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DECRETO W 3~11'1 DE ,?, 3 DE OUTUBRO DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usruHlu das atribuiçõeB 
que lhe siio conferidas pelo art. 119 .. inciso XXII, da Constituiç<lo do Estado do 
Amapá, e/e n Lei n" 1.073, de 02 de abril de 2007. . 

RESOLVE: 

Nomear Luis Nei do Silva Banho para exercer o cargo em 

eomissão de Chelc de Gabinete/Gabinete, Código CDS-3, da Secretaria de 
!•:s1ado da Cultura, a contar de 08 de outubro de 2012. 

Mocapá, 2 :5 de outubro de 2012 

!L/ {)-é/! 
éARLJ CAMILO GÓES ) PIB~E 

f ~ov nodorf 

DECRETO N° 3 9 2-0 DE 2 3 DE O'YT u a R C! DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP/ •. t;~;ando rlõs atribuições 
que: lhe são conferidas pelo art. J 19, inciso XXI!, da Constituk:io do Estaclo elo 
!unapá, cjc a Lei n" 0811, de 20 de fevereiro de 2004, rle acordo cor11 o 
Decreto n' 00:10. ele 03 de juneiro de 2005. e tendo em ''ista o contido no 
Ofício n• 0627/2012-GAB/SETE. 

RESOLVI=: 

Nomear Morly Coelho Malcher para exercer o cargo em comissão 

ele Gerenlc de Núcleo/Coordenadoria de Trabalho, Código CDS-2, d~ 

Secretaria de l':stP.do do Trabalho e 8mprecndrdorisrno, a contllr de 1 O d~ 
OUlUbro de 2012. 

Macapá, Z 3 de 

DECRETO N° 3~:J ~.:.J t:JE 2.3 DE 0010 B R. O DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiç·ües 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituiçào do Estado de 
1\mapá, c/c a Lei n° 1.11\4, de 04 de janeiro de 2008, e !cmlo em vista o 
contido no Memo n° 0133/2012-AEG, 

RESOLVE: 

l~xoncrar Bruna Priscilfa Moraes de Sousa do. cargo em comissão 
de Gerente de Núcleo Regional/Núcleo Regional, Código FGS-2, elo Instituto do 
Meio Ambiente c de Ordenamento Territorial do Estado do Amapa. ' 

Macapá, (~3 de o,o..h .. t.b~o de 2012 

1 /)_ / ... , ·~A~wlj;J Lj-\(...,__,@t/ . 'j 
CARLOS JAMILO G • ES ÚP BERI E , 

~ver d9r: 1 

DECRETO N° 39<:. 2. DE. 2, 3 DE OvT u B R.o DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, Ltsando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do· 
Amapá, c/c: ;•. Lei n• 1..184, de 04 de janeiro de 2008, c tendo em vista o 
contido no Memo n° 0133/2012-AEG. 
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RESOLVE: 

Nomear Josenilce da Conceição Silva pa1'a exercer o cargo em 
comissáo de Gerente de Núcleo Ncgionai/Núclco Regional, Código FGS-2, do 
Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do E~tado do 1\map:i. 

Macapá, :<,;", de OL.I.:~u.b"C..o· de 2012 

~~ /l-yl~tJ:Jif ;/ 
... !ARLOS qA~~v~:t!:r CllBE'' . 

DECRETO N° 3 9 2-3 DE 2 3 DE O< . .l'õU B R.-0 DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u1:undu das atribuições 
.,u~ lhe são conferidas pelo rut. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
1\mapá, c f c a Lei n' 1.230, de 29 de mruo de 2008. e tendo em vista o contido 
uo Ofício n° 2077/2012-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar os servidores abaixo relacionados das funções 
comissionadas da Secretaria de Estado da Educação: 

,-----------,---------· -·-----,--.....,..,---, 
----~E~S~C.O~L~A--·-·---+------~S~E~RV~I~D~O~R---------~C~A~RG~O~-+-C~O~D~.-4 

Alessandra Paula Ribeiro da Diretor 
E. E. MARIO DAVID 
i\1\DREAZ7,A 

CDI-3 
Costa ··- _A,_d~jl_m_t_o ___ +-___ _, 

L _________ --J._R_e_n_at_o_P_ir_e_s_N_eg:_r_ã_o ___ _._s:-. _ec_ .. _E_· ':~ar __ 
1
_c!.:::J 

Mocapá,, ~~3 de OL.d·ubx..o de .2012 

/, 'J~/ ~ y--<;- ~·; l 
CARLOS)AMILO ÓES C PIBERIBE 

Gov rnado!'.. ____ __ 

DECRETOW::',~·).~I..j DE 2.3 DE OuTUBRO DE 2012 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, \JMmrlo das aLriuuições 
qur.lhc süo conftoritlas pelo art. 119, inciso XXII, clf.l Conslítuiçi:.o do Estado do 
Amapú, c/c a Lei n' 1.230, de 29 de maio de 2008, c tendo em vistA o contido 
no Ofício n• 2077/2012-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear os scr,.;dore:; abaixo relacionado~ para exercerem a~ 

funções comissionadas da Secretaria de Estado da' Educoção: 

r- ESCOLA I SERVIDOR CARGO 
CÓDJ 

' I Alriani Alves Santarém - Diretor 
I , Professor, Classe D, Nível Adjunto CDI-3 . 
i . I )04': Quadro: ex-TFA · 
1 E. P.. MARIO DAVtD 

Benedito de Menezes 
IANDREAZZA 

Vasques - Professor, Classe Scc. F.scolar CDI-3 
'D, Nível 304, Quadro: ex-

I TFA 

Macapó, 2 3 de c... ... :..+u. b'c.o de 2012 

DE 2012 

O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AMAPÁ, UHando das alrihuiçô~s 
que lhe são conferidas pelo ru·t. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amaoa. c tendo em vista o contido no Ofício n• 543/2012-GAB/EAP. 
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RESOLVE: 

Retificar o Decreto n° 3528, de 12 de setembro de 2() U, 
puiJlkado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 530B, rk 12 d•' sne:nbro 
de 2012. que passa a vigornr com n see;uinle rec.Üt\~ão: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usand" elas atrihlllçóe•; 
que lhe etto conferidas pele art. 119, ind•.o XXll, da Conslilttir;ào do l~stnclo do 
Amnp:L c/c a Lei l! 0 1.290 1 de U5 de _1anciro de 2009, ç tcudu t•rn \'J~>f.a o 
c·ontido m> Ofício n" 467/2012-GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Art. 1 • Nomear a SD PM Cri~tiane Sousa dos Santos para 
exercer o cargo em comissõo de Cuurdenador;Cuordcnado1·b. Admini::;lratJ\'~J
Fimmccira, Código FGS-3, da Escola de t\ciministr,1çi>o Püblicu dn 1\map<Í. n 
contar de .0,0 de agus:o de 20 I 2. 

Art. 2Q n referido cdrt:;o será consídccadD de nature7.::\ !Jc~licinl 

Milita:·. de acm'do com os termo~ do Decrr'!n n" 243:1. de 27(06/12. 

Art. 3° l~stc DecretO entra em rigor na tlata Ce sun puhlicat'ilu." 

de 2012 

DE C·v ><.ô L',Ru DE 2012 

O ~-oVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando dAs ,,rnlmições 
que lhe RÜ<' cunJerida~ p~io art. 11 ~. inciso XXV, da Constiluiçâ'l <lil Eôtddo do 
Amap:\, e tendo el)1 \'ietn o cOntido no OfÍCIO n° 1603/2012-GAB/SEJI..'Sf'. 

RESOLVE: 

Homolc.gar o dcsloranll'n lo de Marcos RobP.rto Marques do Silve .. 
~lecrc:.â..rio de Estado da Jusli<,:a e Seguranç·, Pública, da sede dt: ~ur~s 

alribclições, Macopá-AP. alé a cidade de Porto Alegrc-RS, n ~m de par!;,,;,loJ· 
tlo I Simpósio de Segurança nas Pron:eiras, no período ele 22 a 2:; d; oulubro 
dc20l2. 

Macapó, 2 3 de ucd·u. b: 0 de 20!. 2 

/./ 
- . !/!Í f ,- . _.. ·,J /)----.. (/_I' j) ' c c · -·{_A CARLO~ CAMIL GÓES CAJII3ER1Bíf' 
I . Go~rnodor J 

DECRETO N° .?>~30+ DE ~:.,?, DE OuTc.'i3R.O DE 2012 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, us~ndo da' atribuições 
que lhe sáo confcrir!ns pelo art. 119, in ... :i~o X.XV, da Const1tuiçfw do Estndo do 
t\r:mpá. e tendo em vi,lla o contido no Otfcio r. 0 1603/2012-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

HomuÍoflar a designaçà•J de Katiúscia Silva Pinheiro do Amoral, 
Chefe de GRbinctc!._,pelo exercido: cn1 substituição. cio cnrgu de Secretário dt· 
Estiidn da Justiçn. e Seguranc;a P..J.bi:ca, liura.atc o impCdiJuento do titular, nu 
período de 22" 25 ck outubro de 2012. 

Macapá, Z 3 de ou. 'tu. bx o de 2012 

Secretarias de Estado 

{Administração 

Maria Lt:iza Pires Picanço Ce:~rense 

'-----------------~-----~ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO· RESERVA PARA O CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO 

MIUT AR MÚSICO 

EDITAL N° 009/CFSD-MÚSICO/BM- CONVOCAÇÃO PARA O TAAF 

A SECREiÁRIA DE EST/-.00 DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
~uas atnbu!ç6es legais e na qualidade de Pres1dente da -Comissão 
Organizadora do Concurso Público. conforme disposto no Decreto n. 0 

0082/2012, de 5 de janeiro· de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado 
no 5 139. datado de 5 de janeiro cie 2012, retificado pelo Decreto n° 
1952/2012, de 29 de maio de 2012, publicado no Diário Oficial n° 5236 de 
29 de maio de 2012 

RESOLVE: 

1. Convocar os candidatos- do Concurso Público para o Cargo de • 
.I 

Soldado Bombeiro Militar Músico, para a realização da 4• fase- Teste de 

Apiidão e Avaliação Fisica - TA.A.F, em conformidade com o Edital de 

Abertura do referido concurso, listados M anexo I deste Edital; 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Fábio da Silva Fonseca 
Diretor 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Chete da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Almeida 
Chete da Divisão d:: Comcrciaiização 
Raimundo Nazaré Tavares F~ITeira 

Chefe da Divisão lndustriai 
Membro da ABlO- A~sociaçiio Brasileira de 

lmprcma Ofidal:~ 
Sede: AY: Auriao Borges de Oliveira, 103 

Bairro SiiG Lázaro Macap:í-AP 
CEP: ú8.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 32l2-213i 
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212 .. 2135 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRfO OfiCIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

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

~QUADROS. FONTE.ARIAL 10. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

I ORDEm I miNATURA r 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00 
ASSIJ\ATU· 

02 RAC/REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SAPOSTAL 

PREÇOS OE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................................................ R$ 5,00 
Exer.tplar Atrasado ............................................. , R$ 6.00 
CeP!imctm Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centirnetro pura Compor ..................................... R$ 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama d~ Casamento ..................................... R$ 50,00 

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

desacordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap·.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às l2:00.horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 

-. 
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2. DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 

2.1 O exame de capacidade física será aplicado para todos os candidatos. 
considerados aptos no Exame de Saúde (Avaliaçf,o Clínica. Odontológica e 
Psicológica), e será realizado por uma subcomisEão de Oficiais e Praças do 
CBM/AP. com a finalidade de verificar a capacidade mínima necessária para 
suportar. física e organicamente as exigências do Curso de Formação de 
Soldado Combatente BM e para desempenhar com eficiência a função 
bombeiro militar. 
2.2 Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais. indisposições, 
cãibras. contusões. gravidez, etc.), bem como qualquer outra cond1ção que 
impossibilite o candidato (a) de submeter-se aos testes ou diminua sua 
capacidade física e/ou orgânica .. r.ão serão levados em consideração e. 
portanto, nenhum tratamento diferenciado será concedidb por parte da 
banca examinadora. 
2.3 O candidato (a) deverá comparecer ao local do exame nos dias e 
horários estipulados no anexo. I deste edital, munido de carte1ra de 
identidade original. 
2.4 Os trajes e calçados para a realização da prova de aptidão física serão 
de livre escolha do candidato (a). obedecidas às restrições especificas para 
cada prova. 
2.5 A realização de qualquer exercício preparatório para a prova de aptidao 
física será de responsabilidade do candidato (a). 
2 6 O Exame de aptldêo física constará dos seguintes exercícios: 

2.6.1 Testes de força para membros superiores e cintura escapular· 
a) flexão e extensão de cotovelos na barra fixa: 
b) flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão 
de braço). ., 

i.? 
2.6.2 Teste de forca. coordenação motora e agilidade de membros 
Inferiores 

· a) salto em distância: 
b) salto em altura. 

2.6.3 Teste de resistência abdominal:_ abdominal tipo _remador. 
2.6.4 Teste de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros. 
2.6.5 Teste de resistência aeróbia: corrida de 12 minutos. -
2.6.6 Teste de deslocamento no mêio liguido:_natação -100_metros. 

2. 7 O exame de capacidade física será realizado em dois dias 
consecutivos, obedecendo à sequência prevista nt:~s tabelas 'A" e ·'B" deste 
edJI<'I, sendo aplicados de forma subsequente e com intervalo mínimo de 10 
(dez) r'linutos entre um teste e outro. 
2.8 Os testes previstos têm caráter eliminatório. O candidato (a) terá 1 
(uma) tentativa em· cada teste. exceto os testes de saltos que terão 3 (três) 
tentativas cada. para alcançar o índice mínimo previsto nas tabelas "A" e "B" 
deste edital. O candidato (a) que não obtiver o lndice mínimo em qualquer 
um dos testes de aptidão física não poderá prosseguir na realização dos 
demais testes, sendo logo eliminado e, consequentemente excluído do 
concurso público. Desta forma não será permit1da a permanência do 
candidato eliminado no local de prova. · 
2.9 Não haverá repetiçao na execução dos testés, exceto nos casos em 
que a banca examinadora concluir pela ocorrênc1a de fatores de ordem 
técnica. não provocados. pelo candidato, niio podendo interferir no 
andamento do concurso. 
2.1 O Em raziio de condições climáticas a critério da banca examinadora. o 
exame de capacidade física poderá ser cancelado ou interrompido. 
acarretando adiamento de exame para nova data. estipulada e divulgada. e 
os candidatos realizarão todos os testes novamente. desprezando-se os 
resultados já obtidos. 

2.11 O Exame de Capacidade Flsica terá carátN ex'~'usivsrr.ente 
habilitatório não interferindo na classificação do candidato 
2.12 Em hipótese alguma será aceito Atestado Médico que ampare o 
candidato a prestar novo exame. 
2.13 O exame de capacidade física deverá ser aplicado por uma banca 
examinadora com pelo menos um oficial registrado no Conselt1o Reg1ona1 
de Educação Física (CREF). 

3. CARACTERÍSTICAS E PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO DO 
EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 

3.1 Testes de força para membros superiores e cintura escapular: 
a) Flexão e extensão de cotovelos na barrá fixa: 
a.1 )Principais músculos envolvidos: bícepsbraquial, braquial anterior. 
bráquio radial. deltóide anterior. rombóide, redondo maior. trapézio, 
latissimo do dorso e peitoral maior. 
a.2)Protocolo de execução: 
Masculino: a barra deve ser instalada a uma altura suficiente para que o 
candidato, mantendo-se em suspensão com os cotovelos em extensão, não 
tenha contato entre seus pés e o solo. A pegada deve ser feita em pronação 
(palmas das mãos voltat;las para frente). com a distância de separação entre 
as mãos semelhantes á distância biacromial (distancia aproximada dos 
ombros). Após assumir essa posição. o candidato deverá elevar seu corpo 
através da flexão de seus cotovelos, até que o queixo ultrapasse o nível da 
barra, retornando em seg·uida á posiÇão inicial, quando completará um 
movimento. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes 
possível, sendo computados tão somente aqueles executados 
corretamente. Os cotovelos devem estar em extensão total para que seja 
dado inicio ao movimento de flexão. O teste é dinâmico, não sendo. 
portanto permitido abandonar-se a barra entre as repetições a título ·d~ 

repouso. Nilo será permitido receber qualquer tipo de ajuda física. utilização 
de luva (s) ou qualquer material para proteção das mãos e apoiar o queixo 
na barra · 
Feminino: a barra deve ser instalada com as seguintes alturas: 

Altura da candidata Altura da barra 
Até 1 ,66 metros 1,00 metros 

1,67 a 1,74 metros 1,05 metros 

Acima de 1. 7 4 metros 1 10 metros 

A pegada deve ser feita em pronaçao (palmas das mãos voltadas para 
frente). com a distância de separação entre as maos semelhantes á 
distancia biacromial (distancia aproximada dos ombros). devendo corpo 
estar em posição diagonal, formando um ãngulo de aproximadamente 
quarenta e cinco graus com o solo, quando esta estiver com os cotovelos 
flexionados. Após assumir essa posição a candidata deverá estender 
totalmente os cotovelos. permanecendo com os pés apoiados no solo, em 
seguida elevará seu tórax. através da flexão de seus cotovelos, até a altura 
da barra, retornando a posiçao inicial, quando completará um movimento. 
Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes possível, 
sendo computados tão somente aqueles executados corretamente. O teste 
é dinâmico, não sendo, portanto permitido abandonar-se a barra entre as 
repetições a titulo de repouso. Somente serão computados os movimentos 
realizados conforme a descrição acima. Nao será permitido receber 
qualquer tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer material para 
proteção das mãos e apoiar o queixo na barra. 

b) Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobré o solo 
(flexão de braço): · 
b.1 )Principais músculos envolvidos: peitoral maior (parte clavicular). peitoral 
maior, deltóide (parte clavicular), triceps braquial e ancõneo; 
b.2)Protocolo de execução: 
Masculino: com o apoio de frente sobre o solo o candidato se posiciona em 
decúbito ventral. com o corpo ereto, maos espalmadas apoiadas no solo, 
dedos indicadores paralelos voltados para frente, braço estendido com 
abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial (distancia 
aproximada dos ombros), pernas estendidas e unidas e. pontas dos pés 
tocando o solo. A voz de comando "Iniciar o Teste", o avaliado flexionará os 
cotovelos, levando o tórax à aproximadamente cinco centímetros do solo, 
nêo devendo haver nenhum contato do corpo com o solo. exceto as pontas 
dos pés e as palmas das mãos, devendo em seguida estender os cotovelos 
totalmente, ocasião em que completa um movimento. podendo dar inicio á 
nova repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que 
no caso de haver contato dos joelhos, quadris ou tórax com o solo durante a 
execuçao, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com o intuito de 

• descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até· aquele 
momento. O objetivo do teste é verificar o número de execuções corretas 
que o candidato é capaz de executar continuamente, sem limite de tempo; 
Feminino: com o apoio de frente sobre o solo a candidata se posicicina em 
decúbito ventral. com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, 
dedos indicadores paralelos voltados para frente. braço estendido com 
abertura entre as maos um pouco maior que largura biacromial (distancia 
aproximada dos ombros), pernas unidas e pontas dos pés e joelhos tocando 
o solo À voz de comando "Iniciar o Teste". a candidata flexionará os 
cotovelos, levando o tórax à aproximadamente cinco centímetros do solo, 
não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo. exceto as palmas 
das mãos, pontas dos pés e joelhos; devendo em seguida estender os · 
cotovelos totalmente, oca;ião em que completa um movimento. podendo 
dar inicio á nova repetiçêo. O corpo deve permanecer ereto durante o teste. 
se;;ao-que no c'áso de haver contato dos quadriS'ou tórax com o solo 
durante a execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com 
o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida. sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele 
momento. O objetivo do teste é verificar o número de execuções corretas · 
qt.e a candidata é capaz de executar continJamente, sem limite de tempo. 

3.2. Teste de força, coordenação motora e agilidade de membros 
inferiores: 
a) Salto em distância: 
a.1 )Principais músculos envolvidos: todos os grandes gru~os musculares: 
a.2)Protocolo de Execuçao: 
Consiste em o candidato (a) saltar horizontalmente a maior distância 
prevista, no interior de uma caixa de areia. A medição do salto será feita a 
parti da linha de medição até o ponto de queda mais próximo do ponto de 
impulsão acima indicado, feito por qualquer parte do corpo do çandidato (a) 
na caixa de areia. O candidato (a) poderá correr a distância que quiser para 
tomar impulso e poderá interromper a corrida. desde que não ultrapasse a 
linha de mediçao ou seu prolongamento, dentro dos limites da pista. Só é 
considerado válido o salto em que á impulsão tenha sido promovida por 
apenas um dos membros inferiores, consistindo a dupla impulsao causa 
para anulação do salto. O candidato (a) que. na corrida de impulsão, 
ultrapassar a linha de medição inicial ou seu prolongamento. dentro do 
limite da pista. terá o salto anulado. considerando-se um<- tentativa. A cada 
candidato (a) serão permitidos 3 (três) saltos anotando-se o melhor 
resultado e contando-sé como tentativas os saltos anulados. O candidato 
(a} que não alcançar o índice previsto ou tiver suas 3 (três) tentativa que lhe . 
sao faCLJitadas anuladas será considerado inapto (a). · 

b) Salto em altura: 
b.1 )Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b.2)Pr()tocolo de Execução: 
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Consiste em o candidato (a) saltar, em altura, um sarrafo colocado pela 
banca examinadora na altura prevista na respectiva tabela. O candidato (a) 
terá direito a 3 (três) tentativas para saltar o sarrafo, devendo interrompe-las 
no salto em que conseguir ultrapassa-lo ou no caso de esgotar as 3 (três) 
tentativas. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, exceto o 
mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha impulso em apenas um dos 
pés no momento em que perder contato com o solo. é vedado ainda que o 
candidato (a) toque o colchão de salto antes de perder contato com solo. O 
candidato (a) que saltar na forma vedada indicada acima lera o resultado do 
salto anulado. O candidato (a) podera. para tomar impulsão. correr a 
distancia que desejar. O candidato (a) podera interromper a corrida de 
impulso e reiniciá-la. mais. caso derrube o sarrafo estará configurada uma 
tentativa. Os saltos cujos resultados sejam anulados serão contados como 
tentativas. O candidato (a) que não ultrapassar o sarrafo na altura prev1sta 
ou tiver suas 3 (três) tentativa que lhe são facultadas anuladas será 
considerado inapto (a). 

3.3. Teste de resistência abdominal: abdominal tipo remador: 
a) Principais músculos envolvidos: oblíquo externo e interno do abdome. 
reto do abdome: 
b) Protocolo de execuçêo: 
O candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo com o corpo 
inteiramente estendido. bem como os braços, no prolongamento do corpo, 
acima da cabeça, tocando o solo. Através de contração da musculatura 
abdominal, o candidato(a) adotará a posição sentada, flexionando 
simultaneamente os joelhos. É requisito. para a execução correta do 
movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao 
solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapass~ _linha dos joelhos 
durante a flexão. Em seguida, o candidato (a) retoma á posição inicial até 
que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando então 
podera dar iníCIO a execução de novo movimento. O número de movimentos 
executados corretamente serã o resultado obtido. Não é permitido o 
repouso entre os movimentos. O objetivo do teste é verificar o número de 
execuções corretas que o candidato (a) é capaz de executar continuamente, 
sem limite de tempo. 

3.4. Teste de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros: 
a) Princ1pais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) Protocolo de execução: 
O teste deve ser realizado em uma superfície plana, que possua além dos 
50 (cinqüenta) metros uma área de escape. O candidato (a) deve se 
posicionar atrás da linha de largada, preferencialmente em afastamento em 
antero-posterior das pernas. devendo o pé da frente estar o mais próximo 
possível da referida linha. Ao ser dado um smal sonoro, momento em que é 
acionado o cronômetro, o candidato (a} deverá percorrer. no menor período 

! possível, a distancia prevista. O cronômetro devera ser travado quando o 
candidato (a) ultrapassar a linha de chegada. O resultado do teste sera 
indicado pelo tempo utilizado pelo candidato (a) para completar o percurso. 
Não será permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física durante a 
execução do teste. 

3.5. Teste de resistência aeróbia: Corrida de 12 minutos- teste de Cooper 
a) Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) Protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá percorrer. em uma superfície plana e demarcada, a 
ma1or distância possível, em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar 
durante o teste. O inicio e término do teste será através sinal sonoro. Aos 11 . 
(onze) minutos de corrida será emitido um sinal sonoro para fins de 
orientação dos candidatos (as). O número de avaliados por bateria deverá 
ser estabelecido de forma a não causar prejuízo ao desempenho dos 
mesmos e nao dificultar a contagem de voltas dadas. Não sera permitido ao 
candidato (a}, uma vez iniciado o teste: abandonar a pista antes de ser 
liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido ·progressivo ou 
regressivo da pista. depois de finalizados os 12 (doze) minutos,sem ter sido 
liberado pela banca examinadora; dar ou receber qualquer tipo de ajuda 
física. 

3.6. Teste de deslocamento no meio liquido: natação -100 metros. 
a} Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) Protocolo de execução: 
O candidato (a) devera nadar a distância prevista em nado livre, dentro do 
tempo estabelecido para sua faixa etária, sem a utilização de qualquer 
equipamento que possa favorecê-lo, tais como: nadadeiras, palmares. 
flutuadores. etc ... , podendo ser utilizado óculos, touca e tampão de ouvido. 
O candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho adequada. sunga 
para o sexo masculino e maio para o sexo feminino. O candidato (a) 
podera optar por iniciar o teste de fora ou dentro da piscina. O candidato 
(a) não poderã utilizar as raias como auxílio. nem se segurar nas bordas e 
tao pouco pisa no fundo da piscina a título de descanso ou com o intuito de 
impulsionar-se. E permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na 
parede. 
O teste terá inicio com um silvo curto de apito e encerrará quando o 
candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da piscina. O 
teste deverá ser realizado em uma piscina com extensão de 25 (vinte e 
cinco) metros, raiada. 

TABELA A- TABELA PARA O SEXO MASCULINO 
·' 

Dia FAIXA ETÁRIA 
Teste 

I Até 25 anos De 26 a 30 anos 

'' ... 

I 

• 

I 

____ ... -~-. .. 

Barra Fixa 4 repetições 3 repetições 

Salto em 3,50 m 3.50 m 
1" Distância 

Dia Abdominal. 36 repetições 34 repetições 
remador 

Natação 100 m 3'50" 3'55" 

Corrida de 50 9"00"' 9'25'" 
metros 

Flexão de 22 rep~tições 20 repetições 
2" 1--_ _b@ÇO 

Salto em Altura 1.20 m 1.20m 

Corrida de 12 
2 000 m 2.000 m 

minutos 

TABELA B- TABELA PARA O SEXO FEMININO 

FAIXA ETÁRIA 

Dia Teste 
Até 25 anos De 26 a 30 anos 

10 

Dia 

20 

Dia 

" 

Barra Fixa 4 repetições 3 repetições 

Salto em Distánda 2.50 m 2,5om 

Abdominal remador 26 repetições 24 repetições 

Natação 100 m 4'50" 5'00'' 

Corrida de 50 metros 10"25"' 10"50"' 

Flexão de braço 22 repetições 20 repetições 

: 

Salto em A!tura 1,00 m 1,00 m 

Corrida de 12 1.800 m 1.700 m 
minutos 

Macapá-AP, 22 de outubro de 2012. 
f< 

;.! ·: -~T,' I \ ~; 

MARIA LUI~fRg Í'íCANÇÓ CEARENSE 
Secretaria de Estado da Administração 

Presidente da Comissão . - ·-·~ 

ANEXO I 

EDITAL N'. 009/2012- CFSD- BOMBEIRO MILITAR MÚSICO 

CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO E AVALI~ÇÃO FÍSICA· TAAF 

Local: Quadra de Esportes do Comando Geral da Polícia Militar 

Ginásio da Universidade Federal do Amapá- UNIFÀP 

Endereço: Rua Jovino Dinoá, s/n- Bairro: Beiral (PM) 

Rodovia Juscelino Kubitschek- Km 02 (UNIFAP) 

Data: 05 e 06/11/2012 

CRQNOGRAM~ DE P.PLICAÇÃO DO TAAF 

Data Local Horário Teste 

Barra Fixa 

Ginàslo da Salto em Distância, 
0511112012 UNIFAP 13:30 h. Abdominal Remador, Natação 

100m 

Corrida de SOm, Flexão de 
Ginásio da PM 13:30 h. Braço, Salto em altura. 

061111201~ i 
I 

Corrida de 12 minutos. 
.. .. 

Cargo: Soldado ·Bombeiro Militar Músico 
\ -'!tq 'r • ' ·., t •7·,- ol.u t• 

.C!-~m~_er,e ,e~ ~~ ~.e~.o,L 

:C~IF NQME DO CANDIDATO 
• '. '1'' ._. ,, 

_ft _!._J_f>;._S_IE_.L_G_A_D_E_LH_A_G_u __ E_D_E_S_N_A_S_C_IM_E_N_!_O ___ _ 

l 
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02 I LUIS EUGENIO MONTEIRO DE RIBAMAR 

PERCUSSÃO (BATERIA TIMPANO E PERCUSSÃO EM~ 

CLASSIF.I NOMEDOCANDIDATO ___ , 

02 ALEX BRUNO DE SOUZA VI DAL J 
03 DIOGO NAZARENO MARQUES LAMARAO j 

PERCUSSÃO(TECLADO) 

I CLASSIF. I NOME DO CANDIDATO-· J.l 
. 05 I PEDRO SALES JUNIOR -

TROMPA EMFA 

1

cLA~SIF.j NOME DO CANDIDATO J 
. [ 01 'JOSE TARCISIO DA SILVA TEIXEIR-A-------, 

TROMPETE EM SI BEMOL 

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO 

01 KELSON VILARINS DO COUTO 

Macapá-AP, 22 de outubro de 2012 

,· ......... ~ 
I, ~/~~· ' • '. ' -' .'_ { 

MARIA LUlz).r?IRES PICAN'ÇO CEARENSE 
Secretária de Estado da Administração 

. Pre:;idente da Comissão 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO- RESERVA PARA O CARGO DE 

. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE 

EDITAL N° 01112012 - CFSD-BM - CONVOCAÇÃO PARA O TAAF 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais e na qualidade de Presidente da Comissão, 
conforme disposto no Decreto n.• 0082/2012, de 5 de janeiro de 2012. 
publicado no Diário Oficial do Estado n.• 5.139. datado de 5 de janeiro de 
2012, retificado pelo Decreto n• 1952/2012, de 29 de maio de 2012. 
publicado no Diário Oficial n• 5236 de 29 de maio de 2012: 

Considerando Decisão Liminar proferida em favor dos candidatos 
listados no anexo I deste edital, para que os mesmos participem da 3" fase 
do certame- Teste de Aptidão e Avaliação Flsica - TAAF. a ser rea!:zado 
nos dias 05 e 06/11/2012: 

RESOLVE: 

1.Convocar os candidatos do Concurso Público para o Cargo de 
Soldado Bombeiro Militar Combatente, para a realização da 3" fase -
Teste de Aptidão e Avaliação Física- TAAF, em conformidade com o Edital 
de Abertura do referido concurso. 

2.-DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA 

2.1 O exame de capacidade flsíca será aplicado para todos os candidatos. 
considerados aptos no Exame de Saúde (Avaliação Clínica, Odontológico e 
Psicológica). e será realizado por uma subcomissão de Oficiais e Praças do 
CBMJAP, com a finalidade de verificar a capacidade mínima necessária para 
suportar, física e organicamente as exigências do Curso de Formação de 
Soldado Combatente BM e para desempenhar com eficiência a função 
bombeiro militar. 
2.2 Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indispoSIÇões. 
cãibras, contusões, gravidez, etc.). bem como qualquer outra condiçao que 
impossibil~e o candidato (a) de submeter-se aos testes ou diminua sua 
capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideraçao e. 
portanto, nenhum .tratamento diferenciado será concedido por parte da 

banca examinadora. 
2.3 O candidato (a) deverá comparecer ao local do exame nos dias e 
horários estipulados no anexo · I deste edital, munido de carteira de 
identidade original. -
2.4 Os trajes e calçados para a realizaçao ·da prova de aptidao ffsica serão 
de livre escolha do candidato (a), obedecidas às restrições especificas para 
cada prova. 
2.5 A realizaçao de qualquer exerclcio preparatório. para a prova de aptidão 
fls1ca será de responsabilidade do candidato (a). 
2.6 O Exame de aptidão física constará dos seguintes exércícios: . 

. ~-

2.6.1 Testes de fo~ca paramemb~os sup_:r~<_>res e cintura escapular:' { 
a) ftexao e extensao de cotovelos na barra fixa;· · · 
b) flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão 
.de braço). · 

2.6.2 Teste de forca, coordenação motora e agilidade de membros 
inferiores 

a) salto em distância;. 
b) salto em altura. 

2.6.3 Teste de resistência abdominal:.abdominal tipo_remador. 
2.6.4 Teste de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros. 
2.6.5 Teste de resistência aeróbia:_corrida de- 12 minutos. • 
2.6.6 Teste de de_slocamento no meio liquido:_ natação -100_metros . 

2.7 O exame de capacidade física será realizado em dois dias 
consecutivos, obedecendo~ sequência prevista nas tabelas 'A" e "B' deste 
edital, sendo aplicados de forma subsequen_te e com intervalo mfnimo de 10 
(dez) minutos entre um teste e outro. 
2.8 Os testes previstos têm caráter eliminatório. O cahdidato (a) terá 1 
(uma) tentativa em cada t_este. exceto os testes de .saltos que terão 3 (três) 
tentativas cada. para alcançar o índice _mfnímo previsto nas tabelas 'A" e "B" 
deste edital. O candidato (a) que não obtiver o índice mínimo em qualquer · 
um dos testes de aptidão física não poderá prosseguir na realização dos 
demais testes, sendo logo eliminado e. consequentemente excluído do 
concurso público. Desta forma nao será permitida a permanência do 
candidato eliminado no local de prova. . 
2.9 Não haverá repetição na execução dos testes. exceto nos casos em 
que a banca examinadora concluir pela .ocorrência de fatores de ordem 
técnica, não provocados pelo candidato. não podendo interferir no 
andamento do concurso. 
2.10 Em razão de condições ·climáticas a critério da banca examinadora, b 
exame de capacidade _flsica poderá ser cancelado ou interrompido. 
acarretando adiamento de· exame para nova data. estipulada e divulgada. e 
os candidatos realizarão todos os testes novamente, desprezando-se os 
resultados já obtidos. · 

2.11 . O Exame de Capacidade Física terá caráter exclusivamente 
-habilitatório não interferindo na classificação do candidato. 
2.12 Em hipótese alguma será aceito Atestado Médico que ampare o 
candidato a prestar novo exame. 
2.13 O exame de capacidade física deverá ser aplicado por uma banca 
examinadora com pelo menos um oficial registrado no Conselho-Regional 
de Educação Física (CREF). 

3. CARAÇTERÍSTICAS E PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO DO 
EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA . 
3 1 Testes de força para membros superiores e cintura escapular: 
a) Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa: 
a.1 )Principais músculos envolvidos: bicepsbraquial. braquial anterior, 
bráquio radial. deltóíde anterior. rombóide, redondo maior, trapézio, 
latissimo do dorso e peitoral maior. 
a.2)Protocolo de execução: 
Masculino: a barra deve ser instalada a uma altura suficiente para que o 
candidato. mantendo-se em suspensão com os cotovelos em extensão, não 
!enha contato entre seus pés e o solo. A pegada deve ser feita em pronação 
(palmas das mãos voltadas para frente), com a distancia de seP.aração entre 
as mãos semelhantes à distância bíacromial (distancia aproximada dos 
ombros). Após assumir essa posição, o candidato deverá elevar seu corpo 
através da flexão de seus cotovelos, até que o queixo ultrapasse o nível da 
barra, retorna.rido em seguida é" posição inicial, quando completará um 
movimento. Tal movimento deverá- ser repetido o maior número de vezes 
possível. sendo computados tão · somente aqueles executados 
corretamente. Os cotovelos devem estar em extensão total para que seja 
dado inicio ao movimento de flexão. O teste é dinâmico. não sendo, 
portanto permitido abandonar-se a barra entre as repetições a titulo de 
repouso: Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda flsíca, utilizaçao 
de luva (s) ou qualquer material para proteção das mãos e apoiar o queixo 
na barra. · 
Feminino: a barra deve ser instalada com as seguintes alturas: 

Altura da candidata Altura da barra 

Até 1,66 metros 1.00 metros 
1,67 a 1,74 metros 1.05 metros 

Acima de 1 7 4 metros 110 metros 

A pegada deve ser feita em pronação (palmas das mãos voiii'Jdas pàra 
frente), com a distância de separação entre as mãos semelhantes à. 
distância biacromial (distancia aproximada dos· ombros),· devendo corpo 
estar em posiçao diagonal. formando um ãngulo de aproximadamente 
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quarenta e cinco graus com o solo, quando esta estiver com os cotovelos 
flexionados. Após assumir essa posição a candidata deverá estender 
totalmente os cotovelos, permanecendo com os pés apoiados no solo, em 
seguida elevará seu tórax. através da flexão de seus cotovelos, até a altura 
da barra, retornando a posiçi!o inicial. quando completará um mov1mento 
Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes possível, 
sendo computados tão somente aqueles executados corretamente. O teste 
é dinâmico, não sendo, portanto permitido abandonar-se a barra entre as 
repetições a titulo de repouso. Somente serão computados os mov1mentos 
realizados conforme a descrição acima. Não será permitido receber 
qualquer tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou .qualquer material para 
proteção das mãos e apoiar o queixo na barra. 

b) Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo 
(flexão de braço): 
b.1 )Principais músculos envolvidos: peitoral maior (parte clavicular), peitoral 
maior. deltóide (parte clavicular). triceps braquial e ancõneo; 
b.2)Protocolo de execução: 
Masculino: com o apoio de frente sobre o solo o candidato se posiciona em 
decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo. 
dedos indicadores paralelos voltados para frente, braço estendido com 
abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial (distancia 
aproximada dos ombros), pernas estendidas e unidas e pontas dos pés 
tocando o solo. À voz de comando "Iniciar o Teste", o avaliado flexionará os 
cotovelos, levando o tórax á aproximadamente cinco centlmetros do solo, 
não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo. exceto as pontas 
dos pés e as palmas das mãos, devendo em seguida estender os cotovelos 
totalmente. ocasião em que completa um movimento, podendo dar início á 
nova repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que 
no caso de haver contato dos joelhos, quadris ou tórax com o solo durante a 
execução. ou ainda a elevação· ou abaixamento dos quadris com o intuito de 
descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele 
momento. O objetivo do teste é verificar o numero de execuções corretas 
que o candidato é capaz de executar continuamente. sem limite de tempo; 
Feminino: com o apoio de frente sobre o solo a candidata se posiciona em 
decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, 
dedos indicadores paralelos voltados para frente, braço estendido com 
abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial (distancia 
aproximada dos ombros), pernas unidas e pontas dospés e joelhC?S tocando 
o solo. À voz de comando "Iniciar o Teste", a candidata flexionará os 
cotovelos, levando o tórax á aproximadamente cinco centímetros do solo. 
não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas 
das mãos, pontas dos pés e joelhos; devendo em seguida estender os 
cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo 
dar início à nova repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, 
sendo que no caso de haver contato dos quadris ou tórax com o solo 
durante a execução. ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com 
o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele 
momento. O objetivo do teste é verificar o número de execuções corretas 
que a candidata é capaz de executar continuamente, sem limite de tempo. 

3.2. Teste ·de força, coordenação motora e agilidade de membros 
inferiores: 
a) Salto em distância: 
a.1 )Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
a.2)Protocolo de Execução: 
Consiste· em o candidato (a) saltar horizontalmente a maior distância 
prevista, no interior de uma caixa de areia. A medição do salto será feita a 
parti da linha de medição até o ponto de queda mais próximo do ponto de 
impulsão acima indicado, feito por qualquer parte do corpo do candidato {a) 
na caixa de areia. O candidato (a) poderá correr a distância que quiser para 
tomar impulso e poderá interromper a corrida, desde que não ultrapasse a 
linha de medição ou seu prolongamento, dentro dos limites da pista. Só é 
considerado válido o salto em que à impulsão tenha sido promovida por 
apenas um dos membros inferiores, consistindo a dupla impulsão causa. 
para anulação do salto. O candidato (a) que, na corrida de impulsão, 
ultrapassar a linha de medição inicial ou seu prolongamento, dentro do 
limite da pista. terá o salto anulado, considerando-se uma tentativa. A cada 
candidato (a) serão permitidos 3 (três) saltos anotando-se o melhor 
resultado e contando-se como tentativas os saltos anulados. O candidato 
(a) que não alcançar o lndice previsto ou tiver suas 3 (três) tentat1va que lhe 
são facultadas anuladas será considerado inapto (a). 

b) Salto em altura: 
b.1 )Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b.2)Protocolo de Execução: 
Consiste em o candidato (a) saltar, em altura. um sarrafo colocado pela 
banca examinadora na altura prevista na respectiva tabela. O candidato {a) 
terá direito a 3 (três) tentativas para saltar o sarrafo, devendo interrompe-las 
no salto em que conseguir ultrapassa-lo ou no caso de esgotar as 3 (três) 
tentativas. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, exceto o 
mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha impulso em apenas um dos 
pés no momento em que perder contato com o solo, é vedado ainda que o 
candidato (a) toque o colchão de salto antes de perder contato com solo. O 
candidato (a) que saltar na forma vedada indicada acima terá o resultado do 

· salto anulado. O candidato (a) poderá, para tomar impulsão, correr a 
distãncia que desejar. O candidato (a) poderá interromper a corrida de 
impulso e reiniciá-la. mais. caso derrube o sarrafo estará configurada uma 
tentativa. Os saltos cujos resultados sejam anulados serão contados como 
tentativas. O candidato (a) que não ultrapassar o sarrafo na altura prevista 
ou tiver suas 3 (três) tentativa que lhe são facultadas anuladas serã 
considerado inapto.(a). 

3.3. Teste de resistência abdominal: abdominal tipo remador: 
a) Principais músculos envolvidos: obllquo externo e interno do abdome. 
reto do abdome: _ '( 
b) Protocolo de execuçao: ~ 
o candidato (a) se coloca em dec~E!~o dorsal sobre o solo com o corpo 
inteiramente estendido, tiem como os braços, no prolongamento do corpo, 
acima da cabeça, tocando o solo. Através de contração da musculatura 
abdominal. o candidato(a) adotará a posição sentada, flexionando 
simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta do 
movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao 
solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha do~ JOelhos 
durante a flexão. Em seguida, o candidato (a) retorna à pos1ção IniCial até 
que toque o solo com as mãos, completando um movi.mento, quando então 
poderá dar inicio a execução de novo mov1mento. O numero de movimentos 
executados corretamente será o resultado obtido. Não é permitido o 
repouso entre os movimentos. O objetivo do teste é verificar o ~úmero de 
execuções corretas que o candidato (a) é capaz de executar contmuamente, 
sem limite de tempo. 

3.4. Teste de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros: 
a) Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) Protocolo de execução: · 
o teste deve ser realizado em uma superfície plana, que possua além dos 
50 (cinqüenta) metros uma área de escape. O candidato (a) deve se 
posicionar atrás da linha de largada. preferencialmente em afastamento em 
antero-posterior das pernas, devendo o pé da frente estar o inais próximo 
posslvel da referida linha. Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que é 
acionado o cronômetro, o candidato (a) deverá percorrer, no menor período 
posslvel, a distancia prevista. O cronômetro deverá ser travado quando o 
candidato (a) ultrapassar a linha de chegada. O resultado do teste será 
indicado pelo tempo utilizado pelo candidato (a) para completar o percurso. 
Não será permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física durante a 
execução do teste. 

3.5. Teste de resistência aeróbia: Corrida de 12 minutos- teste de Cooper 
a) Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) Protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá percorrer, em uma superfície plana e demarcada. a 
maior distância possível, em 12 (doze) minutos,· sendo permitido andar 
durante o teste. O inicio e término do teste será através sinal sonoro. Aos 11 
(onze) minutos de corrida será emitido um sinal sonoro para fins de 
orientação dos candidatos (as). O número de avaliados por bateria deverá 
ser estabelecido de forma a não causar prejuízo ao desempenho dos 
mesmos e não dificultar a contagem de voltas dadas. Não será permitido ao 
éandidato (a), uma vez. iniciado o teste: abandonar a pista antes de ser 
liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido progressivo ou 
regressivo da pista, depois de finalizados os 12 (doze) minutos.sem ter sido 
liberado pela banca examinadora: dar ou receber qualquer tipo de ajuda 
física. 

3;6. Teste de deslocamento no meio liquido: natação -100 metros. 
a) Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) Protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá nadar a distância prevista em nado livre. dentro do 
tempo estabelecido para sua faixa etária, sem a utilização de qualquer 
equipamento que possa favorecê-lo. tais como: nadadeiras, palmares, 
flutuadores, etc ... , podendo ser utilizado óculos, touca e tampão de ouvido. 
O candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho adequada, sunga 
para o sexo masculino e maio para o sexo feminino. O candidato (a) 
poderã optar por iniciar o teste de fora ou dentro da piscina. O candidato 
(a) não poderá utilizar as raias como auxílio. nem se segurar nas bordas e 
tão pouco pisa no fundo da piscina a titulo de descanso ou com o intuito de 
impulsionar-se: É permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na 
parede. 
9. teste terá inicio com um silvo curto de apito e encerrará quando o: 
candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da piscina. O 
teste deverá ser realizado em uma piscina com extensão de 25 (vinte e 
cinco) metros, raiada. 

TABELA A- TABELA PARA O SEXO MASCULINO 

Dia FAIXA ETÁRIA 
Teste 

Até 25 anos De 26 a 30 anos 

Barra Fixa 4 repetições 3 repetições 

10 Salto em Distância 3,50 m 3,50 m 
Dia Abdominal remador 36 repetições 34 repetições 

Natação 1 00 m 3'50" 3'55" 

Corrida de 50 melros 9"00"' 9'25'" 

2" Flexão de braço 22 repetições 20 repetições 

Salto em Altura 1,20 m 1,20 ril 

Corrida de 12 minutos 2.000 m 2.000 m 

TABELA B- TABELA PARA O SEXO FEMININO 

FAIXA ETÁRIA 
Teste 

__ A~é 25 anos .I De 26 a 3.0 anos 
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10 
Dia 

20 
Dia 

Barra Fixa 4 repetições 3 repetições 

Salto em Distância 2,50m 2,50m 

. Abdominal remador 26 repetições 24 repetições 

Natação 100 m 4'50" 5'00" 

Corrida de 50 metros 10"25'" 10"50"' 

Flexão de braço 22 repetições 20 repetições 

Salto em Altura 1,00 m 1,00 m 

Corrida de 12 minutos 1800 m 1.700 m 

Macapá-AP, 22 de outubro de 2012 

• \ '• r ,.. • ' '\ 

. I '' '..._ •,.., ........ :...\._.l..~. \~.J 
MARIA LUIZA PIRtS PICANÇO CEARENSE 

Secretária -ae Estado da Administração 
Presidente da Comissão 

ANEXO I 

EDITAL N". 01'Í/2012- CFSD- BOMBEIRO MILITAR 

CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO FÍSICA- TAAF 

Local: Quadra de Esportes do Comando Geral da Polícia Militar 

Ginásio da Universidade Federal do Amapá- UNIFAP 
Endereço: Rua Jovino Dinoá, s/n - Bairro: Beiro! (PM) 

Rodovia Juscelino Kubitschek- Km 02 (UNIFAP) 
Data: 05 e 06/11/2012 

l 

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DO TAAF 

Data Local Horário Teste 

Barra Fixa 
05/11/2012 Ginásio da 13:30 h. Salto em Distância, Abdominal 

UNIFAP Remador, Natação 100m 

06/11/2012 Ginásio da PM 13:30 h. 
Corrida de 50m, Flexão de Braço, 

Salto em altura, Corrida de 12 

CLASS. 

408 

425 

i minutos. 

Cargo: Soldado Bombeiro Militar Combatente 

NOME MANDADO DE SEGURANÇA J 

MAIARA DO NASCIMENTO 
CARDOSO 

0001289-90.2012.8.03.0000 ; 
. I 

PAULA MENEZES ALMEIDA 0001339-19.2012.8.03.0000 l 

Macapá-AP, 22 de outubro de 2012 
;· 

~~·.w'~:~.); -~~_;_, .'_~' /.__. 
MARIA LUIZA;PIRES PICANÇO CEARENSE 

Secretária de Estado da Administração 
Presidente da Comissao 

?o" . 
PORTARIA NO /1G-2012- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
. HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO, usando das. atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98·SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - ProtOcolo Geral no 
45289/2012, resolve, 

' Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por ASsiduidade, na forma do artigo lO!, da Lei no 0066, de · 
03 de maio de 1993, a servidora Marizete Socorro Ferreira 
Dias, ocupante do cargo de Provimento EFetivo de Assistente 
Administrativo, cadastro no 365084, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SEAD, nos 
períodos de 20/11 a 19/12/2012 e 07/01 a 06/03/2013, 
referente ao quinquênio 14/05/2005 a 12/05/2010. 

Macapá-AP, fn )S ~~:rz-t!Q~%e 2012. 

.caJL.r t,U. ... I(:.'-' . 
J KZAM .t' OLIVEIRÂ) 

iretora do'oRH/SEAD / 
' -
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(Mobilização Social 

Eloiana Cambraia Soares 

PORTARIA N"19012012- SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso 
das suas àtribu1ções que lhe fora outorgada· 
pel<~. Lei no 0811. de 20 dP. Jé.lnciro de 2004 no 
seu art 87. em consonânc1a com o art 8" mc. 
XII do Decreto 11° 00/9 de 03 de Jane~ro de 
2005. tendo em v1sta o con:ido no Memo 
n°100í2012-GAB/SIMS. processo 201/.f'/2719 

RESOLVE: 

· Art. 1° Oes1gnar o dP.slocamcnto da. 
servidora Sandra Regina Smith Neves, 
Secretaria AdJunta de Políticas de Ass1stênc1a 
Soc1ai/SIMS. que VIaJará da sede de suas 
atribu1ções Macapá /\P alé Vitoria ES, com 
ObJetivo de p<lrticipar da reun1âo 
Uescentrali7ada c Ampil<~da do Conselho 
Nac1ona1 de Assistên:::1a Soc1al - CNAS 110 

período de 05 a 09 de novembro de 201/ 

Art. 2" - Oé se Ciênc1a. Cumpra-se e 
Publique-se. 

Macapil-Ap ~O c e outut.Jm de 2012. 

Elo;•n• b.u~~J. 1~ Soares . 
s:~~~!~~Ms __ · 

PORTARIA N°192/2012-SIMS 

; A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E lVIOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suus atribuições que lhe fora outorgada . 
pela Le1 n° 0811. de 20 de janc1ro de 200-1 no 
seu art. 87. em consonância com o art 8°. inc. 
XII do Decreto n" 0029. de 03 de janeiro de 
2005. tendo em vista o contido no Memo. 
n°376/2012 CARTI!Sif)IIS. processo 
201//72930 

RESOLVE: 

Art. -1° Homologar o deslocamento da 
serv1dora Rosilene .Lopes dos Santos. 
Técnicos ern Nutrição e Dietética. que viajou da. 
sP.de de suas atnbu1çücs Macapa-AP até o 
Município de ltaubal. com ObJetivo de reunir 
com as enlidades Benef1c;arias do P/\f\. 
integrar a equ1pe de operélclonalização da Fe1ra 
do Programa de Aqu1sição de Alimentos do 
referido mun1cipio. no período 26 a 27 de 
setembro de ?012 

Art. 2° - De-se C1ênc1a. Cumpra-se e 
Publique-se. 

Macapi'l-Ap. 10 de· outubro de 2012. 

Eloiana ~~ .l ~·Soares 
se~i~~~s 

PORTARIA N° 193/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada 
pela Lei n" 0811. de 20 de 1ane1ro de 2004. no 
seu art. 87. ern consonánc1a com o art.8". 1nc. 
XII do Decreto n° 0029. de 03 de 1ane1r0 de 
2005. tendo em vista o contido no Memo n° 
061/2012 NI-'B/CPSISIMS. processo 
2012/65475. 
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RESOLVE: 

Art. 1" Designar o deslocamento da 
servidora -Claudia do Socorro Pereira Barros 
- Assistente Soc1ai!GEA, que v1aJará da sede 
de suas alnbuições Macapá-1\P ale os 
municip1os de Laranjal do Jari e Vitóna do Jari, 
cor:1 objetivo de acompanhar. d1agnostic;w e 
subsidiar as unidades e as condições de olerta 
de serw;os. no periodo ne 19 a 23 de 
rovernbro de 2012 

Art. 2" - Dê-se C1ênc1;; C.Jmpra-se e 
PubiiCUe-se 

Macapa-Ap. 10 de outubro oe /012. 

ELO I ANA' SOARES 
s 

PORTARIA N° 194/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso 
das suas atnbwções que lhe !ora outorgildil 
pela Lei n" 0811. de 20 de-J<Jne1ro de 2004. no 
seu art. 87 ern consonância com o art 8°, 1nc 
XII do Decreto 11° 0029. de 03 de 1ane1ro de 
2005 tendo em li1sta o cont.oo no Memo 
n"060i2012-NPBICPS/SIMS. processo 
7012/6S469. 

RESOLVE: 

Art. 1" Designar o deslocamento _da 
servidora Jackeline Picanço Cruz, Assistente 

. Social do Governo ·do Estado. qÚe viajar;i da 
sede _de suas atribuições Macapá-1\P atê os 
Mun1Cip1us de Calçoene e 01apoque. com 
objellvO dé · a:::ompanhar, d1agnosl1car e 
subsidoa~ as un1dades e as cond1ções de oferta 
de serv1ços. nu periodo de 22 a 26 de outubro 
de 701/. · 

Art. 2" - Dé-se Ciénc•a Cumpra-se e 
Publique se 

Macap<i-Ap· 10 ne outucro de 2012. 

PORTARIA N° 195/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgilda 
pP.Ia Le1 no 0811. de 20 dP. Janeiro de 2004. no 
seu arl 87. em consonãnc•a com c art 8° inc 
XII do Decreto fl" 0029 de 03 de Janeiro de 
2005. tendo em v1sla o cont1do no Memo. n" 
11212012 NPE/CPS/SIMS processo 
2012/55981 

RESOL-VE: 

Art. 1° Des1gnar o deslocamento da 
se:vinora Lisandra da Silva Lobato
Assistente Sociai/GEA. que viaJará da sede de 

suas alnbu•ções Macapà AP até os municípios 
dP. t aranJal do Jan e Vitona do Jan. com 
obJetivo de acompanhar. ·diagnosticar e 
subs:d1ar as un1dilnes e as condições de ofP.rta 
de serv1ços nu periodo de 19 a 23 de 
novembro ne /.012 • 

Art. 2" - lJé-se C1ênc1a. Cumpra-se e 
Publique-se 

Macapa-Ap 1-0 de OL•tubro de 2012 

SOARES 
s 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTA RIA N". 196/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso 
das suas atribuições que lhe fora outoryadil 
pe1a·Le1 n" 0811. de 2C de Jilnf:lr:l de 2004 •~o 
seu arl 87 em consonãnc1<.1 cur:1 o art 8" 1nc 
XII do lJecreto n" 0029 de O:J de taneiru de 
/005 tendo em v1sl<J u contino no Mcmo 
n" 2251201 ?-\,ARTI!SIMS 

RESOLVE: 

Art. 1° Retirar CJ se·v1dora Aline de 
Oliveira Campos, Ass1stente Soc1éll da 
Portaria n" 093/2012 p-.rbllcild<i no DOE 524 7, 
de 15/06/12, em wtude d<J serv1dora não. ler 
VIaJado para o Mumc1p10 dê ltaubGI 

Art. 2" - Dé-se C:lénc•a. Cumpra-se e 
Publique se 

Macilpa- Ap 10 fie ouL1bru de 2012 

Se .rP.tàna IS MS 

PORTARIA N" 197/2012-SIMS. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO 
DA INCLUSÃO E MOBIUZAÇÀO SOCIAL no 
uso -jas suas alnilLIIÇôe:s que 1t1e :oril 
ou:urgada pela Le1 n" :Jil1 ~ de 20 de ja~:cuo de 
2004 no seu a1 t U7 c;rn consonanua com o 
art P." o r!:: XII do Decet:J. "'' OC?9 :Je O:l dé 
1anc1ro de 2005 

RESOLVE 

Art. 1" r<e:lil~iJI " f"lorlél'l.'l dro .1" 

1 36112-SIMS public:adil nc D><i'lt; OfiCiéJI n'~ 

!i296 no d1<:1 24 de agosto de 20· '? 

• 
Onde te-se 11 a 14 de setembro de 

2012. 

Leia-se 15 a 19 de outubro de 2012. 

Art. 2" L:lõ-oe C1ênC1d C~m1pra se c 
PutJiiquP.-SP 

Macapá- /\p 10 de oulJbr:J de /01/. 

PORTARIA N" 198/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO 
DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. nu 
USO das SUaS <JtrlbUIÇÕeS CL.e lhe fora 
outor(1.1na pela i e1 n" 081 • ne 20 c r. Jilneiro de 
2004. no seu CJrl. 87. em consonânc1a corn o 
<Jrt U0 inc XII do Decreto n> 0029. de 03 ne 
janeiro de 2005 · · 

RESOLVE: 

Art. 1" Retifica a f1or:ar•ê oe n" 

022!12-StMS. r:ub;rcada nc D1ilno Ok:1ili r'' 
~' 99 do c ia 03 Je e~tn! di" 20· < 

Onde !é-se 18 a 20 de abril de 2012. 

Le1a-se 09 a 1 O de maio de 2012. 

Art. 2° Ué se C1er~:il Ct;rnpr<'l-sf. P. 

~'"hll(illf. Sf: 
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PORTA RIA N° 199/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no us9 
das suas. atribUições que lhe tora· outorgada 
pela Le1 n" 0811. de 20 de janeiro de 2004 no 
seu art 87. em consonanc1a com o art 8° 111c · 
XII do Decreto n" OÓ29. de 03 de janeir~ de 
2005. tendo em v1sta u contido no Processo n" 
2012/36881 

RESOLVE: 

Art. 1° Cancelar a Porlana C: e n" 
12017012-SIMS. publicada no Dr;ino Oficial n" 
!l279. do d1a 01 de agosto de 2012 

Art. 2° Dê-se C1éncia Curnpra-se e 
Publique-se . 

Macap;i -Ap. 1 O de outubro de 2012 

SOARES 
s 

PORTA RIA N° 200/2012-SIMS 

. ~ SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSAO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas o atribuições que lhe fora outorgada 
pela Le1 n 0811 de 20 de Janeiro de 2004. no 
seu art. 87. em consonãncia com o art 8° inc 
Xil do Decrelo n" 0029. de 03 de janeir~ de 
2005, lendo em v1sla o cont1d0 no Processo n" 
2012/65194 

RESOLVE: 

Art. 1° Cancelar as Portarras de n" 
145/2012 e 147/2012-SIMS. publicadas no 
01áno Ofic1al n" 5295. do dia /4 de agosto de 
2012 

Art. 2" Dé-se C1êncía. Cumpra-se e 
Publique-se. . 

Macapa- Ap 10 de outubro de /012 

ELOIANA ~\AA SOARES ~~~~~~M_S 
PORTARIA N° 201/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO.E MOBILIZAÇÃO SOCIAL no uso 
das suas atribuiÇões que lhe fora outorgada 
pela Lei n" 0811, de 20 de 1ane1ro de 200<1. no 
seu art 81, em consonfmciil com o art 8". inc 
XII du Decreto n° 0029. de 03 de janeiro de 
2005. lendo em vista o contido no Processo n• 
2012/65193 

RESOLVE: 

Art. 1" Cancelar il Portaria de n"-
133/2012-SIMS, publicada no Diário Ofíc1al n" 
52g6. no dia 24 de agost.o de 2012. 

Art. 2° Dê-se C1ência. Cumpra-se e 
Publique-se 

Mace; pá- Ap 10 de outubro de 2012 

ELO! ANA AMBRA A SOARES 
_Se retar~aís MS · 

PORTARIA N' 20212012-SIMS 

A S_ECRETÁRIA DE ESTADO DA INCj._USÃO E 
MOBIUZAÇAO SOCIAL. no_ usa das suas al:obuoçõcs que 
lhe I ora oulorgada pela Leo n" 0811. de 70 c e 1 aoe~rc de 
2004. no seu art. 87. em consonimé:ia com o a~.8" 111c XII 
.<:!.~~~:crr.to nu 002~. de 03 det:Jnc,rC: de 2005 . . 
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Art. 1\' Rett:1car 3SSU1tltum ela Pcrtana :Je 
n;;151:12 ~)IMS ~JuOircadn no D1arro OI :.:.ui rr' :i:\lG do (i'a 
·; :.:. oh! :-~e:crnbrn de 2012 

Or.de lê-se Joelson Mira de JestJS 
Scc.rctàno ern l:xer:ic.:1o:Sifv1S 

leliJ se Eloiana Cambraia So~res 
Sc:ral~r,a/Sif..:1S 

r..,1fle<lpi!- /~p ~O .J~~ outubru tle 20it 

PORTARIA N" 203/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO llA INCLUSÀO E 
MOi31LIZAÇÀO SOCIAL. nc us::> cas su;:;:; ~~nl;JIÇÕes que: 
h c fortl oularÇJada peiJ L e i r;: Oü 11 rir. í'C nc 1a1euo dlj 
2:JOt., no set. nn r.;_ em cor~só.~ãnc•a coT o att 8" tnc XII 
c:> Dcoc:o n~' OJ~9 de D3 -je ,anwru :Je 2005 

RESOLVE: 

Art. 1 ~: Heli~IC:f'H ~s5r" õHura de Por.w a de 
~~~~182:1?-SIMS ~~utJhc:~du ··n D•;Jn:-1 (hc1aí r· :,:\1~} c1c d1a 
tE de ~elerr.hm rir~ i'O~? 

Onde lé se Joclson Mtra de Jesus 
SecretiJ:1u ern Çxr.rr.·r.1o:SIMS 

l.c1a-se Eloiana Cambraia Soares 
Sr.r.rct~c.a:SIMS 

PORTARIA N° 204/2012-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas alribu1ções que llie fora outorg3d3 
pela Le1 n° 0811. de 20 de J<lnetro de 200,1 no 
seu art. 8í em ccnson3ncta com o art 8". 1nc 
XII do Decreto n" 00?9 de 03 de 1onctro cc 
/005 

RESOLVE: 

Art. 1° r~ctiftcar 3SSt:<atur;; da f'ortiJflil 
de n"180'12'SIMS. p~bltcada no Dtilrto Oficial 
n° ~316 do d1a 26 de setembro de ?012 

Orde !é-se Joelson Mira de Jesus 
Secretano em [xercicio/SIMS 

Leta-se. Eloiana Cambraia Soares 
Secretaria;SI MS 

Art. 2° Oé-se Ciée1da. C~.rnpra·SC c 
Publique-se 

Ma capa /\p ·O de :JJtui)~:J de 2012 

(Educação 

Adalberto Carvalho Ribeiro 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTJIA N'. 110912012- SEED 

O SECRET ARfO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são llonferidas pelo Detreto n' 0494112, de 27 
de fevereiro de 2012, c:Om fundamento na lei N" 1.230 de 29 de 
maio de 2008, que organiza a Secretaria de Estado da Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Designar as servidoras abaixo relacionadas, sob a 
presidência da primeira, para compor a Comissão que Irá 
conduzir o processo de seleção dos candidatos ao Programa 
Jovens Embaixadores -.Edição 2012/2013, MARIA ERENICE DE 
CARVALHO FONTOURA:- Pedagoga e As$mora Técnica do 
NEMICEBEP/SEED, CARLA AUGUSTA DA COSTA SANTOS 
ca.STRO - Profetsora "de Língua Inglesa da EE Gabriel de 
Almeida Café, MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE CASTRO
Pedagoga e Assessora ,Técnica do NEMICEBEP/SEED, Andrea 
VIeira Takada - E. E. Mai'echal Castelo Branco e Otávio Roberto 
Pinheiro da Costa - ;centro Profissionalizante do Amapi 
Professora Joslnete Oliveira Cardoso. CEPA 

35 Art. 2' · Esta Portaria entra em vigor na data de ·sua assinatura 
e publicação. 

D~.SE CltNCIA, PUaLIQUE.SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETARIO, EM MACAPÀ·AP, 28/09 2012. . ' . 

Pro!. D~. ~alb 
SeCII o de 

"reto 

PORTARIA N' 1.119/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n' 1.230 
cie 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. · 

RESOLVE: 
Art.1' • Designar as servidoras Mara 

Valdene Silva Lobo e:Carla Patricia Ribeiro Nobre
Professoras multiplicadoras do PROLER, a 'se 
deslocarem da sede de suas atribuições em Macapá 
• AP, até a cidade de Rio de Janeiro - RJ, no período 
de 08 à 11/10/2012, para ptomover o plano estadual 
do livro e da leitura do amapã, através da 
participação no projeto terça cultural da casa da 
leitura PROLER em parceria com a Fundação 
Biblioteca Nacional. 

A(!. 2' - Esta Portaria entrará em vigor na 
~ata de sua assinatura e publicação. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretario, em Macapa-AP, 

0111 0/2012. 

-~J Prol. Dr. Ad e Carvalho Ribeiro 
Secretário e do da Educação 

Oer.re 04941~012 

PORTARIA N' 1.120/2012- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n' 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n' 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. · 

RESOLVE: 
Art. 1' - Homologar o deslocamento dos 

servidores João Valdeci Correa Lopes e Dalvalina 
Vieira de Sousa. da sede de suas atribuições em 
~iacapá, até as aldeias do. Manga, Santa lzabel, 
Espírito Santo, Kumarumã e kumenê no municipio 
Oiapoque, no periodo de 27/09 ã 05110/2012, para 
realizar verificação "in loco" sobre a implantação do 
Ensino Fundamental 5' a 8' séries regular nas . 
Escolas indígenas Estaduais Jorge Manoel Primo 
dos Santos, João Teodoro Forte, Camilo Narciso, 
Moises laparré e Jorge laparrá. 

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

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Macapâ-AP. 

01/10/2012. 
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PORTARIA N' 1.121/2012- SEED 

? SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇAO, usando das atribuições que lhe são 
c.onferidas pelo Decreto n' 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n' Ü30 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1' - Homologar o deslocamento da 

servidora lvone Nunes Guidão • Pedagoga, da sede 
de suas atribuições em Macapa, até a aldeia kumenê 
no município Oiapoque, no . período de 13/06 à 
20/07/2009, para participar do 1' módulo/aula do 
Projeto SOMEI, atuando como professora de Oficina 
de Trabalho na Escola lndigena Estadual Moises 
laparrá. 

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

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

01110/2012. • 

Prol. Dr: Adalb~~rvalho Ribeiro 
Secretano de do da Educação 

Dec~~o • 049412012 

PORTARIA N° 1122/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N° 0494/2012, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a 
Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o deslocamento das· 
servidoras, Anna Claudia Marques Vllela
NUPROLID/CAED, Ami Ligia da Conceição 
Ferreira Martins-:-NUFOC/CRH, Cherly da 
Conceição; dil .Costa · Mafcher-NUBE/CAED, 
Quéziã Brito Sarmento -da - Silva
NUPROLID/CAED e Vania Mary Viegas Souto
UEIINEFEI/CEBEP, da sede de suas atribuições 
em Macapá, até o Municipio-polo de CALÇOENE/ 
AMAPA, no perlodo de 16 a 19 de outubro de 
2012, onde realizarão a Formação do Projeto 
Rede de Ancoragem Trilhas nas escolas da Rede 
Estadual, que atendem professores do 1° ano do 
Ensino Fundamental; 

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

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

05/10/2012. fM 
l v 

Prof. Dr. Ad lb Carvalho Ribeiro 
Secretário tado da Educação 

Decreto n° 049412Q1l. 
·-· . 

·PORTARIA N° 1123/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N° 0494/2012, de 27 dé 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a 

-secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o deslocamento das 
servidoras, Cherly da Conceição da Costa 
Marcher-NUBE/CAED, Hildima Ramos da Silva
NUBE/CAED, Maria do Carmo Dias Ramos
NUPROLID/CAED, Maria José Costa da Silva
NUFOC/CRH e Nazilda dos Reis Ferrelra
NUFOC/CRH, da sede de suas atribuições em 
Macapá, até o · Municipio-polo de 
TARTARUGALZINHO/PRACÚUBA, no período de 
24 a 26 de outubro de 2012, onde realizarão a 
Formação do Projeto Rede de Ancoragem 
Trilhas nas escolas da Rede ·Estadual, que 
atendem professores do 1° ano do Ensino 
Fundamental; 



r 
I 

Maca pá, 23.10.2012 

li 
fi 
! . ~ ··-

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
. Gabinete do Secr[\árlo, em Macapá-AP, 

05/10/2012. t/' 
' Prof. Dr. A~:; ; 'o Carvalho Ribeiro 

Secretário de lado ela Educação 
Oecr o n° 0494/2012 . 

PORTARIA N° 1124/2012- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N" 0494/2012, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 
1.230, de 29 de maio de 2006, que organiza a 
Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

' Art. 1° - Designar o deslocamento das 
servidoras, Cherly da Conceição da Costa 
Marcher-NUBE/CAED, Hildima Ramos da Silva
NUBEICAED, Maria do Carmo Dias Ramos
NUPROLID/CAED, Nazilda dos Reis Ferreira
NUFOC/CRH e Quezia Brito Sarmento da Silva
NUPROLID/CAED, da sede de suas atribuições 
em Macapá, até o Município-pelo de ITAUBAL, 
no período de 29 a 31 de outubro de 2012, onde 
realizarão a Formação do ·Projeto Rede de 
Ancoragem Trilhas nas escolas da Rede 
Estadual, que atendem professores do 1° ano do 
Ensino Fundamental; 

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

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

05/10/2012. í ' -. , : VJ 
Prof. Dr. Ad~l : '.o Carvalho Ribeiro 

. Sec_retãrio ~e: · tado da _Educação 
Decrêro n° 0494/2012 

PORTARIA N° 1125/2012- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO·usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N° 0494/2012, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a 
Secretaria de Educação. ' 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o deslocamento das 
servidoras, Anna Claúdia Marques Vllela
NUPROLID/CAED, Cherly da Conceição da Costa 
Marcher-NUBE/CAED, Maria José Costa da 
Sllva-NUFOC/CRH, Quézia Brito Sarmento da 
Silva-NUPROLID/CAED e Vania Mary Viegas 
.Souto-UEIINEFEIICEBEP, da sede de suas 
atribuições em Macapá, até o Mu·nicípio-polo de 
PEDRA BRANCA/SERRA DO NAVIO, no período 
de 06 a 09 de novembro de 2012, onde ·realizarão 
a Formação do Projeto Rede de Ancoragem 
Trilhas nas escolas da Rede Estadual, que 
atendem professores do 1° ano do Ensino 
Fundamental; 

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

Dê-se cil!ncia, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Sec-~-.. _rio, em. Ma. capá-AP, 05/10/2012. 

/ ':, !lJ 
' v 

Prof. Dr. Ad~b ·• ? Carvalho Ribeiro 
· Secretário · tado da'Edilcação 

Oecré n• 0494/2012 

PORTARIA N° 1126/2012- SEED 

O ~ECRETARIO DE 'ESTADO DA 
tD!..'-:AÇÃO usando das· atribuições que 11he são 
cc-íferidas pelo Decr'!to;N• 049412012, ·de ·27 de 
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fevereiro de 2012, com fundame·nto na Lei rf .Fundanremal; 
1.230, âe 29 de maio de 2008, quti·organiza a 
Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

Art. z• -·.Esta Portaria entrará 11m vigor na 
data 'de sua assinatura e publicação. 

iDà-se éiência; puõlique"Se e cumpra..se .. 
Art. 1° - Designar 0 deslocamento õat; _. . .• . . 'Gabinete do·:Secretário;.mn Macap-!í:AP, 

servidoras, Cherly da Conceição da Costa ~0:~/1tli2ü'!2. ~f 
Marcher-NUBE/CAED, Maria . do Carmo Dias ,~! , ;i\; 
Ramos-NUPROLID/CAED~ Mana José Costa da 'Prof."Dr.'A_ ~ ·• 1 bilrvalho Ribeiro 
Sllva-NUFOC/CRH; Na1r Campos Gama- :Sscretiírlo:dEi :tado da Educação 
NUPROLID/CAED e Na2:ilda dos Reis Ferreira- oecr.á'onoo494/2012 
NUFOC/CRH, da sede de suas atribuições em -
Macapá, até o Município-pelo de OIAPOQUE, no 
período de 20 a 23 de novembro de 2012, onde 
realizarão a Formação do Projeto Rede de 
Ancoragem Trilhas nas escolas da Rede 
Estadüal, que atendem profe~sores do 1° ano do 
Ensino Fundamental; 

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

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

05/10/2012. ~ r 
I. r, I 

Prof. Dr. Ad,alb Carvalho Ribeiro 
Secretário de tado da Educação 

Decrêtcr'no 0494f20g__ 

PORTARIA N° 1126/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N° 0494f2012, de· 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 
1.230, de 29 de maio de 2008, que organiza a 
Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

PORTARIA N' 1.128/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n' 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, e considerando o teor do 
Memorando n' 02171/2012·NEM/CEBEP/SEED e o 
Parecer Juridico n' 55412012-ASSEJUR/SEED. 

Resolve: 
Art. 1' . INSTITUIR a Comissão de 

Sindicância formada pelos . servidores abaixo 
relacionados para apurar a veracidade dos fatos 
narrados em denúncia que envolve um professor do 
quadro estadual. 

· Josué Marques Baia 
UEFUNINEFEI/CEBEP/SEED 

Neneída Freitas de Souza 
NEFEIICEBEPISEED 

Art. 2'. A Comissão de Sindicância terá um 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para executar 
suas atividades, a contar da data de assinatura desta 
portaria. devendo nesse período tomar as medidas 
de suas competências e ao final elaborar Relatório 
Substanciado e emitir Parecer sobre o caso e 
encaminha·io ao GAB/SEED para conhecimento e 
delibeiação superior quanto a abertura ou não de 
Processo Administrativo Disciplinar - PAD em 
desfavor do professor acusado, de acordo com o, 
previsto nos artigos 159 a 163 da Lei n' 066/1993. 

Art. 1° - Designar o deslocamento das Art. 3' . Face a natureza da denúncia a 
servidoras, Cherly da Conceição da Costa . Com.issão de Sindicância deverâ tratar este fato com 
Marcher-NUEJEICAED, !\\<Iria do Carmo Dias o mais amplo zelo e sigilo. 
Ramos·NUPROLID/CAED, Maria José Costa da Art. 4'- Esta Portaria entrará em vigor na 
Silva-NUFOC/CRH, Nair Campos Gama· data da sua assinatura e publicação. 
NUPROLID/CAED e Nazi Ida dos Reis Ferreira- Dê·sa ciência, publique·se e cumpra·se. 
NUFOC/CRH, da sede de suas atribuições em Gabinete do Secretario, em Macapâ·AP, 
Macapá, até o Municfpio-polo de OIAPOQUE, no 2610912012. 
período de 20 a 23 de novembro de 2012, onde 
realizarão a Formação do Projeto Rede de 
Ancoragem Trilhas nas escolas da Rede 
Estadual, que atendem professores do 1° ano do 
Ensino Fundamental; 

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

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

05/10/2012. t . 
I' I 

· Prof. Dr. Adt~lb Carvalho Ribeiro 
Secretário e ado da Educação 

· Dec o .fi• 0494/2012 

PORTARIA N° 1127f2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto N" 0494/2012, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 
1.230, de 29 éle maio de 2008, que organiza a 
Secretaria de Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o daslocamento das 
servidoras, Cherly da Conceição ·da Costa 
Marcher-NUBE/CAED, Maria do Carmo iOias 
Ramos-NUPROLID/CAED, Maria José ·Costa ·da 
Silva:NUFOC/CRH, 'Nair campos ·Gama
NUPROLIDICAED e Quézia iBrito 'Sarmento da 
'Silva"NUPROL:ID/CAED e •da :sede •de ':suas 
atribuições ·em·.Macapá, até o'Munlclplo•polo de 
Vitória do :Jari/Laranjal do Jatl,•noJperlodo:de 26 
a 29 de •novembro de 2012, onde 1reálizar'ão "a 
-Formação do :Projeto ;Rede •tfe iAncor.agem 
· rr:!has nas escolas da ·Rede ;Estaduàl, ~;que 
at~n_d_GII) ;professores do 1° •ano ·do !Ensino 

Carvalho Ribeiro 
Secretário . tado da Educação 

·Decreto n' 0494/2012 

PORTARIA N' 1.131/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. usando das atribuições- que IIÍe são 
c_onferidas pelo Decreto n' 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n' 1.230 
da 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1•. Designar as servidoras Ana-Ligia da 

Conceição Ferreira Martins e Ana Marcela da 
Conceição Ferreira, a se deslocarem da sede de suas 
atribuições em Macapá · AP, ate Manaus · AM, no 
período de 02 à 05/10/2012, para participar da 
formação continuada de formadores do Projovem 
Urbano 2' etapa· 2012. 

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

Dê·se ciência, publique-se e cumpra·se. 
Gabinete do Secretario, ·em Macapá-AP, 

04/10/2012. ~: 'li t/I'"J 

Prof. Dr. Adafbe1.: · arvalho Ribeiro 
SecretárkJ stado da Educação 

• Decr to D' 049412012 

·PORTAR IA N' 1.132/2012- .$EED 

O SECRETÁRIO DE rESTAD& DA 
_EDUCAÇÃO, usando •das atribuições que .lhe são 
·conferidas ~pelo :Decreto n' 0494112.' de ·27 de 
fevereiro- de 2012,' com. fundamento na· Lei. n•; 1.230 

l 
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de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. •• . Homologar o deslocamento dos 

servidores Wandernelson Ferreira de Souza -
Motorista e Mareio Fonseca Alcãntara -Coordenador · 
Rede Física·- COREFiSEED, da sede de suas 
atribuições em Macapá, até o municlpio de laranjal 
do Jari e Vitoria do Jari, no período de 10 à 
13itl912012, para realizàçâo de vistoria técnica nas 
escolas do município e acompanhar entre~P. dos 

··Notebooks dÔ Programa. Professor Conectado. 
. Art. 2• - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação. 
Dê-se ciência. publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretario, em Macapéi-AP, 

04110/2012. ~ . 

' r 
Prol. Dr. Ad~be arvalho Ribeiro 

Secretá i o stado da Educação 
· D tó n• 0494/2012 

PORTAR IA N'' 1.134i20 12 - SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO·. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494112. de 27 de 
levereiro de 2012. com fundamento na Lei n• 1.230 
ae. 29 de maio dr. 2008. que organiza a Secretaria de 
Educ~çào. 

Resolve: 
Art. t• . Alterar a Portaria n• 1.052/2012. 

GAB/SEED, Publicada no DOE n' 5.299, de 29 de 
agosto de 2012. 

ONDE SE LÊ: 
• V · Ageane Lígia Aranha Braga -

GAB/SEED. 
LEIA-SE: 
·V· Ademir de Souza Alves- GAB/SEED 
Art. 2' - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

· Gabinete do Secretário, em Macapá-AP, 

' 

1111011

0: 

1 

Prol. 01.. Ad;íb ~IJ;'o;lho ~boim 
Secretário de *lado da Educação 

Decreto·n' 0494/2012 

PORTARIA N°1.135/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe sllo 
conferidas pelo Decreto n• 0494, da 'l1 de 'everelro 
de 2012, e tendo em vista o teor do Mamo. n• 
01267/2012-ADINS/GABISEED, Artigo 2" do Decreto 
n• 2378, de 05 de agosto de 1998, Artigo 10, Inciso V, 
14, Incisos I e 11, bem como do Decreto Presidencial 
n• 6.755, de 29 de janeiro de 2009,que institui a 
Política Nacional de Fonnaçao de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal da 
Nivel Superior-CAPES no fomento a programas de 
fonnação Inicial e continuada, e 

CONSIDERANDO: 
A necessidade de instituir e implementar a 

Política Estadual de Fonnação da Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, em articulação com 
o Ministério da Educação, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nlvel Superior· 
CAPES e as escolas estaduais, previsto no Plano de 
Ações Artlculadas·PARIAP, perlodo 2011 a 2014, 
dentre outros, o PDE INTERATIVO; 

A necessidade de sistematizar, otimizar e 
disciplinar os procedimentos administrativos para o 
planejamento das ações que integrarão Sistema 
Nacional de Fonnação.SINAFOR, no Estado do 
Amapá, em articulação com as escolas pertencentes 
a rede estadual da ensino, 

RESOLVE: 
Art. 1" • Instituir a Equipe Gestora da 

Polltlca de Fonnação Inicial e Continuada de 
Profissionais da Educação Bãslca, no Estado do 
Amapá, responsável pela formulação, coordenação· 
e avaliação das ações e programas do 

MEC, da CAPES, do FNDE e da Secretaria 
ele Es!ado da Educação, no âmbito da Política 

, Estadual da Educação Básica; 
Art. 'l' . A Equipe Gestora da Politlca de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 
Educação Básica, no Estado do Amapá, formada por 
técnicos da Equipe Local do Plano de Ações 
Articuladas·PARIAP, do Núcleo de Formação 
Continuada e do Comitê do PDE ESCOLA, sob a 
coordenação da Coordenadoria de Recursos 
Humanos ·CRH , além de outros setores da SEED e 
será composta de um (a) titular de suplente (s) dos 
seguintes setores: 

I • COORDENADORIA DE RECURSOS 
HUMANOS· CRH e NÚCLEO DE FORMAÇÃO 

'CONTINUADA·NUFOC: 
1.1 • KAREN DAYANE UCHOA DA LUZ -

Titular • CRH e, CREOZOLETE DOS REIS BRITO, 
FIRMINA DE OLIVEIRA CORREA, MANOEL DA 
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DALVA 
SANDYN NERYe ROSA MARIA DA SILVA BATISTA, 
Suplentes • NUFOC 

11 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAI.CEBEP: 

2.1 - ROZINETE DOS SANTOS RODRIGUES • 
Titular e ÂNGELA MARIA DA LUZ DE MATOS • 
Suplente 

111 COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO E NORMATIZAÇÃO DAS 
POLITICAS EDUCACIONAIS·CODNOPE: 

3.1 - DEUZAMIRTES DA SILVA MOURA • 
Titular e CÉLIA MOT A R.SOUZA Suplente; 

IV - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECiFICA- CEESP . 

4.1 - SHIRLENE DA SILVA CORRÉA ·Titular 
e LÚCIA DO CARMO VALENTE PEREIRA- Suplente ; 

V - COORDENADORIA DE FINANÇAS E 
CONTABILIDADE-COFIC E UNIDADE DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE CONVÉNIOS FEDERAIS- UCOF: 

5.1 - LÚCIO DO NASCIMENTO BATISTA • 
Titular e IRENILDE CABRAL FERREIRA· Suplente; 

VI - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL -ADINS 

6.1 • MARIA LUZAMIRA NEGREIROS -
Titular, ALCILENE RODRIGUES LOBATO e BRUNO 
DOS SANTOS CORDEIRO ·Suplentes 

Art.3• • A Equipe Gestora da Polftlca de 
Fonnação Inicial e Continuada de Profissionais da 
Educação Básica terá, dentreaoutras, as seguintes 
atribuições: · 

1- propor diretrizes pedagógicas e definir 
cursos de formação Inicial e continuada de 
profissionais da educação básica a serem ofertados 
pela rede estadual de ensino; 

11 • analisar e .aprovar os planos ~laborados 
pelas escolas e encaminhar ao Fórum Estadual 
Permanente de Apoio à Formação Docente, visando 
subsidiar à elaboração do Pla"ejamento Estratégico 
do Estado do Amapá 

111 - Analisar as demandas e organizar a 
oferta dos curios; 

IV - Definir, em articulação com o Fórum 
Estadual Permanente de Apolo à Formação Docentes, 
com base nas prioridades estabelecidas e a 
disponibilidade orçamentária e financeira da 
Secretaria de F.stado da Educação e do MECIFNDE, o 
montant<S d~ r,,curs•Js a ser alocado para 
!mplem,9nlação das ;;ções de formação Inicial e 
continuada de pmfisslonals da educação básica; 

V - Em ;:rticulação com o Fórum Estadual 
Permanente de Aooio à FÓnnaçilo Docente, monltorár 
e avaliar os programas de formação lnlck!i e· 
continuada financiados pela União e pelo GEAISEED; 

Art. 4• • A Equipe Gestora da Política 
Nacional de Formação inicial e .Continuada de 
Profissionais da Educação Básica se reunirá por 
convocação da Coordenadoria de Recursos 
Humanos·CRHISEED e/ou pelo Fórum Estadual 
Jennanenta da Aoolo à Fonnação Docente ; 

Art. 5" • As deliberações da Equipe Gestora 
da Politica de Fonnação Inicial e Continuada de 
Profissionais da Educação Básica , deverão ser 
registradas em atas, cuja fonnulação a guarda ficará 
sob responsabilidade da Coordenadoria de Recursos 
Humanos·CRH/SEED. 

Art.&• • Esta Portaria entrará em vigor na 
data da sua assinatura e publicação. 

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

16/1012012. >~~ 

~rof. Dr. AdalbJt·b~~alho Ribeiro . 
Secretário de Éstado da Educação 

Decreto n• 049~012 
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PORTARIA N• 1.137/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Deereto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 da maio de 2008, que organiZa a Secretaria de 
Edu~ção. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Homologar o deslocamento do 
servidor Jean Paulo Pinheiro Gomes - Coordenador 
de Educação Especifica - CEESPISEED, da sede de 
suas atribuições em Macapá, até o Parque do 
Tumucumaque no Municiplo de Oiapoqua, no. 
perlodo de 08 à 12/1012012, para fiscalizar a 
construção das Escolas lndigenas na região. 

Art. 2• - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assin_a_!ura e publicação. 

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

Gabinete do Secretário, em Macapâ·AP, 
17/10/2012. ~~~ . 

~
'·.,i,~ A.,' 

Prof. Dr. Adalb b Carvalho Ribeiro 
Secretário de ll;stado da Educação 

---- .. - D~cfetõ n• 0494/2012 · 

PORTARIA N"1.138/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1" • Homologar o deslocamento do:1 

serVIdores Anderion Santos Silva e Juvenal G. de 
Alméida Junior, da sede de suas atribuições em 
Macapá, até o munlcfpio de Laranjal do Jari, no 
periodo de 21 à 24/0912012, para participar do 
encerramento dos Cursos do Programa PRONATEC, 
realizados pelo IFAP na E. E. Munguba do Jari e 
realizar técnica na E. E. Mlneko Hayashida. 

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

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

17110/2012.. ;{jJ . 

~llt! 
Prof. Dr. Adalb 'Carvalho Ribeiro 
Secretário de do da Educação 

Decréto n• 0494/2012 

PORTARIA N°1.139/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA · 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1• • Homologar o deslocamento do 

·servidor Samuel Marêncio da Silva - Arquiteto -
COREF/SEED, da sede de suas atribuições em 
Macapá, até o Parque do Tumucumaque no 
munlciplo de Oiapoque, no periodo de 08 à 
12/10/2012, para realizar vistoria técnica nas escolas 
lndlgenas em construção na região. . 

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

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

1711012012. 11i\ 

Prof. Dr. Ad~tjálbJ~~::alho Ribeiro 
Secretário e ~ tado da Educação 

Dec 11" 0494/2012 -

PORTARIA N" 1.14012012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

r-
1 



\ 
•/ 

Ma capá, 23.10.2012 

EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n° 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 1.230 
de 29 d~ maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Homologar o deslocamento da 

servidora Shirlene da Silva Correia - Gerente do 
NEJAICEESP/SEED, da -sede de suas atribuições em 
M.acapá, até Brasllia · DF, nos dias 08 e 09/10/2012, 
para tratar de assuntos relacionados à 
Implementação da Polltlca de Educação de Jovans e 
Adultos. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretãrio, em Macapá·AP, 

. (1\J 
17/1012012. - ~'\ 

Pro!. Dr. Ad~lbe ;'Carvalho Ribeiro 
Secretário <~_e E edo da Educação 

Decreto 0494/2012 

PORTARIA N" 1.14112012- SEED 

O -SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 1 .230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Arl1° • Designar os servidores Cleomar 

América da Silva, Clebson dos Santos Simpllcio, 
Manoel da Ressurelção Farias Pinto, Waldercy de 
Nazaré Tavares da Fonseca, Marli Picanço Monteiro, 
Sueni Brito da Costa, Suei de Araújo Diniz, Maria 
José de Alexandria Barbosa Rosa e Maria lvone 
Ferreira da Gama - Professores do Quando de 
Pessoal Civil do Governo do Amapá, a se 
deslocarem da sede de suas atribuições em Macapá 
• AP, até a cidade Recife • PE, no perlodo de 12 à 
16111/2012, para participar do IV Simpósio Hipertexto 
e Tecnologia na Educaçao. 

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

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

17/1012012. - ~ . 

M.' . 

~
,, 

r /I V 

Prof. Dr. Adalb Carvalho Ribeiro 
Secretário <{e ~ ado da Educação 

Decre'ro n° 049~01 ~ 

PORTARIA N° 1.14212012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando. das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secrataria de 
Educação. ' 

RESOLVE: 
Art. 1° • Designar o.s servidores Augusto 

Cesar Barbosa Brito, Eny das Graças dos Passos · 
Silva, Manoel das Graças Monteiro Batista e Jucelim 
Campos Moreira, a se deslocarem da sede de suas 
atribuições em Macapá • AP, até os municípios de 
Amapá e Pracuuba, no periodo,de 19/11 à 01/1212012, 
para realizar verificação In loco avaliando os dados 
do Censo Escolar coletados em 2012 a fim de 
garantir uma maior segurança na qualidade da 
Informação. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secratário, em Macapá·AP, 

17/10/2012. (2: t-

~
h!v 

Prof. Dr. Adalbe 'i!arvalho. Ribeiro 
Secretário de E o da Educação. 

Decreto_ n° 049412012 

PORTARIA N° 1.143/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 1.230 
de 29 de maio .da 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art.1 o - Designar os servidores Haroldo 

Monteiro Pena e Jorge Henrique T. da Rocha, a se 
deslocarem da sede de suas atribuições em Macapá 

' • AP, até os municípios de Olapoque, 
Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, 
Mazagão, Santana, no período de 16 à 21/12/2012, 
para realizar vistorias, re-latórios técnicos e 
fotográficos nas áreas que serão construldas as 
Quadras Poliesportivas em entendimento as 
solicitações do programa PAC 2. 

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

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

"'"""' do ~"''''· om Mo~pi-AP, 

11/1020:. "'· ... )il~~!,,, ~'''" . 
Secretário ~e ~do da Educação 

Decreto n° 049412012 

PORTARIA N° 1.14412012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei Í1° 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. · 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Designar o servidor Jean Paulo 

Pinheiro Gomes - Coordenador de Educação 
Especifica- CEESPISEED, a se deslocar da sede de 
suas atribuições em Macapâ • AP, até os munlclpios 
de Oiapoque, Parque Montanhas do Tumucumaque, 
no perlodo de 16 à 2211012012, para acompanhar a 
equipe de fiscalização SEINF e MEC, na construção 
das Escolas lndlgenas na reglio. 

Art. 2" - Esta Portana entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publlcaçao. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secratârio, em Macapá·AP, 

1111012o12. J. r 

Prof. Dr. Adal ~arvalho Ribeiro 
Secretário d do da Educação 

Decreto no 0494/2012 

PORTARIA N° 1.145/2012- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decrato no 0494112, de 27 de 
fevereiro da 2012, com fundamento na Lei n° 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

Resolve: 
Art.1 ° • Designar os servidores Tereza 

Farias Duarte Monteiro, Fernanda Cristina Baia 
Gomes, Julleta Vaz da Conceição e Carlos Santos 
Silva, a se deslocarem da sede de suas atribuições 
em Macapá • AP, até os munlciplos de ltaubal e 
Cutlas, no periodo de ·19111 à 01/1212012, para 
realizar verificação In loco avaliando os dados do 
Censo Escolar coletados em 2012 a fim de garantir 
uma maior segurança na qualidade da informação. 

Art.2" • Esta Portaria entl'l!rá em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. · 

Dê·se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Macapà·AP 

_17/10/2012, ~ I 

' ,·l . 
. , I 

Prol. Dr. Adalb. ci Carvalho Ribeiro 
Secretârlo de E.· ado da Educação 

Decreto ii0 049412012 

PORT ARlA N° 1.14612012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando .das atribuições que lhe são 
conferidas_ pelo Decreto n° 0494112, de 27 de 
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fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Edu caçao. 

Resolve: 
Art.1• • Designar os servidores Augusto 

Cezar Barbosa Brito, Claudia Iracema Goncalves 
Cunhá BarboSa, Antonio Eugenio Furtado Correa e 
Claudia Regina nascimento Costa Wanderley, a se 
deslocarem da sede de suas atribuições em Macapá 
• AP, até os municípios de Porto Grande e Mazagão, 
no · periodo de 03 à 1511212012, para realizar 
verificação In loco avaliando os dados do Censo 
Escolar coletados em 2012 a fim de garantir uma 
málor segurança na qualidade da lnformaçao. 

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

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

17/1012012. -d :' \Jl' . 
Prof. Dr. A alb ~arvalho Ribeiro 
Secretário e do da Educação 

Decr 049412012 . 

PORTARIA N° 1.147/2012- SEED 

• O SECRETÁRIO DE . ESTADO QA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0494112, de 27 de 

· fevereiro de 2012, com. fundamento na Lei n°, 1.230 
de 29 de maio de 2008; que organiza a Secretaria de 
Educaçlo. 

Resolve: 
Art.1 o • Designar os servidores Paulo 

Anchelta Baborsa de oliveira, Claudia Regina 
Nascimento Costa Wanderley, Maria do Socorro 
Brazao Tolosa e Simone Cristina Silva de Souza, a se 
deslocarem da sede da suas atribuições em Macapá 
• AP, até os munlclplos de Calçoene e Olapoque, no 
perlodo de 05 à 17/11/2012, para realizar verificação 
in loco avaliando os dados do Censo Escolar 
coletados em 2012 a fim de garantir· uma maior 
,segurança na qualidade da lnformaçao. 

Art.2" • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicaÇão. 

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

17/10/2012. ' I, (' 
PrÕf. Dr. ~ai( . · . ~arvalho Ribeiro 
Secretári~ de ado da Educação . 

DA n° 049412012 

PORTARIA N" 1.14812012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe slo 
conferidas pelo Decrato n° 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n° 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

Resolve: 
Art.1° ·Designar as servidoras, Analiesia da 

Silva Martins, Josellce Panloja Ferreira, Mara Alves 
dos Santos e Eloisa da Silva Nery, a se deslocarem 

'.cfa sede de suas atribuições em Macapã • AP, até os 
municípios de Laranjal do,Jarl e VItória do Jari, no 
perlodo de 05 à 17/11/2012, para realizar verificação 
In loco avaliando os dados do Censo Escolar 
coletados em 2012 a fim de garantir uma maior 
segurança na qualidade da informação. 

Art.2" • Esta Portaria entrarã em vigor na 
data de sua assinatura e publlcaçao. 

. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Siectári. o, em Macapá·AP, 

17/10/2012. ' 
' . i l ,... 

k 
'~tJ 

Prof. Dr. a . a Carvalho Ribeiro 
Secretá d tado da Educação 
_ O eton°~012 __ 

PORTARIA N° 1.149/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE. ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe Jâo 
conferidas pelo Decreto n° 0494112, de 27 da 
fevereiro~ 2012, com fundamento na Lei no 1.230 
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de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

Resolve: 
Art.1• • Designar os servidores Antonio 

José Coutinho Picanço, Cecilia Dantas Batista, 
Deusa Maria Rodrigues llário e Eliane Rocha 
Rodrigues, a se deslocarem da sede de suas 
atribuições em Macapá • AP, até os munlcfpios de 
Tartarugalzinho e Ferreira Gomes, no perfodo de 
19111 à 0111212012, para realizar verificação In loco 
avaliando os dados do Censo Escolar coletados em 
2012 a fim de garantir uma maior segurança na 
qualidade da Informação. 

Art.2• • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. · 

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

,·!.f 17110/2012. ~· 

Prof. Dr. A~al ' .. '\b~rvalho Ribeiro 
SecretáriQ\de hstado da Educaçao 

Decnrtri n• 0494/2012 

PORTARIA N°1.150/2012- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educaçao. 

Resolve: 
Art.1° • Designar as servidoras Fernanda 

Cristina Baia Gomes, marinete Ribeiro dos Santos, 
Cecilia Mota Rodrigues de Souza e Raimunda das 
Graças da Silva Favacho, a se deslocarem da sede 
de suas atribuições em Macapá • AP, até os 
municlpios de Serra do Navio e Pedra Branca do 
Amapari, no perlodo de 05 à 17/11/2012, para realizar 
vurlficação in loco avaliando os dados do Censo 

' Escolar coletados em 2012 a fim de garantir uma 
ll'aior segurança na qualidade da informação. 

Art.2" - Esta Portaria entrará em vigor na 
do:~> de sua assinatura e publicação. 

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

17/10/2012. (0 IV 

Prof. Dr. Ad~bel'rMl~1rvalho Ribeiro 
Secretário d~~o da Educação 

~. Decreto n~iJ!9412012 _ 

PORTARIA N° 1.151/2012- SEED 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n• 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.2~0 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educaçfo. 

Resolve: 
Art.1• • Designar o servidor Rubens Alves 

de Souza- Gerente do Núcleo de Educaç:lo Ét~lco
Racial - NEERICEESP/SEED, a se deslocar da sede 
de suas atribuições em Macapã • AP, até a cidade de 
Uberlãndia • MG, no perfodo de 08 à 10/11/2012, para 
participar do VIII Sem1nário "Racismo e Educação" e 
VIl S9minário "Gênero, Raça e Etnia". 

Art.2" • Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura e publicaçao. 

Dke ciência, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretãrio, em Macapã·AP, 

. l 1/ 
17/10/2012. (.);ill. 

Pn)f. Dr. A/i) l 'l~ ~:rva,lho'Ribelro 
Secretário.._d~ado áa·Educaçao 

DecretO n• ii494120f 2 

PORTARIA N"1.15212Íl12-'séED 

O SECRETÁRIO ·oE 'ESTADO .DA 
EDUCAÇÃO, usando das atri~.~.ições ·que 'lhe ·são 
conferidas pelo Decreto n• 0494/12, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamêiítO na lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, qu"e"orgàíllza a Se~retaria de 
Educação. . 

RESOLVt:: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art.1• ·Revogar a Portaria de n"1.10012012· 
SEED, de 18/09/2012. 

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

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

17/1012012. ~ 
1 r I~' • }j\ 

Prol. Dr. A~~lbe I! ' arvalho Ribeiro 
Secretário~ E lado da Educação 

Decretõ'n• 049412012 

PORTARIA N° 1.15312012 - SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando dls atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0494112; de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1 • • Homologar o deslocamento das 

servidoras Claudia Iracema Gonçalves Cunha 
· Barbosa - PedagogaiAssessora de pesquisas 

Educacionais e Maria do Socorro Brazão Tolosa -
Técnica em Assuntos Educacionais/Assessora 
técnica, da sede de suas atribuições em Macapá, até 
Brasflla • DF, nos dias de 05 e 06/10/2012, para 
participar de reunião técnica sobre a pe~quisa Talis. 

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

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

18/10/2012. 

PORTARIA N°1.154/2012- SEED 

O SECRETÁRIO aDE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe sao 
conferidas pelo Decreto n• 0494112, de 27 de 
fevereiro de 2012, com fundamento na Lei n• 1.230 
de 29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de 
Educação. 

RESOLVE: 
Art. 1•- Indicar Claudia Regina Nascimento 

Costa Wanderley, para ser Coordenadora das Ações 
do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, 
representando a Secretaria de Estado da Educação, 
a servidora do quadro e técnica da Unidade da 
Alfabetização/UALFICODNOPEJSEED. 

Art. 2" • A Coordenaçao deverá articular as 
ações locais junto às demais instituiÇõeS· para 
Implantação do Programa no Estado. 

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

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

18/1012012. ~ 
!!:~ f/ 

Prol. Dr. Adalb ·. Carvalho Ribeiro 
Secretãrio"de :t~do da Educação 

o_eçrero·n• 049412012 

PORTARIA N"1.07012012- GABISEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
;'EDUCAÇÃO, no uso dJs atribuições conferida pelo 
Decreto n• 049412012, de 27 de fevereiro de 2012, 
com base no ·Decreto n• 2.378, que regulam~nta o 
art.29 'e seu parágràfo 1•, da Lei n• 0338 de 16 de . 
abril de 1997, que organiza a Secretaria de Esttdo de 
·Educação. 

CONSIDERANDO: , , . . 
A Educaçilo Profissional Técnica, é definida 

pela ·Lei n• 9.394195 • LDB, alterada pel~ lei n• 
11.741/08, regulamehtada. pelo Decreto~· ~:154/04'e 
pela Resolução o• 6512001 do Conselho Estadual de 
Educação do Amapá. _ • . • . .• 

Que a Lei Federál ri•:12.513 êle·2611012011, 
Instituiu o ·Programà Nacl~n~r_Cie ;1\ee~O· ao -E}isln~ 
Técnico e Emprego ..... :'f~RO~~TEC e ai Resolução n 
23 de 28/06/2012- 00/FNDE/MEC. . . 

"Uue ·a ·i:cliíc~ ,.Pró!~.slorial fp'ãSsóu t'a 
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complementar a Educação Básica, podendo ser 
desenvolvida em Instituições especializadas 
integrada as diferentes formas de educaçao, como 
forma de atualizar, especializar e aperfeiçoar jovens 
e adultos de qualquer condição social do Estado em 
seus conhecimentos técnicos. 

Que o objetivo da Educação Profissional é 
ofertar cursos quo garantam formação técnica a 
jovens e adultos trabalhadores e m&lhor perspectiva 
de ingresso e relnserção no mundo do trabalho. 

Que os cursos Técnicos de Nfvel Médio e 
os cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC 
têm organização curricular própria a estão 
estruturados em Eixos Tecnológicos para atender 
aos diversos setores da economia e da sociedade, 
destinados a habilitar jovens e adultos que estão 
cursando o Ensino Médio. . 

Que o Estado do Amapá encontra;se na 
condição de Demandante e Ofertante do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino T écnlco e Emprego -
PRONATEC, atenderá alunos de diferentes nrvels de 
escolaridade através da Bolsa-Formaçao Estudante e 
Bolsa·Formação Trabalhador. 

Que o Estado do Amapá na condiçao de 
Demandante e Ofertante do PRONATEC atenderá a 
Resolução n• 23 de 28 de junho de 2012, que 
estabelece orientações, critérios e procedimentos 
para transferência de recursos financeiros ao 
Distrito Federal e aos Estados por intermédio dos 
órgãos gestores da Educação Profissional e 
TecMióglca, visando à oferta de Bolsa·Formaçao 
Estudante e Bolsa-Formaçao Trabalhador, no âmbito 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego - PRONATEC, bem como para a 
execução e prestação de contas desses recursos, a 
partir de 2012~ 

Disciplinar a operacionallzaçao do 
transferência dos recursos do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- PRONATEC 
para as Unidades de Ensino que desenvolvem 
Educação Profissional Técnica na Rede Pública 
Estadual • Ofertante, o atendimento as despesas 
decorrentes de cada curso a ser ofertado. 

RESOLVE: 
Art. 1"- Os cursos Técnicos de Nível Médio 

e os cursos de Formaçao Inicial e Continuada - FIC 
do PRONATEC deverão ser ofertados após a 
Assinatura do Termo de Adesão entre o Ministério 
da Educação e Secretaria de Estado da Educação. 

§ 1" • Os cursos a serem ofertados serão 
definidos pelo NEP/CEBEP/SEED e a Coordenação 
Geral do PRONATEC em acordo com os Diretores 
das Unidades de Ensino que ofertam Eclucação 
Profissional T écnlca na Rede Pública Estadual - na 
condição de Ofertante. 

Art. 2° - O infcio da oferta dos cursos 
pactuados no PRONATEC está condicionado -à 
prévia aprovaçllo Orçamentãria de Execução do 
Programa pelo Secretário de Estado da Educação, 
devendo seguir o Cronograma de Desembolso 
Mensal destinando recursos para viabilizar cada 
açlio prG\Iista na Lei Federal n• 12.513/2011 e na 
Resoluçao CDIFNDE n• 2312012. 

Art. 3° - Os Cursos Técnicos de Nível 
Médio e os Cursos de Formaçao Inicial e Continuada 
FIC das Unidades de Ensino que desenvolvem 
Educação Profissional Técnica na Rede Púb!!ca 
Estadual - ná condlçao de Ofertante, deverão 
obedecer rigorosamente o Plano de Curso, a Matriz 
Curricular e o Planejamento de Ensino, sendo que 
os componentes curriculares deverão ser ofertados· 
num poríodo didaticamente aproveltável pelo corpo 
discente. 

Art. 4° ·A Coordenação Geral- PRONATEC 
!terá seu quadro de profissionais para efetivar toda a 
'execução do Programa no Estado do Amapá sob a 
gerência da Coordenadoria de Eílucaçao Básica a 
Educação Proflsslonai-CEBEP/SEED, com a 
responsabilidade de execução do Núcleo de 
'Educação Profisslonai--NEP/CEBEPISEED, visando 
·administrar e orientar todas as ações necessãrias 
tpactuadas no Termo de Adesão ·assinado com o 
'Ministério de Educaçllo·e·será constituída por: 

• Coordenador Geral da Bolsa· 
formação; 

• Coordenador Adjunto aa BolSa· 
Formação; 

· • Supervisór de· Cú..Sos; 
'• Orlerilador; ~ 
-. Apoio de Atividades 

Administrativas; 
,~1· -.'Cabe ~o Secrétãrio ~de Estado 'da 



·',:J' 

Maca pá, 23.10.2012 

Educação nomear através da Portaria o 
Coordenador Geral, os Coordenadores Adjuntos da 
Coordenação Geral e os Coordenad.OJ!S Adjuntos 

a assinatura do Termo de Compromisso-BOLSA 
PRONATEC e Declaração de Compatibilidade, 
assinado pelas partes interessadas. 
· § 4"· O Profissional Docente que possui 
vinculo empregatício com o Serviço Público Federal, 
Estadual ou Municipal deverá cumprir a carga 
horária máxima de 20 horas semanais. 

§ s• · Na falta de Técnicos e Docentes que 
possuem vinculo empregatlcio com o Serviço 
Público para trabalhar no PRONATEC, as vagas 
disponíveis serão preenchidas por profissionais 
selacionados através de análise de currlculo, os 
quais prestarão serviço temporário para atender as 
carências das Unidades de Ensino que ofertam 
Educação Profissional Técnica na Rede Pública 
Éstadual - na condição de Ofertante, de acordo com 
a necessidade de cada curso, o que será analisado 
pela Coordenação Geral do PRONATEC no Estado e 
pelo NEPICEBEP/SEED. 

§ 6" .• Os profissionais selecionados que 
não possuem vinculo com o Serviço Público para 
atuar nos cursos do PRONATEC deverão formalizar 
sua atuação com a assinatura do Termo de 
Compromisso-BOLSA PRONATEC, assinado pelas 
partes interessadas. 

§ 'f · Os Docentes que não possuem 
vinculo com o Serviço Público Federal, Estadual ou 
Municipal deverão cumprir a carga horária máxima 
de 60 horas mensais de acordo com o· curso que 
deverá atuar. 

§ a• . Os profissionais não docentes que · 
possuem ou não vinculo com o Serviço Público e 
ocuparem a função de Apolo Administrativo e Apoio 
Acadêmico que atuarem nos Centros de Educação 
Profissional na qualidade de ofertante deverão 
cumprir 20 horas semanais de trabalho atendendo 
as orientações da Coordenação Adjunta do Centro. 

Art.7°. O Termo de Compromisso.BOLSA 
PRONATEC por tempo determinado deverá observar 
a carga horária de trabalho, conforme o previsto no 
art, 6", §4", § 7.• e§ a• desta Portaria. 

· · .·§ 1" • A assinatura do Termo de 
Compromisso BOLSA PRONATEC por tempo 
determinado fica condicionada à apresentação de 
toda a documentação pelo profissional, exigida para 
tal fim, conforme Anexo 11 desta Portaria. 

§ 2" A entrega dos documentos constantes 
no Anexo 11, serâ de inteira responsabilidade do 
Diretor da Unidade da Ensino que oferta Educação 
Profissional Técnica na Rede Pública Estadual - na 

. condição de Ofertante. _ 
Art.S" ·Todos os Profissionais inseridos no 

PRONATEC serão gerenciados pedagogicamente 
pela Unidade de Ensino-que ofertam Educação 
Profissional Técnica na Rede Pública Estadual- na 
condição da Ofertante, os quais estão 
administrativamente vinculados ao 
NEPICEBEPISEED e a Coordenação Geral do 
PRONATEC, em parceria ~om o NUPESICAD/SEED. _ 
de cada Unidade · de Ensino que desenvolve 
Educação Profissional Técnica na Rede Pública 
Estadual - na condição dá Ofertante do PRONATEC 
no Estado do Amapâ. 

§2" • As funções de Coordenador Geral e de 
Coordenador Adjunto ficam restritas aos 
profissionais com atuação comprovada na Educação 
Profissional Técnica da Rede Pública Estadual 
vinculada ao NEP/CEBEP/SEED. _ 

Art. s• ·As Unidades de Ensino que ofertam 
Educação Profissional Técnica na Rede Pública 
Estadual, cadastradas no PRONATEC na ·condição 
de Ofertante, deverão possuir sua Equipe de 
Coordenação a qual deverâ atender todas as· 
demandas de trabalho do Programa objetivando 
viabilizar a oferta dos Cursos Técnicos de Nível 
Médio e os Cursos de Formação Inicial e Continuada 
- FIC pactuados no SISTEC/MEC, devendo ser 
subordinada a Coordenação Geral do PRONATEC no 
Estado do Amapá e será constitulda por: 

• Coordenador Adjunto da Bolsa· 
Formação/Centro; . 

• Supervisor Escolar; 
• Orientador Educacional; 
• Docentes; 
• Apoio de Atividades 

Administrativas; 
• Apoio de Atividades Acadêmicas 

e Pedagógicas 
Art. 6° • Os profissionais Técnicos e 
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Docentes selecionados para atuarem no Programa . 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -
PRONATEC devam atender as exigências da Lei n• 
12.51312011; alínea "Z" do inciso 111 do artigo 6" da 
Resolução n• 23/2012· MEC e art.26 da Resolução n• 
065/2001·CEE·AP. . 

§ 1° • Compete ao NEP/CI;!:Ii:P, 
Coordenação Geral do PRONATECIAP e IJÍiidades de 
Ensino que ofertam Educaçao Prl}~\ssional T êcnica 
na Rede Pública Estadual ·- na condição de 
Ofertante, selecionar e liesignar os profissionais que 
atuarão nos cursos ofertados pelo Programa, 
podando preferencialmente ser profissionais que 
POSsuem Vínculo Efetivo com o Serviço Público 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que a carga 
horária a ser cumprida no PRONATEC nao 
comprometa a carga horária de trabalho que executa 
na rede pública. 

§ 2" • O preenchimento das vagas · 
disponiveis dos Docentes, será ocupada por 
profissionais com formação e experiência 
comprovada para atuar na Educaçllo Profissional, 
considerando a Resolução n• 6512001-CEE/AP. 

§ 3" • ·os profissionais selecionados que 
possuem vinculo com o Serviço Público Federal, 
Estadual ou Municipal para atuarem nos cursos do 
PRONATEC deverão formalizar sua participaçã_o ~m 

Art.9° • Cabe ao NEP/CEBEPISEED e 
Coordenação Geral do PRONATEC, a incumbência 
de lotar e remanejar quando necessário os docentes 
que ministram os componentes curriculares 
específicos dos Cursos Técnicos de Nlvel Médio e os 
Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC 
ofertado pelas .Unidades de Ensino que desenvolvem 
Educação Profissional Técnica na Rede Pública 
Estadual - na condição de Ofertante, a fim de suprir 
a carência que ocorrer, mesmo que 
temporariamente. 

Art. 1 O • Fica incluido ao valor da hora-aula ~ 
paga a cada docente todas as atribuições inerentes 
ao exerclcio da docência. 

§ 1" • São consideradas atribuições 
inerentes ao exercício da Docência de que trata o 
caput do art.1 0: Elaboração do Programa do 
Componente Curricular; Planejamento Pedagógico; 
entrega de cadernetas e demais documentos 
necessários da Eserituraçlo Escolar do curso; 
aplicação e correção de instrumentos avaliativos dos 
alunos; elaboração de pianos, programas e projetos 
educacionais no âmbito de sua atuação conforme o 
eixo tecnológico do curso; participação na 
implementação do projeto polltico pedagógico do 
Centro de Educação Profissional; Visitas Técnicas; 
Orientaçã9 e acompanhamento dos alunos no 
Estágio Curricular Supervisionado se o mesmo 
estiver previsto no Plano do Curso Técnico que está 
atuando; Participar das reuniões pedagógicas e 
administrativas do Centro; participar de ações e 
atividades de interações educativas com a 
comunidade; Planejar, executar e acompánhar as 
ações de aValiação e recuperação dos alunos, bem 
como o cumprimento de prazo para entrega de 
planos de aula, diários de classes · e outros 
documentos solicitados pela Coordenação 
Pedagógica do Centro. 

· § 2" • As atribuições inerentes ao exercício 
da Docência no PRONATEC, não resultam em 
pagamento de quaisquer vantagens pecuniária 
excedente ao total de horas aula ministrada no mês 
de cada componente curricular .. 

Art. 11 • As atividades exercidas por todos · 
os profissionais no âmbito do PRONATEC não 
caracterizam vinculo empregatlclo e os valores 
recebidos a titulo de Bolsa não se Incorporam para 
qualquer efeito, ao vencimento de salário, 
remuneração ou proventos recebidos conforme a Lei 
Federal n"12.51312011, Art 9", § 3°, 

§ 1• • Os Diretores das Unidades de Ensino 
que desenvolvem EducaÇão Profissional Técnica na 

· Rede Pública Estadual - na condição de Ofertante, . 
terão total responsabilidade pelas informações 
contidas no Boletim de Apuração das Horas 
Trabalhadas e no Ponto Diário· dos profissionais -
PRONATEC bem como seu envio ao 
NEP/CEBEP/SEED. 

Art. 12 ; A renovação e/ou desligamento dos 
profissionais da Educação Profissional Técnica que 
atuam no PRONATEC, estará · condicionada a 
avaliação realizada pela Unidade de Ensino que 
desenvolve Educação Profissional Técnica na Rede 
Pública Estadual - Ofertante, cuja nota deverá ser 
no mlnlmo 7,0 (sete). 

Art 13 • . A utilização ·dos . recursos 
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financeiros 'ftecessários para garantir o 
funclonam.~to dos cursos Técnicos de Nlvel Médio 
e dos Cursos de Formação Inicial e Continuada -
FIC vinculados ao PRONATEC para custear todas as 
ações do Programa ocorrerão de acordo com a 
Planilha de Custos elaborada pela Coordenaçllo 
Geral do PRONATEC. 

§ 1" As despesas relativas ao pagamento 
da Bolsa PRONATEC para a Equipe que compõe a 
Coordenação Geral e Equipe de Coordenação 
Adjunta dos Centros, deverão ser em conta corrente 
no Banco do Brasil Indicada pór cada profissional 
obedacendo os tramHes Internos da SEED. 

§ 2" • O · repasse de recursos do 
'PRONATEC, para a conta específica do Caixa 
Escolar de cada Unidade de Ensino que Q!,rta 
Educação Profissional Técnica na Rede júlilíca 
Estadual - na condição de Ofertante ocor~fá de 
forma parcial em duas parcelas de acordo com os 
cursos pactuados e número de beneficiários de 
cada curso objetivando aquisição de material 
didático, material · de consumo (Insumos) e 

. monitoramento conforme a apresentação das 
Planílhas·de Custos anexadas à relação de materiais 
necessários por curso. 

§ 3° • O repasse dos racursos flnanc9iros 
para a conta especifica do PRONATEC no Caixa 
Escolar do Centro fica.condiclonado à solicitação do 
recurso pelo Centro acompanhado de três cotações 
àe preços para que seja. autorizado o repasse dos 
mesmos pelo Secretário de Estado da Educação. 

§ 4" • A prestação de contas do valor 
destinado à aquisição de material didático, material 
de consumo(insumos) e monitoramento acontecerá 
mensalmente pelo Gestor do Centro ofertante e o · 
Coordenador Geral do PRONATEC. 

§ 5" • A Assistência Estudantil (alimentação 
e transporte), conforme alínea "m" do inciso 111 do 
artigo 6" da ResoluÇão CDIFNDE n• 23/2012 e 
Resolução FNDE n• 37/2012) será repassado ao 
aluno de forma pecuniãria através de Ordem 
Bancária·OB, depositada no Banco do Brasil·, 
conforme o valor calculado quinzenalmente para· as 
referidas despesas, observando a frequência do 
aluno no curso. 

§ 6" O Kit do aluno será adquirido via 
processo llcltatório pela Secretaria de Estado da 
Educação após formalização e tramitaçio do· 
referido nos s~ores competentes desta SEED. 

§ 7° • Caberá ao Diretor da Unidade de 
Ensino que desenvolve Educação Profissional 
Técnica na Rede Pública Estadual- na condição de 
Ofertante, encaminhar a prestação de contas final 
com comprovação de todos os pagamentos 

referente à exacução dos cursos pactuados no 
PRONATEC a Coordenação Geral do PRONATEC no 
Estado, para ser analisado, e em seguida ser enviado 
ao setor de prestação de contas 
UCOFEINCCICOFIC/SEED. 

Art. 14 • Aos profissionais que assumirão a 
Coordenação Gerai, CoordenaÇão Adjunta no 
Centro, Docentes, Supervisão, Orientação, Apolo 
Pedagógico 'e Apoio Acadêmico, e Apolo as 
Atividades Administrativas no âmbito da Bolsa
Formação do PRONATEC, receberão a titulo de 
pagamento a BOLSA PRONATEC conforme a Lei 
Federal n• 12.51312011, e alinea "Z"- bb • do inciso . 
111 do artigo 6" da Resolução n• 23/2012. 

§ 1" • O pagamento da BOLSA PRONATEC 
ocorrerá mensalmente . de acordo com a função 
exercida e em conformidade com a, Lei Federal n• 
12.51312011, alfnea "Z", do inciso 111 do artigo 6" da 
Resolução n• 23/2012, conforme tabela constante no 
Anexo I desta Portaria. 

§ 2" • Cabe a cada Unidade de Ensino que 
desenvolve Educação Profissional Técnica na Rede 
Pública Estadual - na condição de Ofertante realizar 
o levantamento total da carga horária mensal dos 
profissionais que atuam no PRONATEC e 
encaminhar o Boletim de·Apuração de Carga Horária 
Trabalhada (Docentes) e os Pontos Diários de todos 
os profissionais ao NEP/CEBEP/SEED até o 2" dia 
útil do mês subsequente, que enviará solicitação de 
pagamento a Coordenadoria de Educação Básica e 
Educação · Profissional, com autorização do 
Secretãrio de Estado da Educação, obedecendo aos 
tramites internos necessários para efetivação do 
pagamento da BOlSA PRONATEC a ser depositado 
no Banco do Brasil na conta corrente indicada pelo 
profissional. "~" 

§ 3" • A não entrega do Ponto Diário dos 
profissionais atuantes no PRONATEC em tempo · 
hábil implicará~ ·não pagamonto da BOLSA 
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PRONATEC, devendo o mesmo ficar ·provisionado 
para o mês seguinte. ' 

Art.15 • Esta Portaria entrarA em vigor na 
data de sua assinatura e publicação. 

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

Gabinete do SecretArio, em Macapâ·AP, 04109/2012. 

i I 
í'. l 

Prof. Dr. Adaib Carvalho Ribeiro 
Secreürlo\de . ado da Educaçêo 

DecM n°. 049412012 

ANEXO I 
(Portaria N'1.07012012·GAB-SEED) 

COORDENAÇÃO GERAL DO PRONATEC 
tt _ ~v_~·-~~;~}~~ 1 ...... ·: ~ ~- .:• ,.: ~.. .~:;,~~;~ ~;i~>: ~ 
~-•,•, • ~r.;f'j'l I -•,1 <I.,~ f • • ·' ' I(' 

.: .. ~?_'. ·. . . -~~~tJf ... :- J.::: ": 
Cool'llanad Especi;llz 

orGeralda .çaoem 
R$ 01 Bolsa- Educaçlo 20 80 50,00 

Fo~; 
Profission 
ai 

Coordenad Especlallz 

orAd)lnto açtoem R$ 02 da Bolsa- Edu caçao 20 80 .u.oo Profission Formaçlo; ai 
Espedaliz 

Supervisor açaoem 
RS 03 de cun;o; Educaçio 20 80 35,00 Profission 

al 
Pedagogo 
com 

Orlentador EsPectallz RS 04 Edueaelon açaGem 20 80 36,00 ai; Educlç5o 
Profillion 
al 
Nlvel 
Médio com 
experi6nel 

Apolo de ae 

05 Allvldadet atividades 40 180 R$ 
Administrai Adrnlnlstra 18,00 
lvas; tlvllde 

Edueaçlo 
Proft11lon 
ai 

COORDENAÇÃO DO PRONATEC NAS UNIDADES DE 
ENSINO QUE DESENVOLVEM EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL T~CNICA NA REDE PÚBLICA 

- Á 
f'"'f'''"'•~w*~ . .' !~-~l":" : ~ .. •t; c;:, ·,•; '•T'~~ 

~~H'\~: :: .. --.:- .... ~~:-~:'~f:}.:!.~ -~.·f:.: . 
CoonltDidOt 
AdJ•lllodl Eopedllllzlç 

o Boi li· lo .. 20 10 R$".00 1 ~o- EdaCIÇio 
Unldldtdl Ptofinlotlal 
Entlno· 

Pedagogo 
com 

o· Supermor Ell!ld IIIDç 20 10 R$3&,00 2 Escolar: lo em 
E4ICIÇia 
P~nlollll 
Ptclogogo 

. COIII 
o Orltnlador &padduç 20 10 R$3&.00 , Educacional; lon 

Edlaçlo 
Ptofttslooal 
Eapeclllllzlç 

' Docente; lOim 20 10 R$50.00 4 Edu;IIÇIO 
Ptolulontl 

Apoio da 
o Al!ildl4a NireiMidlo 20 10 R$11,011 5 Aclmlnlstro!IY 

I • 

NlvtiiMdlo i 
Apolo da - ! -''"doem 

06 AI!Yidldtl ' -- 20 10 R$11,00 j Acodlmlcue Admmlllllllrll Pldlgl9cat; 
dt&lucaçlo 
Ptofinlo!lll 

Ariexo 11 
(Portaria N" 1.07012012·SEED) 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS· NivEL SUPERIOR 

·Diploma a Histórico da Graduação 
.Certificado e Histórico da 
Especialização 
.CPF 
.Carteira de Identidade 
-PIS/PASEP . 
·Titulo de Eleitor 
.Comprovante de Residência 

(DIÁRIO OFICIAL) 

-Comprovante Bancário (Banco do 
Brasil- Agência e Conta Corrente) 
-Foto 3x4 
·Certificado de Reservista (Homens) 
·Comprovante de Experiência de 
Atuação na Educação Profissional 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - NivEL 
MÉDIO · 

-Diploma eJou Certificado e Histórico 
do Ensino Médio ou Equivalente 
.CPF 
-Carteira de Identidade 
·PIS/PASEP 
·Título de Eleitor 
-Comprovante de Residência 
·Comprovante Bancário (Banco do 
Brasil- Agência e Conta Corrente) 
·foto 3x4 
-Certificado de Reservista (Homens) 

PORTARIA N" 107112012 • GABISEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
.EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto n° 3.86312011, de 1° de Agosto de 2011, com 
fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008, 
que organiza a Secretaria de Estado de Educação e 
ainda. 

CONSIDERANDO: 
A Educação Profissional Técnica, um 

ensino definido pela Lei n• 9.394196 - LOB, alterada 
pela Lei n• 11.741/08, regulamentada pelo Decreto no 
5.154104, Lei n° 12.51312011, que Instituiu o 
PRONATEC e a Resolução n° 2312012- Ministério da 
Educação e pela Resolução n° 6512001 do Conselho 
Estadual de ~ducação do Amapa. 

Que o Estado do Amapá estfl na condlçao 
de demandante e ofertante do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- PRONATEC, 
que visa ofertar Cursos Técnicos de N!vel Médio e 
Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, os 
quais possuem organizaçat curricular própria e 
estão estruturados em Eixos Tecnológicos 
organizados pelo MEC cuja meta é habilitar jovens e 
adultos de diferentes nfvels da escolaridade que jâ 
conclufram ou estão cursando o ensino médio, 
através da Bolsa-Formação Estudante e da Bolsa· 
Formação Trabalhador. 

Que o Estado do Amapá na condlçlo de 
. ofertante e demandante do PRONA TEC deverá 
constituir uma Equipe para compor a Coordenação 
Geral do PRONA TEC devendo seguir as orientações 
contidas na base legal definida pelo MEC que orienta 
e garante a implantaçêo do Programa PRONATEC 
bem como seguir as orientações contidas na 
Portaria no 1070/2012-SEED que regulamenta a 
implantação do Programa na Rede Estadual de 
Ensino Profissional no Estado do Amapá. 

RESOLVE: 
Art.1" • Compor a Equipe de Coordenação 

Geral do PRONATEC no Estado do Amapá para 
administrar todo o processo de lmplântaçlo, 

. execução, avaliação e prestação de contas do 
PRONATEC a ser composta pelos servidores abaixo 
com suas respectivas funç6es e competências 
atendendo a Lei n° 12.51312011 que Institui o 
PRONATEC no âriibito Nacional. 

• José Rlbamar Brasil - Coordenador Geral 
da Bolsa·Formaçao 

• Maria lvone Souza da Silva - Coordenadora 
Adjunta da Bolsa·FormaçAo 

• Nelceia Margareth da Silva Figueiredo 
Chermont- Coordenadora Adjunta da Bolsa 
Formação 

• Eliane .Maria Oliveira Silva - Cóordenadora 
Adjunta da. Bolsa Formação do Centro de 

. Educação Profissional Prof'. Maria Salomê 
Gomes Sares 

• Jair Donltetti de Oliveira • Coordenador 
Adjunto da Bolsa Formação do Centro de 
Educaçfto Profissional Prof'. Grazlela Reis 
de Souza 

• RadlmiiSóll Anselmo Nobre - Coordenàdor 
Adjunto da Bolsa Formaçao do Centro 
Integrado de Formação ProfiáSional em 
Pesca e Aqulcultura do Amapâ-CIFPA. 
Arl2' • Esta Portaria entram em vigor na 

data de s~a publicação . 
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, Dê-se ciência, publique-se e cumpra·se. 

Gabln~te do Secretário, ·e·mi;. pâ-AP, 0410912012. 

.. ~'1. ~ -, 

Prof. Dr. A4alb;~ Carvalho Ribeiro 
Secretárlo'de!Eátado da Educação 

Decreto n° 049412012 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EQUIPE DE PREGÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

llO~IOLOGO 

~MCAP . .\·AP. 22/10/2012 

AUALBmjo '!:~ORIREIKO St:l"Kt:T.-\R~JS~AnO nA 
[Ut'CA(,:,\0 

PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 011/2012- SEED 
PROCESSO N°.: 2012/29647 
VALOR TOTAL R$: 11.146,75 (Onze mil canto e 
quarenta e sais reais e setenta e cinco 
centavos) ' 

LICITANTE VENCEDORA: 

WM CONSTRUÇÕES L TOA 
CNPJ: 09.064.362/0001-10 
ITENS: 01,05,06,07,10,11. 
R$ 11.146,75 (Orize mil cento e quarenta e seis 
reais e setenta e cinco centavos) 

Mac~pá, 22 de outubro de 2012. 

· 1N,,ü_ P~~<~, iJI.,ao,~ ... <..~,~\ 
''târia Patricia Dias de OlíYeira 

Pregoeira/ SEED 
. ;• ·- ----~ 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N° 055/2012-CEE/AP 

ALTERA OS ARTIGOS 2° E 3° DA 
RESOLUÇÃO N° 039/2012-CEE/AP. 

A Presidente do Conselho Estadual de 
Educação no uso de suas atribuições legais que o 
cargo lhe confere de acordo com a Lei Estadual n° 
1.282/2008, Decreto Governamental n° 2996/2011 
e de conformidade com inciso XIV do Artigo 16 do 
Regimento Interno deste Conselho Estadual de 
Educação. aprovado pelo Decreto Governamental 
n° 5236/2010 e considerando: 

-O Processo n° 74/2012-CEE/AP; 
- A Lei n° 9394/96; 
-A Resolução 40/98-CEEIAP; 
-A Análise da Assessoria Técnica-CEEIAP. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Alterar os Artigos 2° e 3° da 
Resolução n°. 039/2012-CEE/AP, que passarão a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2° • O Calendário Escolar das unidades 
de ensino devem observar: 

a) Carga horária minima anual de 800 
horas: . 

b) Mlnimo de 200 dias letivos; 
c) Frequência minima de 75% do total de 

horas letivas; · 

Art. 3° - Determinar a Secretaria de Estado 
da Educação, através do NIOE e do NATEP: 

a) O acompanhamento e conlrole do 
Calendário pós-greve, de modo a assegurar o seu 
fiel cumprimenlo, bem como do.,_ conleúdo 
curricular efetivamente ministrado. conforme . 
previslo no planejamento anual do. docente. 
evitando-se lacunas curriculares na aprendizagem 
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do aluno. , 
. b) O encaminhamento a este Conselho de 

Educaçao de Relatório conclusivo ao final do ano 
letivo de 2012. 

Art. 2° • Esta Resolução entra em vigor a 
partir desta data. revogadas ·as disposições em 
contrário. 

Gabinete da Presidência do Conselho 
Estadual de Educação, em Macapá-AP, 17 de 
outubro de 2012. 

"e .4 ~ . .' n.f/' ,, 
\ "'.A.>Ji.'tl-d ü< t'\.. /"li<-'A ~-a e.-<~ 

Marní Ma.dàle-na de M9ura Mendonça 
Presidente do CEE/AP 

Decreto n• 2996/11 

(Meio-Ambiente 

Grayton Tavares Toledo 

PORTARIA 
( P) N.0 109/12-SEMAIAP 

J 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 3108 
de i O de junho de 2011 e no uso das atribuições 

,que lhe são conferidas pelo Inciso X. do Artigo 38, 
do Decreto n.0 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Consfderan_do o teor do Memo. n° 
063/20i 2/,CGTINSEMA, de 04 de setembro de . 
2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Autoriza o deslocamento da 
servidora, CLAUDIA FUNI, Coordenadora CGTIA, 
de Macapã a cidade Salvador-BA, no período de 
08 a 13.09.2012, onde irá participar do 11 
Congresso Brasileiro de Ecologia de Paisagens e 
11 Simpósio SGIS BR (Society Conservation for 
Geographic lnformation System, Brasil), de 09 a 12 
de setembro de 2012. 

Art. 2° • Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-Ap, 05 de 
setembro de 2012. 

PORTARIA 
( P) N.0110112-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 3108 
de 1 O de junho de 201 i e no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, 
do Decreto n.0 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo n° 
04/2012/ASTEC/SEMA, de 04 de setembro de 
2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Autorizar o deslocamento do 
servidor, ELDO SILVA DOS SANTOS, Analista de 
Meio Ambiente de Macapá-AP a Cidade de 
Brasilia-DF, no período de 11 a 12.09.12, com 
objetivo de participar da reunião do Fórum do 
Bioma Cerrado, representando o Secretario de 
Meio Ambiente. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MEIO AMBIENTE, em 
setembro de 20i 2 . 

GRAYTON ARESTOLEDO 

03 de 

st do do Meio Ambiente 
o 3108/2011 

PORTARIA 
( P) N.0111112-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 31 08 
de 10 de junho de 20i 1 e no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Inciso X. do Artigo 38, 
do Decreto n.0 5304, de 07 de novembro de i .997. 

Considerando o teor dos Memo. n° 
048/2012-NUPI/CGUC/SEMA/REBIO DO 
PARAZINHO, de 10 de agosto de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1°· Autori7.ar o des!ocamenio das 
servidoras, DÉBORA REGINA DOS SANTOS 
ARRAES, Chefe da Reserva Biológica dó 
Parazinho, MARIA DO SOCORRO SOARES DE . 
OLIVEIRA, Auxiliar Administrativo, de Macapá-AP 
ao Arquipélago do Bailique, no período de 12 a 
21.09.2012, com objetivo de realizar atividades de 
monitoramento na Reserva Biológica do 
Parazinho. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-Ap, 10 de 
setembro de 2012. 

PORTARIA 
( P) N.0112112-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 3108 
de 10 de junho de 2011 e no uso das atribuições 

. que lhe são conferidas pelo inciso X, do Artigo 38. 
do Decreto n.0 5304, de 07 de novembro de 1 .997. 

Considerando o teor do Memo. n° 
064/2012-CGTINSEMA, de 03 de setembro de 
2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° ·Autorizar o deslocamento dos 
servidores, JOSÉ MARIA LUZ DO ROSÁRIO, 
Gerente do Núcleo Gestão e Tecnologia, ANA 
CORINA MAIA PALHETA, Desenhista. MARIA DO 
CARMO MORAES DE BRITO VIDAL, Especialista 
em Geoprocessamcnto de Macapá a cidade de 
Belém - PA, no período de 30.09 a 06.10.2012, 

. onde iram participar do curso de Introdução ao 
SPRING para profissionais das áreas de Recursos 
Naturais (cartografia, geografia, geologia, 
agronomia, floresta. ecologia etc) e técnicos que 
necessitem utilizar o sistema para tratar dados 
especiais. 

Art. 2° • Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-Ap, J7 de 
setembro de 2012. 

VARES TOLEDO 
e E tado do Meio Ambiente 

n° 3108/201J 
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PORTARIA 
( P) N.O 113/12-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto no 3108 
de 10 de junho de 2011 e no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, 
do Decreto n.0 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo. n° 
062/2012-CGTINSEMA, de 03 de setembro de 
2012. ' 

RESOLVE: 

Art. 1". Autorizar o deslocamento dos 
servidores. JOSÉ MARIA LUZ DO ROSÁRIO, 
Gerente do Núcleo Gestão e Tecnologia, MANUEL 
TIAGO DA SILVA, Responsável pelo Suporte 
Técnico, de Macapá ·aos Municípios de Porto 
Grande, Ferreira Gomes, Tartarugaizinho e 
Amapá, no período de 17 a 24.09.2012, para 
participarem e verificar os referenciais de níveis 
(RN's) do IBGE para subsidiar a implantação da 
rede Geodésica do Estado do Amapá. Autorizªr 
também o deslocarner.tc do servidor RAIMUNDO 
MARLÚéló DA SILVA MONTEIRO, motorista que 
conduzirá o veiculo de transporte. 

Art. 2° - Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP, 17 de 
setembro de 2012. · 

GRAYTO ARESTOLEDO 
Est do do Meio Ambiente 

ereto n° 31 08/?.911 

PORTARIA 
( P) N.0114/12-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 3108 
de 10 de junho de 2011 e no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, 
do Decreto n.0 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo n° 
026/2012-NUPI/CGUC/SEMA, de 06 de setembro 
de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1" • Homologar o deslocamento 
da servidora, KELIANE DA CRUZ CASTRO, 
Gerente do Núcleo de. Unidades de Proteção 
Integral, de Macapá-AP a Cidade de Brasilia-DF, 
no período de 10. a 13.09.12, onde participou da 
Reunião do Fórum Técnico do Programa de Áreas . 
Protegidas da Amazônia/ARPA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP, 17 de 
setembro de 2012. 

GRAYTON T ARES TOLEDO 
Secretario d st do do Meio Ambiente 

__ 
0 31ºª/201_1 

PORTARIA 
( P) N.0115/12-SEMAIAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 3108 
de 10 de junho de 2011 ·e no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso X, do Artigo 38, 
do Decreto n.0 5304. de 07 de novembre de 1.997. 

Considerando o teor do Memo. n° 
059/2012-CGTINSEMA, de 03 de setembro de 
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2012. 

RESOLVE: 

Art. 1° -·Autorizar o deslocamento dos 
servidores, PÀTRICK DA SILVEIRA FARIAS. 
Especialista em Geoprocessamento , MARIA DO 
CARMO MORAES DE BRITO VI DAL, Especialista 
e'!l Geoprocessamento de Macapá a cidade de 
SAO PAULO· SP no período de 23 a 26.09.2012, 
onde iram participar do evento ·o Eu Esri 2012" 
que é a terceira edição do principal evento para 
profissionais que trabalham com GIS no Brasil, 
com tema "Conectados ao Mundo pela Geografia". 

Art. 2° - Dê-se Ciência. Cumpra-se e 
Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO 00 
MEIO AMBIENTE, em Macapá-AP, 17 de 
setembro de 2012. · 

(Setrap 

ARES TOLERO 
sta o do Meio Ambiente 

3108/2011 

Sérgio Roberto Rodrigues de La-~ocque 

J 

J>OliT.Illl.-1 \"1'12112 • SJ::Ttl.\PIAP 

O SECilEf.ÍtllO JlE EST.~DO DE 
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:\ri. I" • Nt:m::01r cs ~ .. , \ dor~s :th;t:.xo..l n.:htt;tonado~. para 
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-\ 'I:T0'\10 .lt\RI.~ l'r.RJ<EIItl \11-.'\IJJ·~~ 'n""k"l" 
~IJCHI'J. ~ASCDJf.'I:TO IIH-1'/. \la~·"' 
J(J BSO\ GOl '1'1:1.~ nr: IIJ!ITU ~l;·cli•l•' 
,-ll.i!ÉIUO 11.1\TO.JA 11-IIUJl ES ~:cmhru 
\ti(;{ t-:1. ll~ SI LI'..\ Dl'.\llTI. .vkn:h:,, 

. .\rt. ~· • i:!)UI Ptm:uia t.'ntra em' •gl•l ;la dmH cll! su.1 Jluhlicuç:lo 
Art. J• • R~\'O;!H:t:·~\· tiS di~p•~"iÇÕI.:'~ \'lll ~o:t•lll:tirit'. 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO CONTRATO N° 002120t2- SETRAP. 

02- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTAOO DE TRANSPORTE$
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
L. B. CONSTRUÇÕES L TOA. 

(2) DA FINALIDADE • O presente Contrato tem por finalidade 
formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas 
a execuçAo dos trabalhos definidos e especificados na 
CLÁUSULA PRIMEIRA • OBJETO sendo QUe sua lavratura foi 
regularmente autorizada em despacho datado de 21 DE 
NOVEMBRO DE 20t1 do Secretârio da SETRAP, exarado no 
Processo Administrativo n° 60001707/2011.SETRAP. 
{3) DO FUNDAMENTO LEGAL • Esta adjudicação decorre de 
licitação sob mOdalidade de Tomada de Preços, nos termos e 
condições do EDITAL n° 008/2ó11..CPUSETRAP, cujo 
resultado foi homologado em data de 3t de janeiro de 2012 
pelo Secrelário da SETRAP, conforme consta do Processo 
Administrativo acima mencionado, submetendo-se as pártes às 
disposições constantes da Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e 
suas alterações posteriores, és cláusulas e condiçOes aQui 
estabelecidas e às Normas vigentes no ONIT. 
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO • Constitui objeto deste 
Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos Serviços de 
Conservação Rodoviãria das Linhas A, B, e C, no trecho: 
BR- 210/Fim da Unha "A", da CoiOnla Agrlcota do Matapf, 
com extensão de 40 km. descrHos na proposta do Contrato, 
os quais fream fazendo parte integrante e inseparável deste 
instrumento. como se aqui Integralmente reproduzidos, e ássim 
resumrdos Quanto a seus elementos caracteristicos: 
CLÁUSULA QUINTA - 00 VALOR 00 CONTRATO -
EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR· O valor estimado do 
presente Contrato, a preços iniciais, é de R$ 1.305.869,75 (Um 
Milhão, Trezentos e Cinco Mil, OHocentos e Sessenta e Nove 
Reais e Setenta e Cinco Centàvos), (2) - DO EMPENHO E · 
DOTAÇÃO: A despesa, no corrente exerclcio, na parte nele .a 
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ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento da 
SETRAP, Programa: 26.782.0430.2579 - CONSERVAÇÃO 
RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DE 
RODOVIAS, RAMAIS E VICINAIS - Elemento de Despesa: 
4490.51 - Obras e Instalações • Fonte de Recursos: 0121 
(CIDE), conforme Nota de Empenho inicial n. • 2012NE01077, 
de 1811012012, a qual ·fica fazendo parte integrante desta 
avença. 
CLÁUSULA SEXTA DOS PRAZOS E SUAS 
PRORROGAÇOES- O prazo para a conclusão dos trabalhos 
definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de 360 (trezentos e 
sessenta), dias consecutivos, conlados a partir do dia da 
emissão da Ordem de Serviços, inclusive. observados, durante 
a sua execução, os prazos de etapas conforme previSio no 
cronograma flslco que constitui parte Integrante deste Contrato. 

Macapã-AP, / q t / O ·no 12 

~ 

--trio-~ Rodr La· ocq 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO OE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
N. o 04612ót0- SETRAP. 

02- PARECER JURIDICO N° 01812012-ASSEJURISETRAP. 

03- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 

JM )'ERRAPLENAGEM E CONS~RUÇ0ES LTDA. 

Pelo presente Instrumento e, nos melhores 

termos de direito, a SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES-SETRAP, CNPJ no 00.394.57710001·25, 

Orgl!o da Administração Olreta do Governo do Estado do 

Amapá, Pessoa Jurtdlca de Direito Público Interno, 

representada pelo seu Secretário Sr. SI::RGIO ROBERTO 

RODRIGUES DE LA-ROCOUE, RG n° 337058-POLITECIAP, 

CPF no 09t877902·20, residente na Av. Cora de Carvalho, n• 

430, centro, resolve, 

RESCINDIR UNILATERALMENT~ O CONTRATO 
N" 04612010-SETRAP, 

• abalizado no Processo Admlnist~tivo n° 

6000119612012.SETRAP, Parecer Jurldlco n°. 46212012-

ASSEJURISETRAP e Parecer n° 91912012-NCA-PGEIAP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO: Promover a 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 04612010-

SETRAP, firmado com a Empresa JM TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇ0ES LTOA, CNPJ n. 0 24.946.35210001·00, 

celebrado em 04 de outubro de 20t0. TENDO COMO OBJETO 

A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA 

BR-156/AP. TRECHO CACHOEIRA SANTO ANTONIO -

FRONTEIRA BRASIUGUIANA FRANCESA (FIM DA PONTE 

INTERNACIONAL) - LOTE 03 - SUBTRECHO • RIO CUNANI 

-RIO CURIPI, a contar da data de assinatura deste termo. 

CLÁUSULÀ SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 

presente TERMO OE RESCISÃO UNILATERAL tem por 

fundamento o disposto na CLÁUSULA ONZE do instrumento 

principal, bem como, nos artigos 77, 78, V e 79, I, todos da Lei 

Federal de n° 8.666193 e suas alteraçOes posteriores. 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 3' TERMO ADITNO DO CONTRATO N ° 
01912010- SETRAP. 
02- PARECER JURÍDICO: 

N°. 477/2012-ASSEJURISETRAP. 

03- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP. 

b) gg=~~rRA E REFLORESTADORA RIO . 
PEDREIRA L TOA. 

c) OBJETO DO TERMO ADITIVO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE; ALTERAR A 
CLAUSULA SEXTA DA VIGÉNCIA • 00 iNStRUMENTO 
PRINCIPÁL -: Fica DEVOLVIDO ao contrato. o prazo restante 
de 18 (dezoito) dias, cq:ntados a partir da data do seu reiniclo 
~m 15-09·2012 (Ordem de serviços n° 03212012:. 
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DOVIETRAP) e, também PRORROGAR )lrazo de vigência por 
mais 90 (noventa) dias. a contar de 04-10-2012. Por 
conseguinte, o novo prazo do contrato passará para 455 
(quatrocentos e cinqüenta e cinCó) dias, ficando dessa forma o 
novo término do contrato programado para 02 de janeiro de 
2013, podendo ocorrer novas aJteràções, desde que 
conf19urado o interesse das partes. · 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente Termo tem como fundamento legal o disposto nos 
Arts. 57,§ 1°, 111 e VI e 79, §5°, da Lei Federal n". 8.666193 e 
suas alterações posterlóree. 

04- CATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
31 de março de 2010. 

Macapá-AP, O I de J O de 20t2. 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO CONTRATO N' 02512012- SETRAP. 

02- PARTE 00 INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
MPB SANEAMENTO LTOA. 

(~) OA FINALIDADE- O presente Contrato tem por finalidade 
formalizar o relaclonamenlo contratual com vistas â execução 
dos trabalhos definidos e especifiCados na CLÁUSULA 
PRIMEIRA • OBJETO, sendo que sua lavratura foi 
regularmente autorizada em despacho datado de 09 de 
fevereiro de 2010 do Secretário de Estado de Transportes. 
exarado no Processo Administrativo n? 6.000269912008-
SETRAP. . . . 
(3) DO FU~DAMENTO LEGAL- Esta adjudica'çao decorre de 
lic~açao sob a mOdalidade de Concorrência Pública nos 
termos e condiçliés do EDITAL n°. 004/201~EUSETRAP 
cujo resultado foi homologado em data de 26 de agosto de 
2010, pelo Exm'. Sr. Secretário de Estado Transportes, 
conforme consta do Processo Administrativo acima 
mencionado, submetendo-se as partes as disposições 
constantes da Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas àlterações 
posteriores, às cl~usulas e Condições aqui estabelecidas e às 
Nomias vigentes na SETRAP ê no DNIT. . 
CLÁUSUlA PRIMEIRA- 00 OBJETO- ConstHui objeto deste 
Contrato,. a execução pela CdNTRATADA DOS SERVIÇOS 
DE IYI.DNITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS OI! 
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, NAS SEGUINTES 
ROOOVIAS:,AP ·,010, AP- 070, AP; 340, AP .110, AP- 270, 
AP -426 (1), AP , 426 (li) E AP • 020, descritos na proposta da 
Contr~tada, a qual fica fazendo parte Integrante e Inseparável 
deste r_nstrumén.tó, como se aqui integralmente reproduzidos, e 
assim rasumidós quanto a seus elementos caracterlsticos· 
CLÁUS~LA !ERCstRA - DOS PREÇOS UNITÁRIOS·_ Os 
preços correspondentes ao Projeto são os constantes da 
proposta da CONTRATADA, aceita na lici1açao acima referida, 
cujas .planilhas eonstituem os. anexos integrantes deste 
instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das 
pártes contratantes. 
CLÁUSULA QtJINTA - DO VALOR. DO CONTRATO -

.EMPENHO E DOTAÇAO (1) DO VALOR- O valor estimado do 
presente ç:ontrato, a preços Iniciais, é de R$ 9.786.618,25 
(Nove Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e 
Dezoito Reais e Vinte e Cinco Centavos) (2) - DO EMPENHO E 
DOTAÇÃO: A despésa, no corrertle exereléio, na parte nele a 
ser executada, correrá a conla da dotação do Orçamento geral 
do Estado do Amapá, Programa: 2.6.782.0430.1189 
(Co~struç3o/Pavlmentação de Rodovias Federais e 
Estaduats), Elemento de Despesa: 4490.51 (Obras e 
tnstalaç6es) e Fonte: 0174 (Operaçlio de Créditos) . 
confonne Nota(s) de Empenho Inicial n° 2012NE01076, datada 
de 18/1012012, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhao de 
reais), a(s) qual(is) fica{m). fazendo parte integrante deste 
contrato. 
CLÁUSULA SEXTA DOS PRAZOS E SUAS 
PRORROGAÇÕES - O prazo para a conctusAo dos trabalhos 
descritos e definidos na ClAUSULA PRIMEIRA é de 18 
(dezoHo) mesas. contados a partir da data do recebimento da 
Ordem de Serviço, observados. durante a sua execução, os 
prazos de etapas confonne ~visto no cronograma lisico que 
constHui parte integrante deste Contrato. · 

Macapâ·AP, i ·11 / O /2012. 

4. L.,., /ti, 11 _ Y/f;f:no-~ . 

(Saude 
L.iney da Silva Facúndes 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELelRÓNICO N' 03512012-CPL/SESA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 

) 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR 1T5M , 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO .DE PREÇOS PARA : 
CONTRÁTAÇÃO DE EMPRESA . ESPECIAI.IZADA EM :· 
SERVIÇOS GRÁFICOS E .SERIGRÁFICOS PARA ATENDER 
A NEC_5SS1D~DE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAt)DE. 



Mácapá, 23.10.2012 

Acolhimento das Propostas: no endereço eletrônico 
httW-'W'!"I~Ço.':r:!J'!rasnet.gov br. a partir das 08h00minh do 
dia 23 de Outubro de 2012, até as 17h30min do dia OS de 
Novembro de 2012, horário de Brasília. 
Abertura da s·essão Para Lances: às 09:30h .do dia 07 de 
Novembro de 2012, horário de Brasilia 
lnformacões: sala da CPLISESA, nos seguintes horários 09h 
às 12h. de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail 
~_;8_@bol.com b'. 

(Trabalho e Empreendedorismo 

Sivaido da Silva Brito 

PORTARIA N' 11 012012-SETE 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO no uso das atribuições legais que lhe 
sao conferidas, nos termos do Artigo 123 Inciso 11 da 
constituição do Estado do Amapé. 

RESOLVE: 

Art. 1° Constituir Comissão de Pregão Presencial 
da Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo
SETE para contratação de empresa especializada em recursO! 
humanos visando à aquisição de Coordenadoria, Monitoria e 
~- para execução do projeto Atenda-Jovem, cujç 
detalhamento constará no Edital a ser divulgado: 

PREGOEIRO: ANTONIO MARIA FERREIRA MENDES. 

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO: 
1- MARIA fVANETE MONTEIRO CHERMONT 
2- MARIA DE NAZARÉ DIAS FERREIRA 
3- RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA 

Dé ciência. Cumpra-se. Publique-se. "' 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Secretana de Estado do rrabalho e 
Empreendedorismo/SETE. através de seu Pregoeiro 
e Equrpe de apoio designados pera Portaria n° 
053/2012-SETE avisa aos interessados que 
realrzará no dia 10/11/2012, às 14:00 horas (horano 
de Brasilia). Lrcrtaçao na modalrdade Pregão 
Elctrónico n". 011/2012. do trpo menor preço por 
tote. CUJO Objeto é a contratação de empresas 
especialrzadas para execução das ações do ProJeto 
de Fortalecrmento dos Grupos Econômicos 
Solidános do Municipro de Macapa para atender 30 
Grupos Solidarios do Munrcipio de Macapá, 
conforme processo n" 28780.0088/2012 O edrtal 
esta disponivel para os interessados através do 
endereço eletrónico www.licitacoes-e.com.br. O 
Pregoe1ro e equipe de aparo se colocam a 
di5posrção dos 1nteressados para esclarecwnento e 
dL1Vrda·s sobre o refendo certame. no horáno normal 
ae expediente das 07.30 as 13·30 hs ou pelo e-rnail: 
amfmendes@or.corn br - joserasilva@bol com.br. 
fone/fax (96) 322 764. 

(!ndustria e Comércio J 
José Reinaldo Alves Piçanço 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- CEUSEICOM 

Secretaria de Estado da lndústr1a, Comércio e Mineraçao 

A Secretaria de Estado da lndllstria, Comércio e Mineração -
SEICOM; através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n• 
046/2012--5EfCOM, toma público e levam ao conhecinento 

. dos on1eressadlos que na forma da Lei no 10.52012002, Oecrjlto 
Federal n• 3.55512000 subsidialiamente a Lei n• 8.666/93 e 
suas alterações, realizal'll Licitação confonne abaixo: 

Processo n•: 5.00012912012 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N' 003/2012/SEICOM 

· Tipo: MENOR r:'R~ÇO GLOBAL 
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OBJETO: Contrataçâo de empresa para aquisiçâo de 01 (um) 
Veiculo automo1or- Tipo Caminh3o e/Baú Refrigerado para 
transporte e acondicionamento de carne 'in natura', conforme . 
especificações conüdas no Termo de Referência - Anexo I 
parte integrante deste EDITAL. 

Abertura: 09/11/2012. 
Hora: 09:00 horas 

Local: Sala da Comissao Especial de Lic~açãol SEICOM, Rua 
Hildemar Mala n• 1497- Santa Ri1a. 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente na Sala da Comissao 
Especial de Licitação, no endereço acima citado, mediante 
apresentação de pendrive pelo interessado juntamente com o 
carimbo da empresa, no horário das OSh as 12h e das 15h às 
18h de segunda â sexta-feira. ~ 

J?;:rs.1 ,ra · . . . 
· Rosivaldo Souza P ) 

Pregoeiro- SEI COM 
Portaria n• 04412011 · · ' 

(Segurança ) 
Marcos Roberto Marques da Silva 

PORTARIA N° 103/2012-GAB/SEJUSP · 

I 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 

:que lhe são conferidos pelo Decreto n• 0012 de 03 de 
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Processo n• 

28582.274/2012-SEJUSP. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidoras WANDA LENIRA 

SILVA DE ASSIS, Ouvidora Geral da Defesa Social, Código 
CDS-3 e MARLY AUGUSTA DE SOUZA PIRES, Assessor 

Técnico Nível rr. Código CDS-2, da sede de suas atribuições 

Macapá-AP até os municípios de Laranjal e Vitória do Jari

AP. com objetivo de expandir os serviços no interior do 
Estado, através do Ouvidoria Itinerante, em parceria com 

órgãos do Governo do Estado como: CRAM. SESA e 
POLrTEC, no período de 27 à 30.07.2012. 

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se. 

Mocopó-AP. 16 de julho de 2012. 

-. . . v V-l... l f'--. 

KATIÚSCIA S~INHEiliO DO AMARAL 

Secretária de Estado do Just. e Seg. Pública-em Exercício 

PORTARIA N° 106/2012-GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos atribuições 

que lhe são conferidos pelo Decreto n° 0012 de 03 de 

janeiro de 2011, e tendo em visto o contido no Processo 
28580.290/2012. 

RESOLVE: 

Autoriza o deslocamento dos servidores, Sd PMAP Marcelino 

Freitas da Silva, Alan Ma""do Barbosa e Diego dos Santos 
Isidoro, Agentes de Polícia Civil e Haroldo Santos Costa, 

Escrivão de Polícia Civil, do sede de suas atribuições Macopá
AP até o município de Mazagõo-AP, a fim de participarem de 

missão Policial, nos dias 24 e 25.07.2012. 

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

Macapá-AP, 24 de JUlho de 2012. 

. u_J~~v-
KA TIVSC!A SILVA PINHEIRO DO AMARAL 

Secretária de Estado da Just. e Seg. Pública-em Exercido 

PORTARIA N" 140/2012-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 visto o contido no Processo n• 
28580.362/2012-GAB/SEJUSP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Ludifranckson de 

Souza Brasil, Ten.Cel. PM, Coordenador da AIFA, Carlos 

Cantídio Corte Neto, Sgt PM, Motorista do Secretáo•ro, para 

viajarem da sede suas atribuições Macapó-AP até o município 

de Laranjal do Jari-AP. com objetivo de participarem de 
missão policial, nos dias 15 e 16 09.2012. 

Dê-se Ciência, PubhGue-s 

Macapá-AP, I 

MARCOS ROBER 

Secretário de Estado 

PORTARIA N° 144/2012-GAB/SEJUSP 
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O SECRETÁRIO DE ESTA.DO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0012 de 03 de 
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Processo 
28580.374/2012. 

RESOLVE: 

Autorizo o deslocamento dos servidores FRANCISCO 

GERVÂNIO DA SILVA MACHADO, Engenheiro Civil e 

KLYSSIA DE SOUZA MENDES, Arquiteta, do Sede de suas 

atribuições Macopó-AP até o cidade de Brasilia-DF, com 
objetivo de resolverem os pendências nos processo de 

engenharias junto ao Ministérro da Justiço-MJ e DEPEN. no 

período de 03 à 05/10/2012. 

Dé-se Ciência, Publique-se 

Mocapá-AP, 2 

MARCOS ROB 

Secretário de Estad 

·! PORTARIA N° 145/2012-GAB/SEJUSP 

I o SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

I PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0012 de O~ de 

janerro de 2011, e tendo em visto o contido no Processo n° 

28580.372/2012-GAB/SEJUSP. -

·RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos· servidores MARIA JAIRA 

VILHENA CUNHA COSTA, Assessora Técnica Pedagógica

CRAM/SEJVSP. LUCIANO WANDERLEY MIRA PICANÇO, 
Chefe do Unidade Administrativo-CAF/SEJUSP, em 

substituição e SÉRGIO RINALDO SOUSA CAVALCANTE, 

Responsável por Atividade de Materrol e Patrimônio

CAF/SEJUSP, da Sede de suas atribuições Macapó-AP até o 

município de Mazoga'o-AP, com objetivo de viabilizarem o 

deslocamento e instalação do mobiliário r.ec~ssário para a 

operacionolização dos serviços a serem desenvolvidos pelo 

ref. Centro, nos d.ios 24 e 25.09.2012. 

Sendo o veículo conduzido pelo servidor SGT PM-AP, ARI DA 

SILVA FERREIRA, Responsável por grupa de Atividade de 

Transporte. 

Dê-se Ciência, Publique-se 

Mocapó-AP, 

Secretário de Esta 

. PORTARIA N° 146/2012-GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO I;>A JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos atribuiçõ2s 

que lhe são conferidos pelo Decreto n• 0012 de 03 de 

Janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Processo n• 
28580.373/2012-GAB/SEJUSP. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores MARIA J AIRA 

VILHENA CUNHA COSTA, Assessora Técn•ca Pedagógica· 

CRAM/SEJUSP, LUCIANO WANDERLEY MIRA PICANÇO, 

Chefe do Unidade Administrativo-CAF/SEJUSP em 
substituiçõo e SÉRGIO RINALDO SOUSA CAVALCÁNTE, 

Responsável por Atrvidade de Material e Patrimôr.ro

CAF/SEJUSP. da Sede de suas atribuições Macapá-I.P até~ 
município de Porto Grande-AP. com objetivo de viabrfizarem 
o deslocamento e instalaçõ'o do mobiliário necessárro para a 

operacionolizaçõo dos serviços a serem d~en>olvidos pelo 

Centro de Referência e Atendimento a Mulha no ref . 
Município, nos dias 26 e 27.09.2012. .. 
Sendo o veículo conduzido pelo servidor SGT PM-AP. ARI DA 

SILVA FERREIRA, Responsável por grupo de Atividade de 
Transporte. 



Maca pá, 23.10.2012 

Dê·se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

PORTARIA N°!47/2012·GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribu1ções 
que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0012 de 03 de 
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando n• 
121/2012·CPP/SEJUSP. 

RESOLVE: 

Homologar o Designação do servidor Francisco Gervônio da 
S1fva Machado, Enger.heiro Civil, para exercer em 
substituição o Cargo Comissionado de Gerente do Núcleo de 
Execução e Acompanhamento· CPP/SEJUSP. Código CDS·2, 
por motivo de Licença Médica do titular Carlos Augusto 
Jorge Cardoso, no período 6.09.2012 à 05.10.2012. 

PORTARIA N" 148/2012·GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são confer~das pelo Decreto n° 0012 de 03 de 
janeiro de 20.11, e tendo em .vista o co·ntido no Processo 
28580.379/2012 

RESOLVE: 

Autoriza o deslocamento dos servidores Rónoldo Nazarena 
do Silva Coelho, Delegado de Policia Civil e Toniel Marques do 
Silva, Agente de Policia Civil, do Sede de suas atribuições 
Mocapd·AP até o Município de Laranjal do e Vitória do Jorl· 
AP, com c·bjetivo de acompanhar o Sr. Secretário de Estado 
do Justiça e Segurança Pública, que irá participar de Reunião 
referente a. procedimento administrativo em trâmite no 
Promotoria de Laranjal do Jarí, período de 02 à.03/10/2012. 

Sendo o veículo conduzido pelo servidor TANIF.L MARQUES 
DA SILVA. Agente de Polícia Civil, 

Dê·se Ciência, Publique-se e mpra·se. 

tubro de 2012. 

/!.ARCOS ROB ARQUES DA SILVA 

Secretário de Estado da Jus ti~~ e Segu~anç~úblico 

PORTARIA N" 149/2012-GAB/SEJ.USP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PlJ.BLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
qu~ lhe são conf.;,.idos p~lo ~reto n• 0012 de 03 de 
]on.eiro de 2011, e tendo :em .vi.sta o contido !'~ .Proc.esso n• 
28580.383/2012-SEJUSP. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento d_o_s .ser_vid.or;es pELSON 
AUGUSTO PACHECO ,DE SOUZ<\1, Coordencdo'r da 
Coordenadoria de Ope~~,ções À.ér,eos-Ccy;~ER./SEJ.USP, 
Código CDS-3, JOSÉ AM~_U!U .DA S!I.,V!(I :f!;RI)I!INDES. 
Sargento do Policio Militar. JOHON MICHEL SANCHES 
FRANÇA, Sargento da .P~I.í,cia ~ilit.ar. ~ r;ip.po !ORG,E 
MACHADO bE SOUZ.A, ~r,ge,n,~o ,d~ f'oJ;.ci,p ,~iU,~r. iodos 
lotados no COPAERISEJUSP, f""r9' ,v\a.W!--11' ,ela ~df df ~uos 
ctribuições Macopá·AP até ,o rou.nifíPio .~e ~itór[o ,do Jorí·AP. 
com objetivo de participar ,de .11\iF~o fPli.c[ç.l, QO pr-ríodo de 
05 à 08.10.2012. 

Macapá-A • , : 1e,o~tubro de 2012. 

/AARCOS RO~·· _ \ RQUES ~A SILV<\1 

Secr:etório de .Esta ,o J)lstiça e Segurança Público 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N" 150/2012-G .... B/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos othbuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0012 de 03 de 
janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Processo n• 
28580.384/2012-GAB/SêJVSP. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores Mor~a Acirene 
Araújo do Costa. Pres1dente do Conselho PenitenCiário· 
CPEA/SEJUSP, Cód•go CDS-3, Roberto Emerson Vieira dos 
Santos.,Ivonci Magno de Oliveira, Wonnas Henrique Ferre~ro 
da Rocha, Membros do Conselho Penitenciár~o·CPEA. Erivete 
da Casto Silva, Chefe de Gobmete do Conselho PenitenCJÓI'IO, 
da sede suas atribuições Macapá · AP. até o rnunrdpio de 
Oiopaque-AP, com objet1vo de realizarem visitas de 
Inspeções e Fiscalizações nas Delegacias dos municípios de 
Tartorugolzinho, Amapá, Calçoene e no Centro de Custódia 
de Oiapoque, no período de 16 à 18.10.2012. 
Dê·se Ciência, Publique-se 

Macapá-AP, ubro de 2012. 

MARCOS ROBER 
Secretário de Estado d 

PORTAR! A N° 15112012·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 Memorando n• 
129/2012-CPP/SEJUSP 

RESOLVE: 

Designar o servidor Francisco Gervânio da Silva Machado 
Engenheiro C1vd, para exercer em substituição o Cor~ 
Comissionado de G~Fente do Núcleo de Execução e 
Acompanhomer.to • CPP/SEJUSP, Código CDS-2, por motivo 
de Licença Médica do t1tular Carlos Augusto Jorge Cardoso, 
no período de 06.10.2012 d 04.ij.2012. 

Dê·se Ciência, Registre-s e • 

Macopó·AP. 

MARCOS ROBE MfRQUES DA SI~ VA 
Secret?rio de Est~do tia ,xd'sti~a e Sequranca Pública 

as Estaduais 
. ·- -" ,_..._..,. .,..., 

(Adap 

PORTA~IA N'. 011912012-~DAP 

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • AOAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 1208. de 11 de 
fevereiro de 2011, é 'lendo em vista o teor do .Memo. n.• 
01~/~SSEJU~. de 05 de outubro de 2012. .. 

RESf>LVE: 

Art. 1' . Aútorizar o deslocamento da 
~ervidora .Daniela Silva do Na.sclmento- ASsessora· Jurldica 
~ ÀOAP. dà _sede d~ suas at~uiçÕes ~~,cápá~P. ~té a 
cidade de BrastlíaiDF. 110 período de 17 a 19/1012012, com o 
~llf~ti;v,o ,d.e pártlctpar RO Cu~o de ·co.rit.r~t~~o di(eta p~m 
,lic"~,ção". 

A e.6ES.fP..,E.ti!E F!~ ~9~c~~ 1o,e 
O~_ENVO.LYJMENTOHD />,t§t;.P.~ - f;.,OA!'. no ,uso de suas 
atnbuiçOes conferidas pelo D!!.,C~\0 nfi .t208. de ,11 àe 
fevereiro de 2011. 

RESOLVE: 
.;·'l:lo/'".·11' 

Pág. 20 

Art. 1' ·Designar o servidor descnto abaixo 
para fiscalizar a execução do Contrato n• 02512012, firmado 
entre a Agência de Desenvolvimento do Amapá - AOAP e 
a Empresa INTERNAUTAS INFORMÁTICA LTDA. referente 
à renovação software de antivirus. contendo 100 licenças. 

. I Rubem Teodosio dos S Rodrigues! ADAP 

DÉ·SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUÉ-SE. 

Macapá • AP, 11 de optu~e 2012. (" s \Jíw,~ lv~~ Ant1Yrl6s Mor~ra 
·,,Direto a-Presidente 

PORTARIA N'. 0124/2012-ADAP 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • AOAP, no uso de suas 
a1ribuições conferidas pelo Decreto n• 1208. de 11 de 
fevereiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art.1•- Designar os servidores descrilos 
abaixo para fiscalizar a execução do Conlrato n• 03012012. 
firmado entre a Agência de Desenvolvimento do Amapá -
AOAf? e a Construtora Mato Grosso L TOA • ME, para o 
serviço de reforma do telhado do imóvel sede da ADAP. 

Adailson Oliveira Bartolomeu ADAP 

Manoel Robertino Gomes Lacerda ADAP 

Di':-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE·SE. 

Macapá - AP 1 ~.de ~utu_!ll.o de 2012 

'y'W,_;J)L-..).1 .\(~IIo/ 

I(Detran 

lvana Maria AniU~~ira 
', Diretor -Presidente_ 

'I Francisco Sãvio Alves Pinto 

PORTARIA N" 480/2012-DETRAN/AP. 

) 

O DIRETOR .PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO 
'oó AMAPÁ, no uso de suas atribuic;oes legais 
que lhe sáo conferidas por força do Decreto 
Estadual n• 0491, de 27 de fevereiro de 2012, 
respectivamente, e 

. CONSIDERANDO o advento da Lei 
Estadual n• 1.4531 de 11'de fevereiro de 2010, 
qu~ transformou o ÓETRÀN·AP em Autarquia; 

.CONSIDERANDO os preceitos 
estabelecidQs !)'elos artig.~s 147, I, § 2°, § 3° e§ 
4o da 'i.e; n~ 9so3, de 23 de s~te:nbro de 1997, 

~~~ ~~~tit~iu o Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como a Resoluçao n° 51/98, Resoluçao 
80/9~ 1d~ CpNT~AN, aiteradas pel~ Resolução 
'!§7''fPO~ - co.~T~A~ 1 e aiP,da, o dispostq ro~ · 
~nJI}q~ 3~~ ~ 3p A dO C/!J!=r~to \L~j ,f!~ 2.84~, ?e 
,O! i~!1 P!1z~mbr~~e 19~.0. ,qu~ inst!.~tJiu o ,Cqdigo 

ftm~! ~'ª~!.1.'*Q 

CONSIDERANDO o disposto na 
f..ç{f~ri.ª 1rt ioi.i1?.oo1 ~oe'rR,A~/~P, ,publicada'no 
PP.!= no 3~~5. ,d.e 30 .cte ab!;' .de 2.oo11 que 
~~:m~l,e.c,~ (1Qf!!l~S gerªi~ ~ f,e9uisitos 1para 
F.t~fl.e,~,c~~~~n~o · ,e J3.e,cr~denciamento de 
~M!P?~ ~!l.'1~.C? ªo :p~T~~~~~~r. ,e .a~erdeu ~odas 
.~~ F~~~.~.cii~~ ~.a .r,efer!.~.a p.Of~~!!~; 

m:§to1~,E: 

M ~o· ,CJ!.F.D,~9~.~ ,Yf;.NI~ 1IBJAPINO 
p~ SI.LY~ JfJ~I,O~. #~Yi.d~~p~e ~~~crito junto 
~P ,cpp~,el,~.9 1~egi!?~~ ,Ç,I! \tJI,e,~.ic~~a/Af', .sob o n° 
ê,S§,. .J~,rJ~9~<;~.9 ~,w~pJ,. iJ)lr~ ,ell,e,cu~o do~ 
~,ery.ic,çs ,de ~~.~ic.o p,er},to ,Examinador ,d~ 
!!.M~,i!,'?· r#Ft~tJ,t~ aos exa~e~ ~édicos par~ 
~b~et:~_c;~.o 1ça 1cm~}r~ ~~.~ip,n~l d,!!.l;l~bilitac~.o. 



Maca á, 23.10.2012 

pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
data 18 de outubro de 2012. 

Art 2° - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicaçao, com efeito 
retroativo à data do credenciamento, 
revogando-se as dísposíçoes em contrário. 

Registre-se, publiqu.e-se e cumpra-se. 

bro de 2012. 

PORTARIA W 482/2012-DETRAN/AP. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuíçoes legais 
que lhe silo conferidas por força do Decreto 
Estadual n• 0491, de 27 de fevereiro de 2012, 
respectivamente, e 

CONSIDERANDO o advento da Lei 
Estadual n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, 
que transformou o DETRAN-AP em Autarquia; 

CONSIDERANDO os preceitos 
estabelecidos pélos artigos 147, I,§ 2°, § 3° e§ 
4° da Lei n° 9503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como a Resoluçao n° 51/98, Resoluçao 
80/98 do CONTRAN, alteradas pela Resoluçao 
267/2008 - CONTRAN, e ainda, o disposto nos 
artigos 311 e 313 A do Decreto Lei n° 2.848, de 
07 de dezembrode 1940, que instituiu o Código 
Penal Brasileiro · 

CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria n° 032/2007-DETRAN/AP, publicada no 
DOE n• 3995, de 30 de abril de 2007, que 
estabelece normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e · Recredenciamento de 
Médicos junto ao DETRAN/AP, e atendeu todas 
as exigências da referida portaria; 

RESOLVE: 

Art 1°- CREDENCIAR A CLÍNICA CMT
Clínica de Medicina de Tráfego, sob a razào 
social GÓES E IBIAPINO L TOA-ME, pessoa 
jurídica no CNPJ/SRF/MF sob o n°. 
16.690.823/0001-26, com sed.e à Av Procópio 
Rola, n• 2080-sala 05, Santa Rita, CEP. 68.901-
076, Macapá-AP, pelo prazo de 12 (doze) meses 
a contar de 18 de outubro de 2012. 

· Art 2° - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicaçao, com efeito 
retroativo á data do credenciamento, 
revogando-se as dísposiçoes em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Maca1~--~e~.outubro de 2012. 

'(L' _..··" 
· FRANclss .. ·o·sÁvl AL·~ PINTo 

DeleQado de oficia ívil 
Dir~or-Pr_esi nte__!)~ AN/AP 

(IMAP 

Maurício Oliveira de Souza 

PORTARIA 

(P)N" 220 I i012- UPE/IMAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto de n°. 0006 de 03 de Janeiro de 
2011. 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art - 1° - Homologar o deslocamento da 
servidora TATIANA BARBOSA DA COSTA, 
Analista de Meio Ambiente, da sede de suas 
atribuições em Macapá/AP, ao município de 
Amapá/AP, onde realizou inspeção técnica 
para atender o Mandato de Intimação da Juiza 
de Direito Dr". Líege Cristina de Vasconcelos 
Ramos Gomes, da 1' Vara Civil de Fazenda 
Pública· da Comarca de Maca pá refereôte a 
inspeção no Matadouro do Município. De 
Acordo Com o Termo de Cooperação Técnica 
002/2012-SEMA/IMAP. O veículo foi conduzido 
pelo Servidor MELQUIZEDEQUE SANCHES DA 
SILVA, 'Motorista, no período de 21 a 22 . 
09. 2012. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em 
contrário. 
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO 
DO AMAPÁ -IMAP. 

Macapá-AP, 01 de Outubro de 2012. 

MAUR~~~E SOUZA 

Diretor Presidente 

Notificação N°. 163 

O Diretor Presidente do lnstiMo do 
Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado 
do Amapá, no LSO das atribuições que lhe são Conferidas 
pelo Decreto n° 006, de 03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Notificara Sr. Antonio Salamundo Oliveira, para no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação 
desta notificação, apresentar as alegações finais, 
referente ao processo n° 4004.833/201 O. 

Macapá, 18 de outubro de 2012 
I 

Mat0J~"oo Souza 
Diretor Presidente 

COMISSÀO PERMANENTE DE LICI:AÇÀO 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 002/2012 

\·\;r;,. o <V_.P J!)<j -

HornoiÓgO nos termos da Lei: 

Em: t610912012 · 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4000.649120121 

2012 -IMAP 

ASSUNTO: 1·1exrgrorhdade de Locrlaçiia 

UNIDADE: lnstilula · ao Mero Ambrenle e de 

Ordenamento Terntonal De Estado Do Amapá 

IMAP 

OBJETO: Cansullana sobre Sensoriomenla Remato 

·glebas O c [stadc do Amap;~ 

INTERESSADO: Sav10 Lurz Carmo na das Santos 

FONTE: 0101·FPE 3390 36 Programa de Trabalho 

2104 2 

VALOR RS 1 S 000 00 lOuonze Mil Rears). 

DUTAÇAO ORÇAMENTÁRIA -Fonte 0101. Ação 

2 · 04 2 , 160005) Natureza de despesa 33 90 36 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 25. onciso 11 cc 

Art 13 rncrsalll. 

PROCESSO: 4000.649/2012 

Pretende este lnstrtulo pactuar com · 

Senhor Savrn LJrZ Carmona das Santas CPF (lv1F) 

587.109 736·72. vosanda a cootrataçãa de servrços 

espeoa•.zaoos de consultona para av<Jhar a qual1dade 

geomet;tcLJ dos prodJtos tie ~ensonamento remoto. 

•magens 1\LOSIPALSAR. modo Stnglc (FSBl. utr;rzadas 

para mapeamento de oito g'ebas do Estado Do Amapá. em 

caofarmtdade car'1 Norma técnica para o 

georreferclic1amento de tmóvcrs rurais no valor de RS 

15 O:JO.OO fqurnze mrl rears1 

Justrfrca·se . a presente contratação 

Pá . 21 

consrderando <J termo cté referencra pagrnas 20 a 25 e 

· plano de traba;ho pagrnas .2ü a 34 a complextdade e a 

carênc1a ~e prof1ssmna'rs nab1lrtados em desenvolver essa 

atrvrdade na Estado Da Amapa e a pretenso contratada 

possue Mestrado em Sensoriamento R~mota (pagina 44) 
1 

e nalóna canhectmenlo do assunto. conforme demanst;a 

atraves de trabalhos )à rea,tllados na área i acostados nos 

üUIOS u~yHI<JS 4 7 a ~1 . 

O tnstrtuto do Mero Ambrente e :Je 

Ordenamento I erntoroat do Estada Do Amapá para 

desenvolver suas atrvrdades que e a regulanzação 

fundrárra precosa conforme legislação vigente certificar 

suas ·glebas. e urnd das etap<Js são o yeorreferencii1mento 

e o senson~mento remoto que necess1ta desta consulta na 

á aferor se os dadas coletaoos estão de acordo com a 

legtslaç.ão e que não apresentaram erros em suõs co!e·.as 

Pe,o exposto para salvaguardar os 

mteresses díl 1\0minrstração publica e oemcnstraoa a 

neceSSidade e )USilficat~va de contratação da refer1cta 

consultona. submetemos a presente JUSirficat1va pa:"a 

assessor.a JUrid.ca e oosteflor homologação de Vossa 

Senr.oroa bem como sua publicação no diàno afrcral pc 

Estado do Amapa para cumpnmenta da Ler do drsposto c a 

Lei 8 5EG/93 e suas alterações postenares 

Macaoà·AP. 11 de Setembro de 201~. 

VANESSA FRA:{~\~Q~~-h~~E MORAES 

Presidente da CPLIIMAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE JUSTIFICATIVO N' 003/2012 

RATIFICO 

Em 2410712012 

. 1:1r?l·O ~' ,'D , .... 
MAURiéJO OLIVEIRA OE SOUZA 

Diretor Presidentc!IMAP 

Processo: n' 4.000.63112012 
Objeto: Aquisição de Material Impresso. 
Fundamenlaçâo legal: artigo 24, V da lei 8.666/93. 
Adjudicado: Q. 5. Da Silva- EPP. 
Valor: R$ 7.294,00 (sete mil duzentos e noventa e 
quatro reais) 

Excelentlssimo Senhor Presidente 

Pretende esta autarquia pactuar com a empresa 
O. S. Da Silva - EPP, aquisrçaa de Matenat Impresso para 
atendimento das atividades fins deste ln;trwta que 'tem 
acentuado principalmente para atend1mento das demandas ao 
Programa Lote Legal e Fiscalização Ambiental 

Justrfica·se a contratação da empresa. face de não 
haver participantes do oregão presencral do dia 27/06i2012 e 
09!0712012. conforme consta em ala registrada no processo 
adrn1nis.trativo. E por esses matena•s. serem imprescrndíveis 
para o desenvolvimento das at•vtdades desta Autarquia 
economia ProcessuJ. P. os preços pralrcados està de acordo 
com praticato no mercado 

Ao hunc moda. verrlrca-se in casu Que foram 
atendrdas todos os reqursitas legai!; e factua1S balrzadores da 
ação administrativa em pauta. tars como. a razão da esc•;lha 
do executante e a JUStificativa do preço Dar concluimos que a 
contratação sub exame enquadra.se perteitomenle nas 
exrgêncras edilalrcias do referente pregão 

Pelo exposto para 'salvagu"'dar os interesses da 
Administr<:~ção deste lnStlll.ltO e demonslrada a hipótese 
rncidente de&ta açãO sÚbrnetemas a r.resenle jUSIIfrcatrva ã 
apreciação· e homologação de Vossa Excelência. ao mesmo 
tempo em que sohcrtamos a sua puolrcação na Impressa 
Ofictai. para que se cumpra o drsposto no Art. 26 da Le1 dti 
Licitações e Contratos em vrgor condição de eficácia deste 
ate · 

' Macapa-AP. 24 dejulhc je 20'? 

\ J ,: -\L) ..... · M·J· .. , .::) 
VANESSA FR Z (f IBERN~ DE MORAES 

··~ 

Pres1qente aa CPL~MAP 

c=================7~-~ (Lacen "~r 
Fernando Antônio Medeiros 



Maca á, 23.10.2012 

EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2012- LACEN 

CONTRATO que entre si celebram o 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 
DO AMAPÁ, e a Empresa SERVCOM L TOA- ME, 
para FORNECIMENTO DE CENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO TIPO SPLIT (COM 
INST ALAÇÂO), para os fins nele declarados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: 
Lei N° 4.320, de 17/0311964: 
Lei N• 10.520-2002; 
Lei N° 8.666, de 21/0611993 e suas alterações 
posteriores; 
Lei Complementa·r N° 101. de 0410512000; 
E ediial do pregão 00312012; 
E dema.is cominações legais aplicaveis ao objeto; 
E o que constar nos autos do Processo Licitatório 
N° 17.000.104/2012- LACEN 

"clÁUSULA SEGUNDA OBJETO DO 
·CONTRATO: 
2.1 - O presente instrumento tem por objeto a 
Aquisição de centrais de ar condicionado tipo split 
(com instalaçao) para as dependências do 
LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 
DO AMAPA-LACEN/AP. conforme as 
especificações constantes no Edital do PREGÃO . 
PRESENCIAL n•. 003/2012. 

' 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGt:NCIA: 
3.1 - A vigência do presente Instrumento sera ·de 
12 (doze) me~s •. contados de 25/09/2012 a 
25/09/2013. podendo ser prorrogado. pór iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

·meses .. desde que configurado o interesse das 
partes e mantidas as mesmas condições exigidas 
na habilitação. tendo como observância o disposto 
nos termos do paragrafo 2•. do Art. 57, da Lei 
8.666/93, com suas alterações posteriores. E 
demais legislação aplicavel. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR 
4.1 - O valor global do presente Contrato é de RS 
52.286,00 (cinquenta e dois mil. duzentos e oitenta 
;;; seis reias), conforme Cronograma de 
'J<:::embolso deste. 

CLÁUSU'..A SEXTA DOTAÇÃO 
ORÇA!J.ENTÁRIA 

· 6.1 -A despesa relativa a este Instrumento deverá 
correr por conta da seguinte dotação 
orçamentaria: Programa de Trabalho 
10.304.0130.2217 Fonte 0216 Elemento de 
Despesa 4490.52, que dará suporte a referida 
despesa, no ano em curso. sendo registrada 
através de apostila. conforme Cronograma de 
Desembolso deste Instrumento, devendo ser 
providenciado dotação para o exercício seguinte. 

Data de assinatura: 25 de setembro de 2012. 

~ ::. ,: . \ 
.-t;., ÁNÉT~ C:o~T A AMANÀ:iÁs , 

DIRETORA PRESIDENTI;iLACEN • INTERINA 
CONTRAT.ANTE 

(P·rodap 
José Alipio Diniz de Moraes Júnior 

EXTRATO 00 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
E RECONHECIMENTO DE DIVIDA N" 00812012 
Processo Admlnistmtivo n• 5602412012 

Aos dezessete dras do mês de outubro .do 
ano de doi~ mi! e doze, reuniram-se nesie 
PROD/>.P, localizado na Rua São José. s/n, Centro 
- !vlacapá - AP, as PARTES abaixo qualificadas, 
para firmarem o PRESENTE TERMO DE AJ~STE 
DE CONTA E RECONHECIMENTO DE OlVIDA 
nas condições que se seguem: 
Pelo presente instrumento Público Contratual e 
nos melhores termos de direito, de um lado 
doravante denominado de CONTRATANTE o 
C.EN1 RO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORAAAÇÃO - PRODAP, pessoa jurldica de 
direito público interno com sede na Rua São José, 
s/n, nesta capital, inscrito no CNPJ/MP sob o n• 
01.591.39210001-73. representado neste ato pelo 
seu presidente Sr". JOSÉ ALIPIO DINIZ DE · 
MORAES JUNIOR. inscfito no· CPF n• 
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691.895.362.15 e RG n• 041738' 2' Via - AP. 
residente e domiciliado nesta cidade, e de outro 
lado como Contratkdo a EMPRESA BRASILEIRA 
DE TELECOMUN)CAÇÓES S/A - EMBRATEL, 
adiante designada! simplesmente CONTRATADA, 
pessoa jurldica de direito privado, com sede na 
Avenida Presidente Vargas. inscrita no CNPJ sob 
·o n• 33.530.46810001-29, neste ato representada 
por seu Diretor. o Sr" FÁBIO LIMA MONTEIRO, 
inscrito no CPF n° 597.324.312-53 e RG n• 
248.688-7 SEGUP/PA, residente e domiciliado 'la 
cidade de Macap~. resolvem celebrar o presente 
termo, em confoj'midade com as cláusulas e 
condições seguint(ls, que se obrigam a cumprir. e 
respeitar o presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DfVIDA AO 
CONTRATO DE ~ESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 
007/2005 E RESPÊCTIVOS ADITIVOS. 

. CLÁUSULA 1" - DO OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS; 
1.1 - O presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECO'NHECIMENTO DE DÍVIDA tem 
por objeto a liquidação do valor devido pelo Centro 
de Gestão da 'recnologia da lnformaçao -
PRODAP, bem como o reconhecimento da 
despesa, relativa ao pagamento dà prestação de 
serviços de fornecimento ·de serviço de· 
comunicação de· dados, conforme faturas 
devidamente atestadas por esta autarquia, 
constantes no Processo Administrativo n° 
56024112. 

CLÁUSULA 3°-00 VALOR; 
3.1 -O valor do :presente TERMO DE AJ!JSTE 
OE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DMDA 
é de R$ 39.149,1.8 (trinta e nove mil, cento e 
quarenta e nove reais e dezoito centavos), 
referentes à prestação de serviço de 
comunicação de :-dados no mês de agosto de 
2012, e sera pago .em uma única parcela a 
CONTRATADA, cpnforme Nota de Empenho n• 
2012NE00164, em1tida no dia 17/1012012. 

CLÁUSULA 4• - DA DOTAÇÃO. 
ORÇAMENTÁRIA. 
4.1 - O valor do present~ Termo é de R$ 
39.149,18 (trinta é nove mil, cento e quarenta e . 
nove reais e dezoito centavos) e correrá a conta. 
da Fonte 101 - Recursos de Transferência da 
União (RTU). Programa de Trabalho 
1.15.201.24.126.1190.2362.5.160030 
Manutençao de Serviços Administrativos, 
Elemento de despesa 339039 - Outros serviços · 
de terceiros. · 

CLÁUSULA 5°- DA QUITAÇÃO PLENA; 
5.1 - O recebimento do valor estabelecido na 
Cláusula 3' do presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, 
importa em total quitaçáo da divida mencionada na 
Cláusula 1 • . 

CLÁUSULA 71 - DO FOR0;-
7.1 - As partes -elegem neste ato como único
competente, para .a solução de questões ou de 
interpretações divergentes com base · neste 
instrumento que, amigavelmente. não puder 
resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de 
Macapa-AP, com expressa renúncia. por si e seus 
sucessores, de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSUilA a• - DA PUBLICAÇÃO: 
8.1- O presente T,ERMO DE AJUSTE DE CONTA 
E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA deverá ser 
publicado em resómo no Diário Oficial do Estado, · 
no prazo de 20 {vinte) dias ou até o quinto dia útil 
do mês seguinte à contar da data de · sua 
assinatura, cónforme prevê o paragrafo único do 
art. 61 da Lei n•. 8.666/93 .. 

Assim sendo, estando as PARTES justas 
e acordadas, assinam o presente TERMO DE 
AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE. 
DÍVIDA, para qu~ produza seus jurídicos e legais 
efeitos. · 

Macapá-AP. 17 oc setembro de 2012. 

~. 
JOSF: ALIPÍÓ' iíZõE MCR.AES JUNIOR 

PRESIDENTEIPRODAP 
CONTRATANTE 
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EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
E RECONHECIMENTO DE OlVIDA N° 00912012 
Processo Administrativo n~ 71910/2012 

Aos dezessete dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e doze. reuniram-se neste 
PRODAP, localizado na Rua São José, s/n, Centro 
- Macapá- AP, as PARTES abaixo qualificadas, 
para firmarem o PRESENTE .TERMO DE AJUSTE 
DE CONTA E RECONHECIMENTO DE DíVIDA 
nas condições que se seguem: 
Pelo presente instrumento Público Contratual e 
nos melhores termos de direito, de um lado 

. doravante denominado de CONTRATANTE o· 
-CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - PRODAP, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua São José, 
sln, nesta capital, inscrito no CNPJ/MP sob o 11" 
01.591.392/0001-73. representado neste ato pelo 
seu presidente Sr". JOSÉ ALIPIO DINIZ DE 
MORAES JUNIOR, inscrito no CPF n• 
691:!!95.362.15 e RG n° 041738 2~ Via - AP, 
residente e domiciliado nesta cidade, e de outro 
lado como Contratado a EMPRESA BRASILEIRA 
DE TELECOMUNICAÇÕES SIA - EMBRATEL, 
adiante designada simplesmente CONTRATADA, 
pessoa jurldica de direito privado, com sede na 
Aver:1ida Presidente Vargas, inscrita no CNPJ sob 
o n• 33.530.468/0001-29, neste ato representada 
por s'eu Diretor, o Sr" FÁBIO LIMA MONTEIRO, 
inscrito no CPF n• 597.324.312-53 e RG n• 
248.688-7 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
cidade de Macapá, resolvem celebrar o presente 
termo, em conformidade com as clausulas e 
condições seguintes. que se obrigam a cumprir e 
respeitar o presente tERMO DE AJUSTE· DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N• 
007/2005 E RESPECTIVOS ADITIVOS. 

CLÁUSULA 1" - DO OBJETO E SEUS 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS; 
1.1 - O .presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem 
por objeto a liquidação do valor devido pelo Centro'. 
de· Gestão da Tecnologia. da Informação '
PRODAP, bem como o reconhecimento da 
despesa, relativa ao pagamento da prestaçao de 
serviços de fomecimento de serviço · de 
comunicaÇão de dados, .conforme faturas 
devidamente atestadas ,por esta autarquia, 
constantes no Processo Administrativo n° 
71910(12. 

CLÁUSULA 3°- DO VALOR; 
3.1 -O valor do presente TERMO DE AJUSTE 
DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA 
é · de R$ 43.848,07 (quarenta e três mil, 
oitocentos e auarenta e oito_ reais e sete 

:Centavos),· referentes à prestaçlio de serviço de 
comunicação de dados no mês de setembro de 
2012, e sefá pago em uma única parcela à 
CONTRATADA, conforme Nota de Empenho n• 
2012NE00165, emitida no dia 17/1012012. 

CLÁUSULA 41 
- OA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
4.1 • O valor do presente Termo é de R$ 
43.848,07 (quarenta e três mil, oitocentos e 
quarenta e o!to reais e sete centavos) e correrá 
a conta da Fonte 101 -Recursos de Transferência 
da União (RTU), Programa de Trabalho 
1.15.201.24.126.1190.2362.5.160030 
Manutenção de Serviços Administrativos, 
Elemento de despesa 339039 - Outros serviços 
de terceiros. 

ClAUSULA 5°- DA QUITAÇÃO PLENA; 
5.1 - O recebimento do valor estabelecido na 
Cláusula 3" do presente TERMO OE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DiviDA, 
importa em total quitação da divida menCionada na 
Cláusula 1 •. 

CLÁUSULA 7a- DO FORO; 
7.1 - As partes. elegem neste ato como único 
competente para a soluçao de questões ou de 
interpretações divergentes com base neste 
instrumento que, amigavelmente, não puder 
resolver, o Foro da Justiça Es!<!dual, Co1113rca de 
Macapá-A_P, com expressa renúncia. por si e seus 
sucessores, de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 



Macapá, 23.10.2012 

CLÁUSULA 88
- DA PUBLICAÇÃO: 

8.1- O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTA 
E RECONHECIMENTO DE DiVIDA deverá ser 
publicado em resumo no Diário Oficial do Estado, 
no prazo de 20 (vinte) dias ou até o quinto dia útil 
do mês seguinte à contar da data de sua 
assinatura. conforme prevê o parágrafo único ·do 
art 61 da Lei n•. 8.666/93. 

Assim sendo, estando as PARTES justas 
e acordadas, assinam o presente TERMO DE 
AJUSTE DE CONTA E RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA. para que produza seus jurldicos e legais 
efeitos. 

Macapá-AP, 17 de outubro de 2012. 

JOSt ALIPIO~S JUNIOR 
PRESIDENTEIPRODAP 

CONTRATANTE ----··· 

(Rurap 

Max Ataliba Ferreira Pires 

PORTARIA N.• 802/2012 UP/COAFI-RURAP 

) 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP. no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de ·o3 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. 
W437/2012/PROTAF-CATER 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Henrique Szymanski Ribeiro Gomes, 
Extensionista Agropecuário. que viajou da sede 
de suas atribuições Macapá, até o município de 
ltaubal, Amapá e Maracá, com objetivo de realizar 
levantamento de novos beneficiários para o 
PROTAF, safra 2012 e 2013, no período de 17 á 
21 de Setembro de 2012. 
Art. 2°) Dé-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá (AP)~,(:le Setembro de 2012 

MAX ATA~~IRA PIRES 
Diretor Presidente 

(SIAC/Super-Fácil 

Dário Nascimento de Souza 

EXTRATO 

) 

2o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço 
n°. 003/2011- Pregão Presencial n°. 003/2011-
SIAC- Processo n•. 40.000.474/2011 
PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
por intermédio do SISTEMA INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SIAC, como 
CONTRATANTE e a empresa, SERVIC !,.TOA. _ 
como -CONTRATADA, para fins nele 
declarados. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.• 10.520, de 
17.07.2002, Lei n°. 7.102. de 20/06/1983, Lei 
Complementar Estadual n• 0044/2007, Decreto 
Federal n°. 3.555, de 08.08.2000, Lei 
complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, 
Medida provisória n° 2.182 de 23/08/2001, Lei n• 
10.192, de 14 de fevereiro de 2000, Lei n° 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, Lei complementar n° 
101, de 05 de maio de 2000, Lei n• 4.320, de 17 
de março de 1964, Decreto n° 5.504, de OS de 
agosto de 2005 e subsidiado pela Lei n• 8.666, 
de 21 .06~ 1993, e suas alterações posteriores. 
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O 
presente Termo aditivo altera a CLAUSULA 
SÉTIMA-DA VIGENCIA E PRORROGAÇÃO, 
conforme Plano de Aplicação, anexo 1 e 
Cronogramas de Desembolso anexo 11 e 111 do 
referido Termo Aditivo. 
CÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O 
presente Aditivo terá início no dia 01 de 
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outub"ro de 2012 e término em 30 de setembro 
de 2013. 
CLÁUSULA QUARTA • DA RATIFICAÇÃO: 
permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original, estabelecidas 
no Te.rmo de Referência do Edital do Pregão 
Presencial n°003/2011 (anexo 1), itens 9.26 e 
9.27-DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, não 
modificadas direta ou indiretamente por este 
Termo Aditivo. 

Macapá-AP, 01 outubro de 2012. 

~' 
Dar~~ d~ Souza 

DIRETOR-GERAL DO SIAC 
CONTRATANTE 

Sociedades de Economia Mista 

(CEA ) 
José Ramalho de Oliveira 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 015/12-CUPRE/CEA 

PROCESSO N'. 133/2012-CUPRE/CEA 

PREGÃO ELETR0NICO N'. 021/2012-CUPREJCEA 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. em 
cumprimento ao disposto no Art.15 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, Decreto n'. 3.931/20Ó1, Pregao Eletrônico n•. 
021/2012-CL. torná público o extraio da Ata de Registro de 
Preços do objeto abaixo relacionado, conforme especificações, 
valores e fornecedor: 
LOTE 1 

EMPRESA REGISTRADA: CORPORAÇAO BRASILEIRA 
DE TRANSFORMADORES- CBT 
REPRESENTANTE: ANA LUIZA ~TEIA DE LIMA 
CNPJ: 13.587.136/0001-91 
ENDEREÇO: Rua lwaglro Yoyama, 1200 - Jardim 
Paulistano- São Carlos-SP- fone (16.)3306 4040 
BANCO:BRASIL - AGENCIA: 3062-7 - CONTA 
CORRENTE: 24.254-3 

:Item Descrlçao do ~nd Quant 
Preço Unlt. 

produto (R$) 
! 

i Manutenção de 
Transformadores 
Trifásicos de 75 IWA. 
15 KV, 60 Hz. tensão 
primária 
13.8/13,2112,6/12,0/11 
,4/10.8/10,2. tens á o 

01 secundéria 220/127 V. Pç 107 2.934,57 
ligação' triangulo X 
estrela. instalação 
externa, fixaçao em 
poste. resfriamento 
por circutaçao natural, 
classe de isolamento 
15 KV. 

LOTE 3 

Item Descriçao do Und Qtd Preço Unit. 
produto (R$) 

Manutenção de 
Transformadores 
Trifásicos da 150 
KVA, 15 KV, 60 Hz, 

j tensão primária 
! 13,8/13,2/12.6/12,0/11 
: ,4/10,8/10,2. tensão 

Ot i secundária 220/127 V. PÇ 33 4.590,90 
: ligaçao triangulo X 
:estrela, instalaçao 
: externa, fixação em 
. poste. resfriamento I por circulação natural. 
classe de isolamento 
15KV. 

Data da Assmatura. 27 de Julho de 2012 

. Signatários: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA(CEA), AZOLFO 

GEMAQUE DOS SANTOS(CEA), HILTON ROGÉRIO MAIA 

. CARDOSO(CEA) e a Empresa Registrada CORPORAÇÃO 

BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES· CBT. 

Mac~pá-Ap, 24<1e outubro de 2012 

JOS~ LrA~~ ~E OLIVEIRA 
PR~ENTE/CEA 

COI)ITRATANTE 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE-REGISTRO DE PREÇOS N'. 016/12-CUPRE/CEA 

PROCESSO N'.133/2012-CLIPRE/CEA 

PREGÃO ELETR0NICO N'. 02112012-CUPRE/CEA 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, em 
cumprimento ao disposto no Ari.15 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, Decreto n'. 3.931/2001. Pregão Eletrônico n'. 
02112012-CL, torna publico o extrato da Ata de Registro de 
Preços do objeto abaixo relacionado, conforme especificações, 
valores e lornecedof' 

LOTE 2 

EMPRESA REGISTRADA: TRANSFORMADORES TUPA 
LTDA. 
REPRESENTANTE: ANDREA TUPINAMBA ALVES DA 
SILVA 
CNPJ: 83.273.136/0001-00 
ENDEREÇO: Av. Leopoldo Teixeira, 2000 - Km 06 - BR 
316- Centro· Ananindeua- fone (91) 32550026 
BANCO:BRASIL - AGENCIA: 5559-X - CONTA 
CORRENTE: 15.149·1 

Item Descrição do Unid Quant Preço Uni!. 
produto (R$) 

ManulençM de 
Transformadores 
Trifásicos de 112,5 
KVA, 15 IW. 60 Hz. 
tensa o primária 
13.8/13.2112.6/12,ol1 1 
1 ,4/10,8/1 0,2 estrela, Par 31 2.948,38 
instalação externa, 
fixação em poste, 
resfriamento por 
circulação natural, 
classe de isolamento 
15 KV. 

Data da Assinatura: 27 de julho de 2012 

Signatários: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA(CEA), AZOLFO' 

GEMAQUE DOS SANTOS(CEA), HILTO~ ROGÉRIO MAIA 

CARDOSO(CEA) 9 a Empresa Registrada · TIL 

TRANSFORMADORES TUPÃ LTDA. 

Macapá-Ap, 2210e outubro de 2012 

l.-
JOSÉJ JAL~O DE OLIVEIRA 

l~E~NTE/CEA 
CONTRATANTE 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 023/12-CL/PRE/CEA 

PROCESSO N'. 061/2012.CUPREICEA 

PREGÃO PRESENCIAL N'. 06312012-CUPREICEA 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses 

A Companhia de Eletricidade . do Amapá - CEA. em 
cumprimento· ao disposto no Art.15 da Lei 8.666193 e suas 
alterações, Decreto n'. 3.931/2001, Pregão Presencial n'. 
063/2012-CL, torna público o extrato da Ala de Registro de 
Preços do objeto abaixo relacionado. conforme especificações, 
valores e fornecedor: 

LOTE UNO DESCRIÇAO VALOR 
UNT. 

11 2035 CAFÉ torrado e moído, extra-forte, a R$ 3.34 
vácuo, primeira qualidade, com 250 g. 
Acondicionado em embalagem original 
do fabricante, com dados de 
identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de. validade, de 
acordo com a Rejolução 12/78 da 
CNNPA. O produto deverá ter o selo de 
pureza da Associação B"silelra da 
Indústria do Cafó · ASIC. MARCA: 
MARATÁ 

Data da Assinatura: 12 de agosto de 2012 

Signatários: JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA (CEAJ, AZOLFO 
GEMAQUE DOS SANTOS (C.EA), HILTON ROGERIO MAIA 
CARDOSO(CEA) e a Emp~t :eglstrada A. R. GOlS· ME 

Macapá-Ap, 22-c;utubro de 2012 

JOSÉ 'PI ~L~O ~E OLIVEIRA 
~~NTE/CEA 

CONTRATANTE 

EXTRATO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 024/12-CUPR~EA , 

PROCESSO N'. 061/201Z·CUPREICEA 

PREGÃO PRESENCIAL N'. _063/2012-CUPRE/CEA 

VALIDAR.!;; 12 (Doze) Meses 



Macapâ, 23.10.2012 

A Companhia de Eletricidade de Amapé - CEA. em 
cumprinento ao disposto no Art.15 da Lei 8.665/93 e suas 
alterações. Decreto n'. 3.931/2001, Pregão Presencial n'. 
063/2012-CL, torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços do objeto abaixo relacionado, conforme especificações. 
valores e fornecedor: 

I LOTE UNO DESCRIÇAO VALOR 
UNT. 

I 
I KG AÇÚCI\R refinado, branco, de primeira R$ 3,30 

qualidade, cem 1 kg. Acondicionado 
em embalagem crlglnal do fabricante. 

I com dados· de idcntiticaçao . do 

I l produto, data de fabricaç3o .c prazo de 
validêlde, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. MARCA: UNIAO 

Data da Assinatur.a: 12 de agcsto de 2012 
Signatários: JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA(CEA), AZOLFO 
GEMAQUE DOS SANTOS(CEA), HILTON ROGERIO MAIA 
CARDOSO(CEA) e a Empresa Registrada C.M. DE 
OLIVEIRA & CIA L TOA. 

(Caesa 

Macapá-Ap. 22! de Outubro de 2012 

. ·I ~ ·. JOSJtA.f.~O DE OLIVEIRA 
'PR~NTE/CEA 

CONlRATANTE 

Ruy Guilherme Smith Neves 

EXTRATO DO CONTRATO N' 069!2012- CAESA 

Partes Integrantes: 
CAESA- Contratante. 
PARÚ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA- EPP 
-Contratada. · 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente contrato é regido petos tormc,s da Le1 Federal n' 
8.666'93 e suas aHerações postenores. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO: 
C011SiitUI objeto deste contrato a CONTRAl AÇÃO DE EMPRESA 
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PELA CONTRATADA: Manoel Ftgue~redo P1canco 

RESUI.Ti\110 [)F. t !CITAÇÃO 
~ROCESSO: 2012/óK354 -DI RTF l CAE~A 
CONVITE 00612012- Cl'lJCAESA 
TIPO: MENOR PREÇO GLO!JAI. 
DAT ~: 16110/2012, às IOhOO-
OBJETO: SELECIONAR PROI'USTA I'ARA EXECtJ~:Ao 
DOS SERVIÇOS DE AMI'LIAÇÀO UO SISTEMA DE 
MlASTECIMENTO DF. ÁGUA NA LOCALIDADE D!: 
Ci!IRIJPORA. EM CUTIAS ·AI' 
VALOR: R$ 138.978,5) (cento c trilHa c nitn mil. 
no\'cccntos c setenta c ono reai> c cinquenta < cin~o centavo~). 
RECURSOS: Conta 04.48.900 e Footc de Recurms: 
O 1.11.200- Recmsos a de ClienteS. 
EMPRESA: PARI.· C ST liÇÕES E SEU VIÇOS LTUA 

. -F.I' ·u.~· ' 
Jes s. (inimarilcs 

te d CPUCAESA 

[ Fundação Estadual ] 

Wcria ) 
Dinete Regina Pantoja 

RESOLUÇÃO N° 009/2012- CEOCA/AP 

Dispõe sobre a aprovaÇilo de prorrogação de prazo 
para prestação de contas do Convênio 
n'6000.055234.09 4/ PETROBRAS/GEA/FCRIA 

DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI_ÇOS DE O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
J:MPLIAÇÂO DO SIS1EMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADA CRIMJÇA E DO· ADOLESCENTE 00 AMAPÁ 
COMtJNIOADE DE GURUPORA- CUTIAS ·AP : -
C ~i.USULA QUARTA_ 00 VALOR DO CONTRATO: C E DCA I AP, no uso da competênc1a que lhe é 
0 vn;!'r global do presente Contrato e de R$ 138.978,55 (Cento e conferida pela Lei Estadual rf' 0371 I 97 e conforme 
trlr;~a ~oito mil, novecentos e setenta e oito reais e cinqüenta e dec1sao ad referendum. 
cinco c~ntavos). · 
CLÁUSULA QUINTA- DA FONTE DE RECURSOS: RESOLVE: 
Os recurso.; financeiros destinados ao pagamento pelo 
fornecimento do objeto desta licitaçao são 'cinundos a Conta 
0~:48.900: Classificação Cont:\bit 01.11.200. Recursos a Receber 
de Clientes • 
CLÁUSULA NONA- DA VIGÉNCIA 00 CONTRATO: 
O orazo de vigência contratual é de 90 (mwenta) dias, a contar da 
em1ssiio da Ordem de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- 00 FORO: 
Para d1rimir questões relacionadas ao presente contrato. as partes 
elegem o toro da cidade de Macapá:AP, com ren0ncia a qualquer 
outro. por mais privilegiado que SeJa. 
E. por estarem justos e acordados. lavrw-sc -:ste instrumento em 
03 (três) v1as de lgua! teor e forma ·psra os fins de direito, c o 
ass~nam na presença de 02 (duasl restemunhas também abaixo 
assinadas. 

Macapâ-AP~1 ~de~~ d: 2012 . 

Ruy Gull rme Smlthteves 
Dtr tor Presidente 

EXTRATO DO 4' TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N'. 016/2010-CAESA. 

QUARTO TERMO ADmVO AO CONTRATO N' 016/2010· 
CAESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAESA E A M. F. PICANÇO
ME. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO: Modifica-se n 
CLÁUSULA QUARTA !DA VIGÊNCIA), prorrogando-se o 
pr.zo óe vigência por mais 02 (dois) meses, a contar do dia 
OS de outubro de 2012 até o dia. 06 de dezembro de 2012. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO: A 
~lter;;çâo contratual de que traia cs:e instrumento P. haseada 
r.o disposto nas Clausulas Quarta do Ccntrato Ongmal. nas 
Jus!ificaliva~ e nos fundamentos constantes dos autos do 
Processo Mmmrstra1ivo n'. 2012'71551, pane integrante deste 
instrun)ento. c. em consonância com o art. 57, inciso 11. da Lei 
n" e.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUSLICAÇÃO: Fica a 
CONTRATAHTE obrigada a publicar extrato cio presente Termo 
Aditivo. nos termos do ar 6-t, parágrafo único. da Le1 n" 
6.666/93. 

PELA CONTRATANTE: Ruy GU1Inem1e Smith Neves - Cireto1 
Presidente. Evandro Amaral Pingartlho- D~relor Administrativo 
e Fin~nceirc. ,..mihon Lobato Coutinho - Diretor Técnic.o e 
Canos Antonio Almeida de Mello- D11etor Operacional. 

ARTIGO 1° • Aprovar a prorrogação de prazo. de 15 
dias. para prestação de contas do Convênio 
n'6000.055234.09.4/ PETROBRAS/GEAIFCRlA 
realizado entre a PETROBRAS e o Governo do Estado 
do Amapa/GEA. através da Fundação da Criança e o 
Adolescente/FCRIA. O período aprovado .é do dia 
05/10/2012 à 20/10/2012. 

ARTIGO 2° • Esta Resolução entra em vigor 
Na data de sua publicação. 

Macapá-AP. 10 det ~~tubro df 2012. 

Sandr~~s 
Presidente do CEDCA/AP 

MinistérioiPúblico Estadual 

(Procuradoria:Geral de Justiça=] 

lvana Lúcia Franco Cel 

PREGOEIRO· Portaria n•. 010012012·GABIPGJ 

RESUL T AOO FINAL DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE: Pregão N° 049/2012-MPAP 
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DEABERTURA: 17/1012012 
HORA: 10:00h 
OBJETO (resumido): Aquisição de Material de 

Consumo a ser utilizado na 
realização do evento ti 
Circuito de Corrida do 
Ministério Público do Estado 
do Amapá. 

PROCESSO: 300532012012-MPAP=.=------, 
EMP~g~ANENCEQOR 

C. L MAUES EPP 
CNPJ: 23.085.87110001-50 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Pâg. 24 

Com fundamento no inciso N do Art. 3° ele o 
Inciso XX do Art. 4' ambos. da Lei n• 10.5.20. de 17 de 
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇAO do objeto à 
licitante vencedora do certarr.e com o respectivo valor 
total acima mencionado conforme decisão registrada na 
?ta da sessao do dia 1711012012, 

-= aP.,1pdeoutubroda2012. 

Marcos Rav 'ymhães de Abreu 
PregoeiroiMP-AP 

TERMO DE HOMOLOGACÃO 
Ao Diretor-Geral do Ministério Público do Estado 

do Amapá. usando das atribuições · que lhes &ao 
conferidas por lei, considerando os critérios legais da 
legislação pert;nente e observando os preceijos do Artigo 
43, Inciso VI da Lei 8.666193. resolve HOMOLOGAR o 
jul9amento da licitaÇilo na modalidad~ Pregao Presencial 
·n°.049/2012 - nealizado pelo Pregoeiro Marcos Ravel 
Magalhaes de Abreu na sessão do certame supra· 
epigrafado, do dia 1711012012, ás 10:00h, que -declarou 
VENCEDORA do objeto da presente lic~ação. conforme 
especificado no Resunado Final da Licitação. 

Macapá-AP. 18 de outubro de 2012. 
Homologq, na fonna da lei 8.666193 e 

Lei 10.52010.2, e alterações posteriores. 
~--,. . ,') 

. :~v·<U.I·~/ 
Or" LOETE SILVA AGUIAR 

romotora de Justiça 

. .. _Qjretora-Garal 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipajs 

, .)- ~ ~~~..: • • -.. ~ ' •• • • • • ., < ~- ,' -. -

PREFEITURA HUI'IICtPAl OE MACAPÁ 
SECRETARIA MUI'IICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

URBANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÁO. 

AVISO DE t!CITACÃO PESf!UA, 

Tomada de Pr.eços 1'1''· 004/20 l2·CPL/SEM08/PMM. 
OBJETO: ConstruçAo e Reforma dos Próprio!> Públicos nos 
Cemitêrlos (São José. Nossa S~nhora da Conceição e São 
Franc;:isco de Assis), em Macapá-AP. 
licitação Considerada DESERTA ·por 2 (duas) vezes. 
Data de abertura da 1"' Licitação: 22.08.2012. 
Relllnc;amcnto abertUra da 2a UCitacão: 28.09.2012. 

Mac.apá·AP,//e outubro de 2012. 

;\la ns !>.'IL;;J ~ uza J 
Sec etá!P_ de o1:~s ... !.~~SJPMM 

• ESTJDO DO AMAPA 
P~EITURA MUHIQPA\. OE SANtANA 

GA~~OOPR~~~ 

DECRETO N•. 275/2012 • PMS 

O.PRRftiTO M\INJtlPAL OE:~NTA.N'A. uu.ndt'l das~IU~ :trlbul~'qllt" 
lhu ~~~ o.)nferidlS ~o·lnd$o Vi dt" arti~1 4~ dA t.et Off)l'llea dn Munlrlplo e, rm 
cnniou5hCI~ com 1o1 !Ai Munidpal n°. 003/IO·PMS. Qllt di~J'It"Ko r1'1brt' ~ 'J.:oten•turl 
AdminlJtrntiow-a do lotunu:ivito <lt S.nran.a • Prcfr.IIUI'l Mur.~J'I;J\, • rU mtrr:., 
rrnvt~mlu. 

C.ONSIDER..'LNOU li co:ututr. ntiS ãi!IIOS 'do r'rrn~l"~~ Mmini~r.tiiYO n• 
t0i8S/ZOlZ, oriuutlu do Oficio o•. ~60/2(112·GI.TI/í1 RF.Vm~NC:IA/S:ANI'rtf.\'. de ZS t1t 
St'tt"ru1Jrndf'20t'J. 

Af'ttlo t• . NOMEAR m scguintrs mt>mbros p;~:-a n•!nptll' t'l ~conselho 
ManldJUI dfl P't-e-vitlbd~ ~ CMP". ~o rnuuk!plo <Ir ~nt:llll:l. (Or. ..:u.:~ rtlPl'(":l\'ll~ 
~n!ld~dPI. f"lf'.uldn atsn1': !.OnStltuic.b: 

f.REsJDQiU QSI CMJI• 
8>:RNARDINO NOGUEIRA DOSSA!<TOS 

• HH!fiUt!'tanttdoP_o4er,~nld;pa1 
AMA.IIlin50X CUII.IiUMt 00 AMARAL .. Cu:~dh~~ tiN!:rr; 
ISAMm.E DA CUNKA NASOMEHTO .. Svf'lrntc; 
•!W>DOO~ 

MA AlA OF. HA.V.Ú: XAVffiR COMES· (l)nsc(hc:h'~tiruhr. 
WI1.SON MIRANDA CAMPOS · SupiC't'IU•; 

• Bctll:r:zlltarll<Ji.olmllliJUnJilln!l 
AJITONtO MF.SQUlTA MA. CitADO· Cc:utlhtlro mu!Jr: 
ROMAUJO CASTRO COAMEA • Sttt~lentt: 

• BcpmcntanU:sdgsSfn1domlnaUm..~ 

ILMA CORitr.A BWEllO· Cotrtelhrirotltular; 
AAJMUlfDO LOQATO DE nt!ITU nulO· Suplrntr. 

Artlc;o 11 • Estr. Ot-atto ent111 t'm YiJf)rm IÜ!\a d~·~:"' ~!"Mf\J'JJ'~ 

Anf.coJc. R~m·o:cas ~i.l:f'IC!Sitôcs~ntmnrrirl.., 

or-SE OtfrCIA, BEGISTIIF.-Sf E PUSLIQUf..St 

CA.BI~tTE DO PREFDTO MUNit:IPALUf.SMITMôA 

5AN1ANA·AP, Z6nF.SETt'MftRODEZ01Z. ~ 

--( ::n-, 
' '·· 'fr 

IOSÍ: ANTOliJOffOGUEIRA.ÍJli SOUSA 
Prth!ito Munldp:al rlt ~nt~n.1 

.i 

----- -- -~--------"" 


	

