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Estado do Amapá

PODER EXECUTIVO
V.

MENSAGENS Fiscais da LDO e, assim, dou cumprimento ao exigido pelo § Io , do art . 4o

art. 16, ambos, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Situação semelhante se expressa cm âmbito federal, pois o art.
65 da Lei Federal n° 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO federal), prevê a
possibilidade dc execução da programação da proposta orçaraentária do
Executivo, acaso não sancionada até 31 de dezembro de 2011.

Tenho confiança na tornada dessa decisão, porque encontro
respaldo no § 8o do artigo 166 da Constituição da República Federativa
Brasileira, assim como c a forma correta para dar cumprimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal e na LDO amapaense.

Como mencionado, as alterações parlamentares realizadas se
expressam contrárias à Lei de Diretrizes Orçamemárias, afrontando, ainda,
normas
passo a demonstrar.

e ao

MENSAGEM N° 004/12 - GEA

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 022/íl -GEA

da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal , conformeSenhor Presidente:

As leis orçamentarias possuem processo legislativo próprio e que,
muito embora , recepcionem emendas parlamentares, na forma da Consti-
tuição Federal , devem, necessariamente, obedecer a algumas regras e
exigências que a própria Constituição iinpõc, posto que a participação do
Poder Legislativo ao processo de discussão e votação do orçamento ocorre por
meio de emendas, mas sujeitas às restrições impostas pelos incisos I, II e III do
§ 3o do artigo 166 da Constituição da República Federativa Brasileira,
igualmente previsto, no art. 176 da Constituição do Estado do Amapá, cm face
do Poder Constituinte derivado aplicável aos Estados Membros, assim:

Comunico a Vossa Excelência e aos demais Parlamentares que
integram essa Egrcgia Casa Legislativa que, nos termos do art. 107, §§ Io e 2o,
combinado com o art. 119, inciso IX. da Constituição Estadual, decidi VETAR
TOTALMENTE, por inconstitucionalidade, violação à Lei de Diretrizes
Orçamentarias ( Lei Estadual n° 1.568, de 25 de outubro de 2011) e às normas
de direito financeiro, e por contrariedade ao interesse público, a redação final
apresentada por essa Casa de Leis ao Projeto de Lei n° 0022/2011-GEA, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2012.lastreada com base em emendas apresentadas na Comissão de Orçamento eFinanças dessa Assembleia Legislativa, conforme Relatório aprovado emSessáo realizada no dia 22 de dezembro de 2011, adiante clcncaclas.

Ouvidos, o Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento eTesouro e a Procuradoria-Geral do Estado, manifestaram-se pelo veto total.
• pe - v *1 seguintes motivos:

‘ Art. 176.

§ 2° As emendas serão apresentadas ò comissão
competente, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas em plenário, na forma regimental.
§ 3o As emendas ao projeto de lei do orçamento e aos
projetos que o modifiquem somente podem ser
aprovados caso:

I - se jam compatíveis com o plano plurionual e com a lei
de diretrizes orçamentarias;

Destaco, de inicio, que a redação final que me veio, deveria ter
sicL. icnigida de modo a situar em separado e /ou adirionalmcntc, todos os
textos onde incidiram as contrapropostas pretendidas, acompanhadas de suasjustificações.

Não apenas por norma de boa técnica legislativa, campo em quenão ouso doutrinar para Vossas Excelências, mas c que tenho prazo exíguopara estudo, diligências e composição dc dezenas dc projetos de lei que essaprof ícua Casa me encaminha, sendo difícil garimpar tais alterações e.sobretudo, as razões que as ditaram , mas que não me vieram. As meonstitucionalidades e incompatibilidades com as determi-nações decorrentes da Carta Magna sc apresentam da forma mais variada c,assim , passamos a apontar:

1) Das alterações parlamentares em afronta ao caput, do art.
176 da Constituição Estadual e do art. 166 da Constituição da Repúblico
Federativa Brasileira:

A falia da especificacáo. sou forçada a partir , também , para a
generalização e dizer-lhes que. veto totalmente as alterações parlamentares
realizadas à redação original encaminhado a essa Casa de Leis e. ato contínuo.
faço executor a programação orçamentaria na formo como oriqinolmente
encaminhado ò Assembleia Leoislotiva. conforme previsão no caput, do art .
39. do Lei Estadual n° 1,568. de 25 de outubro de 2011. que dispõe sobre os
Diretrizes para elaboração do Lei Orçamentaria do exercício financeiro de

Há alterações parlamentares aplicadas ao projeto de lei originalque não decorrem rie emenda parlamentar , ferindo a determinação do caput do
arl. 176, da Constituição Estadual, que repete a norma constante no art. 166
da CRFB.

2012. e dá outras providências (LDO).
As alterações parlamentares tornaram a Lei Orçamentaria As alterações aplicadas à Lei Orçamentaria foram realizadas

através do Parecer emitido pela Comissão de Orçamento e Finanças daAssembleia Legislativa que ao seu final, resume seus trabalhos com a seguinte
informação "Pelo exposto, considerando openos os emendas feitas pela

incompatível à LDO.
Portanto, tomo a decisão de executar a programação da propostaremetida ã Assembleia Legislativa, por estar adequada ao anexo das MetaSj.
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Comissão de Orçamento e Finanças - COF, e as propostas pelo Relator as
quais foram devidamente acatadas, sendo recomendada aos demais pares a
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n° 0022/11 - OEA, com as respectivas
emendas e alterações propostas ao projeto de Lei em questão".

As alterações ao orçamento advindas da Comissão de Orçamento
e Finanças importaram em aumento das dotações orçamentarias destinadas à
Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça c Ministério Pú blico e outros
órgãos do Poder Executivo, mediante aumento de receita c despesa
orçamentaria c não ocorreram por Emendas Parlamentares, mas, por ato de
mera liberalidade do Relator

Vc-sc. dc logo, portanto, que a alteração aplicada.ao projeto não
atendeu a forma constitucionalmente permitida, mas de ato unilateral do
ilustre relator do Parecer Legislativo, situação que. por si. se basta à prova da
mcoristitucionalidade das alterações impostas aos quadros de Receita,
constante no art . 3o e dc Despesas, _constante do art. 5o, do projeto de lei ,
sendo condição vedada pelo caput do art. 166, §§ 2n c 3°, da Constituição
Federal.

PODER EXECUTIVO

Carlos Camilo Góes Capiberihe
Governador

Doralice Nascimento de Souza
vice-Governadora

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária em Brasilia: Divanaide da Costa Ribeiro
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas Coaraci Mncial Gabriel
Secretaria Extraord de Pol para a Juvcn Alex Sandro Silva Nazaré
Secretaria Extraord. dc Políticas para Mulheres. Maria Luccniru F. O. Pimentel
Secretaria Extraord de Pol í ticas Afro-Descendcntes: Mariida Leite Pereira

2) Da afronta ao princípio do equilibro orçamentário:
Outro pomo a scr observado e que me impede de sancionar o

projeto, como encaminhado, é que os valores Finais de receita e despesas são
incompatíveis, de modo a ferir gravemente o Princípio do Equil íbrio
Orcamentório que traduz a determinação dc que, no momento da elaboração
do orçamento, o montante fixado para as despesas seja. iguaimente, o mesmo
valor previsto para as receitas.

Esse principio exige igualdade entre a Previsão da Receita e a
Fixação da Despesa em cada exercício financeiro, c defende que a Proposta
Orçamentaria deve scr encaminhada ao Legislativo, de modo a que a previsão
seja igual ã fixação, mesmo que essa igualdade seja equilibrada com as
operações de crédito.

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Kelson de Freitas Vaz
Gabinete de Segurança Institucional:Cel.PM.Jorge Furtado Corrêa
Auditoria Geral: José Maurício Coutinho Vianna
Procuradoria Geral: Antônio Klcber de Souza dos Santos
Defensoria Pública: lvanci Magno de Oliveira
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende
Policia Civil: Tito Guimarães Neto
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado de Miranda
Policia Técnico-Cientifica: Odair Pereira Monteiro
Ouvidoria-Geral: Rivadavia Miguel de Souza França

Na versão encaminhada pelo Legislativo, a Receita TotaJ estimada
(art. 2°} e a Despesa Total (art. 'Io), ficaram fixadas cm R$ 3.599.725.895,00
(três bilhões, quinhentos e noventa e nove milhões, setecentos c vinte e cinco
mil, oitocentos e noventa c cinco reais).

Porérn, calculando os valores alterados pelo Poder Legislativo, no
Quadro dc desdobramento Ha Despesa fixada, constante do art. 3o. C. na
verificação desses valores - aferidos órgão a órgão - se observa que o valor total
das despesas é muito maior do que a projetada com a receita, de modo que, a
soma do quadro de despesas, finaliza no valoi de R$ 3, 601.725.895.00 (três
bilhões, seiscentos e um milhões, setecentos e vinte e cinco mil . oitocentos e
noventa e cinco reais}.

Secretários de Estado

Administração Maria Luiza Pires Picanço Cearense ( interina )
Desenvolvimento Rural José Roberto Afonso Pantoja
Cultura : José Miguel de Souza (

,
’yrilo

Comunicação Bruno Jerônimo de Almeida (interino)
Ciência c Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho
Desporto e Lazer José Luiz Amaral Pigarilho
Educação José Maria Amaral Lobato
Receita Estadual. Jucinetc Carvalho de Alencar
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço
Infraestratura: 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
Sctrap: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito
Turismo: Helena Pereira Colares
Mobilização Social: Ely da Silva Almeida

Assim , o desdobramento da despesa fixada calculada do quadro
do art. 5", finaliza no valor de R$ 3.601.725.895.00 e a Rcccita Total , do art.
2'V é de R$ 3.599.725.895.00. de modo a ferir o Princípio do Equil í brio
Orçamentário. por existir uma diferença de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de
reais) entre receita e despesa.

3) Da forma dc realização dc alterações parlamentares:
As inconstitucionalidudes e incompatibilidades com as deter-

minações decorrentes da Carta Magna são visíveis em relação as emendas
parlamentares, por ser de competência do Poder Legislativo seus encaminha-
mentos ao Poder Executivo, por meio de formulário dc inclusão de emendas ao

orçamento, contendo os seguintes dctaihamentos: Nú mero da Emenda;
Programa de Trabalho; Nome do Deputado; Objetivo da Emenda; Valor da
Emenda; Data e Campo de Assinatura do Parlamentar.

Porém , nenhuma alteração foi encaminhada, sendo que. somente
após o conhecimento dessas emendas é que o Poder Executivo poderá alocá-
las no Programa de Trabalho e nas ações que serão executadas pelos órgãos
da administração direta e indireta do Governo. Nesse caso. o Poder Executivo
não teve conhecimento das referidas emendas , realizadas no âmbito do
Parlamento Estadual .

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

Adiip: Ivana Maria Antunes Moreira
Arnprex FJcio José de Souza Ferreira
SIAC Super Fácil Dá riu de Jesus Nascimento de Souza
EAP Maria Izabel de Abulquerque Cambraia
lapen Nixon Kenedy Monteiro
Detran Sgt. Alex João Costa Gomes
Diagro: Rosival Gonçalves de Albuquerque
Feria: Dinete Regina Pantoja
Uemoap Ivan Daniel da Silva Amanajás
IEPA: Augusto de Oliveira J ú nior
1PEM. 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 Araú jo
Prodap José Alípio Diniz de Moraes J ú nior
RDM Juliana Alves Coutinho Alexopulos
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires
IMAP: Maurício Oliveira de Souza
ARSAP
IEF: Ana Margarida Castro Euler
l/EAP Maria Lúcia Teixeira Borges
Fundação Tumucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto

4) Da afronta à Lei de Diretrizes Orçamentarias e obediência ao
calendário constitucional orçamentário:

£ necessá rio entender que a Lei de Diretrizes Orçamentarias - Lei
Estadual n° 1.568, de 25 de setembro de 201 1 - é o instrumento que norteia e
orienta a elaboração da Lei Orçamentaria Anual - * LOA, de modo que a LDO foi
encaminhada à Assembleia Legislativa no dia 31 dc julho, juntamente com a
previsão da receita orçamentaria 2012, por ser essa urna exigência prevista no
art . 4 o da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.

A estimativa das receitas próprias do Estado são encaminhadas ã
SEPLAN , pela Secretaria da Receita Estadual - responsável pela arrecadação- própria do Estado.

Cabe à SEPLAN a , projeção das transferencias federais, na forma
como disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo certo que. ã
época, essas informações estavam indisponíveis, motivo peio qual, o
mecanismo adotado pela SEPLAN. para projeção da Receita, foi a da média
aritmética dos últimos 5 (cinco) anos, com o percentual de crescimento de
13,84% (treze virgula oitenta e quatro pontos percentuais) em relação no FPE
previsto de 2011.

Assim, a estimativa de setembro de 2011, fornecida pela
Secretaria do Tesouro Nacional - como está sendo questionada no parecer dn
Comissão - foi após a elaboração da LDO e da LOA.

Ê que. conforme esclarecimentos da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, não há garantia dc transferência dos valores projetados, pois
os repasses previstos dependem do comportamento da arrecadação futura,
podendo também ocorrer alterações cm alguns parâmetros de distribuição em
2012 , em relação a 201 1 , que ainda não são conhecidos.

Quanto ao ICMS, as informações foram fornecidas pela própria
Secretaria da Receita Estadual, sendo que, dc igual forma , a estimativa de
setembro de 2011 não poderia ser utilizada, considerando que tais

Sociedades de Economia Mista

AFAR Sá vio José Peres Fernandes
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves
CEA : José Ramalho de Oliveira
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque
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encaminhada ao Legislativo, equilibrada (previsão igual à fixação), mesmo que
essa igualdade seja equilibrada com as operações de crédito.

Nessa concepção, nào será admitido aumento de receita prevista
nos projetos de iniciativa exclusiva e privativa do Poder Executivo.

5) Da realização de aumento de despesas:
Outra situação a ser observada e que não posso sancionar é a

alteração cio valor da Despesa Total passando de R$ 3.168 . 487.532 . 00 para
R$ 3.599.725.895.00. ou R$ 3.601 .725.895.00. sendo aumento equivalente
a mais de 14% (quatorze pontos percentuais).

Houve, inclusive, modificação do valor da Dedução da Receita
Corrente, composto pela Dedução para Contribuição do FUNDED , que são
fontes de recursos conforme estabelece o art. GO do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias , c / c a Emenda Constitucional n* 14 , de 1996 e.
ainda , n Lei 9.424 / 1996

instrumentos de planejamento já haviam sido elaborados.
O orçamento pú blico é o documento que prevê as quantias demoeda que, num periodo determinado (01 ano), devem entrar e sair dos cofrespú blicos (receitas e despesas pú blicas) , com especificação de suas principaisfontes dc financiamentos c das categorias dc despesas mais relevantes cformalizado por meio de Lei proposta de iniciativa do Poder Executivo que é

apreciada e ajustada pelo Poder Legislativo, na forma definida pelaConstituição Federal em seu artigo 165, c Constituição Estadual artigos 175 e
176, como segue:

u

175. Leis de iniciativa do Poder Executivo"Art.
estabelecerão. iè>I - o plano plurianual:
II as diretrizes orçamentarias anuais:
ill - os orçamentos arruais."
"Art. 176. Os projetos de lei relativos do plano
plurianual, ãs diretrizes orçamentàrias. ao orçamento
anual c aos créditos adicionais obedecerão ao - que
dispõe este capitulo c. naquilo em que for compatível ,

ás regras do processo legislativo, ordinário previsto
nesta Constituição e no Regime Interno da Assembleia
Legislativa.
§ Io Caberá às comissões técnicas competentes da *

Assembleia Legislativa;
I - omissis ....
II - omissis
§ 2o As emendas serão apresentadas à comissão
competente, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas em plenário', na forma regimental.
§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento e aos
projetos que o modifiquem somente podem ser
aprovados caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentarias:
II - indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa ,
excluídas as que incidem sobre:
dotação para pessoal e seus encargos;

- serviço da divida;

- transferência constitucional para os municípios
III - sejam relacionados:
- com a correção de erros ou omissões;

• com os dispositivos do texto do projeto dc lei."

Isso. porque, o Legislativo amapaense considerou o valor de R$
554, 881.605.00 . para dedução à Contribuição do FUNDEB e o valor calculado
pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro é de R$
554 , 431.603.00 , perfazendo uma diferença de R$ 450 ,002.00, a maior, do
valor correto.

6) Da alteração dos valores indicados aos Poderes e afronta à
Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei de Responsabilidade Fiscal:

Há expressa previsão constitutional de que não será admitido
aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do
Governador do Estado, em obediência à simetria que deve existir com o
disposto no art. 63, inciso I, da Constituição Federal:

Na alteração realizada no art. 5o, que trata dos valores da
despesa fixada, há aumento dos valores destinados aos Poderes , a exemplo da
Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Ministério Público, e, também,
em órgãos do Governo, conforme tabela a seguir:

Proposta da AL para
orçamento 2012.

R$ 156.868.764,00
RS 183.600.000.00

Proposto do GEA para
orçamento 2012.

R$
~

l 13.834.747 ,00
R$ T47.436

~

.57Q,00
RS 80.004.570,00
R$

~
57.145.957.00

Poderes
Assembleia legislativa

Tribunal de Justiça
Ministério Público R$ 113.538.282.00

RS 57, 145.957,00Tribunal de Contas

A rigor, o dispositivo legal em análise, também representa uma
intromissão do Poder Legislativo na estrutura de seus orçamentos, causando
desequilíbrio financeiro e orçamentário.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu duas fórmulas
rígidas: a primeira c a de que a emenda é possível desde que indique os
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesa e a segunda c a que estão excluídas das anulações as dotações dc
pessoal e seus encargos; serviços da divida e transferências constitucionais
aos municípios.Nesse sentido, vale ressaltar que cabe ao Poder Legislativo

apreciar e fazer ajustes através de remanejamentos, SEM AUMENTO DF
DESPESA COMO PRECONIZA O INCISO I. DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO

Não fosse só isso, a ilegalidade e consequente inconstitu-
Cionalidade da proposta do Poder Legislativo resultante das alterações é
flagrante, quando aumentaram dotações orçamentarias da Secretaria dç
EstãcTo da Administração , destinadas à dotação de pessoal e encargos sociais,contrariando o art . 20 da Lei Complementar n° 101/2000, que dispõe:

ESTADUAL:

“Art. 105. Não será admitido aumento de despesa
prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador
do Estado, ressalvado o disposto no art. 176, §§ 3o e
A° , desta Constituição;

“Art. 20. A repartição dos limites globais do artigo 19,
não poderá exceder os seguintes percentuais:
I - na esfera federal:

A ressalva, contida no dispositivo legal acima mencionado é sobre
a Lei Orçamentaria Anual , sendo, então impertinente o aumento de despesas
em projeto de iniciativa privativa do Poder Executivo.

E consideramos, ainda , o Principio Orçamentário do Equilíbrio,
que prevê a igualdade entre a Previsão da Receita c a Fixação da Despesa em
cada exercício financeiro, e defende que a Proposta Orçamentaria deve ser.

II - na esfera estadual:
3% (três por cento), para o Legislativo, incluindo o
Tribuna) dc Contas do Estado;

6% (seis por cento), para o Judiciário;
4 0% fnuarenra p nnvc por cento) , para o Executivo e
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2% (dois por cento), para o Ministério Público do
Estado.

A ilegalidade decorre do descumprimento do próprio artigo 20.
antes mencionado, dispositivo normativo que regulamenta o art. 169 da
Constituição da República Federativa Brasileira.

Há, ainda, o descumprimento flagrante dos limites estabelecidos
aos Poderes, pela Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO, de modo que os
valores constantes das alterações realizadas peio Parlamento Estadual
ultrapassam os percentuais dispostos na LDO, assim:

400.000.000.00.
Digo isso. porque o Estado do Amapá sofreu queda significativa

na sua receita liquida de R$ 10.886.967,07 no primeiro decêndio de janeiro
de 2012. se comparado com primeiro repasse feito em dezembro de 201 1 .

Apresento, a seguir, um quadro comparativo entre o primeiro
repasse de FPE feito em Janeiro de 2011, cujo resultado mostra uma queda
ainda maior de R$ 13.922.307,34 se comparado ao Io repasse deste ano
(2012) , conforme segue:

Repasse liquido do Io decénio FPE (Janeiro 2011) R$59.936.668,41
R$56.901 . 328 , 14

Percenmal Percentual apresentado na LOA,
previsto na LDO . com as alterações parlamentares

;

Repasse liquido do Io decénio (Dezembro 2011)

Assembleia Legislativa 4.98% 5.98% Repasse liquido do Io decénio (Janeiro de 2012) 1 R$46.014.361 ,07
Tribunal de Justiça 6.45% 6.98% Diferença a menor no Io repasse do FPE de Janeiro de -10.886.967,07

2012 em relação a Janeiro de 2011.3.50%Ministério Pú blico 4.33%
Diferença a menor neste primeiro repasse de FPE de -13.922.307,34
Janeiro de 2012 em relação a Dezembro de 2011. jVerifica-se, então, que o aumento valorativo pago aos Poderes,

alterou os pontos percentuais destinados pela Lei de Diretrizes Orçamentarias
- LDO. de modo a que a LOA, tal como apresentada pelo Legislativo, fere o
disposto no inciso 1, do § 3o, do art . 176 da Constituição Estadual e art. 165
da Constituição da Repú blica Federativa Brasileira.

O repasse deficitário do FPE deste mès de janeiro/ 2012 reforça o
planejamento prudencial adotado pelo Poder Executivo, quando do
encaminhamento da Lei Orçamentaria Anual (LOA ) de 2012 ã Assembleia
Legislativa.7) Da afronta à Lei Federal n° 4.320/64 e à Lei de

Responsabilidade Fiscal :
Por este motivo, também, não posso acatar a majoração

parlamentar em relação às estimativas de receitas de FPE de 2012
apresentadas pela Secretaria de Planejamento do Estado do Amapá (SSPLAN),
que se comprovam corretas, a partir desse Io repasse deficitáno ocorrido em
janeiro de 2012.

O Poder Legislativo reduziu o limite percentual direcionado à
abertura dos créditos suplementares de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco
por centol. do total da despesa, em desconformidade com o art. 43 da Lei
Federal nw 4.320/64. que tem por objetivo impedir que a Administração
Pú blica assuma compromissos para os quais não tenha a cobertura financeira
necessária , elevando suas despesas a um valor superior a sua receita
realrnente arrecadada, cm homenagem ao Princípio do Planejamento.

Ocorre que. essa limitação, caso aconteça, tanto para o Poder
Executivo como para os outros Poderes, convergirá para uma situação de
ingovemabilidade, para abertura de créditos suplementares, transposição,
remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para o outro, o que, também , é
contrário ao interesse pú blico, quando torna o orçamento deficitário, fora das
realidades, o que viola o § Io, do artigo Io, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alérr. da existência de recursos financeiros, exigida legalmcntc,
para atender às despesas a serem amparadas pelos créditos suplementares,
exige a Lei que a sua abertura seja precedida de uma exposição dc motivos,
onde fiquem consubstanciadas as razões que justifiquem a necessidade de sua
abertura.

10) Dos demais motivos:

O Parlamento Estadual realizou , também , alterações dc texto ,
com supressão das despesas com precatórios judiciários, pois se trata dc açào
vinculada ao Tribunal de Justiça , conforme o art. 97, §1°, inciso II. do ADCT,

c/ c os §§ 5o e 6o. do artigo 100, da Constituição Federal.
Essa supressão influencia nas Despesas de Exercício Anteriores,

por serem compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, e
cuja obrigação de pagamento é criada em virtude de lei, mas somente
reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício
correspondente.

Por todos estes pontos de inconstitucionalidade, sirvo-me do veto
total ao projeto de lei apresentado com as alterações decorrentes de emendas
parlamentares. _ - \ já

É que não há justiça setorial, corporativa. Não ê à toa que seu
símbojo é uma balança . Resultará sempre, na prática, de uma comparação
entre ideais possíveis.

Essas razòcs foram devidamente explicitas quando o Poder
Executivo encaminhou o Projeto de Lei. de 30% (trinta por cento), de forma
planejada c responsável , para atender as necessidades que aparecem no
decorrer do exercício financeiro.

Com a redução proposta pelo Poder Legislativo, toma-se
impossível, na prá tica , realizar o planejamento inicial do Executivo c outros
poderes, que poderá não se efetivar para o bern da sociedade amapacnsc.

Os créditos suplementares são créditos insuficientemente
dotados na Lei do Orçamento, destinando-se, portanto, ao reforço dc dotações
já existentes.

A justiça , na sua versão real , há de funcionar, mesmo, como uma
balança. Ela consiste cm tratar desigualmente seres desiguais , mas na medida
de suas desigualdades. E essa medida é que impõe a COMPARAÇÃO.

Não podemos sonhar com a justiça para nós mesmos,
ilusoriamente , ainda que. isoladameme pudéssemos merecer tais alívios.
Sobretudo, ineficazes em médio prazo, porque esse carma dc indiferença social
voltará contra nós e nossos filhos. Não importa o aprovcitacionismo do fato
ilusório de que nós é que fazemos as leis c que possamos, no papel, dirigidas
para onde quisermos. Pois quem faz a verdadeira lei são os fatos. Estes,
cslrangulantes. asfixiantes, na media das situações do povo.

Sabiamente a lei vem evoluindo para evitar tais desvios e
desnaturações, o que faz do assunto não mais só um conceituai de justiça,
mas, mesmo, dc constitucionalidade e legalidade, quando confere ao Poder
Executivo (afinal vivemos numa República Presidencialista) o poder ú nico e
exclusivo da INICIATIVA de projetos de lei que disponham sobre Planos
Pluriânuais. Diretrizes Orçamentarias e Leis Orçamentárias.

E isso numa cadeia hierarquizada e consequente pela qual. estas
últimas, nào podem lesionar as Diretrizes traçadas e, por sua vez, as
Diretrizes, mesmo quando mudadas na época própria , nào podem extrapolar
os primeiros, ou seja, os Planos Plurianuais. Sempre no sentido, náo de
aprisionar a criatividade dos legisladores c administradores, mas para evitar
uma antiga tendência que antes existia e pela qual ninguém levava a sério
qualquer “ Plano” e , pela qual. ate humoristicamente “Orçamento" era definido
como “a METADE do que sc vai gastar"

As alterações realizadas por essa Casa de Leis geram sérias
lesões ao equilíbrio da media do atendimento às necessidades globais.

Não se trata somente de um conceito de justiça, mas dc
constitucionalidade e legalidade , que me impele a vetar as alterações de
Redação Final feitas no projeto originário, pelo aspecto da inconstitu -
cionalidade. para nào nos fixarmos só no, às vezes , íluidico conceito de
“conveniência pública" pelo qual , ainda mesmo por ele , também veto a redação
final dada ao Projeto de Lei encaminhado, por que me é devido,
constitucionalmente , fazé- lo.

Scr-mc-ia muito simpático, pela harmonia dos Poderes, amealhar
bonomias que me carreassem o agrado daqueles com quem, pela lei, eu divido
as responsabilidades do Poder, visto como um todo, e de quem dependo,
algumas vezes, em minhas ações de governo. Um todo interdependente entre

O art. 7o da Lei Federal n° 4.320/64 c o art. 173 da Constituição
da Repú blica Federativa Brasileira autorizam a inclusão no orçamento de
dispositivo que permite ao Executivo abrir créditos suplementares até
determinado limite da despesa fixada no orçamento.

Essa medida visa agilizar e desburocratizar os procedimentos
administrativos.

8) Dos Fundos que recebem valores orçamentórios:
O Poder Legislativo ao alterar a Lei Orçamentaria dc 2012,

esqueceu de definir os novos valores a serem definidos aos Fundos existentes.
Exemplo disso c o Fundo de Apoio ao Microempreendedor e ao

FUNDIMICRO, criado através da Lei
Estadual n° 0872, de 31 de dezembro de 2004 e regulamentada pelo Decreto
n ° 2102, de 12 de abril de 2005.

Dc acordo com seu art. 3o, o FUNDIMICRO é instituído por
recursos dc origem orçamentaria do Estado do Amapá , no montante de 0.7%
(sete décimos percentuais), do produto da Arrecadação da Receita própria , ou
seja , equivalente a RS 4.217 877.00. para o exercício de 2Ó 12.

Outro exemplo é o Fundo de Desenvolvimento Rural - FRAP.
criado pela Lei Estadual n ° 0039. de 11 de dezembro de 1992 c/c a Lei
Estadual n° 0920, de 18 de agosto de 2005, regulamentada pelo Decreto
Estadual n° 0412. de 03 de março de 1993 (com as alterações do decreto
i .814, dc 18 de outubro de 1993).

Seu conjunto normativo define que constituem recursos do FRAP
os dc engem orçamentaria do Estado do Amapá, nunca inferior a 2% (dois
pontos percentuais) do produto da arrecadação própria.

Assim, os Fundos que l êm receitas vinculadas ao orçamento
ficaram sem a adequada previsão orçamentária, que deve ser feito no
orçamento anual, situação que o Poder Legislativo omitiu, gerando séria
situação de inviabilidade dos Fundos, no cxcrcício de 2012.

9) Da queda nos valores do Io repasse do Fundo de Participação
dos Estados - FPE, em janeiro de 2011, confirmando o planejamento inicial do
Poder Executivo

Desenvolvimento do Artesanato

si.
É çomo invoco a necessidade dessa contribuição dc todos os

eminentes senhores legisladores, aciina das cores partidárias, pois séria é a
afetação que sofreriam os setores sociais e de investimentos do Governo, se
este Executivo concordasse com a intenção das alterações processadas no
projeto primitivo, que retiraria, ainda que sem querer, verbas das premências
para satisfazer as necessidades da urgcncia.

Irrtpòe-se a consciência das prioridades. E, todos sabem, as
prioridades se rearrumam nas premências.

O Estado do Amapá está sofrendo os impactos financeiros, assim
como as demais unidades federativas, da queda no repasse do FPE, ocorrido
em janeiro de 2012, o que é prova suficiente do equivoco cometido pela
Assembleia Legislativa quando decidiu majorar a receita, cm mais de
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Serviços Ltda-Me, como
Contratada.

Como já mencionei, as inclusões incorporadas lesionam o
interesse público. E, do ponto de vista constitucional e legal, infringem a
cooncstaçào das Diretrizes, consoante o art. 166, da Cqnstituiçáo Federal ,
reproduzido da mesma forma, na Constituição Estadual.

Pelo presente instrumento e nos melhores termos dedireito, de um lado o ESTADO DO AMAPÁ. Pessoa Jurídica doDireito Público Interno, inscrito no CNPJ n° 00.394.577/0001-25.sediado na Rua General Rondon n° 259. Bairro Central, porintermédio do Gabinete do Governador, como Contratante, nesteato representado pelo Chefe de Gabinete Sr Kelson de FreitasV«z. conforme Decreto n° 0830/2011. brasileiro, casado,domiciliado nesta cidade de Macapá, residente a Avenida Bahia. na599,Bairro Pacoval.portador da Carteira de Identidade n° 203.134-2* Via-SSP/AP. CPF n° 431.922 892-87. e como contratada aEmpresa Alvorada Comércio o Sorviços Ltda-Me, inscrita noCNPJ N° 13.096.822/0001-60. neste ato representada pelo Sr.Vantuller Leite Chaves Júnior, portador da Carteira de Identidaden° 1.119.563-PB 2o Via e C.P F N° 569.687,364-20. resolvem decomum acordo, por conveniência da Administração Pública,rescindir os Termos do Contrato n° 008/2011/GAB/GOV. referentea prestação de serviços concernentes aos quantitativos e gruposde atividade, num total de 36 (tnnta e seis) colaboradores,respectivamente: 01 (uma) Governanla; 06 (seis) Cozinheiros (as);07 (sete) Garçons; 14 (quatorze) Serviços Gerais; 01 (uma).Passadeira. 01 (uma) Lavadeira; 01 (uma) Camareira; 01 (um)Eletricista e 01 (um) Recepcionista. 02 (dois) Artifice e 01 (um)Jardineiro para atender ao Gabinete do Governador e ResidênciaOfioal do Governador.
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente rescisão encontra respaldolegal no Art. 79. Inciso II. § 1o,da Lein°8.666/93 e alterações.CLÁUSULA SEGUNDA; As obrigações que decorrem do presenteContrato cessam a partir da data da assinatura.

Pecam , ainda, pela falta de justificativa e indicação precisa da
origem dos recursos acrescidos no quadro de receitas, alteração que é capaz
de enfrentar a alteração das diretnzes orçamentarias, mesmo que vista como
resultante do poder de emendar da Assembleia Legislativa.

É que a exigência de indicação dessas fomes é expressameme
mencionada pelo artigo 166. § 3U, da Carta Magna, repetido pelo artigo 176, §
3o. da Constituição Estadual.

Em defesa do interesse público e da conveniência administrativa,

acato o pronunciamento da Secretaria de Estado do Planajamcnlo , Orçamento
e Tesouro e da Procuradoria -Geral do Estado, em exame do assunto, relativo
ás alterações pretendidas ao Orçamento para 2012 , onde sc destaca o trauma
financeiro que cm eventual sanção ao Projeto - se não for pelo Projeto
originalmente encaminhado a essa Casa de Leis - acarretaria ;mte outras
prioridades e ingerências das ações de governo.

E aduzo que evitar o comprometimento desses setores não se
enquadra como obstinação performática , mas sim interesse geral de
desempenho do Estado, que está acima de qualquer desafio partidário, ante
quem quer que detenha as funções de governo eleito pelo povo.

Destaque-se ainda que as indicadas infringências contidas na
Redação Final do Projeto são-no dc porte federativo. Nâo se trata sequer de
lesão a normas deixadas à competência residual legiferanre do Estado.

Foi visto que a lesão se alça sobre as normas orçamentárias
federativas incorporadas ao texto da Carta Magna, ai onde está o repositório
de princípios que lastreiam as regras de organização de qualquer Eslado-
Membro que, por isso, hào de se limitar a repetir esses parâmetros nas suas,
assim chamadas. Constituições Estaduais. No caso, e para esse fim.
verdadeiras leis orgânicas despojadas do poder de mudar tais parâmetros, em
matéria que exige uniformidade. Pelo que as repetem.

E pelo que a infringéneia originária é à Constituição Federal e, à
vista dela, a inconstitucionalidade. Sobretudo porque está tratando de
interesses dc alguns dos Poderes locais que. assim, até suspeitos poderiam
ficar, como dc fato estão, na visão comum, para lhes julgar a efetiva
regularidade.

Macapi-AP,10 d« Janeiro do 2012.

r
açr

Kelson do Freitas Vaz CS
Chefe do Gabinete do Governador

Contratante

7
O que pretendo, c tão somente o restabelecimento dos mesmos

padrões orçamentàrios micialmente previstos, fruto de prévio e aprofundado
estudo técnico. É notória a situação social e económica por que passa o
Estado do Amapá , o que não permite acatarmos as alterações realizadas,
porque alem dc inconstitucionais, são injustas e desproporcionais.

Caso contrário seria dc cogitar , antes de qualquer coisa, de
restabelecer por Decreto, por exemplo, a proporção mais justa que existia
antes, entre os salários e o custo de vida. O que se sabe que também é
impossível.

Vantuller Leite Chaves Júnior
Alvorada Comércio o Serviços Ltda-Me

Contratada

(Policia Militar
Cel. PM. Pedro Paulo da Silva Resende

Não sc pode fazer de conta que as crises financeiras cíclicas que
obrigam a reorientar os recursos públicos para fins sociais e de pressão
contingencial. não existem. Ou que são coisas de agora. Ou que exista a
perfeição formal no planejamento dos recursos públicos, quando ante matéria
ligada às dificuldades de gestão da coisa pública perante o crescimento e
complex]ficaçáo das carências populares.

Estas sim , complexas, profundas, sérias, priorizáveis e
mulcifacetárias, que esboroam planos racionais e setoriais de aplicação, como
demonstrado, inclusive na á rea federal , mutatis mutandi

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO N°
001/12- PMAP

INSTRUMENTOS E PARTES: A POLlCIA
MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ e os
proprietários Sr. JOÃO BOSCO NOGUEIRA DE
LIMA E LUSIA SILVA NOGUEIRA.

Pelo presente instrumento e nos melhores
termos de direito, ao fim assinados, de um lado, os
proprietários JOÃO BOSCO NOGUEIRA DE LIMA,
brasileiro
072762/PTC/AP e CPF: 023.459.432-20 e LUSIA
SILVA NOGUEIRA LIMA, brasileira, casado,
empresária, todos residentes e domiciliados na
Avenida Presidente Vargas n° 797. Bairro Centro,Macapá/AP. doravantes denominados CEDENTES,
e de outro lado, a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DO AMAPÁ - PMAP, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ 06.023.862/0001-16, com
sede na Rua Jovino Dinoá, s/n, Bairro do Beirol,
Macapá, Es|fdo do Amapá, neste ato representado
pelo seu Comandante Geral, CEL PM PEDRO
PAULO DA SILVA REZENDE, nomeado pelo
Decreto Governamental n° 0010, de 03 de janeirode 2011, publicado no DOE n° 4892, de 03 dejaneiro de 2011
CESSIONÁRIA, mediante as cláusulas e condiçõesa seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Por estas razões, veto totalmente o Projeto de Lei encaminhado
com as alterações parlamentares, por inconstitucionalidade e contrariedade ao
interesse público, na forma acima desenvolvida, e , faço executar a
programação orçamentaria na forma como originalmente encaminhada à
Assembleia Legislativa , conforme previsão no caput , do art. 39, da Lei
Estadual n° 1.568, de 25 de outubro de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes
para elaboração da Lei Orçamcntária do exercício financeiro de 2012. e dá
outras providências (LDO) , que é o instrumento que garante atendimento ao §
Io, do art. 4o e art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e § 8o, do art. 166 da
Constituição da República Federativa do Brasil, para o que peço a
compreensão e a acolhida de Vossa Excelência e dos demais Deputados que
honram essa Assembleia Legislativa do Estado.

Palácio do Setentriao

casado, empresário, RG:

e janeiro de 2012

v
DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA

Governadora , em exercício
doravante denominada

Órgãcs Estratégicos de Execução

O presente TERMO tem por objeto aCessão de Uso uma Área (medindo 50m/50m)localizada no na BR 156, estrada do Municípiode Ferreira Gomes, com o objetivo da instalaçãode uma Torre do Sistema de Rádio da PoliciaMilitar do Estado do Amapá, em favor daCESSIONÁRIA, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar da data de sua assinatura.

(Gabinete Civil
Kelson de Freitas Vaz

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Termo de Rescisão do
Contrato n° 008/2011 entre
o Estado do Amapá, como
Contratante e a Empresa
Alvorada Comércio e

O prazo fixado no “caput” poderá serprorrogado mediante a celebração de Termo deAditamento, desde que a CESSIONÁRIAmanifeste o seu interesse mediante comunicação

1.1 ,
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O objeto da presente avença consiste na
contratação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva, para 42 (quarenta e duas) máquinas
copiadoras, conforme Termo de Referencia,
instaladas nas unidades policiais e administrativas
da DGPC.

prévia feita por escrito, no minimo. 15 (quinze) dias
antes do término da vigência deste instrumento de
Cessão de Uso, e aceito pela CEDENTE.

A CEDENTE, a qualquer momento, poderá
revogar a presente Cessão de Uso. caso em que o
imóvel deverá ser devolvido imediatamente pela
CESSIONÁRIA
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

DESIGNAR os servidores IDELMA
LÚCIA DA SILVA MEIRELLES, matricula r».° 259934, como
Presidente; EDSON PEREIRA NOGUEIRA, matricula n.°308404 e TEREZINHA SOLANGE BARBOSA DA ROCHA .

I

RODRIGUES, matrícula n.°. 369870, como membros
integrantes da Comissão de Sindicância Administrativa
Disaplinar destinada a investigar possíveis infrações
administrativas, a autoria e aferir penalidade disciplinar
pertinente.

1 2 .

Leia-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto da presente avença consiste na
contratação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva, para 21 (Vinte e uma) máquinas
copiadoras, conforme Termo de Referencia,
instaladas nas unidades policiais e administrativas
da DGPC.

II - Deliberar que os membros da
Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos
da Administração Pública, em diligências necessárias à
instrução processual. /1) São obrigações dos CEDENTES:

Dê-se ciência.
Publiquc- se.Permitir a fiscalização periódica da Torre

instalada na área, precedida de agendamento
prévio, pela Diretória de Logística da PMAP,
responsável pelo controle de Bens da CEDENTE;

a)
Macapã ÂP, . 8iíe Dezembro de 2011.

Tit /Gumràr íes Neto
Dqíegado-Geipl de Policia Civil Macapá-AP. 11 de janeiro de 2012.

Responsabilizar-se pelos danos causados a
Torre de Comunicação da PMAP, caso venha fazer
alterações nas áreas adjacentes do espaço cedido.
b) Extraído por:PORTARIA N° 0001/2012-DGPC _

Ĵ iLsÓN-DAMASCTWCrVÍÃNÃ
Chefe da UCC/NSP/DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLICIA
CIVIL, usando das atnbuições que lhe são conferidas pelo art.
17, XI, da lei n° 0883, die 23 de março de 2005, combinado
com os arts. 159, 164 e 165 da Lei n.° 0066/93, e

CONSIDERANDO motivos expostos no
Oficio n.° 366/11, da Vara única da Comarca de Calçoenc, bem
como as razões apresentadas pela Sr. Corregedor Geral de
Polícia Civ'1 os quais justificam plenamente a necessidade de
instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar,

Lavrar em Cartório, a Autorização dac)
Cessão;

Responsabilizar-se pelo pagamento de
Tributos, impostos e taxas referentes à área total
do imóvel dos Cedentes.

d) Polícia Técnico-Científica
Odair Pereira Monteiro

RESOLVE:2) São obrigações da CESSIONÁRIA:
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N^006/2010-POLITEC

I- DESIGNAR os servidores RENATO
e) Zelar pela integridade do objeto da cessão
cumprindo a destinação do objeto da cessão;

TAVARES RANGEL, matricula n.° 369730 como President;
GEOVANI DE SOUZA COELHO, matrícula n.° 369560 e
RENILDE COSTA DA SILVA PINTO, matrícula n.°. 370266
como membros integrantes da Comissão de Sindicância
Administrativa Disciplinar destinada a investigar possíveis
infrações administrativas, a autoria e aferir penalidade
disciplinar pertinente.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE '

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A POLICIA TECNICO-CIENTIFICA DO
ESTADO DO AMAPÁ - POLITEC, E A EMPRESA F.
COTES DE OLIVEIRA, PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

Arcar com as despesas de transporte,
instalação e manutenção da Torre de
Comunicação, objeto da presente Cessão de Uso.
0

II - Deliberar que os membros da
Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos
da Administração Pública, em diligências necpssárias à
instrução processual. \ /

Permitir o acesso dos CEDENTES, através
da instalação de uma antena de comunicação na
Torre a ser instalada no espaço cedido, pelo prazo
da cessão de uso.

9)

POLICIA TÉCNICO-CENTÍFICA DO ESTADO DO AMAPÁ
- POLITEC, CNPJ nS 34.943.480/0001 -46. com sede à
Rodovia BR-156, km 01 - bairro São Lazaro, em
Macapá, Estado do Amapá, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato represeniado pelo seu •

Diretor Presidente, Dr. ODAIR PEREIRA MONTEIRO,
portador da carteira de identidade n?. 060004-AP e
rio C.PF r »9.278.681.682-34 e a Empresa F. COTES DF
OLIVEIRA-ME, CNPJ n? 03.209.074/0001-20, com sede
a Rua Dr. Marcelo Cândia. n2 863. Bairro Santa Rita,
CEP 68.900-00, Macapa - AP, neste ato representada
pela sua titular, Sra. FÁTIMA COTES DE OLIVEIRA,
portadora d3 Carteira de Identidade de n?. 234.1815-
PA, e do CPF n®. 392.115.502 -97, endereço Rua Dr.
Marcelo Cândia, n® 863, Bairro Santa Rita, CEP
68 900 00, Macapá - AP doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente
Instrumento contratual, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

Dè-se ciência.
Publii -se*

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CARÁTER DO
TERMO DE CESSÃO:

ipá-AP de Janeiro de 2011.
Tifĉ euimaraes Neto
Delegado Genii de Policia CivilA CESSIONÁRIA reconhece o caráter

precário da presente Cessão de Uso, que poderá
ser revogada a qualquer tempo pelos CEDENTES,

sem qualquer ónus para as partes, respeitado o
cumprimento das obrigações previstas na Cláusula
Primeira do presente Termo

PORTARIA NO 003/ 2012-DGPC

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA
CIVIL, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado
com os arts. 164 e 165 da Lei n.° 0066/93, e

CONSIDERANDO motivos expostos no
Despacho proferido pelo Promotor de Justiça da Comarca de
Oiapoque rios autos do AIPP n.° 032/10-DFF/CGPC bem como
as razões apresentadas pela Sr. Corregedor Geral de Polida
Civil, os quais justificam plenamente a necessidade de
instauração de Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá,
Estado do Amapá, como competente para julgar
quaisquer dúvidas ou controvérsias e solucionar
questões que não puderem ser resolvidas amigável
e/ou administrativamente pelas partes,
renunciando-se a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E. por estarem justas e acordadas, firmam
o presente Termo de Cessão de Uso de Bens em
04 (quatro) vias de igual teor e forma,
acompanhados das testemunhas abaixo subscrita.

DATA DA ASSINATURA: 19 de Dezembro de
2011.

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAENTO LEGAL:
O presente contrato tem respaldo legal no Art. 37.
caput. inciso XXI da Constituição Federal, nas
disposições da Lei n* 8.666/93 e suas alterações
posteriores, no art. 12, § 4?, e art. 123, inciso IV, da
Constituição do Estado do Amapá, assim como o
disposto no Processo Licitatório Convite nS 13/2010-
CPL/POUTEC e demais disposições legais que lhe
sejam aplicáveis em face do objeto previsto e
caracterizado neste instrumento

I DESIGNAR os
ADELTON ALMEIDA GOMES, matricula n.°. 323829
Preadente e como membros JÚLIO CEZAR FIRMINO
ALVES, matrícula n.°. 261149 e ANTÔNIA VILANI GOMES
DE ALENCAR FEITOSA, n.° 339709, da Comissão
conduzirá o Processo Administrativo Disciplinar destinado a
apurar a infração administrativa e aferir a penalidade disciplinar
pertinente.

servidores
como

que

II - DELIBERAR que os membros da
Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos
da Administração Pública, em diligências necessánas à
instrução processual.Macapá - AP, 12 de Janeiro de 2011

Dé-secjèndà.
PubliQue-se. CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO-

O presente Contrato tem oor oojeto. a contratação
de empresa para realizar serviços de remoção
cadavérica na Seccional da Policia Técnica do
município de Laranjal do Jari,

/t

M^capá-AP, íe Janeiro de 2012.ERRAO - MAJ QOCPAULO DOS
Chefe & DCC/PMAP

j Tito GriímJrâes Neto
/ D^legado-Otfral de Polícia Gvil CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Termo Aditivo será contada a
partir de 01 de janeiro de 2012. e o seu t érmino em
31/12/2012.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO E DO PRFÇO:
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à
conta do programa de trabalho n® 14.122.0001.2001
(Manutenção do Serviço Administrativo) e elemento
de despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiro -
Pessoa Jurídica), valor deste Contrato R$ 31.200.00
(trinta e um mil e duzentos reais).

[Policia Civil
j EXTRATO DA ERRATA DO CONTRATO N°.

001-2012/DGPC[Tito Guimarães Neto

Considerando a publicação do Extrato do Contrato
n°. 001/2012-DGPC, Celebrado com a empresa
DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP, publicado
no Diário Oficial do Estado n°. 5141 de 09 de janeiro
de 2012.
Considerando que os erros formais exigem
divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, o Delegado Geral de Polícia Civil do Estado
do Amapá, resolve tornar público a seguinte errata.

PORTARIA N° 0464/ 2011-DGPC

O DELEGADO-GFRAL DE POLÍCIA
CIVIL, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado
com os arts. 159, 164 e 165 da Lei n.° 0066/93, e

CONSIDFRANDO motivos expostos no
Ofício n.° 331/11, aa Promotoria de Investigações Cíveis e
Criminais da Comarca de Macapá bem como as raztjs

apresentadas pela Sr. Corregedor Geral de Policia Civil os quais
justificam plenamente a necessidade de instauração de
Sindicância Administrativa Disciplinar,

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO E DA PUBLICAÇÃO:
Para dirimir qualquer duvida surgida em decorrências
do não cumprimento deste contrato, os pactuantes
elegem o Foro da Cidade de Macapá, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETORESOLVE:
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Autonzor o deslocamento do servidor GENIVALDC 5ILVA
SANSES. Responsável por Grupo de Atividade NívelI-CPL.
Código CDI-1, da sede de suas atnbu.çces Macapa- AP ate a
cidade de Brasilia-DF, com objetivo de participar da
capccitaçâo "pare operaoionalizaçco 5ICONV no penado
de 20 à 24.09 2011.

dever,dc ser . publicado o Extrato deste Instrumento
na imprensa Oficial do Estado, para salvaguardar dos
rigores da Lei

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO FORO
EDA PUBLICAÇÃO:

Para dirimir quaisquer dúvidas
surgidas em decorrência do não cumprimento
deste Contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Macapá, com exclusão de
qu3lquer outro por mais privilegiado que seja
devendo ser publicado o Extrato deste
Contrato, na imprensa Oficial do Estado, para
salvaguarda dos rigores da Lei

Para firmeza do oue ficou
estabelecido, as partes subscrevem o presente
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forroa, para o mesmo fim na presença de 02
(duas) testemunhas

Para firmeza do oue ficou estabelecido pelas partes,
subscrevem o presente Contrato em 03 ( tr ês! vias de
igual forma e teor, para o mesmo fim,na presença de
02( duas) tesi^munhas

* *

bc-se Ciência. Registre-se e fíibhque- se.

Macapa - AH, j(j de dezembro 2011
Macopó- AP. \ò setembro dc 2011

•<
MARCOS R09Ew O MARQUES DA SILVA

Secretário de Fstado da Justira e Seaurança Pública

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO

N° 009/2011-POLITEC

PORTARIA N° 166/2011-ÔAB/SEJUSPMacapá-AP, 3ÇLde dezembro de 2011

O SECRETÁRIO DE ESTAbO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das
atribuiçSes que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0012 de
03 de janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no
Processo n° 28820.000.561/2011-SEJUSP.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM A POLÍCIA • TÉCNICO-
CIENTÍFICA E A EMPRESA J. M. VIAGENS E
TURISMO LTDA. - ME, PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

Secretarias de Estado R E S O L V E:
Vi

Art.1° - CONCEDER adiantamento em nome da Servidora
Sandra Maria dc Matos Cardoso, Gerente Geral do
CRAM/5EJU5P,nos termos da Lei n° 0624 de 31de outubro
de 2001. Decreto n° 3492 de 08 de novembro de 2001 e
Decreto n° 3547 de 14 de novembro de 2001,no valor de R$
4.000,00 ( Quatro mil reais ), destinados a custear despesas
miúdas de pronto pagamento.

O ESTADO DO AMAPA. por intermédio da
TÉCNICO-CIENTÍFICA/POLITEC-POLICIA

AP, CNPJ sob o n° 34 943.480/000-46. com
sede na Rod BR 156 - Km 02 - São Lázaro. (Segurança
Macapá-AP. representada neste ato pelo
Diretor Presidente o Dr. ODAIR PEREIRA
MONTEIRO, portador da carteira de identidade
n° 060.004-AP e do CPF n° 278.681 682-34
residente e domiciliado nesta cidade, nomeado
pelo Decreto n° 0085. de 03 de Janeiro de
2011 e no uso de sua atribuições, doravante
denominada CONTRATANTE, e a Empresa J.
M. VIAGENS E TUR1SMOLTDA. - ME, CNPJ
r»° 12.833 061/0001 - 19, Registro no Ministério

do Turismo n° 04.039528.10.0001-3. comsede
na Rua Eliezer Levy. n° 994 D Macapá-AP
CEP: 68900-083. fone/fax (96) 4141 - 1502 /

7281. doravante denominada
CONTRATADA , representada pela Sra
MARIA IZABEL PEREIRA DOS SANTOS
portadora da Carteira de Identidade n°
059.009-PTC/AP e do CPF 432.103.092-72.

firmam o presente Instrumento Contratual,
mediante as cláusulas e condições seguintes;
FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 6\ meiso IX. combinado com o inciso I. §
2\ artigo 7" da Lei n9 8 666/93. e alterações.
Constituição Federal, artigo 37 . inciso XXI. e

Marcos Roberto Marques da Silva

Art. 2°- O adiantamento deverá ser aplicado no prazo
máximo de 90 ( noventa ) dias, a contar da data do
recebimento.

PORTARIA N° 001/2012-GAB/5EJUSP

<2 SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe sao conferidas pe‘o Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando n°
001/2012-SEJUSP

Art. 3o - A referida despesa deverá ser empenhoda na
Fonte de Recursos FPF (0101), Programa de Trabalho n°
06.122.0001.2166, Manutenção de Serviços Administrativos,
no Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de Consumo, o
valor de R$ 2.000.00 ( Dois mil reais ) e no Elemento de
Despesa 33.90.39 - Serviços de terceiro Pessoa Jurídica, o
valor dc R$ 2.000,00 ( Dois mil reais ).

R E S O L V E:

9151
Designer a servidora. JOSEIE MARIA OLIVEIRA DA
SILVA, Agente de Polícia Civil/Assessor Técnico NívelI-
SEJUSP. Código CDS-1, poro exercer acumulativamente e
em substituição o Corgo de Chefe de Gobinete-SEJUSP.
Código CD5»3, por motivo de recesso anual, bem como a
necessidade paro tratar assuntos de interesse pessoais, da
titular KATIÚSCIA SILVA PINHEIRO DO AMARAL, no
período de 26 à 30.12.2011

Art. 4o - O responsável pelo adiantamento deverá
apresentar prestação de contas, na Unidade de Finanças da
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública,dentro
dc 10 (dez) dias úteis, contados do termino do prazo de
aplicação constante do Art. 2o.

2 à 06.01.2012.
De-se Ciência,Publique-se e Registre-se.

4?
Macapá-AP, 03Ídetnovembro de 2011.

\Ki

j
Dê-se Ciência,Registre-s^U

Mocopá- AP, i

ique-se.m§ f -
Constituição do Estado do Amapá, artigo 42.
XXIX. § 1o.
Lei n9 10 520, de 17 de julho de 2002;
Lei Complementar 101. de 05 de maio de 2000
Lei iv 4 320 de 17 de março de 1964
Lei n” 8 666 de 21/06/1993. e alterações-posteriores - Lei de Licitações.
Decreto
Regulamento ao Pregão
Lei Complementar Estadual n: 0044. de 21 de
dezembro de 2007.
Decreto Estadual nc 1278, de 17 de fevereiro
de 2011.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

neiro de 2012.
/

y
wfAARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA

Secretário de Estodopa Jadriça e Segurança Pública

PORTARIA N° 089/2011-SEJUSP

MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA
Secretário de Estado da Jtístiça e Segurança Pública

PORTARIA N° 182/2011-GAB/SEJU5P3 555 de 08/08/2000n1-
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 o contido no Memorando n°
073/2011-GAB/SEJUSP.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JU5TIÇA 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 Processo n°
28820.000.593/201i-GAB/SEJUSP.

Contratação
especializada, para a prestação de serviços de
reserva, emissão marcação/remarcação e
rrnecimento de passagens aéreas, em
¥' j$£ns de serviço e eventos especí ficos
nacionais e internacionais, para servidores do
quadro permanente. comissionados e
requisitados, bem como aos colaboradores
eventuais da Policia Tecnico-Cientifica
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA
PRORROGAÇÃO:

de empresa
RESOLVE:

ELOGIAR a servidora MARCLENE TEIXEIRA OLIVEIRA.
Assessor Técnico Nivel II-PRONASCI/SEJUSP, para a
realização e sucesso em apoio à organização da “Reunião
Técnica do Conselho de Segurança Pública do Meio Narte-
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 sucesso do referido evento.

R E S O L V E:

Autorizar o deslocamento da servidora Katiúscia Silvo
Pinheiro do Amaral, Chefe de Gabinete, paro viajar da sede
ajas atribuições Macapá-AP até a cidade de TEREZINA-PI.
com objetivo de participar e assessorar o Exmo. Senhor
Secretário de Segurança Público, na XXXVI Reunião
Ordinária do Conselho de Segurança Pública do Meio
Norte/COMEN,no período de 22 à 25.11,2011.

virtude da dedicação, compromisso.em

/ rO prazo de vigência do presente
Instrumento será contado a partir de 01 de
janeiro de 2012 e encerrar-se-á em 31 de
dezembro de 2012. podendo ser prorrogado
segundo o Acórdão 132/2008 TCU.
obedecendo aos requisitos de habitualidade e
da essenciaiidade para Administração Pública

Dê-se Ciência,Publique-se e (ji^tipra-se.

Macapá-AP, l/fyfl novembro de 2011.

rMARCOS ROBERTO MANQUES DA SILVA
Secretário de Estadoraa Justiça e Segurança Pública

PORTARIA N° 184/2011-GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇ A 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
Processo n° 28820.000.597/2011-SEJUSP.

Dê-se Ciência, Registre-se^Macapá-Art '!
lique-se.
lytho de 2011.

i
V!

MARCOS ROBERTOJUtÁRQUES DA SILVA
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

DA DOTAÇAOCLAUSULA QUINTA
AORÇAMENTARIA: PORTARIA N° 133/2011-6AB/5EJU5P

As despesas decorrentes deste
Contrato totalizarão a importância estimada de
R$ 100.000,00 (Cem mil reais), a ser
empenhado no Orçamento da POLITEC/AP no
exercício 2011. Programa de Trabalho
14.422.0055.2178 no Elemento de Despesa
33.90 33 - Passagens e Despesas com
Locomoção.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,
que lhe sao conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em visto o contido no Processo n°
481/2011-CAF/SEJUSP.

uso das atribuiçõesno

V-
RE SOL VE- R E S O L V E:

•S4
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LOURENÇO DA SILVA NETO.
(Serenelamento do PRONASCI, Código CDS-3. do serie de
suos atribuições Macapd-AP oté a cidade de Brosília-DF. com
objetivo de participar do Encontro Nacicnai que tratará
sobre os Cursos Superiores em Segurança Pública-
PRONA5CI, no período de 28 à 30.11.2011.

Art Io CONCEDER adiantamento em nome da Servidorc
Girlene Nascimento de Araújo. Gerente Geral do
CAMUF/SEJUSP. nos termos da Lei n° 0624 de 31 de
outubro de 2001, Decreto n° 3492 de 08 de novembro de
2001 e Decreto n° 3547 de 14 de novembro de 2001, no
valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), destinados a
custear despesas miúdas de pronto pagamento.

janeiro de 2011. e tendo em vista o contido no Processo n°
633/2011-6AB/SEJUSP.

Coordenador de

R E S O L V E:

Homologar o deslocamento dos servidores CARLOS
CANTÍDIO CORTE NETO. SGT PM.
Secretário e ABMAEL GONÇALVES DE ARAÚJO. Agente
de Polícia Civil, para viajarem da sede de suas atribuições
Macapá- AP oté o município de Porto Grande- AP.
objetivo de participarem de
04.12.2011,

Motorista do
Publique-se /jcDê-se Ciência. umpra-se

Art. 2o- O adiantamento deverá ser aplicado no prazo
máximo de 90 (noventa) dias a contar do date do
receb'mento K-Macapá- AP de dezembro de 2011 ccm

Issâo policial nos dies 03 es

AV/MARCOS ROBpRTO MARQUES DA SILVA
Secretário de Estady da Justiça e Segurança Pública

PORTARIA N° 194/2011-GAB/SEJUSP

Ar* 3° - A referida despeso deverá ser empenhada na
Fonte de Recursos FPF (0101), Programa de Trabalho n°
06 122.0001.2166 Manu* ençao de Serviços Administrativos,

no Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de Consumo o
valor ae R$ 2.000,00 ( Dois mil, reais ) e no Elemento de
Despesa 33.90.39 - Serviços de terceiro Pessoa Jurídica, o
valor de R$ 2 000.00 ( Dois mil reais ).

/> L
Dê-se Ciência. Publique-^e ef í impra-se.

' '1iiMacapá-AP. (ezembro de 2011.
i :O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe soo conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Processo n°
28820.000.620/20li-SEJUSP

MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA
Secretário de Estqqo da J^tiça e Segurança Pública

Art. 4o - O responsável pelo adiantamento deverá
apresentar prestação de contas, na Unidade de Finanças da
Secretário ae Estado da Justiça e Segurança Públicc, dentro
de 10 (dez) dias úteis, contados do termino do prazo de
aplicação constante do Art. 2°

y

(EducaçãoR E S O L V E:

José Maria Amaral LobatoAutorizar o deslocamento do servidor ANTONIO CARLOS
SOEIRO DE SOU5A, Coordenador dc Programas e Projetos
- CPP/5EJUSP, Código CDS-3, da sede de suas atribuições
Macapá- AP, até a cidode dc Curitiba-PR, com objetivo de
conhecer o Programa dc atendimento Psicossocial Policia Civil
do Estado do Paraná, no período de 13 à 19.12.2011.

< •
/ »

Dê-se Ciência,Registre-se e ftjblique-ser '
Macapá-AP. 29 "de novembro dc 2011.

Dê-se Ciência,Publiqui Registrc -sc

AVISO DE CONVITE
N°. 001/2012- CPL/SEED

lovémbro de 2011AAacapá-AP’

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
avisa aos interessados que estará realizando
licitação na modalidade Convite n° 001/2012-
CPL/GAB/SEED, objetivando contratação de
empresa especializada para execução de
serviços de reforma na cisterna,

artesiano, construção de castelo d’água,
reparo nos banheiros de alunos, colocação de
calha e canaleta, assentamento de grama na
área interna da E. E. General Azevedo Costa
em Macapá-AP, conforme especificação no
Anexo I do Edital. A Sessão dar-sc-á no dia
23.01.2012 às 15h (horário local). Os
interessados poderão adquirir o Edital do
certame junto à Comissão Permanente de
Licitação da SEED, que se localiza na Av: Fab,
n° 96, 1o Andar, Centro, esquina com a Rua:
Hamilton Silva, Macapã/AP, das 08h às 17h
(trazer pendrive), de segunda a sexta-feira.

MARCOS GÍCBFjfrO MARQUES DA SILVA
Secretario de Estjíao>d<f Justiça c Segurança Pública

I >PORTARIA N° 190/2011-GAB/SEJUSP
MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Público

PORTARIA N° 195/2011-GAB/SEJUSP

poçoO SECRET ÁRIO 0E 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 vista o contido no Processo n°
28820.000.578/2011-GAB/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
janeiro de 2011. e tendo em vista o contido no Processo n°
28820.000.62 2 /2011-GAB/SEJUSP.

R E S O L V E:

Autorizar o deslocamento do servidor Amaury Suzart Farias
da Silva, Perito Criminal, para viajou da sede de suas
atribuições Macapá-AP até a cidade de Brasília-DF, com
objetivo de Participar do Io Workshop Grotius Cooperação
nas Fronteiras no período de 04 à 08 12.2011.

R E S O L V E

Autorizar o deslocamento dos servidores Katiúscia Silva
Pinheiro do Amaral, Chefe de Gabinete, Antonio Carlos
Soeiro de Souza, Coordenndor de Programas e Projetos,

Marllia Augusto de Oliveira Plaza e Sheila Vasques de
Oliveira, Delegadas de Polícia, da sede suas atribuições
Mocapá-AP até a cidade de Minas Gerais-MG, com objetivo
de conhecerem o Centro Integrado de Atendimento a
Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, no período
de 04 à 08.12.2011.

/Dê-se Ciência, Publique-s* eí ipra-se.
Macapá 12 de janeiro de 2012.

Macapá- AP, lovembro de 2011.
/

ANILO JOSE COLARES DA ROCHA
PRESIDENTE DA CPL/SEED

MARCOS ROèERtTVMARÔUES DA SILVA
Secretário de Estado la Jusf/ço e Segurança Pública

I
Dê-se Ciêncio. Publique-se.e Cumpro-se.PORTARIA N° 191/2011-GAB/SEJU5P

f —
ÍSaúde

• /

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 o contido no Processo n°
28e20.000.609/20H-GAB/5EJU5P

Mocopá- AP, 09 de^dezembro de 2011
• \

' I.
MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA

Secretário de Estado do Justiço e Seguronço Pública

PORTARIA N° 196/2011-GAB/SEJUSP

Edilson Afonso Mendes Pereira

PORTARIA N° 477/11-SESA
R E S O L V E

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE no
uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto n° 3538 de 06.07.2011, e
considerando o que consta do Prot. Geral n°2011/67396;

OBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇ A
PUBLICA 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 Processo n°
28820000 624/2011-GAB/SEJUSP

Homologar o deslocamento dos servidores Miquéias
Gonçalves de Barros, Coordenador de Inteligência e
Operações Policiais, José Roberto Oliveiro Gonçalves,
Gerente do Núcleo de Operações e a SD PM Stephani de
Paula Nascimento Silva, do sede suos atribuições Macapá-AP
até o Município de Oiapoque-AP, com objetivo de
participarem de Missão Policial, nos dias 27 e 28.10.2011, o
veiculo será conduzido pelo Sgt Carlos Cantidio Cortes Neto.

R E S O L V E:

RESOLVE:Autorizar o deslocamento do servidor Ten. Cel. Ubiratan
Pessoa de Almeida, para viajar da sede de suas atribuições
Macapá-AP até a cidade de Brasília-DF. com objetivo de
Participar do Io Workshop Grotius Cooperação nas
Fronteiras, no período de 04 à 06.12.2011.

Dê-se Ciência, Publique-se
^
o Cumpro-se.

Macapá-AP. 2 t de novembro de 2011.

Designar os servidores GIOVANA DE SOUZA
LOPES - Fisioterapeuta e DÉRCIO
DAMASCENO SANTA BRÍGIDA, a se
deslocarem da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até o Município de Ferreira
Gomes, com objetivo de participarem da
Conferencia Municipal de Saúde, no período
de 04 a 06.08.2011.

n
Dê-se Ciência,Publique-se.e Cumpra-se.. J

MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA
Secretário de Estado‘do Justiça e Segurança Pública

PORTARIA N° 192/2011-GAB/SEJUSP

<\

Macapá- AP. novembro de 2011.

' u'-'O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe sâo conferidas pelo Decreto n° 0012 de 03 de
joneiro de 2011, e tendo em vista o contido no Processo n°
28820 000.610/2011-SEJUSP

MARCOS ROBERTO MARQUES DA SILVA
Secretário de Estfdo do Justiça e Segurança Pública GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA:

Macapá-Ap, 03 de agosto de 2011.
em

PORTARIA N° 200/2011-GAB/SEJUSP

LFONSÓ^ENDES PEREIRA
de Estado da Saúde

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 dc

R E S O L V E
EDILSOI
SecretaiHomologar o deslocamento do servidor FERNANDO
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tfe Atenção à Saúde Materno-Infantil,
considerando a necessidade de disseminar os
fundamentos conceituais e operativos
essenciais ao processo de organização da
Rede de Atenção à Saúde, bem como as
diretrizes e estratégias para sua implantação.

PORTARIA R° 111 /11-SESA • A Lei n* 11.634, de 27 de dezembro de
2007, que dispõe sobre o direito da gestante
ao conhecimento e à vincuiação à
maternidade onde receberá assistência no
âmbito do SUS;

A SECRETARIA DE SAÚDE- ADJUNTA / tàf H
DE GESTÃO EM SAÚDE, no uso de su*s
atribuições que lhe são conferidas peio
Decreto n° 3580 de 07.07.2011 «;
considerando o que consta do Prot Geral n°2011/95820.
RESOLVE;

-A Portaria GM/MS N° 399, de 22 de
fevereiro de 2006, aprova as Diretrizes
Operacionais dos Pactos pela Saúde; Art. 3o. A comissão será composta pelos

seguintes membros, sob a coordenação da
primeira;

Designar o servidor MARLON JORGE DE
OLIVEIRA BENTES - Chefe da Unidade de
Vigilância de Meio-Ambiente e Condições de
Trabalho
substituição, responder pela Chefia da
Divisão de Vigilância Sanitária - CDS-2,
durante o impedimento do titular JOÃO
SOARES DOS SANTOS FILHO, em gozo de
férias regulamentares, no período de
01.01.2012 a 30.01.2012.
GABINETE DA SECRETARIA /SESA: em
Macapá-Ap, 22 de dezembro de 2011.

-A Portaria GM/MS N° 699, de 30 de março
de 2006, que regulamenta as Diretrizes
Operacionais dos Pactos pela Vida e de
Gestão e instituí a Regionalização solidária e
cooperativa; e

CDS-1/CVS/SESA, para em
CARMEM LÚCIA SORIANO DE MELO -

Núcleo Setorial de Planejamento;
ACIMOR COUTINHO - Hospital da Mulher

Mãe Luzia;- A Portaria GM/MS n°.4.279, de 30 de
dezembro de 2010, que estabelece as
diretrizes para a organização da Rede de
Atenção à Saúde no âmbito do SUS. ANDREA DE NAZARÉ MARVÃO - Banco de

Leite Humano/HMML;
ELICELI MOREIRA SANVANNA - Atenção

Básica;
JANE MARIA TORK DE MORAIS -

Apoiadora da Maternidade (PQM);
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUTELO DA
SILVA - Coordenadoria de Vigilância em
Saúde;
MARYANNE JOCILENE DA SILVA SEABRA
- Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde;
PALOMA CRISTINA UMA GONÇALVES -
Laboratório Central de Saúde Pública;
RONALDO FRAÇA DE SARGES - Hospital
da Mulher Mãe Luzia;
IVONE SILVA DOS SANTOS-SMS de Serra
do Navio - Representante do COSEMS.

MARIA KAIMUNDÂ M. DOSSÂNTOS
Secretaria de Saúde - Adjunta
Área de Gestão em Saúde

- O Decreto de N° 7.508, de 28 de junho de
2011, Este Decreto regulamenta a Lei n°8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação
Interfederativa. E este Decreto considera a
Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações
e serviços de saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à
saúde;

PORTARIA N.°03/2012-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -
Gestor do Sistema Único de Saúde do Amapá
no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto n° 3538 de 06.07.2011, e
considerando:

- O disposto no art. 198 da Constituição
Federal de 1988, que estabelece as ações e
serviços públicos que integram uma rede
regionalizada e hierarquizada que constituem
o Sistema Único de Saúde - SUS;

- A Portaria n° 1.459, de 24 de junho de
2011, que institui no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS a Rede Cegonha;

- O art. 7o da Lei 8080/90 dos princípios das
diretrizes do SUS de universalidade do
acesso, integralidade da atenção e
descentralização político-administrativa com
direção única em cada esfera do govemo;

Art. 3o: Fica revogada a Portaria n° 552 -
SESA,de 29 de agosto de 2011.RESOLVE:

Art. 4°: Esta portaria entra em vigor a partir
da data de sua assinatura.

Art.l0. Instituir no âmbito do SUS Amapá a
Rede de Atenção à Saúde Materno Infantil,
integrada a Rede Cegonha, definindo que as
ações e serviços de atenção à saúde da
mulher e da criança,devem ser organizadas e
estruturadas de acordo com as Regiões de
Saúde.

- A Lei 0719, de 12 de Novembro de 2002,
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Saúde do
Estado;

- A Lei n° 11.108,de 07 de abril de 2005, que
garante as parturientes o direito à presença
de acompanhante durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato no âmbito
do SUS;

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA. Macapá'
AP, 06 de janeiro de 2012.

EDILSONAfO
Secretário de Estado da Saúde

S PEREIRA
Art 2o.Constituir o Grupo Condutor da Rede

I

i RESOLVE;(Administração
Convocar os candidatos aptos na 2a Fase - Teste de Aptidão

- TAAF, para a realização da 3a .fase - Exames
Médicos, em conformidade com o edital de abertura n°. 001/2009, de 23 de
julho de 2009, com as seguintes informações:

*

Maria Luiza Pires Picanço Cearense (Interina)
e Avaliação Física

EDITAL N°. 137/2012 - CFSD - POLÍCIA MILITAR

CONVOCAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS
I - DA CONVOCAÇÃO

A SECRETÃRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,no uso Os candidatos deverão apresentar-se na Diretória de Saúde
da Polícia Militar do Amapá, localizada na Rua Jovino Dinoá, s/n,
Quartel do Comando Geral da polícia Militar, Beirol munidos dos
exames e documento de Identidade, no dia 17 de janeiro de 2012,
conforme informações descritas abaixo.

1.1

de suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme
disposto no Decreto n°. 2.512, de 13 de julho de 2009, publicado no Diário
Oficial do Estado n°. 4.536, datado de 13 de julho de 2009;
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II - DÒS .EXAMES MÉDJCOS ESPECIALIZADOS solicitados acima è compfômeritares. caso necessáriosti*

I.. - rjíj>2 * - '•
Em ;todos os exames solicitados, incluindo os exames

• > .
complementares, além .do nomç do candidato, • deverão constar.

l 2.1 Avaliação. CJinica e Odontológica será realizada na .cidade de.- * '

i Macapá/AP e de acordo com oifem 10 do}édital de abertura e Decreto
Governamental n° 2511, de 13 de julho de 2009.

I|í ?V if i f .
4.4v. ‘r

::
I*. «v .£6 > » •

obrigatoriamente, a assinatura do profissional e o registro no órgão de
classe específico do profissional responsável.

. . r - • * - » yiT-

TM'

2.2 Os candidatos convocados deverão apresentar-se no local, data
e horário especificados, obedecendo ao Cronograma de atendimento
para o Exame Médico - Avaliação Clínica e Odontológica.

í r-’
1

4.5 Em todos os laudos e resultados dos exames, além do nome do
candidato, deverá constar obrigatoriamente o número do seu
documento de identidade e a assinatura do profissional e o registro no
órgão de classe específico do profissional responsável, sem o qual o
exame não será considerado autêntico.

2.3 Não haverá exame médico fora do local, data e horário
preestabelecido no subitem 2.1 implicando a ausência do candidato na
sua eliminação. Devendo todos os candidatos estar presente as
08h00min Horas, sendo seu atendimento ordenado por ordem de
chegada. ^ 4.6 Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares,

para dirimir eventuais dúvidas, em caso da não apresentação dos
mesmos acarretará na eliminação do candidato.

4.7 A Junta Médica, apôs exame clínico, análise dos testes e dos
exames laboratoriais exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão
ou inaptidão de cada candidato.
4.8. A não apresentação dos exames implicará na eliminação do
candidato.

2.4 Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma implicando a
ausência do candidato na sua eliminação.

Ill- DA IDENTIFICAÇÃO

Somente será admitido para realização do exame médico o
candidato que estiver munido de documento que bem o identifique.

3.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma
a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

IV - DOS EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS

3.1

4.9 No exame médico e odontológico serão avaliados os critérios
estabelecidos no Decreto Governamental n°. 2511, de 13 de julho de
2009.

4.1 O candidato convocado deverá submeter-se à Junta Médica
munido dos exames descritos no item 4.2.1., onde será avaliada sua
condição fisica, com o objetivo de verificar as condições de saúde e
constituição física do candidato para a realização do Exame de
Capacitação Física e para o desempenho das tarefas típicas do cargo
de Soldado PM.

Local: Diretória de Saúde do Comando Geral da Polícia Militar do Estado
do Amapá - PMAP.

Endereço:Rua Jovino Dmoá, s/n, Beirol.
Horário: 08h00min.
Dia: 17/01/2012

Obs.: O candidato deverá comparecer com 30 minutos de
antecedência, conforme horário determinado, o não cumprimento
implicará na sua eliminação.

4.2 Os Exames Médicos, de caráter eliminatório, será constituído de
avaliação clínica o odontológica, após os quais o candidato será
considerado apto ou inapto. Cargo: Soldado - Polícia Militar

4.2.1 O candidato deverá apresentar-se munido dos seguintes
exames: NOMECLAS

LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS (Mandato de
Segurança n°.00Q1394,38.2010.8.03.0000)
CRISTIANE DE ALMEIDA SARAIVA (Parecer n°.035/2011-
CFSD)

THATYARA FRANCYS DA SILVA BRITO (Parecer n° 003/2011)

SILVIA ROSEANE CUNHA VALENTE (PARECER N° 002/2011)

ANA KARINA AMANAJAS CARDOSO (Parecer n.° 007/2011)

0431
Exame de urina - tipo I;
Exame parasitológico de fezes;
Exame de sangue: Hemograma - glicemia - VDRL, HIV;
Raio X Tórax PA com laudo;
Eletrocardiograma com laudo;
Glicemia de Jejum;
PCR;

Colesterol total e frações;
Trigliceridios;

PCCU e Beta HCG, para mulheres;
Uréia;
Creatinina;
Coagulograma I e II;
Laudo Oftalmológico;
Laudo otorrinolaringológico com audiometria;
EEG com Laudo;

Toxicológico (cannabis sativa - maconha e metabólicos do
delta 9 THC, cocaína, anfetamínicos e metabólicos) com
laudo;

0435
0702
0837
0866

ERICA SOARES DE SOUZA (Parecer n°. 008/2011)
ISABELA DA SILVA SALES (Parecer n° 0001/2011

0933
0960

MARCIONE GUEDES AZEVEDO (Parecer n° .004/2011)
CÁSSIO DANILO DOS SANTOS CARDOSO (Parecer
n° 007/2011)
EDIJANE DE NAZARÉ FERREIRA DE BRITO(Parecer n°
008/2011)

ROSIVALDQ DE SOUZA PANTOJA ( Parecer n°.Q12/2011)
CLARICE REGO DE ALENCAR CARVALHO (Parecer
n°.023/2011)

0980

0999

1018
1046

1055
EDNA MARIA GOMES LOPES1105
PAULA DE CÁSSIA LOBO MONTEIRO (Parecer n° 028/2011)1134

Macapá-AP, 11 de janeiro de 2012
\

1*¥

ii ^ÁNçOCEARENSEMARIA LU
Secretáfía de Estado da Administração

Presidente da Comissão
Chagas;

Tipo sanguíneo e fator RH;

Raio X panorâmico odontológico. f Autarquias Estaduais
4.3 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames
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Anexo I, RESOLUÇÃO N°.001/2012^CEP/AMPREV ’.? \? (Adap

;•

51 - INTRODUÇÃOI. - ,Ivana Marla Antunes Moreira;

A Política de Investimentos da Amapá Previdência
AMPREV tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos
recursos garantidores mencionados no art. 4o da Lei Estadual n® 915, de 18
de agosto de 2005, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência
Social do Estado do Amapá e sobre a Entidade de Previdência, conforme
definido nos artigos 4 o e 5o, da Resolução do Conselho Monetário Nacional
n° 3.922, de 25 de novembro de 2010.

vj.'. . ;

.. . -
í

5
* Toma público que requereu do Instituto de Meio Ambiente eOrdenamento Territorial - IMAP, a Licença Prévia para

‘Construção de uma Quadra Poliesporíiva na EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Analice de Jesus Maciel’
localizado no Município de Tartanjgalzmho Não toi. determinado o estudo de Impacto Ambiental

Torna público que requereu do instituto de Meio Ambiente eOrdenamento Territorial - IMAP, a Licença de Instalação para
‘Construção de uma Quadra Poliesportiva na EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Analice de Jesus Maciel".Não foi determinado o estudo de Impacto Ambiental

Os critérios, procedimentos e limites estabelecidos para
aplicação dos recursos financeiros administrados pela AMPREV, deverão
ser selecionados de acordo com a Resolução CMN n° 3.922/2010, ou a que
venha substituí-la, bem como, adequados às caracteristicas dos planos
financeiro e previdenciário para suas obrigações futuras, e também
buscando atingir ou superar a meta atuarial de rentabilidade definida.
Deverá ser sempre observado o equilíbrio dos ativos com as obrigações do
passivo atuarial.

Toma público que requereu do Instituto de Meio Ambiente eOrdenamento Territorial - IMAP, a Licença de Instalação para‘REFORMA E ADAPTAÇÃO DA P.RAÇA SATURNINO DOSSANTOS". Localizado no Município de Tartarugalzinho-AP.Não foi determinado o estudo de Impacto Ambiental.

"orna publico que requereu do Instituto de Meio Ambiente eOrdenamento Territorial - IMAP, a Licença Prévia para"REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA SATURNINO DOSSANTOS , localizado no Município de Tartarugalzinho-AP.Não toi determinado o esludo do Impacto Ambiental

Este documento visa estabelecer instrumentos de controle e
de balizamento para os procedimentos na aplicação dos ativos da
Instituição, no intuito de assegurar e garantir a continuidade do
gerenciamento prudente e eficiente dos seus ativos

Serão utilizados dados e informações económicas e
previsão de cenários de mercado, que, muito embora sejam de inteira
responsabilidade dos Gestores Financeiros, não constituem, de forma
alguma, fato certo ou concreto, tão-só uma projeção de cenários.
2 - OBJETIVOS

(Amprsv
(EICíO José de Souza Ferreira

PORTARIA N°. 004/2012 - AMPREV

Esta Política de Investimentos define as diretrizes e práticas
de gestão dos recursos em moeda corrente do Regime Próprio de
Previdência Social. A AMPREV adota esta Política de Investimentos como
um plano de médio e longo prazo para assegurar.

2.1. O estabelecimento das diretrizes das aplicações dos
recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários da
AMPREV, visando atingir a meta atuarial que é INPC + 6% a.a. (seis por
cento ao ano), para garantir a manutenção do equilíbrio económico-
financeiro e atuarial no âmbito da Instituição, tendo sempre presentes os
princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez e transparência;

O Diretor Presidente da Amapá Previdência,no uso das atribuições que lhe são conferidas peloDecreto n°. 0076, de 03 de janeiro de 2011 econsiderando o memorando n°GAB/AMPREV,
007/2012

RESOLVE:

Designar os servidores Francicleide MarinhoLima da Silva, Membro do CIAP e DiretoraFinanceira e Atuarial, Código - FGS-3, CarlosRoberto dos Anjos Oliveira. Coordenador do CIAP
e Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado,
Código - FGS-2. Ladilson Costa Moita. Membro
do CIAP e Conselheiro Estadual de Previdência,Damilton Barbosa Salomão. Membro do CIAP e
Conselheiro Estadual de Previdência e Fernando
Cezar Pereira da Silva . Membro do CIAP e
Conselheiro Estadual de Previdência, para viajarem
da sede de suas atribuições Macapá/AP. até a
cidade de São Paulo/SP. no período de 15 a 20 de
janeiro de 2012 Com objetivo participarem do
treinamento para Certificação Profissional ANBIMA -CPA 20.

2.2. O claro entendimento por parte dos gestores,
servidores da AMPREV. participantes, beneficiários, provedores externos de
serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e restrições relativas
aos investimentos dos ativos da Instituição;

2.3. A existência de um instrumento de planejamento que
oriente a AMPREV a identificar e definir claramente suas necessidades e
seus requisitos por meio de objetivos de retorno, tolerâncias a risco (isto é,

objetivos de investimento) e restrições de investimento;

2.4. A existência de critérios objetivos e racionais para a
avaliação de classes de ativos, de gestores e de estratégias de
investimentos empregados no processo de investimento da Instituição;

2.5. O estabelecimento de diretrizes aos gestores, para que
conduzam o processo de investimento em conformidade com os objetivos e
restrições de investimento;

Macapá; fcnde janeiró de 2012:

Dir&or Pteaidente da AMPR
E rrefray

RESOLUÇÃO N9.001/2012 - CEP/AMPREV

2.6. Subsidiar o gestor do RPPS, que venha a conduzir o
processo de investimento da AMPREV, com diretrizes bem definidas a
serem seguidas na construção e no gerenciamento das carteiras do plano
financeiro e previdenciáno.
3 - VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A vigência desta Política de Investimentos é para o
exercício de 2012, podendo sofrer revisões, desde que devidamente
justificadas, atendendo ao §1° do art. 4o da Resolução CMN n° 3.922/201Ó.

A presente Política de Investimentos deverá ser aprovada
pelo Conselho Estadual de Previdência da AMPREV até o encerramento do
ano de 2011 e posteriormente enviada ao Ministério da Previdência Social
através do Demonstrativo da Política de Investimentos, inserido via
eletrónica no site www previdencia.gov.br, conforme Portaria MPS n° 519,
de 24 de agosto de 2011.

4 - GESTÃO DOS RECURSOS

O Conselho Estadual de Previdência - CEP, da Amapá
Previdência - AMPREV, no uso das suas atribuições conferidas pelo
inciso I e II do an. 103 da lei Estadual n*. 0915/2005 c/c inciso I e II
do art. 3’ c/c o inciso II e § 2? do art. 18 do Regimento Interno do
CEP.

Considerando o que fora deliberado na 7* Reunião
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência - CFP/AMPREV.
realizada no dia 30 de dezembro de 2011;

R E S O L V E :
Art.1« • Aprovar a Política de Investimentos da Amapá

Previdência para o exercido de 2012,conforme AnexoI.
An. 25 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação,produzindo efeitos a partir de 30 de dezembro de 2011

Macapá.AP,10 de janeiro de 2012.

•$¥Presidente aç Cçurtelh
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capacidade de pagamento da Instituição.4.1.COMITÉ OE INVESTMENTOS

O Comité de Investimentos da Amapá Previdência tem
como finalidade assessorar o Diretor-Presidente no processo de Gestão de
recursos no que tange aos investimentos e distribuição dos fluxos de
recursos financeiros administrados por terceiros, em conformidade com a
presente Polí tica de Investimentos.

Os membros do Comité de Investimentos terão acesso a
informações financeiras pertinentes a todo e qualquef investimento de
recursos da AMPREV, podendo solicitar, a qualquer momento, tais
informações para garantia de subsídios a seu trabalho.

A finalidade e competência do Comité de Investimentos da
Amapá Previdência encontram-se definidos em seu Regulamento, publicado
no Diário Oficial do Estado n° 4471. de 06/04/2009.

O CIAP deverá comunicar o CEP sempre que houver
necessidade de ajustes perante o comportamento/conjuntura do mercado
e/ou quando se apresente relevante seu interesse na preservação dos
ativos financeiros da AMPREV.

4.3. CAPACÍTAÇÀOOE GESTORES, SERVIDORES E MEMBROS DOS
CONSELHOS

Objetivando minimizar os fatores de riscos por meio de
metodologias • de acompanhamento e avaliação dos investimentos
específicos, é necessário que os servidores da AMPREV envolvidos na
atividade de análise e gestão de recursos financeiros, membros do Comité
de Investimentos, membros do Conselho Estadual de Previdência, membros
do Conselho Fiscal. Secretário do CEP e CIAP e pelo menos um Assessor
Jurídico/Procurador da Procuradoria Jurídica estejam capacitados em
conformidade com o disposto na Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011.

«

4.3.1. APRIMORAMENTO DO CIAP
De acordo com esta Política, a AMPREV deverá ofertar

qualificação mínima continua aos membros do CIAP sobre o conteúdo
necessário para gestão de recursos financeiros de RPPS, abrangendo, de
forma mais específica, o conteúdo relacionado na Portaria n° 519, de 24 de
agosto de 2011, incluindo obrigatoriamente:

* Economia e Finanças;
* Sistema Financeiro Nacional;
* Instituições e Intermediários Financeiros;
* Mercado de Capitais;
* Mercado Financeiro;
* Mercado de Derivativos;
* Fundos de Investimento.

4.4. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA
As informações relevantes, referentes à gestão financeira

da AMPREV. com destaque para seu desempenho, serão disponibilizadas
na .página da Internet da Instituição (www.amprev.ap.gov.br), com
atualização mensal A Diretória Executiva viabilizará canal de acesso para
esclarecimento de dúvidas, sugestões e fiscalização por parte dos
contribuintes e cidadãos.

4.2. DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
Conforme determina o inciso II do art. 103 da Lei Estadual

n° 0915/2005 e incisos I e II art. 3o do Regimento Interno do Conselho
Estadual de Previdência, é de competência do CEP definir as diretrizes e
regras relativas â aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de
Previdência Social, por meio da Política de Investimentos.

As aplicações e resgates serão recomendados pelo Comité
de Investimentos, de acordo com o levantamento de dados apresentados
pela Diretória Financeira e Atuarial -DIFAT.

Entretanto, fica autorizada, ao Diretor-Presidente em
conjunto com o Diretor Financeiro e Atuarial, a operacionalizaçào de
aplicação e de resgate a serem efetuados diretamente na carteira de
investimentos, até o montante de 0.3% (zero vírgula três por cento) ao mês.
do saldo das aplicações da AMPREV acrescido do saldo em contas-
correntes em 31 de dezembro de 2011. sendo que. excedido este
percentual no mês. o Diretor-Presidente em conjunto com o Diretor
Financeiro e Atuarial terá a faculdade de aplicar valores até R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), sendo que. acima deste valor, deverá ser convocado o
CIAP para deliberar sobre as aplicações e resgates. As aplicações e
resgates efetuados sem deliberação do CIAP deverão ser posteriormente
encaminhadas ao Comité.

As informações contidas nesta Política de Investimentos e
suas revisões deverão ser disponibilizadas a todos os interessados,
observados os critérios estabelecidos na Portaria n° 519, de 24 de agosto
de 2011, do Ministério da Previdência Social. Deverá ser providenciada a
inclusão, na Integra, da Polí tica de Investimentos na página da AMPREV na
Internet e publicação no Diário Oficial do Estado, devendo também ser
encaminhada às Instituições Financeiras com as quais a AMPREV opere

4.5. ORIENTAÇÕES DE INVESTIMENTOS
As tabelas a seguir apresentam a estrutura atual dos

investimentos (posição em 30 de novembro de 2011), do Plano Financeiro e
Plano Previdenciário. bem como o enquadramento dos recursos
administrados pela AMPREV, conforme especificações da Resolução CMN
n° 3.922/2010.

Em eventual discordância do Diretor-Presidente e/ou da
DIFAT na operacionalizaçào dos investimentos recomendados pelo CIAP,
deverá ser de imediato justificada, tecnicamente, em documento
encaminhado ao Comité, sendo que o recurso financeiro será aplicado
imediatamente em fundos do segmento de renda fixa de baixo risco,
provenientes de instituições financeiras públicas (Banco do Brasil e Caixa
Económica Federal), dentre aqueles já existentes na carteira da AMPREV.
até a definição em conjunto com o CIAP, no prazo máximo de 03 (três) dias.

Em caso de não entendimento, este será encaminhado
imediatamente ao CEP para conhecimento e deliberação.

4.2.1. FATORES DE RISCOS

ESTRUTURA ATUAL DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS:
PLANO FINANCEIROIíIL

DISPONIBILIDADE E ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV
NOVSMBRQ/2011

' " '
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É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira
está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente
o seu retorno, entre eles:
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negociadas e contratadas";

• Risco de Liquidez - é resultante da ocorrência de
desequilíbrios entre os ativos negociáveis e passivos
exigíveis, ou seja, o "descasamento" entre os
pagamentos e recebimentos. Esta situação afeta a
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essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de eventuais
perdas. Desta forma, a AMPREV deve manter-se fiel à política de
investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de risco e de
forma organizada, recompor a alocação inicial em momentos de alta
(vendendo) ou baixa (comprando) com o objetivo de rebalancear sua
carteira de investimentos. “Três virtudes básicas de um bom investidor são
fundamentais: disciplina, paciência e diversificação"

As aplicações realizadas pela AMPREV passarão por um
processo de análise, para o qual serão utilizados critérios, como o histórico
de fundos de investimento, abertura de carteira de fundos de investimento,

informações de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais, análise
de risco/retorno e outras. Poderá, também, havendo necessidade e
conforme avaliação da Diretória Financeira e Atuarial em conjunto com o
Comité de Investimentos, contratar serviços ou produtos de terceiros
(custódia qualificada, consultoria, sistemas e outros), voltados para a área
de investimentos no mercado financeiro, em conformidade com a legislação.

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de
investimento, será feita uma análise do gestor/emissor e da taxa de
administração cobrada, tanto quanto avaliação dos diversos indicadores de
risco. Esses investimentos serão controlados através de uma valorização
diária da carteira consolidada e por aplicação, devendo constantemente ser
avaliados através de acompanhamento de desempenho, da abertura da
composição das carteiras e avaliações de ativos da carteira própria.

As avaliações são feitas para orientar as definições de
estratégias e as tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da
carteira e minimizar riscos.
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PLANO PREVIDENCIÁRIO
DISPONIBILIDADE E ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV
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100 Títulos de Emissão do Tesouro
Naoonal {custódia SELIC)A carteira apresentada está enquadrada nos limites da

Resolução 3.922/2010, de 25 de novembro de 2010, obedecidos os limites
permitidos, propondo-se a adotar o limite de no mínimo 70% (setenta por
cento) e no máximo 100% (cem por cento) das aplicações no segmento de
renda fixa.

o% 100%a %
Cotas de fundos de
investimento, constituídos sob
a forma de condomínio aberto,
cujos regulamentos prevejam
que suas respectivas carteiras
sejam
exclusivamente pelos títulos
definidos na alínea ’a" deste
inoso e cuja política de
investimento assuma o
compromisso de buscar o
retomo de um dos subindices
do Índice de Mercado Anbima
(IMA) ou do índice de Duração
constante Anbima (IDkA), com
exceção de qualquer subindice
atrelado à taxa de juros de um

representadas

25% PLEm relação ao segmento de renda variável, cuja limitação
legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos
cumulativamente não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da
totalidade dos recursos em moeda corrente do Regime Próprio de
Previdência Social, limitação que será atendida pela AMPREV, não
elevando investimentos nesse segmento do mercado financeiro a mais que
limitado a 20% de seu Património Liquido em cotas de um mesmo fundo,
sendo relevante observar que os investimentos poderão ocorrer em relação

100 o% 100%Flb %

dia.
operações

compromissadas, iastreadas
exclusivamente pelos títulos
definidos na alínea "a” do inciso

Em

15% 0% 15%

Ia:
Cotas
investimento
como renda fixa ou como
referendado em indicadores de
desempenho de renda fixa.
constituídos sob a forma de
condomínio aberto e cuja a
política
assuma o compromisso de
buscar o retomo de um dos
subindice do Índice de Mercado
Anbima (IMA) ou do índice de
Duração constante Anbima
(IDkA), com exceção de
qualquer subindice atrelado á
taxa de juros de um d:a.

de fundos de
classificadosCotas de Fundos de investimento constituídos sob forma

de condomínio aberto e classificados como referenciados
ao IBOVESPA, IBrX ou IBrX-50;
Cotas de Fundos de índices referenciados em ações
negociadas em bolsa de valores;
Cotas de Fundos de investimento em ações, constituídos
sob forma de condomínio aberto;
Cotas de Fundos de investimento classificados como
multimercado, constituídos sob forma de condomínio
aberto, sem alavancagem;
Cotas de Fundos de investimento em participações,

constituídos sob forma de condomínio fechado.
Cotas de Fundos de investimento imobiliário, com cotas
negociadas na bolsa de valores.

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado
secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao disposto no §
1o do art. 7o da Resolução CMN n° 3.922/2010 e deverão ser registrados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), não permitindo
compra de títulos com pagamento de cupom com taxa inferior à meta
atuarial.
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Cotas
investimento
como de renda fixa ou como
referenciados em indicadores
de desempenho de renda fixa,
constituídos sob a forma de
condomínio aberto

de fundos de
classificados 20% PL

RPPS
25% PLIV 30% 0% 30%

Fl

Em depósilos de poupança em
instituição
considerada como de baixo
risco de crédito pelos
responsáveis pela gestão de
recursos do regime próprio de
previdência social, com base.
dentre outros critérios, em
classificação efetuada por
agência classificadora de risco
em funcionamento no Pais.

financeira

*
V 20% 0% 20%

Cotas de fundos de
investimento em direitos
credítônos, constituídos sob a
forma de condomínio aberto

25% PLVI 15% 0% 15%Fl

É importante salientar que, seja qual for a alocação de
ativos, o mercado terá momentos desfavoráveis, ao menos em parte da
carteira. Dai a necessidade de um horizonte de tempo que possa acomodar

Cotas de fundos de
investimento em direitos
credítônos, constituídos sob a
forma de condominio fechado;

25% PL5% 0% 5%a Fl
ou
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A aquisição de títulos públicos de emissão do Tesouro
Nacional no mercado secundário será realizada através de instituições
financeiras detentoras de contrato de carteira administrada com a
instituição, obedecendo os seguintes critérios:

• Rentabilidade líquida;
• Menor Taxa de Administração;

• Marcação a preço de mercado.
A AMPREV. no exercício de 2012, deverá aprimorar a base

cadastral, atuarial e legal, com a finalidade de realizar um estudo atuarial
que garanta o cumprimento dos benefícios previdenciários em curto, médio
e longo prazo, com intuito de orientar as realizações de aplicações Este
estudo atuarial balizará a contratação de empresa especializada para
elaborar e definir cenários de longo prazo, que serão utilizados pela
metodologia empregada no processo de macro-alocação de ativos ( Asset
Lyabiiit Management - ALM - Gestão de Ativos e Passivos).

Colas oe fundo de investimento
classificados como renda lixa
ou como referenaados em
indicadores de desempenho de
renda fixa que contenham em
sua denominação a expressão
'crédito privado'

VII

25% PLb 5% Fl

Umlii Limite Uml
tede teLimite

Apll.AJfnSegm
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Tipo de AtivoArt inciso MáxiDivertifl
cação

Minies
momo

Em colas de fundos de investimento,
constituídos sob a forma dc
condomimo abeno e classificados
como referenciados que identifiquem
em sua denominação e em sua política
de mvestimenio indicador de
desempenho vinculado ao índice

j Ibovespa. IBrX ou IBrX - 50
Ĉotas de fundos de índices

I referenaados em ações. negociadas
20% em bolsa de valores, admitindo se

exclusivamente os índices Ibovespa,
IBrXe lBrX-50
Colas de fundos de investimento em
ações constituídos sob a forma de
condominio abedo, cujos regulamentos
dos fundos determinem que as cotas
de fundos de índices referenciados em
ações que compõem suas carteiras
estejam no âmbito dos índices
previstos no inciso II deste artigo

30% PL
RPPS

25% PL
300

30%I %%
Fl

0 2025% PL
% %Fl

X— m
2 ?
&>•

* >
0 153 < 25% PL8o

15%o > %%Fl 4.8. MODELO DE GESTÃOw 23 >-
A gestão das aplicações dos recursos financeiros da

AMPREV será realizada em parte pela própria Instituição e parcialmente por
instituição financeira aprovada no processo de avaliação estabelecido nesta
Política. *

w mr
Cotas de fundos de mveslimento
classificados como multimercado.
constituídos sob a forma de
condominio aberto, cujos regulamentos
determinem tratar-se de fundos sem
alavancagem,

25% PL 505%IV %Fl %

Cotas de fundos de investimento em
participações, constituídos sob a forma
de condomínio fechado,

25% PL 0 5
5%V %Fl % 4.9.PROCESSO DE SELEÇÃO DE ADMINISTRADORES/GESTORES

As aplicações em fundos de investimento deverão ocorrer
mediante credenciamento de instituição financeira a avaliação comparativa
de produtos similares, devendo ser considerados critérios contemplando a
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dessas aplicações e das
instituições, de forma a viabilizar melhor escolha.

Para a seleção de instituições financeiras será constituído
processo de credenciamento conforme disposto na Resolução CMN n°
3.922/2010. O processo consistirá em envio às instituições financeiras de
questionário que contemplará a análise dos seguintes critérios:

> Critérios Qualitativos

• Credenciamento da instituição junto ao mercado
financeiro;

• Solidez da instituição (Modelo Fiduciário - Administrador,
Gestor e Custodiante);

• Experiência na gestão de recursos de clientes
institucionais;

• Qualidade da equipe;

• Volume de negócios;

• Qualidade do atendimento na área de relacionamento.

Cotas dc fundos de investimento
Imobiliário, com colas negociadas na
bolsa de valores

25% PL 0 55%VI %Fl %
IMÓV Exdusivamente com os imóveis

vinculados por lei ao RPPS9o
EIS

Limite SuperiorObjetivo de AlocaçâoSegmento de Aplicação

100%70%RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL 30%30%

IMÓVEIS 0%0%

4.6. VEDAÇÕESr

4.6.1Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de
investimento, cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição
superior a uma vez o respectivo património líquido;

4.6.2. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de
investimento, cujas carteiras contenham títulos nos quais figure ente
federativo como devedor, ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigaçâo de
qualquer outra natureza;

4.6.3. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de
investimento em direitos creditórios não padronizados;

4.6.4. Praticar as operações denominadas day-trade, assim
consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia,

independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior
do mesmo ativo, quando tratar-se de negociações de títulos públicos
federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social;

> Critérios Quantitativos

• Desempenho (risco/retorno) dos produtos enquadrados
na legislação vigente;

• Desempenho do gestor nos momentos de crise;
4.6.5. Atuar em modalidades operacionais ou negociar com

duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na
Resolução 3.922/2010.

4.10. PROCESSO DE AVALIAÇÃO
As instituições administradoras devem elaborar, no mínimo

mensalmente, relatórios detalhados das aplicações dos recursos em moeda
corrente do Regime Próprio de Previdência Social. Tais relatórios devem
conter informações sobre as rentabilidades das aplicações, bem como os
riscos que lhe são inerentes.

4.6.6. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de
investimento, ou investimentos em cotas de fundos de investimento não
podem exceder 20% (vinte por cento) dos recursos em moeda corrente do
Regime Próprio de Previdência Social, nem ir além de 25% (vinte e cinco
por cento) do património liquido do fundo de investimento, com exceção das
carteiras administradas de Títulos Públicos Federais;

4.6.7. O total das aplicações do Regime Próprio de
Previdência Social em um mesmo fundo de investimento deverá
representar, no máximo, 20% (vinte por cento) do património liquido da
emissora.

O CIAP, em conjunto com a DIFAT, deve elaborar relatórios
mensais detalhados, ao final de cada período a que se referir, retratando a
rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas
pelo Regime Próprio de Previdência Social com títulos, valores mobiliários e
demais ativos aiocados nos segmentos de renda fixa. renda variável e
imóveis. Deve ainda avaliar o desempenho das instituições financeiras
administradoras/gestoras de recursos, onde estes abordarão medidas de
risco e de retomo definidos nesta política.

Na avaliação de desempenho das instituições financeiras,
bem como dos fundos de investimentos, o CIAP deverá realizar, no mínimo,
uma reunião semestral nas sedes das mencionadas instituições, objetivando
dialogar com economistas, gestores e administradores dos fundos que
compõem a carteira da AMPREV, avaliando também sua estrutura física,

4.7. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA
Sempre que possível, a AMPREV poderá adquirir tí tulos

públicos de emissão do Tesouro Nacional com a finalidade de promover o
casamento entre os fluxos do passivo atuarial (estudo de ALM-Asset Lyabiiit
Management), respeitando o disposto no § 1o do art. 7o da Resolução CMN
n° 3.922/2010, devendo ser providenciado seus registrados no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
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classificados como referenciados que
identifiquem em sua denominação e
em sua política de investimento
indicador de desempenho vinculado
ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-60
Art. 8o, inciso II - Cotas de fundos de
indices referenciados em ações,
negociadas em bolsa de valores,
admitindo-se exclusivamente os
índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50

técnica e operacional.
Na avaliação das carteiras administradas e fundos de renda

fixa e variável da AMPREV, deverão ser observadas, em caso de perda
patrimonial superior a 10% (dez por cento) do valor da aplicação,

estratégias de gestão que visem proteger os recursos financeiros da
AMPREV. entre as quais:

Art. 8°, Inciso III - Cotas de fundos
de investimento em ações
constituídos sob a forma de
condomínio

Migração dos
recursos para
outro produto no
mesmo segmento
melhor
rentabilizado.

• Realocaçáo do recurso para outro fundo do mesmo
segmento de investimento, ou de outro segmento;

• Aquisição de cotas do mesmo fundo (nova aplicação)
objetivando formar o preço médio superior ao valor da
cota adquirida;

• Demais estratégias que visem o retorno da aplicação à
rentabilidade da meta atuarial.

aberto. Diferença de
0,50% de
distância
abaixo do

benchmark
do fundo

cujos
regulamentos dos fundos determinem
que as cotas de fundos de indices
referenciados em ações que
compõem suas carteiras estejam no
âmbito dos indices previstos no inciso
II deste artigo

1 (um)
trimestre

Deve-se atender o
período
carência da
aplicação.

de

Art 8*. Inciso IV - Cotas de fundos
de investimento classificados como
multimercado, constituídos sob a
forma de condomínio aberto, cujos
regulamentos determinem tratar-se
de fundos sem alavancagem,
cumulativo com o limite do inciso II
Art. 8o, inciso V - Cotas de fundos de
investimento em participações,
constituídos sob a forma de
condomínio fechado, cumulativo com
o limite do mdso II

Na avaliação dos fundos, haverá exceção aos Fundos de
Investimento em Participação (FIP) em relação ao período de aplicação,
tendo em vista que estes sofrem desvalorização de cota (curva V), como
uma caracterlstica inerente a este tipo fundo, que podem exceder o limite
acima estabelecido.

Art. 8o, inciso VI - Cotas de fundos
de investimento imobiliário, com cotas
negociadas na bolsa de valores

A AMPREV poderá rescindir o contrato de administração, no
caso de carteiras administradas ou efetuar saque (total ou parcial) no caso
dos fundos de investimento, quando observado desempenho insatisfatório
conforme abaixo:

5 - METAS E DIRETRIZES PARA A ALOCAÇÀO DE RECURSOS
Critério de

Desempenho
Insatisfatório

5.1. META ATUARIAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Os recursos financeiros administrados pela AMPREV

deverão ser aplicados de forma a buscar um retorno superior ao índice
Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mais 6% a.a. (seis por cento
ao ano), observando-se. sempre, a adequação do perfil de risco dos
segmentos de investimentos. Além disso, devem ser respeitadas as
necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequada ao
atendimento dos compromissos atuariais.

5.2. META GERENCIAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
A AMPREV adotará como meta gerencial tentar superar a

Meta Atuarial em 2% (dois pontos percentuais) na consolidação da carteira
de investimentos, visando reduzir o déficit atuarial existente.

5.3. META DO SEGMENTO DE RENDA FIXA

Período de
AvaliaçãoSegmento de Renda Fixa Observações

Titulo
objetivo
cumprir
atuarial permite-
se o cumprimento
da meta em
relação ao valor
de mercado no
período
avaliação.

com
de

meta

Art 7o, Inciso I, alínea "a" - Títulos
de Emissão do Tesouro Nacional
(custódia SELIC)

Desçasamento
do Objetivo de
Rentabilidade

de

Art 7o, inciso I, alínea "bM - Cotas
de fundos de investimento cujas
carteiras estejam representadas
exclusivamente pelos títulos definidos
na alínea 9a‘ deste inciso, desde que
assim conste nos regulamentos dos
fundos
Art 7o, inciso II
compromissadas,
exclusivamente pelos títulos definidos
na alinea "a” do inciso I

Operações
lastreadas

Art 7o, inciso III - Cotas de fundos
de investimento classificados como
renda fixa ou como referenciado em
indicadores de desempenho de renda
fixa. constituídos sob a forma de
condomínio aberto e cuja a política de
investimento assuma o compromisso
de buscar o retomo de um dos
subindice do índice de Mercado
Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração constante Anbima (IDkA).
com exceção de qualquer subindice
atrelado à taxa de|uros de um dia.

> Benchmark
Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será

o definido na política de investimentos do fundo.
> Ativos Elegíveis
Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de

renda fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela legislação vigente
aplicável aos Regimes Próprio de Previdência Social.

1 (um)
semestre

Migração dos
recursos para
outro produto no
mesmo segmento
melhor
rentabilizado.

90% do
benchmark
do fundo

«

Art 7o, inciso IV - Cotas de fundos
de investimento classificados como
de renda fixa ou como referenciados
em indicadores de desempenho de
renda fixa, constituídos sob a forma
de condomínio aberto

5.4. META DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
> Benchmark
Para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado

será o definido na política de investimentos do fundo.
> Ativos Elegíveis
As cotas de fundos de investimento referenciados em

índices do mercado de ações, cotas de fundos de investimento
participações e cotas de fundos de investimento imobiliário, são
consideradas como ativos elegíveis no segmento de renda variável
permitidos pela legislação vigente aplicável ao Regime Próprio de
Previdência Social.

Art 7o, inciso V - Em depósitos de
poupança em instituição financeira
considerada como de baixo risco de
crédito pelos responsáveis pela
gestão de recursos do regime próprio
de previdência social, com base.
dentre outros critérios, em
classificação efetuada por agência
classificadora de risco em
funcionamento no Pais.

em

Art 7o, inciso VI - Cotas de fundos
de investimento em direitos
credKónos. constituídos sob a forma
de condomínio aberto

Redução do
rating
aumento da
inadimplència
exige monitora-
mento imediato.

ou
5.5. SEGMENTO DE IMÓVEISArt. 7o, inciso VII - Cotas de fundos

de investimento em direitos
creditôrios. constituídos sob a forma
de condomínio fechado; ou Cotas de
fundo de investimento classificados
como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa que
contenham em sua denominação a
expressão 'crédito privado'

No segmento de imóveis, a AMPREV nào alocará recursos.
6-DIRETRIZES DE APLICAÇÃO
6.1. RETROSPECTIVA DO MERCADO EM 2011

O cenário internacional iniciou 2011 otimista pela retomada
do crescimento económico em 2010, porém foi marcado por desconfortos
oriundos principalmente do continente Europeu, que geraram incertezas na
economia mundial e preocupação entre os investidores que, mesmo após
soluções pontuais, com repercussão de efeitos a curto prazo que vieram
aliviar diminuindo pouquíssimo o estresse no mercado global, ainda assim
permanece o cenário económico mundial repleto de incertezas, em razão

Descasamento
do Objetivo de
Rentabilidade

1 (um)
semestre

Deve-se atender o
período
carência da
aplicação

de

Critério de
Desempenho
Insatisfatório

Período de
Avaliação

Segmento de Renda Variável Observações

Art. 8o, IncisoI- Em cotas de fundos
de investimento, constituídos sob a
forma de condomínio aberto e
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1.382.523.460,22 em recursos aplicados e R$ 3.558.562,46 com saldos em
contas-correntes, representando um aumento bruto patrimonial de 30,76%
no ano de 2011, em comparação com o fechamento das aplicações em
31/12/2010.

dos temores de crises de solvência nos países da Zona do Euro (Grécia.
Portugal. Irlanda. Espanha, Itália, França e Alemanha).

Nos EUA, o mercado teve crescimento modesto, em virtude
da volatilidade do cenário internacional em razão da crise na Zona do Euro.
porém registrou o maior crescimento nos últimos anos desde a crise de
2008

No segmento de renda fixa, o saldo em recursos
financeiros aplicados fechou novembro de 2011 em R$ 1.189.071.240,37 e
no segmento de renda variável em R$ 193.452.219,85.

A Carteira de Investimentos da AMPREV, até novembro de
2011, apresenta na sua composição, investimentos em 02 (duas) carteiras
administradas de títulos públicos federais, 20 (vinte) fundos de renda fixa e
17 (dezessete) fundos de renda variável, distribuídos em 12 (doze)
instituições financeiras.

A China também sofreu os efeitos da crise européia. com a
desaceleração de suas exportações, visto que cerca de 25% de que é
exportado vai para Europa e visto também o aumento da inflação no ano de
2011 naquele pais.

No Brasil, o ano iniciou com o governo 4Dilma Rousseff
tendo como um dos objetivos de dar continuidade à política monetária
adotada no governo Lula e o de manter a inflação baixa e estável. No ano
de 2011, sob os efeitos da contaminação da crise financeira externa da

'

6.4. INFLAÇÃO E TAXA DE JUROS
O IPCA acumulado no ano de 2011, até novembro, ficou em

5,97% (cinco virgula noventa e sete por cento), acima da meta inflacionária
de 4,5% projetada pelo Banco Central do Brasil, porém dentro do centro da
meta de dois pontos percentuais para baixo ou para cima, conforme as
expectativas do Governo Federal, com fechamento previsto em 6,54% para
2011, fora do centro da meta. Para 2012, o IPCA projetado é de 5,33%,
conforme Relatório de Mercado FOCUS do Banco Central do Brasil-BACEN
de 23/12/2011.

zona do euro, que se propagou também por aqui, houve uma desaceleração
no crescimento do PIB, cuja a previsão é de fechamento anual em taxa
igual ou pouco abaixo de 3%, bem aquém das expectativas do final de
2010, que era de 4.5%.

Quanto ao câmbio no Brasil, ficou dentro das projeções de
alta em relação à quantidade de Real necessária para comprar o Dólar,
chegando a ficar acima de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos), porém
tendendo a encerrar o ano abaixo desse valor.

%

O Banco Central do Brasil, no ano de 2011, através do
COPOM, efetivou cinco aumentos na taxa SELIC até julho e três cortes até
a última reunião de 30/11/2011, fechando o ano em 11,00% (onze por
cento), conforme histórico abaixo.

6.2. PERSPECT1VAS DO MERCADO PARA 2012

O cenário económico internacional continua sendo o grande
foco de preocupação dos investidores para o próximo ano, devido ao
elevado grau de incertezas oriundas da Zona do Euro e da previsão de um
crescimento fraco, oriundo do setor privado dos mercados globais. A falta de
um pacote mais consistente e com efeitos de médio e longo prazo para a
crise européia manterá a volatilidade elevada no ano de 2012.

O Banco Central da Europa mantém discussões para o
acordo de união fiscal entre os países da Zona do Euro. Caso essa
discussão evolua de forma positiva, poderemos observar uma gradual
recuperação na economia dos principais mercados mundiais.

Nos EUA, o mercado de trabalho continua fragilizado. A
previsão para 2012 continua sendo de crescimento económico modesto,
inclusive com possibilidade de o Banco Central Americano anunciar novas
medidas de estímulos monetários na economia, ao longo dos primeiros
meses do ano Em suma, o cenário internacional permanece volátil, com
potencial de revisões para baixo nas projeções de crescimento mundial em
função da situação nas economias industrializadas, sugerindo uma baixa
recuperação na económica mundial.

Na China, observadas as previsões do cenário económico
mundial, o PIB praticamente se manterá estável, sem grandes oscilações
visto que as medidas internas prevêem que o governo chinês compensaria
eventual queda no investimento privado mediante adoção de medidas mais
agressivas de investimento público.

No Brasil, a previsão de desaceleração económica segue
em virtude do crescimento nulo do PIB do terceiro trimestre de 2011, porém
com previsão de fechar 2012 em 3,40%. Quanto à inflação, a previsão é de
desaceleração, ainda que permaneça acima do centro da meta para 2012.
Nesse ambiente, o COPOM prosseguirá com o ciclo de corte da taxa Selic,
atualmente em 11,0% ao ano e prevista para atingir 9.5% em 2012.

Quanto ao câmbio, as projeções são de alta em relação à
quantidade de Real necessária para compra de Dólar, com previsões de
encerramento de 2012 em R$ 1,84, observadas as variáveis que
influenciam o mercado doméstico em relação ao mercado internacional.

Histórico das taxas de juros fixadas petò Copom e evolução da taxa
SELIC

Período de vigência jftteta SELIC (%DATA
’ 30/11/2011 01/12/2011 - 11,00

19/10/2011 20/10/2011 - 30/11/2011 11,50
31/08/2011 01/09/2011 - 19/10/2011 12,00
20/07/2011 * 21/07/2011 - 31/08/2011 12,50
08/06/2011 09/06/2011 - 20/07/2011 12,25
20/04/2011 21/04/2011 - 08/06/2011 12,00
02/03/2011 03/03/2011 - 20/04/2011 11,75
19/01/2011 20/01/2011 - 02/03/2011 11,25
08/12/2010 09/12/2010 - 19/01/2011 10.75

Conforme Relatório de Mercado FOCUS para o ano de
2012, o BACEN projeta a taxa SELIC em 9,50% para o fechamento do
exercício, já as instituições financeiras projetam uma taxa entre 9,50% e
10,00%.

Apresentamos o Relatório de Mercado FOCUS do Banco
Central do Brasil, do dia 23 de dezembro de 2011:

Ejtp«ctallvM dt mercado
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l-wfi bnngw>Ur<t> fUS}hrtMi Pí63.00 S02C »20 55.03 55.M5i.M È.ADentro dos investimentos da AMPREV, o CIAP observará
as projeções do COPOM para a taxa de juros em 2012, bem como
acompanhará o cenário nacional e internacional, onde adotará medidas
pontuais a fim de garantir o cumprimento da meta atuarial da instituição. No
segmento de renda fixa e renda variável, será seguido o que determina a
legislação pertinente do Ministério da Previdência e do Conselho Monetário
Nacional-CMN. .
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FONTE: Site do Banco Central do Brasil - www.bcb uuv.br

6.5. CONTROLES INTERNOS
Os relatórios de acompanhamento das aplicações

elaborados pela AMPREV mensalmente são encaminhados para o Comité
de Investimentos, onde é emitido parecer sobre seu teor, analisando o
comportamento das aplicações dentro da legislação vigente.

Esses relatórios serão mantidos pela AMPREV à disposição
do Ministério da Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado,

6.3. COMPORTAMENTO DA CARTbRA DE INVESTIMENTOS
No encerramento total dos Planos Financeiro e

Previdenciário de novembro de 2011 (30/11/2011). a Carteira de
Investimentos da AMPREV fechou com saldo disponível de R$
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Tabela 2: Fundos de InvestimentoConselho Estadual de Previdência, Conselho Fiscal e demais órgãos
fiscalizadores. Agência Clàssificadora de Risco Rating

Caberá ao Comité de Investimentos acompanhar a Política
de Investimentos e sua legalidade, analisando a efetiva aplicação dos
dispositivos de lei.

Standard & Poor's
Moody’s

SR Rating
Austin Asis

Fitch Ratings

brBBB
Baa.br
brBBB
BBB

BBB(bra)6.6. CONTROLES DE RISCO DE MERCADO

Para, o controle do risco de mercado, os pnncipais
indicadores técnicos que poderão ser utilizados pela AMPREV são a
Volatilidade, o índice de Sharpe, o Índice de Treynore b VaR (Value-at-
Risk).

7 - SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC)

Conforme o disposto na Resolução CMN n° 3.922/2010, as
aplicações previstas na alínea “a", inciso I, art. 7o, deverão ser realizadas
por meio de plataformas eletrónicas administradas por sistemas autorizados
a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) nas suas respectivas áreas* de competência, admitindo-
se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por
intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser
devidamente comprovadas.
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Desta forma, confrontam-se análises de risco versus retorno
dos produtos que compõem a carteira de investimentos da AMPREV, sendo
possível gerar fronteiras eficientes de risco e retorno visando à otimização
de resultados na gestão dos investimentos.

A Volatilidade é uma das mais importantes ferramentas
para quem atua no mercado de opções. É o grau médio de variação das
cotações de um determinado ativo, em certo período. A volatilidade, por sua
vez, constitui, dentro de certa linha de visão causal, medida de velocidade
do mercado, revelando os que se movem lentamente e são de baixa
volatilidade e, em contrapartida, os que se movimentam rapidamente e
denotam alta volatilidade.

As Instituições Financeiras que operem e/ou que venham a
operar com a AMPREV poderão, a titulo institucional, dar apoio técnico
através de cursos, seminários e workshop ministrados por profissionais de
mercado e/ou funcionários das instituições para capacitação de servidores e
membros dos Conselhos, bem como oferecer essas franquias, em
contraprestação a serviços e projetos de iniciativa da AMPREV, sem
nenhum ônus ou compromisso vinculado aos produtos de investimentos.

O índice de Sharpe é utilizado para medir a relação
retorno/risco existente nos investimentos. Corresponde ao prémio-risco
dividido pelo desvio-padrão, onde o prémio-risco equivale à rentabilidade
média diminuída de uma taxa considerada livre de risco, ou seja, quanto
maior o retorno e menor o risco, maior será o índice de Sharpe de
determinada aplicação.

A AMPREV deverá viabilizar os meios e recursos
necessários à efetiva aplicação desta Política de Investimentos, propiciando,
inclusive, o funcionamento regular e periódico do Comité de Investimentos,
dando suporte às necessidades de deslocamento do CIAP ou de outros
técnicos da AMPREV.

O índice de Treynor é uma è uma medida similar ao índice
de Sharpe, com a diferença de, em vez de usar como medida de risco o
desvio-padrão, usa o coeficiente Beta. Além disso, trata-se de medida de
excesso de retorno em relação ao risco sistemático. O risco de ativos
individuais ou de um pequeno grupo de ativos pode ser melhor descrito pelo
seu co-movimento com o mercado (Beta). Assim, esse índice parece ser
particularmente útil para essa tarefa, quando a carteira do investidor é uma
de muitas carteiras incluídas num grande fundo.

O VaR (Value-at-RIsk) é uma medida estatística que
permite medir o risco inerente a cada carteira, ou seja, demonstra a maior
perda esperada de um ativo, para um determinado horizonte de tempo e
dada uma probabilidade de ocorrência (nível de confiança). Serão utilizados
os seguintes parâmetros para o cálculo do mesmo:

o Modelo não paramétrico;
o Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por

Aplica-se subsidiariamente o contido na Resolução n°
3.922/2010-CMN.

Os casos omissos nesta proposta de Política de
Investimentos remetem-se ao Conselho Estadual de Previdência - CEP.

é parte integrante desta proposta de Política de
Investimentos cópia da Ata do Conselho Estadual de Previdência, que
aprovou o presente instrumento, devidamente assinada pelos seus
membros.

fl

t

• Macapá. 30 de dezembro de 2011.

/ » r\
0\ELGWfj Dcento);

l DjrétonPresidente j
Amapa Previdência - ÃMpREVHorizonte temporal de 21 dias úteis.

Os limites estabelecidos são

• Segmento de Renda Fixa: 1% (um por cento) do valor
alocado

• Segmento de Renda Variável: 10% (dez por cento) do
valor alocado.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2012-CEL/AMPREV

A Amapá Previdência, por intermédio deste
Pregoeiro, designado através da Portaria n° 151/2011-AMPREV, de 15 de julho de 2011, torna público para
conhecimento dos interessados, que na forma da Lei n° 10.520.de 17 de julho de 2002 e do Decreto n° 3.555/2000, com
aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93 e suas alterações,e da
Lei Complementar n° 123/2006, realizará licitação na
modalidaife Pregão Presencial n° 002/2012-CEL/AMPREV,
tendo como objeto a contratação de especializada na
prestação de serviços de fornecimento de combustível
{Gasolina e Óleo Diesel) para o exercício de 2012 da Amapá
Previdência.

6.7.CONTROLES DE RISCO DE CRÉDITO
Na hipótese de aplicação de recursos financeiros da

AMPREV que exijam classificação do risco de crédito das emissões e dos
emitentes (instituições financeiras e fundos de investimento) a decisão será
fundamentada no minimo em duas classificações de risco (rating) baixo,
atribuídas por entidades legalmente autorizadas a realizar tal atividade.

A AMPREV controlará o risco de crédito como mostram as
tabelas abaixo, sempre respeitando os limites e as restrições legais.

Tabela 1: Instituições Financeiras

Abertura: 26/01/2012
Hora: 10:00h
Local: Auditório da Amapá Previdência, localizado

à Rua Binga Uchoa. n° 10. Centro -Macapá/AP

Telefone: (96)4009-2449

Edital completo poderá ser adquirido no endereço
acima, no horário das 07:30 âs 13:30, mediante apresentação
de pendrive.

Agência Classificadora de Risco Rating

Standard & Poor’s
Moody’s

SR Rating
Austin Asis

Fitch Ratings

brBBB
Baa.br
brBBB

Macapá, 11/deJaneiro de 2011

Jonilson /illwia Martins
Pregoeiro da Amapá Previdência

BBB
BBB(bra)
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Processo 014.014809/2011.
Contratada: ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.OBJETO: Contratação de Empresa Especializada naPrestação de Serviços de Produção de CNH, PID, eLADV.

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL NI0/11.
ATRAVÉS DA JUSTIFICATIVA N’ 030/11 -tTL-(Detran J DETRAN-AP

Sgt. Alex Joào Costa Gomes / DAS PARTES:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
AMAPÁ- DETRAN-AP
EMPRESA ROD INFORMÁTICA
II- DA MOTIVAÇÃO E DOS FUNDAMENTOS I.EG.MS
E REGULAMENTARES
LEI 8.666/93
III DO OBJETO;
Contratação de Empresa especializada para o
fornecimento de solução de gestão de tecnologia
da informação e sistematização de processos para
os procedimentos de registros dos contratos de
financiamento, autofinaciamentos ou qualquer
outra modalidade de crédito para aquisição ou
arrendamentos de veículos com cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil,
compra e venda com reserva de domínio e penhor a
ser efetuado pelo DETRAN , nos Termos da
Resolução n° 320, de 05 de junho de 2009 e
Deliberação n° 77, de 20 de fevereiro de 2009,
ambas do Conselho Nacional de trânsito -
CONTRAN.
IV- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Os Recursos para execução das despesas com o
objeto do presente Contrato correrão por conta da
Dotação Orçamentaria para o exercício de 2011, no
Programa de Trabalho n° 06.122.0063.2180.0001
(Operacionalizaçâo do DETRAN-AP), Com Elemento
de Despesa 33.90.39, (Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa jurídica), na Fonte 240 (Recursos
Diretamente Arrecadados), conforme Dotação
orçamentária acostada no processo em tela, do dia
23 de' dezembro de 2011. E Nota de Empenho
2011NE00928, de 29 de dezembro de 2011. No valor
de R$ 101.000,00 (Cento e um mil reais). De acordo
com parecer da PROJUR n° 220/11, de 27 de
setembro de 2011.
V- DA VIGÊNCIA:
A Vigência do Presente Contrato será de 180 (cento
e oitenta) dias consecutivos e iniciar-se-á na data
da sua assinatura, podendo, por interesse da
Contratante e comprovada a necessidade e
interesse público, ser rescindido antos do prazo
total ou prorrogado por Igual período.

Fundamento legal: artigo 57, II, da lei 8.666/93.Conforme Parecer da PROJUR n° 270/11, de 30 dedezembro de 2011.
1

PORTARIA N° 012/2012 - DETRAN/AP

Na iminência do encerramento da vigência docontrato em epígrafe, verificamos que perduram osmotivos ensejadores da anterior contratação,formalizada por competente procedimentolicitatório.
Submeto a V. Apreciação, a presente justificativapara a prestação de serviços de Produção de CNH,PID, e LADV. Fazendo-se necessária a prorrogaçãodo contrato por mais 06 (seis) meses, tendo aContratada manifestado interesse na continuaçãodas atividades.
Quanto ao custo da contratação, fica aditivado oCláusula Décima Segunda do InstrumentoContratual e Parágrafo Primeiro da Cláusula Sextado Contrato 05/2009, caracterizando-se ainda maisvantajosa a repactuação nos termo do artigo 57, II,da lei 8.666/93.
Desse modo, rogo que V. Senhoria ratifique a
presente justificativa, diante das razões aqui
lançadas, com a consequente publicação 1^0* DiárioOficial do Estado do Amápá. W /

O DIRETOR-PRESIDENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITODO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suasatribuições legais que lhe são conferidas peloDecreto n° 0036 de 03 de Janeiro de 2011,

R E S O L V E:
ART 1o - DESIGNAR os servidores abaixorelacionados para exercerem a função deEXAMINADOR DE TRÂNSITO, pelo período de

(01) um ano, a contar da data da publicação da
presente portaria.

DO

Ordem Nome
ELIZETE TRINDADE DA CRUZ
AROLDO VALENTE PEREIRA
JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA BRITO

01
02
03

Macapâ-AP, 30 de m

Coordenadora 'vcflRirànceira/DETRAN-
APART 2o - Esta Portaria entrará em vigor na

data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Registre-se. Publique-se. Cumpra-so.

ERRATAMacapá-AP, 12 de Janeiro de 2012.
OBlWaffMES 2o SGT QPC

Diretoi^residente do DETRAN/AP
ALEX JOAOC DIÁRIO OFICIAL N° 5138 DE 04.01.2012

JUSTIFICATIVA N°030/2011 CPL/DETRAN-E por estarem assim, justo e contratado, após lido e
achado conforme, asr partes a seguir firmam o
presente Instrumento, em 03(très) vias de igual teor
e forma, para u» sq efeito, na presença de duas
testemunhas.
Macapá-AP,

AP
PROCESSO N° 010.0d0.09072/2011
ONDE SE LÉ: /
MACAPA-AP, 30 DE DEZEMBRO 2011
LEIA-SE:
MACAPÁ-AP, Ò2 DE C EZEMBRO DE 2011

EXTRATO 5° TERMO ADITIVO 1)0 CONTRATO
03/7008.
I - l )AS PARTES:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
AMAPÁ- DETRAN-AP
ESIPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ETC
I - DA MOTIVAÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
LEG. MS E REGI LAMENTARES
O presente Termo aditivo dc contrato n* 03/2008 tem
como fundamento legal o artigo 57. II. da Lei
n.’8.666/93. conforme parecer n.°266''2(l11
PKOJl R/DLTRAY de 19 de dezembro dc 2011.
II - DO OBJETO
O presente lermn aditivo tem como objetivo
prorrogar u vigência do Contrato Original por mais
12 ( doze) meses.
/ 1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos nrçamentárins para cobertura das
despesas decorrentes deste contrato corrcrSu por
conta da aprovação do orçamento proisto para o ano
de 2012.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificada i e inalteradas as demais cláusulas
previstas no'cont ato n° 03/2008.

janeiro de 2012.1 /

mes - 2o SGT QPC
fo DETRAN-AP

Alex Jóão Caj
Diretôr-Psesidi

JUSTIFICATIVA N.°01/2011 - CAF-DETRAN-AP
Macapá-AP, 12^ ? janeiro de 2012.

do artigo 57, II, da lei 8.666/93Ratifico n.

deŝ íantos
3PL/DETRAN-AP

\

es- 2o SGT QPCAlex,ji
Dlretor-Presidèofe Dètran-AP
Em 21 de dezembro de 2011.

ita

Presidente da
. pro/rogaçào da vigência do contrato

^OETRAN-AP, por melo do 5* termo
Assunto:
n.°03/200
aditivo.
Processo nô014.014921/2011.
Contratada: EMPRESA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS -ETC.
Fundamento legal: artigo 57, II, da lei 8.666/93.

(lapen
[Nixon Kenedy Monteiro

Na iminência do encerramento da vigência do
contrato em epígrafe, verificamos que perduram os
motivos ensejadores da anterior contratação.
Submeto a V. Apreciação, a presente justificativa
para a prestação de serviços de recebimento pela
rede de atendimento, transporte e entrega
domiciliária, em âmbito Estadual e Nacional,
fazendo-se necessária a prorrogação do contrato
por mais 12 (doze) meses, tendo a contratada
manifestado interesse na continuação das
atividades.
Quanto ao custo da contratação, observou-se que a
empresa irá manter o valor original do contrato,
caracterizando-se ainda mais vantajosa a
repactuação nos termo do artigo 57, II, da lei
8.666/93.
Desse modo, rogo que V. Senhoria ratí fiqup a
presente justificativa, diante das razões/aqui
lançadas, com a conseqiiew
Oficial do Estado do Amapá.

di dezembro de 2011.VMacapá-AP.
PORTARIA N°. 001/2012-GAB/IAPEN

>»«- 2* SGT QPC
rDETRAN- AP

Alex João CtypÁ.
Diretor-Presfivnti O Diretor Presidente do instituto de AdministraçãoPenitenciária do Estado do Amapá, Doutor Nixon KenedyMonteiro, no uso de suas atribuições legais que lhe sãoconferidas pelo Decreto n°. 0506/2011-GEA, de 10 dejaneiro de 2011, baixa a presente Portaria.

CONSIDERANDO, a dedicação, a seriedade e aresponsabilidade dos servidores lotados na Corregedoriadeste Instituto, quando no desempenho de suas funções,numa demonstração do mais elevado profissionalismo,contribuindo para o engrandecimento dos serviçosprestados por esta instituição;

CONSIDERANDO, o quadro ínfimo de servidoreslotados na Corregedoria Penitenciária e a intensa demandade serviço, e que no decorrer do ano de 2011, houve umincremento em 600% (seiscentos por cento) do feitosdisciplinares conclusos, se comparado ao ano do 2010;

CONSIDERANDO, que o objetivo do ProcessoAdministrativo Disciplinar não é, por si só, a punição doservidor, posto que sua possivel responsabilização ao finaldaquele, é mera consequência do poder-dever de apurar osfatos, mas, principalmente, a melhoria do servidor e doserviço, o que, de fato, foi alcançado neste Instituto.
RESOLVE:

EXTRATO DO 3a TERMO ADITIVO DO CONTRATO
N.‘05/2009
I - PARTES.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DO AMAPÁ -
CARTÕES ESPECIAIS LTDA.
II - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
na Prestação de Serviços de Produção de CNH,
PID, e LADV.
III - DA VIGÊNCIA

Fica estabelecido airida que, o prazo de vigência do
presente Contrato, estabelecido na Cláusula
Décima Segunda do Instrumento Contratual será
prorrogado pelo periodo de 06 (seis) meses, a
contar de 1o de janeiro a 30 de junho de 2012, ou
até o que determina a cláusula quarta deste.
IV - DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais
cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL n°
05/2009, que aqui não foram objeto de alteração.
Sendo que o referente Termo Aditivo se encerrará
tão logo seja adjudicado e homologado o processo
licitatório para um novo contrato.

V- DO CREDITO ofttAMENTÀRIQ
Os recurs*
despesas decorrentes deste contrato correrão por
conta da apróvaçâo do orçamento previsto para o
ano de 2012. \

DETRAN- AP e ICE

/ i

publicação Pó Diário

Macapá-AP, 21 de dezehbi r

inéncèko DETRAN-Coordenador Adminisj
AP

JUSTIFICATIVA N. a01/2011 - CAF-DETRAN-AP

orçamentários para coberlura das ia do artigo 57, II, da lei 8.666/93Ratifico naife
I - Com dever de Justiça, ELOGIAR os servidoresabaixo relacionados, todos integrantes do quadro doGoverno do Estado do Amapá, pelos relevantes serviçosprestados, no decorrer do ano 2011, enquanto integrantesde Colegiados de Processos Administrativos Disciplinares,conduzidos na Corregedoria Penitenciária desta CasaPrisional, no periodo em que este Diretor encontra-sepresidindo esta Casa Prisional:

Gomes- 2o SGT QPC
te Detran-AP
bro de 2011.
^gação da vigência do Contrato

-DÇTRAN-AP, por meio do 3* Termo

Alex Joái

Di ’•si
dezembro de 2011. Em 30 d« di

Assuntoi |
n.°051:
Aditiva V_

Macapá^A

)StfGomes - 2* SGT QPCAlex Ji
Dir&oT Presidente DETRAN-AP
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de Dezembro de 2011, e tendo em vista o contido
no Memorando n° 001/2012- GAB/IEF.

PORTARIA N° 001/ 12 - IEFa) A1DA MONTEIRO DA SILVA
b) ALEX DE ALMEIDA PEREIRA;
c) DANIELLA PEREIRA NASCIMENTO;/
d) JOSEANE CARVALHO;
e) HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO;
f) MARCELO PINTO DE FREITAS
g) RAQUEL SOUZA DE LIMŷ A

R E S O L V E:0 DIRETOR-PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 5926 de 21
de Dezembro de 2011, e tendo em vista o contido
no Memorando n° 027/2011-CTF/IEF.

Art. 1o - Autorizar o deslocamento
dos servidores, Giovani Musial, Diretor Presidente
em Exercício e Edmilsom dos Santos Nunes,
Motorista, da sede de suas atividades Macapá-AP,
até o Município de Laranjal do Jari/AP, no periodo
de 16 a 18/01/2012, com o objetivo fazer a
instalação do escritório regional do IEF e reunir com
as comunidades ribeirinhas da localidade.

Registre-se, Dé-stf ciência e Publique-se.

Macapá-AP. 06 de janeiro jle 2012.

Nlxon Kenet
Diretor-PreSf

iro
IAPEN

R E S O L V E:PORTARIA N°. 003/2012-GAB/IAPEN

Art. 1° - Autorizar o deslocamento do
servidor Osias Silva, Técnico em Extensão Rural/
Extrativismo - CTF, para se afastar da sede de suas
atividades Macapá-AP, até a comunidade
Maracà/Alto Maracá no município de Mazagào/AP,
no período de 10 a 13/01/2012, com o objetivo de
acompanhar a equipe do Laboratório de Energia e
Ambiente da UnB, junto com os membros da
Empresa INDALMA, para a realização de um
levantamento • topográfico do sitio varador Alto
Maracá que possibilitará o LEA/UnB e INDALMA a
fazer um projeto de aproveitamento da área.

Art. 2o - Dê-se ciência, registre-se eO Diretor-Presidente do Instituto de Administração
Penitenciária do Amapá - IAPEN, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°. 0506,
de 10 de janeiro de 2011, e, tendo em vista o disposto nas
Leis Estaduais n°. 0609, de 06 do julho de 2001 e n°.
0066/1993, de 03 de maio de 1990.

publique-se.

Macapá-AP, 10 de Janeiro de 2012.
CONSIDERANDO a apuração do Processo

Administrativo Disciplinar n°. 011/2011-CORREGEPEN,
designada pela Portaria n°. 153/2011-GAB/IAPEN, e o
acolhimento de seu Relatório Final por esta Direção;

CONSIDERANDO ainda, que restou configurado no
referido processo que os servidores CLAUDIO CÉSAR
PEREIRA e EDICLÉIA DO SOCORRO TAVARES BORGES,
infringiram os artigos 134. inciso XXII e art. 133. inciso VI.
ambos da Lei n°. 066/1993 c/c art. 7°. 5 2°. Inciso II. da Lei
Estadual n°. 0692/2002.

Diretor-Presidente em exercício

PORTARIA N°004/12- IEF

Art. 2o - Dê-se ciência, registre-se eRESOLVE:

publique-se. DIRETOR-PRESIDENTE
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 5926 de 21 de
Dezembro de 2011, e tendo em vista o contido no
Memorando n° 001/2012- GAB/IEF.

OArt. 1o - Aplicar medida disciplinar aos servidores
CLAUDIO CÉSAR PEREIRA, de SUSPENSÁO de 20 (VINTE)
DIAS o EDICLÉIA DO SOCORRO TAVARES BORGES, de
SUSPENSÃO DE 15 (QUINZE) DIAS, ambos agentes
penitenciários, de acordo com o disposto no artigo 146.
caoi /l da Lei Estadual n°. 0066/93.

DO
Macapá-AP, 09 de Janeiro de 2012.

f ,h ; r
'JitJ

-GIOVANI MUSIAL
Diretor-Presidente em exercício

Art. 2o - O prazo para cancelamento da medida de
suspensão será de 05 (cinco) anos.de efetivo exercício do
servidor, salvo a prática de nova infração disciplinar,
conforme art. 147 da lei Estadual n°. 0066/93;

R E S O L V E:

Art. 1o - Designar o servidor Mario Roberto
Marinho, Coordenador Técnico Florestal/CTF,
Cód. FGS-3, para acumular o cargo Diretor
Presidente

PORTARIA N° 002/ 12 - IEFArt. 3o - Dè- se ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 05 de janeiro de 2012.

IEF em exercício, durante o
afastamento do titular Giovani Musial, que estará
ausente da sede Macapá-AP, para se deslocar até
ao município de Laranjal do Jari - AP a serviço do
Instituto Estadual de Floresta no periodo de 16 a
18/01/2012.

O DIRETOR-PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 5926 de 21
de Dezembro de 2011, e tendo em vista o contido
no Memorando n° 027/2011-CTF/IEF.

Nixon Kenedy Monteiro
Diretor-Presidente/IAPEN

d!
Ana Margarida Castro Euler

R E S O L V E: Art. 2o - Dê-se ciência, registre-se e
publique-se.

PORTARIA N° 234/ 11 - IEF Art. 1o- Autorizar o deslocamento do
servidor, Edmilsom dos Santos Nunes, Motorista,
da sede de suas atividades Macapá-AP, atè a
comunidade Maracá/Alto Maracá no município de
Mazagão/AP, no período de 10 a 13/01/2012, com o
objetivo de conduzir o técnico do IEF e a equipe do
Laboratório de Energia e Ambiente da UnB, junto
com os membros da Empresa INDALMA, para a
realização de um levantamento topográfico do sitio
varador Alto Maracá que possibilitará o LEA/UnB e
INDALMA a fazer um projeto de aproveitamento da
área.

Macapá-AP, 10 de Novembro de 2011.
A DIRETORA-PRESIDENTE EM

EXERCÍCIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 5935/2011
de 21 de Dezembro de 2011, e tendo em vista o
contido no Memorando n° 088/2011-CARF/IEF.

Diretor-Rfesldente em exercício

/

» I

ia MI
R E S O L V E:

«
Art. 2o - Dê-se ciência, registre-se eArt. 1o Designar o servidor

Euryandro Ribeiro Costa, Auditor de Concessão e
Outorga Florestal, para responder pela
Coordenação Técnica do Projeto de Elaboração do
Plano de Manejo Florestal do termo de Cooperação
Técnica 001/2011 SEMA, sem ônus para o Estado.

publique-se. (Caesa
[Ruy Guilherme Smith Neves j

Macapá-AP, 09 de Janeiro de 2012.
CONTRATO N* 005'2012-CAESA

Instrumento Principal: Contrato ns 005/2012-CAESA.
Diretor-Presidente em exercícioArt.2° • Dè-se ciência, registre-se e Partos Integrantes-

publique-se. CAESA -Contratante
SANEVIAS - CONSULTORIA E PROJETOS LTOA- Contratada.PORTARIA N° 003/ 12 - IEF

Macapà-AP, 27 de Dezembro de 2011. CLAUSULA PRIMEIRA- OO FUNDAMENTO:
1.10 presente CONTRATO tem como fundamento legai o

artigo 23. inciso I, "c" da Lej nv 8.666/93. sendo regido em sua
Integra pela Lei Federal nf 8.666/93 e alterações posteriores.
Fazern parte integrante e complementar deste Instrumento
como se transcrito estivessem, guardada a necessana

O DIRETOR-PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO DO INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto n° 5926 de 21

tv -
SILVANI>nGO^fES DE MELLO

Diretora-Presidente em Exercício
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conformidade entre eles, os documentos a seguir
mencionados, cujo inteiro teor è de conhecimento da parte
contratada

NOTA DE EMPENHO: 0619 e 0677/2011-MPEA INKl /.A RODRIGl KS BARBOSA
Período: 28/11/2011 a 04/ 12/2011

VALOR DO CONTRATO: R$105 000.00 (cento e cinco mil
reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
I>é-se ciência. Publique-se c cumpra-se.1.1.1 Processo Licitatòrio na modalidade TOMADA DE

PREÇO N* 012/2011 • CAESA nnundo do processo
administrativo n* 2011/B6029-DIRTE; Macapá/AP. 9 dr janeiro de. 2012.

ASSINATURA: 30/12/2011.CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2 1 E ob|eto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA ELABORAÇÃO DE - PROJETOS BÁSICOS E
EXECUTIVOS. PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA. NA CIDADE DE MACAPÃ-
AP. conforme processo protocolado sob o n1 2011/86029-
DIRTE

Damaris Bag$qíKTAIencar
Procuradora RccioialVlcitoralASSINATURA: Assinam pelo Contratante: Dr. Flávio Costa

Cavalcante, Promotor de Justiça e Diretor -Geral do MPEA o:
pela Contratada: Sr. José Valder de Morais Cunha,
representante legal. PORTARIA.V 02/2012 PRE/AP

Á Procuradoia Regional Eleitoral no Estado do Amapá, no
uso das atribuições que são conferidas pelos artigos 77. caput, in line.
e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n“ 75, de 20 de maio de
1993. c tendo em vista as indicações propostas no Ofício n'1
07K.«2l)ll-CG/PGJ. datado dc 22/12/2011. subscrito peta Kxma Sta
Dra. tvana Lúcia Franco Cci.Procurador a Geral dc.Justiça.

ipá. 10/01/2012.\

JOELMR TORRÉS DA SILVA \
Gestaf AdminísVativo dos Contratos do MPEA •

Portaria n°. 923/2009-DG/MPEA

CL ÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS:
3.1. Os recursos financeiros destinados ao pagamento são da
Fcnte de Recurso, Operação de Crédito QP BNDES
2345168 0001-Estado do Amapá

RESOLVE:

'Ministério Público Eleitoral
CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO:

Designar os Promotores de Justiça abaixo relacionado;: para.
sem prejuízo dc suas tiiiiçõea. exerceiem atribuições junto ã Justiça
Eleitoral como xuhstittitns cm razão dc afastamento dos titulares
nomeados pelas Portarias n" 06/2011.07/2011 e 23/2011:

4 ’ As obras/serviços objeto deste Contrato deverão ser
executado e concluído ric prazo de 150 (cento e cinquenta)
dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8 666/93 e suas
alterações 2 * /.ONA ELEITORAL - M ACAPA

ALESSANDRA MORO DE CARVALHO
Período: 09,01:2012 a 07*1)1-2012CLAUSULA QUINTA - DO VALOR: [Procuradoria Regional Eleitoral

[Pamaris Rossi Baggio de Alencar
As despesas decorrentes deste Contrato, para oxecuçáo global
das obras/serviços. no valor de RS 1.280.037,36. (um milhão,
duzentos e oitenta mH, trinta e sete reais e trinta e seis
cent3vos).

5* /.ONA ELEITORAL •MAZAGÃO
TIAGO SI! VA UINI7.
Pcriodo: 09/01?.012 n 1S/01/2012

6' ZONA ELEITORAL - SANTANA
NILSON AI VES COSTA
Período: 07/01'2012 a 26/01-"2012

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO: PORTARIA V 25/2011 - PRE/AP
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Amapá, no

uso das atribuições que são conferidas pelos artigos 77. capui. <n Une,
c 79. parágrafo único, da lei Complementar n° 75, de 20 dc maio de
1093. c tendo cm vista as indicações piopostas» no Ofício n°
077/2011-CG/PGJ. datado dc 19/12/2011, subscrito pela F.xma. Sra
Dra. Ivana Lúcia Franco Cci. Procuradora Geral de Justiça.

1B.1 As partes elegem o toro da comarca de Macapá - AP.
como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste CONTRATO, com expressa renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
"' 8.2. E por estarem assim |UStos e contratados, assinam o
presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um
só fim de direito, na presença das testemunhas adiante
nomeadas Que a tudo assistiram,na forma da lei.

10* ZONA ELEITORAL - MACAPÁ
HOKÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO
Período:09/01/2012 a 07.-02/2012

13* ZONA ELEITORAL VITÓRIA DO JARI
ALBERTOEUPINHEIRO DE OLIVEIRA
Pcriodo:09/01/2012 3 26/01/2012

RESOLVE:

Designar os Promotores de Justiça abaixo relacionados para.
sem prejui/o de suas funções, exercerem atribuições junto ii Justiça
Eleitoral como substitutos em razão de afastamento dos titulares
uomeadns pelas Portarias n. 06/2011-PRE/AP c n. 07/2011-
PRE/AP:

Dê-se ciência. Publique-se e cumpra-se.
Macapa. 11 de janeiro de 2012. Macapá/AP, 9 de janeiro de 2012.

Dítlíaris RpíffBaggitttk
ft

(Alencar
Prnmrsdnra RroinnJt Uleitoral1 * ZONA ELEITORA! - AMAPÁ

ALEXANDRE ÍTÁVIO MEDEIROS MONTEIRO
Período: 26/12/2011 a 06/01/2012

Ruy Guilherme Smith Neves
Diretor Presidente

212 UZ.MACAPA
ALESSANDRA MORO DE C ARVALHO
Período: 20/ 12/201 1 a 06/01/2012 Publicações DiversasCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 2011/86029- DIRTE
TOMADA DE PREÇOS 012/2011-CPL/CAESA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA:03/01/2011 ÀS 09H00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA i\A ELABORAÇÃO DF PROJETO
BÁSICO E EXECUTIVO, PARA OBRAS DE
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA,NA CIDADE DE MACAPÁ-AP
VALOR:R$-l.280.037,36 (um milhão, duzentos e
oitenta mil, trinta e sete reais e trinta e seis centavos)
RECURSOS: OP BNDES 2345168.0001-EST. doAMAPÁ
EMPRESA: SANEVTAS - CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA.

3* /.0\ V ELEITORAL GALGOENE
FÁRIA NILCI SANTANA DF SOUZA
Prriodo: 21) a JO/I2/2UII
WÇRBF.R DUARTE PLNAf ORT
Periodo: 31/12/2011 •06/01/2012 U. M. LIMA-ME,

Torna público que requereu ao IMAP a licença'
Ambiental para atividade de Serviços de Lavagem de
Veículos Automotores Sito a Rua. Vereador Juiio
Pereira n° 359. Jardim Felicidade I Não foi determinado
Estudo de impacto Ambiental

JANDER VJLHENA NASCIMENTO
Periodo: 20/12/2011 a 06/01/2012

5* ZONA ELEITORAL - MAZAGÂO
TIAGO SILVA DINIZ
Período: 20/12/2011 « 06/01/2012

AMAZONGRA5S LTDA.
CNPJ 10784787/0001-83

MANA
NILSON Al.VES COSTA
Periodo: 29/12/2011 a 06/01/2012

Toma público que requereu ao IMAP a Licença de
Operação para atividade agrícola de plantio de
gramineas à M/D da Rod Macapá -Mazagão, Lote
251, Gleba AD 04, zona. rural do município de
Santana. Não foi determinado Estudo de Impacto
Ambiental.

Bíracy
Presidente dÁ CPL/CAESA

9* ZONA_ELEITORAL - FERREIRA GOMES
ALEXANDRE FLÁVIO MF.DFIROS MONTEIRO
Pcriodo: 20/12/2011 a 06/01/2012

Dé- se ciência. Publique-se e cumpra-sc.

Macapá/AP. 19 de dezembro de 2011.Ministério Público Estadual
Djuldurix Si RB Alencar
Procuradora RegiMal/Elcitoral @ CR1VI-AP

(Procuradoria Geral de Justiça ) PORTARIA V 01/2012 - PRE/AP
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Amapá. no

uso das atribuições que são conferidas pelos artigos 77. ca/nit, mfine.
c 79. parágrafo úmeo. da Lei Complementar n * 75, de 20 de maio de
1993, e lendo cm vista a indicação proposta no Ofício n'1 076/2011-
CG/PGJ. datado de 19,-12/2011, subscrito pela Exma Sra Dra. Ivana
Lúcia Franco Get. Procurador a Geral dc Justiça

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO AMAPA

Ivana Lúcia Franco Cei EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°05/2009

INSTRUMENTO E PARTES CONTRATO N°. 05/2009,
celebrado entre o Conselho Regional de Medicina do
Estado do Amapa, e a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (EBCT).
FUNDAMENTO LEGAL: Art 57. II. § 2o da Lei de n°
8 666/93 e alterações posteriores
OBJETO: Prorrogação da Vigência, do Preço e da
dotação orçamentaria
Vigência: 12 meses
Valor R$ 8.000.00

EXTRATO AO CONTRATO N° 031/2011-MPEA

RESOLVE:OBJETO DO CONTRATO: Prestação dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos
sistemas de rede lógica e telefónica dos prédios e
dependências do Ministério Público do Enfado do Amapá na
capital e interior do estado.

Retificar a Portaria n. 22- 2011-PRE/AP de 2 de dezembro
de 2011. Onde se 1c:

H * /.ONA ELEITORAL - TARTAR!GALZIMIO
NFl.SA RODRIGUES BARBOSA
Periodo:28/11/2011 a 04/12/2011

MODALIDADE: Pregão n°. 032/2011-MPEA.

Macapá - AP, 10 do Janeiro de 2012.N° DO PROCESSO: 3005544/2011-MPEA.
Leia-se:CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá.

Dofimar dos Santos Barbosa
Presidente/CRM-AP8* ZONA ELEITORAL - TARTAR!GALZIMIOCONTRATADA: Servcom Ltda ME


	

