noventa e oito mil. trezentos e trinta e dois reais)
Contrato de Repasse CONV ÉNIO ne 226.552 -
57/2007/MINSTÉRIO DAS CIDADES/CEF. sendo empenhado
do Progroma de Trobalho: 16.482.0155 2.709 - Apoio o
pesquisa e Projeios Técnicos-Sociais. Natureza da
Despesa:3.3.90-39. Fonte: 0103. contorme Noto de
Empenho 2011/NE00720 emitido em 21/ 12/2011
CONVENENTE: RS-52.948.00 (Cinquenlo e dois mil.
novecentos e quarenta e oi‘o reais] - Contrapartida do
GEA - sendo empenhado do Prog'oma ae Trobalho:
16.482.0155 2.709 - Apoio o Pesquiso e Projetos Técnicos-
Sociais . Natureza da Despesa: 3.3.90-39. Fonte: 3107.
contorme Nota de Empenho 2011/NE00721 emitida ern
21/12/2011.

Mocopá (AP). 27/06/2011Preço: Pelo execução cc oojeto deste CONTRATO, a
CONTRATANTE oogará O CONTRATADA o valor total de RS -
38.355.45 Trinta e oito mil. t -ezentos e cinquenlo e cinco
reais e querer,ia e cinco centovos ) .

< / Joer-BtTnha Picançô
Secretário de Estado da infraeslruturo

Contratante
Decreto n° 0834/2011

Dolacco: As despesas com o execução deste CONTRATO
estão orçadas no valor giooal de RS-38.35 S 45 (Trinta e oito
mil. trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos), e estão distribuídos da seguinte formo: DO
CONCEDENTE - RS-24.931.05 (Vinte e quatro mil, novecentos
e trinta e um recis e cinco centavos) Contrato de Repasse -
CONVÉNIO

DO

UNIDADE DE CONTRATOS226.552- 57/2007/MINSTÉRIO
CIDADES/CEF. sendo empenhado do Progrcma de
Trabalhg: 16.482.0155 2.709 - Apoio c pesquiso e Proietqs
Técnicos-Scdoís. Natureza da Despesa:3.3.90-39. Fonte:
0103. conforme Nota ae Empenho 2011/NE00718 emitida
em 21/12//2011 - DO CONVENENTE: RS-13.424 ,40 (Treze mil.
quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centovos) -
Contrapartida do GEA - sendo empenhodo do Programa
de Trobalho: 16.482.0155 2.709 - Apoio a Pesquisa e Projetos
íécnicos-Sodds . Natureza da Despesa: 3.3.9Ó- 39. Fonte:
3107. con'orme Nota de Empenho 20H /NE00719 emitida
em 21/12/2011.

n° DAS
Extrato de Termo Aditivo

Instrumento
Partes:
¥ (segundo) Termo Aditivo ao contrato n° 070/10 -SEiNF.que entre si celebram o G.E.A.. através do Secretaria de
Estado da Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e aempresa CONSTRUTORA RADAY LTDA como CONTRATADA,
que tem como objetivo os serviços Oe: Ampliação erelorma da Praça do Marobaixo III. no Município de
Macapá-AP. para os fins nele declarados.

vigência:O presence CONTRATO de prestação de serviços
lerá vigência de 27 (vinte e sete) meses consecutivos, o
confor da ossinaturo do CONTRATO.

Macapá- AP. 21/12/2011.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado pormais 120 (cento e vinte) dias consecutivos o prazo para oconclusão dos serviços, objeto do contrato n°070/10-SEINF.Com previsão de término da obra passando para01/ 12/2011.

jSefílanha Picançd''
Secretário de Estado da Infraestruturc

Decreto N# 0834/2011

Vigência: O presen'e CONTRATO de prestoção de serviços
terá vigência de 27 (vinte e sete) meses consecutivos, o
contar da assina’uro do CONTRATO. Mocopá ( AP).02/08/2011

Macapá-A 3. 21/I2/20U.
yA$i\ BaríTiapíc^fr^Secretário de Eslado da Infraestrutura

Contratante
Decreto n° 0834/2011

UNIDADE DL CONIRATOS

Extrato de Controlo

instrument
Partes: Tem*o de Conlialc n3 144/l.l -SEINF. que entre si
celebram c Governo do Es *ado do Amapá, através da
Secretaria de Estado do Irho-Estruturc. como Contratante
e a empresa. Loca - importação e Exporloçôo Ltdc. para
os fins nele declaracos.

Secretário de Estado da infraestrutura
Decreto N® 0834/2011

UNIDADE DE CONTRATOSUNIDADE DE CONTRATOS
Extrato de Termo AditivoFundamento lead O presente CONTRATO tem suo origem

na declaração de interesse social constante no Decreto n°4653 de 26 de setembro ce 2011, publicado no em
27.C9.2011 no D.O.E. N# 5074, que ‘rato da desoproprioçòo
da área de terra ro total de 4.200m2 (quatro mil e duzentos
metros quadrados), poro consTuçòo de uma arena
Esportiva no Bairro Novo Horizonte em Santona-AP. NO ort.
5“ - XXIV da da Constituição Federo- no Decreto-Lei n°3.365/ 1941 e na Lei nc 4.132/1962.

Instrumento
Portes:
2° (segundo) Termo Aditivo ao contrato n* 046/10 • SEINFque enlre si celebram o G.EA. através da Secretaria deEstado do Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE

Extrato de Contrato

InsTumento
Portes: Termo de Contrato n°. 14 l/l 1-SEINF. que entre si
celebram o Governo do Estoco ao Amapá, através daSecretario de Estado do Inlrc-Eslrutura, como Contratantee a Empresa SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEMINDUSTRIAL - SENAI, paro os fins nele declarados.

empresa MARTINS CONSTRUÇÕES & COMÉROO LTDA - EPPcomo CONTRATADA, que lem como oojetivo os serviçoside: Construção da Escola Estoduai Refiro Santo Antônio daPedreiro, com 05 (cinco) solos de oulo. administração ealojamento para professores (em alvenaria), zona rural deMacopá-AP. paro os fins nele declarados.

Fundamento Leao: O presente CONTRATO tem respaldo
legal nos artigos 25 § Io. 37. coput e inciso XXI da
Constituição Federal de 1988. nos artigos 12 § 4°. 116 e 119.itens i e XXVII do Constituição do Estado do Amapá de
1991. nas disposições que forempertinentes da Lei Nacional
n°. 8.666/93 e suas olterações posteriores, e nas demeis
disposições legais que lhe torem aplicáveis.
Pgró.grQfQ Unico: O presenie contrato tem sua origem noetetivaçõo do processo licitolório: Tomada de Preços n°017/2CI 1-CPL/SEINF/GEA. do processo n°. 2011/78026 -

Obieto O presenie CONTRATO tem por objeto a
indenizoçôo neta CONTRATADA. relereme à
desapropriação do área de terra de 4.2QOm3 (qua’ro mil
melros quad'ados) localizado nc Município de Santana-AP.na Rua Maria Jaci'a F . ce Brrc. Bairro Novo Horizonte. Lote
190. Quadra 15. Setor 13. medindo 70.00 metros de Renteoor 60.00 metres ae fundos, com os seguintes limites e
confrontações: pelo frente com c 1° Rua, peio lodo direitocom o 2° Avenida, pelo lodo esquerdo com o i 8 Avenida e
pelos lenços com os lotes r° 202 e 416 lanligos 02 e 06).de

CASULA TERCEIRA - DO PRfÇQ; Ao Preço inicialcontratado de ES.-287, ' 97,85 (Novecentos e oitenta e setemil. cenlo e noventa e sete reais e oitenta e cincocentavos), fico acrescido, o valor de RS-243.856.75(Duzenlos e quorenla e três mil. oitocentos e cinquenlo eseis reais e vinte e cinco centovos). passando o Contratopara o valor de global de RS- 1.231.054.10 (Hum milhão,duzentos e trinta e um mil. cinquenlo e quatro reais e dez
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cenrovosj. ( I. \rsi LA
ORÇAMENTARIA: As despesas deeurrentes
execução deste Contraio correrão à,conta tios recursos
oriundos do Programa 10910124122000120lJ10(K)I .
Manutenção dos Serviços Administrativos. Fonte de Recurso
0101-RfU. Memento dc Despesa: 33.90.39 - Serviços
Terceiros Pessoa lurídica. no valor global de RS9I 560.00
( Noventa e um tn.il quinhentos e sessenta reais),
correspondente ao valor Mensal de RS7 630.00 (Sete mil
seiscentos c trinta reais), conforme Nota de Empenho, que
serão pagos pelo I OCATÁRIO mediante a apresentação da
fatura mensal da LOCADORA.

SEXTA SANTOS & MAYER, lotes 1 e 3; AMINTAS DUTRA,

lotes 2 e 4: SKILL TEC COMÉRCIO, lote 5; WORK VIX
COMERCIO, lotes 6. 9. 10 e 13; N B ROSA SOUZA ME.
lotes 7 e 12; DIRCEU LONGO E CIA lote 8; RAR
COMÉRCIO DE PEÇAS , lote 11 e ARY FREITAS P. I
NET, lote 18. CANCELADOS: lotes 14, 19. 20.21. 22 e
23 A ata e demais atos do certame em epigrafe
encontram-se disponíveis através do site
www.licitacoes-e.com.br.

HA DOIAÇAO
com a

Ç.i- AUSJLA QlU.VA - DA VIGÊNCIA: Fica prouegode por
meis 30 (Cento e trinta) dias consecjrivos o prozo poro o
conclusão dos serviços objete ac contraio n6 046/2010-
S-'NF. Com previsão de término cc obra passando para
02/08/2011.

Moccpd ÍAP). 21/03/2011

Macapá, 08 de dezembro de 2011.tjQ&fBanhó Picanço
S& - eteno de Estado da 'nfreestretura

ty

l) \ VIGÊNCIA OCLAUSULA DECIMA QUINTA
presente CON TRA TO fera vigência de I2 ( do/e) meses, com
efeito financeiro a contar de ()l de janeiro dc 2012 a 31 dc
Dezembro de 2012

contratante
Decreto n° CB34/2011

AUREA DO SOgdpRO DE OLIVEIRA COSTA
Suplente

PARTE REPRESENTANTE
RAII,SON ARAÚJO CARNEIROCOMISSÃO PF.RMWF.N 1 t l)L LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N° 002/2011 - CPL/SECOM

TERMO DF.HOMOLOGAÇÃO Y ADJUDICAÇÃO Macnpá-Ap.26 de Dezembro de 2011
A Secretaria de Estado da Comunicação do Amapá,
através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna
público o RESULTADO FINAL do Pregão Eletrónico
002/2011 - CPL/SECOM, Processo n° 37.000 230/11.
cujo objeto é aquisição de material de consumo
(informática e cinematográfico) para atender as
necessidades desta SECOM Empresas Vencedoras:
N B ROSA SOUZA ME, lotes 1, 7 e 8; SIERDOVSKI &
SIERDOVSKI. lotes 2. 4. 5, 6. 9. 10. 12 13. 15. 16, 17.
18. 20 e 26; SPACE MINAS DIST. AL!M„ lote 3; M
SILVA COMÉRCIO E SERV . lotes 11 29. 30. 31, 32.
33, 34. 35, 39. 40. 41. 42. 43 45, 46. 47. 48 e 49;
TEMMAX COMERCIAL SERV . lotes 24, 25. 27. 28, 36
e 50. CANCELADOS: lotes 14, 19. 38. 51 a 74,. A ata e
demais atos do certame em epigrafe encontram-se
disponíveis através do site www.licitacoes-e.com br.

Tomada de preços n*.038/2011-CPI,'SF.INF/CF.A

BRUNT) JERONIMO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DF. ESTADO DA COMUNICAÇÃO

llNTERINO)
CONTRATANTE

O Secretário d. FTladu da Secretaria da Infraestrutura no uso das
atrihuiç.Vs que lhe silo conferidas pela legislação cm vigor,

espccialmcntc pela Lei n“ 8 666/93 e alterações posteriores
RFSOLVh H» VIOLOGAR o procedimento licitai;>n;> na
modalidade Tomada de Preços n° 038.2011. tipo menor preço global,
destinada a seleção dc proposta, visando a Recuperação das
Instalações elétrica< e Fisicas do Hospital de Emergência no
Município de Macupa-AP. e ADJUDICAR o objeto licitado em favor
da empresa SF.RVIC I IDA. a qual cotou a proposta mats vantajosa
no valor de RS 1 22 844.36 (Um milhão, duzentos c vinte e dois mil.
oitocentos c quarenta c quatro reais e trinta c seis centavosi

UNIDADE Dl CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DOr TERMO ADITIVO
AO CONTRATO V 012/2011 - SECOMMacapa-AP. 19 dc dezembro de 2011

CFíC
'

A

INSTRUMENTO E PARTES: PRIMEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ClIPAf.KM F PESQUISA.QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO -
SI .COM. COMO CONTRAI ANTE E A EMPRESA MÍ DIA
MIX LIDA - ME. COMO CONTRATADA. NA FORMA
ABAIXO ESTABELECIDA:

/
/

Secretario

Macapá, 08 de dezembro de 2011
( OMISSÃO PF.RMANtNII DE LICITAÇÃO

TERMO DF. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AUREA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA
Q,iplenteCLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO

LEGAL:O presente TERMO ADITIVO tem respaldo legal
no An. ór. inciso II. Art. 57. inciso II e seu § 2*. da Lei n°
8.666/93 e o que consta no Processo Licitntório n°
37 000.024/ 11. na modalidade Concorrência r.° 001/11 -
CPI SECOM

Convite n*. 040/2011-CFL/SUNF/GEA

() Secretário de lítado da Secretaria da Infraestrutura. no uso das
atribuição que lhe s3o conferidas pela legislação cm vigor,
cspeciolmente pela lei n* 8 666/93 e alterações posteriores
KLSOLVE

([Administração _____

fMaria Luiza Piles Picanço Cearense (Interina) j

A1HOMOLOGAR o procedimento licitalòrio na
modalidade Convite np 040/2011 tipo menor preço global,
destinada a seleção de proposta, visando os Serviços de Locação dc
estruturas Jc apoio para inauguração dc ubras vinculadas i ShINF.
no Estado do Antapa-AP. c ADJUDIC AR o objeto licitado em favor
da empresa F E.GARCIA DOS SA \ TOS LTDA-MF. a qual cotou a
proposta mais vantajosa no valor de R $ 77 <>17.00 (setenta e sete mil.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERA ÇÕES: Alteram-
se as Cláusulas: TERCEIRA
ORÇAMENTARIA. SEXTA - DA VIGÊNCIA, que
passam a ter as seguintes redações

DA DOTA ÇÃO

30 .2011 - SEA0.PORTARIA Ne
CLAUSULA TERCEIRA
ORÇAMENTARIA: A; despesas decorrentes com a
execução deste Contrato correrão a conta dos recursos
oriundos do Programa 10910124131003020970001
DESENVOLVIMENTO DF PESQUISA DL OPNIÃO
PUBLICA Fonte de Recursos 0101 RTU. Elemento dc
Despesa 33.90 39 Outros Serviços Terceiros Pessoa
Jurídica, no valor total para O primeiro semestre do e.xercicm
de 2012 de RS 831,384.21 ( Oitocentos e trinta c um mil
tre/entos e oitenta e quatro reais e vinte quatro centavos),
conforme Nula de rmpenho. que será pago pelo
CONTRATANTE mediante A apresentação das faturas da
CONTRATADA.

novecentos c dc/essete reais DA DOTAÇAO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do

Governo do Estado do Amapá, no uso da competência que lhe
foi delegada pelos Decretos nss 1 497, de 1610/92 e 0148, òe
23/01'98. e tendo em vista 0 disposto no artigo 18. inciso I, da
Lei n" 0949. de 23/12/2005 «: o contido no Processo -
Protocolo Geral n» 7107/2011

Macapá-AP 28 dc dezembro dc 20!I
/ _ 7

// Úr t fô\\11\ V \t
Secretario

R E S O L V E:

Reduzir a carga horária de 49 (quarenta) para 20 (vinte)
horas semanais, do servidor Carlos Alexandre Santana
Oliveira, ocupante do cargo de Professor Ciasse D\ Grupo
Magistério,Cadastro 857181, integrante do Quadro ao Pessoal
Civil do Estado dc Amapá, lotado na SEED

)(Comunicação

[ Bruno Jerònimo de Almeida (interino)
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O presente
IFKMO ADITIVO terá vigência de DA íseis) meses, com
efeito llnanceiro a coma,- de 01 dc Janeiro de 2012 ti 30 dc
Junho de 2012. pudendo ser prorrogado dc acordo com a
legislação aplicável.

Macapá-AP, ei

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

MARIA LUIZATTfíES PICANÇOCEARENSE
Secretária de Estado da Administração - InierinaEXTRATODO Io TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N" 006/ 2011 - SECOM PARTE REPRESENTANTE
EDUARDO AUGUSTO SOUZA DA SILV A

INSTRUMENTO E PARIES: CONTRATO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO AMAPÁ. POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO.COMO
CONTRATANTE E MITRA DIOCESENA DE MACAPÁ.
COMO CONTRAI ADA. NA FORMA ABAIXO
ESTABELECIDA.

E R R A T A
Macapá-Ap.26 de Dezembro dc 2011

SEAD, de 29 deNa Portaria n* 286/2011
novembro de 2011, referente ã designação de Enlldo
Melo da Silva , para substituição de cargo em
comissão:

'C l
BRÈSOJERÕN!MO DE ALMEIDA

SECRETÁRIO DF. ESTADO DA COMINICAÇÀO
(INTERINO)

CONTRATANTE
ONDE SE LÉ: 15/04 a 14/11-/2011

CLÁ USULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO L EGAL
O presente TERMO ADITIVO lem respaldo legal no Art 6?
$ y\ da Lei n" 8 666 93. no Art 51 da Lei if' 8245/91 c
Processa n* 37 000 07211. Modalidade Dispensa de
i.iciiitçàn. devidamente homologada pela Exnv' SC
Secret ária de Estado du Comunicação.

C! ÃUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: Alteram-
se as Cláusulas:TERCEIRA - DO PREÇO.SEXTA - DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, DÉCIMA QUINTA -
DA VIGÊNCIA,que passam a ter seguintes redações-

LEIA-SE: 14/02 a 14/05/2011 .

Publique- se e registre- se.

Macapá- AP. em2* de 2011.RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO N° 001/2011 - CPL/SECOM A

MARIA LUIZA PIRES PICANÇO CEARENSE
Secretária de Estado da Administração - InterinaA Secretaria de Estado da Comunicação do Amapá,

através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna
público 0 RESULTADO FINAL do Pregão Eletrónico
001/2011 - CPL/SECOM, Processo n°. 37.000 230/11.
cujo objeto é aquisição de materiais permanentes
(informática e cinematográfico) para atender as
necessidades desta SECOM. Empresas Vencedoras:

EDITAL N°. 02172011 •EAS QOPMS-POLÍCIA MILITAR
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:0 LOCÁTARIO
pagará n LOCADORA 0 valor mensal RS 7.630.00 (Scic mil
seiscentos e trinta reais) pelo periodo de 12 (dozel meses. CONVOCAÇÃO PARA EXAME MÉDICO
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A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no
uso de suas atribuições e na condição de Presidente da Comissão
Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto
n° 0778 de 31 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado do
Amapá n° 4709, datado de 31 de março de 2010:

h) Ausência de assimetria facial, que comprometa a estética e/ou a
funcionalidade;

i) Ausência de manifestações orais de doenças sistémicas;
j) Ausência de elementos dentários com caries detectáveis

clinicamente, com cavitações que envolvam a parte dentinária;
Obs. 1: Os candidatos que apresentarem na época do exame odontológico
elementos dentários com restaurações provisórias, tratamentos
endodônticos (canal) incompletos ou em processo de tratamento, estes

elementos serão considerados cariados.
Obs. 2: Os candidatos que. à época do exame odontológico não
apresentarem as condições exigidas acima, serão eliminados do concurso,
não sendo dada outra oportunidade de suprir pendências.
Exame Complementar Odontológico: Radiografia Panorâmica com laudo.
1.4 Olho e Visão
Infecções e processos inflamatórios, (excetuadas conjuntivites agudas e

hordéolos); ulcerações e tumores de pálpebras; opacificações; sequelas de
traumatismo e queimadura de cómea e conjuntiva, uveites, glaucomas,
doenças congénitas ou adquiridas, (incluindo desvio dos eixos oculares
(estrabismo) superior a 10 dioptrias prismáticas); doenças e lesões
retmianas, doenças neurológicas que afetem os olhos; dispromatopsiade
grau acentuado; pacientes portadores de catarata ou operados de catarata
com um sem lente intra-ocular; ceracotone; pacientes submetidos a
ceratocomia radial (cirurgia de miopia e astigmatismo). Acuidade visual,
com correção abaixo de 20/40. Diminuição de acuidade visual, sem
correção, superior de 20/40. Diminuição de acuidade visual, sem correção,
superior a 20/50 em ambos os olhos. Tolerada diminuição ae acuidade
visual, sem correção, atingindo ambos os olhos 20/20, com correção.

Tolerada ainda 02 graus esféricos de miopia; 02 graus esféricos de
hipermetropia; 02 graus cilíndricos de astigmatismo, desde que apresente
visão 20/20 com correção em ambos os olhos.
1.5 Pele e Tecido Celular Subcutâneo
Infecções bacterianas e micóticas crónicas ou recidivantes; micoses

extensas; parasitos cutâneos extensos: eczemas alérgicos cromficados ou
infectados; expressões cutàneas das doenças autoimunes; manifestações
das doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes
deformantes comprometendo a função; tatuagens: se obscenas ou
ofensivas; cicatrizes inestéticas decorrentes de excisão de tatuagens e
"nevus" vasculares.
1.6 Pulmões e Paredes Torácicas
Deformidades relevante congénita ou adquirida, da caixa torácica, função
respiratória prejudicada; doenças imunoalérgicas do trato respiratório
inferior; fístulas e fibroses pulmonar difusa, tumores malignos e benignos
dos pulmões e pleura.
1.7 Sistema Cardiovascular
Anormalidades congénitas ou adquiridas; infecções e inflamações;
arritmias; doenças do pericárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do
coração: Anormalidades de condução e outras detectadas no
eletrocardiograma com repercussão clínica; doenças oro-valvu!2res;
hipotensão arterial com sintomas; hipertensão arterial com taquiesfigmia;
doenças venosas arteriais e linfáticas.
OBS: O prolapso mitral sem regurgitação através da válvula mitral
repercussão hemodinâmica, não é incapacitante.
1.8 Abdómen e Trato Intestinal
Anormalidades da parede (ex: hérnia, fístulas) à inspeção ou palpação;
visceromegalias; micose profunda, história de cirurgia significativa ou
ressecções importantes; doenças hepáticas e pancreáticas; distúrbios
funcionais desde que significativos; tumores benignos e malignos.
1.9 Aparelho Gênlto Urinário
Anormalidades congénitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias;
tumores; infecções e outras lesões demonstráveis no exame de urina:
criptorquidia; o testículo único não é incapacitante, desde que não resulte
de criptorquidia de outro testículo: varicocele volumosa e/ou dolorosa A

V.

RESOLVE:

Convocar os candidatos abaixo relacionados, aptos na 2a

Fase do Concurso Público ao Cargo de Oficiai Saúde - QOPMS/PMAP,
V

para a realização da 3° Fase - Exame Médico, em conformidade com o
Edital de Abertura do referido concurso.

Os candidatos deverão ápresentar-se, conforme cronograma
abaixo, municos de documento de identidade, observando-se os locais e
datas, implicando a ausência do Candidato na sua eliminação.
Local: Comando da Polícia Militar

Endereço: Rua Jovino Dinoá, S/N, Bairro - Beirol

Horário: Inicio dos Testes às 08h00min

Dias: 02 de janeiro de 2012
CARGO: NÍVEL SUPERIOR - 001 OFICIAL PM - ENFERMEIRO

CLASS : N.
INSC. NOME

0003 | 33976 LUIS HENRIQUE CIRINO GAMA

EXAME MÉDICO
1.0 exame de médico será feito por uma Junta Médica nomeada pela

Policia Militar, onde serão avaliadas as condições de saúde do candidato.
Nos exames médico e odontológico serão avaliados os seguintes
requisitos:
1.1 Cabeça e Pescoco

Deformações, perdas externas de substâncias; cicatrizes extensas
aderentes ou antiestéticas, contrações musculares anormais, paralisia
facial, cisto braquial, higroma cístico de pescoço e fístulas.

1.2 Ouvidos, Audição, Nariz, Laringe e Faringe.
Deformidades ou agenesia do pavilhão auricular, anormalidade do conduto
auditivo e tímpano. Infecções crónicas recidivantes, otite média crónica,

labirintopatias e tumores. Anormalidade estruturais congénitas ou não;
sinusites, desvio acentuado do septo nasal, mutilações, tumores, atresias e
retrações, sequelas de agentes nocivos; Fistulas congénitas e adquindas;
infecções crónicas ou recidivantes. deficiências na respiração, fonação e
deglutição; doenças alérgicas do trato respiratório com repercussão clínica.

No teste audiométrico serão toleradas perdas de acuidade auditiva até 30
decibéis na frequência da voz falada, ou seja, de 500 a 2000 hertz.

1.3 Cavidade Oral
1.3.1 - Será considerado “apto" no exame odontológico o candidato que

apresentar:
Mínimo de 20 (vinte) dentes hígidos e/ou restaurados de modo que

estejam compatíveis com a estética e funcionabilidade e que
proporcione a possibilidade de reabilitação dos que possam
estar ausentes através de prótese sobre implantes, fixa ou
parcial removível;

Bateria labial (canino a canino) completa ou reabilitada por prótese
sobre implantes, fixa ou parcial removível;

Ausência de doenças periodontais que comprometam as estruturas
dentaria tais como gengivite (em qualquer grau), periodontite.
gengivose, periodontose;

Ausência de má formação da face, tais como, fissuras palatinas,

fissuras labiais, glossites e etc...;
Ausência de má posicionamento dos ósseos da face, como

prognatismo e retrognatismo mandibular
Ausência de processos infecciosos na cavidade oral, como

abscesso, cisto, granuloma e etc.;
Ausência de processos tumorais nos ossos da face e nos tecidos

moles da cavidade oral, de natureza benigna ou maligna;

a)

b)

e sem
c)

d)

e)

0

g)
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hipospadia balánica não é incapacitante.

1.10 Aparelho Ósteo-Mio-Articular
Doenças e anormalidades dos ossos e articulações congénitas ou
adquiridas, inflamatórias, infecciosas. neoplásticas e traumáticas; desvio ou
curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral; deformidades ou
qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés; prótese cirúrgica e
sequelas de cirurgia; pé plano espástico.

Doenças Metabólicas e Encfócrinas
“Diabetes Mellitus” tumores hipotalâmicos e hipofisários. disfunção
hipofisária, disfunção tiroideana sintomática; tumores da tiróide (exceto
cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida); tumores da
supra-renal e sua disfunção congénitas ou adquiridas; hipogonadismo
primário ou secundário; distúrbios do metabolismo primário ou secundário;
distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina; erros
inatos do metabolismo, crescimento e desenvolvimento anormais, em
desacordo com a idade cronológica.

Sangue e Órgãos hematopoiéticos
Alterações significativas do sangue e órgãos hematopoiéticos. Doenças

hemorrágicas.

Doenças Metabólicas e Endócrinas
Distúrbios neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades
congénitas ou adquiridas; ataxias; incoordenações; tremores; paresias e
paralisias; atrofias e fraquezas musculares. Histórias de sindrome
convulsiva, distúrbios da consciência, distúrbios comportamentais e da
personalidade.

1.14 Tumores e Neoplasias
Qualquer tumor maligno, tumores benignos, dependendo da localização,
repercussão funcional, potencial evolutivo ou comprometimento estético
importante. Se o perito julgar insignificantes pequenos tumores benignos
(ex: cistos sebáceos, lipoma), deverá justificar a sua conclusão.

Outras Restrições
1.13Acromegalia.
1.14Varizes de membros inferiores de grau moderado e acentuado.
1.15Lesões vasculares e ectoscopia, significativas.
1.16Sequelas neurológicas.
1.17Amputação nos membros superiores.
1.18Amputação nos membros inferiores.
1.19Deformidade e rigidez articular.
1.20Calosidade importante em pés.

1.21Cicatrizes cirúrgicas ortopédicas recentes em membros.

1.11

3 - Limites Mínimos de Motilidade:
I - Limites Mínimos de Motilidade da Extremidade Superior:
Ombros: Elevação para diante a 90°. Abdução a 90°.
Cotovelos: Flexão a 100°. Extensão a 15°
Punho: Alcance total a 15°. •

Mão: Supinação/pronaçáo a 90°.
Dedos: Formação de pinça digital.
II - Limites Mínimos de Motalidade da Extremidade Inferior:
Coxo-femural: Flexão a 90°. Extensão a 10°.
Joelho: Extensão total. Flexão a 90°.
Tornozelo: Dorsiflexão a 10°. Flexão Plantar a 10°.
III - índices Cardiovasculares:
Pressão arterial medida em repouso e em decúbito dorsal ou sentado:
Sistòlica: igual ou menor do que 140mmHg.
Diastólica: igual ou menor do que 90mmHg.

Pulso arterial medido em repouso: igual ou menor 3 100 bat/min.
’ Encontrada frequência cardíaca superior a 100 batfrnin, o candidato
deverá ser colocado em repouso por pelo menos dez minutes e aferida

novamente a frequência.
IV - Indices Audiométricos:
Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas

auditivas sem prótese otofônica em qualquer ouvido, até 35 decibéis, na
faixa de 250 Hz 2000 Hz e de 45 decibéis nas demais faixas, se oriundos

do meio naval; e perdas de 35 decibéis em todas as frequências, se

oriundos do meio civil.

1.12

1.13

1.15 Condições Ginecológicas

Neoplasias malignas, cistos ovarianos não-funcionais; lesões uterinas e

outras anormalidades adquiridas, exceto se insignificantes e desprovidas

de potencialidade mórbida; anormalidades congénitas; mastites

específicas, tumor maligno da mama; endométrios comprovados.
2 - Causa da Inabilitaçâo

Face Posterior do Corpo

Rotação Lateral Cervical

Inclinação Lateral Cervical

Dismetria de membros Inferiores

Macapá-AP, 26 de dezembro de 2011.
2.1 -

X2.2 -
MARIA LUIZA PIKES PICANÇO CEARENSE

Secretária de Estado da Administração Interina
Presidente da Comissão

2.3 -
Escápula Alada

Escoliose acentuada
Pé varo acentuado
Geno varo acentuado

Pé valgo acentuado
Pé aduto acentuado

2.4 -
2.5 -
2.6 -
2.7 -
2.8 -
2.9 -
2.10- Pé abduto acentuado
2.11- Sequela de trauma

Face Anterior do Corpo

EDITAL N°. 022/2011- CHOC QOCBM

RESULTADO DO EXAME MÉDICO, TAAF E EXAME DOCUMENTAL

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no

uso de suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão

Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto

n°. 0778, de 31 de março, publicado Diário Oficial do Estado do Amapá n°.
4709 datado de 31 de março de 2010, e:

Considerando o Resultado da 2o Fase, 3a Fase e 4a Fase

do Concurso Público Edital n.° 001/2010, do Quadro de OFICIAL

MILITAR - CHOC QOCBM da CBMAP do Governo do Estado do Amapá.

1.1 Deformidade torácica importante

1.2 Cicatriz de cirurgia abdominal ou torácica extensa

1.3 Sequelas de traumas

1.4 Lesões de globo ocular significativas

Perfil do Corpo

1.5 Hiperlordose cervical.
1.6 Cifose importante.
1.7 Tórax em barril.
1.8 Hiperlordose lombar.

1.9 Genoflexo.

1.10Geno recurvado acentuado.
1.11Pé plano espástico.
1.12Pé cavo acentuado.

RESOLVE:
orfls

I- Tornar Público o resultado da 2° fase - Exame

Médico - da candidata abaixo, convocada através do Edital n°. 021/2011

de 14 de dezembro de 2011, conforme Ata do Exame Médico-CHOC/2011,
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A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no
uso de suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão
Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto
n°. 0778, de 31 de março, publicado Diário Oficial do Estado do Amapá n°.
4709 datado de 31 de março de 2010, e:

Considerando o Resultado da 3a Fase e 4a Fase do
Concurso Público Edital n.° 001/2010, do Quadro de OFICIAL MILITAR *

CHOC QOCBM da CBMAP do Governo do Estado do Amapá.

encaminhada através do Oficio n° 1403/2011 - DDRH/CBMAP de 21 de
dezembro de 2011, Ata da 3a Fase - Teste de Aptidão e Avaliação Fisica-
TAAF, Oficio n° 1406/CBMAP e Ata da 4a Fase - Exame Documental,
Ofíco n° 1405 /CBMAP de 22 de dezembro de 2011.

RESULTADO DO EXAME MÉDICO

CARGO: ÁREA DA SAÚDE - 007 - OFICIAL BOMBEIRO -•
FISIOTERAPEUTA

RESOLVE:N.
SITUAÇÃOCLASS INSC. NOME

ANDRÉA PATRÍCIA DE FREITAS
BARCESSAT I - Tornar Público o resultado da 3a Fase - dos

candidatos abaixo listados, convocada através do Edital n°. 020/2011 de 14
de dezembro de 2011, conforme Ata -CHOC/2011, Teste de Aptidão e
Avaliação Física-TAAF encaminhada através do Oficio n° 1404/2011 -
DDRH/CBMAP de 21 de dezembro de 2011 e Ata da 4a Fase - Exame
Documental,Ofíco n°1405 /CBMAP de 22 de dezembro de 2011.

APTA0005 11678

RESULTADO DO TAAF

CARGO: ÁREA DA SAÚDE - 007 - OFICIAL BOMBEIRO -
FISIOTERAPEUTA

N.
RESULTADO DO TAAFSITUAÇÃONOMECLASS INSC.

ANDRÉA PATRÍCIA DE FREITAS
BARCESSAT11678 APTA0005

CARGO: ÁREA DA SAÚDE - 001 - OFICIAL BOMBEIRO - MÉDICO
CLÍNICO GERAL

N.
RESULTADONOMECLASS INSC.RESULTADO DO EXAME DOCUMENTAL

ALONSO DE SÁ RIBEIRO AYMORE APTO0009 35376
MARCO TULIO MUNIZ FRANCO APTO0010 28116

CARGO: ÁREA DA SAÚDE - 007 - OFICIAL BOMBEIRO -
FISIOTERAPEUTA

RESULTADO DO EXAME DOCUMENTAL
N.

SITUAÇÃOCLASS NOMEINSC.
ANDRÉA PATRÍCIA DE FREITAS
BARCESSAT11678 APTA0005

CARGO: ÁREA DA SAÚDE - 001 - OFICIAL BOMBEIRO - MÉDICO
CLÍNICO GERALMacapá-AP, 27 de dezembro de 2011

N.
INSC. NOMECLASS RESUILTADO

ALONSO DE SÃ RIBEIRO AYMORE APTO353760009
MARCO TULIO MUNIZ FRANCO APTO281160010MARIA LUIZA' PIRES PICANÇO CEARENSE

Secretária de Estado da Administração Interina
Presidente da Comissão

Macapá-AP, 27 de dezembro de 2011

EDITAL N°.023/2011 -CHOC QOCBM

MARIA LUIZA PfRES PICANÇO CEARENSE
Secretária de Estado da Administração Interina

Presidente da Comissão
RESULTADO DO TAAF E EXAME DOCUMENTAL

Marcos Danilo de Almeida - UEAP da Secretaria de Estado do Planejamento,Orçamento e Tesouro e a COOPERATIVA DOSPROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DEVEÍCULOS LEVES E PESADOS DO ESTADO DOAMAPÁ - COOVAP.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - A presentecontratação tem suporte na modalidade Conviten°. 005/2011-CPU SEPLAN, do tipo Menor PreçoGlobal, fundamentado nas disposições contidasna Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suasalterações, e demais normas que regem aespécie, as quais as partes sujeitam-se a cumprir.
OBJETO - O presente contrato tem por objetoprestação de serviços de locação de veículo, comseguro total e outros encargos necessários àexecução do objeto,
combustível, classificado no REGIME E - USOESPECIAL; 24 horas, 30 dias. tipo Pick-up, ano defabricação a partir de 2010; direção hidráulica,tração 4x4, motor á diesel, potência mínima de120CV,carroceria aberta,
condicionado.

(Ciência e Tecnoiogia
‘ Dé-se ciência, cumpra-se e pybíque-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE
TECNOLOGIA, em Macapá- AP. 1,

Antônio Cláudio Almeida de Carvalho
ADO DA /CIENCIA E
Dezembfo de 2011

P O R T A R I A
( P ) N- 050/2011- SETEC/AP ANTONIO CLÁUDIO AL\

Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia
rRVALHO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto n° 0030 de 03 de janeiro de 2011,

(Planejamento, Orçamento e Tesouro]R E S O L V E:

Juliano Del Castilo SilvaArt. 1o- Designar os Servidores abaixo, para
constituirem a Comissão Preparatória de Integração
Institucional entre Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas do Estado do Amapà/IEPA e a Universidade do
Estado do Amapá/UEAP, composto pelos servidores abaixo:

EXTRATO DO CONTRATO N.0 007/11- SEPLAN- COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE
TRANSPORTES DE VEÍCULOS LEVES E

PESADOS DO ESTADO DO AMAPÁ - COOVAP.

sem motorista, sem
Admilson Moreira Torres - IEPA
Ediluci do Socorro Leôncio Tostes Malcher - IEPA
Emílio Balieiro de Souza - IEPA
Maria Lúcia Teixeira Borges- UEAP
Alexandre Souza Amaral - UEAP

INSTRUMENTO/PARTES: O Governo do Estado
do Amapá - GEA, como CONTRATANTE, através cabine dupla, ar
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas
relativas à execução do presente contrato correrão
por conta do Programa: Gerenciamento
Administrativo Ação: Manutenção de Serviços
Administrativos. Elemento de Despesa: 3390-39
- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica,
Fonte: 0101, Código: 04 122.0001.2001. Nota de
Empenho n° 2011NE00578 de 07/12/2011, sendo
empenhado o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e
duzentos reais) no exercício de 2011 e o valor de
R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos
reais) no exercício de 2012.

A SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL em cumprimento
ao disposto no arl. 15 da Lei Federal 8 666/93. Decreto n°3.931/2001. PREGÃO PRESENCIAL n.° 010/2011-SRE.
Processo Administrativo n° 84949/2011, toma público o extrato
da Ata de Registro de Preço, do objeto abaixo, com suas
especificações e fornecedor:

CONSTRITORA SILVA &
MARQUES LTDA03.024167-7 2011005242
CONSTRUTORA SILVA &
MARQUES LTDA03.024167-7 2011005243

03.010915-4 I. A. PEREIRA 2011005244
03.010915-4 I. A. PEREIRA 2011005245
03.024239-8 M. 1. RE1GO ME 2011005246

Empreta raglatrada:L.S.ARA'JJO JUNIOR
CNPJ:09.iO.J97/OOQ1-SO

Endureço: Av.Hendon;»Furtado.n*13?lCentro •Cep: 83.90S-35O
Te! (Fu): (SI) 3217-4986;
RapraianUnta:Laert»d* SBviAraLjo Junior •o-rnall:{dartile apflkrnaRcorn j.

03.024239-8 M.I. REIGO ME 2011005247
03.023371-2 DISTRIBUIDORA BARRAI. 2011005248
03.023371-2 DISTRIBUIDORA BARKAL 2011005249

Valor
regisu
ario RS

!t«m Descriminaç&O cu Muleriul Und Qld Marrji03.025079-0 C. M. RODRIGUES FONSECA 21111005250
Tonner origina! para

impressora HP [.auerjet
P2055DN, rrfrrcnrta ilo
cartucho CE505A

03.025079-0 C. M. RODRIGUES FONSECA 2011005251
02DATA DA ASSINATURA 07/12/2011. Und ISO HP 179.0003.024220-7 M. N. SANTOS DOS SANTOS 2011005259

03.024220-7 M. N. SANTOS DOS SANTOS 2011005260DATA DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá
vigência de 12 (doze) meses a contar da data de
sua assinatura e poderá ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos. a critério da
CONTRATANTE, até o limite estabelecido no
artigo 57. inciso II da Lei 8 666/93:

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2011.03.024255-0 M. O. FONSECA PAES MF. 2011005263
03.024255-0 M. O. FONSECA PAES ME 2011005264

/ L03.024229-0 C M. V. REIS ME 2011005269
JUCII DE ALENCA

Socrntárin ria Rncoita Estadual
03.024229 -0 C. M. V. REIS ME 2011005270
03.024227-4 PEDRO FRANCA BATISTA ME 2011005271

ANTONIO FRANCISCO DA
SILVA MESIGNATÁRIOS: JULIANO DEL CASTILO SILVA ,

Secretário de Estado do Planejamento Orçamento
e Tesouro
CONCEIÇÃO
contratado

03.024228-2 2011005272
ANTONIO FRANCISCO DA
SILVA ME Educação03.024228-2 2011005273SEPLAN^e FRANCISCO

SILVA /PBREIRA GÓES. ANDRE GOMES DE SOUSA ME José Maria Amaral Lobato03.024221-5 2011005274
03.024221-5 ANDRE GOMES DE SOUSA ME 2011005275
03.024895-7 M. N. SOUZA DE LIMA MF. 2011005276Macapá, 21 efe dezembro de 2011.

PORTARIA N° 626/2011 - SEED03.024895-7 M. N. SOUZA DE LIMA ME 2011005277
03.024237-1 DlKVALINO P. PINTO ME 2011005278

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto N° 3863/2011, de 01
de agosto de 2011, com fundamento na Lei n°
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Educação.

JULIANO DEL CAfiTÍLO SILVA
Secretario_de_Estadp-deJlanejamentorsEPLAN.

03.024237-1 DURVALINO P. PINTO ME 2011005279
03.024250-9 A, AQUINO PAULINO ME 2011005280
03.024250-9 A. AQUINO PAULINO ME 2011005281
03.024223-1 VARELA E CIA LTDA 2011005282r

(Receita Estadual 03.024223-1 VARELA E CIA LTDA 2011005283
03.024240-1 J. S. RIBEIRO ME 2011005286

CONSIDERANDO que “os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos
termos dos estatutos e dos planos de carreira
do magistério público, aperfeiçoamento
profissional continuado" (LDB - Lei N° 9.394/96,
Artigo 67, inciso li);

Jucinete Carvalho de Alencar 03.024240-1 J. S. RIBEIRO ME 2011005287
03.024249-5 ÇLEBER TENORIO PACHECO 2011005293
03.024249-5 CLEBF-R TENORIO PACHECO 2011005294

COORDF.NAPORIA DE ARRECADAÇÃO
NÚC LEO DE CONTA CORRENTE FISCAL

03.028326-4 SOUZA &. RIBF.IRO LIDA 2011010851
JOSE DIVANO BARBOSA
TURIBIO ME03.028216-0 2011010906EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Coordenador dc Arrecadação e o Gerente do Núcleo dc Conta
Corrente Fiscal, da Secretaria dn Receita Estadual -
COARF./S.R.E, com base rio Art. 195, Inciso III da Lei.40tí. dc 22
de dezembro dc 1977, INTIMAM o titular ou preposto das

empresas abaixo relacionadas, a comparecer a Secretaria da
Receita Estadual, sito Av. Raimundo Alvares da Costa, 367 -
Centro, Macapá-AP. no prazo de 30(trinta) dias. a contar da
publicação deste Edital, para tomar ciência das NotificaçOes de
Lançamentos. O nã o comparecimcnto no prazo previsto
considerar-se-á n sujeito passivo intimado, na forma.di Art. 195, §
2*,inciso III da Lei n\ 0400/97. '

_ Macj uf-AP^28 de dezembro 1.
Nazaré‘riomo^ncfl rSi&S

03.028422-8 F. N. G. DE SOUZA ME 2011010910
03.028715-4 E. MARIA DE SOUZA ME 2011010911I CONSIDERANDO que os sistemas de ensino

“envidarão esforços para implementar
programas de desenvolvimento profissional
dos docentes em exercício, Incluída a formação
em nível superior em instituições credenciadas,
bem como em programas de aperfeiçoamento
em serviço" (Resolução CNE 3/97).

NORMA SOLANGE LIRA
LEITE ME03.011197-3 2011010913

03.030440-7 M. B. CABRAL DE SOUZA 2011010914
03.009340-1 S. R. BALIE1RO ME 2011010915

FRANCISCO RAIMUNDO
FILHO ME03.011244-9 2011010916

03.028422-8 F. N. G. DE SOUZA ME 2011010920
03.0287154 E. MARIA DE SOUZA ME 2011010921

RESOLVE:NORMA SOLANGE LIRA
LEITE ME03.011197-3 2011010922

Art. 1o - Revogar a Portaria n° 287/2010-
SEED, no Artigo 2#, em que estabelece as
Instituições e seus representantes Titular e
suplente para comporem o Fórum Permanente
de Apoio a Formação Docente.

Art. 2o - Serão membros do Fórum
Permanente da Educação do Estado do Amapá
os profissionais abaixo relacionados, tendo
como presidente o Secretário de Estado da
Educacão.

03.030440-7 M. B. CABRAL DE SOUZA ME 2011010923
03.009340-1 S. R. BAI.IEIRO ME 2011010924

c

iz VanSflertíc ,.. COS&N.
Gerente do Núcleo C.C.Fiscal Coordenador dc^Ar ecadação,J

Interino

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO\j

ATA DE REGISTRO n* 001/2011 - SRE/AP
VALIDADE: 12 (meses)
A SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL em cumprimento
ao disposto no art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Decreto n°3.931/2001. PREGÃO PRESENCIAL n ° 010/2011-SRE
Processo Administrativo n° 84949/2011, loma público o exlrato
da Ata de Registro de Preço, Jo objeto abaixo, com suas
especificações e fornecedor:

RELAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE

LANÇAMENTOS

RAZÃO SOCIALCAD-IC.V1S V.NOT.
REPRESENTAM- j

_
SUPLENTE ’

TE TITULAR
INSTITUIÇÃO03.017349-5 MT. DE SOUSA ARAUJO 2011000021

Emprti* registrada:LICIT COM OiSTPiBUlDORA E COMÉRCIO LTDA •EPP
CNPJ:13.029.062/0001-71
Endereço:Rua JOS» de Alsncar.n’162 Cep : 15013-120 - Tel:|17| 3353-1460,
Representante:Nobilson Caldeira Júnior •i-miit: ( liciliciit&cmail com .

03.019412-1 A. T. SANTANA ME 2011000023 Secretaria
de Estado

José Maria
Amaral Lobato

Norma Dias
dos Santos
Barros

i
03.022546-9 M. APARECIDA DE C.SILVA 2011000026

da03.011689-4 R. D. SOUZA 2011005202 Valorrv^cnminaçôo Uu
Maiciuilkcm Und Qul Marca rrgiMrs Educação03.0II689-4 R. D. SOUZA 2011005203 do RS

Alexandre
Souza Amaral

Danilli
Cambraia
Soares

UEAPTonner original
para impressora
SANSUNG,
multifuncional a
laser
monocromática,
modelo: tíCX-
4833FD.
Referência do
Tonner
D205S/D205L.
gcrunlia minima
<li: 6 (seisl meses.

03.011514-6 VI. N. MACIEL 2011005209
M. N. MACIEL 201100521003.011514-6
C. C. TAVORA ME 201100521103.011508-1 Emmanuele

Maria Barbosa
Andrade

Maria Antônia
Ferreira
Andrade

IFAP
A. P. DA SILVA FILHO ME 201100521203.028394-9 01 Und 150 230.00SANSUNG

201100521303.028394-9 A. P. DA SILVA FILHO ME

Ronédia
Monteiro
Bosque

Adelma das
Neves Nunes
Barros

D. T. MARQUES ME 2011005214 UNIFAP03.014063-9 MLT-
20 M00521503.014063-9 D. T. MARQUES ME

DIST. DE BEBIDAS AGUA
DOCE LTDA 201100521603.014099-0 HarrisonMaria das

Graças Gurgel
Conselho

Estadual de
Educação

DIST. DE BBIDAS AGUA
DOCE LTDA

Macapá-AP, 06 de dezembro dc 2011. Rezende de
Castro

201100521703.014099-0 /

2011005226A. K. PA LUZ DINIZ ME03.024898-1
Aldete Pessoa
do Règo

Elane Cristina
Barbosa
Borges

Conselho
Municipal de

educação
Representan-

te dos
Académicos
do PARFOR/

UEAP

2011005227A. K. DA LUZ DINIZ ME03.024898-1 JUOl^EJz CARVALHO DE ALENCAR
Secretárla da Receita Estadual2011005228L M. DOS REIS ME03.023362-3

L. M. DOS REIS ME 201100522903.023362-3 Clarice do
Livramento
Lamarão

Marcos Tadeu
Costa AlfonsoALPHA SERVICE LTDA 201100523603.003306-9

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOALPHA SERVICE LTDA 20II0052J703.003306-9
F. E. P. DE ARAUJO ME 201100524003.011111-6 ATA DE REGISTRO n" 002/2011 - SRE/AP

VALIDADE: 12 (meses)F. E. P. DE ARAUJO ME 201100524103.011111-6
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Helen Cristiane promoverão a valorização dos profissionais da
N. Barbosa

•Representan-
te dos

Acadêmicos
do PARFOR/

UNIFAP

Ana Paula da
Conceição
Ferreira

Gabinete do Secretário, em
Macapá-AP, 02/01/2012.educação, assegurando-lhes, inclusive nos

termos dos estatutos e dos planos de carreira
do magistério público, aperfeiçoamento
profissional continuado” (LDB - Lei N° 9.394/96,
Artigo 67, inciso II); José mam Amaral LOOOíC

Scc. djf Cstado da Educação
Opcrpto n° 3863/201J

UNDIME Cleineide
Moreira Batista

Claudia
Socorro da
Costa CONSIDERANDO que os sistemas de ensino

"envidarão
programas de desenvolvimento profissional
dos docentes em exercício, incluída a formação
em nível superior em instituições credenciadas,
bem como em programas de aperfeiçoamento
em serviço” (Resolução CNE 3/97);

esforços para implementarUNDIME / Antonio Marcos
Ramos da Silva

Tércio Corrêa
PORTARIA N° 762/2011- SEEDMun.

Amapá
O SECRETÁ RIO DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto n° 3739/2011, de
28 de julho de 2011, com fundamento na Lei
n° 1.230 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria dc Educação e

SINSEPEAP Silvana Helena
Gomes dos
Santos

Eneida Silva
do Nascimento

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua assinatura e publicação.

CONSIDERANDO que a Formação Continuada
em História e Geografia para séries iniciais,

.. . Ll. visa promover a formação de professoresDe-se ciência, publique-se e cumpra-se. através de atividades pedagógicas,
15/12/201lb,nete d° Secretari0’ em Macapá'AP» fundamentação, oficinas metodológicas,
1 011, acompanhamento orientado, prática

pedagógica em serviço e seminário de
apresentação de trabalho, com carga horária de
140h.

Considerando o que estabelece a Portaria n°
292/2011-SEAD, publicada no DOE n° 5123,
dc 14/12/2011, que determina que seja
encaminhado as Fichas de Avaliação de
Desempenho dos Servidores a Secretaria de
Estado da administração em 90 (noventa)
dias para efeito de concessão dc Progressão
Funcional;

fiJosé M$ria Amaral Loú3(o
See. de Estado da Educação

Decreto n° 3863/2011 RESOLVE:

Considerando que o Chefe imediato do
Servidor avaliado deverá observar quando
do preencher da Ficha de Avaliação dc
Desempenho o Princípio da Eficiência
estabelecido no Art. 37 da Constituição
Federal e Art. 42 da Constituição do Estado
do Amapá que tem como finalidade zelar
para que a atividade administrativa alcance
resultados de interesse pú blico no sentido de
pretender garantir maior qualidade na
prestação dos serviços à coletividade e

Art. 1o - Designar a servidora Maria
Dalva Sandin Nery, professora do Quadro
Efetivo Estadual, Classe C Referência 8, para
substituir a professora Josilana da Costa
Santos na Coordenação do Curso de Formação
Continuada em Humanidades e Leituras nos
anos iniciais e Formação Continuada na área
de História e Geografia, destinado a
professores das séries iniciais do Ensino
Fundamental;

PORTARIA N° 722/2011 - SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÀO usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto N° 3863/2011, de 01
de agosto de 2011, com fundamento na Lei n°
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Educação.
CONSIDERANDO que "os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos
termos dos estatutos e dos planos de carreira
do magistério público, aperfeiçoamento
profissional continuado" (LDB - Lei N° 9.394/96,
Artigo 67, inciso II);

Art. 2o - Revogar a Portaria n° 145/2011
de 28 de março de 2011; Considerando que a Comissão responsável

pelo recebimento das Fichas de Avaliação
deverá reavaliar Servidores quando
necessá rio e em particular os que estão em
processo de sindicâ ncia, administrativo e com
denuncias formais perante a Secretaria de
Educação.

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura e publicação.

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino
"envidarão
programas de desenvolvimento profissional
dos docentes em exercício, incluída a formação
em nível superior em instituições credenciadas,
bem como em programas de aperfeiçoamento
em serviço" (Resolução CNE 3/97);

Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário, em Macapá-AP,esforços para implementar

Resolve:
15/12/2011.

Art. Io . Designar para compor a
Comissão encarregada do recebimento e
reavaliação das Fichas de Avaliação de
Desempenho dos Servidores lotados na
Secretaria de Estado da Educação - SEED,
os seguintes servidores: Marta do Socorro
Farias

7
* 4.'.\vro*

See de fcstau. JJ ECL.i.;ãu
Decreto n° 38b!v '.li .Jj-.tr t *

CONSIDERANDO o disposto na Lei 9394/96 em
relação ao cumprimento dos dias letivos na
Educação Básica; o calendário letivo pós-greve
da SEED e o período letivo destinado aos
professores cursistas do PARFOR, até 2014.

PORTARIA N° 761/2011 - SEED CoordenadoraBarriga,
Administrativa - CAD/SEED - Presidente da

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n°
3739/2011, de 28 de julho de 2011, com
fundamento na Lei n° 1.230 de maio de
2008, que organiza a Secretaria de
Educação e tendo em vista os motivos
especificados no Ofício que originou o
Processo n° 2011/30457.

Comissão, Charles Simeão Comes de Souza,
Coordenador de Recursos Humanos -
CRH/SEED - Relator da Comissão, Patricia
Rodrigues Nascimento - Gerente do Núcleo
de Pessoal - NUPES/SEED, Ângela Claudia
da Costa Miranda, Presidente da
UDE/CRH/SEED - Membro e Ângela Maria
da Luz dc Matos, Responsável por Atividade
-CEBEP/SEED - Membro.

Art. 2“ . Caberá a Comissão entre
outras atribuições inerentes a função receber
as Fichas de Avaliação de Desempenho dos
Servidores; reavaliar servidores quando se
justificar cada caso, receber denuncias
formais das Coordenadorias, Gerencias,
Chefias, Assessores, Gestores Escolares,
Servidores, Familiares de Docentes c da
Sociedade em Geral em relação ao
desempenho de Servidores Avaliados, a fim
de que somente as Fichas de Avaliação
referendadas sejam encaminhadas a
Secretaria de Administração.

RESOLVE:

Art. 1o - Autorizar o gestor de cada
Instituição Educacional a garantir alternativas
para que o professor, acadêmico do PARFOR,
possa cumprir o calendário letivo da UNIFAP,
UEAP e do IFAP, durante o período letivo
destes, nas IES já mencionadas.

Art. 2o - Revogar a Portaria n°046/2011-
SEED de 08 de fevereiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar, de acordo com
o art. 159 da Lei n*. 0066/1993, para
compor COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
INVESTIGATÓRIA, os servidores:
Margarida Ferreira Nogueira, Professora
de 1a a 4a Série, Graduada em Letras,
Dulcilene Maria Pinheiro da Costa,
Pedagoga, Graduada em Pedagogia,
Maria da Conceição Pereira da Silva
Farias, Professora de 1a a 4a, Graduada
em Pedagogia, pertencentes ao Quadro
Estadual, para sob a Presidência da
Primeira apurar os fatos especificados
nos autos do PROCESSO n° 2011/30457
- SEED.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura e publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário, em Macapá-Ap,

15 de dezembro de 2011.

vObe M „
íiec de Estado da Edocaçãu

Decreto n® *8b3/;;0ii

Art. 3°. A Ficha de Avaliação do
Servidor deverá ser certificada por todos os
que dirigem c acompanham o Servidor em
suas funções desempenhadas.

PORTARIA N° 723/2011 - SEED Art. 2o - Estabelecer prazo de 30
(trinta) dias para a conclusão dos
trabalhos da comissão, conforme o
Parágrafo único do Art. 161 da Lei n°
0066/93.

Art. 4°. No período de Avaliação dos
Servidores da SEED, qualquer recurso por
ventura interposto será recebido e julgado
pelo Secretário Adjunto de apoio á
Gestão/SEED.

O SECRETARIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto N° 3863/2011, de 01
de agosto de 2011, com fundamento na Lei n°
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Educação.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura e
publicação. Art. 5°. Fica estabelecido o prazo de

30 dias para Avaliação dos Servidores e de 45
(quarenta e cinco dias) dias para a conclusão _Dê-se ciência, publique-se e

CONSIDERANDO que “os sistemas de ensino cumpra-se.
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dos trabalhos da Comissão designada por
esta Portaria em que deverá apresentar
Relatório conclusivo dos Trabalhos.

Serviço de Confecçâo de Arcas, fabricadas em Macapá-AP, 26 de dezembro dc 20ii.
Compensado de 15mm, para o Programa Arcas das
Letras, conforme Termo de Referência Anexo I.
Aberta a sessão inaugural no dia 18/10/2011, às 9h,
do Pregão Presencial n°. 005/2011 CPL/SEED -
aviso publicado no Diário Oficial do Estado n°. 5096.
Aberta a sessão e após término da disputa de lance,
verificou-se que o preço ofertado estava acima do
estimado pela Administração, Dando
prosseguimento. a pregoeira chamou o
representante que arrematou o item para que o
mesmo ofertasse um preço igual ou inferior ao
estimado pela administração o que não foi aceito Onde se ié:
pelo Ynesmo. Diante disso a Pregoeira declarou o
presente certame FRACASSADO.

idArt. 6° - Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publiquc-se e cumpra-
P-SETRAP.

ERRATA DE PIBUCACÃO.se.
Gabinete do Secretário, em Macapá-

Relativo à Publicação do 2° Termo Aditivo ao Contraio de n°013/2010-SETRAP, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá
n° 5124 dc 15-12-2011.

AP, 27/12/2011.

Josè Ma/ia ÃmeGÍ ivU :v
Vec. de Estado da Educjc*.

Decreto m2Uu
PARECER JURÍDICO N9 223/201l-ASSEJUR/SETRAP

Leia-se:
Macapá-AP, 18 de novembro de 2011.

PARECER JURÍDICO N° 481/2011-ASSCJUR/SÉTRAPPORTARIA N° 764/2011 - SEED
tLUIZIMARY CORREIA GÓIS

PREGOEIRA/SEED
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 3863/11, de 01 de
agosto de 2011, com fundamento na Lei n° 1.230 de
29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Educação

Macapá-AP. 26 de dezembro dc 2011.

JosÁRonaldo Mota Racliid
C>ftrífru.CCyNSP-SETRAP(Setrap ~

[ Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque
3

RESOLVE:
[Turismo

Art. 1o • Prorrogar a Portaria n° 706/11 -
SEED, datada no dia 24 de novembro de 2011, por
mais 15 dias, ou seja, no periodo de 26/12/11 à
13/01/12, em face da necessidade de conclusão
dos trabalhos.

Helena Pereira ColaresEXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°. 016/2011-SETRAP.

01- INSTRUMENTO PRINCIPAL:
UNIDADE DÊ CONTRATOS 6 CONVÉNIOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2011 PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS- PROCESSO N°

51.000.125/2011 - Tipo: “MAIOR DESCONTO"- SETUR
Processo n° 51 000.125/2011

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

Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário, em Macapá-AP,

EXTRATO DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0

016/2011 - SETRAP.

02- PARECER JURÍDICO:
N°. 490/2011 -ASSEJUR/SETRAP26/12/2011.

03- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL:
a) CONTRATANTE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES -
SETRAP.

b) CONTRATADA
PARU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

ATA DE REGISTRO PREÇO PARA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS
ESPECIA1IZADOS CE AGENCIAMENTO OE VIAGENS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS QUE ENTRE SI CE'-EBRAM. O
ESTADO OO AMAPÁ. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA D
ESTADO DO TURiSMO - SETUR E ElffRESA VENCEDORA.
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO
ESTABELECIDAS.

"2
José Piaria Amaral Lobato

Secretário/de Estado da Educação
Decreto n° 3863/2011

A SECRETARIA DE ESTADO OO TURISMO DO AMAPÃ. CNPJ is» 00.334 S77J0001-
25 con sede n3 Av. Binga Uch5a, n* 29 •Cento, rasia «Jade tíe Macapá, Estado
do Amapá, neste ato representado por sua Seaalaria. HELENA PEREIRA COLARES
portador da Carteira ce Identidade n* 070.551- AP e do CP.F n* 578.665.372-00
doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa FAB VIAGENS E T 'JRSMC
LTOA, CNPJ n* 08 641 928.0001-ô'/. com sede na Rua Paraná ne 4?4B,Bairc Santa
R>ta Tone (096) 3224-1421. doravante denominada CONTRATADA neste alo
represented por sua Sóòa Administradora Sr MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO
DE MORAcS. residente e domciliado na Rua Paraná, n* 474.CEP 68 906-000 taino
Santa Re,a. na cdade ce Macapá - AP fone: (96) 3223 2065. portadora da C- n"
279 792 2* vna/PTC • AP e do CPF n* 607 951 582-20 CONSIDERANDO, que a
FORNECEDORA sagrou-se vencedora Pregão na bmia Presencia* n*. 003 / 2011-
Sislema de Regislro de Preços - Madr Percentual de Desconto;
RESOLVEM as partes acima quaiifcadas. na melhor lorma de direito, ler. entre si.
fusto e acertado a presente ATA OE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPECIAU2AOOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NAOONA!$
E INTERNACIONAIS. na qual reger-se-á pela Lei 8666. de 2t de junho de 1993 e
Decreto n*. 3.931, de T 9 de setembro de 2001. r*o Parecer n’ 25/20' 1-
ASSEJUR/SETUR e principios pertinentes, mediante as cláusulas e condç jes a
seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE: ALTERAR A
CLAUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO PRINCIPAL:
PRORROGAR o prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias, a
conlar de 05 de dezembro de 2011, ficando dessa forma o
novo término do contrato programado para 04 de Janeiro de
2012, podendo ocorrer novas prorrogações, desde que
configurado o interesse das partes.

CL ÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O
presente Termo tem como fundamento legal o disposto no Art
57, § I, II, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

03- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL:
26 de outubro de 2011.

Macapá-AP, Q ( de I \ de 2011.

PORTARIA N° 765/2011 - SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 3863/2011, de 01 de
agosto de 2011, com fundamento na Lei n° 1.230 de
29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Educação.

RESOLVE:

Art. 1o - Homologar o deslocamento das
servidoras Hellzangela Carmo de Lima -Supervisora
de Curso da Escola Ativa - UEAT/ NEC/CEESP/SEED
e Cleuma Guimarães Paes - UEAT/NEC/CEESP/SEED
da sede de suas atribuições em Macapá, até o
município de Calçoene, no período de 06 à 11 de
novembro de 2011, com o objetivo de realizar o
curso de formação continuada do Programa Escola
Ativa nos módulos I e II.

FUNDAMENTO LEGAL:

NORMAS APLICÁVEIS:
•Constituição Federal, artigo 37. inciso XXI. e § 1a;
• Constituiçãodo Estado do Amapá, artigo 42, XXIX,§ 1*.
Lei n* 10.520. de 17 de juho de 2002;

•Lei Complementar 101, de 05 de maio de 2000:
- Lei na 4.320 de 17 de março de 1964;
• Lei n* 8.666. de 21.06 1993, e alterações posteriores -Lei de Lidtaçòes
• Decreto n* 3.555 de 08A38/2000 - Regulamento do Pregão;
•Lei Complementar Estadual na. 0044, de 21 de dezembro de 2007:
• Decreto Estadual n* 1278, de 17 de fevereiro de 2011;
- Lei Complementar 123/2006;
- Parecer n* 25/2011- ASSEJUR/SETUR

-luciano Botelo da Conceição
Secretário-SETRAP -Em exercício.

ERRATA DE PUBLICACAO.
Relativo á Publicação do 3* Termo Aditivo ao Contrato dc n°
004/2009-SETRAP, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá
n9 5124 dc 15-12-2011

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretario, em Macapá-AP, Onde sc lê:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1 1 A presenle ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual
aquisição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), terrestres e
fluviais para atender as necessidades da SETUR. sendo os quantitativos
estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo I -
Termo de Referènaa.do ECital doPregãon* 003/2011.
I.2. A existência de preços registrados não obriga a SETUR a firmar
contratações com a FORNECEDORA na totalidade dos bens registrados,
sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação
relativa ãs licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços preferência em igualdades de condições

CLÁUSULA OÉCIMA PRIMEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

II.1 As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presenle
licitação correrão a cargo das dotações orçamentãnas próprias
consignadas: 33.90.33 -Passagens e Locomoções.
CLÁUSULA TERCEIRA-DA VIGÊNCIA

27/12/11.
EXTRATO DO 2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°004/2009

Josèifoarla Amaral Lobato
' Secretary de Estado da Educação

Decreto n9 3863/2011

Leia-se

EXTRATO DO 3°TERMO ADITIVO AO CONTRATON*004/2009

Macapá-AP, 26 dc dezembro dc 2011.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EQUIPE DE PREGÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO
2(p I p

MACAPÁ-AP, -—--/----/2011.

ji—JOSÉ MARIA AMARAL LOBATO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

H •

José kunaldo MntaJL
ClxrfrtnlcCVNSP-SETRAP

achid

ERRATA PE PUBLICAÇÃO.
Relativo á Publicação do 3° Termo Aditivo ao Contrato de n°
005/2009-SETRAP, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá
n° 5124 de 15-12-2011.

3.1. A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses a contar de
sua assinatura,podendo ser prorrogada, por igual periodo. e ate o limite de
60 (sessenta) meses, desde que a pesquisa de mercado demonslre que o
preço se mantém vantajoso para a SETUR.Onde se lê:

EXTRATO DO 2a TF.RMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2009 . CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA PUBLICAÇÀO:
Processo n0.; 2011/60481. Pregão Presencial:
005/2011
Objeto; Contratação de Empresa Especializada em

Leia-se: Esta Ata de Registro de Preço deverá ser publicado, em resumo, no
Diâno Oficial do Estado dc Amapá, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e

suas alterações.EXTRATO DO J9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°005/2009
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A escolha oa adjudicada prende-se pelo fato da

necessidade da continuidade da prestação de serviços, haja visto
que a empresa encontra-se devidamente apla ao objeto
contratado, possuindo capacidade jurídica, fiscal, preenchendo os
requisitos técnicos compatíveis com c porle do objeto a executar.
Ressalta-se, que os preços compostos pela adjudicada estão
compabveis com os praticados no mercado

A douta assesscria jurídica manifestou-se favorável a
prorrogação de contrato, conforme parecer n.B 49/2011-
ASSEJUR/SETUR

Macapà-AP.27 de Dezembro de 2011 R F. 5 O L V C:

.An. I" Nomear os membros abaixo
relacionados para comporem, na qualidade de conselheiros Titular
e Suplente, o Conselho Estadual dc Assistência Social - CE.AS/
,\P. durante o biénio 2011-2012.HELENA IOLARES

Secretã/ia de iUisdo do Turismo
I- REPRESKM'ANTES DO PODER PTBLICO ESTADl'Al.

Portanto, corn fundamento no diploma lega! acima
mencionado e visando salvaguardar os interesses da
Administração Pública, opino favoravelmente pela prorrogação do
contrato do adjudicado e submetemos a presente justificativa a
apreciação de Vcssa Sébhoria para 3 devida . ratificação e
subseqúentemente a publicação no Diário Oficial do Estado do
Arnapa conforme preceilúa o ^ An 26 da Lei 8 666/93. ccmo
validade e eftcaaa para 0 gto administrativo

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS SEC RETARIA DF. ESTADO DA INCU'SAO E
MOBILIZAÇÃO SOCIAL- SIMS
Titulai - El \ da Silva Almeida
Suplente- Sandra Regina Smith Neves
SECRKI VR 1. V DE ESTADO DO TRABALHO K
1 MPREENDEDORISMO- SF.TE
Titular - Suel\ mar Na/are lene Sussuarana (ialvâu
Suplente - Angela Mana Guedes da Silva
SECRET VRIA DE E.ST \DO DA Kl)l CAÇÃO - SEED
Tmilar - Ka> Duane Bezerra
Suplente Tere/a Cristina Souza da Silva
SK KLIARIA DE ESTVDO DA SALDl- - SESA
Titular - liana Patrícia Costa de (Hivcira
suplente - Fdith Marques Cavalcante
SE< RE FARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO.
01«. VMENTO E I ESOt RO •SEPLA.N
Titular Ruth Helena Oliveira de Souza
Suplente- Angélica Silva Souza de Souza
Fl ND \Ç\0 F.STADl AL DA CRLANÇA E DO
\DOEKSCKNT.E- FCRIA
I itulnr - Dincle Regina Pantoja
Suplente - Maria do Socorro Gatinho Ribeiro
DFFF.NSORIA PL BLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
DEFENAP
Titular-Nilma Ferreira Gnlvfio
Suplente- Ima Invares lima de Araújo
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ -
( BM \P
Titular - Márcia Freitas dos Santos
Suplente - Ana Débora da Silva Dias

r TERMO ADITIVO DO CONTRATO Ne 005/10-SETUR
Processo n*. 51.000,018/2010

INSTRUMENTOS E PARTES
Po* este instrumento e nes melhores lermos de oireitc. e ro fim
assrade. de jm lado 0 Estado co Amapá, per intermédio da
SECRETARY DE ESTADO DC TURISMO - SEtUR instituída peia le<
nc 0811 de 20 de Fevereiro de 2004 e regulamentada peo Decreto n9

1994 ce 15 de Julho de 2D04. inscnlc no CNPJ'MF nc 00 394 5770001
25, sedada na Rua Binga Ucnoa n° 29 Bairro Centrai. CE? 68900-090.
no Estado do Amapa comc ADITANTE,neste ato representado por sua
Secretaria Sr1 HELENA PEREIRA COLARES, nomeada pele Decrete
n° 0032 oe 03 de janeiro de 2011 e de outro lado. como ADITADA, a
empresa SERVIC LTDA. inscrito no CNPJ/MF sob 0 n°
14 536 C31/C00 t -76 . estabelecido na Rua José Serafim. n° 605, CEP
66 908- 150 Bairro Laguinho. Macapa-AP. neste ato representado pelo
Soco Proprietário. 0 Sr MAGNO DE SOUZA PANTOJA, brasileiro,
sòlteirc. ponador do RG n® 038.757-DPTC-AP e inscrito no CPF sob nc
341.867.002-25, residente e domiciliado na Rua Beira Rio. n° 428.
Bairrc Santa Jnês. nesta cidade oe Macapá, resolvem celebrar 0
presente 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N® 0G5/2010, conlorme
Parecer Jur.-dico n® 32/2011 e Parecer Jur ídico n° 40/2011

r
t

Macapá (AP) Ç7 ce Dezembro de 2011
§JAAÁ'l

GIOVANNY WDRIGllES DA SILVA
Presidente da CRL/SETUR

Secretana de Esfedb do Túrismo

(Mobilização Social
Ely da Silva Almeida

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente TERMO ADiTtVC tem por objetivo alterar as CLAUSULAS
DO CONTRATO N® 005/2010. que passam 3 vigorar com as seguintes
redações

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS l AP

RESOLUÇÃO N° 014/ 2011- CEAS / AP
CLAUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vgènc a do CONTRATO N" 005/2010 sera prorrogado em
*.2 (coze;meses, com inicio em 27/12/2011 e termino em 26/12/2012

Dispõe sobre a Aprovação do
Calendário de Reuniões Ordinárias
do C E A S / A P referente ao ano de
2012.

O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
• CEAS . em Reunião Plenária Ordinária, realizada no
dia 21 de Dezembro 2011; 12a Reunião Ordinária -
2011, de acordo com as competências e atribuições
conferidas pelo artigo 7o inciso XIII, da Lei'n° 0256, de
22 de dezembro de 1995 e de acordo com a decisão de
seu plenário.
RESOLVE:

Artigo 1o - Aprovar o Calendário de Reuniões
Ordinárias a serem realizadas pelo Conselho Estadual
de Assistência Social para 0 exercício de 2011.
Artigo 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação e revogadas as disposições em
contrário.

II- REPRESENTANTES DF. ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

ASSOCl VÇÃO DF Ml I.HERES \ ÍTI.M.VS DF
ESCALPEI AMEMO DA AM VZÓNlA- AMRVF.A
Iiiuhr - Rosinctc Rodrigues Senão
Suplente - Maria do Socorro Pelaes Damascene
\SSO< IH \0 DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAPÁ -
MH AP
I itular - Ldclson de Souza Brito
Suplente José Paulo F dos Santos
ASSOCIAÇÃO DE CEGOS F AMBLÍOPES DO AMAPÁ -
ACAAP
ritular - Fernando Jorge Coimbra Campos
Suplente- Antônio Carlos dos Santos Pereira
ASSOCIAÇ ÃO EDI CACIONAL MORIÁ - A.F.M.
Ti:ular - Mana Bendita Gomes da Costa
Suplente -katia Cilcne Neres Domingos
VSSOCIAÇÃO DF PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE M ACAPÁ - APAE/.MACAPÁ
T itulai - Maria Lucia Silveira Damascene»
Suplente Maria das Graças Albuquerque Santarém
ASSOCIAÇÃO EDCCADORA SÀO FRANCISCO DL
ASSIS
Titular Maria Ivaitctc Campos Mendes
Suplente - Thissy Sousa Batista
CONSELHO REGIONAL DF. PSICOLOGIA DO AMAPÁ-
I04 RFCIÃO PA/AP
I itular - Rúbia Mayara do Carmo Cordeiro
Suplente Kmanuellx do Mónaco Barbosa da Costa
ORDLM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECÇÃO
AMAPÁ
Titular - Eloncidc da Costa Lobato
Suplente- Sandra Flisia de Souza Pelacs

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrem.es ca execução dos serviços, objeto do presente
instormento serão atenddas a conta da Fonte: 0101, Programa de
Trabalho 22 122 0001 2001 e Elemento de Despesa 3390 27
conforme u Anexe til ac presente Termo Adbvo

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO:

Permaneçam ratificadas as demais ciàusuias e condições estaóeiecicas
no Contraio original, não abrangias neste Termo Aditivo.

Ajsir-;
CLAUSULA TERCEIRA -DA PUBLICAÇÃO.
Este Instrumento cevera ser publicado, em resumo, no Diário Oficiai co
Estado do Amapa em observância ao estabelecido no Artigo 61 e
paragrafo da Le 8.665/93.

Macapá (AP). 27 de Dezembro ce 2011

Helena
Secretaria de Estado de Turismo

blares
Dê-se ciência e publique-se.

Macapá-Ap, 21 de Dezembro de 2011.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA N° 007/2011-CPUSETUR

PRESIDENTE - CEAS / AP

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CEAS - EXERCÍCIO: 2012

RATIFICO
Em 27/12/2011

fT,
Helena Pi

Secretária de Estado do Turismo
lares Alcnciosamente.

LOCAL

Marin lvancte ( ampus Mendes
Presidente do CF.AS/AP

DIAS HORAMESESPROCESSO: 51.000 018/2010
ASSUNTO: Pronogaçáo de Prazo
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 67. inciso II. da Lei nc 8 666/93 e
suas alterações
OBJETO: Prestação de serviço e locação dc mão de obra para
cs serviços de limpeza, conservação, higiemzação, jardinagem
copa e cozinha nos postos de atendimentos dos pontos
turísticos e no prédio desta secretana.
ADJUDICADO: SERVIC LTDA. CNPJ 14 536 031/C001-76
VALOR: RS 263 646.S2 (Duzentos e Sessenta e Três Mil.
Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Deis Centavos),

FONTE. 0101
23 122 0001 2001 - NATUREZA DE DESPESA: 33.90 37
PRAZO PRORROGAÇÃO:27/12/2011 A 26/12/2012

- Planejamento das Atividades 3012JANEIRO I

Auditório da SIMSI 5h0I '02FEVEREIRO

Auditório da SIMS151)07/03MARÇO (Segurança
[Marcos Roberto Marques da Silva

Auditório da SIMS04/04 I5h\BRIL )Auditório da SIMS02/05 15hMAIO
PROGRAMA DE TRABALHO:

Auditôno da SIMS06/06 I5hJINHO

PORTARIA N°197/2011-SAB/SEJUSPAudilóno da SIMS04/07 I5hJl LHO
Senhora Secretaria. O SECRETÁRIO OE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos atribuições
que lhe s3o conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista 0 contido no Memorando n°
122/2011-SEJUSP.

15h Auditório da SIV1SAGOSTO 08/0**
Submetemos a Vossa Excelência para a devida

apreciação a presente Justificativa, que ocorre em lace da
prorrogação do Contrato 004/2010. referente despesa de serviços
continuado objeto Prestação de serviço e Ixação de mão de
oora para cs serviços de limpeza, conservação, higienização,
jardinagem copa e cozinha nos postos de atendimentos dos
pontos luí isucos e no prédio desta secretaria.

A despesa em apreço tem sua ação amparada no Ari.
57 Inciso II da Lei n® 8 666/93 e suas alterações que trata da
duração de contratos e exceções .

Art. 57. A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:

tl - â prestação de serviços a serem
executados de forma continua, que poderão
ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção dc
preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitada a sessenta meses.
(Redação dada peia Lei n° 9.648/98).

Auditório da SIMS15hSETEMBRO 04/09

Auditório da SIMS03/10 I5hO l I I B R O

IAuditório da SIMSI5hNOVEMBRO 07/11
R E S O L V E:

Auditório da SIMSI5h05/12DF.7.F.MBRO
Elaboração:Secretaria Executiva do CF.AS/AP Designar 0 servidor JOÃO VICTOR COSTA DE ARRUDA,

Gerente do Núcleo de Capacitação Comunitário -
CSC/SEJUSP. Código CDS-2.
acumulútivamente e em substituição 0 Cargo de Coordenador
de Segurança Comunitário, Código CDS-3 - CSC/5EJUSP,
por motivo de viagem do titular RUBIVAR DA SILVA
NOBRE, até a cidade de Brasília, no período de 01 à
03.12.2011.

para exercer
DK'RFTO V Dt DC DF7.FMRR0 Ufc 2011

*- •

íO GOVCRMDOR DO ESTADO IKJ
W1APA. usando da» atrihmçóc» que lhe são conferida» pelo

art .l 19. inciso \ \ \ da Constituição do Estado do Amapa. c/c o
an.ó“ da I ei n" u>6. dc 22 dc dezembro dc 1885 c tendi» em vista
o contido no Olleio n1' Dê-se Ciência,Registre Publique-se.



(DIáRIO OFICIAL) Pág. 24Macapá. 29.12.2011

compromisso, responsabilidade, eficiência e solicitude com
que desenvolveu os trabajhos e promoveu o sucesso do
refendo evento.

janeiro de 2011. e tendo em vista o contida no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP

Macapá-AP; dezembro de 2011

VilA,4ty&TO MARQUES OA SILVA
;

RESOLVE:

ELOGIAR o servidor AMAURY 5UZART FARIAS OA
SILVA, Coordenador dc Gabinete de Gestão Integrada -
GGI/SEJU5P, para o realização e sucesso em apoio à
orgamzaçdo dc Reunião Técnica do Conselho de Segurança
Pública do Meio Norte-COMEN", ocorrido nesta Capital
dias 06 e 07 de lulho de 2011. em virtude da dedicacao

MARCOS RO
Secretáro de EstadJ da Justiça e Segurança Pública Dê-se Ciência, Registrd-lsè ^ publique-se,

Mccapá-AP^W áe julho de 20J ] .

PORTARIA N® 198/2011-GAB/SEJUSP
. nos MARCOS R MARQUES DA SILVA

Secretário de Estad/da Justiça e Segurança PúblicaO SECRET ÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe sao conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando n°
236/201l-SEJUSP.’

/ í
Dê-^e Ciência, Registre-sÁ £ lique-se, PORTARIA N° 083 / 201 l -SEJUSP

i/l.
Macapá-APnS julho de 2011. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo cm visto o contido no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP.

R E S O L V E: / /, \i

MARCOS ROB^Rjfe'MARQUES DA SILVA
Secretário de Estado joa Jus/iça e Seaurança Pública

Designar a servidora JOSELE MARIA OLIVEIRA DA
SILVA , Agente de Polícia Civil/Assessor Técnico NívelI-
SEJUSP, Código CDS-1, para exercer acumulativamente e
em substituição o Cargo de Chefe de Gabinete-SEJUSP.
Código CDS-3. por motivo de viagem da titular KATIÚ5CIA
SILVA PINHEIRO DO AM.ARAL, até a cidade de Belo
Horizonte, a serviço da Secretaria, no período de 05 á
08 12 2011

RESOLVE:
PORTARIA N® 084/2011-SEJUSP ELOGIAR o servidor MARCELINO FREITAS DA SILVA, Sd.

da Polícia Militar, ora exercendo o cargo comissionado de
Responsável por Gaipo Atividade Nivel III-CIOP/5EJU5P
para a realização e sucesso em apoio à organização da
'Reumào ’’"écnica do Conselho de Segurança Pública do Meio
Norte -COMEN', ocorrido nesta Capital, nos dias 06 e 07 de
julho de 2011

O SECRET ÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011 e tendo em vista o contido no Memorando n°
073 /2011-GAB/SEJUSP

Dê-se Ciência, Regist^rs^ e Publique-se.
!

X* em virtude da dedicação, compromisso,

responsabilidade, eficiência e, solicitude com que desenvolveu
os trabalhos e promoveu vsuptsso do referido evento.

Macapá- AP de dezembro de 2011
RESOLVE : .
ELOGIAR o servidor MIQUÉ1AS GONÇALVES DE BARROS.
Agente de Polícia Civil, ora exercendo o cargo comissionado
de Coordenador de Inteligência e Opcraçôes-CIOP/SEJUSP,

para a realização e sucesso em apoio à organização da
"Reunião Técnica do Conselho de Segurança Pública do Meio
Norte -COMEN', ocorrido nesta Capital, nos dies 06 e 07 de
julho de 2011, em virtude da dedicação, compromisso,

responsabilidade, ef iciêncja e solicitude com que desenvolveu
os trabalhos e promovei/o sucesso do referido evento.

I

MARCOS ROôéftTO MARQUES DA SILVA
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública soeADê-se Ciência, Registre ub.h'que-se ,

Macapá-/ P$4tde julho de 2011
/ \PORTARIA N° 088/2011- SEJL/5P

MARCOS RWRTO MARQUES DA SILVA
Secretário dc Esb/do da Justiça e 5eaurança_Pública

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011. e tendo em visto o contido no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP

/?

Dê-se Ciência, Regist publique-se,

ide julho de 2011.7‘1
PORTARIA N° 080/2011-SEJUSP

MacapaRESOLVE O SECRET ÁRIO DE ESTADO OA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 001-2 de 03 de
janeiro de 2011,e tendo em vista 0 contido na Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP.

ELOGIAR 0 servidor MARCOS ROBERTO FONSECA
MAGALHÃES. Assessor Nível II-GGI/5EJUSP, pare a
realização e sucesso em apoio à organização da “Reunião
Técnica do Conselho de Segurança Pública do Meio Norte-
COMEN", ocorrido nesta Capital, nos dias 06 e 07 de julho
de 2011.
responsabilidade. eficiência e solicitude com que desenvolveu
os trabalhos e promoveu o'sqcesso do refendo evento.

Dê-se Ciência. Registne-jpe,-|Í Publique-se,

MARCOS Roôicrto id
Secretário de Estado da Ju

ARQUES DA SILVA
ustiça e Segurança Pública

RESOLVE:

ELOGIAR a servidora GEISE HUANA JUCÁ DE AZEVEDO,
Oficial de Policia Civil, ora exercendo 0 cargo comissionado
de Assessor Técnico Nivel I - CIOP/SEJU5P, para a
realização e sucesso em apoio à organização da ’Reunião
Técnica do Conselho de Segurança Pública do Meio Norte-
COMEN’, ocorrido nesta Capital, nos dias 06 e 07 de julho
dc 2011, cm Virtude da dedicação, compromisso,

responsabilidade, eficiencia-e'policitude com que desenvolveu
os trabalhos e promoveu 0 sú^«so do referido evento

f .í lTDê-se Ciência, RegistreWe e ífublique-se,

virtude da dedicação, compromisso. PORTARIA N° 085/2011-SEJU5Pem

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇ A
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuiçães
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
jane.rc de 2011, e tendo em vista 0 contido no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP.

\

M
Macapá * Lift de julho de 2011.

\
; 1 RESOLVE:

MARCOS R^BPRTO MARQUES DA SILVA
5ecretário de Estâjdo da Justiça e Segurança Pública ELOGIAR 0 serviddr FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS

FILHO, Motorista Oficial, ora exercendo 0 cargo
comissionado de Responsável por Atividade Nivel I -
PRONASCI, para a realização e sucesso em apoio à
organização da "Reunião Técnica do Conselho de Segurança
Pública do Meio Norte-COMEN", ocorridc nesta Capital, nos
dias 06 e 07 de iulho de 2011. em virtude da dedicação,
comoromisso. resDonsabilidode. eficiência e solicitude com
que aescnyolveu os Tronamos e oromoyeu 0 sucesso do
-«renao evento.

ii >

Macapá-AflP,|tl4 Ĵ julho dc 2011.PORTARIA N° 086/2011-SEJUSP

Ui

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n® 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista 0 contido no Memorando n®

073/2C11-GAB/SEJUSP.

/
MARCOS RÓBE8TÓ M/RQUES DA SILVA

Secretário de Estado dg,-7ustiça e Segurança Pública l
5

/
PORTARIA N® 081/20Í1-SEJUSPt

Dê-se Ciência, Registre- jefePjjblique-se,
V

Macapá-A^,

RESOLVE -
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, c tendo em vista 0 contkL. *x> Memorando n®

073/2011-GAB/SEJUSP.

ELOGIAR 0 servidor IZIONE DOS SANTOS MADUREIRA
LEAL, Gerente do Núcleo de Projetos Comunitários-
CSC/SEJUSP, para a realizoção e sucesso em apoio à
organização da "Reunião Técnica do Conselho de Segurança
Pública do Meio Norte-COMEN", ocorrido nesta Capital, ros
dias 06 e 07 de julho de 2011, em virtude da dedicação,

compromisso, responsabilidade, eficiência e solicitude com
que desenvolveu os trabalhos e promoveu 0 sucesso do
refendo evento.

ip julho de 2011.
/ V/ f\

MARCOS R0ÍÇ
Secretário de Fstndíjda Ji^rfiça e Segurança Público

MftRQUES DA SILVA

RESOLVE:

ELOGIAR 0 servidor JOSÉ FRANCISCO MORAES DE\
OLIVEIRA, Agente de Policia Civil, ora exercendo o cargo
comissionado de Assessor Técnico NívelI- CIOP/SEJUSP,
para a realização e sucesso em apoio à organização da
‘Reunião Técnica do Conselho de Segurança Pública do Meio
Norte-COMEN’. ocorrido nesta Capital, nos dias 06 e 07 de

' 'julho de 2011, em virtude da dedicação, compromisso,
responsabilidade, eficiência e^alicitude com que desenvolveu
os trabalhos e promoveu 0

PORTARIA N° 082/2011-5EJUSP
T

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇ A E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe sao conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista 0 contido no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP.

1* 1

Dê-se Ciêncio,Registrê-Áe ^«Publique-se.
.HiMaccpá-ftP/ 4 de julho de 2011.« K

; „r \
MARCOS ROBERTO MARQUES OA SILVA

Secretário de Esterno da Jbstiça e Segurança Pública

1.1
so do referido evento.rRESOLVE -

ELOGIAR 0 servidor JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA
GONÇALVES, Sgt da Polícia Militar, oro exercendo 0 cargo
comissionado de Gerente do Núcleo de Operações -
CIOP/SEJUSP, para a realização e sucesso em apoio à
organização da ’Reunião Técnica do Conselho de Segurança
Pública do Meio Norte-COMEN", ocorrido nts^a Capital, nos
dias 06 e 07 de julho de 2011, em virtude da dedicação ,

iblique-se,

e julho de 2011

Dê-se Ciência,Registre-t
Macapá-Al

PORTARIA N°087/2011-SEJUSP
/

/O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n® 0012 de 03 de

MARCOS RC^E ARQUES DA SILVA
Secretário de Estadd d^íJustiça e Segurança Pública

,
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EXTRATO DO CONTRATO DE N° 011/2011.
PARTES: INSTITUTO do Meio Ambiente e de
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá -IMAP e o Cartório de Registro de Imóveis Elov
Nunes. '
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Alterar o
Item DAS PARTES do Contrato n.° 011/20(1, que
passa a vigorar com a seguinte redavão:

ITEM DAS PARTES - INSTITUTO
DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO ERRITORIAL DO
ESTADO DO AMAPÁ E O
CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMóVEIS ELOY NUNES.

PORTA &Iá N°079/20U-5EJUSP ERRATA

O SECRETÁRIO DC E5TA0O DA JUSTIÇA E SE6L/RAN£A
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ , no uso das atribuições
que lhe sâo conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJU5P.

Da pona'3 n° 0145/11-ADAP puolicacis no Diário
Oficia! do Estado na 5119 de 07ce dezemD'c ae
2011

Onde se lè.'
Macapá, 28 de novembro de ?C11

Leia- se
Macapá, 01 de dezembro de 20' ’

RESOLD
Macapá - AP * 9 ce r.eze-o-c ce 20' tELOGIAR o servidor LUIS PAES FEIO JÚNIOQ, Agente de

Polícia Çivil-CIOP/SEJUSP, para a realizaçao
apoio à organização da "Reunião Técnica do Conselho de
Segurança Pública do Meio Norte-COMEN", ocorrido nesta
Capitai, nos dias 06 e 07 de juiho de 2011, em virtude da
dedicação, compromisso, responsabilidade, eficiência e
solicitude com que deservolycu os trobalhos e promoveu o
sucesso do referido evento.'..

‘
e sucesso cm

Túu;.C-’ yUuu.vana Maria Antunes Moreira
D;'e:o'^Pies£er:c

CLÁ USULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃ O:
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato niio
atingidas por este instrumento.

(Detran

^Sgt Alex João Costa Gomes J Macapá, 26 de Dezembro de 2011

MauicwTÍlívcir
Diretor Presidente IMAP

Registrje-íe ^fpubfiquc-se,

Macapó * (Adrift de julho de 2011.

Dê - se Ciência PORTARIA N° 555/2011 - DETRAN/AP

O DIRETOR-PRESIDENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso do suas
atribuições legais que lhe sào conferidas pelo
Decreto n° 0036 de 03 de Janeiro de 2011,

R E S O L V E:
Designar JORGE REINALDO MONTEIRO

COSTA, Secretário Executivo - JARI, Código
FGI-2, pertencente ao quadro do Estado do
Amapá, 2o SGT QPC
acumulativamente e em substituição

r ‘ ónus, o Cargo de Chefe da Unidade de Exames
Teóricos e Práticos/UETP, código FGS-1,
durante o impedimento de seu respectivo
titular AURYDAN DE ALMEIDA NOBRE.

DOV ;

(IPEM
V* fv. \

MARCOS RQI
Secretário de Esti

tO MARQUES DA SILVA
do,Justiço e Segurança Pública Aline Paranhos Varonil Gurgel

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
06/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ-
IPEM E A EMPRESA P. C. S PENAFORT. NA
FORMA ABAIXO: ;
O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO
AMAPÁ - IPEM. situada com sede à Rua Aurino
Borges de Oliveira. 1278 - Sào Lázaro - Macapá
(AP). CNPJ n° 03.594.436/0001-44. doravante
denominado simplesmente IPEM, a seguir
denominado CONTRATANTE. neste ato
representado por seu Diretor Presidente. Sra.
Aline Paranhos Varonil Gurgel . nomeado pelo
Decreto IPEM/AP n° 0323/2011. publicada no
DOU n° de 07 dc Fevereiro de 2011, brasileira,
casada. Identidade n° 106563-SSP/AP e do
CPF/MF n° 511.506.702- 15, residente e
domiciliado nesta capital, e a coordenadora
administrativo financeiro Socorro de Nazaré
Ramos da Costa inscrita no RG 320068254- RJ
e CPF : 315.983.822-68 e no uso da
competência conferida pelo decreto estadual n°
4962/2010 c do outro lado, a empresa P. C. S
PENAFORT . com sede nesta capital ã Av. Vinte
de julho ,n° 4045 .Macapá-AP, inscrita no
CNPJ/MF, sob o n° 09.685.637/0001-44, neste
ato representada pelo seu representante,
doravante denominada CONTRATADA, celebram
o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
06/2011, bem como os preceitos do direito
público e demais legislações em vigor.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E SUA
PRORROGAÇÃO: Pelo presente Termo Aditivo
fica alterada a Cláusula Sexta - Do Prazo e sua
prorrogação do Contrato Administrativo n°
06/2011. do processo n° 0034136000014/2011.
que passa a vigorar com a seguinte redação.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E SUA
PRORROGAÇÃO
Por força do presente Instrumento o contrato
ora aditado fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses a contar de 01/01/2012 à
01/01/2013.
Continuam inalteradas as deinais Cláusulas do
Contrato a que se refere o presente Termo
Aditivo.
E por estarem assim ajustadas e contratadas, as
partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e para um só efeito,
assistida por duas testemunhas, para que
produzam os efeitos necessários e legais.

Autarquias Estaduais para exercer
com

r

lAdap
Registre-se:Publ que-se. Cumpra-se.

i

Macapá-AEJ2 / de dezembro de 2011.
Ivana Maria Antunes Moreira

ALEX JOAQ.G0I
Dircfõr-Prtfsi

VOTMES 2o SGT QPC
n te r in DFTRANJ / AD

PORTARIA N°. 0152/11-ADAP

A PRESIDENTE DA AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO AMAPA - ADAP, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto n° 1208 de 11 de fevereiro
de 20H. e tendo em vista o teor do Memo. n° 237/11-
CP/ADAP de 05 de dezembro de 2011.

PORTARIA N° 557/2011 - DETRAN/AP

O DIRETOR-PRESIDENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe sao conferidas pelo
Decreto n° 0036 de 03 de Janeiro de 2011,

R E S O L V E:
ART 1o - TORNAR SEM EFEITO, a Portaria

n° 545/2011 - DETRAN/AP, publicada no DOE
n°. 5130 de 23 de dezembro de 2011.

ART 2o - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.

Registre-jse. Pubíque-se. Cumpra-se.
Macapá-AP^ çe Dezembro de 2011.

ALEX JOÀb C
Diretor-Prtf

DO

RESOLVE:

Art1°- Autorizar o deslocamento dos servidores
Emmanuele Nascimento de Almeida -Engenheira de Pesca
e Welington Gomes Romany - Desenhista Técnico da sede
de suas atribuições Macapá-AP. aos Municípios de Amapá,
Calçoene e Oiapoque no período de 12 a 16/12/2011, com o
objetivo de realizar estudo de viabiliaade técnica, económica e
ambientai, e desenvolvimento de moaefo de gestão para
terminais pesqueiros.

DÉ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Mac3pa - AP 07 de dezerjibro de 2011

aud w)
Maria Antunes Moreira

DiretorajPresfdente

glÀj&CflíÉS 2o SGT QPC
.dehtè do DETRAN/APi

ivana

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONVÊMO ,v
01/2011.
I - DAS PARTES:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
AMAPÁ DETRÁS.AP
( ESTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA
•CIEE
I DA MOTIVAÇÃO E DOS ECXDAMESTOS
LEOAIS E RECEIAMESTARES
O presente T ermo <lc Rescisão lem como fundamento
legal n art. 7'). II, c/e urt.lfí, da Lei n" 8.666/93. O
Convénio não gernu qualquer ónus uu obrigações aos
eunveuentes.
r.por estarem assim, justo e contratado,assinam este
instrumento cm Tris vias dc igual leor na presença
de duas testemunhas.
MncapihAP, j09 ae março ilé 20U.

PORTARIA N°. 0153/11-ADAP

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP. no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto n° 1208, de 11 de fevereiro
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n° 085/11-
CEPAC/ ADAP ae 09 de dezembro de 2011

RESOLVE:

Art.1°- Autonzar c deslocamento do servidor
CoordenadorAgostinho Alves do Oliveira Júnior

Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,
da sede de suas atribuições Macapá-AP, até s cidade
Fiorianopolis - SC no período de 15 a 17/12/2011. com o
objetivo de participar de reunião com o Diretor co
Departamento de Infraestrutura desse Estado, tem como
visita nas instalações da coordenação de monitoramento de
obras públicas com objetivo de implantar o Sistema de
Monitoramento de Obras Públicas no Estado do Amapá

fak'Tlphel- }*SGT QPCiikenie do DETRAS-AP
Alex Joio
Diretnr-Pr, Macapá (AP), 29 de dezembro de 2011.

(IMAP
1.DÈ-SE CIÊNCIA,CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. Maurício Oliveira de Souza Diretor Presidente do IPEM-AP

CONTRATANTE,
ERRATAMacapá - AP, 09 de dezt^nbrò de 2011

IREPUBLICAÇÀO DO EXTRATO DO
CONTRATO N.** 011/201l, POR HAVER SAIDO

COM INCORREÇÃO NO TEXTO

iré Ramos da Costa.
Inistrativo e Financeiro
(RflÇANTE

Socorro
Coordenador

Diretorb-Presidente CON1
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Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legalidade ,

em face de excepcionalidade da presente
prorrogação bem como do certame noticiado em
andamento, fica prorrogado por um período de 02
(dois) meses, iniciando em 01/01/2012 e findando
em 29/02/2012. ou até a assinatura do novo
contrato, ou o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA QUARTA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este
instrumento o valor de R$ 16.040.00 (dezesseis
mil. e quarenta reais), sendo pago mensalmente a
quantia de RS 6 520,00 (seis mil, quinhentos e
vinte reais) para cobrir despesas com manutenção
preventiva e corretiva mensal, tendo ainda, o valor
estimado mensal de RS 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) para aquisição de peças de
refrigeração necessárias ao fiel cumprimento do
objeto ora pactuado Perfazendo então, o valor de
R$ 16.040,00 (dezesseis mil. e quarenta reais) que
deverão ser pagos conforme cronograma de
desembolso deste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes deste
instrumento correrão â conta do Programa de
Trabalho 10.122.0001.2677, através da Fonte
0107, no Elemento de Despesa 3390.39 e
3390.30.

DA VIGÊNCIA: ACLAUSULA SEGUNDA
contratação do referido serviço cuja vigência
original e de 01/09/08 a 31/08/09. por razão de
interesse publico e. resguardando-se a legalidade,
fica PRORROGADO por um período de 06 (seis)
meses, a contar de 01/01/2012 a 30/06/2012. em
razão deste 4o (quatro) Termo Aditivo
CLÁUSULA QUARTA
ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes deste
ADITAMENTO correrão á conta do ELEMENTO
DE DESPESA 3390 39 Fonte 0107, PROGRAMA
DE TRABALHO 10.305 0066 2734. no valor global
de R $ 27.000.00 (vinte e sete mil reais) , sendo
pago mensalmente a quantia de RS 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) conforme
cronograma de desembolso deste

DA DOTAÇÃO[Lacen DO VALOR E1Fernando António Medeiros

3C JERCEIRO) TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 006/2010 - LACEN

3o (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 006/2010-LACEN, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O LABORATÓRIO CENTRAL DE
SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ.
COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA J.N.
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, COMO
CONTRATADA.

Peio presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,
aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA , QUINTA e SEXTA, que passam a
vigorar com as seguintes redações, mantidas as
demais aqui não referidas, na forma como se
acham originalmente redigidas e que neste ato e
ocasião, são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este
Contrato o valor de R$ 11.654 ,00 (onze mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais), sendo
pago mensalmente o valor de R$ 5.827.00
(cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais),
conforme cronograma de desembolso deste
instrumento
CLÁUSULA QUINTA
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
do presente instrumento correrão à conta do
Programa de Trabalho 10.122.0001.2677, através
da Fonte 0107, no Elemento de Despesa 3390.39.
CLÁUSULA SEXTA
Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legalidade,
em face de excepcionalidade da presente
prorrogação bem como do certame noticiado em
andamento, fica prorrogado por um período de 02
(dois) meses, iniciando em 29/12/2011 e findando
em 29/02/2012, ou até a assinatura do novo
contrato, ou o que ocorrer primeiro.

Data de assinatura: 27 de dezembrade 2011.

Macapá-AP, 27 de dezembro de 2011

)
FERN

DIRETOR PRESIDENTE - LACEN
CONTRATANTE

E MEDEIROS

DA DOTAÇÃO

4o (QUARTO) TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 007/2009 - LACEN

4o (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 007/2009-LACEN. QUE ENTRE SI CELEBRAM
O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA POINTER
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, COMO CONTRATADA.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,
aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA e SEXTA, que passam a vigorar com
as seguintes redações, mantidas as demais aqui
não referidas, na forma como se acham
originalmente redigidas e que neste ato e ocasião,
são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: A
Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legalidade,
fica prorrogado por um período de 06 (seis)
meses, iniciando em 01/01/2012 e findando em
30/06/2012.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
do presente instrumento serão no montante de R$
62.921,76 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte
e um reais e setenta e seis centavos), sendo pago
mensalmente o valor de RS 10.486,96 (Dez Mil,
Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e
Seis Centavos) e correrão à conta do Programa de
Trabalho 10 122 0001.2677 através da Fonte
0107, no Elemento de Despesa 3390 37.

Data de assinatura: 27 de dezembro de 2011.

Data de assinatura: 27 de dezembrojde 2011

FERNAND' NfO-Bt MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE - LACEN

CONTRATANTE

6o (SEXTO) TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 009/2009 - LACEN

6o (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°009/2009-LACEN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAPÁ, COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA I M P. DA
SILVA, COMO CONTRATADA.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,
aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA e SEXTA, que passam a vigorar com
as seguintes redações, mantidas as demais aqui
não referidas, na forma como se acham
originalmente redigidas e que neste ato e ocasião,
são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: A
Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legalidade,
em face de excepcionalidade da presente
prorrogação bem como do certame noticiado em
andamento, fica prorrogado por um período de 02
(dois) meses, iniciando em 01/01/2012 e findando ,
em 29/02/2012, ou até a assinatura do novo
contrato, ou o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA SEXTA
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
do presente instrumento serão no montante de R$l
33.182,76 (trinta e três mil, cento e oitenta e dois!
reais e setenta e seis centavos), sendo pago *mensalmente o valor de RS 16.591.38 (dezesseis j
mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito!
centavos) e correrão à conta do Programa de
Trabalho 10.122.0001.2677, através da Fonte
0107, no Elemento de Despesa 3390.37.

Data de assinatura: 27 de dezembfede 2011.

DA DOTAÇÃO

DA VIGÊNCIA: A

IO DE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE - LACEN

CONTRATANTE

FER

FERNAMDQ.

DIRETOR PRESIDENTE - LACEN
CONTRATANTE

E MEDEIROS4o (QUARTO) TERMO ADITIVO
CARTA CONTRATO N° 003/2008 - UCC/LACEN DA DOTAÇÃO

4 ° (QUARTO) TERMO ADITIVO A CARTA
CONTRATO N° 003/2008
QUE ENTRE SI CELEBRAM O LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, COMO
CONTRATANTE E A EMPRESA NÚCLEO DE
DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA E
SOFTWARE LTDA, COMO COINTRATADA.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,
aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em sua CLÁUSULA
PRIMEIRA. SEGUNDA e QUARTA, que passa a
vigorar com as seguintes redações, mantidas as
demais aqui não referidas, na forma como se
acham originalmente redigidas e que neste ato e
ocasião, são totalmente ratificadas, para todas as
ocasiões do Direito.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Licença de
uso do sistema gestão informatizado laboratorial
para o atendimento ao publico com gerenciamento
de amostras da área de biologia Médica no
LACEN

UCC/LACEN-AP
5o (QUINTO) TERMO ADITIVO

CONTRATO N° 008/2009 - LACEN

5o (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 008/2009-LACEN, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, COMO
CONTRATANTE. E A EMPRESA C.S. A
ENGENHARIA LTDA, COMO CONTRATADA.

FERNAWtOÁfrrcMODE MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE - LACEN

CONTRATANTE

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,
aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA, QUARTA e SEXTA, que passam a
vigorar com as seguintes redações, mantidas as
demais aqui não referidas, na forma como se
acham originalmente redigidas e que neste ato e
ocasião, são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito.
CLÁUSULA SEXTA

6o (SEXTO) TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 003/2009 - LACEN

6o (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2C09-LACEN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAPÁ, COMODA VIGÊNCIA: A
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CONTAS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO N° 005/2008.

JERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, COMO
CONTRATADA.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,

aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA, QUINTA e SEXTA, que passam a
vigorar com as seguintes redações, mantidas as
demais aqui nào referidas, na forma como se
acham origmalmente redigidas e que neste ato e
ocasião, são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este
instrumento o valor total de R$ 118.432,20 (cento
e dezoito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e
vinte centavos), sendo pago mensalmente o valor
de R$ 59.216,10 (cinquenta e nove mil, duzentos e
dezesseis reais e dez centavos) conforme
cronograma de desembolso.

CLÁUSULA QUINTA
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
do presente instrumento correrão à conta do
Programa de Trabalho 10.122.0001.2677, através
da Fonte 0107, no Elemento de Despesa 3390.37.
CLÁUSULA SEXTA
Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legaiidade,
em face de excepcionalidade da presente
prorrogação bem como do certame noticiado em
andamento, fica prorrogado por um período de 02
(dois) meses, iniciando em 01/01/2012 e findando
em 29/02/2012, ou até a assinatura do novo
contrato, ou o que ocorrer primeiro.
Data de assinatura: 27 de dezembro de 2011.

CONTRATANTE, E A EMPRESA I.M.P DA
SILVA, COMO CONTRATADA.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,

aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA e SEXTA, que passam a vigorar com
as seguintes redações, mantidas as demais aqui
nào referidas, na forma como se acham
origmalmente redigidas e que neste ato e ocasião,
são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: A
Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legalidade,

fica prorrogado por um período de 06 (seis)
meses, iniciando em 01/01/2012 e findando em
30/06/2012.

CLAUSULA
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O presente
contrato se regerá pelas disposições da
Constituição Federal art. 37; Código Civil arts. 308,
840; Código de Processo Civil, art. 585 e a Lei n°8666/93, art. 95 Parágrafo Único, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 8883/93 e pelas
Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: o
presente Termo de Ajuste de Contas tem como
objeto a liquidação do valor devido pelo Centro de
Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP,
bem como o reconhecimento da despesa, relativa
ao pagamento do aluguel dos produtos
relacionados
PRODUTO/SERVIÇO, anexo I. parte integrante do
contrato n° 005/2008, pelo período de Julho a
outubro de 2011, conforme faturas devidamente
atestadas por esta autarquia, constantes no
Processo Administrativo n° 88729/2011.

PRIMEIRA • DA

solicitação denaCLÁUSULA SEXTA DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
do presente instrumento serão no montante de R$
66.194,10 (sessenta e seis mil, cento e noventa e
quatro reais e dez centavos), sendo pago
mensalmente o valor de RS 11.032,35 (onze mil.
trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) e
correrão à conta do Programa de Trabalho
10 122.0001.2677, através da Fonte 0107, no
Elemento de Despesa 3390.37.

DA DOTAÇÃO

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA
DE PAGAMENTO: O valor do presente Termo de
Ajuste de Contas é de RS 40.017,64 (Quarenta
mil, dezessete reais e sessenta e quatro
centavos), e será pago em uma única parcela a
CONTRATADA, conforme Nota de Empenho n°
2011NE00189, emitida no dia 18/11/2011.

DA VIGÊNCIA: A

Data de assinatura' 27 de dezembrçute 2011.

FERNAN
DIRETOR PRESIDENTE - LACEN

CONTRATANTE

ONIO DE MEDEIROS Parágrafo Primeiro: A CONTRATANTE fica
reservada o direito de aplicar a legislação
municipal relativa à retenção e recolhimento de
tributos, acompanhando as atuais diretrizes
vigentes a época do início do contrato, assim
como aquelas que vierem a se modificar durante a
vigência do mesmoFERNANDt^Ífew >̂ OE MEDEIROS

DIRETOR PRESIDENTE - LACEN
CONTRATANTE

8o (OITAVO) TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 003/2008 - LACEN

8o (OITAVO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 003/2008-LACEN, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA I M P. DA
SILVA, COMO CONTRATADA.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, declaram,
aceitam e ajustam que o Instrumento acima
identificado seja ajustado em suas CLÁUSULAS
TERCEIRA e SEXTA, que passam a vigorar com
as seguintes redações, mantidas as demais aqui
nào referidas, na forma como se acham
origmalmente redigidas e que neste ato e ocasião,
são totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito.
CLÁUSULA TERCEIRA
Contratação do referido serviço, por razões de
interesse público e resguardando-se a legalidade,

em face de excepcionalidade da presente
prorrogação bem como do certame noticiado em
andamento, fica prorrogado por um período de 02
(dois) meses, iniciando em 01/01/2012 e findando
em 29/02/2012, ou até a assinatura do novo
contrato, ou o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
do presente instrumento serão no montante de R$
17 008,20 (dezessete mil, e oito reais e vinte
centavos), sendo pago mensalmente o valor de RS
8 504,10 (oito mil, quinhentos e quatro reais e dez
centavos) e correrão à conta do Programa de
Trabalho 10.122.0001.2677, através da Fonte
0107, no Elemento de Despesa 3390.37.

Data de assinatura: 27 de dezemb

Parágrafo Segundo: Nenhum pagamento será
efetuado a CONTRATADA na pendência de
qualquer uma das situações especificadas, sem
que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira.ÍPrcdap )
Parágrafo Terceiro: Nenhum pagamento será
efetuado a CONTRATADA na pendência de
qualquer uma das situações especificadas no
Decreto Estadual 1278, de 17 de fevereiro de
2011, bem como a inadimplência nas certidões.

( José Alipio Diniz de Moraes Júnior

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 001/2011 -
PRODAP

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: O
valor do presente contrato é de R$ 40.017,64
(Quarenta mil, dezessete reais e sessenta e quatro
centavos) e correrá a conta da Fonte 101,
Programa de Trabalho 0412200012001, elemento
de despesa 339039 SERVIÇOS DE TEREIRO
PESSOA-JURÍDICA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 887292011
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, CELEBRADO
ENTRE O CENTRO DE GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP E A
EMPRESA AKER CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTDA NA FORMA ABAIXO.
Peio presente instrumento Público Contratual e
nos melhores termos de direito, de um lado
doravante denominado de Contratante o CENTRO
DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - PRODAP, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Rua São José.
s/n, nesta capital, inscrito no CNPJ./MF sob o n.°
01.591.392/0001-73, representado neste ato pelo
seu Presidente Sr. JOSÉ ALÍPIO DINIZ DE
MORAES JÚNIOR, inscrito no CPF n°
691.895.362-15 e RG ne 041738 V Via - AP,
residente e domiciliado nesta cidade, e de outro
lado como Contratado a empresa AKER
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. . adiante
designada simplesmente Contratada a pessoa
jurídica de direito privado com seus atos
constitutivos devidamente registrados na Junta
Comercial do Distrito Federal-DF, em 16/06/2003,
sob o n° 20030293693, com sede na SHCG/Norte
CR Quadra 701/711, Bloco E. Loja 53-Asa Norte-
Brasília/DF, CEP 70.760.790, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°
01919316/0001-44 neste ato representada na
forma de seu Contrato Social por seu Diretor Sr°
RODRIGO JONAS FRAGOLA, brasileiro, solteiro,
Analista de sistemas, residente e domiciliado na
SQN 214, bloco “D", apartamento 508, Asa Norte -
Brasilia/DF, RG n° 3.146.414 SSP/GO e CPF n°
759.688.941-72, resolvem celebrar o presente
termo, em conformidade com as cláusulas e
condições seguintes, que se obrigam a cumprir e
respeitar o presente TERMO DE AJUTE DE

DA VIGÊNCIA: A

CLAUSULA QUINTA - DA QUITAÇAO PLENA:
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula
Segunda do presente TERMO DE AJUSTE DE
CONTAS importa em total quitação da dívida
mencionada na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: A
publicação do presente instrumento deverá ser
feita em resumo, no Diário Oficial do Estado do
Amapá, em observância ao estatuído no artigo 61
e parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO: O foro deste
termo Aditivo é o da Comarca de Macapá, Estado
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado aue seia.

DA DOTAÇÁOSEXTA

2011
Por estarem assim, justas e concordes, as partes
assinam o presente instrumento, em 06 (seis) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, no fim assinadas’.

FERNA!
DIRETOR PRESIDENTE - LACEN

CONTRATANTE

E MEDEIROS

Macapá, 21 de novembro de 2011.
9o (NONO) TERMO ADITIVO

CONTRATO N° 014/2006 - LACEN l
õSwSrafMORAES JUNIOR

PRESIDENTE/PRODAP
CONTRATANTE .

9o (NONO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
014/2006-LACEN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAPÁ, COMO
CONTRATANTE. E A ' EMPRESA J.C.A

JOSE ALIPI
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no uso das atribuições legais que lhe são conferidas peloDecreto Estadual n° 0270 de 06 de janeiro de 2011, bem comopelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá.
FORUM DA COMARCA DE MACAPÁ

GABINETE DA DIRETORA
ESCALA DE PLANTÃO - JANEIRO DE 2012

(Universidade Estadual do Amapá )
fwiaria Lúcia Teixeira Borges RESOLVE:

PORTARIA N° 001/2012-GAB/DIR/FÓRUM

THINA LUÍZA D ALMEIDA G DOS SANTOSSOUSA, Juiza de Direito, Diretora do Fórum da Comarcade Macapá, Substituta no uso de suas atribuições legais,conferidas pelos Arts. 203 e 218 "in fine" do ProvimentoGeral da Corrcgedoria de Justiça do Estado do Amapá.

Ari. 1o - Destituir da funçào de Secretária doConselho Superior Universitário da Universidade do Estado doAmapá, a servidora Michelle da Silva Mattos.
RESOLUÇÃO N° 016/2011-CONSU/UEAP Art 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de suaexpedição.

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de CiênciasAgrárias(Licenciatura). Dê*se ciência, publique-se e cumpra-se.
RESOLVE:A Presidente do Conselho Superior Universitárioda Universidade do Estado do Amapá, no uso de suasatribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Estadualn° 0270 de 06 de janeiro de 2011. bem como pelo Estatuto daUniversidade e do Regimento Interno do ConselhoUniversitário, e considerando as deliberações do ConselhoUniversitário em sessão realizada no dia 21 de dezembro de2011,

Gfebinete da Reitoria, em Macapá-AP, 22 dedezembro de 2011.
1 Elaborar ESCALA MENSAL DE PLANTÃO dos SenhoresOFICIAIS DE JUSTIÇA-AVALIADORES. lotados no Fórum
desta Capital;
2 Determinar que. durante o Plantão dos Senhores Oficiais,
estes permaneçam n3 Central de Mandados, para atender àsdeterminações dos Senhores Magistrados, no cumprimento de
mandados do natureza acautelatória ou urgente, cujoretardamento em seu cumprimento poderá trazer prejuízo áspartes;
3 No inicio de seu plantão, com tolerância máxirna de 10(tíez)minutos, o Oficial de Justiça deverá se apresentar à Diretóriado Fórum, onde assinara o livro, comprovando de que se achaciente da escala e das obngações do plantáo.
4 Ncs dias úteis, o plantão deverá ser cumprido no Fórum, das07 30 horas as 13.30 horas, permanecendo o Oficial escaladode sobreaviso durante o restante do d:a respective Sempreque tiver que se afastar de seu local de permanêncu. deverá
comunicar à Diretória do Fórum, bem como ende possa serencontrado, inclusive após o horário normal ce expediente;
5. Nos finais de semana e feriados, o Oficial de Justiça deveráse apresentar ao Juiz Plantonista no Juizado Central, ondeassinará seu ponto e tomara ciência das ordens,
permanecendo de sobreaviso:
6. Haverá deis Oficiais de Justiça, que responderão pelo
plantão diário das dezesseis Varas, nas três Criminais eAuditoria Militar, nas cinco Cíveis, nas três de Família, naInfância e Juventude, no Tribunal do Júri, na ExecuçõesPenais. Juizados Especiais Central. Sul e Norte;
7. No caso de afastamento do Oficial por férias ou qualquer
outro motivo, este será substituído pelo Ofioal de Justiça, cujonome conste em primeiro lugar, do dia subsequente da escala,
comunicada a alteração ao Diretor do Fórum, em prazo nãoinferior a 24 (vinte e quatro) horas, e assim sucessivamente.

orges

PORTARIA N° 116/2011-UEAPRESOLVE:

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

Art. 1o - Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso deCiências Agrárias(Licenaatura) para os(as) académicos(as)ingressantes a partir do ano de 2011.

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de
RESOLVE:sua expedição.
Art. 1o - Alterar o Art 1o da Portaria n°. 098 de 20 de

outubro de 2011. publicada no Diário Oficial do Estado n°. 5093
de 25 de outubro de 2011, para modificar a composição daComissão do Processo Seletivo Simplificado (Análise de
Currículo) destinado a contratação de pessoal para exercer o
cargo de Agentes Administrativos, Técnico de Ní vel MédioProfissionalizante e Superior, da Universidade do Estado doAmapá, em razão da substituição de Mário Sérgio Souza de
Oliveira e inclusão da servidora Sueliy Fonséca Batista.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala do Conselho Universitário da UEAP em Macapá,21 de dezembro de 2011.

Profa. Dra. Maria Li^fciaTel
Préà*

rges
do COI

Art. 2o - Permanecem inalterados os demais artigosda Portaria n°. 098/2011.RESOLUÇÃO Nc 017/2011-CONSU/UEAP

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de CiênciasNaturais(Licenciatura).
Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de suaexpedição.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.A Presidente do Conselho Superior Universitário daUniversidade do Estado do Amapá, no uso de suasatribuições legais que lhe sâo conferidas pelo Decreto Estadualn° 0270 de 06 de janeiro de 2011 bem como pelo Estatuto daUniversidade e do Regimento Interno do ConselhoUniversitário, e considerando as deliberações do ConselhoUniversitáno em sessão realizada no dia 21 de dezembro de2011,

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP. 23 dedezembro de 2011.
ESCALA DE PLANTAO- JANEIRO DE 2012

01/01/12 LILIAN FREITAS PEREIRA
02/01/12 LUIZ OTÁVIO M DE SOUZA

ALESSANDRA MENDES BENTESRESOLVE:
03/01/12 MARCOS CELSO AMARAL ALVES

SHEILA CARVALHO DE JESUS

PORTARIA N°117/2011-UEAPArt. 1# - Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso deCiências Naturais(Licenciatura) para os(as) acadêmicos(as)
ingressantes a partir do ano de 2010.

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá,
no uso das atribuições legais que lhe sâo conferidas peloDecreto Estadual nw 0270 de 06 de janeiro de 2011. bem como
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá.

04/01/12 ANTONIO MÁRCIO DE S PELAES
RUI CARLOS DE LIMA LÔBOArt. 2o •Esta Resolução entra em vigor na data de
ANTÔNIO CÉZAR T MENEZES
CLAUDETE SUVA DE ARAUJO

05/01/12
sua expedição

RESOLVE:Publique-se e Cumpra-se.
h

06/01/12Art. 1o - Alterar o Art 1o da Portaria n°. 099 de 20 de
outubro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado n°. 5093
de 25 de outubro de 2011. para modificar a composição da
Comissão do Processo Seletivo Simplificado (Análise de
Currículo) destinado a contratação de prestadores de serviço
vinculados ao Plano Nacional de Formação dos Professores da
Educação Básica (PARFOR), da Universidade do Estado do
Amapá, em razào da substituição de Mário Sérgio Souza de
Oliveira e inclusão da servidora Sueliy Fonséca Batista.

DIEGO RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS
JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA
LUIZ OTÁVIO M DE SOUZA

Sala do Conselho Universitário da UEAP em Macapá,
21 de dezembro de 2011.

07/01/12

08/01/12 MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVAProfa Dra. Maria Ta Teix< orges
SÔNIA M* NASCIMENTO SOUZA
MARCOS CELSO AMARAL ALVES

09/01/12iidp/te do

10/01/12 PATRICIA DA SILVA ALMEICA
JOCIVAN DE ALMEIDA COSTA

Art. 2° - Permanecem inalterados os demais artigos
da Portaria n°. 099/2011.RESOLUÇÃO N* 018/2011-CONSU/UEAP

!Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia
Ambiental. 11/01/12 PAULO COSTA DOS SANTOSArt. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

expedição.
ALESSANDRA MENDES BENTESlA Presidente do Conselho Superior Universitário da

Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual
n° 0270 de 06 de janeiro de 2011, bem como pelo Estatuto da
Universidade e do Regimento Interno do Conselho
Universitário, e considerando as deliberações do Conselho
Universitário em sessão realizada no dia 21 de dezembro de
2011.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
12/01/12 OSVALDO PINTO PALHETA JUNIOR

RAIMUNDO ANTÔNIO M NETO
Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 23 de

dezembro de 2011.
13/01/12 REJANE GODOV DE S GALLAZZI

TAIGUARA ALMEIDA DE AZEVEDOProfa Dra Maria ptíciajfei*jíjj3Borges
Wpitnfir— 14/01/12 MARCOS CELSO AMARAL ALVESRESOLVE:

OSVALDO PINTO PALHETA JÚNIOR15/01/12

16/01/12 JOSE PEDRO NETO
LEDA SIMONE LIMA RODRIGUES

Art. 1° - Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de
Engenharia Ambiental para os(as) acadèmicos(as)
ingressantes a partir do ano de 2010. (PODER JUDICIáRIO ) 17/01/12 LUIZ OTÁVIO M DE SOUZA

ALESSANDRA MENDES BENTES
Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de

sua expedição.

RUI CARLOS DE LIMA LÔBO
ANTÔNIO CÉZAR T MENEZES

18/01/12Pubhque-se e Cumpra-se

(Tribunal de Justiça do EstadoSala do Conselho Universitáno da UEAP em Macapá
21 de dezembro de 2011. 19/01/12 GERALDO MAJELA O DE MATOS

LILIAN FREITAS PEREIRA1Des. Mário Gurtyev de Queiroz
20/01/12 DIEGO RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS

PAULO LEVI DA S GARCIA
BorgesProfa. Dra. Marlô-Cucl.

^ Presid^nte<âc U
Ofícios Judiciais

Varas e Secretarias da capitai
21/01/12 PATRICIA DA SILVA ALMEIDA

22/01/12 PAULO COSTA DOS SANTOSPORTARIA N8115/2011-UEAP
KAREN DANIELLE TOMÉ S E SILVA
IZAURO ANT°SILVA DOS SANTOS..

23/01/12
A Reitora da Universidade do Estado do Amapá.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SANCIONO H seguinte l.ei:24/01/12 i GABRIELA MIRANDA DUARTE
ILA MARTHA AQUINO MATOS Art. I" -Fica criada a Gratificação dc Incentivo ã Arrecadação

CIA.Processo: 2007.1345.2011, objeto: CONCESSÃO DE
ABATEDOLRO

MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, Fundamento
Legal: Art. 24, inciso V da Lei 8.666/93. justificativa:
serviço cmergencia! . Declaração de Dispensa em
21/12/2011: Expedito da Silva Viana . Presidente da
CPL/PMPG. Ratificação em 27/12/2011. José Maria
Bessa de Oliveira . Prefeito municipal . valor RS 4.00
(Quatro reais) por carcaça de animal abatido .
contratada: M & R BAIA LTDA - ME CNP.I (MF)
09.113.248/00013.

• 25/01/12 LUIZ OTÁVIO M DE SOUZA
RAIMUNDO EDISON DE A CHAVES

USO ONEROSA DO
\ rt. 2w-Karâo jus à Gratificação dc Incentivo A

Arrecadação, os Servidores detentores de Cargos e empregos de
niul médio de Fiscais de Tributos lotados na Secretaria
Municipal de Administração c Finanças cm pleno exercício das
atividades vinculadas dirctamenle à arrecadação dc tributos e
rendas Municipais, perceberão uma Gratificação a titulo dc
“Incentivo à \rrecadnç;W - GIA, correspondente n 40%
(quarenta) por cento sobre seus Proventos ou remuneração.

26/01/12 MARCOS CELSO AMARAL ALVES
SHEILA CARVALHO DE JESUS
OSVALDO PINTO PALHETA JUNIOR
RONALDO FERREIRA DUARTE

27/01/12

28/01/12 PAULO LEVI DA SILVA GARCIA
29/01/12 RAIMUNDO EDISON DE A. CHAVES

Art. 3“ - Somente farão jus à Gratificação instituída por
esta l .ei. aqueles servidores do quadro efetivo que estiverem no
exercido dc função nas arcas referidas no art. 2°. exercendo
especificamcnlc as tarefas disciplinadas em Derreto do Poder
Lxreuiivo.

30/01/12 SONIA Ma NASCIMENTO SOUZA
RAIMUNDO ANTÔNIO M NETO Porto Grande ( AP). 27 rii* iWuflfifu dc 2011.

/ riut
jnKF MARIA BESSA DE OLIVEIRA

JOSÉ PEDRO NETO
JACIMARY MONTEIRO DE MOURA

. Dê-se ciência. Publique-se Cumpra-se. Remelam-se cópias a
Egtegia Corrogedona-Geral do Justiça, aos Senhores Juizes
desta Comarca e aos Oficiais de Justiça escalados.

31/01/12

PREFEITO Ml NICIPAL Nrt. 4“- Ç incorporação da Gratificação instituída por
esta l.ei. inclusive para fins de aposentadoria, dar -se-á de
conformidade com a l.ei 4.239/9"/. observadas as demais normas
federais relativas à matéria.

DECRETO N.° 737/2011-GAB/PMPBA
Macapá-AP. 26 oe tíezemoro de 2011 Convoca a 1" Conferência Municipal sobre

Transparência e Controle Social e dá
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO
AMAPARI, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
disposto no Decreto Presidencial, que convoca a 1 a

Conferência Nacional Sobre Transparência e Controle Social -
V1 Consocial. e no Decreto Estadual n °. 3075 de 07 de |unho
2011, que convoca a 1a Conferência Estadual sobre
Transparência e Controle Social. D E C R E T A:
Art. 1o Fica convocada a 1‘ Conferência Municipal sobre
Transparência e Controle Social, a se realizar dia 08 de
fevereiro de 2012 no município de Pedra Branca do Amapari
com tema: "A sociedade no acompanhamento e controle da
gestão pública", como etapa preparatória da 1* Conferência
Nacional sobre Transparência e Controle Social- 1a Consocial
Parágrafo único. A Conferência terá como objetivos.

I - debater e propor ações de promoção da participação da
sociedade civil no acompanhamento e controle da gestão
pública e de fortalecimento da interação entre sociedade e
governo.

\ rt. 5"- \s despesas decorrentes desta lei ornrrcnlo por conta das
dotações orçamentarias próprias.( -Í L̂CN̂ ?\HlUAtt1TXt)-ALMEm*G DOS S SOUSA

Juiza de Direito/ Diretora do Fóruni de Macapá. Subslituta Art. («° - Fsla l.ei entra em vigor na data de sim
publicação, revogada as disposições em contrário.

C VBINETE DO PREFEITO DF FERKKIKN GOMESMARILENÉ COSTIVE AZEVEDO
Distribuidora e Coprdenac'Q/a Central de Mandados

EM 27 DEZEMBRO DF. 2011.
/Publicações Diversas 1
Al.DO ISAC KSSOVMONTWRO

Prefeito

ESTADO DO AMAPA
PREKEIT I K \ Ml'NICIPADEFF.RREIRA GOMF-SPEDRO RAIMUNDO CORRÊA DA MATA

Torna público que requereu ao IMAP/SEMA a Renovação da
Licença de Operação N? 0067/2011, para extração de Saibro
( piçarra) no km 09 da Rod. Duca Serra - ramal da Estação, 261,
Bairro do Coração, município de Macapá, estado do Amapá. Não
foi determinado o estudo de impacto ambiental.

promover , incentivar e divulgar o debate e o
desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre a
participação social no acompanhamento e controle da gestão
publica
III - estimular os órgãos e entidades públicas a implementar
mecanismos de transparência e acesso a informações e dados
públicos e fomentar o uso dessas informações e dados pela
sociedade,
IV - debater e propor mecanismos de sensibilização e
mobilização da sociedade em prol da participação no
acompanhamento e controle da gestão pública.

V - discutir e propor ações de capacitaçáo e qualificação da
sociedade para o acompanhamento e controle da gestão
pública , que utilizem, inclusive ferramentas e tecnologias de
informação:
VI - desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos
atores da sociedade para o acompanhamento da gestão
pública: e
VII • debater e propor medidas de prevenção e comOate à
corrupção que envolvam ações de governos empresas e
sociedade civil
Art. 2o A Conferência encaminhará propostas e elegerá
delegados para a Ia Conferência Estadual sobre Transparência
e Controle Social, a se realizar entre os dias 28 e 30 de Março
de 2012 na cidade de Macapá
Ari 3o. A Conferência será presidida por Emerson Silveira da
Silva Coordenador Politico e Assuntos Institucionais da

II
LEI n* 178/2111l-C-\ IUI*MFO.

Dispõe sobre o C ódigo tributário du Município dc Ferreira
Gumes c dá nutras pr»\ idências.

O PREFEITO MI NK IPAI DE FERREIRA
GOMES, no uso d:is atribuições legais Y\Z. SABER, que n
( amara Municipal APRON Ol c eu SANCIONO a seguinte l.ei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Amapá Telhas

Torna-se público que recebeu do Instituto do Meio
Ambiente e de Ordenamento Territorial - IMAP, a
Renovação da Licença de Operação (L.O.) n«.
0319/2011, para atividade de extração, transporte e
beneficiamento de argila, no empreendimento
localizado no Ramal da Cerâmica n? 01, Distrito de
Fazendinha, Macapá-AP.

Nrt. I" - \ Prevenir l.ei dispòc sobre o Código
I ribuc ário do Município de Ferreira Gomes, com lundumemo nu
( «instituição da República Federativa do Brasil, no Código
Tribut ário Nacional, na Lei Complementar Federal n*: 116/2003.
na I egislação pertinente e na l.ei Orgânica do Município dc
Ferreira Gomes.

\rl. Ia Este C ódigo institui os tributos de
competência do Município, estabelece ns normas complementares
dc Direito T ributário, relativas u ele, c disciplina a atividade
tributária dos agentes públicos e dos sujeitos passivos e demais
obrigados.C. B. PINHEIRO SARAIVA - ME CNPJ:

05.604.766/0001-07 Torna público que Requereu
junto ao IMAP, a Licença de Operação (LO), para
atividade de Construção e Reparações de
Embarcações de Grande Porte, localizada na Av.
Lucena deAzevedon°81 Bairro Daniel município de
Santana-AP

TITI LO I
DAS NORMAS GERAIS

( APITELO I
l)A I .EGISI. XÇÀO TRIBIT \RI.\Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapan ou. em sua

ausência , por Raimundo Nonato Dias Mota da Silva Presidente
da Câmara Municipal de Vereadores
Art. 4o A coordenação da Conferência será de
responsabilidade de Emerson Silveira da Silva, com a
colaboração direta de Raimundo Nonato Dias Mota da Silva e
Aldalete de Sousa Almeida
Art. 5o O regimento interno da Conferência será elaborado por
comissão a ser constituída pelo Presidente da Conferência e
disporá sobre.
I - a organização e o funcionamento da Conferência e
II - o processo democrático de escolha de seus delegados,

representantes da sociedade civil do poder público e dos
conselhos de políticas públicas .
Parágrafo único O regimento interno a que se refere o caput
deverá ser aprovado pelo Presidente da Conferência.
Art. 6° As despesas com a organização e realização da
Conferência correrão por conta dos recursos orçamentários da
Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari
Art. 7o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Vrt. J" - A expressão “Legislação t ributária”

comprecntlc as I eis. os decretos e ãs normas complementares que
versem, no todo uu em parte sobre tributos c relações jurídicas a
eles pertinentes.

Prefeituras, Câmaras
e Órgãos Municipais

Art. 4" - Somente a Lei pode estabelecer:
I A instituição dc tributos ou a sua extinção:
II - X majoração de tributos ou n sua reduçãn:
III - A definição do fnto gerador da obrigação

tributária principal c dc seu sujeito passiso;
l\ \ fixação du aliquota do tributo e de sua base

de cálculo:ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

GRANDE
CONCORRÊNCIA Nu 002/2011

\ - V ( nminaçân de penalidades para ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, ou para nutras infrações
nela definidas;

VI - \ s hipóteses dc exclusão, suspensão e extinção
de créditos tributários, hem como de dispensa ou redução de
penalidades.

Objeto: CONCESSÃO
AGROINDUSTRIA

UMA
DE PRODUÇÃO DF.

FARINHA DE MANDIOCA E BENEFICAMENTO
DE POLPA DE FRUTAS do tipo “Melhor Proposta
Técnica”. Abertura dia . 02/02/2012 as 9:30 horas.

DE
§ l“ - \ Lei que estabelecer as hipóteses de rxclusâu o

extinção de créditos tributários bem como de dispensa uu redução
de penalidades previstas no inciso IV deste Artigo:

I - Não poderá instiluir tratamento desigual entre os
contribuintes que sc encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por cies exercidos, independeutrmente da denominação jur ídica,
dos rendimentos, litulos nu direitos;

II - Deverá observar o disposto na l .ei de Diretrizes
“ Orçamentarias sobre alterações na [ .egislação Tribulária;

III - Deverá estabelecer normas de demonstração do
efeito, sobre as receitas c despesas, decorrente dos benefícios
concedidos.

Pedra Branca do Amapari. em 20 de dezembro de 2011.

MarteTío^êcorTò Pelaes
Prefeita Municipal

Obtenção do edital na Rod. Perimetral Norte, s/n
Porto Grande /AP, das 8:00 as 12:00 horas, mais
informações fone fax (96) 32341950. ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
GABINETE DO PREFEITOdézembro de 2011.Porto Grande ( AP).

//
Deverá atender an disposto na l.ei

Complementar Federal n°: 151 de 05 de MuRi/2000.
I NLEI N*179/201l-GAB/PMFG.ExpcdittAflafSjh a Viana

Presidente dà~CPL/Pregoeiro tDispõe sobre a Criação da Gratificaçã o de Incciitisn
arrecadação para os servidores dc Nisei Médio que atuam na>

á reas dc arrecadação <la Prefeitura Municipal dc Ferreira Gomes.

i § 2“ - Não institui majoração de tributo, para os
efeitos do inriso II do capul deste Artigo, a atualização do valor
moiielàrin da respectiva base dc calculu. IESTADO IX) AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
GRANDE

§ J" - \ atualização a que se refere » $ 2“. será
promovida por ato dn Poder Kxrcutivo. obedecidos ns critérios e

O Prefeito Municipal tie Ferreira Gomes, no uso das atribuições
legais FAZ S \BF.R. a ( Amara Municipal \PKOVOI e eu
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tributárias,conferidas à oura Pessoa Jurídica dc direito público.parâmetros definidos neste Código e cm Leis pertinentes c
abrangera:

explorarão da rospcctiva atividade .seja continuada por i|nalr|ucr
sócio remanescente ou seu es|x>lio, sub a mesma ou outra ra/ào
social.Ou sob firma individual.I - A correção monetária decorrente da peril» do

Poder aquisitivo da moeda;
R - A variação económica da base de calculo dos

§ 2® - N ân constituir delegação de competência o
cometimento ã pe.ssoa ilc direito prixado dn cargo ou função dc
arrecadar tributos. Art. 28 - V Pessoa natural ou jurídica de direito

privado que adquirir de outra,a qualquer titulo, fundo dc comércio
oo estabelecimento comercial, industrial, produtor dc prestação de

tribotos:

\n. 5* - O conteúdo e o alcance dos decretos,
restringem si- aos das l.cis em função das quais sejam expedidos,

Art. 6* - São Normas complementares das I eis c dos

serviços oo profissional e continuar a respectixa exploração, sob a
mesma ou outrn razão social, denominação ou sob firma individual,
responde pelos tríbulns relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido,devidos até a data do ato.

I - integrnlmcntr. sc o alienante cessar a exploração da

SEÇÃO III
IX )

Sl JEITO PASSIU)

Decretos:
\rl. |7 - O Sujeito Passivo d:i obrigação tributária

principal, é a Pessoa Jurídica obrigada, nus lermos deste Código,
ao pagamento de tributos ou |teiialidade pecuniária r scra
considerado:

I - Os atos normativos expedidos pelas uutnrldadrs
administrate as competentes;

II - \ s decisões dos órgãos singulares ou coletivos dc
jurisdição administrativa a que a l.ci atribua eficácia normativa;

As prá ticas reiteradas adotadas pelas

atividade;
II subsidiariamente, com o alienante. sc este

prosseguir na exploração ou miciur dentro dc 6 ( seis)
contados da data da alienação, nova atividades no
outro ramo da atividade.

meses,
mesmo oo em

* I - Contribuinte: Quando tiver relação pessoal c
direta coni a situação que constitua o respecthn fato gerador;

II - Responsável: Quando sem sc revestir á condição
de contribuinte, sua obrigação decorrei dr disposições expresso
neste ( ódigo.

Ill
a iiini idades administi ativ as;

SKí/ ÀO III
D \ RESPONSARIUDADK DK ILR( MKOS

IN - Os convénios celebrados pelo Município rum
nutras esfera' governamentais.

\ rf. 7” - \ l.ci cutra em vigor na data de sua
publicação, ou após decorrido o período dc vacância, a contar da
dala da publicação nela estabclccidn.sitlvo o.s dispositivos que
instituam ou majorem tributos, definam noves hipóteses dr
incidência e extingam oo reduzam i.srncóc.s.qiic só produ/irão
efeitos apartir ilr I” ( primeiro ) dc janeiro do ano seguinte

\rt. 29 - Nos casos dr impossibilidades de exigência ilu
rumprimento dn obrigação principal, pelo contribuinte, responde
solidariamcnte com rste nos aios em que intervierem ou nas
omissões pelas quais forem responsáveis:

I - os pais. pelos tributos devidos jnir seus filhos

Art. I8 - Sujeito Passivo da Obrigação tributária
Acessória, e a pessoa obrigada à pratica ou a abstenção dc atos
previstos na Legislação Iributaria do Mnnieipio.

Art. 19 - Salvo os casos expressamente (vrevistos em
Lei,as convenções c os contratos relativos n responsabilidade pelo
pagamento de tributo, não podem ser oposto á fazenda Municipal
par» modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributá rias correspondentes.

menores;
II os tutores e curadores, pelos tributos devidos Por

seus tutelados ou curatclados;\ r(. 8* - Nenhum tributo será cobrado:
I em relação a fatos geradores ornrrido' aides do

inicio da vigência da lei que houver instituído on aumentado:
II - no mesmo exercício financeiro em que haja sido

publi.ad» a let que houver instituído ou aumentado.

Ill - os administradores dc bens de terceiras, pelos
tributos devidos por estes:

IV - o invçntarianlc, pelos tributos devidos pelt
espólio:SKC ÂOIN

DA SOLIDARIEDADE V - o sindico r o comissário, pelos tributos devidos
pela massa falido ou pelo coucorJatário:\rt.9' - A l.ci aplica-se a ato ou faro pret érito-

I - em qualquer raso. quando seja rxpressamente
interpretation, excluída a aplicação de penalidades á infração dov
disposin'* os interpretados;

\ l os tabeliães, os escrivães c os demaisAri. 20-São solidariamcnte obrigadas:
I - As pessoas expressuinentc designadas neste

serventuários de oficio, pelos tributos devidos sobre os atos
praticados Por cies ou perante cm razão do seu oficio;

All - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de
Código;II - Iratando-sc dr ato não defmitiv amente julgado. II - As pessoas que. ainda não designadas neste
Código, tenham interesse romum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.

quando: pessoas.
M deixe de defini-lo como infração;
b) deixe dc iralu-lu como contrário a qualquer

exigência dc ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudiilcnlo, nem implicado a falta
dc pagiiincnin dc tributo;

i, comine-lhe penalidade menos severa que a
prev ista na lei vigente ao tempo de sua jir álira.

Parágrafolnico.O disposto neste artigo só se aplica,
em mat éria de penalidades, ás de caráter moratório.Parágrafo l nico - \ Solidariedade não comporta

beneficio de ordem.
Art.30 São pessoiilmrnlc responsáveis pelos

eréditos correspondentes ás obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com cvecsso dc poder ou infração dc lei, contrato
social ou estatutos:

Arl. 21-Salvo os casos expressamente previstos em
l.ci. \ Solidariedade produz os seguintes efeitos:

I - A isenção ou remissão do crédito tributário
exonera iodos os obrigados, salvo dc outorgada pessoalmente a
urn deles, subsistindo nesse caso. a solidariedade quanto aos
demais,pelo saldo:

( APITII O II
D AS OBRIG A ÇÕES IRIBl l \RI \S

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os inandatáriov, us prepostos c os empregados:
III - os diretores, os gerentes ou ns representantes dc

pessoas jurídicas dc direito priv ado.Art.10 - A obrigação tributária compreende as II - \ interrupção da iirescriçáo, em favor ou contra
um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais.

seguintes modalidades:
I - obrigação tributaria principal:
II- obrigação tributária acessória.
§ P. A obrigação principal surge com n ocorrência

rio falo gerador, irm por objetivo o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária c extinguc-se junfantrntr corn o credito
dolrt decorrente.

SF.CÀO IA'

DA RESPONSABILIDADE POR INKRAÍ.ÕKS
SF.CÀO \

DA CAPACIDADE IRIBI I \KI \ PASSIA \

Art.3l - Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária
independente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza c extensão dns efeitos do ato.

Art. 22 - V Capacidade Iributária Passiva.
independe:

I- Da capacidade civ il das pessoas naturais;
II - l)e achar-sr a pessoa natural, sujeita a medidas

que importem privação nu limitação do exercicin dc atividades
civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta dc
seus bens ou negócios;

$ 2' - A obrigação tributária acessória decorrente da
Legislação Tributária feni por objeto as Prestações positivas ou
negativas nelas previstas no inlcresse do lançamento da cobrança,
d» fiscalização c da arrecadação dos tributos. Arl.32- A responsabilidade c pessoal ao agenteí

I - quanto ás infrações conceituadas por lei como
crimes ou contravenções, alvo quando praticadas no exercido
regular da administração, mandado, função. Cargo ou emprego,
ou no cumprimento dc ordem expressa emitida por quem de
direito;

III - De estar ã pessoa Jurídica regularmcntc
const it iiida. bastando que configure uma unidade economic» oo
l>rofissinnal.

sj 3" - A Obrigação Acessória, pelo simples fato dc
sua inobserv ância, convcrtc-sc em obrigação principal
relatixamrnlc à penalidade pecuniária.

II - quanto ás infrações cm cuja definição o dolo
especifico do agente seja elementar;

III - quanto ás infrações que decorram direta c
cxclusiv amente de dolo especifico:

c Apm LO ui
DA RESPONSABILIDADE TRIBI IAKI \

SK( ÂO l
' DO K.ATOGF.R VDOR

SECÀOI
DAS DISPOSIC ÒF.S GERAIS

Art. 11 I nto gerador da obrigação principal, é a
situação definida neste código como necessária e suficiente para
justificar o lançamento c a cobrança de rada um dos tributos de
competóruria do Munic ípio.

das pessoas referidas no artigo 29, contra
uquelas por quem respondem:

dos mandatários, prepostos nu empregados
mandantes.

ai

b)Art. 23 Sem prrjui/o do dispostu neste Capitulo nem
cm uutros dispositivos deste ( odigo. a Lei pode atribuir dr modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao falo gerador du rrsjkcctha obrigação,
cxcluindo- sc a rrs|>ons»bilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
esto cm caráter siiplrtivo do cumprimento total ou parcial ria
referida obrigação.

prrpoocntcscontra
empregadores;

dos diretores, gerentes ou representantes dc
pessoas jurídicas dc direito privado,contra estas.

ooseus

Art. 12 - fato gerador da obrigação acessória c
qualquer situação que na forma da legislação Tributária do
Município, impòc a prática uu u abstenção de atos que não
configure obrigação principal.

Art. 13 - Salvo disposição em contrário,considera se
ocorrido fato gerador e exislentrs os seus efeitos:

I - 1'ratando-sr dc situação dc fato. desde n momento
cm que sc verifique a circunst ância material, necessárias a qur se
produzam os efeitos que normnlmcnte lhe são próprios:

II - Tratando-se de situação jurídica, desde o
momento em que se esteja definitivamente constituida. nos termos
dc direito aplicado.

c)

An.33 - A responsabilidade é excluída pela denúncia
espont ânea da infração, acompanhada, sc for o enso, do
pagamento do tributo devido e dov juros de mora. ou do deposito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do ti-ibnro depende de apuração.

SECÀO II
DA RESPOYSABJLII) ADK. DOS ST CENSORES

Ari. 2 4 - 0 Disposto nesta vrção aplica-se por igual aos
créditos tributários definitivamentr constituídos ou em curso dc
constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos
po.stcriormcnte aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgida a te a referida data.

Parágrafo l nico - Não sc considera espontânea a
denúncia apresentada apôs o inicio de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Art. 14 - Para os efeitos do inciso II do artigo
anlerior c salvo disposições cm contrário, ov atos ou negócios
jurídicos condicionais reputam-se perfeitos c acabados:

I - Sendo suspensiva a condição, desde o momento

Art. 25 - Ov C réditos trihutárío* relativos ao imposto
predial c territorial urbano, ás laxas pela utilização dc serviços
referentes a tais bens c á contribuição de melhoria sub-rogam-sc na
pessoa dos rcspcclivos adquirentes,salvo quando conste do titulo, a
prova de sua quitação.

CAPITl1.0 IV
1)0 CRÉDITO TRIM TÁRIO

dc seu implemento:
SFÇ ÂO I

DA coNSTrmçÂo DO CKFDIIO
TRIBET.ÁRIO

II - Sendo resoluiúria a condição, desde o momento
da prática,do ato ou da celebração do negócio.

Parágrafo lnico - No caso dc arrematação em hast»
pública,a suh-rogaçào ocorre sobre o respectivo preço.Art. 15 - A definição legal dn fato gerador c

interpretada abstraindo-se:
• I - Da vnlidudc jurídica dos atos. efelivamente

praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, hrm
como da nuturc/â do objeto ou dc seus efeitos;

II - Dos efeitos dos fatos efetiv amente ocorridos.

Art.34 - O credito tributário dccorrc da obrigação
principal r trm a mesma natureza desta.Art. 26 São pcssoalmcnte responsáveis:

I - () adquirente ou remitente, pelos títulos relativos
aos hens adquiridos oo rrmidus sem que tenha hnv ido prova dc sua
quitação.

Art.35 - As circunstâncias que niudificam o credito
tributário, sai extensão oo srus efeitos, ou as garantias ou os
privilégios a ele atribuídos, que excluem sua exigibilidade, não
afetam a obrigação tributá ria que lhe deu origenv.

II - O sucessor a qualquer litulu c o cônjuge meeiro,
pelos tributos devidos pelo dc cujus até a data da partida ou da
adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão,
do legudn no da meação:

SECÀOII
DO Sl 'JEITO A ITA O O rreditu Iributáriu regulamente

constituído somente se modifica ou se extingue, ou tem sua
exigibilidade suspensa ou cxcluidn, nos casos expressamente
previstos neste Código, obedecidos os preceitos fixados no Código
Irihutiirio Nacional, fora dos não podem ser dispensadas, sob
pena dc rcspnnsahilidadr funcional, m forni» da lei, a sua
efetix ação ou as respertix as garantias.

\rt.36
III - O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até

a data de abertura da sucessão.Art. 16 - Na qualidade do Sujeito Ativo da obrigação
tributária,o Município de Ferreira Gomes, c a Pessoa Jurídica de
direito publico titular da conqieténcia para lançar, cobrar,
fiscalizar c arrecadar os tributos especificados neste ( ódigo e nas
l.cis a cie subsequente.

Art. 27 - A Pessoa Jurídica dc direito privado que
resultar dr fusã o, transformação ou incorporação de outra ou em
outra, é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato. pelas
pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo I nico - O disposto neste Artigo, aplica-sr
aos casos dc extinção de pessoa jurídica de direito privado, quando a

$ 1* - A competência tributária c indclcgáxcl. salvo
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos oo de
executar l.cis. Atos ou decisões administrativas ein matérias

SEÇÀOII
DO lANÇA.MEMO
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\rt. 3" - < ompcie privaihamente à autoridade
administrativa constituir « ( redil» Tributário pelo lauçameutu.
assim mlciidid» o procedimento administratis o tendente :r.

I - V erificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária correspondente:

II- Determinar a materia tributária:
III ( nleular o montante do tributo dev ido:
l \ - Identificar o sujeito passivo;
\ - Propor. sendo o caso a aplicação da penalidade

( APIII LO I
DOEI.EMOTRIIU TARIO

b) O número de prestações r seus vencimentos
dentro do pra/o a que se refere n inciso I.
podendo atribuir a fixação do um r de outros á
autoridade administrativa, para cada caso de
concessão cm caráter indiv iduul.

c) \ s garantias que desem srr fornecidas pelo
beneficiário, no caso de concessão em caráter
individual.

\rt. 47 - Fieam instituídos os seuointcs tributos:
1 - Impostos sobre:
al Propriedade predial e territorial urbano (IPTl ):

b) I ransmissáo inter vivo* , a qualquer titulo, por ato
oner oso,de bens imóveis, por natureza ou acessã»
fisira, e de direitos reais .sobre móveis, exceto os
de garantia, hem como ecssào de direitos » sua
aquisição ( ITBI).

cj Serviço de Qualquer Natureza ( ISS);
II Taxas:

rabisel. \ri. 43 - A concessão da moratória em caráter
individual, nào gera direito adquiri'do e será revogada de oficio,
sempre que se apure que u beneficio nào satisfazia ou «leivou de
satisfazer as condições ou nào cumpri» ou deixou de cumprir os
requisitos para oblençà o do favor, cobrando-se o créilihi
remanescente acrescido dr juros de mora:

I - ( mu imposição da penalidade cabível, nos casos dr
•lol* ou simulação do beneficiário ou dc terceiro cm beneficio
daquele;

Parágrafo l nicu - \ atividade administrativa de
lançamento é v uirulada e obrigat ória,sob pena de
rcsponsahilidadr fiineional.

a) Pelo exercício regular do poder de
Policia (IPP):

b) Pela utilização de serviços públicov
( ISP)

«•) Pda I lili/Jiláu ilos IWoiiiculo'

Art. 38 - () l ançamento reporta-se á data da
ocorrência do fato gerador r rege-se pela Lei cntào vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada.

I vpedidost IIDl!)
Ill - Contribuição dc inrlhoria.II- Sem imposição de penalidade nos demais casos.

$ P - Na revogação de oficio da moratória em
conscqfiénria de dolo ou simulação do sru beneficiário, não sc
computará, para efeito de prescrição do direito a cobrança do
crédito, o tempo decorrido entre a sua concessão e u sua rev ogaçào.

Parágrafo l niro - Aplica-se ao Lançamento a
Legislação qwe. posteriornicntc a ocorrência do fato gerador
tenha institut'd» novos critérios de apuraçào ou prncrxvo de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das
autoridades administrativas ou outorgando a» critério maiores
garantias ou privilégios,excelo, neste último caso. para u efeito dc
atrihuir responsabilidade tributária a terreiros.

CAPITI 1.0II
1)0 IMPOSTOSOBRE \ PROPRIEDADE PREDIAL

E IKRRITORIAL LRBANO
§ l1' - A moratória solicitada após o vencimento dos

tributos,implicará a inclusão do montante do credito c «lo valor tlas
penalidades pecuniárias devidas até a data rm que a petição for
protocolada.

SKÍ/ÀOI
1)0 FA 10GERADOR E DOS COMRIKl INTES

SEC \0 III
DA M SPIASÀO DO ( RI DUO IKIBI I \RIO

Art. 48 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e
lerritorial Lrhano - IPI I t r o t eoino fato gerador á propriedade.
O domínio útil nu » posse, a qualquer titulo de Item móvel, por
natureza nu aerssão física, comn definido na Lei eisil, situado na
zona urbana do Município.

SE( \() IN
DA KYIIM ÂO 1)0 ( RÉDITO TKIBI TARIOUi 39 - Suspendem a exigibilidade o crédito

tributário: Vrt. 44 - Extingue-sc o ( rédito I ribiilário:
I -O Pagamento;
II A Compensaçã o:
III — \ transação;

I A Moratória:
II - < ) drpósito de seu montante integral:
III - \ s reclamações e os rrcursus, nos lermos das

disposições deste C ódigo, rrlativas an processo administrativo
fiscal:

Parágrafo I nieo Também firam sujeitos tio imposto
de que trata o input, os imóveis que indrpctidrntemente de sua
localização na zona urbana on rural do Município:

I - Sejam utilizados comprnvadanienle. como sitio de
rorri io e nu qual a eventual produção nào se destine ao comercio:

II Não sejam utilizados em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroinduvtrial.

\ I - ^ conversação de depósito em renda.
Nil — 0 pagamento antecipado, sob a condição

resolulória da ulterior homologação du lançamento, ou quando
esgotado o prazo para a homologação do lançamento previsto no §
2a.do \rt. 142 deste Código sem que n Fazenda municipal tenha se
pronunciado;

IN - A concessão de medida liminar em mandato de
segurança:

\ V concessão de medida liminar mi dc tutela
antecipada,rm ootras espécies dc «Çào judicial;

VI- O ParcelAtm-nto.
Art.49 - Para os efeitos deste imposto,eotende-se como

z«»na urbana a definida em l.ci Municipal, ua qual se observe a
existência de. pelo menos, 2 (dois) dos seguintes melhoramentos,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I- Meio- fio ou calçamento;
II- Abastecimento de água:
III- Sistema de esgotos sanitários:
IV - Rede de iluminação pública, com ou sem

posteamento,para distribuição domiciliar:
V - Escola púhlica dc qualquer nivcl ou posto de saúde

a uma distância máxima de 3 (três) quilómetros do inutvcl
considerado.

VIII - A consignação cm pagamento, quando julgada
cm procedente;

IX A decisão administrativa irreformável, assim
entendida a definitiva na órbita administrativa, segundo o disposto
nas normas processuais deste Código, que não mais possa scr objeto
dc ação anulatória:

\rl. 40 - A suspensão da exigibilidade do crédito
tributária, nào dispensa i. cumprimento das obrigações acessórias
indepemfenlcs da obrigação principal cujo credito seja suspenso
ou dela consequentes. X - \ decisão judicial passada em julgado:

XI - A dação em pagamento dc bens móveis, nu forma
e condições estabelecidas rml.ei.

Sl BSEçAOLNK V
DA MORATÓRIA

SF-CÂO V
l> \ EXCLI SÃO DOCRLDI TO IKIBl TARIO\rt. 41 - Constitui moratória a concessão dc novu

prazo ao sujeito ppssivo,após o vencimento do prazo nrigiualmrnlc
assinalado para «i pagamento de crédito tributário. Parágrafo Cnico. Considera-se também zona urbana

as áreas urbaniz.ávris ou dc expansão urbana, constantes dc
loteamrntos aprovados pelos órgãos competentes, destinados a
habitação, a industria ou ao comércio, mesmo que localizados fora
da zona definida nu caput deste artigo.

Art. 45 Exclui-se o Crédito Tributário:
1- \ Isenção;
II — \ anistia.Art. 42 - N l.ei que conceder moratória em cará ter

geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará,
sem prejuízos de outros requisitos: Art. 44» - A exclusão do credito tribut ário, não dispenso

o cumprimento das obrigações acessórias da obrigação principal ou
dela decorrente.

,\rt.50 - Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto no primeiro dia de janeiro de cada exercício financeiro.1 -0 pra /o de duração do fnv or:

II - As condições da concessão do lavor em cará ter
indiv iduul: \rt.5l - ( «ntribuiiilc do IPTl e o proprietário, o

titular do donunio útil ou possuidor a qualquer titulo do bem
imóvel

III Sendo o raso:
aj_ Os tributos a que se aplica:

IIII LO II
DOS I RIR! IOS

1 Parcela a Deduzir
(RS)

Valor Venal (RS)

Miqonla %I
fipo onlso do Imóvel

Dc \léi

0 4.4')*)
9.999

49.990
49.999

0.00 (I
Re.stilenri.rs Ldiiiradus 0.655.0011

10.0011
Acima dc

14!
U.7U 19
0.8(1 69

t-
4.999 0.01)0 0;

5.000
25.000

Acima de

10Nàn•Residentiai-» Edificados 24.999
99.999
99.999

0.75 23
0.80 73
0.85

1.999 0100 0.110!
(1.90\ào-l,difivado> 2.U00

7.500
Acima dc

7.499
29.999
29.999

5
131.00

1.10 43

I -Não se consideram os bens móveis mantidos, em
caráter permanente nu temporário, nu imóvrl, para efeito dc sua
utilização, exploração, afurmoseamento nu roinodidade:

II- Se considera:

SI-.ÇAoI
1)0FATO GERADOR

Paragrafn Inico. Rcspondrm sulidariumente pelo
pagamento do imposto o justo possuidor, u titular du direito de
usufruto,uso ou habitação,os promitentes compradores imitidos na
posse,o» cessionários, os posseiros,os cnmudaf ários e os ocupantes a
qualquer titulo do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa
fixica ou jurídica, de direito púhlicu ou privado, isenta do imposto
ou a ele imune.

Art.55 - O imposto sobre a transmissão inter vivos, a
qualquer titulo, por ato oneroso, dc bens imóv eis,por natureza ou
acessão fi.xica, e dr direitos reais sobre imóveis, exceto os dc
garantia, bem como cessão dc direitos a .sua aquisição (IIBI), tem
comn fato gerador:

* ) nu caso de terrenos nau edificados,
em construção, em demolição ou
ruínas, u valor venal do snlm
nos demais casos, o valor venal do
xuln e da edificação.

h> I - A transmissão da propriedade uu do dumini» útil
. de heuv imóveis, por natureza o» por acessão física, ronio

definidos na lei civil: " i\ rt.52 - O impusto é anual e. na lorma da lei civil, xc
transmite uns adquirentes, salvos sc constar do liiuio rcspcctiva
certidão negativa de débitos relativos ao imóvel.

Art.54 - O valor dn x|; pai a v;dnr venal d«u
Re»idcmtii.s Edificados. Nãi* Rvsidêtn i»x EdificuI» c
ilo» NJ'J>I

puder « unitivo municipals cada cverrieiu finuiuciro.

II - A transmissão de direitos reais sobre imóveis,
excetos os direitos reaivde garantia;

III - A cessão dc direitos relativos às transmissões
referidas nos incisos anteriores.

Itlilicachiv ^gii, definido pm decreto du

I'ujugi ajo ( men.O imposto \rr;i culcidud» mediautr a
uplicjUáu. soiire •< valor venal dux imóveis, das
aliipioin» cousiaulO da M guinlc l.ilicfa:

Art56 O imposto iueidirá rspccificamcnte sohre:
I- A compra e a venda:
II- A dação em pagamento;
III- A permuta:
IV - A arrematação,a adjudicação e a remiçào:
\ - O excesso em bens imóveis partilhados ou

adjudicados, na dissolução da sociedade conjugal, a um do* _

SEC \OII
DA BASE DK < AHI.OEDAS.Vl.iQl OI VS

i

CAPini.oiii
DO IMPOSTO SOBRE TR VNSMISS ÁO UE BENS

IMÓVEIS -
Art.53 - A base dc ráleidi» do impusto é o valor venal

du imóvel apurado ua forma du art. 133.
Paragrafo l nico. Na determinação da ba.se dc cálculo:

*» •

-
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cônjuges;

NÂO-IMIDKNí l.\ SEÇÃO III
DOSl JEITO PASSIVO

VI - O excesso ile bfiis imóvel sobre o valor do
quinhão heredilá riu ou de meação, partilhado o» adjudicado 11
herdeiro ou meeiro: Vri. 5^ - C) imposto não incide sobre a transmissãoou a cessão de bens móveis ou de direitos reais a eles rçlalivosquando:

Ml \ diferença enlre 0 valor dn quuta- partc
material, recebida por 011 mais condóminos na divisã o para
extinção de condomínio de imóvel, c 0 de sun quuta-parte ideal:

N III - O mandato em causa própria ou com poderes
equivalentes e seus substabcleeiiornio. quando o instrumento
couth er os requisitos essenciais á transmissão c ã cessão da
propriedade c ilr direitos reais sobre imóveis;

l \ - \ enfiteuse c a subenfilcusc;
\ - As rendas rvprrssamcnte constitu ídas sobre hem

Art. 58 -• C nnlribuinle do Imposto r n adquirentecrssionã rin dn bem im óvel 011 do direito a ele relativo.
ouI - Efetuada para incorporação ao património depessoa jurídica em realização de capital;

II - Decorre de fusão, incorporação, cisão ouextinção de pessoa jurídica;
III - O Bem imóxrl soltar ao domí nio do antigoproprietá rio por força de retrmenda. retrmessão. pacto demelhor comprador 011 de condição rcsolutixa. mas n ão serárestituído o imposto pago cm razão dn transmissão origin á ria.

Art. .•'O Respondem pelo pagamento do imposto:I - O transmitrnte c 0 decente nas transmissões quese efetuarem sem 0 pagamento do imposto;
II - Os tabeliães escrivães e demais serventuá rios dcoficio, desde que o ato de transmissão tenha sido praticado poreles ou pcrnnte eles.sem o pagamento <lo imposto.imóvel:

S I" - O imposto não incide sobre a transmissão aosmesmos alienantes dos bens c direitos adquiridos nu forma doincisai I. deste artigo, em decorrência dc sua desincorporacão dopatrimónio da pessoa jur ídica a que foram transferidos.

\ l - A cessão dc direitos:
a ) do arrematante uu adjudicante. depois de assinado

o auto de arrematação ou adjudicação:
b ) ao usufruto, ao usucapião, á concessão real de uso
e á sucessão:
c) Decorrentes de compromisso de compra e senda e
de promessa real de uso:
\ ll - \ acessão física quando houvci pagamento de
indcnizHçio:
\!ll Todos os demais atos onerosos translate os de
bem móvel, por natureza ou ucessáo fisira r
constitutivos de direitos reais sobre imóveis, exceto
os rir garantia c de cessão dc direitos a cies relativos.

SEÇÃO l \
DABxSEDEf \ I Ct 1.0 E DAS \ LIQl OTAS

\ rl. 611 \ Base dc Cá lculo do imposto ê 0 valorvrnal riu imóvel 011 do direito transmitido, na furma definida no\ rt. 133. quando o valor declarado du transação for inferior a ele.
§ 2" - O disposto uns incisos I e II dcslr artigo, não scaplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividadepreponderante a compra e a venda desses bens ou direitos, lotaçãode hens imóv eis ou arrendamento mercantil. \ rl. 61 Nas transações descritas a seguir.eonsiilerar-se -ao como hase dr cá lculo dn imposto, os percentuaisdo valor venal apurado na forma do cupnt artigo 60:

I - 70 % (setenta por cento ), na instituição defideicomisso e na sessão de direitos de usufruto;
II - 30 % (trinta por cento), nas rendas

cxpiTssamcntc constitu ídas sobre imóveis:
III - 40 % (Qunrentii por cento), na concessão de

$ in - Considera-se caractcri/ada a atividadeprrpomlerante quando, mais dc 5(1% ( ( inqlicnla por centol dareceita operacional da pessoa jur ídica adquirente nos dois (02 )anos anteriores c nos (02 ) anos seguintes à aquisição decorreremdc transações referidas no parágrafo anterior.I'aragrafo l nico - Equiparam-se a compra e ó
venda, para efeitos tributá rios:
I - A permuta de bens móveis, por bens r direitos de
nutra natureza:
D - A permuta de hens móveis *i(nados no território
do Municipin.

§ 4o - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suasatividades após aquisição ou menos de 9020 doisNinos antes,apurar-se-á a preponderâ ncia a que se referem os paragrafos
anteriores nos|03l três anos seguintrs ã aquisição.

direito real do uso.
§ I * - Nas transmissões por acessão física, á base decalculo srrá o valor da indciii/açào ou o valor venal da fraçaacréscimo transmitido, se maior. o ou

§ 5“ - \ crificaila a preponderâ ncia a que se referemos parágrafos anteriores, lornar-sc-á devido o imposto nos termos
da l .ei vigente á data da nquisiçâ n e sobre o valor atualizado do
Imóv cl 0« dos direitos sobre eles.

Vrl. 62
apliraçã o. sobre 0 valor venal dos imóveis, das aliquotasconstantes da seguinte tabela:

O Imposto será calculado mediante aSEÇÃO II
DA

Tipo do l so
dn Imóvel \ alor N rnnl

KAr
l )c
Mr

IIR. ^idêm!.) <

i iJifrc.tilm 4.999
5.000

49.999
50.000

99.999
Vcima de

9$.999 ,
0Mio

Rrsidnuiai*
I ilifu miti *

2.999
3.IHM )

49.999I
50.0011

99.999
Vcima

99 999

I

de

0
\3M*

• Edificado*
999I

1.000
4.999

5.000
!9.999

Acima dc
9.999

5 - Serviços de medicina c assistência veteriná ria econgénere.
rodovia, posies, cabos, dutos c condutos de qualquer natureza.

3.06- Cessão de andaimes, palcos, coberturas c oulras
estruturas de uso temporá rio.

4 -Sen iço de Saúde, a*sixlrncia medica c congénere.
4.01- Medicina e Biomrdicina.
4.02- Análises clinicàx. patologia, eletricidade médica,

radioterapia, quimioterapia. ultra-snnografia, ressonância
magnética , radiologia, lomugrafia e eongéiírres.

4.(13- Hospitais, clinicas. laborat órios, sanatórios,
inaiiirómips, casas dr sa úde, prontos-socorros, ambulatórios c
congé neres.

4.04- Instrumentação cirú rgica.
4.05- Vcupuntura.
4.06- Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07-Smiços farmacêuticos.
4.08- Terapia ocuparional, fisioterapia e fonoaudiõloga.
4.09- terapia* de qualquer es|)écie destinadas au tratamento

fision. orgânico e mental.
4.10- Nutrição.

4.11- Obstetrícia.
4.12-Odontologia.
4.13- Oríóptica.
4.14- Próteses sob encomenda.
4.15 Psicaná lise.

( APITI 1,0 IV
1)0 IMPOSTO SORHE SERVIÇOS

SEÇÃO í
DÒ E VIO ( » ElV\ DOR

5.01 - Medicina veterinária e zootécnica.
5.02 - Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-socorro* c
congé neres, na á rea veteriná riá.
5.03- Laboratórios de análise aa área veterinária
5.04 - Inseminação artificial, fertilização m vitrv e
congéneres.
5.05- Bancos dc sangue, de órgãos e congéneres.
5.06 - C oleta dr sangue, leite, tecidos, sémen, órgãw. r -
materiais biológicos de qualquer espécie.
5.07 - l nidade de atendimento, assistência ou tratamento
móvel c Congénere.
5.08 - Guarda, tratamento, amestramenio, embelezamento.

;

Art. 63 - 0 Imposto, Sobre Serviço dc Qualquer
Naluic/a. tem como fato gerador á prestação dos serviços
constantes da Lista seguinte, ainda que estes nào sc constituam
como nth idade preponderante do prestador:

1 - Análise e rirsrnv olvimento dc Sistema.
1.01- Programação.
1.02- Processamento de dados e congéneres.
1.03- Elaboração de programas de computadores, inclusive

dc jogos eletrónicos.
1.04- Licenciamento nu cessão de direito de uso de

programas dr computação.
1.05— Acessória e consultoria em Informática.
1.06 Suporte técnico cm informá tica, inclusive instalação,

configuração e manutenção dc programas de computação e
banco* dc dados.

1.07- Planejamento, confccçâo, manutenção r atualização dc
páginas eletrónicas.

2 - Serviços dc pesquisas e desenvolvimento de qualquer
natureza.

2.01-^vcrviço de pesquisa c desenvolvimento de qualquer

i

alojamento e congénere.
5.09 Planos de atendimento e assistência médico-
veteriná ria.
6 - Serviço de cuidados pessoak, esté ticas. atividades

físicas e congéneres.
6.01- Barbearia, cabeleireiros. masifunH. pedicuros e

congénere.
6.02- Esteticista, tratamento dc pele. depilação e congéneres.
6.1)3- Banhos, duchns.saunas, massagens c congéneres.
6.04- Ginástica, danças, esportes, natação, artes marciais c

demais atividades físicas4.16- Psicologia.
6.05-Centros dc emagrecimentos, spas e conuêneres.
7 - Sen iços relativos a engenharia, arquitetura, geolugi»,

urbanismo, construção civil.
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e
congéneres.
7.01- Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,

geologia , urbanismo, paisagismo e congéneres.
7.02- Execução, por administra ção, empreitada ou

subempreituda. dc obras de construção civil, hidrá ulica ou elétrica
c dr outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração dr
poços, escavação drenugem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concrcragrm r a instalação c montagem de
produtos, peças c equipamentos (exceto 0 fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local
da prestação dos sen iços).

7.03- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade,

estudos organizacionais c oulrox, relacionados com obras e
serviços de engenharia , elaboração dr anteprojetos, projetos _

4.17- Casas de repouso c de recuperação, creches, asilos e
congéneres.

4.18- Inseminação artificial, fertilização lit vitro c
congéneres.

4.19- Bancos de sangue, leite, peles, olhos. óvulos, semen e
congcnercs.

4.2B- Coleta dc sangue, leite, rechlos. sémen. órgãos c
matérias biológicos dc qualquer espécie.

4.21- l nidade de atendimento, assistência nu tratamentos
móveis e congénere*.

4.22- Planos de medicinas dr gru|Mi ou individual c
conv é nio* para prestação de assistência médica, hospitalar,
odoitlulógica f congénere.

4.23- Outros planos dc sa úde que sc cumpram através de
sen i ço de terreiros contratados, credenciados, cooperados ou
apenas pagos pelo operador dn plano mediante indicação do
beneficiá rio. *

natureza.
3 -Sen iços prestados mediante locação, cessão de direito

dc uso c congéneres.
3.1) I — Dc veículos terrestres automotores dr embarcações e

dc aeronaves.
3.02- Cessão de direito dc uso de marca e de sinais de

propaganda.
3.04- Explorações dc salões rir festas, centro de convenções,

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios einósios,
auditórios, rasas de espetáculo*, parque de diversões, cancha* r
congé neres, para realização de evento* ou negócios dr qualquer
nadirc/a.

3.05 Locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão dc uso compartilhado ou não, dc ferros jti.

»•« '5
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congéneres.
12.14- I tu nccimeiilo de músien para ambientes fechados on
não. mediante transmissão por qualquer processo.
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, Iritis
elétricos e congéneres.
12.16

cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito c
similares, por qualquer meio nu processo; serviços relacionados à
transferência de valores, dados fundos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas cm geral.

1 missão, fornecimento, devolução, sustaçào,
cancelamento c oposição de cheques quaisquer, avulso ou por
(alão.

básicos c projetos executivo* para trabalhos de engenharia.
7.04- Demolição.
7.05- Reparação. conservação e reforma de edifícios,

estradas, pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços).

7 - 0fi- Colocação c instalação de tapetes, carpetes, assoalhos.cortinas, revestimentos de paredr, vidros, divisórias, placas de
gesso e congéneres, com material fornecido pelo lomndor desen icos.

15.17-
Lxihição de filmes, entrevistas, musicais,

espet áculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições
esportivas, de drslrc/a intelectual c congéneres.

12.17 - Recreação c animação, inclusive cm festas r eventos
de qualquer naturezn.

15.18- Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação
e xistoria de imrtvcl ou obra, análise técnica e jurídica, emissão,
rei- missão, alteração, transferencia c renegociação de contrato,
emissão c reemissão do termo de quitação r demais serviços
relacionados a crédito imobiliário.

7.117- Recuperação, raspagem, polimento e ilustração depisos c congéneres. 13 Serviços relativos a fonografia. fotografia,
cinematografia c reprogrufia.

13.01- Fonugrafia ou gravação de sons. inclusive trneagem,
dublagem, mixagern e congéneres.

13.02- fotografia c cinematografia, inclusive revelação,
ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congéneres.

13.03- Keprografia. microfilmagem c digitalizaçáo.
13.04 < nmposição gráfien, fotoromposição, clichéria,

zincografia. litografia, fotolitografia.

".08- ( alafrtaçân.
.00- \ arrição. coleta, remoção, incinerarão, tratamento,

reciclagem, separação c destinar ão final de lixo. rejeitos c outrosresíduos quaisquer.
7- 10- Limpeza. manutenção e conservação de vias c »logradouros públicos, imóveis, chaminé-,, piscinns. parques,jardins e congéneres.
7.11- Decoração c jardinagem, inclusive corte e poda tlc

16 -Serviços de transporte de natureza municipal.
16.(11- .Serviços de transporte dc natureza municipal.

17- Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico,
cmiláhil. comercial e congénere.

17.111- Xssrssoria ou consultoria de qualquer natureza, não
contida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa.
« oleia, compilação c fornecimento de dndos r informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro c similares.
17.02 - Digitação, estenografia, expediente, .secretaria cm
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação,
revisâo. tradução, apoio c infra-estrutora administrativa c
congéneres.
17.(13

14 - Sen icos rrlativos a bens dc terceiros.
14.01-Lubrificação, limpeza, lustrncão, revisão, varga e

recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
eonsenação dc máquina, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou dc qualquer objeto ( exceto pecas c parles
empregadas ).

14.112- Assistência técnica.
14.03- Kccondicionamentos de motores (exceto pecas r

partes empregadas).
14.04- Recauchutagem ou regeneração de pneus.

an ores.

7.12- ( onirolc e tratamento e efluentes dc qualquer
natureza e de agentes fí sicos, químicos e biológicos.

T. l 3 Detriizaçào. desinfeiuçáo, drsiiisetizução. imunização,
higieni/ação. desratização, pulverização e congéneres.

7.14- florestamento, reflorrslamento. semeadura, adobaçâo
e congéneres.

7.15- Lscoamento, contenção dc encostas r seniços

1’lmicjanieiitu, coordenação, programação ou
organização térnica, financeira ou administrativa.
17.04 - recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de
máo-de-ohra.
17.05 - fornecimento dc mão-dr-obra, mesmo em canilrr
temporário, inclusive dc empregados ou trabalhadores,
avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de
serviço.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoções de
vendas, planejamento dc campanhas ou sistemas dc
publicidade, elaboração de desenhos, textos c demais
materiais publicitários.
17.07 - Franquia ( Frachsing).
17.08 - Per ícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.110- Planejamento, organização e administraçã o de feiras,
exposições, congressos e congéneres.
17.10 - organização dc festas c recepções; bufe ( excelo o
fornecimento de alimento de bebidas).
17.11 - Administração cm geral, inclusive dc bens e negócios
de terceiros.
17.12- I .rilão e congéneres.
17.13 - Advocacia.
17.14 Arbitragem de qualquer espécie , inclusive jurídica.
17.15- \udiloria.
P. 16 - Análise dr organização e mé todos.
17.|7 _ Muaria c cálculos técnicos dc qualquer natureza.
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos c
auxiliares.
17.IV- Consultoria c assessoria económica ou financeira.
17.20- f statistica.
17.21 - Cobrança cm geral.
17.22 - Assessoria. análise, avaliação, atendimento, consulta,
cadastro. seleção, gcrenciamenlo de informações,
administração de contas a receber ou a pagar c cm geral,
relacionados a operações dc fatorizaçã o ( factoring).
17.23

congéneres.
7.16- Limpeza c drenagem de rios, portos, canais, baias,

lagos, represas, açudes c congéneres.
7.17- Acompanhamento e fiscalização da execução de obras

de engenharia, arquitetura e urbanismo.
Aerofotogrametria (inclusive interpretação ),

cartografia, mapeamenlo. levantamentos topográ ficos,
batimétricos. geográ ficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e
congéneres.

7.19-

14.115 Restauração, recondicionamcnlo, acondicionamento,
pintura, beneficiamento. lavagem. secagem. tingimento,
galvnnoplaslia, anodização. corte, recorte, polimento, plasfifieaçãn
c congéneres, de objetos quaisquer.

14.06- Instalação c montagem dc aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao
usuário final, cxclusivamente com material por ele fornecido.

14.07- Coloração de molduras e congéneres.
14.08- Kncudernação, gravação e douraçào de livros,

revistas e congéneres.
14.119- Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido

pelo usuário final, exceto aviamento.
14.10- Tintura c lavanderia.
14.11- Tapeçaria e reforma de eslofumento em geral.
14.12- Funilaria c lanlcrnngcm.
14.13- Carpintaria e srrrnlharia.

7.18

Pesquisa, perfuração, cimentaçâo, mergulho,
pcrfilagem. concrctação. testemunhngeni. pescaria, estimulação c
outros recursjis minerais.

8 - Serviço de educaçã o, ensino, orientação pedagógica e
educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal
de qualquer grau ou natureza..8.01- fusino regular pré-escolar, fundamental, médio r

superior.
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e
educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer
natureza. 15 - Serviços relacionados ao setor bancá rio ou financeiro,

inclusive aqueles prestados por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pda l niào ou por quem direito.

15.111- Administração de fundos quaisquer, de consórcio, «Ir
cartão de cr édito nu débito c congéneres, de carteira de clientes,
de cheques pre-datados e congéneres.

15.02- \bcrtura de contas cm geral, inclusive conta-
corrente, conta dc investimentos c aplicação e caderneta dc
popança. no l*ais e nu exterior, hem conto a manutenção das
referidos contas inativas.

15.03- Locação c manutenção de cofres particulares, de
terminas eletrónicos, de terminas dc atendimentos c de bens c
equipamentos em geral.

15.114 Fornecimento ou emissão de atestados em geral,
inclusive atestados dc idoneidade, atestado de capacidade
financeira e congénere.

15.05- Cadastro, elaboração dc ficha cadastral, renovação
cadastral e congénere, inclusão ou exclusão nu C adastro dc
Kmitentes dc Cheques sem Fundos - ( CF ou cm quaisquer outros
bancos cadastrais.

15.06- F.missão. rcrmistlii c furnccimentn dc avisos,
comprovantes e documentos em geral: abono de firmas; coleta e
entrega dc documentos, bens c valores; comunicação com outra
agencia oo coin a administração central; licenciamento eletrónico
dr veirulos: transferência dc veículos: agenciamento fiduciário ou
depositário; devoluçã o dc bens em custódia.

15.117 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a
contas nn geral, por qualquer meio oo processo, inclusive por
telefone, fae-simile, internet c telrx, acesso a terminais dc
atendimento, inclusive vinte c quatro horas: acesso u outro hauro
e a rede compartilhada: forneciioento de saldo, extraio v demais
informações relativas a contas cm geral, por qualquer meio oo

- Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e
congéneres.

9,01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service, condomínios. Flat, apart-hotèis, hotéis, residências,
residence-service. hotelaria marítima, motéis, pensões e
congéneres.ocupação por temporada com fornecimento de serviço
( o valor da alimentação c gorjeta, quando incluído no preço da
diá ria, fica sujeito ao Imposto Sobre Sen iços ).

9.02- Agcnciamrnlo. organização, promoção intrrmcdiuçàn p
execução de programas dc turismo, passeios, viagens, excursões,
hospedagem e congéneres.

9.03- Guias dc turismo.

»>

Apresentação dc palestras, conferências,
seminários c congéneres.

Serviço dc InterincdiaçAo.
10.01- Agenciamento, corretagem, ou intermcdiação dc
câmbio, de seguros, dc cartões de créditos, de planos dc
saúde e de planos dc previdência privada.
111.02- Agenciamento, corretagem ou intrrmediação de

rilulos em «geral, xalorcs imobiliários c contratos
quaisquer.

111.03- \genciamrnto, corretagem ou intermcdiação de
direitos dr propriedade industrial, artislicn ou
literária.

10.04 - Agenciamento, corretagem oo intermediaçáo dc
contratos dc arrendamento mercantil (leasing), dc
franquia ( Franchising) e de fatorização ( factoring).

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intcntiediaçâo de bens
móveis ou imóveis, não abrangidos cm outros itens
ou suhilens, inclusive aqueles realizados no âmbito
de bolsas dc mercadorias e futuros, por quaisquer
nteios.

I II.H6 - Agenciamento marítimo.
10.07 - Agenciamento de noticias.

10
18- Serviço dc regulação de sini.slrus vinculados u contratos de

seguros, inspeção c avaliação de riscos para cobertura de
contratos de seguros, prevenção f gerência dc riscos seguráveis e
congéneres.

18.01- Serviços de regulação de sinistros vinculados a
contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para
cobertura dc contratos de seguros, prevenção e gerências de
riscos seguráveis e congéneres.

19- Serviços de distribuição de vendas dc bilhetes c demais
produtos de lotcria, bingos, cart ões, pules ou cupons de apostas,
sorteios, prémios, inclusive os decorrentes de titttlos de
capitalização r congéneres.

19.01- Serviços de distribuição dc vendas de bilhetes e
demais produtos de loleria, bingos, cartões, pules ou cupons
de apostas, sorteios, prémios, inclusive os dccorrrntrs de
t í tulos de capitalização e congéneres.

processo.
15.08- f.missão. remissão, alteração, cessão, substituição,

cancelamento r rcgislro de contrato de crédito; estudo, análise e
avaliação dc operações dc crédito; emissão, concessão, alteração
on contratação dc aval. fiança, anuência c congéneres: serviços
relativos á abertura «Ir crédito, para quaisquer fins.

15.09- Arrendamento mercantil ( leasing) dc quaisquer bens.
inclusive cessão de direitos r obrigações, substituição de garantia,

alteração, cancelamento e registro de contraiu, c demais serviço
relacionados no arrendamento mercantil ( leasing).

15.1(1 Serviços relacionados a cobranças, recebimentos oo
pagamentos eiu geral, de títulos quaisquer, dr contas ou carnes, de
câmbio, de tributos e por conta dc terceiros, inclusive os efetuados
por meio eletrónico, automático oo por máquinas de atendimento;
fornecifnento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissão dr carries, fichas de compensação, impressos e
documcnros rm geral.

15.11- Devolução de t ítulos, protesto de títulos, sustaçào dc
protesto, manutenção de títulos, reaprcsciiiaçãu de t ítulos, c
demais serviços a eles relacionados.

20- Serviço portuário, aeroportuário, ferroportuario. de
terminais rodoviários, ferrov iários e mrtroviários.

20.01- Serviço portuários, ferroportuários utilização de
porlo, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro, ntraração, drsalracaçâo.
Serviço de pralicugem. capatazia, movimentação ao largo,
serviços de armadores, esliva, conferência, logísticas e
congéneres.
20.1*2- Serviço aeroportuários, utilização dr aeroporto,
movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer
natureza, capatazia. movimentação de aeronaves, serviços de
apoio aeroportuários. Serviços acessórios, movimentação dc
mercadorias, logísticas e congéneres.
20.03- Serviços de terminais rodoviários, ferroviários,
mrtroviá rios, movimentação de passageiros, mercadorias,
inclusive, soas operuções logísticas c congéneres.

Agenciamento «Ir publicidade c propaganda,
inclusive o agenciamento de veicula ção por qualquer
meio.

10.09 - Representação dc qualquer r̂ toreza. inclusive
comercial.

10.08

- Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento,
vigilância c congéneres.

11.01 - Guarda r estacionamento de veículos terrestres
automotores, dr aeronaves e dc embarcações.

11.02—Vigilância, segurança ou monitoramento de hrns e

I I

pessoas.
11.03- Escolta. inclusive dc veículos c cargos.
11.04

guarda dr bens dc qualquer espécie.
Armazenamento, deposito, rarga, arrumação e

21-.Serviços de registros públicos,cartorários c notariais.
21.01- Serviços dc registros púhlicos, cartorários r notariais.Serviços de diversões, lazer, entretenimento p

congéneres.
12.01- Fspeláculos teatrais.
12.02- Exibições cinematográficas.
12.03- Espetáculos circenses.
12.04 - Programas dc amiilúriu.
12.05- Parques de diversões, centros dr lazer e congéneres.
12.06- RoHies.T áxi-dancing e congéneres.
12.07 _ Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas,
concertos, recitais, festivais e congéneres.
12.08 Feiras, rxposições, congressos e congéneres.
12.119 - Bilhares, boliches e diversões clctiv »icas ou nãu.
12.10 - Corridas c competições dc animais.
12.11 - Competições esportiva* ou de ‘destreza fisicu ou
intelectual, com OII sem a participação do espertador.
12.12 - Kxcruçâo de música.
12.13 - produção mediante ou sem encomenda prévia, dc
eventos, espetá culos, entrevistas. Shows, ballet , danças,
destiles, bailes, teatros, óperas, ronrertos. recitais, festivais e

12 15.12- Custódia cm geral inclusive dc tí tulos c valores
mobiliários.

15.13- Serviços relacionados a operações de câmbio em
geral, edição, alteração, prorrogação, ranrrlamcntu e baixa de
contrato dc câmbio; emissão dc registro de exportação nu de
crédito, cobrança ou imposto uo cvterior: emissão fornecimento c
cancelamento dr cheques dc xiagent: fornecimento, iransfcrcncia.
cancelamento e demais seniços relativos a carta de crédito de
importação, exportação r garantias recebidas; envio - r
recebimento de mensagens cm geral relacionadas a operações dr
câmbio.

22- Seniço de exploração dc rodovia.
22.01- Serviço de rxplnração'dr rodovia mediante cobrança

dc preço ou pedágios dós usuários, envolvendo
cxrcuçào de seniços de eonsenação. manutenção,
melhorumentos para adequação de capacidade e
segurança de trânsito, operação, monitoraçâo ou dr
permissão ou em normas oficiais.

23- Seniço de programação c comunicação visual, desenho
industrial e congénere.
23.01- Seniço de programação e comunicaçã o visual,

desenho industrial c congénere.
15.14- Fornecimento, emissão, reemissão, renovaçã o c

manutenção de cartão magnético, cartão dc credito, cartão dc
débito, cartão salário e congéneres.

15.15- ( «Jiupcnxaçáo dc cheques r titulo* quaisquer, seniços
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saques
de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em
terminais eletrónicos e de atendimento.

15.1(r- h missão, rccmissâo. liquidação, alteração.

I
24- Serviços dc chaveiros, ronfccçáo de carimbos, placas,
sinalização visual Banners, adesivos e congéneres.
24.01- Serviços dr chaveiros, confecção dr carimbos, placas,

sinalização v isual Banners, adesivos e congéneres.\
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administradoras de obras dr construção civil, tomadoras
intermediá rias dos serviços descritos no suhitrm 7.02.11. 02. 17.05e 17.00 da lista do artigo 63.

parques, jardins e congéneres, no caso dos serviços
descritos no subilcm 7.10, na lista do Ari. 63.

Alll - \a execução da decoração e jardinagrm. do corte e
poda e an ores no caso dos serviços descritos no
Mibileni 7.11 da lista do Art. 63.

I.\ - \o controle c tratamento do efluente de qualquer
natureza c dc ageutrs físicos. químicos e biológicos, no
caso dos seniços descritos no subitem “U 2 na lista do
Art 63.

X - No reflorestamento. semeadura, adubução e congéneres
no caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista
do Art.63.

\ l \ a execução dus seniços de escoramento, contenção dc
encostas r congéneres, no caso dos serviços descritos no
suhitrm 7.15 da lista do Art.63.

XII - Na limpeza c drenagem no caso dos serviços descritos
no subilcm 7.16 da lista do \ rt. 63.

\ 111 - Na guarda <iu estacionamento do hem no caso dos
sen iços dcscrilus no subitem I l.lll da lista do Ari,63.

Na vigilâ ncia, segurança ou monirorameulo dos bens
das pessoas, no caso dos serviços dcscrilos no subilcm,
I 1.112 da lista do Art. 63.
- No armazenamento, depósito, carga, descargo,
arrumação e guarda do hem. un caso dos seniços
descritos no suhitrm, 11.04 da lista do \ rt. <»3.
- \a execução dos .seniços ilr diversão, la/cr.

entretenimento r congé neres, no caso dos serviços
descritos no.s subitens 12. rvretoo I 2. l 3 da lista do Vrt.

25-Sen icos funerários.
25.01- funerá rias, inclusive fornecimento de caix ão, ornas

ou esquifes; aluguel dc capela; transporte do corpo
cadav érico; fornecimento dc flores, coroas ç outros
parâ metros:
conservação ou restauração de cadáveres.

25.ÍI 2- (‘reinação de corpos c partes de corpos cadav éricos.
25.113- Planos ou convénios funerários.
25.04- Manuten ção e conservação de jazigos e cemitérios.

ou

§ 2o As pessoas fisiras e jur ídicas referidas nu caput deste
artigo c nos incisos I a IV do § P deverão repassar ao TesouroMunicipal o valor do imposto, inclusive mulr» c acréscimo legais,
na forma e nos prazos definidos na legislaçãoTributária.

embalsamento. embelezamento.

26- Serviço de roleta, remessa ou entrega dc
correspondência, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios c suas agencias franqueadas,
rourricr e congé neres.
26.01-

SEÇÂO III
l ) A RASE DL” ( VLCl ' I.O K DAS AI .Í QIOTAS

Art,7|. \ base de calculo dc ISS é o preço do serviço.Serviço dr roleta, remessa ou entrega de
correspondência, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive polos correios e suas agências franqueadas,

courrier c congcnrres.
v} r Quando os serv içns descritos nos subitens 304 e 22.01 da

lista do art. 63. a hasr de cálculo será proporcional,
conforme o caso. à extensão da ferrovia, rodov iu.dutos
e condutos dc qualquer natureza, cabos de qualquer
natureza, ou
territó rio do Município.

27- Serv iço de \.ssil6rni ia social.
27.111- Serviço de Assilôcncia social.

\ l \

28- Servi ço dr avaliação de bens r serviço dc qualqiifi
natureza.
28.01 - Serviço de avaliação de bens e serviço de qualquer

natorr/a.

\ A ao n ú mero dc postes, existentes uo

?j 2o O valor dos matérias forneridos pelo prestador dus
serviços previstos nos subitens 7.02 a 7.115 da listn do
artigo 63 não se incluem ua base dc calculo do imposto,

\ V|

29 - Serviço de biblioteconomia.
27.111 - Serviço dr biblioteconomia. 63.

§ 3" Quando a prestação do serviço sc der sob forma de
trabalho pessoul do próprio contribuinte, o imposto
corresponderá aos seguintes valores:

\ A|| Na execução do transporte, no caso dos serviços
descritos no suhitrm 16.0! da lista do Art. 63.30 Serviço de hiulogia. biotecnologia e química.

30.01- Serviço de biologia, biotecnologia e química.
W III - Nos casos dos serviços descritos no suhitrm P.05 da

lista do \ rt. 63.
XIX - No planejamento, organização e administração da

feira, no caso dos serviços descritos no suhitrm 17.09 da
f

lista do Art. 63.
W - Na prestação dus serviços portuá rios, aeroportuários,

ferroporluãrins. de terminais rodoviá rios, ferroviá rios
ou metroviá rios. no caso dos serviços descritos no
subitem 211 da lista do Art. 63.

a ) Quando a realização do serviço exigir formaçã o cm
n ível superior de ensino, será de um Salá rio mínimo
por ano;

b) Quando a realização do serviço exigir formação ern
nivel médio, será dc meio salá rio minium por ano;

O Quando sc tratar dc serviços profissionais dc artista,
atletas, modelos e manequins, um terço (1/3) de um
salá rio m ínimo.

31- Scrviços técnicos em cdificaçãcs, eletrónica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações c congéneres.
31.01- Scrviços técnicos cm edificações, eletrónica,

eletrotécnica, mecânica, telecomunicações c congéneres.

32 Serv iços dc desenhos técnicos.
32.01- Serviços dc desenhos técnicos.

33 Serviço dc desembaraço aduaneiro, comissá rios,
despachantes c congéneres.

33.01- Serviço de desembaraço aduaneiro, comissá rios,
despachantes e congé neres.

$} 2“ - No caso dos serviços descritos no subitem 3.04 c 22.01
da lista do Art. 63, ccmsidcrado-sc ocorrido o fato
gerador e devido o imposto ao Município cm relação ã
extensão no seu território:

I - Da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos dc
qualqurr natureza, objetos de locação, sublocação,
arrendamento, direito dc passagem ou permissã o dc
uso. compartilhado ou nã o.

II - Da rodov ia explorada.

4" - Considera-se trabalho pessoal do próprio contribuinte,
para efeitos do § 3°. deste Artigo, o executado pcssoalmcnte («elo
próprio contribuinte, com auxiliu de até 02 (dois ) empregados.

34 - Seniços de invrstiguçòcs particulares, detetives e
congéneres.

34.fM — Serviços de investigações particulares, detetives e
cungcneres.

'i‘i. “ 2 - As aliqiiotas do linpnstu Sobre Nérvicu dc
Qualquer Natuiez.H, sã o fixadas cm 5% tcinco poi ceiirn).

I - No ciíso dc profissionais autónomos, aplica-se à regrn
estabelecida no § 3°, do Art. Anterior.

II - O vencimento de fatura deverá ser recolhido no 5*
( quinto) dia ú til do mês subsequente.

35 - Serviço de reportagem, nssrssoria dc imprensa,
jornalismo e relações pú blicas.

35.01 - Serviço dr reportagem, asxcssoria de imprensa,
jornalismo r relações pú blicas.

36 - Serv iços de meteorologia.
36.(11 - Serviços de meteorologia.

§ 3" - No cuso dos serviços executados em águas mar ítimas,
considera se ocorrido o falo gerador do imposto no
local do estabelecimento prestador dos serviços, exceto,
ov serv i ç os descritos no stihilcm 20.(11.

Art. 73
contribuinte, no caso das empresas enquadráveis em maix de um
dos itens da lista dc serviços. o imposto sera calculado aplicando-
se a aliquota especifica subre ti preço do serviço dc rada afiv idade.

Nn hipótese de serviços prestados pelo mesmo

Art. 66 - ( onsrdcra-sc estabelecimento prestador, o local
mulr o contribuinte desenvolva a atividade dc prestar serviços, dc
modo permanente ou temporá rio, c que configure unidade
económica ou profissional, sendo irrrlcvante para caractcri/á- lo
as denominações dc sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contrato, on ainda
quaisquer outras denominações que venham scr utilizadas.

37 Parágrafo l nicn - O contribuinte deverá apresentar
escrituração qur permita diferenciar as receitas especificas das
v á rias ativ idades, soh pena de ser aplicada a aliquota mais elevada
sobre o preço total do serviço prestado.

Serviços de artistas, atletas, modelos r manequins.
37.01- Seniços dc artistas, atletas, modelos e manequins.
38 - Serviços dr muscologia.
38.01 Sen iços de muscologia.

Ari. 74 - \a hipótese dc seniços prestados pelo iiusmn
contribuinte nu caso dos profissionais autânomus ou das
sociedades de profissionais enquadráveis em muis de um dos itens
da lista dc serviços, n imposto será calculado em relação a cada
uma das ativ idades exercidas.

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.(11 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o

material for fornecido pelo tomador do sen iço ). Art. 67 - ( ) contribuinte que exercer mais dc unia das
atividades relacionadas na lisa do Art. 63, ficará sujeito
à incidência de imposto sobre todas cias, inclusive
quando se tratar profissional autónomo.

40 - Serv iços relativos a obras e arte snh encomenda.
4(J.0 I - Obras dc arte sob encomenda.

SEC AO II
DO SI JEITO PASSIVO

SECÃO IA§ 1 “ - Ressalvada as exceções expressas na lista dc que trata o
ruput. os serviços nele mencionados, ficam sujeitos ao
Imposto Sobre Seniços, ainda que sua prestação
envolva fornecimento de mercadorias. DA ESCRITA E DO DOCl MENTO FISCALAri. 68 - Contribuinte do imposto é o prestador do

serviço. Art. 7>
_ o contribuinte sujeito ao lançamento por

homologação fica obrigado a:
I - Manter escrita fiscal destinada ao registro dos seniços

prestados, ainda que nã n tributáveis:
II - Emitir notas fiscais de seniços ou outros documentos

admitidos pelo órgão tributário, por ocasião da
prestação dos seniços;

III - Manter registros dos profissionais, nn caso da sociedade
a que se refere n inciso IA ” do art. 70.

§2“ - O imposto dc que trafarstr artigo incide ainda sobre os
serviços prestados mediante a utilização de bens c
serviços pú blicos explorados economicamente mediante
autorização, permissão nu concessão, com 0 pagamento
de tarifa preço 011 prdágio pelo usuário final do serviço.

Parágrafo l nico - Não são contribuintes os que prestam
srrviços em relação de emprego, os trabalhadores avulsos r os
diretores e membros dc conselhos consultivos e fiscais de
sociedades.

Art. 69
seguintes modalidades de lançamento;

I - por homologação: aqueles cujo imposto tenha por liosr
de cálculo O preco do serviço r as sociedades de profissionais;

II - de oficio ou direto: os que presturcn» serviços sob a
forma dr trabalho pessoal.

Os contribuintes do imposto sujeita -sr a>§3" - A incidência do imposto nà u depende da denominação
duda ao serviço prestado.

Art. 76 - < ada estabelecimento terá escrituração tributária
própria. Vedada sua centralização na matriz
estabelecimento principal.

Art.64 - O impnsto não incide sobre:
I As explorações de srrviços para o exterior do Pais;
II - A prestação de serviços em relação de emprego, dos

trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de
conselho consultivo ou dc conselho fiscal dc sociedade e
fundações, bem como dos sócios-gerentes c dos
gciTutcs-df legados.

Parágrafo único. A legislação tributária estabelecerá as
normas c condições operacionais relativas ao lançaincntu,
inclusive as hipóteses de substituição nu alteração das
modalidades dr lançamento estabelecidas nos incisos I c II deste
artigo.

Parágrafo 4 nico - Constituem inatramcatos aaufinre* da
escritura tributá ria, os Livro* dc contabilidade geral do
contribuinte, tanto 05 de usa obrigatório qaanto os
auxiliares, m Documentos Fiscais, os Gaias de
pagamenlo do imposto e demais dommentn, ainda que
pertencentes ao arquivo de terceira que vr relacionem
direta ou indiretamente com os ^«çameutos efetuados
na everiu fiscal ou comercial do contribuinte »u
rrspoosável.

Ari.65 - O serviço considera-se prestado c o imposto devido
110 local do estabelecimento prestador ou, na falta do
csiaMctimento. no local do domicilio do prestador. Art. 70. 0 tomador do serviço é responsável pelo

recolhimento do imposto, inclusive multa e acréscimos legais,
independentemente dc ter sido rfrtuada sua reten ção na futile,
quando u prestador do serviço, não emitir nota fiscal nu outro
documento permitido pela legislação tributária ou, quando
desobrigado, não fornecer recibo no qual esleju expresso o
n úmerodr sua inscrição no Cadastro tributá rio do Município.

§1" - Sem prejuizo do disposto no caput, o serviço cottsidcra-
se prestado e o imposto devido uo Município nas
hipóteses previstas abaivo:

I - Quandui) serviço for proveniente do exterior do Pais ou
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do Pais c
tornado ou intcrmrdiada por pessoa física uu jurídica
estabelecida no Municí pio;

II - Nu instalação dos andaiinrs, palcos coberturas c outras
estruturas, no raso dos serviço» descritos nos subitens
3.(15 da lis(a do artigo 63;

III - Na execução da obra. no caso dus serviços descritos nos
subitens 7.02 a 7.17 da lista do artigo 63;

IA' - \ a demolição, nos casos dos serviços descritos no
Mibilcm 7.04 da lista do urtigo 63;

A' - Nas edificações em geral, estradas, pontes, portos c
congéneres, no caso dos seniços descritos no subitem
7.115 da lista do artigo 63;

A I - Nn execução da varrição, roleta, remoção, incineração,
tratamento, reciclagem, separação r deslinação final do
lixo. rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos
serviços descritos no subilcm 7.09 da lista do Art 63.

A 11- Na execu ção da limpeza, manutenção, r cunserv ação de
vias e logradouros póhlicus. imóveis, chaminés, piscina.

Ar». 77 - A Legislação Tributá ria Municipal, definirá os
procedimentos de escrituração c os tributos e modelos
dc Livros. Notas Fiscais e demais documentos a serem
obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte, inclusive
as hipóteses dc utilização dc sistema eletrónico dc
processamento de dados.

I* Sem prejuizo do disposto no caput deste artigo, são
responsá veis;

I - 0 tomador 011 intermediary do serviço proveniente du
exterior do Pais 011 cuja prestação se tenha iniciado 110 exterior du
Pais ; § I" - As Notas Fiscais somente poderão scr impressas

mediante prévia autorização do órgão tributá rio:II - os órgãos da Administração Oirrfa da In ião. do
Estado c do Município, bem como suas respectivas autarquias.
Empresa Pú blica e Sociedades dc Economia Mista sob seu
controle c as Fundações institu ídas pelo poder Pú blico,

estabelecido ou sediadas 00 Município, comadorcs ou
intermediários dos serv iços descritos nos subitens 7.02: 7.04: 7.05;

§ 2“ • A Legislação Tributária, poderá estabelecer as
hipóteses e as rondiçòe» em que a Nota fiscal puderá scr
substitu ída.

§ 3' - .As empresas tipográficas e congéneres que realizarem
os trabalhos de impressão de Notas Fiscais são obrigadas a manter
livros para registros das que houverem emitido, na forma da
Legislação Tributá ria.

7.09; 7.10: 7.12; 7.14; 7.15: 7.17; 11.2: 17.115; e 17.419 da lista do
artigo 63:

os estabelecimentos bancá rios c demais entidades
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
tomadoras ou intermediá rias dos serviços descrito» nus subitens

I I I

$ 4" - Os Livros, as Notas Tiscais e o> documentos fiscais,
somrnir poderão ser utilizados depois de autenticados pelo órgão
fa/mdário.

7.02.11. 02. 17.05 e 17.10 d» lista do artigo 63.
IV - incorporaduras. construtoras, empreiteiras. e i
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N I - \ licença para construir c habitar prédio, do ate 7U m2,
destinada á residência do requerente, desde que não seja
proprietário titular do domínio mil ou possuidor de outro imóvel.

encargos respeclisos.5" • ( ) contribuinte fica obrigado a manter, nu seu
eslabclrcimento ou no seu domicilio, na falta daquele, os livros e
os documentos fiscais pelo prazo de cinco anos. contados
respcctivamontr. do encerramento e da emissão, bem como a
exibi- los aos agentes tribut ários,sempre que requisitados.

Parágrafo único. A percentagem do custo da obra. cobrada como contribuição será fixada pelo Poder Executivo,
tendo cm vista a nature/a da obra, os benefícios para ux usuários,
ás atividades económicas predominantes c o nivel de
dcscnvnlv imento da região.

a ser

\ rt. S6 -Não isentos o pagamento de taxa:
I - Os cegos, mutilados, cxccpeionai.s. Inválidos c pessoas

com idade superior a 05 anos. que exerçam indix iduulmentc
qualquer atividade económico:

II - Os vendedores de artigos dc indústria cosméticos c de
arte popular de sua própria fabricação, sem auxilio de
empregados:

III - Os contribuintes isentos do ISS. nos termos da alirica c
do inciso II. dn Vrl. 7] deste C ódigo.

Art. 78. V legislação tributária poderá estabelecer sistema
simplificado dc escrituração, inclusive sua dispensa, extensiva á
nota fiscal e aos demais documentos, a ser adotado pelas pequenas
empresas, micrormpresas e contribuintes de rudimentar
organização.

Art.óS - \ determinação da Contribuição dc Melhoria de
cada contribuinte far-sc-á rateando, prnporcionalmrolr,
parcial ou total da obra entre todos os imóveis incluídos na zona
de influencia, levando cm conta a localização do imóvel, seu valor
venal, sua testada oo área e o fim a que sc destina, analisados
elementos cm conjunto ou isoladamenlc.

u custo

esses

CAPIIli.O V
DA r.WA l)KI.ICFNÇA Parágrafo único. Os imóveis edificados cm condomínio

participarão «lo rateio dc recuperação do custo d» obra na
proporção do número dc unidades cadastradas, em razão de suas
respcctivas areas dr construção.

CAPITU-IX) VI
1 V\ \S PtLA l TII.I/.AÇÃO DL SERVIÇOS PI BLICOS (TSP)SECAOI

1)0I V 10 GER \l)OR t DOS COMRIBI INTI S
SEÇÃO ÚNICA

DO FATO GF.R ADOR.Í ONTRIBIINTLS F DO RAILIO. SEÇÃO III
DA COBRANÇA

Art. 96 - Pnra a cobrança da contribuição dc melhoria, a
administração deverá publicar antes do lançamento do tributo,

-edital,contendo no mínimo os seguintes elementos:
I -memorial descritivo do projeto;
II- Orçamento total ou parcial do custo da obra:
III - Determinação da parcela do custo da obra a scr

financiada pela contribuição da melhoria, rom o correspondente
plano dc rateio entre os Imóveis beneficiados;

l\ - Delimitação da zona ilirrtamcntç beneficiada e a
relação dos imóveis nela compreendidos.

Art. 7V. V taxa de licença lem rnnio falo gerador o exercício
regular do poder de policia do Município, mediante atividade
qoc. limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regule c fisrali/c a pratica de ato ou abstenção de fato. em razão
de interesse público concernente:

Art. 8? V l axa dc utilização ile serviços públicos tem como
fato gerador a utilização,efetiva ou potencial, dc serviços públicos
especí ficos e divisível, prestado ao coolribuinlc ou posto a sua
disposição.

I - ã segurança, à higiene, à ordem á tranquilidade pública e
aos costumes: r • Os serviços públicos, a que se refere o capui

consideram-se:
I - Utilizados pelo contribuinte:
a) Lfetivamcntc. quando for ele usufruído a qualquer

titulo;
b) Potenciolmcntc. quando vendo de utilização

compulsória, sejam postos ã sua disposição mediante
ulividnde administrativa em efetivo funcionamento;

II- ã disciplina da produção e do mercado:
III no exercício tie atividade económicas dependentes dc

concessão oo autorização do Poder municipal:
l \ ao respeito á sociedade e aos direitos individuais e

coletivos.
Parágrafo Único O disposto neste Artigo sc aplica também

aos casos dr cobrança de contribuição dc melhoria por obras
públicas cm exrcoçãu. constantes de projetos ainda não
concluídos.

S I" Qualquer pessoal física ou jurtdica de direito public *) ou
privado dependente dr licença previa da administração Municipal
para. no território do Município, de forma permanente,

intermitente ou temporária,cm estabelecimentos fixos ou não:
I - exercer quaisquer atividades comerciais, industriais,

produtoras ou de prestação de serviços;
II - promover publicidade mediante a utilização de:

painéis,cartazes ou anúncios nas vias e logradouros
públicos, inclusive letreiros e semelhantes nas
partes externas dos edifícios particulares;

pessoas, veículos,animais, alto - falantes ou qualquer
outro aparelho sonoro ou dc projeção dc imagens,
símbolos, mensagens nas vias c logradouros públicos.

Divisíveis, quando suscetíveis de utilização,
srparadainenlc. por parle de cada um dos seus usuários.

I I

Art. 97 - ()s proprietários dos imóveis situados oas ZOOMS
beneficiadas petas obras públicas t êm o prazo de trinta (30) dias a
começar da data da publicação do edital a que se refere n artigo
anterior, para a impugnação de qualquer dos elementos nele
constantes,cabendo ao impugnante o ónus da prova.

tj 2' • \ taxa referida no caput somente pode ser lanç ada,
quando observados os requisitos estatuídos oo $ anterior.

a i
\ ri. 88 - São contribuintes da Taxa reíerida no caput, as

pessoas físicas ou jurídicas que utilizarem os serviços.
b)

Parágrafo 1'niro - \ impugnação deverá scr dirigida à
autoridade administrativa, atrav és de petição fundamentada, que
servirá para o inicio dn processo administrativo fiscal, e não terá
efeito suspensivo na cobrança da contribuição de melhoria.

Art. 89 - 0 valor da taxo referida no caput, será calculado
com base nu custo operacional da prestação dos serviços e rateado
na proporção da utilização, scparadanieote, por parte de cudi um
dos srus usuários.Ill - rxccntar obras de construção civil, arruamento,

lotramcnto. desmembramentos ou rcmcnihramrotos.
Art. 98 - Executada a obra de melhoramento na sua

totalidade nu cm parle suficiente para beneficiar determinados
imóveis,de modo a justificar o inicio da cobrança da contribuição
dc melhoria, proccdcr-se-á au lançamento referenlex a esses
imóveis.

Parágrafo l nico - Na apuração do cuslo operacional a que
se refere o caput, o órgão responsável pela prestação dos serviços,
incluirá iodas as parcelas dos custos, fixos c variáveis, inclusive o
percentual representativo da depreciação dus bens móveis
alocados ao serviço.

ç 2" - N'o exercício da atividade reguladora a que se refere
este artigo, as autoridades municipais, visando conciliar a
concessão da licença pretendida com o planejamento físico e o
desenvolvimento snciocconômicn do município, levarão cm conta,
entre outros fatores:

I-0 Ramo da atividade n ser licenciada;
II- A localização do estabelecimento sc for ocaso;
III - As- repercussões dn prá tica do ato ou da abstenção do

fato para a comunidade c o meio ambiente.

Ari. 99 - Os requerimentos de impugnação, de reclamação,
corno também quaisquer recursos administrativos, nào
suspendem o inicio ou o prosseguimento da obra, nem terão o
efeito de obslur a Administração dn prática dos atos necessários
ao lançamento r » cobrança da ( ontribuição de Melhoria.

Art. 90 - Km nenhuma hipótese, o rateio da referida no
caput, levará em consideração usos ou atributos r imóveis como
destinnção. utilização, testada, área. padrão e congéneres.

Art. 91 - \ tava pela utilização dc sei viços públicos será
lançada dc oficio, pudrndo ser incluída na guia uu carne de
cobrança do Imposto Predial c Território I i bano-IPIT.Vrl. 8tl - Vs licenças serão concedidas,sob a forma dr alv ará

ou documento equivalente,o qual conterá o pra/n de sua validade
e devera ser exibido à fiscalização. Quando solicitado, c ficar
sempre exposto cm local visível.

Vrt.HIII - 0 prazo r o local para pagamento da Contribuição
dc Melhoria serão fixados, em cada caso. pela legislação
tributária.Parágrafo I nico - Fica o prefeito autorizado a definir

prrviamcntr em derreio especifico, os serviços c usuá rios que
possam ensejar o lançamento da luxa referida no raput. SKCÀO IV

DACOMKIBI K ÂOPAKAOf LSIKIOIX) SERVIÇO
DL 11.1 MIN AÇÀOIM BI.ICA

Vrl. 81 - Indcpeodrntcmcote da prévia licença r do
revpectivn alvará, iodas as pessoas licenciadas estão sujeitav a
constante fiscalização das autoridades municipais, sem previa
notificação,comunicação ou aviso de qualquer nature/a. CWPITl IO VII

l> \ ( OMRIBlIÇÃODL MELHORIA Vrt.IOl - Fica instituída no Município dc Ferreira (ionics a
contribuição para o custeio do Serviço dc Iluminação Pública -
COSIP, previsto no nrtigo 149-A da (.onstituição Federal.$ I" - V fiscalização referida neste artigo objetivará serificar

sc o licenciado esta cumprindu as normas legais c regulamentares
a que está sujeito, indispensáveis a continuidade do
funcionamento ou exercício da atividade.

SEC ÀOI
DO FATO CF.RADOR

Parágrafo único. O serviço previsto no eapul deste Artigo
compreende a iluminação dr vias. logradouros e demais bens
públicos, c n instalação, manutenção, melhoramento e expansão
da rede dc iluminação pública, alem de outras atividades a esta
correlata.

Art. 92 A contribuição de melhoria tem como fato gerador
« realização de obras públicas tie que dccorrn valorização
imobiliária, tendo como limite total, despesa realizada c couto
limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar pura
rada imóvel beneficiado.

$j 2 ' - O licenciado é obrigado a comunicar ao órgão
tributário, para fios dc atualização cadastral, ua forma definida
na l egislação Tribut ária, HS seguintes ocorrências:

I Alteração da razão social ou do ramo dc atix idade;
II- Alterações físicas do estabelecimento;
III Mudança dr domicilio.

Art.102 - V contribuição incide sobre a propriedade, o
domínio útil uu a posse, H qualquer titulo, de imóveis, inclusive
órgáus da administração estadual e federal, edificados ou não,
situados nas vias e logradouros públicos desde que beneficiados
por esse srrviçu dr iluminação pública.Art. 93 - Será devida a contribuição de melhoria, sempre

que o imóvel situado na zonn de influência ria obra for beneficiado
por quais«|uer das seguintes obras públicas, realizadas pela
administração direta ou indireta do município, inclusive quando
resultante de conv énio com a União. o Estado ou F.ntidade
Kstadual no Federal:

I - Abertura, lançamento, pavimentação,arborização, esgoto
pluviais dc praças e vias públicas:

II - Construção e ampliação dc parques, campos dc
desportos,pontes, túneis e viadutos;

III - Construção uu ampliação de sistemas de trâ nsito
rápido, inclusive iodas as obras e edificações necessárias an
funcionamento do sistema;

l\ - Serviços dr obras e abastecimento de águn pot ável,
esgotos, instalações de redrs elétricas, telefónicas, transportes c
comunicações em geral oo de suprimento de gas. funiculares,
ascensores c instalações de comodidades públicas:

Proteção contra secas, inundações, erosão e dr
saneamento e drenagem nn geral, retificação c regularização de
cursos d‘água c irrigação.

\ I Construção,pavimentação e melhoramento de estradas
de rodagem;

VII - Construção de aeródromos e aeroporto e seus acessos:
VIII - Atrrrox c realizações de embelezamento cm geral,

inclusive desapropriações em desenvolvimento de phinn de
aspecto paisngistico.

Art. 82 -O Contribuinte da taxa é a pessoa fisica ou jurídica
beneficiária da licença.

Art.1113 - Sujeito passivo da contribuição é o proprietário, o
titular dn domínio útil uu o possuidor, a qualquer titulo, de
imóveis edificados ou não,situados no Município.

Parágrafo I nico - Aplica-se á taxa de licença, a regra de
solidariedade prevista nn inciso I do Art.20.

SEÇÃOII
DOCÀI.CI 1.0 K DO LANÇAMENTO \rf.l04 - A contribuição será calculada de acordo com a

tabela anexa, e poderá ser cobrada atrav és de convénios firmados
entre n Município e ãs empresas concessionárias de rnergia
elétrica, quando ve trata de imóvel dotado de ligação regular de
energia.

\ rt. 83 - \ taxa dc licença, corresponderá aos valores
atribuídos ãs hipóteses dc incidência relacionadas no Iabria
l nica que integra este Código.
Parágrafo l nico - No primriro exerc ício de concessão da licença
para localização c funcionamento de estabelecimento, a laxa será
dev ida proporeionalmcnte ao número de meses restantes do ano.

Parágrafo único. Firmado o conv énio, a concessionária terá
o pra/o de até o ultimo dia do mês subsequente á arrecadação,
para recolhimento da contribuição Ou efetuar a devida
compensação.\\ rt. 84 - A taxa de licença será lançada de oficio ou com

base em dectarac à o dos licenciados, na forma definida da
legislação tribut ária. Art.105 - Quando se trata de imóvel não dotado dc ligação

regular dc energia clélriea, a contribuição será calculada
conforme a medida linear de suas testadas limí trofes aos
logradouros beneficiados com o serviço.

,SEÇÃO.III
D \ N \<) INCTDÊSCT \ LI) \ ISENÇÃO

TÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO TKIBIXÁRI \

CAPÍTULOI
1)0ÓRGÃO TRIBUTÁRIO

Vrt. 85 - Ficam excluídos da incidência da taxa dc licença:
I - Os anúncios destinados a fins filantrópicos, patrióticos,

religiosos, ecológicos ou eleitorais;
II - Vs expressões mcramrnic indicativas, tais como dc

direção, sítios, fazendas e granjas:
III - O funcionamento de quaisquer das repartições dos

òrgàus da administração direta c das autarquias federais,
estaduais,municipais e do Distrito Federal:

|\ - \ s placas indicativos, nos locais tie construção, dos
nomes dr firmas, engenheiros e arquitetos responsáveis pelos
projetos oo pela execução de obras particulares ou públicas;

V - As obras dc revestimento do muro. gradil ou dc
cnusiruçàu dr calçadas e. quando no quintal das residência*, dc

SEÇÃOII
DO ( AUl1.0

Art.106 - A denominação, a estrutura e as atribuições do
órgão integrante da administração direta municipal encarregada
da gestão tributária, o qual ubedecerá nos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
são os definidos em lei especifica.

Art. 94 - No cálnilo da ( ontribuição de Melhoria será
considerado n custo total da obra, no qual serão incluídas as
despesas com estudos, projeto, desapropriações, serviços
preparatório, investimentos necessários para que os benefícios
sejam alcançados pelos imóveis vijuarius na zona de influência,
execução, administração, fiscalização financiamento, inclusive os £ 1*. Tara efeitos deste Código, o órgão referido neste artigo
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receberá ;i denominação de "órgão tributá rio". § 2" - (Juando oão couber a aplicado tlas regras previstas

em quaisquer dos incisos do parágrafo anterior, considerar-se-ácomo dontieilio tributá rio do contribuinte ou responsas cl o lunarda situação dos bens ou da ocorrê ncia dos atos nu latos que deramou poderão dar origem a obrigação tributá ria.

em virtude de disposição expressa neste ( ódigo ou cm leiespecifica.§ 2". \ lei mencionada no caput’delegará competência aotitular do órgão tribut á rio para expedil Instruções Normativas,
sob a forma dc legisla ção tributária » que se refere o art. 3”.conjugado com o inciso I do art. 6" ambos deste Código,
estabelecendo normas, procedimentos r comportamentosobservados pelos servidores c sujeitos passivos nelas abrangidos.

SI" ^ isenção, salvo se concedida por pra/o certo c emtunçào dc determinadas condiçftrs, pode ser revogada oumodificada por lei. a qualquer tempo.
5;2‘ \ regra do parágrafo anterior não ve aplica ò isenção

que implique dispensa dc pagamento de IPTl . do ITRI e dav
I a v a s dr Servi ç os Pú htiriis. que somente será revogada a parti doeverricio seguinte.

§3". O órgã o tribut á rio pode recusar o domicilio eleito,
quando sua locali/açào. acesso ou quaisquer outras carnctcristicas
impossibilitem ou dificultem a arrecadação r a fiscalização doIrihulo. u plica udo-sr. então, a regra do parágrafo anterior.

a serem

Art. 10“ - Os titulares dos cargos em comissão r das funções
dc confiança, prev istos na lei referida no caput do artigo anteriorserã o selecionados, prcfrrcncialmcnte, por xrrvidorcs ocupantes
de cargo df carreira Ircnica ou profissionais.

Vrf . I 1 X - O domicilio tributá rio será obrigatoriamente
consignado nas petições, gaias e outros doromeiitos que os
obrigados dirijam ou devam apresentar ao órgão tributário.

\ rt.l 2X V isenção será efetivada:
I - hm cará ter geral, quando a !.ri que a instituir nãoimpuser condições aos beneficiá rios;

II - Km cará ter individual, por despacho do prefeito, em
requerimento uo qual o interessado faca prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em l .ci
para a sua concessão.

\ rt . IIIM - Os titulares e os servidores do órgão tribut á rio,vem preju ízo do rigor e da vigilância indispensáveis ao bomdesempenho de suas funções, imprimirão caráter profissional assuas ações e atividades, centrado no planejamento t á tico eestratégico c nos mecanismos de acompanhamento, controle ravaliaçã o.

Parágrafo I nico. Os inscritos no Cadastro I ribiná riocomunicarão toda mudança de domicilio no prazo de 311 ( trinta )
dias. contados a partir da ocorrência.

SEÇÃO III
l) \ CONSl I.TA

$ lc - O Decrclo que fixar o Calendário Iribnlário do
Munic í pio indicará os prazos c as condições para a apresentação
do requerimento contendo os documentos comprubatóríos dos
requisitos a qur se referem o parágrafo 3“ do Ari. 125 c o inciso II
deste Artigo.

Vrl. 109 • os titulares do órgão tributá rio encaminharãoplano dc trabalho, até o final de novembro dc cada ano. MO titulardo ó rgão ao qual estejam subordinados hierarquicamente, no qualestejam detalhados os objetivos e metas e os respertivoscrunogrumas dc execu ção, previstos para o exercício .seguinte.
Art. 119 - \o contribuinte ou responsável e assegurado odireito dr efetuar consulta sobre interpretação e aplicação dalegislação tributá ria, desde que feita antes dc ação tributá ria e emobediência ã s normas aqui estabelecidas,
\ r|. 120 - A consulta será formulada atrav és de petição edirigida ao titular do órgão tributá rio, com aprcsrnlaçá u clara cprecisa do caso concreto e de todos os elementos indispensáveis ao

entendimento da situação de fato, indicados os dispositivos legais,e institu ída, sc necessá rio, com documentos.

§ 2" - Tratando - se de isenção que implique dispensa de
pagamento do IPTl c das lavas de Serviços Pú blicos, a folia do
requerimento, no decorrer do exercício a que sc refere o tributo,
forá cessar os efeitos da imunidade ou da isenção, conforme o
caso. a partir do primeiro dia do periodo para o qual u
interessado deivar de promover a continuidade do
reconhecimento da isen ção.

Parágrafo ú nico Mé o final dc fevereiro do anosubsoqfirnte ao do plano de trabalho referido no capul desteartigo, os titulares do nrgào tributá rio, encaminharãotitular, relatório de Gestão, detalhando os resultados obtidos
confronto com os programados.

ao esmo
, cm

\ rt . 110 - .Serão exercidas pelo órgá n tributá rio Iodas n.sfunções referentes a cadastramento. lançamento, cobrança,
recolhimento, restituição e fiscalização dc tributos municipais,aplica çã o de sanções por infração ãs disposições deste C ódigo.bem coino as medidas dc prevenção e repreensão às fraudes.

Vrt.121 - Nenhum procedimento tributá rio será promovido
contra o sujeito passivo, cin relação á espécie consultada, durante
a tramitação da consulta.

§ 3" - O despacho n que sc refere este artigo não gera direitosadquiridos, sendo a imunidade ou a isenção revogada < le oficio,
sempre que se apure que o beneficiá rio não satisfazia ou deixou decumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o
credito corrigido monetariamente, «crescido de juros de mora:

I - ( om imposição da penalidade cabível, nos casos dc dotoou simula ção do beneficiá rio ou de terceiro em beneficio daquele;
II - Sem imposição dc penalidade, nos demais casos.

Parágrafo Tnieo. Os efeitos previstos uestr artigo não >c
produzirão cm relação ás consult** meramente protelatói ias.assim entendidas as que versem sobre dispositivos claros da
legislação tributá ria ou sobre tese de direito jii resolvida pordecisão administratis u dcfimriv a ou judicial passada em julgado.

Art. Ill - \n cxcrricio de suas funções, o órgão tributá riodará preícrência operacional a métodos dc trabalho atrav és dosquais os procedimentos e rotinas para roletas de informa çõescadastrais sejam dr sua iniciativa r restrinjam ao miniumindispensá vel à participa ção dos contribuintes e responsá veis.

\ rt. 112 - us servidores lotados no órgão tributá rio,
preju ízo dos atributos dc urbanidade e respeito, darão assistênciatécnicas aos contribuintes, prestando- lhes esclarecimentos sobre ainterpretação e a fiel observ â ncia da Legislação tributá ria.

Parágrafo l nico - Para efeito deste Código, são autoridadestributá rias:
I - O litular do órgão no qual n Órgão I rihutá rio estejasubordinado;
II - ns titulares dc cargos em comissão e funções gratificadasdo órgão tributário;
III - Os servidores cujos cargos lhes rometam competê nciapara intimar, notificar c autuar.

§ - O laço rio tempo entre a efetivação e a revogação daimunidade ou da isenção não é computado para efeito dc
prescrição do direito de cobrança do credito.

Art.122 - A resposta a consulta constitui orientação a serseguida por todos os servidores do órgão tributá rio, salvo se
baseada cm elementos inexatos fornecidos pvlu contribuinte.

s e m

SKÇAON
DAS f KR rilM)KS NI C VflV \S

\ n. l 23 Na hipótese de mudança dr orientação tributá ria,
lica ressalvado o direito daqueles que anteriormente procedem dc
acordo com a orientação vigente, at é a data cm que forem
notificados da modificação. Art. 129- \ pedido du contribuinte, cm não havendo débito,será fornecida Certidão negativa dos tributos Municipais,termos do requerido, independentemente do pagamento dc

qualquer laxa.
Parágrafo l nico - A Certidão será fornecida dentro de rinen

(05) dias ú teis, a contar ria data de entrada do requerimento
órgão tributá rio, sobre pena de responsabilidade funcional.

nos
Xrt.124 - A formulação da consulta não tc’ ra efeito

suspensivo sobre a cobrança de tributos e rcspcctivas atualizações
c penalidades.

noArt.125 - O titular do órgão tributário dará resposta â
consulta no prazo dc 30 ( trinta ) dias.

Art. 131) - lerá os mesmos efeitos da Onidào negativa
aquela que ressalvar a existência de créditos:

I N ão v encidos;

Parágrafo l nico. Do despacho proferido cm processo dr
consulta caberá pedido dc reconsideração, no prazo dc 10 ( dez )
dias. contados da sua notificação, desde que fundamentado cm
novas alegações, abrindo-se novo prazo de 30 ( trinta ) dias para a
resposta.

( APITl 1.0 II
DOS PROCEDI MEMOS

II - Km curso de cobrnnca executiva com efetivação dcSEÇÃO I_ _ l)OC.\ l.r..ND \ KlOTRIBl T.\RIO penhora;
I I I - Cuja exigibilidade esteja suspensa.

Art. 131 A certidão negativa fornecida não exclui o direitodc o município exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham aser apurados.

\ rt. 113 - Os prazos fixados na legislação tributá ria do
.Município serão cont ínuos, ruluindo-sc na sua contagem o dia dr
inicio e induindo-sr o de vencimento.

SEÇÃO IV
DO RFC ONHKCIMFNIX) DA IMI MDADK K l)A

ISENÇÃO
Parágrafo l nico - a legislação tributá ria poderá fixar o

pra /o cm dias nu a data certa para » pagamento das obrigações. \ rt. 132 - Será responsahilizado pevsoalmcntc n scrxidnr
que expedir certidão negativa, com ou sen» dolo ou fraude, que
contenha erro contra a fazenda Municipal, pelo pagamento do
crédito tributá rio e seus acréscimos legais.

Vrt.126 - L vedado o lançamento dos impostos institu ídos
nrste Código sobre:

I - património, rendas nu serviços;
da l nião. dos Ksladus. do Distrito federal, dos

Art. 114 - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia dc
expediente normal dn órgão trihutá rio. a )

Municí pios:
b) dos partidos politicos, inclusive suas fundações;
c) das entidades sindicais dos trabalhadores:
d ) tlav instituições dc educação c de assistência social, sent

fins lucrativos;

II - Templos de qualquer culto.

Parágrafo l nico - O disposto neste Artigo não inclui a
responsabilidade civil, criminal e administrativa que couber e é
extensivo a quantos colaborarem, por ação ou omissão, no erro
contra o Município.

Parágrafo I nico - Não ucorrendu a hipótese prevista neste
artigo, o inicio ou o fim do pra /o será transferido
automaticamente para o primeiro dia ú til seguinte.

Nrt. 115 - Até o final de dezrmbro de cada ano.será baisadn (‘APITl 1.0 III
DOS INSTRt MENTOSOPERAC IONAIS

dei reto.com hnsc cm proposta do órgão tributário, estabelecendo:
os prazos dc vencimentos e as condições dc pagamento

dos tributos municipais;
(jl * - A vedação do inciso I. alínea a, é extensiva ás fundações

institu ídas e mantidas pelo Poder Pú blico, no que sc refere ao
património, ã renda e aos servidores vinculados a suas finalidades
essenciais ou delas drrorrentes, mas nâo exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto relalivamente ao bem
imóvel.

I

SEÇÃO I
DA ATIAU/.AçàO MONETáRIA

Os prazos e as condições de apresentação de
requerimento visando u reconhecimento de imunidade e dr
isenções.

I I

Art. 133 - Os débitos de origem tributária, rndts-
principal, os juros e multas moratórias e as demais ptadiíiî
bem como iodos os demais valores utilizado* como base de cdlnHo
ou referência de cálcnlo de valor de tribvtos oa de pe*alid*dcs.
serão reajustados ou corrigidos monetariamente a cada periodo
dc doze meses consecutivos, com base ae índice qne mede a
variação da perda do poder aquisitiva da moeda do periodo
correspondente aos doze meses anteriores,aparada por instituição
oficial, a xrr divulgado cm Decreto de ehefir do Poder E.xeealKo
editado no dia primeiro de cada mês.

Art. 1 1 6 - 0 órgão tributá rio fará imprimir e distribuir,
sempre que necessá rio, modelos de deelnraçôes, e de documentos
que devam scr preenchidos ohrigalorianirnlc pelos contribuintes c
responsá veis.

§2* - A vedação do inciso I, alíneas b. c e d. compreende
somente u património, a renda e ns serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§3“ - A vedação do inciso I, alínea d, c subordinada ã
observ â ncia, pelas instituições de educação e de assistência social,
dos seguintes requisitos:

I - não distribu írem qualquer parcela dc seu património ou
de soas rendas a qualquer titulo;

Parágrafo Dnico - O* modelos referidos no caput drste
artigo, contcrà n no seu corpo, as instruções e os esclarecimentos
indispensáveis ao entendimento do seu teor e dc sua
obrigatoriedade.

Art. 134 - Caberá ao órgão tributário elaborar proposta dc
atualização do valor venal dos imóveis para efeito de cálculo do
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial e trbana do
exercício seguinte. Com base nos estudos, pesquisas sistemá ticas
de mercado c análises rcspcctivas, c cncaminha -la ao Gabinete do
prefeito, até o final de novembro dr cada exercício civiL

SEÇÃO II
DO DOMICILIOTRIM TÁRIO

I I aplicar inlegralmente no Pais os seus recursos na
manutenção e nn desenvolx imentu dos seus objetivos sociais;

III - manter escrituração de suas receitas e despesas de
livros revestidos de formalidades capazes dc assegurar perfeita
exatidão.

Art. 11̂ - ao contribuinte nu responsá vel c facultado
escolher e indicar, ao órgão tributário, aa forma c nos pra/os
previstos cm regulamento, o seu domicilio tributário no
municipio. assim entendido o lugar onde a pessoa física ou

quridica desenvolve a sua atividade, responde por suas obrigações
perante o muniripio r pratica us demais atos que constituem ou
possam vir a constituir obrigação tributá ria.

$ 1“ - A proposta discriminará:
I - F.m relação aos terrenos:

O valor unitá rio, por metro quadrado ou pur
metro linear dc testada, atribuido aos logradouros ou parte deles:

A indicação dos fatores corretivos de á rea.
testada, forma geométrica, situação, nivelamento, topografia,

pcdnlogia r outros que venham a ser utilizados, a serem aplicados
ua individualização dos valores venais dos terrenos;

II - Em relação ãs edificações:
\ relação dos diversos tipos dc classificação das

edificações, por uso. com indicações sintéticas das principais
caracterisficas físicas de cada tipo, registrada no Cadastro
Imobiliá rio Tributá rio:

§4S- N ão sc considerar instituição sem fins lucrativos aquelas a )que:
a ) participar preços de mercado;
bl realizar propaganda comercial:
r ) desenvolver atividades comerciais não vinculadas a

finalidades da instituição.

b)!j 1“ • Na folia dc eleição, pelo contribuinte ou responsável,
do domicilio tributário, considerar-se-á coino lai:

l - Quanto às pesse/us rtaturem : a sua residência habitual ou,
sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de suas
ativ idades. §5* - No reconhecimento da imunidade poderá o Municipio

verificar os sinais exteriores de riqueza du* sócios e dos dirigentes
das entidades, assim como as relações comerciais, sc houverem,
mantidas com empresas comerciais pertencentes aos mesmos
sócios.

» )II - Quanto ãs pessoas jurídicas ele elircito privado ou às firmas
individuais: o lunar de sua sede. ou em relação aos atos ou fotns
que derem origem ã obrigação tributá ria, o dr rada
estabelecimento:

III -Quanto às pessoas Jurídicas dc direito público: qualquer
dc suas repartições no território do municipio.

O valor unitá rio, por melro quadrado de
constrnçãn. atribuído a cada um dos tipos de classificação das
edificações:

h )

Art.127 - \ isenção é a dispensa dc pagamento de tributo.
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do Crédito Tributário apurado.A indicação dos fatores corretivos dr
posicionamento. id;idc da construção e outros que venham a ser
ulilizados. a serem aplicados na individualização dos valores
venais das edificações.

sociais;O

c ) aluguel dos imóveis e de maquinas e equipamentos
utilizados ou, quando próprios, percentual nunca inferior a 1%
(um por cenlo) do valor dos mesmos;

d > despesas eom fornecimento dr água, luz. força, telefone c
demais encargos obrigatórios do contribuinte, inclusive tributos;

III - Lançamento por Declaração, quando for efetuado com
base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um
ou outro, nsi forma de Legislação Tribut á ria, presta a autoridade
tributária informações sobre materia dc fato indispensável à sua
efetivação.

§ 2“ - O encaminhamento dn proposta será acompanhado das
justificativas que conduziram á classificação das edificações, á
indicação «los fatures corretivos e ã fivação dos valores unitários. Art. 147 - O arbitramento do preçu dos scrviç«).s não

exonera o contribuinte da imposição das penalidades cabíveis,
quando for u ca.su.§ ln • O pagamento antecipado, os termos do inciso II deste

artigo, extingue n crédito, sob condição resolulória dr ulterior
homologação do Lançamento;

S 3" - Na justificativa dever ã o ser demonstrados, entre
outros;

I - Que há equivalência entre os valores fixados r ns ilr
mercado;

SI BSEÇÂOII
DA LS TIMATIN N

§ 2" - K dc cinco (115) anos. a contar da ocorrência do fato
gerador, o prazo para homologação do lançamento n que se refere
o inciso II deste artigo, após o que caso órgão tributário não tenha
se *pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivaniente rvtinto o credito, salvo de comprovada a
ocorrência de dolo ou fraude.

II Os níveis e as prov áveis cansas de variação, pusitiva ou
negativa, dos valores fixados em comparação euni us do periodo
anterior:

Nrt. NS - O órgão tributário poderá,por ato normativo
próprio, fixar o valor do imposto por rstimativu:

I - quando se tratar dc atividade em car á ter temporário:
quando se tratar de contribuinte de rudimentar

I I I \ s fontes de pesquisa do mercado imobiliário e
publicações técnicas consultadas e suas periodicidade ingentes
financiadores de habitação,sindicatos de construção civil c nutras
entidades). II

organização;
III - quando o contribuinte não tiver condições de emitir

documentos fiscais:
IN quando se tratar de contribuinte nu grupo de

contribuintes ruja espécie,modalidade ou volume de negócios ou
de atividade aconselhar, a critério exclusivo do órgão tributário,
tratamento tributário especifico.

S 3- Nos casos «!«• lanç amento por homologação, sua
retificação poi iniciativa do próprio contribuinte. Quando vise
reduz.ir nu excluir o montante do credito, só sera admissível
mediante comprovação do erro em que sc fundamenta, antes de
iniciada a ação tribut ária pelo órgão tributário'.

Ç 4" - No caso dc imóveis cujas caraderí.stiras físicas e dc uso
não prrrnitam o enquadramento na forma determinada no inciso
anterior, busrar-se-á apurar seus valores com base em
declarações dos contribuintes ou em arbitramento especí ficos.

Art. 144 - Não objetos «Ic lançamentos:
I Direto ou dc oficio:
a) O Imposto .Nobre a Propriedade Predial ou Territorial

l rbano- IPTli;

5)5” - Lm casos de arbitramento serã o aplicadas ás
disposições, no qnr coube, dos arts. IJ9 e 140 deste Código.

Parágrafo l nico. .No caso do inciso I deste artigo
consideram-se de caráter temporário us atividades cujo exercício. esteja vinculado a fatures ou acontecimentos ocasionais ou
excepcionais;

Vrt. 135
decreto fixando o valor venal atualizado dos imóveis,
utilizado como base de cálculo do imposto sobre a Propriedade

Predial e Territorial l rbann
seguinte.

Sté o último dia de cada exercício, sera haivado
a scr b| O Imposto Sobre Serviços, devido pelos profissionais

autónomo;
i) As laxas «le licença pura localização e funcionamento, a

partir do inicio do exerc ício seguinte á instalação do
estabelecimento;

d) Ys taxas pela utilização de Serv iços Públicos:
c ) A contribuição dc melhoria.

Art. 149 - A autoridade tributaria que estabelecer o valor do
imposto por estimativa levará em consideração:

I - o tempo de duração e a natureza especifica da atividade;
II- o preço corrente dos sen icos:

IPI L. a ser lançado no exercício

Parágrafo I nico. O Decreto referido neste artigo conterá a
discriminação dos elementos listrados nns § 1* do artigo anterior.

II - Por Homologação: O Imposto Sobre Serviço, devido
pelos contribuintes obrigados à emissão dc Notas Fiscais ou
documentos semelhantes c pelas sociedades dc profissionais:

III - Por Declaração: Os tributos nào relacionados nos
incisos anteriores.

Ill - o local onde se estabelece o contribuinte;
IV - o montante das receitas e das despesas operacionais do

contribuinte em períodos anteriores c sua comparação com os de
outros contribuintes que cxrrçam atividades semelhante.

Art.136 - Na apuração do valor venal do bem imóvel ou do
direito a ele relativo, para efeito dc cálculo do imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - II BI, o órgão tributário utilizará
o valor venal fixado no decreto referido no artigo anterior, como

• base de rálriílo.
Ari. 150 - O xalor do imposto por estimativa será devido

utensalmente. e revisto e atualizado em 31 de dezembro dc cada
exercício.

tj I" - í) lançamento é efetuado ou pevisto, de oficio, nos
seguintes casos:$ 1" - Caso o órgão tributário, em razão do suas pesquisas

sistemáticas do mercado imobiliário on de outros estudos
pertinentes, constate que os valores fixados no derreto estão
defasados, adorara couto base de cálculo o novo valo venal
apurado.

I - Quando o sujeito passivo uu terceiro, Irgalnicntc
obrigado: Art. 151 - Os contribuintes submetidos ao regime de

estimativa ficarão dispensado do uso dr livros fiscais c da emissão
da nota fiscal a qnr se refere o artigo 74 drste todigo e os v alores
pagos serão considerados homologados, para us efeitos dn § 2o do
art.142 deste Código.

No lançamento por homologação, não tenha efetuado a
antecipação do pagamento, no prazo fixado na Legislação
Tributária:

a)

§2" - Somente será utilizado n valor declarado pelas partes
como base de cálculo do TTBI sc ele for .superior ao fivo nu
Decreto e se extr não estiver defasado, em razão das pesquisas
mencionadas no parágrafo anterior.

Não tenha prestado as declarações, na forma c nos
prazos estabelecidos na Legislação tributária:

b)

Art. 152 ' O órgão tributário poderá rever os valores
estimados, a qualquer tempo, quando verificar que a estimativa
inicial foi incorreta nn que u volume ou a modalidade dos
seniços se tenha alterado de forma substancial.

ct l.mbora tenha prestado as declarações, deixe de
atender, na forma e nos pmzox estabelecidos na l egislação
Tributária, ao pedido «Ir esclarecimento formulado pela
autoridade tribut ária, recuxe - ve a presta-lo ou nào o preste
satisfatoriamente,ajuízo daquela autoridade.

II - Quando se comprove omissão, inexatidão, erro ou
falsidade quanto a qualquer elemento definido na Legislação
1ribnr ária,como sendo dr declaração obrigatória:

III - Quando sc comprove que o sujeito passivo ou terceiro
cm relação daquele,agiu com fraude,dolo ou simulação;

IV - Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
aprovado por ocasião do lanç amento anterior;

N - Quando sc comprove que, uu lançamento anterior,
ocorreu fraude ou falta funcional d» servidor que o efetuou, ou
omissão,pelo mesmo servidor, dc ato ou formalidade essencial;

\ I - Quando o lançamentu original consignar diferença a
menor contra a Fazenda Municipal, em decorrência de erro dc
falo.voluntário ou nào.em qualquer dc suas fases de execução;

Ml - Quando cm decorrência dc erro de lato. houver
necessidade de anulação do lançamento anterior, cujos defeitos o
invalidem pjuajodos os fins dc direito.

SKÇ \0 II
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Nrt. 153 - O órgão tributário poderá suspender o regime dr
cstimaliva mesmo antes do final do exercicio-scja dr mnd«i geral

a qualquer categoria dc
estabelecimentos, grupos ou setor dc atividades, quando nào mais
prevalecerem as condições que originaram o enquadramento.

Nrt. 137 - C abera ao órgão tributário,organizar c manter
permanentementr completo c atualizado o C adastro Tributário do
Município,que compreende:

I - ( adastro Imobiliário Tribut ário -(TI:
II - ( adastro dc Prestadores de Serviços ( PS;
III - ( adastro ile Comerciantes, Produtores c Industriais -

individual, seja quantoou

Art. 154 - Os contribuintes abrangidos pelo regime de
estimativa poderão no prazo dc 20 (vinte) dias. a contar da ciência .
do ato respective,apresentar reclamação contra o valor estimado.

( PC.
O Cadastro Imobiliário Tributário, ser á

constituído de informações indispensáveis á identificação dos
proprietários, titulares dc domínio util ou possuidores a qualquer
liinlo e a apuração do valor venal dc todos os imóveis situados no
território do Ari. 139- O ( adastro de Prestadores de Serviços,
será constituído dc informações indispensáveis à identificação c à
caracterização económica ou profissional dc todas as pessoas
físicas uu jurídicas, com OII sem estabelecimento fixo. que exerçam
habitual ou temporariamente, indiv idualmrnie ou em sociedade,
qualquer das atividades sujeitas ao Imposto.Sobre Serviço.

\rl. 13«S
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Art. 155 - Os contribuintes de tributos sujeitos a
lanç amentos de oficio serão notificados para efetuar os
pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos nn Calendário
Tributário do Município.$ 3" - A l egislação Tributária estabelecerá normas e

condições operacionais relativas au lançamento inclusive ás
hipóteses de substituição ou alteração das modalidades de
lançamento estabelecidas neste artigo.

Art. 140 - U ( adastro dr < ommiantes, Produtores e
Industriais, sera constituído de informações indispensáveis à
identificação e à caracterização económica ou profissional de
todas as pessoas fisiras ou jurídicas, com ou sent estabelecimento
fivo.que dependam para o exercício da alixidade em cará ter
permanente, temporário ou intermitente, dr autorização ou
licenç a prrv ia da administração Municipal.

Parágrafo l nico.Kxeetiia-se do disposto neste artigo os
contribuintes da cnntrihuiçáo de melhoria,cujas condições serão
especificadas na notificação do lançamento rcspectixo.

Sl BNKÇ XO
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Nrt. 156 - A notificação dn lançamento e de suas alterações
ao sujeito passivo ser á efetuada por qualquer uma «las seguintes
formas:

Vrt.145 - O orgão tributário procederá ao arbitramento da
base dos tributos, quando ocorrer qualquer uma das seguintes
hipóteses:

I -Comunicação ou avisos diretos:
II - llemcss» da comunicação ou do av iso por v ia postal;
III - Puhlieaçã«>:
a) No órgão oficial do Muniripioou do Lstado:
b) Fm orgão da empresa local ou dc grande circulação un

Município ou por edital fixado na Prefeitura:
IN - Qualquer outra forma estabelecida na legislação

tributária do Município.

Nrt. 141 - A inscrição do ( adastro Imobiliário Tributário,
sua retificação,alteração ou baixa, serão rfeluailas com base:

I - Prcfcreneiiilmcnie:
a) Km levantamrntos efetuados in loco pelos servidores

lotados no órgão Tributário;
b) Km informações produzidas por outros órgãos da

Ndministração Municipal, pelos Cartórios «le notas c dc registros
de imóveis r pelas empresas dedicadas á incorporação imobiliária
r ao lutramento de glebas.

Sccundariaincnlc. em informações prestadas pelos
contribuintes, responsáveis ou terceiros.

Município, sujeitos ao Imposto Sobre a Propriedade Predial
e Territorial l rbano.

< > contribuinte nã t » estiver inscrito no ( adastro
Trihwtario ou não possuir livros fiscais de utilização obrigatória
«>u se estes não eslisorem com sua escrituração atualizadas:

II O contribuinte,depois de intimado, deixar «Ic exibir os
livros fiscais dc utilização obrigatória:

III - Fundada suspeita dc «pie os valores declarados pelo
contribuinte sejam notoriamente inferiores no corrente no
mercado;

I

• Art. 157
comunicação do lançamento ou a impossibilidade de loealizá-lo
pcssoalrnente uu através de via postal, não implique em dilatação
do prazti concedido para o cumprimento da obrigação tributária
ou para a apresentação de reclamações ou inleropusiçào dc
defesas ou recursos.

N rceusa do sujeito passivo em receber nII

IN - Flagrante diferença entre os valores declarados ou
escriturados e os sinais exteriores do potencial económico do bem
nu da aliv idade:

Y - Açòcs ou procedimentos praticados com dolo. fraude ouNrt. 142 - \ Inscrição nos Cadastros dc Prestadores de
Serviços e dc Comerciantes. Produtores e Industriais, sua
retificação, alteração ou baixa, ser ão efetuadas com base em
informações prestadas pelos contribuintes c em vistorias
promovidas pelo órgão tributário.

simulação;
VI - Insuficiência de informações uu restrições intr í nsecas,

decorrentes das cmactcrislicas do bem ou da atividade, que
dificultem seu enquadramento cm padrões usuais dr apuração do
xalor económico da inalcrin ( rihutavel.

Parágrafo I itieu - Quandu o domicilio tribut ário do
contribuinte se localizar fora tio território do município,
considerar-se-á feita notificação direta com a remessa do aviso
por via postal.

Art.146 - O arbitramento deverá estar fundamentado, entre
outros, nos seguintes elementos:

I - Os pagamentos leitos em períodos idênticos pelo
contribuinte ou |K>r outros contribuintes que exerçant a inesma
atividade cm condições semelhantes: ^II - Os preç os correntes ilos bens ou serviços no mercado,
cm vigor na época da apuração;

III Os valores abaixo descritos, apurados mvusahurolc.
despendidos pelo contribuinte no exercício da atividade objeto de
investigação,acrescidos dc 20% ( v iuir por cento):

mat érias-primas, combustíveis e outros materiais
consumidos ou aplicados;

b) Tolha de salarios pagos, luuiorárjus dc diretores, retiradas
ile sócios ou gerentes e respeclivjis Obrigações trabalhistas «•
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Art* 158 - O direilo da Fazenda Municipal de constituir o
crédito tribut ário extingue-se após cinco (05) anos contados:

I - l)o primeiro dia do exercício seguinte àquele cm que o
lançamento poderia ter sido efetuado;

II - Da data em que se torna drfiniliva a decisão que houver
anulado,por vicio formal, o lançamentu anterior efetuado.

Art. 1 4 3 - 0 Orgão Tributário efetuara o lançamento dos
tributos municipais, atrav és dc qualquer lima das seguintes
modalidades:

I - Lanç amentu direto ou de oficiu. quando for efetuado com
base nos dados «los Cadastros Irihutario ou quando apurado

; dirctamcnte junto ao Mijeiio passivo ou a terceiro que disponha
í desses dados:

II - Lançuinriito por homologiiçàn. quando a legislação
atribuir au sujeito passivo o dever de apurar IIS elementos
constitutivos c. com base neles, efetuar o pagamento antecipado

**a)

Parágrafo l nico - O direito a que vr refere este artigo
extingue-sr definitivaniente cnm n decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que se tenha sido iniciada a constituição do
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crédito tributário. pela notificação ao sujeito passivo (Jc qualquer
medida preparatória indispensá vel ao lançamento.

r dos demais acréscimos legais relativos ao principal,exertuandu-sr os acréscimos referentes as infrações de caráter formal não
prejudicadas pela causa dn restituição.

passivo ou dr terceiro a qur aproveite.

\rt. ISO - O termo de inscrição dn Divida Alisa Tributária
des rrá conter:Art. 150 - Ocorrendo à decadência, aplica-se ás normas do

artigo 161, parágrafo I uico no tocante a apuração de
responsabilidade c a caracterização da falta.

i11 - \ restituição vence juros não capitalizas ris de 1% < um
por conto ) pm mês ou fração, a partir do tráusilo cm julgado da
decisão ilefinitisa qur a determinar.

I O nome do desedor. dos co-mponsáveis r. sempre que
conhecido,o domicilio ou residência e um c de outros;

II - O valor originário du divida,hem como o termo inicial c
a forma de calcular ns juros de mora c os demais encargos
previstos cm Lei;

III A origem, a natureza co fundamento legal da divida:
IV -A indicação de rstar a divida sujeita 3 atualização,bem

como o respective fundamento legal r o termo inicial para o
cálculo;

\ rt. 170 - 0 direito de pleitear a restituiçã o total uti parcial
do (ributo estinguc-sc ao final du prazo de cinco (05 )
contados:

anos.
I - \as hipóteses dos incisos l ,• II do artigo lf.S. da data dc

extinção dn crédito tributário.
II - Na hipótese do inciso III do artigo 168. dn data cm que

sc torna drfinltiva a decisão administrativa ou transitar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado uu rescindido a decisão condcnalória.

Sl USK(' \<) V
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A - A data e o número de inscrição nu registro de divida
ativa:

\ I - Sendo o caso, o número do processo administratis o uu
do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da divida.\rf. 16(1 - \ ação para a cobrança do crédito tributário

pirscrcu- em cinco (051 anus contados da data dc sua constituição
definitisa. \ri.l?l - Prescreve cm 2 ( dois) anos a ação anulalória dc

decisão administratis a que denegar a restituição. ,

Parágrafo l uico. O prn/o de prescrição c interrompido pelo
inicio da ação judicial, mumeçandn o seu curso, por metade, a
partir da data da intimação vnlidamenlc feita ao representante
judicial do Município.

tj I" - A Certidão dc Divida ativa conterá, alem dos requisitos
deste artigo, a indicação do Livro c da folha de inscrição c seni
autenticada pela autoridade competente.Art. IM - A prescrição se interrompe:

I- Pela citação pessonl feita ao dn cdor:
II - Pelo protesto judicial:
III - Por qualquer ato judicial que cuustitua em inora o

tj 2“ - O termo de inscrição c a ccrlidão de divida ativa
poderão ser preparados por processo manual, mecânico ou
eletrónico e conter déhitus de v árias origens tributárias do mesmo
contribuinte.

dev cdor;
l\ - Por qualquer alo inequívoco ainda qur extrajudicial,

que importe cm reconhecimento do débito pelo drvedur. Art.172 - (.) pedido de restituição será dirigido ao órgão
tributário, atrav és dc requerimento da parte interessada

apresentara prova do pagamento c as razões da ilrgalidade ou da
irregularidade do crédito.

queVrt. 102 - Ocorrendo á prestriçán ahrir-se-á inquérito
administrativo para apuraras responsabilidades.

Art. 181 \ omissão de qualquer dos requisites previstos no
artigo anterior ou < » erro a eles relativo. 6 causa de nulidade da
inscrição c do processo de cobrança dela decorrente.

Paragrafo I uico \ nulidade poderá ser sanada ntc decisão
judicial de primeira instância, mediante substituição da certidàu
nula. devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo
da defrsa que se limitará a parte modificada.

Parágrafo I niro - \ autoridade municipal, qualquer que
seja seu cargo ou função r mdrpciulentcmrnfc do vinculo
cmprrgalicio uu funcional respondera civil, criminal c
administratisamrnle pela prescrição de débitos tributários sob
sua responsabilidade, cumprindo-lhe indenizar o 'município pelo
valor dos créditos proscrito.

Parágrafo I uico. O titular do orgão tributário, depois dc
comprovado u direito dc devolução do tributo ou dele.
encaminhará o processo ao titulai do órgão responsável pela
autorização da empresa. ( aso contrário, determinará o sru
arquivamento.

Art. 182 - A cobrança da divida aiiva será procedida;
I - Por via amigável:
II - Por via judicial segundo ãs normas estabelecidas na Lei

federal n”: 6.830. de 22/09/80. c Legislação subsequente.
Parágrafo l uico - As duas vias a que sc refere este

Hrtigo.sâo independentes uina da outra, podendo ser
providenciada a cobrança judicial da divida mesmo que não tenha
sido iniciada a cobrança amigável.

\rt.173 \ s importâncias relativas ao montante de crédito
tributária depositadas na fazenda Municipal ou consignada
juriirialmenlc para efeito do discussão serão, após decisão
irrccorrivcl. nu total ou em parte, restituiria dc oficio ao
impugnante ou convertidas cm renda a favor do Município.

M.< Um
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\ri. 163 - O pagamento poderá sér efetuado por qualquer
unia das seguintrs formas;

I - Moeda corrente rio pais;
II - Choque:
III - Débilu em conta:
IV Teleprocessamento:
\ - \ ale postal.
' I - 11-.V íJIM rvt:• tis* Vmvadacáu Muniupnl

Parágrafo l uico - O crédito pago por cheque somente se
considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

St lISLt ÃOlI
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Vrt.I74 - Fica o Prefeito Municipal autorizado, sempre que
o interesse do Municipiu o rvigir, a compensar crédito tributário
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vinccndos. do sujeilo
passivo contra o Município nas condições e sob as garantias que
estipular.

CAPUTLOIV
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Parágrafo l nico - Sendo vencido o Crédito Tributário do
sujeito passivo o montante dc seu valor atual será reduzido em
1% (tun por cento) por mos ou Tração que decorrer rntre a data
dr compensação e a do vencimento.

Art. 183 - Constitui infração a ação nu omissão voluntária
ou não que importe na inobservância, por parte do sujeito passivo
*ni dc terceiro, dc normas rsiabelecidas nu legislação tributária do
Município.

Arl. 164 - O C alendário Tributário do Municipiu poderá
prever a concessão dc descontos por antecipação do pagamento
tios tributos dc lançamento direto.

F vedada a compensação mediante uArt. 175
aprou’itnmentn dc tributo, objeto dc contestação judicial pelo
sujeito pnssivn. antes do trânsito cm julgado da respectiva decisão
judicial.

Parágrafo l uico O vnlor dn desconto deverá
cnmprovadanifiiic guardar relação com as taxas medidas de juros
rcmunerulórios das aplicações financeiras efetuadas pela Fazenda
Municipal cm instituição financeira pública, admitindn-.se uma
oscilação dc até dez. ( 1(1 %) por cento sobre as lavas
rcinuncratórias.

Art. 184
penalidades:

I- Multas;
II - Proibição dc a transacionar com as rcpurtiçòcs

municipais;
III - Sujeito a region* especial de fiscalização.

Os infratores sujoitam-.\e as seguintes

M KSF.C, U) III
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Art. 165 - O pagamento náo implica quitação do credito
tributário, valendo o recibo como prova da importância nrlr
referida, continuando o contribuinte obrigado a satisfazer
qualquer diferença que venha a ser apurado.

Ari. 166 - Nenhum pagamento dc tributo ou penalidade
pecuniária será efeluado sem que sc expeça o documenlo dc
iirrccadacão Municipal, na forma estabelecida na legislação
1rihnfaria do Município.

§ I - A imposição dc penalidades não exclui:
I O pagamento de tributo;
II- A fluência de juros de mora;
III A correção monetária do débito.

Art. 176 fica o prefeito Municipal autorizado a celebrar
transação com sujeito passivo de obrigação tributaria que.
mediante concessões mútuas importe no t érmino do litígio c
consequente extinção ifo < rédito Iribufário. desde que ocorra ao
menos uma das 'eguintes condições:

I - A drinora na solução do litígio seja onerosa para o
Município;

II - A matéria trihuiávcl tenha sidu arbitrada ou u montante

(j 2" - A impnsiçâo dc penalidades não rxime o infrator:
I Do cumprimento de obrigação tributária acessória;
II - l)e outras sanções ciseis, administrativas ou criminais.

do tributo fixado por estimativa.
Art. 185 - Não se procederá contra servidor uu contribuinte

que tenha agido ou pago (ributo. de acordo com interpretação
tributária constante dc decisão de qualquer instância
administrativa, menos qur,posirriormenle, venha ser modificada
essa interpretação.

Parágrafo l nico - O servidor qur expedir com erro.
voluntário ou náo. o documento de arrecadação Municipal
responderá civil, criminal e administrateamente, cabendo-lhe
direito regressivo contra o sujeito passivo.

Art. )67 - O pagamento de qualquer tributo ou de
penalidade pecuniária somente deverá ser rfetuadojunto ao órgào
arrecadador municipal ou a qualquer estabelecimento dr crédito
autorizado pelo (.ovrruo Municipal.

Art. 186 - A aplicação da penalidade de natureza civil,
criminal ou administrativa e o seu cumprimento náo dispensa em
caso algum, o pagamento do tributo devido c de seus acréscimos
legais.
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Parágrafo Luico - Fica o Prefeito autorizado a firmar
conv énios ou contratos cum empresas ou entidades do sistema
financeiro ou não. visando recebimento de tributos ou de
penalidades pecuniárias na sua sede ou filial, agência nu
escritório.

Art. 177 -- Fica o prcícilo Municipal autori/.udo a conceder,
por despacho fundamentado, remissã o total ou parcial do C rédito
Tributário,atendendo:

I • À situação económica do sujeito passivo:
II - Vo erro ou ignorância escusáveis dn sujeito passivo,

quanto ã matéria de fato:
III - Á diminuta importância do C rédito Tributário;
IV - As considerações de equidade cm relação com as

caracteristicas pessoais ou materiais do caso:
V - .A condições peculiares a determinada região do

território du Município.

SKC ÃOII
DASMli.T \S

As multas cujos montantes não estirrm
cxprrssaiiimlf fixados neste Código, serão graduadas pelas
autoridades tributárias, observados os limites c as disposições nele
fixados.

Art. 187Art. 168 - () crédito náo infegralmente pago no vencimento
ficará sujeito ã juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou
fração, sem prejui/o da aplicação da multa e da atualização
monetária correspondentes.

Parágrafo I nico - Na imposição t na graduação da multa
levar -se-á cm conta:

l- A menor ou maior gravidade da infração;
íI- As circunstâncias atenuantes ou agravantes:
III - Os antecedentes do infrator com relação ãs disposições

da Legislação Tributária.

Sl BStC AO I
1)0 PAC.AMF.NIO INDFMDO Parágrafo l nico - A concessão referida neste artigo, náo

gera direito adquirido r será revogada de oficio sempre qur se
apure que o beneficiário náo satisfazia nu deixou de satisfazer ãs
rnndiçòcs ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos
necessários u sua obtenção, sçm prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis nos casos dr dolo ou simulação do
beneficiário.

Art. 169 - O sujeito passivo terá direito, independentrnunte
lie prévio protesto, a restituição total ou parcial do tributo, seja
qual for à modalidade do seu pagamento,nos seguintes casos:

I - Cobranç a ou pagumento espont âneu de tributo indevido
ou maior «que o dev ido, cm face de Legislação Tributaria, ou da
natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador
cfctivamcntc ocorrido:

II - Krro na identificação do sujeito passivo, na
determinação da aliquota aplicável, no cálculo dn montante tio
débito ou na elaboração ou na couferóriícia dc qualquer
documento relativo ao pagamento;

III - Reforma, anulação, revogação ou rescisão dc decisão
condcnalória.

Art. 188 - Na avaliação das circunstâncias para imposição c
graduação dn ns multas, considerar-se-á:

I - Atenuante, o fato de o sujeito passivo procurar
espontaneamente o órgão rrihutária para sanar infração ã
l egislação Tributária, antes do inicio de qualquer procedimento

. tributário:
SF.CÀO A

DA DIA IDA ATÍ A A IRIIU I ARI \

II- Agravante: As ações uu omissões eivadas de:
Fraude: comprovada pela ausência dr elementos

convincentes cm razão dos quais se possa admitir
involuntariamente a uçáu ou omissão do sujeito passivo ou dc
terceiro:

Art. 178 - ( onstimi Divida Ativa Tributária, n proveniente
de tributos r de juros muralórios c multas de qualquer naturc/a.
inscrita pelo órgão tributário, depois de esgotado o prazo fixado
para pagamento pela Legislação Tributária ou |>or decisão final
proferida em processo regular.

» )

§ P - A restituição dc tributos que comporum. por sua
natureza, transferência do rcspectivo encargo financeiro somente
será feita a quem prove a ver assumido o referido encargo ou. no
enso de lê-lo transferido a terceiro, estar por este exprrsxainenu*

autorizado a reccbe-fa.

Dolo.presumido como:
Contradição evidente entre os livros e

documentos da escrituração, tributária c empresarial e os
elementos das declarações c guias apresentadas ao órgào
tributário:

b)
I-

Art. 179 • A Divida Ativa Tributária goza da presunção dc
ccrfcza r liquidez..

Parágrafo Cuiro - A presunção a que sc refere este artigo é
relativa c podeser ilidida por prova inrquívoca. a cargo do sujeito

Manifesto desacordo entre os preceitos legais
e regulamentares no tocante ás obrigações tributárias e a sua _2-$ 2a - A restituição total ou parcial dá lugar á restituição na

mesma proporção dos juros de mora. da» penalidades pecuniárias
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aplicação por parre do contribuinte ou responsas el:

Remessas dc iufornirs r comunicações íHINON
ao organ tributá rio com respeito a fatos geradores e a base dc
cálculos dc obrigações tributá rias;

r \ il>i- los.I - 1’articipur dc l icitação, quulqucr que seja sua
modalidade, promovida por órgão du administração direta
indireta do Munic í pio:

II - Celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, nu
transacionar a qualquer titulo com os órgãos da administração
direta r indireta do município, com exceção:

Hl Da formalização dos termos c garantias, necessá rios á
concessão da moratória:

b) Da compensação e da transação.
III l sufruir quaisquer beneficios fiscais.

3- ou
Ari. 201 - Indcpcndeiifcoirnte do disposto da legislação

Criminal c sedada a divulgação para quaisquer fins, por parte de
preposlo do Município, dc qualquer informação obtida cm razão
de ofício sobre a situaçã o fconórnirn-financeira c sobre a natureza
e o estado dos negócios ou das atividades dos pessoas sujeitas á
fiscalização.

Omissão dc lançamento nos li \ rus. fichas,
declarações on guias, de bens o atividades que constituam fatos
geradores de obrigações tributá rias.

4-

Vrt. IS1) Os infratores serão punidos com as seguintes
multas: § I " • Lxcetuam-xe do disposto neste artigo unicamente, as

requisições da autoridade judiciá ria e os casos de prestação m ú tua
dc assistê ncia pra fiscalização de . tributas c permuta dc
informações entre os diversos órgãos do munic í pio, e entre este e a
I niã o, os Kstados c os outros Municí pios.

I - 2 % ( dois por cento) por mês ou fração até o limite de
20% ( vintr pur cento), calculada sobre o valor atualizado
iimiiei.iiiumenlr ilo d ébito, quando ocorrer atraso no pagamento,

integral ou dc parcela, de tributo rujo crédito tenha sido
constituído originalmen te atrav és dc lançamento direto ou por
declaração:

II Kquivalente a RS: 30.IIII ( trinta rrais ), aplicada em dobro
a cada reincidência , quando se tratar ilo ná u cumprimento de
obrigação tributaria acessória, da qual nftn resulte a falta de
pagamento de tributo:

III - f quivalente a um m í nimo de RS: 50.00 ( cinquenta
reais) c ao má ximo RS: 200.00 ( duzentos rrais ), aplicadas em
ilnbro a cada reincidência, quando se tratar do não cumprimento
da obrigação tributá ria acessória, da qual resulta a falta dc
pagamento de tributo:

IN' - Quando ocorrer falta de pagamento do total ou dc parte
do imposto dev ido. lançado por homologa ção:

10% (dez por cento) por mes ou fração, «té o limite
dc 50% (cinquenta por cento ), calculada sobre o valor atualizado
monetariamente Uu débito, quando n pagamento for efetuado
espontaneamente;

( \ PIT1 1.0 \
D \ FISCALI / Vf, À O

SF.Ç ÀO I
D VS COMPETEM l \SI) \S \ t I OKI!) ADEN § 2" A divulgação das informações obtida no exame de

contas e documentos ronstitui falta grave, sujeita ás penalidades
da Legislação pertinente.\ s autoridades tributárias poderão, com a

finalidade dc nhier elementos que Ihr permitam, com precisão,
determinar a natureza e o montante dos créditos tributá rios,
efetuar a homologação dm lan çamentos r verificar a exatidão dos
declarações c dos requerimentos apresentados, em relação aos
sujeitos passivos:

Art. 1%

SEC, ÀO II
DOS TKRMOS DF KtSt \ UZ \Ç'ÀO

Vrt. 202 - A autoridade tributá ria cpie presidir ou proceder
a quaisquer diligências de fiscaliza ção, lavrará os termos
necessá rios para que se documente o inicio do procedimento c sc
estipule o prazo m á ximo para conclusão daquelas.

Kxigir a qualquer tempo, a exibição dos livros dc
escrituração tribut á ria c contábil e dos documentos que
embasaram os lançamentos contá bcis resportivos:

II Notificar o contribuinte ou responsá vel para:
Prestar informações escritas nu verbais, sobre atos
ou fatov que earacterizcm ou possam caracierizar
obrigação tributaria:
Comparecer á sede do órgão tribut á rio e prestar
informações ou esclarecimentos envolvendo
aspectos relacionados com obrigação tributá ria de
sua responsabilidade.

III - I nzer inspeções, vistorias, levantamentos c avaliações:
a ) Nos locais c estuhclccimcritos onde se exerçam

ativ idades passiv cis de tributação:
b ) Nos bens móveis que constituam matéria tributá vel.
IV - Apreender coisas móveis, inclusive mercadorias, livros c

documentos fiscais, nas condições c formas definidas na
Legislação Tribut á ria:

\ Requisitar u auxilio da força pú blica nu requerer ordem
judicial, quando indispensá vel á realizaçã o de diligências,
inclusive invprcõc.v necessá rias ans registros dos locais r
estabelecimentos, assim cnmn dos tirnv e da documentação dos
contribuintes e responsáveis.

I

a ) »)
§ 1 “ - ( h termos a que se refere este artigo, serão lavrados

sempre que poss í vel, cm um dos livros fiscais exibidos, quando
lavrado cin separado, dele se dará ao fiscalizado, có pia
autcnlicada pela autoridade, contra recibo no original.

h )

Tratando-se de simples atraso no pagamento,

estando ilcvidainentr escriturada a operação c calculado u
I» $ 2o - V recusa do recibo, que será declarada pela

autoridade, não trará proxeito ao fiscalizado ou infrator, neni o
prejudica.

montante do imposto, apurada a infração mediante açáo
tributá ria: multa dc 50% ( cinquenta por cento ) do valor do
credito tributá rio:

§ i" - Os dispositivos do parágrafo anterior são aplicá veis,
cxtcnsivamcntc. aos fiscnlizados r infratores analfabetos ou
impossibilitados de assinar o documento dc fiscalização ou
infração, mediante declaração da autoridade tributá ria.

Fm casos dc fraude, dnln e sonegação tributá ria e
iudependcntcmciitr ila açáo criminal que rouher: multa de 2
( duas ) a 5 teinen ) vezes o v alor do crédito que for apurado na a ção
tributá ria.

c)

ressalvadas as hipóteses dos incapazes, como definidos pela lei
civ ii.

Vrt. 19» - \s multas serão cumulativas, quando resultarem,

coniomitantementc. do não cumprimento dc obrigação tribut á ria
acessória e principal. SEÇÀOIII

D \ VPKEI:NS àODEUK.NSEDOCIMFNIOS

Parágrafo l nico - Vpiiramlo-xe. no mesmo processo u não
cumprimento de mais de uma obrigação tributá ria acessória, pelo
mesmo sujeito passivo, impor-se-á pena relativa á infração a rada
infra ção.

Vrt. 197 - Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por
tributo facilitarão por todos os meios ao seu alcance. í.
lançamento, a fiscalização c a cobrança dos tributos devidos à
l a /ciida Municipal , ficandn especialmenlc obrigados a: '

I - Apresentar declarações, documentos e Guias, bem cuinn
escriturar, em livros próprios, os Tatus geradores da obrigação
tributá ria, segundo à < normas estabelecidas nn I egisla çào
Iributà ria;

Vrt. 2113 - Poderão ser apreendidas ns coisas móveis,
inclusive mercadorias c documentos existentes em estabelecimento
comercial, industrial, agr ícola ou prestador dc sérviço do
contribuinte, responsável ou de terceiros, cm outros lugares ou cm
trânsito, que constituam prova material de infração n Legislação
tributá ria do Munic í pio.Vrt. 191 - Serão punidos com multa equivalente a:

I - RN: 50.00 ( cinquenta riais ), aplicada em dobro « caila
reincidência:

O sindico, leiloeiro, corretor, despachante ou quem
que facilite, proporcione ou auxilie, pur qualquer forma, a evasão
nu sonegação de tributo, no t úo ou cm parle:

O arbitro que prejudicar a Fa/cmla Municipal, por
negligé nria on má-fé nas avaliações;

Vs tipografias c os estahclrcininitos cong éneres

a|
II - Comunicar ao órgão tributá rio, no prazo legal, qualquer

alteração capaz dc gerar, modificar ou extinguir:
a ) Obrigação Tribut á ria;
b ) Responsabilidade I ributà ria;
c ) Domicilio tribut á rio.
III - ( onsenar c apresentar ao órgão trihatá rio. quando

solicitado, quulqucr documento que, de algum mudo. sc refira a
operações ou situações que constituam fato gerador de obrigação
tributá ria ou que sirva cumo comprovante da veracidade dos
ilados consignados cm guias e documentos fiscais:

|\ - 1’restar. sempre que .solicitados pelas autoridades,
informações e esclarecimentos que, a ju ízo do órgão tributá rio, se
refiram a fato genidor de obrigação tribut ária.

Parágrafo l nico - Havendo prova ou fundada suspeita , de
que as coisas se encontram em residê ncia particular ou lugar
utilizado como moradia serão promovidas busca c aprccnsào
judicial, sem preju ízo das medidas necessá rias para evitar
reninçãu clandestina por parte do infrator.

•»)

c)
que:

Vceilurem encomendas para ronfccçáo dc
livros r documentos tributá rios estabelecidos pelo Municí pio, sem
a competente autorização do órgão tributá rio;

Não mantiver registros atualizados de
encomendas, cxecucão e entrega dc livros e dnriimcntns
tributá rias, na forma da legislação tribut á ria.

II - RS: 1HH.H0 ( cem reais ) a RS: 5(10,00 (quinhentos reais):
as autoridades, os servidores administrativos c tribut á rios e

I -
Art. 204 - Da apreensão, Invrar-sc-á Auto, com os elementos

do Auto de infração, observando-se no que couber os
procedimentos a cie relativos.

2
_

Parágrafo l nico - O Vulo de apreensão conterá a descriçã o
das roisas ou dos documentos apreendidos, a indiençáo do lugar
mulo ficaram depositados e a assinatura do depositá rio, o qual
será designado pelo autuante. podendo a designação recair no
próprio detentor, se for idóneo, a ju ízo do autuante.

quaisquer outrav pessoas indcpendcntcmrntf dr cargo, oficio,
função, ministério, atividade nu profissão, que embaraçarem,
ilidirem ou dificultarem a açà u do órgão tributá rio, sem prejuízo
do ressarcimento do eré dito tributá rio, sc for o caso:

III - RS: 3»,Hl! iirinia reais ) a RS: 2HH.H0 (duzentos reais):
quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que infringirrm
dispositivos da legislação tributá ria , pura os quais nã o tciiliaiu
sido especificadas penalidades próprias.

Parágrafo l nico - Mesmo no raso de imunidade e isenção,

ficam os beneficiá rios sujeitos ao cumprimmtu do disposto neste
artigo.

Os documentos apreendidos poderão a
requerimento do autuado ser-lhe devolvidos, ficando no processo,
cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o
original nã o veja indispensável » esse fim.

Art. 205\ rt. 198 - V autoridade tributá ria poderá requisitar a
terceiros, c evlcs ficam obrigados a fornecer-lhe lodav as
informações e dados diferentes a fatos geradores de obrigação
tributá ria paca n > quais tenham coniribnido uu que devam
conhecer, salvo quando, por for ça de lei, estejam obrigados a
guardar sigiln em relação a esses fatos. Vrt. 206 - As coisas apreendidas serão restitu ídas, a

requerimento, mrdianlr depósito das qunntias exigíveis, cuja
import â ncia verá arbitrada pela auturidade tributá ria, ficando
retidos, ate drrisã o final, ov espécimes necessá rios ã prova.

§r. Considera-se reincidê ncia «t repetição de infração a nm
mesmo dispositivo prla mesma pessoa fisica ou jurídica, dentro do
prazo de I ( um ) ano. contado ila data cm que sc tornar definitiva
a penalidade relativa á infração anterior.

Vrt. 199 - Mediante intimação escrita, sã o obrigados a
prestar a autoridade tributá ria todas as informações de que
disponham, com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros, sujeitos aos tributos municipais:

1 Os tabcliõrs, ov escriv ões e os demais serv entuá rios dc
Parágrafo l:»ico - rm relação ã matéria deste urtigo, aplica-

se no que couber, n disposlu nos artigos 142 e 143 deste Código.
V eo-autnria e a cumplicidade nas infrações ou

tentativas de infração aos dispositivos deste ( odigo sujeitam os
que as praticarem a responderem solidarinmcnte com os autores
pelo pagamento dos tributos e seus acrescemos, sc for o caso.

$2'.

ofícios;
Art. 207 - Sc o autuado não provar o preenchimento de

todas as exigências legais para liberação dos bens apreendidos, no
prazo de sessenta |6H) dias, a contar ila data da apreensão, serão
os bens levados à basta pú blica ou leilão.

II Os bancos as cuíxas económicas e as demais instituições
financeiras:

III - As empresas dr administração dc bens;
l \ Os corretores, os leiloeiros c ov despachantes oficiais;
A -Os inventariaates;
NT - Ov síndicos, os comissá rios e os liquidatá rios:
N il - Os inquilinos r os titulares do direito de usufruto, uso

ou habitação;
A III - Os síndicos ou qualquer dos condóminos, nos casos de

propriedade em condomínio;
IX - Os responsáveis por cooperativas, associações r

entidades de classe:
\ - Quaisquer outras entidades nil pessoas, que em ra /ão de

seu cargo, nficio ou função, minist é rio, atividade ou profissão,
detenham em seu poder, a qtialqurr titulo e dc qualquer forma,
informações carat terizadoras de obrigações tributá rias
municipais.

Vrt.192 - O valor da multa será reduzido de 3H%( lrinta por
cento ) c o rcspcctivn proecxsu arquivado, sc u infrator, no prazo
previsto para interposição de recurso voluntá rio, efetuar o
pagamento do débito exigido uu decisã o de primeira inst â ncia. § I * - Quando a apreensão recair em bens de fácil

deterioração, estes poderão ser doados, a critério da
administração, a Associações dr caridade ou de Assistência social.As multas não pagas no prazo assinalado serão

inscritas como dividas ativas, vein prejuízo da fluência dos juros
ile mura de 1 % ( um por cento) ao mes ou fra ção.

Vrt.193

§ 2° - Apurando-se na venda a importâ ncia superior aos
tributos, aos acréscimos legais e demais . custos resultantes da
modalidade dc vciula. será n autuado nntificadu para. no prazo de
dez ( 10) dias. receber o excedente ou o valur tulal dr venda, caso
nada seja devido, sc em ambas, as situações já n ão houver
comparecido para fazê-lo.

SLC ÀO 111
D V SI JFK, ÀO V RFC,IML ESPFM VI. DE K1SCAI.I7.AÇ VO SEÇÀo l \

DA MíTIKtCAÇÀO DF LANÇAMENTO
Vrt. 194 - O sujeito passivo que houver cometido infração

punida em grau má ximo OII reincidir mais de três (03|na v iolnçã n
das normas estabelecidas nestr Código e nn Legisla ção tribut á ria
subsequente poderá ser «ihnirtido a regime especial dc
fiscalização.

Parágrafo I nico A obrigação prevista neste artigo, não
abrange a prestação dc informações quanto a fatos sobre os quais
o informante esteja legalmente obrigado a guardar segredo.

Vrt. 208 - V crificando-se omissão não dolosa de pagamento
dc tributo lançado por homologação ou qualquer infração de lei
ou regulamento dc que pussa resultar evasão dr receita, será
expedida, contra o infrator, nntifiraçáo preliminar para, que no
prazo de dez ( 111) dias. regularize a situação.

Parágrafo l nico - O Regime Lspecial dc fiscalizaçã o dr que
trata este artigo será (Jefiuidn na Legislação 1 ributà ria. Vrt. 209 - V notificação preliminar será feita em formulá rio

destacado de taloná rio próprio, no qual ficará cópia com o
"Ciente" dò notificado, c conterá ns elementos seguintes:

I - Nome do notiíicndo:
II - Local, dia c hora da lavrai um;
III - Descrição sum á ria do fato que a motivou e indicação do

dispositivo legal violado:

S f Ç ÀO I V
DVPROimt, ÀO DE IK VNS AÍ l ( )N \ R ( OMO Ml MC IFIO

Vrt. 20» - Para ov efeitos da Legislação Tributaria, não tem
aplicação quaisquer das disposições legais cxcludente.v ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos. pa|>éis v efeitos comerciais ou fiscais dos
comerciantes, indústrias ou produtores, ou iía obrigação destes de

Vrt. |95 - Os contribuintes que sr encontrarem cm debito
mill a Fazenda Municipal, ná u poderão:
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dins, coutados il;< data da prntncoli/açâu. encaminhará o processo
para o vetor dc div ida ativa,onde deverá ser procedida n imediata
iusrrição ilos débitos.

I \ X ator du tributo o da multa dfv idos; voluntário. como se fora julgado procedente o auto de infração mi
improcedente a reclamação contra o lançamento, rosando,
interposição do recurso, a jurisdição da autoridade de primeira
inst ância.

com a
\ Vssinatura du notificado.
tj I' • V notificação preliminar será las rada no

estabelecimento ou local onde se verificar a constatação da
infração c poderá ser datilografada ou impress» com relação as
palavras rituais, devendo os claros ser preenchidos e inutilizados
os campos e linhas cm branco.

( \m iIO \ i
IX) PROCESSO( OYIT.NC IOSO SKC U) IX

DA DKC ISÀOKMSEGLNDX INST ÂNCIA

Sl BSECÁOI
DOKF.CT RSO VOI.IM ARIOÇ 2" - Xo fiscalizado ou infrator,dar-se a copia da

notifiracão.autenticada prlo notiíicantc.contra recibo no original.
5j J1' - X recusa do recibo que será declaradas pelo

notifleantc. uâu aproveita ao fiscalizado uu infrator nem o
prejudica,e c ostensiva ás pessoas referidas uo § 3", do Art. 201.

SE(. XO I
DARECLWIACUX OMRA O LANÇ AMENTO Xrt. 23t» * l)a decisã o de primeira instância, contraria,uo

lodo ou em parte,ao contribuinte,caberá recursos voluntários
para o prefeito com efeito suspensivo, interposto no pra/o de v intr
i2ll) dias.contados da cirneia de decisão de primeira instância.

Xrt. 221) - () contribuinte que nào concordar roin o
lançaçnento direto ou por declaração poderá reclamar, no prazo
ilc trinta (30) dias. coutados da notificação ou do aviso efetuado
por qualquer das formas estabelecidas na I.cgivlaçân Tributária.T - \:t bipdtrse do parágrafo anterior, u notificnnlr

declarará essa ommstáncia nn nniifiraçâo. Art. 237 - K vedado reunir em uma so petição recursos
diferentes a maiv de uma decisão.ainda que versem sobre o
mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte,salvo quando
proferidas no mesmo processo tributário.

Xrt. 221 - X reclamação contra o lançamento far-sc-á por
petição dirigida ao órgão tributário, facultada a juntada de
documentos.

?} $" - X notificação preliminar não comporta reclamação,
defesa Mil rrenrM»,

Sl RSK À() II
DO RECI RSO Dl O» l( IO

Xrt. -222 X redilmação contra n lançamento teta eleito
suspensivo na cobrança dos tributos lançados.

Xrt. 211) (. ousidera-sr convencido (lo debito tribut ário, o
contribuinte que pagar o tributo r os acréscimos legais apurados
uu mitificação preliminar.

Xrt . 238 Das decisões de primeira instância contrárias, no
todo nu cm parte, à turrada Municipal, mclusiv r por
desclassificação da infração, sent interposto recurso dc nítrio.com
efeito suspensivo, sempre que a importâ ncia em lit ígio eveeder o
v alor cquiv alento a RS 2ÍH1.ÍH) (dnzfitfos rrais).

Xrt. 223 Apresentaria a reclamação, o procrvsn srra
riicaminhado ao setm icvponsávcl pelo lançamento, qur terá dc /
( H0 dias. a partir da data de seu recebimento para iiiviilui-|o tom
base rm> clementov constitutivos du lançanicutu e se for o caso

src \n \
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impugná-lo.
Xl t. 211 - í sgntado u pra/o dc que trata o Xrttgo 2(17. vem

que o infrator tenha regulai i/adn a situação perante u órgão
tribotá' in. )av rur-sc-ií o Xutnde Infração.

Subindo o processo em grau de recurso
voluntário, r sendo também o rusn de recurso de uficio. não
interposto, o Prefeito tomará conhecimento pleno do processo,
num» se tivesse hav ido tal recurso.

Xrt. 23')
SM, AOII

DA Dl- LESA DOS XI II XDOS
Parágrafo l tiicn- O contribuinte devem sei imediatamente

Xrt. 224 - < ) autuado apresentara defesa no prazo dc vinte
( 20) dias.cmitadns a partir da data da intimac-àu.

autuado:
SK( XOX

l) X DECISÃO FINAL
I - Quando for encontrado no cvcrcicio de atividade

tribufu'rl vem prévia inscrição:
II - Quando liouver provas dc tentativas para cxituir-sc ou

furlitr-sc.ao pagamento do tributo:
II! - Quando for manifesto nu ãniiuu de sonegar;
) \ - Quando incidir cm nova falta da qual poderia resultar

evasão dc rcccita antes de decorrido um (01) ano. runtado da
ultima notificação preliminar.

Art. 225 - A tlcfcsa dn autuado será apresentada por petição
an vrtor por onde ocorrer n processo, contra recibo. Xrt. 24(1 - Antes de ser submetido â decisão do Prefeito,

raberá á Procuradoria Geral do Município, uo pra/o tie trinta
( 311) dias, prorrogável por igual período, por determinação do
Procurador Cerni, instituir o processo, inclusive, se. julgar
necessário, com a audiência das partes na forma e nus pra/os
estabelecidos no art. 213.

Xrt. 226 Na defesa, o autuado alegará a matéria que
entender útil. indicará c requererá ás provas que pretenda
produ/ir. juntara logo as que possuir c.sendo o caso. arrolará as
testemunhas,até o máximo dc três.

Xrt. 212 - O auto de infração, lavrado com previsão e
clorc/.i. vem entrelinhas,emendas ou rasuras devera:

I - Mencionar u local, dia e hora da lavraturn:
II ( oitler o nome do autuado, o domicilio r a natureza da

Xrt. 241 - X decisão do Prefeito, que encerrará a fase de
litígio na fase administrativa, será proferida uo prazo dc trinta
(30) dias, a rnntar do recebimento do processo, uo seu gabinete,
instruído com Parecer da Procuradoria Cici ai do Município.

Xrt. 227 - Apresentada defesa terá o nuruante o prazo dc dez
( 10) dias. para instituir n processo a partir da data dc seu
recebimento o que fará no que for aplicável, na fornia do artigo
precedente.

a tis idade;
III Rcferir-se ao nome c ao cudereçudas testemunhas, se SEÇÃ O VI
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houver:

IX - Descrcv rr sumariamente o fato que constitui a infração
e av circunstâncias pertinentes, indicai o dispositivo da Legislação
Irihutaila. violado e fazer referencia ao termo de fiscalização em
que sc consignou a infração, quando for o caso;

X - ( outer intimação an autuado para pagar nv tributos r av
multas devidos, ou apresentar defesa e provas nos prazos
previstos.

Sl HNEÇ XOINK X
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Xrt. 242 Xs decisões definitivas serão cumpridas:
I - Pclu uotiricação do contribuinte e. quuniln for o raso.

também do soo fiador, para nn prazo de de/ IIII) dias.satisfazer u
pagamento do \ alor da condenação;

II - Pela notificação do contribuinte para vir receber
import ância itidev iclamentc recolhida conto tributo, seus
arresi imos legais c multas:

III - Pela notificação du contribuinte paru vir receber ou,
quando for o caso. pagar,nn prazo de dez 110) dias, » diferença
entre:

Xit . 228 - Lindo os prazus a qur sc referrm os arts. 214 e 215
deste ( odign, u titular do orgão tributário rcspunsável pelo
lançamento uu no qual esteja lotado n uutiiaiile, deferirá, no pra/o
de dc / |I0) dias. a produção dc provas que nào sejam
maniíestamrrite inúteis ou protelatóriav. ordenará a produção dc
nutras que entender necessárias c fixar á o prazo nã o superior a
trinta (3(11 dias. em que uimis p outras (lesam ser produzidas.

!j 1 ’ - Xs iimissões uu incorreções do autn. não acarretarão
nulidade, quando do processo constar eleinrnios suficientes para a
determinação da infração c dri infrator.

a ) ( ) valor da condenação e a importância depositada cm
garantia de instância;

h) O valor da condenação c o produto da venda dostitulos
caucionado, quando uâu satisfeito n pagamento no
prazo legal;
Pela liberação dos bens mercadorias ou documentos

apreendidos ou depositados, ou pela restituição do produto de sua
venda, se tiver havido alienação, ou do seu valor de mercado, se
houver ocorrido doação:

Xrt. 229 As perícias deferidas competirão ao perito
designado pelo titular do órgão tributário, na forma do artigo
anterior, quando requeridas pelo autuante ou. nas reclamações
contra o lançamento pelo setor encarregado dc tcalizá-lii. poderão
ser atribuirias a agente du orgão tributário.§ 2" - X assinatura do autuado uàu constitui formalidade

essencial á validade do auto. não implica confissão, nen» a recusa
agravará sua pena.

IX

Xrt. 230 Xo autuado e ao autuante verá permitido
sucessiv amente. reinquirir av testemunhas, do mesmo modo ao
impugnador. nas reclamações cimlra lançamento.§ y Sc o autuado ou quem o represente, não puder ou não

quiser assinai o auto, far-se-á menção dessa circunstâ ncia. X - Pela imediata inscrição,comn divida ativa, e remessa da
certidão para cobrança judicial dos débitos a que se referem os
incisos I c III deste artigo, se não tiverem sido pngos no pra/o
estabelecido.

Art. 231 - O autuado e o reclamante poderão participar das
diligências para serem apreciadas no julgamento.Xrt. 213 - 0 auto de infração poderá ser lavrado

cumulativamenle com o de apreensão c então conterá tanihém os
elementos deste. Art. 232 - Não se admitirá prova fundada em evame de

livros ou arquivos das repartições do Município ou em
depoimento pessoal de srus representantes ou funcioná rios. ( XPIIl IO Ml

DISPOSIÇÕES GERAIS
Xrt. 214 - Da Inv rattira do auto. será intimado o autuado:
I Pessoalmentr. sempre que possível, mediante entrega de

cópia de auto ao próprio, veu representante ou prepustn. contra
recibo datado nn originai:

SEÇ \OIII
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Ari. 243 - Fica o Prefeito Municipal,autorizado a instituir
preços públicos, através dc decretos, para obter o ressarcimento
da prestação dc serviços, inclusive de ermitérios e matadouros, do
fornecimento de bens nu mercadorias de natureza comercial ou
industrial, da oeiipaçàu de espaço em prédios, praças, vias uu
logradouros públicos, ou de sua Htuflçãp na organização e na
exploração de atividades econfimieas.

Art. 234 - findo u pra/n para produção dc provas ou
perempto o direito dr apresentar delesa. o processo verá
apresentado á autoridade julgadura que proferirá decisão nn
prazo dc dez ( 10 ) dias.

II - Por carta, acompanhada de cópia du auto. com aviso de
recebimento (AR) datado c firmado pelo destinatário ou alguém
de seu domicilio:

III - Por Ldital na imprensa oficial ou em órgáo de
circulação local, ou afivado na sede da Prefeitura Municipal, com
pra/o dc trinta (3tl| dias. se este não puder ver encontrado
pessoalmentr nu por via postal. § I" - Se entender necessário, H autoridade poder á no prazo

deste artigo, a requerimento da parir ou de uficio dar vista,
sueessivamenic. ao autuado ou ao reclamante e nu iinpugnador
por cinco (05) dias a rada um.para as alegações finais.

§ r - A fixação dos preços lera base o custo unitário da
prestação do serviço ou do fornecimento dos bens ou mercadorias,
ou o valor estimado da área ocupada.Art.215 - X intimação presume-se frita:

I - Quando pevsoal na data do recibo;
II - Qû udii por carta, na data do recibo de volta c. ve for

esta omitido quinze ( 15 ) dias após a rntrada da carta no correio;
III - Quando por Ldital.no t érmino do pruzo,contado este

da ítala da afixação ou da puhliração.

§ 2o - Quando nã o for possível a obtenção dn nisto unit ário,
pura fivação do preço, serão considerados o custo total da
atividade, verificado no último exercício, e a flutuação nos preços
dr aquisição dos insnmos.

íj 2" N rrifirada a hipótese do parágrafo anterior, a
autoridade terá novo prazo de dez ( 10) dias. para proferir a
decisão.

tj 3“ - X autoridade não fica adstrita àv alegações das partes,
devendo julgar dr acordn com sua convicção, em face das provas
produzidas no processo.

§ 3o - Q custo total compreenderá o custo dc produção,
manutenção e administração,quando for o raso,r de igual modo
as reserv as para recuperação do equipamento c expansão da
atividade.

Xrt. 2líi - Xs intimações subsequentes á inicial, far-se-ãu
pessiiulmcnif. caso cm que serão certificadas nu procrvsn. r pnr
carta nu edital, conforme as circunstâncias, observado o disposto
nos Arts. 20" c 208 deste Código. $ 4’- Se nào sc considerar habitada a decidir, a autoridade

poderá convrrtcr o julgamento em diiig6encia e determinar a
produção dc nov as provas u ser realizada e prosseguir, na fornia e
nos prazos descritos nos parágrafos anteriores, no que for
aplicável

Xrt. 244 - ( onsidera-se integradas ao presente Código a
, . 1'abrla I que acompanha e a Lei C omplementar Nacional n": 116.

de 31 de Julho de 2003.
Xrt. 217- Cnda auto de infração será registrado, em ordem

cronológica,no Livro de Registro de Autos de Infração,existente
no setor do órgão tributário rrsponsá v el pela fiscalização
tributária. Art. 245 - Este Código Trihutário entra nu vigorem 01 de

janeiro de 2012.Art. 234 - X decisão redigida com simplicidade r clareza,
concluirá |>cla procedência ou improcedência do auto ou da
reclamação contra o lançamento, definindo expressamente os seus
efeitos,num r nuutru caso.

Xrt. 218 - Esgotado o pra/o para cumprimento da obrigação
ou impugnação du auto de infraçiu. o Chefe do setor do órgão
tributário responsável pelH fiscalização tributária, determinará a
protocoti /açáo do auto dc infração,o qual será aberto cum a cópia
que contenha a assinatura do autuado ou do seu preposto ou ua
sua ausência, u declaração du autuante quando a essa hipótese.

Art. 245 - Lie* revogada a Lei n* 09J/2003-PMK., bem
enmo quaivqucr normas e ou disposições contrárias.

Parágrafo l nicn - X autoridade a que sc refere esta Seção, c
o titular da Secretaria Municipal.da Fazenda. Frrrrira Gomes- AP,27 de dezembro de 2011.

Xrt. 235 - Nio sendo proferida decisão, nem convertido
julgamento cm diligência, poderá a p‘arlc interpor recurso

Xrt. 219 - Após recebido o processo, o titular dn setor
referido no artigo anirrior declarará a rev elia em até trinta (30) Prefeito

r-
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