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N° 5424 

Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

DECRETOS 
~ • I .. , ' ... • ,~ '~·: .- • 

de 2013 

ABRE CRÉDITO ~UPLEMENT AR NO 

VALOR DE R$ 7.312.261,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 

!hL são çor.feridas através do inciso VIH, do arl. 119, da Constituiçáo 
Estadu<>.l c do Art. 7". Parágruio Único, da Lfi nn 1.729 de li de 
.ian~iro de 2013, que estima a R~ceita e ftxa a Dc~pesa para o Exerdcio 
Financeiro de 2013. 

DECRETA: 

Art. I ° Fica aberto o Crcduo Suplemenwr no vaJor d~ R$ 
· 7.312.261,00 (Sete Milhões. Trezentos e Doze Mil, Duzentos e Sessenta e Um 

Reais). dcstina.do ao reforço de dot"vóc~ consignadas no orçament•J v1gente. 

conforme anexr, r.nnstar.te do presente Decreto. 

Art. z• O~ recursos nec~ssàrios a execução do disposto no artigo 

a:ll~nor. decorrem à conta de Convênios, firmados emre o Governo Federai e·o 
Governo do Estado do Amapá, na fo:ma do art. 43, da Lei FederaJ n. 0 4.J20i64. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na da la de sua pu blicaçao. 

Macapá-AP. 0~ de 201.3 

Secretário de Esta 

I 
I 

Anexo do Decreto n.0 O"tSJ . de og d~ ZOlL .. 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

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

Programo de Micro Regiao 
Iduso I Fonte I Natureza Valor 

Trabalho Município 

llci.to9u.2~15 160<Pn o I lO} 

I 
3.190.14 ~5\2.1~ 

_ _lT' 
fi I I (I' >390.10 1".1(4 

f.1)03(l 0 lü3 :tJ<JO.~Q <0'<.082 
6(1(1_;(1 o I Jllj I ~4<l/).5~ )46.S<l0 

f 

23.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 
Z3.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

Pragroma de Micro Reginoi 
, Iduso Fonte Natureza Valor 

Trabalho Munictpio 

20.60 t .0(1.10 :J2.1 :6003(1 I o 103 -l4QC).9_: ~:.4~7 

i 

24 000. SECRETARIA D: ESTADO DO TRABALHO E EM?REENDERORISMO 
24.101 • SECRET AlUA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDERORISMO 

Programo de Micro Regiao 
Iduso 

1 
Fonte Natureza V olor 

Trabalho Município 

R$ I 00 

Total ! 
-~ 
I 
I 

6.~64.~2111 

R$ I 00 
l 

Total . J 

25.427.1 

R$ I 00 

Tato~ 
___ __.j 

I 

,11.3.1~.06602491 160030 o to; 3)9039 28! 000 2Sl.OOO I 
! 11.?1:.0640.:!441 !6<)030 o lt)J 3!90.14 1 Ç.JOO I 

I 
1('1\1:134/ (I :~r; 33?0.30 1 )6.~06 

i [1\00J('• o {1/l .;;qo lJ I ;9 050 

i 60030 o ,~.:; I mo :;q 1:;5.1}4 I 
I t•Jl 14490521 2t9.oto I I ~ó003ú o 19.120 

I - i 
.: ~:; :ln~U :••(: I . I ;, i!)\I(J:~II o l•l' 'l?O.j? I .. ).qJ:! I 

I 
16011)1) o ,,]_; I 4490.5: "'.07~ 81.0041 

24 DOO · SECRET •.RIA DE E STA:JO DO TRABALHO E EMPREEN!::ERORISMO 
Z4. 302 - FUNDO DE APOIO AO MICQO E PEQ. EMPIIEENDEDOR E DE SEV. ARTESANAL 

R$ 1.00 

Va-tor_t-'1---T-o_ro_l ~ 
10<!.000 l ___ !0~:!1-~ 

i Programa de Micro Regtao I j 
Iduso Fo_n_re 

1 
.Natureza I 

Trabalho Município . . 
·------r---~--+---~- I t 

1 ll.J]J(I'":~(•l'··: I!)Ou3o . lo3 : ~49o.:: L 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Dorallce Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasil ia: Di:vanaide da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndigenas:Coaraci Macia! Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Politicas para Mulheres: lnailza Rosário Barata Silva 
·Secretaria Exlraord. de Polilicas Afro Descendentes:Nrucirene Almeida dr Oli•·eira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador:Délcio Ferreira de Magalhães 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano B. Balieiro 
Auditoria Geral: Benedito Balieiro Ferreira (interino) 
Procuradoria Geral: Antônio Kleber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: Ivanci Magno de Oliveira 
Policia Militar: Cel. ·PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Policia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria·Geral: Raimundo Lima da Silva 

Secret4rlos de Estado 

Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Carlos Henrique Schidt 
Ciência c Tecnologia: Antlinio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: Carlos Rogério Souza Salvador (interino) 
Educação: [Ida Gomes Araújo (interina) 
Receita Estadual: Jucinete Can•alho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves PicançQ 
Infraestrutura: Joel Banha Picanço 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Lineu da Silva Facundes 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva· 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Si\'Sido da Silva Brito 
Turismo: Do rival da Costa dos Santos 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Capiberibe 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Ivana Maria Antunes Moreira 
· Amprcv: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SIAC- Super F;icii:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria lzabêl deAbulquerque Cambraia 
lapen:Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Francisco Sávio Alves Pinto · 
Diagro: Marco Antônio Silva de Sousa 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Fernando Augusto Negrão Braga 
Jucap: Jean Ali'• de Sousa Nunes 
Lacen: h·aneh· I óosta Amanajás (interina) 
Pescap: João llosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza ,\maral de Araújo 
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Maurício Oliveira de Souza 
ARSAP: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Antônio Carlos Brito de Lima júnior (interino) 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

25.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA E' TECNOLOGIA. 
25.101 • SECRêTARIA DE ESTADO DA crENCIA E TECNOLOGIA 

R$ 1.00 l Programa de Micro Região 1 
Fonte Nafllreza 

--, 
Trabalho 

• Idoso Valor Total 

I 
Munic1pi4- -

119l1J.t18502)01 160030 u 10) 3Jq0.JO :!.2tJU 

'"'""' 

I ;600)0 o 10) JJ9U.J6 1.1.~00 

I 160030 o 10) 3390.39 .~0.200 
I~Ol13U (I lO) ;39L\.-J'i J.f/00 

L_ __ . ___ I 
- -

DECRETO N" Ol-5.6 (): ()80€ MA~O DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO. AMAPÁ, usanc!o.das atribuiçõe~ 
quC' U1c sao conferidas pelo art. 1\9, inciso )()(11. da Constituic.ão do Estd<JG du 

Amapá. e tendo em vista o contido no.Merno n° 070/2013-GSI. . 

RESOLVE 

AM. 1° Submeter H o Consellio de Justific:acão rl:. Polict~< Militar 

do .'\mapá. <.:omposto pelos Oficiais <~.baixo. o 2° Ten QOA Paulo Jorge .Dias de 

Oliveira. a ftm de julgar sua condma com base nas leu as a. b c c. d'J inci~'r' :. 
do :trl. 2''. da Lei n" 6.789, de 20 de maio de i980. 

Ten Cel QOC Rodine~ da Silva Bru·bosa · Presidenl~ 
Maj QOC Adilton de Araújo Correa · lnterrogántc 
Cap QO!'I Lindomar F'erretra Trindade · Esc;i·.-ão 

AM. 2° Tornar se·m efeito o Decr"eto n° 4383. de Ot'i dt~ dezembro 

ch: 2012, public:ldo no DOE n° 5362. 

Art. 3° Estabel~cer o praw de :lO (Lrintal dias. em atP.ndnn~nio 
ao ~!"CI'lStO no art. Jl, ch Lei n• ft.789j80. para COilc\USàO dM. Inthalhr·~. ~ · 
contar da data de publicação no Diário OftcJai do Estado. 

Macapá, 08 de março de 2013 

·~b. . . "·:~'"';~ ............ 
OORAUCE ~A'"'· .' ~ ~E SOUZA 

Governadora. em excr.cício 

DECRETO N"C1S30C08DE. MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00. AMAPÁ. usando das at:1i.J:.J1~iJes · 
que lhe são confendas pelo an. 119. inciso XX!l. da Constituição co Estad<J do 

:l.mapá, e tendo em vista o contido no Memo n° 070/2013-GSI, 

RESOLVE: 

Art. 1° Submeter ao Conselho de .Justificação da Policia Militru· 

do t\mapá. composto pelos Oficiais abaixo, o ~o Ten QOA Azarias de Ataíde 

Soares, a fim de julgar sua conduta com base nas letras a. b e c. do inci~o I, 
ritl art. 2". da Lei n• 6.789, de 20 de maio de 1980. 

Ten Ccl QOC Paulo de Oliveira dos Santos · Pres1dente 
Maj QOC Marcelo CavaJcant<: da Sih·a- lntcrrogant~ 

Cap QOA Vania Conceição Monteiro :\laciel · Esnivfi 

Art. 2° Tornar sem eleito o Decreto n° 4389. d~ Ofl de dtlembro 
d~ 2012. publicado no DOE n° ·5362. 

AM. 3° Es!.Abclecer o prazo de 30 (trima) dias, em atendimento 
ao pr.,,·isto no art .. 11. da Lei n° 6.789/80. para conclusão dos trabalht'S, " 
•·c·ntar à a dat~ de publicação. 

Macapá. C8 de março de 2013 

. ;~~t-i>lü. 
DORAUCE NAS~O DE SOUZA 

Governadora, em eJ<ercício 

l 
I 

I 
I 
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DECRETO No c '15 ~ DE 11 DE MARÇO DE 2013 

o GOVERNADOR DO ESTADO DÓ AMAPÁ,:~sando das atribuições 
que llic são conferidas pelo art. 119, inciso XX!I, da Conslituiç;i."d,do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n" 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em'V1sta o conlldo 
no Ofício ·no 205/2013-SESA, 

RESOLVE: 

· Nomear Rosa Nilvio da Silvo Coelho, ocupante do cargo de /\getlte 
Administrativo,- Classe S, Padrão Ill,. pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe de 
Serviços Gerais/HE, Código CDI-2, da Secretaria de P;stado da Saúde. 

Ma~apá, ll. de março 

DECRETO N° 0155 DE. 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO l>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da ConstitÚição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998 e 0762, de ó2 de julho de 

· 2003, e tendo em vista o contido no Ofício n° 276/2013-SESA, 

R E 5O L V. E: 

Exonerar José Mcria Costa Rassy da função comissionada de 
Responsável pelas Ati\idades da Clinica Traumo-Ortopedica/CCC/HCAL, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Mocopá, J.l de março de 2013 

9. ~ 'ÇJf(/11 
CAMIL GÓES C '1::1 

Go rnador . 

DECRETO N° Ol-56 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADo DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado·do 
Amapá, c/c a Lei n• 0417, de 17 de ab~ de 1998, e tendo em \is~a o contido 

no Ofício n° 302/2013-SESA. 

RESOLVE: 

Exonerar Nazareno Gilson Monteiro Porpino da função comissio· 
nada de Chefe do Laboratório de Anãlises Clínicas/HE, Código CDI-3, da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Mocopá, ll de março de 2013 

,fiJ 
&.~0PIBERIBE 
CARLOS 1A~~t:i:r Cfl 

DECRETO N° G'15'J.DE l.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n" 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em \ista o contido 
no Ofício n° 302/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Deisione Limo Castro, ocupante do cargo de Biomédico, 
Classe 3", Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal Ci\il do Estado do 
Anlapá, p;.,.a exercer a função da função comissionada de Chefe do 
Laboratório·de Análi~es Clinicas/HE. Código CDI-3; da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

Mocopá, ll de março de 2013 

'" ~~ 
DECRETO N° O'.f5í? DE ll DE . MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO" DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo coin 
os Decretos n~s 0674;de 24/01/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 301/2013-SESA, 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro (interino) 
Diretor 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Chete da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Almeida 
Chete da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nazaré J:avarcs Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABJO ·Associação Brasileira. de 

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

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. FONTE ARIAL 1 O •. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM .ASSINATURA 3 MESES 6 MESES. 12 MESES 

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

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

I'REÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................... : ........................................... R$ 5,00 
Exemplar Atrasado .. : ............................................ R$ 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5.50 
Centímetro para Compor ..................................... R$ 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 · 

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

des~cordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.seàd.ap.gov.br 

. HORÁ.RIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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RESOLVE: 

Exonerar Paula Katiucia Picança Pontes do cargo em com>ssão de 
Gerente de ~ubgrupo de Atividades de CERAC do Projeto "Controle Operacional 
da Assist~ncia". Código CDS-2. da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 
22 de janeiro de 2013. 

·Macapcí, ~1~ ~ "- ~ ~'/0,, 

. CARLOS C :::J0W :~:ato/~-

DECRETO N° 0'15CJ DE J 1 DE m~R_ÇC· DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art.· 119, inciso XXII, da ConstituiÇão do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decretos n•s 0671, de 24/01/11 e 0116. de 10/01/13, e \endo em \'lSta o 
contido no Ofício n° 285/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar. a pedido, José Luiz Campos Martins do cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades de Massoterapia do Projeto 
"Centro de Referência em Tratamento Natural", Código CDS-1. da Secretaria 
de Estado da Saúde, a contar de 06 de fevereiro de 2013. ' 

DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferid-as pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do' Estado do 
Amapá, c/c o art. 46. da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0672, de 24/0lfll e-0116. de 10/01/13, e tendo em vista ó 
contido no Ofício n• 111/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar Ma Cristina das Mercês Ferreira ·do cargo em 
comissão de Gerente de Operações Orçamentárias do Projeto "Operacional i
zação do Fundo Estadual de Saúde", Código CDS-2. da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Mocapá, Jl de ma..~ deftd2013 

~~~~BC BE) 
CARLOS ct:v~t~: 'f 

DECRETO W C~J DE J J t>E mAILCO 
\ DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei 0° 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decretos n•s 0672, de 24/01/ li e 0116, de 10/01/13, e tendo em '~sta o 
c.ontido no Ofkio n° 111/2013-SESA. 

RESÓLVE: 

Nomear Maria Nilce Souza. de Uma para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Operaçõ·es Orçamentárias do Projeto "Operaciónali
zação do Fundo :Estadual de Saúde", Código CDS-2, da Secretaria de Estarlo da 
Saúde. 

M_.. H '' ma.~ç.e- _ ,. @ 
b-~'""" ARLOS 1:':e::t:r Cí: 

DECRETO N" 0"'16.;3 DE .J l DE mA~ DE 2013 

O 'GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das' atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Est.ad~ do 
Amapá, cjc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Memo n• 259/2012-HMML. · 

RESOLVE: 

Exonerar Maria Luiza Gomes do Cruz da função cómissionada de 
Chefe do Set'-iço de Apoio a DiagnósticofHM, Código CDI-3, da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

Macapá, j l de de 2013 

tÍ~) !hi!J 
CARLOS IIMILO -;;~ c,.PBéRIBE 

Gover odor ! . _ 

DECRETO Nó C"'1f.3 DE J 1 DE CY\AQ.C(C. DE 2013 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AM.4PÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0417. de 17 dt abril de 1998. e tendo em vista o contido 
no Memo n° 259/2012-HMML, 

RESOLVE: 

Nomear Jooquina Nunes da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional de Sen~ços Diversos, Classe S, Padrão 111; pertencente ao Quadro 
de Pessoal do ex· Território Federal do Amapá. para exercer a função 
comissionada de Chefe do Sen~ço de Apoio a Diagnósti_co/HM, Código CDI-3, 
da Secretaria ge Estado da Saúde. 

Macapá, ll de 11"\ C\.."\. ç,.e-' de 2013 

DECRETO W 0164 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNAbOR DO ESTADO'OO AMAPÁ, usándo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Esta(io do 
Amapá, c/c o Decret9 n• 0113, de 15/01/08, e tendo em vista o contido no 
Ofício n° 312/2013-SESA, 

RESOLVE: 



· .... 

~· ."< . \ 
(mÀRÍO OFiCIAL) 

Exonerar. Mílalo Antonella Barbosa Amador da função comissio
nada de Coordenador de 'Enfermagem{Coordenadori~ Regional de Saúde, 
Código CDI-3. da Se.-cretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, 1.1 .de março de 2013 

. cEcREro N" o1Jf,5 DE Jl. oE MARço .t>E zo13 

O GOVERNADOR bo ESTAOO 00 AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o Decreto n• 0113. de 15{01 /08, e tendo em vista o contido no 
Ofício n" 312l2013-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Rosalina de Souza Moto, ocupante · do cargo de 
Enfermeiro, Classe 3". Padrão !I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Coordenador de 
Enfermagem/Coordenadoria Regional de Saúde, Código CDI-3, da Secretaria 
de Estado da Saúde. · 

Macopá. l.l de março de 2013 

DECRETO N" 01GG DE j l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atnbUIÇÜt" 
que llic são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constitu1çào Llo Estado do 
Amapá, c/c a Lei ri• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 202/2013-SESA. 

R t:'s O L V E: 

Exonerar Patrícia Lima Ferraz do cargo em .comissão de Chefe do 
Cenr.ro Odontológico, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Saúde, a 
cantar de 28 de janeiro de 2013. 

Macopá, ll de março de 2013 

H i!.! 
DECRETO N" 01b '/ DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0417, de.17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 202/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Elaine Izabel Farias de Oliveira para exercer o cargo em 

... 
com1ssão de Chefe do Centro Od1mtológi<:o, Código 
Estado ela Saúde, a contar de 28 de janeiro de 2013. 

CDS-2, da Secretaria de 

Mac~pó. l.L de marÇo 

DECRETO N° Cl-f;&' DE 11 DE ~Q.Ç-0 DE 20Í3 

O GOVERNADOR DO ESTAOO llO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119,. inciso XXII, da 
Constituição do Estado do Amapá, cjc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 199R 
e com o Decreto n• O I 1.1, de 15.0 1.08, 

RESOLVE: 

DECRETO W Ot-6 Q DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTAilO DO AMAPÁ, usando das atribuiçóes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
t\mapa. c/c o art. 46, da Lei n• 0.138, de .16 de abril de 1997, de acordo com 

'os Decret~s 11•s 1684, de 11{05jl2 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 107/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear Eliane Barroso de Moraes Cardoso para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Apoio Técnico e Administrativo ao Gabinete ·para a 
Area de Atenção à Saúde do Projeto • Apoio Técnico e Administrativo ao 
Gabinete", Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 17 de 
janeiro de 2013. 

Mocap( .l.l de março . de 2013 

DECRETO N° <Yfl7Q DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNAilOR DO ESTAilO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, .inciso XXÚ, da Constilui1:iio elo Estado do 
Amnpã, c{c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
us Decretos n•s 1684, de 11/05/12 e 0116, de 10/01/13. e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 107/2013-SESA. 

RESOLVE: 

. Exonerar Raimundo Nonato Alves Bezerra do catgo em comissão 
de Gerente de Apoio Técnico e Administrativo ao Gabinete para a Área de 
Atenção à Saúde do Projeto "Apoio Técnico ·c Administrativo ao Gabinete" 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 14 de janeiro d~ 
2013. 

Macapá, 11 ' de março '!:/11:<!~ 2Q13 
~ . . -

.. . l .... 

q~~,,~·· ..... 
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. DECRETO N° C111 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiçoes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapã. c tendo em 'ista o contido no Ofício n• 095/2013-GABIIEF. 

RESOLVE: 

Autorizar Ano Margarido Castro Euler. Diretora-Presidente do 
Instituto Estadual de Florestas do Amapá, para viajar da sede de suas 
atribuições, Mocapá-AP, até a cidade de Brasília-DF. a f>m de participar das 
reuniões do CONAMA e do Programa ;'\acional de Assentamentos Verdes, no 
periodo de 16 a 21 de mn.rço de 2013. 

Macapá. ll de _""" ft:}UI/J 
AMILO ES

1

CA BERIBE 
Gove nodor - --

CARLOS 

DECRETO N° CT'7 ~ DE J.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribUições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso X..'i:V. da Constimiçáo do Estado do 
Amapá. e tendo. em vista o contido M Ofício n• 095/2013-GAB/IEF. 

RESOLVE: 

' ' ' 

Designar Gfovoni Muslol. Chefe de Gabinete. para exercer, 
acUmulativarnente c em substituição, o cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto. Estadual de Florestas do Amapa, durante o impedimento da titular, 
no periorlo de 16 a 21 de marco de 2013. 

Macopá. J...l de março de 2013 • 

,,· ú' .· • ~~~! 
qd~'Lb ILO . S CA BERIBE 

Govern dor 

DECRETO N° 01"13 DE l.L DE MARÇO DE '2013 

O GOVERNADOA DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
q\.lc lhe são conferidas pelo art. 11 O. inc.iso XXII, da Constituição do Estaria do 
:\mapã. cíc a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998. e tendo em "ista o conudo 
no Ofício n° 314i2013-SESA. 

RESOLVE: 

f.xonerar Fábio Alex Leite dos Santos do cargo em comissão de 

Chefe da Unidade dr. Compras/DAA/CAG, Código CDS-1. da Secretaria dt' 
Estado da Saude. 

Mocapá, ll. de março de· 2013 

- - h 
C~~~APIBERIBE :A~OS r:x~:J 

DECRETO No C:J'Jlt DE J. J._ DE MARÇO DE 2013 

. O GOVERNADOR DO ESTADO'DO AMAPÁ, usando>das atribuições 
que lhe são conferidas·pelo art. 119, inciso XXII, da Cnnstiruição do F.st>tdo do 
Amapá. c/c a Lei no 0417, de 17 de abril de 1998. e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 314/2013-SESA. · 

RESOLVE: 

Nomear João Alvaro de Almeida Costa para e,,ercer o cargo em 

comissão de Chefe da Unidade de Cornpras/DAA/CAG, Código CDS-1. da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapcí, J.j_ de março de 2013. 

g- "\ f~. llll 
kl6áes !Jl:: ~~1~d 

. DECRETO N° 0 '] '15 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO ·Do AMAPÁ, usando das atnbuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapó. cic a l.ei no 0417, de I/ de abril de 1998. e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 313/2013-SESA. 

RESO-LVE': 

Exonerar João Alvaro de Almeida Costa do cargo em comissão de 
Chefe da Unidade Administrativa/HM, Código CDS-1. da Secretaria (]e Estado 
da Saúde. 

Mocapcí, J .i de março de 2013 

- : ~· · fil 19·0 ... CARLO CAMIL GÓES . APIBEIUSE 

.. ~ rnt!_do _ 

DECRETO N" 0"\.116 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, C/c a Lei n" 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo c,;., vista o contido 
no Ofício n• 313/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear José Ivo de 'Melo Souza. para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Unidade AdministrativajH~l. Código CDS-1. da 
Secre[aria d~ Estudo da Saúde. 

Macapó,· J.l de março de 2013 
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DECRETO N•01fJT"( OE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, u<nndn das atnhut;;ões 
que lhe súo conferidas pelo art. li <J. inciso XXV. da ConstHutçáo do Estado do 
Amap:i, c/c n art. 46, da Le1 n° 03.18. dP. 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decr~tos n'·'s 0678, de 21,101/11 e O I 16. de 10,10 I I 1 :l. e tmdo rm \'ista o 
contido no Ofício n" 320/13-GAB/SESA. . 

DECRETA: 

Art. 1 • Fica extinto o cargo de Gerente Operacional da Gereucta 
do Projeto "Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar -

HOSPVB". Código CDS-1 , da Secretaria de Estado da Saude. 

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

DECRETO N" 0'118 OE 11 DE MARÇO DE 2013 

; .-. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atributÇões 
que lhe s:in conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
:\mapá. c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0678. de 21/01/11 e 0116, de 10/01/13, 

DECRETA: 

Exonerar Romon César Postono Chaves do cargo em comissão de 
Gerente Operacional do Projeto "Sistema Integrado de Informatização de 
Ambiente Hospitalar - HOSPUB", Código CDS-1. da Secretaria de Estado da 
Saude. 

Macopcí, ll de março de 

g:. (I 

CARLOS AMI~O 

Gove 

2013 

,((l 
DECRETO N" CT'1'1 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, ~sando das atribuiçtie5 
qut"lhe süo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Oecreros n•s 0678, de 21/01/11 e 0116. dr. 10/01/13, e tendo em ,1sta o 
con_tido no Ofício n° 320/13-GAB/SESA, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica acrr.srida a Ger~ncia do PI:ojeto "Sistema Integrado 
de Informatização de Ambiente Hospitalar - HOSPUB". subordinada il 
Secretaria de Estado da Saúde, OI (uma) Gerência de Subgrupo de Atividades. 
~m nive1 de CDS-2. -

Art. 2° Este Decreto .entra em vigor na data de' sua publicação. 

'l 

DECRETO N° 0"1~0 DE 11 l>E MARÇO DE 2013 ' 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inctso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c;c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. de acordo com o 
Decreto n• O'T19 . de l.L /03/1.1. e tendo em vista o contido no Ofício n° 
320/13-GAB/SESA. 

DECRETA: 

Nomear Boyron Freitas Sarmento para exercer o cargo em 
comissáo de Gerente de Subgrupo de ~th1dades do Projeto "Sistema Integrado 
de Informatização de Ambiente Hospitalar - .HOSPUB", Código COS-2. da 
Secretaria de Estàdo ~a Saude. 

DECRETO N" 0"'/81 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos·n•s 0540, de 12/01/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofícia.n° 349/2013-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Exonerar Valdirene de Oliveira Moraes do cargo em comissão de 
Gerente Operacional do Prójeto "Defeso Social e Institucional", Código COS-2, 
da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

Mocapá, ll de março de 2013 

/1; 
APIBERIBE 

DECRETO N° 0 1'8.e DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisÓ XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, çfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 
Offeia n° 349/2013-GAB/SIMS, . 

RESOLVE:. 

Exonerar Andréia Vieira Coelho do cargo em comissão de Gerente 
de Unidade de Execução/Núcleo de Proteção Social Especial/Coordenadoria 

·de Proteção Social, Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Inclusão e . 
Mobilização Social. 

Mncapcí, gll de :JJ.~ ~13@ 

C MII.O ' s11~RIBE _ " .... 
Gav ;,.~."JE " : ~ 

-;, ;_ ... 

. ·<~t~ ~:j,;:~.' 
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DECRETO N° C12 3 DE. Jl. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADÓ 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 033R, de 16 de abril de 1997; de acordo com 
os Decretos n"s 0540, de 12/01/ll c 0116, de 10/0if13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 348/2013-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Exonerar Rosiane Garrido da Silva do cargo em comissão de 
Gerente Geral do Projeto "Defesa Social e Institucional". Código CDS-3. da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Soda!. 

Macapá, J.l de março de 2013 

DECRETO N° 0"1 ~ lt DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
!\.mapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0540, de 12/01/11 e 0116, de 10/0lfl3, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 348/2013-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Arlenis do Conceição Belo do Silva para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Geral do Projeto "Defeso Social e Institucionolt. 

Código CDS-3, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

Macopcí, J.l de m!II'Ço de 2013 

á 
DECRETO W 0 '1 !? 5 DE j j_ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiçóes 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Constituicão do Estado do 
:\mapl'.. ~/c " Lei n• 0811. de 20 de fe\'ereiro de 2004. de acordo com o 
Dt·creto n° 0029. de O:l d"' janPiro dto 2005. e tendo em 1•ista o contido no 
Ofício n° 401/2013-GAB/SIMS. 

RESOLVE: 

Exone<ar Mônico Socorro Pereira Colares do cargo em comissão 
de Coordenador/Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de 
Assistencia Social, C6digo CDS-3. da Secretaria de Estado da Inclusão e 
1\lobilização Social. 

Mocopcí, J.j de março de 2013 

.jt.FJ !<' /;}; 
~ARLO ~GÓ~p~ CAM~-t~~::r r 

..... :. ,,, .. 

DECRETO N° 0~)1'6 DE j J.._ DE MARÇO DE 201.3 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usanáo das atribuiçóes 
qu~ lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n" 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029. de O:l de janeiro de 2005, e tendo em vis,ta ó contido· no 
Ofício n• 401/2013-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Sheylia Klouber Beierra de Souza Freitas para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador/Coordenadoria de Formulação c Gestão 
da Política de Assistência Social, C6digo CDS-3. da Secretaria de Esq.1do .da 
Inclusão ~ Mobiliwcão Social. 

Mocapá, .11 de março de 2013 

DECRETO N° 01 ~1- DE l_l DE MARÇO DE 20i3 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO. AMAPÁ, usando das atribUições 
que lhe são confcridà~ pelo art: 119. inciso X:XII. d~onstituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n• 08! 1, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0029. de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 

Ofício n• 421/2013-GAB/SIMS. 

RESOLVE: 

E.xonerar Keilo do Rocha Guedes da fonçüo comissiOnada dé 
Ass1steote :\dmü1istrativojGabinere Executrvn, C6digo CDI-2. da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 04 de m,arço de 2013. 

Mocopá, J 1 de março de 2013 

H~Qfl/ Í:A~LOS !AN Go aZr "7 . 
.. . . . - .·· 

DECRETO N° 0 1 ~~DE li DE. MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. ·usando das atnburçóes 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá., c I c a Lei n" 081 I. de 20 de fevereiro de 2004. de acordo com o 
Decreto n" 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em· vista o contido no 
Ofício n° 421/2013-GAB/SIMS, .. 

RESOLVE: 

Nomear Alon Carlos Moreira Góis. ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo, Classe 3•, Padrão J, pertencente ao Quadro de· 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada .de 
As'sistentc Administrativo/Gabinete Executivo, C6digo CDI-2, da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 04 de março de 2013. 

Moeopá, ll de março de 2013 
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DECRETO N° 01%<1 DE ll DE fWtQ.{-0 DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atrihuições que lhe são conferidas pelo e~;·tigo 119, inciso XXll, da 
Cnnstiiuiçào do Estado do Amapà, c/ c a Lei n• 0417, de I 7 de abril de 1998 
e com o Der.relo n• 0113, de 15.0 1.08, 

RESOLVE: 

DECRETO N" 01q0 DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO EST,o1DO DO AMAPÁ, usaodo das atribu;çóes 
que lhe são conferidas pelo art. li 9, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n" 0811. de 20 de feveretro de 2004. de acordo corn o 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em v1sta o contido no 
Ofício n° 422/2013-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

·Exonerar o 3° SGT BM Paulo Edson dos Santos Pires du função 
comissionada de G~rente de Unidade de Execução/CPS/NPSB. Código CDI-3. 
da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a contar de 04 de 
março de 2013. · 

Ma capá, ~ l de março de 2013 

(j; 
ERIBE 

D~CRETO N° 0 '7'11 DE J 1 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119. inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, e/r. a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004. de acordo com o 
Decreto n• 0029. de 03 de janeiro de 2005, e tendo em \'ista o contido no 
Ofício n° 422/2013-GAS/SIMS, . 

RESOLVE: 

Nomear Márcia de Sousa Barbosa, ocupante do cargo de Agent~ 
Administrativo. Classe :l'. Padrão I, pertencente ao Quadro dr. Pessoal Civil do 
Estado do Amapa, para exercer a função comissionada de Gerente de Umdade 
de ExecuçãojCPS/NPSB. Código CDI-3. da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mnhifizaçào Social, a contar de 04 de março de 2013. 

Macapá, 11 de março de 2013 

iló-i(/;(6 o CAMIL.O ,.lES CA-4.RIBE 
~AKJ.J.Ji Govr.;J;'ador r rt 

DEcRETO W C'l9t:., .DE ll DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições, 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX! I, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n's 0540, de 12/01/11 e 0116, de 10/01/13. e tendo em vista o 
.contido no Ofício n° 354/2013-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Roslane. Garrido da Silva para exercer o cargo em comis
são de Gerente Operacional do Projeto "Oefcsa Social e Instituci011<1l", Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

-.H~~:;~~ 

• es c1reERIB€ 
I 

DECRETO N° 0"'.f13 DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM,o1PÁ, usnndo das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119. inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 15. do Decreto n° .5237, de 30/12/10, e tendo em vista o 
contido no Ofíció n° 0594/2013-GAB/DETRAN-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1" Nomear os membros abaixo relacionados para comporem 
o Conselho Diretor do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN: 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Antônio Carlos de Moraes Favacho - Tirular 

Santana de .Jesus Miranda Melho- Suplem~ 

Art. z• ~:ste Decreto entra em vigor na data de·sua publicação. 

Macopá. Jl de março de 2013 

DECRETO N° 0'19 Lj DE JJ_ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n° 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Exonerar Clarisse do Uvramento Lamarêio da função comissio
nada de Secr~tãrio Escolar da E. E. Raimunda Dulcinéia Monteiro da Silva, 
Código CDI-2, da Secretaria de Estado da-Educação. 

Mócapõ,'-cq_l_l. dtt• ~··:~u#/À 
. tt1 f». . 

. · . ' . dAM O GÓ . CAPIBERIBE 

rna ar . •' .. -- •' ....... ·. 
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DECRETO W C '"A 5 DE J l. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso X.,'I(JJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008., e tendo em \~sta o contido 
no P~toeolo-Geral n° 2013/2207, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, DelmCl N4%4ré Oliveira de OliveirCl da função 
comissionada de Diretor Adjunto da E. E. Prof" Antônio MeRsias Gonçalves da 
Silva, Código COI-3. da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, ll de março de 2013~~ 

CARLOS ~\s C BE ~
1 

#9- 1 

~~.tador 

DECRETO N° 019G DE .11.. DE MARÇO, DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230. de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear Clarisse do Livramento LClmarão, ocupante do cargo de 
Professor, Classe D. Nível 40 I, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapá. para exercer a função comissionada de Diretor 
Adjunto da E. E. Prof" Antônio Messias Gonçalves da Silva, Código CCI-3. da 
Secretaria de Estado da Educação. · 

MacClpó,ll de março de 2013 

. ~-t;/6 
C AMILO 'Es~BERIBE 

_ Gove Clde;r:.. ~AL ___ _ 

DECRETO N° O"<J~"l DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR bO ESTA[)() bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pélo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapã. c/c a Lei n• 1.1 14, de 31 de agosto de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofíc:io n° 0132/2013-GABNEAP, 

RESOLVE: 

Exonerar. a pedido, Édna Socorro Dias Coelho do cargo em 
comissão de Chefe/Unidade de Contabilidade/Divisão de: Administração e 
Finanças/Pró-Reitoria de Planejamento c Administração. código FGS-1. da 
Universidade do Estado Amapá. a contar de 27 de fe\•ereiro de 2013. 

Mocopó, Jt:t:l de ~~- ; 20(1; 
C ~ ES~BERIBE 

Gove ado~ CAPf 

DECRETO N° C"lq~ DE Jl. DE MARÇO' DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTA[)() DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.114, de 31 de agosto de 2007, c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0126/2013-GABNEAP, 

RESOLVE: 

Nomear as servidoras abaixo relacionadas para exercerem os 
cargos em comissão da UniversidClde do Estado Amapá: 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO 

i Luciano Uchôo Esteves 

I Maria Zelzo BorrCls Monteiro. 

, Presidente/Comissão J FG 2 
I Permanente de Licita ão s-
Chefc/Unidade de Contabilida- --
de/Di,~são de Administração c I FGS 

1 Finanças/Pró-Reitoria de -
!Planejamento e Administração I . 

MClcapá, J l de março de 2013 

a..iJh 
a:rc~ 

DECRETO W C'JC!9 DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso X)0!, da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c o disposto na Lei n• 0165. de 18 de agosto de 1994, alterada pela 
Lei n• 0387. de 09 de dezembro de 1997; Resolução n• 0:\2/20 12-Regimcnto 
[nterno do Conselho F:stadual do Meio Ambiente, c tendo em vista o contirlo no 

. Ofício n° 007/2013-COEMA. 

RESOLVE: 

Nomear os m~mbrus abaixo relacionados para comporem o 

Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA para o mandato de 20 13/ 
20 lb: 

ASSEMBLEIA lEGISLAnVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Dep, Est..Zç~ :>!unes -.Titular . 

Dep. E.st. Va1deco Vieira- Suplente 

FEDERAÇÃO DOS PESCADORES E AQUICVLTORES [)()ESTADO 00 AMAPÁ 
Júlio Teixeira Garcia · Titular 

Natanildo Ne\•es c.lu Silva - Suplente 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAl. -
ABES/AP ·. 

Rena ua Santos Serafim - Titular 
Mauricio Oli\•cira de Sou?.a - Suplente 

Mocapcí, Jl de março 

- .DECRETO W 0~0:· DE .1..1. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAP.Á. usando das atribuições 
que lhes ~ãn cnnft!ridas pdo artigo 119, inciso XXV. da Constituição do Estado 
do Amapá, cic a Lei n• 091 I. de OI de agosto de :2005. alt~raua pela Le1 n" 
1.56 i. de 22 de setembro de 20 I I. e tendo em vista o contido no Ofício n" 
041/2013-SEPI. 

RESOLVE: 

Nomear Naiora Fontineli Silvo para compor o Conselho Estadual 
de Cultura. r.omo Representante do Segmento Cultural dos Povos Indígenas. 

Mocopó, J..l. de. março de 2013 
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DECRETO N° C ~C j DE J l. /DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usanrlo das ntribwçôes 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. d~ Constituição. do Estado do 
Amap:i. c/c a L.ci n" 0811. de 20 d<: fevereiro de 2004. de arorrlo con; o 
Decreto n" 1994: de 15 de julho de 2004 .. ~ tenrlo em vista o contido no Of1c1o 

n• 09412013-GAB/SETUR. 

RESOLVE: 

Exonerar Patrícia Cristina Souza da Cunka do cargo em cumiSão 

de Chefe da Di,•isão de lnfuhnação e Documentacão/DPT. Código CDS-2. da 
Secretaria ele Estado do Turismo. 

Macapá. J.l de março de 2013 

~!.! , ;$; 
- CARl.O CA:;;:t~~E 

l":~Jr:~:{' 

DECRETO N° ORO-e DE 11 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiçócs 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII; da Constituição do r;,ladu do 
Amapá, c/c a L.ei n• 0811. de 2o de fevereiro de 2004. de acordo com o 
Decreto n• 1994. de 15 de julho de 2004. e tendo em vista o contido no Ofício 

n• 094/2013-GAB/SETVR. 

RESOLVE: 

Nomear Simone Célia da Silva Assumpção para exercer o cargo em 

comissão de Chefe da Divisão de Informação e Documentação/DPT, Código 
CDS-2. da Secretaria de Estado do Turismo. 

-~ Ü '' ·- ~ ro1~fj 

DECRETO N°· O~G 3 DE l_L DE DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTIIDO DO AMIIPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll. da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da L.ei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0847, de 31/01/ll e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 094/2013-GAB/SElUR. 

RESOLVE: 

Exonerar Elisandra Maria Pereira Gonçalves do' cargo em 

comissão de Gerente de Subgrupo. de AtiVidades do Projeto "Programa de 

Desenvolvimento do Turismo - PRODETVR NACIONAL/AMAPÁ". CóOJgo CDS-2. 
da SP.cretaria de Estado do Turismo. 

Macapá. J .1 de "'1"\\Q.."\.~ de 2013 

DECRETO N° 0 ~C L\ DE J l DE DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Constituição do Estado do 
A mapa. c f c- a Lei n" 08 f I. r! e 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n" !994. de 1 ~ de julho de 2004, c tendo em vista o contido no Ofício 

n• 094/2013-GAB/SElUR. 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão da Secretaria de Estado do Turismo. a co~tar d~ O 1 de 
fevereiro de 2013: 

I SERVIDOR 

1 Leiliane de Cássia Na varro 

1 Cardoso Araújo 

i CARGO/FUNÇÃO 'I CÓDIGO j I ·- . . 
:Assessor Juridicó ! CDS-2 ' 

I 

~ Arlinaldo Barbosa da Silva .
1
· Presidente da, Coxru_· s-s-ão_P_en_'_"_me_n_te__tl! .c_ D_sj 
. de Licitação _ _ . ~ 

Macapcí, J.l de ~ de 2013 

,t!?;Jf!)(/1, 
:ARLOS jA~~~=s 

DECRETO N" O~C5 DE JJ DE .DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a L.ei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 

Decreto n" 1994, de 15 de julho de 2004, e tendo em vista o contido no Ofício 

n• 094/2013-GAB/SETVR, 

RESOLVE: 

Nomear Silvia _Pilssôa de Uma para exercer o cargo em comissão 

de Diretor do Departamento de Planejamento do Turismo, Código CDS-3. da 
Secretaria de Estado do Turismo, a contar de 21 de janeiro de 2013. 

Macapá, J 1 de de 2013 

DECRETO N" 020ó DE JJ DE mA Q__<;ü DE 2013 

O GOVERNADoR DO ESTIIDO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Arnapã, c/c o art. 46, da Lei U 0 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com 
os Decretos n°s 0847, de 31/01/11 e 0116, de 10}01/13, e lendo em vista o 
contido no Ofício n• 094/2013-GAB/SElUR, 

RESOLVE: 

Nomear .Karla Walllsco COsta Guedes Nascimento Pinkeira para 
exercer o cargo em comissão dt> Gerellt<! de Subgrupo de Atividades ·do Projeto 
"Programa de Desenvolvimento do iurismo - PRODETVR NAaONALI AMAPÁ". 
Código CDS-2. da Secretaria de Estado do Turismo. 

de 2013 

·.:• .· 

, 
"-·7· .. ~--~ ........ "~"·""'"•";."''"~"-"":'1'"" .• ,.,.. ~ 

': 
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DECRETO N° C go1. DE J .l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das ambui~ôc~ 
que lhe são conferidas pelo arL 119. inciso XXll. da ConstiLUiçãu do Estado do 
Amapà. cic a Le1 n° 0338. de 16 de abnl de 1997 c o· Decreto n" 1706. de 20 
tk mruo de 2010. e tendo em' v1sw o contido no Ofício n° 110/2013-

GAB/PRODAP. 

RESOLVE: 

Exonerar. n pedido, Wendell Miranda do Sacramento do cargo em 
comissão de- Coordenador da Coordc:nadoria de Sislc:mas Espc:dficos, Código 
FGS-2. do Centro de Gestào da Tecnologia da Informação. a contar de l" de 
rnàrço de 2013. . 

Macapá. ll de março de 2013 

.q ~tfj CARLOS C ~. ES CA BERIBE ·:~dor . 
DECRETO N° O l?C Ç DE .1.1- DE· MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMiiPÁ, usando das auibuiçóes 
que Ih" são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da ConstitUição do Estado do 
Amapã. cfc. a Lei n" 1.394, de 05 de novembro de 2009. e tendu em \'lsla c 
contido no Ofício n° 0165-GAB/ADAP. 

RESOLVE: 

Exonerar. a pedido, o 3° SGT PM Moicimiliono de Oliveira Silvo 
da função comissionada de Responsável por Atividade Nível III/Ser\'iços Gerais 
e Tran~pune,;i\út:leo de Administração e Serviços/Coordenadoria de Admi
nistração e Logislica/Diretoria de Gestão e Logística, Código FGI-3, da Agên· 
cia de Desenvolvimento do Amap:i." contar de 04 de março de 2013. 

Macapá, .1.1 de março de 2013 

-, 
/ ~~o 

éARLOS C~~ve 5 CAPI EiuBE 
dor .. 

DECRETO N° 0 ~ DE 11 De MARÇO DE 2013 

O 60VERNAOOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119. inciso XXII, da Constituição clu Es~do do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.409. de 24 de novembro de 2009, 

RESOLVE: 

Exonerar. a pedido, Morcela Copdevillc FaJCII"do do cargo em 
comissão de Coordenador /Coordenadoria de -Unidades de Atendimento da 
Capitàl, Código CDS-3. do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, a 
contar de O I de março de 20 I :1. 

Mocopó, .11 de m01'9' de 2013 

lhC!::0tí ú~s r:~:r 'f __ 
DECRETO N° CgJ C DE j.j_ DE MARÇO • DE 2013 

O &oVERNAOOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das. atribuições 
que lhe são conferidas pelo arr. 119, inciso XXII. da Constituicão do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n° 0637. de 14 de dezembro de 2001, e tendo em ,;sr.a 0 

contido no Ofício n• 0179/2013-D6f>C, ·_ 

RESOLVE: 

Exonerar. a pedido, DCIIIte José Focchinetti Ferreira do cargo em 
corniss;io de Diretor do DcpArlamc:nlo de Policia Especializada. Código CDS-3_
cla Dckgaua Gt:ral ck Policia Civil. 

Macapó, J..l de março de 2013 

~fi /4: 
C AMILO es C I~ 

6ove odor 

DECRETO N° C ~J.l DE 1.1 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçt>es 
que llic são conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 099/GAB/IEPA. 

RESOLVE: 

Exonerar os scr\••dores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão c da função comissiona<;la do Institúto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá: 

SERVIDOR CARGO!FliNÇÃO ,CÓDIGO: 

i E Chefe da Unidade de Dinâmica 
I rico An~es Jimenez_. -----f-::A::;.:bi~ó;:::tic=;a~/D:;::D:;::E::_,:AL/C:::;P:..:.A!:LQ- -_--l-_F_Gs_-_1---l 

Chefe da Divisão de Dinâmica 
Márcio Souza da Silvo de Ecossistemas Aquãtico/ FGS-2 

CPAQ • >--'-------·- - -----4-~.!:IL--- -.----:----,.,...---.,.---- ----l 
Sol · VIl d c N ! Chefe da Unidade de Dinâmica . • 

: ust1ono ar o osta eto . Biõtica/DDEAJCPAQ ~- F6S- 1 
i Chefe da Unidade de~B=-an-co-d-:-e-l--

Maria de Fátima Neves Vale 1Dados e Sistemas de Informa- FGS-1 I 
____ -·------- ções GeográficasjDGI/CPAQ 

Responsável por Grupo de Ativi-
Áureo Maria DUarte Alberto dades 11/UDC/DPA/CPM IAti\i· FGI-2 

------------- · dade de Apoio à Contabilidadel 

Mocapá, J l de março de 2013 

é~~:;;(4 ARLOSt~ ~ 
... ··- -

DECRETO W G~J<e- DE J.l DE MARÇO l:lE 2013 

O 60VERNAI)OR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das' atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso xxn. da Constituição do Estado do 
Amapá, 

RESOLV~: 

Exonerar os servidores abaixo relacionados das funções 
comissionadas do Instituto de Pesquisas Científicas·'t Tecnológicas do Estado 
®A~pó: . 

.-----------r-------
1 SERVIDOR I CARGOIFlJNÇÃO ---~ 
;..- Responsável por Grupo de - 1 

ano Vcríssi~ da Sil:a Bam~s Atividades 111/DAT/ CPMPN ~- F6I-3 : 
_____ . IIMédicasl . I 

Responsável por Grupo de I 
oc:clevi de Souza Oi as Al!v1clades 111/ DACE I CPM · ! F6I- 3 ! 
-------------- - ---- (Etnoastronomia e Histô..!i!)_ ! -- - I 

, · , Responsável pôr Grupo de Ati•i~ 
. Joao Pcreiro CunhG - idades 111/DDEA/ CPAQ !Apoio à I FGI 3 1 , 

I Pesquisa da Coleção da Omito- 1 - -

----- ----------L.l~ógi~·:!:::ca!l.)_ . · : 

Mocapó. !.1. . de mor~ de 2013 

~~ 
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DECRETO N° 0 X 1 :) DE .ll DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, u,;ando das atribuições 
·que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXll, da Constituição do Estado do 

Amapá, e tendo em '~sta ó contido nos Ofícios n°s 099 e 0101/GABIIEPA, 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
c.argos em comissão e as funções comissionadas do Instituto de Pesquisas 

. Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá: 

· CARGOIFUNÇ.Ão ___ ..J.I-'o_'Dr~
1 

j Chefe da Divisão de Dinãmica 

SERVIDOR r---- -------------
!Érica Ántunes ·Jimenez 

! 
de EcossisteJ?las Aquático/ : FGS-2 

.. CPA ---+----1 
· ---.----+C::.=-hefe da Unidade de Dinãln.ica 

1 ! João ~lacy d~s Santos Trtndade . Biótica/DDEA/CPAQ _ FGS-1 , 

' . . . . · rChefe da Unidade de Estudos do 1 
: Karla Crtsttna Nasc~mento de Souza Meio Fisico/DRN/COT _ FGS-1 1 

I 
' · . I Responsável por Grupo de Ativi-

Aurea Marta Duarte Alberto - , dades 111/DD~/ CPAQ (Apoio ã ' I- ! 
I Agen~e Adirumstratwo, Classe S, , J'esquisa da Coleção da Omito· . FG 3 , 

~~adrao lll. ~uadro: ex-~FA llogia) _.. . . -~ 
Maria de Fatima Neves Vale . 'Responsavel pelas Auv1dades de 1 

:Assistente Administrativo, Classe Apoio ã Pesquisa e Educação/ FGI-3 / 
IH, Padrà_9 V, Quadro: Estado -··-1 DGI/CPAQ __ , _ j 
I Mariland Ámanajás ~rte da Silva Responsável por Grupo de I 1 

!-Agente Administrativo, Classe S. Atividades lli/DAT/CPMPN 1 FGI-3 I 
[Padrão III, Quadro: ex,:.TFA IMedJcas). _________ .. 

1 Vlamir Luiz de Jesus Moreira - Responsável por Grupo de ' 
'Assistente Administrativo, Clas,;e Atividades lli/DACE/CPM -i FG-I-3 ! 
. Espec.ial, Padrão VI, Quadro: (Etnoastronomia e História) i j 
:Estado ___ ==:...::;;==-==; _ ~ 
• Car'oline Góis Dias J Chefe da Unidade de Divulgação I FGS-l 1 

------- Eventos Culturrus/DEPV /C.P_M::.:.l.. __ --Jt 

Macapá, J.l. de março de 2013 

16 
PIBERIBE 

DECRETO N° C '8 l. LI DE J 1 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, etc a Lei n" !.290, de 05 de janeiro de ;!009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 1.16/2013-GAB/EAP. 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Sheylla Klauber Beierra de Souza Freitas do 
cargo em comissão de Coordenador /Coordenadoria de Ações de Desenvol
vimento. Código FGS-3, da Escola de Adrr.inistraçao Pública do Amapá. a 
contar de 04 de março de 2013. 

Macapá, J .L de março de 2013 

DECRETO N° C 8 J 5 DE Jl. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atnbuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, ii\cisõ XXII, da Constituição do Estado~ 

Amapá, c/c a Lei no 1.290, de OS de janeiro de 2009. e lendo em vista o 

contido no Ofício n° 117/2013-GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Exonerar. a pedido. Marlus Pinto de Carvalho do cargo em 
comissão de Coordena<j.or /Coordenadoria de Planejamento c Articulaçào 
Institucional, Código FGS-3. da Escola de Administração Püblica do Amapã. a 
contar de ll de março de 2013. 

DECRETO N° 0 'iSJ.6 DE J.l !>E MARÇO OE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso X-'(11, da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n" 1.290, de 05 de janeiro de 2009, e tt'ndo em nsta o 
contido no Ofício n° 074/2013-GAB/EAP. 

RESOLVE: 

. 'lornear Undalva Martins Mendes para exerc;,r o cargo em 
cornis~;io de Assessor de Desenvolvimento Institucional/ Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional. Código FGS-2, da Escola de Admmistraçào 
Pública do Amapá. a contar de 04 de março de 201.1. 

• Macapá, Jl de março de 2013 

DECRETO N° C ~j 1 DE _\ 1 !>E MARÇO OE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXH, da Constituição do Estado do 
Amapã. c/c a Lei n' 1.246. de 10 de julho de 2008. e tendo em vista o contido 
no Memo n° 017/2013-ÁEG, 

.. •:•·:.. 

RESOLVE: 

Exonerar Joaquim Antonio Barbosa Cunha do cargo em comissão . 
de As":_Cssor Técnico Nível I/Coordenadoria de Articulação Institucional .. Código 

CDS-1, do Gabinete do Governador. 

Macapá, JJ de março de 2013 

,..·_ .. ·:··' DEi:RÊ'i"O N'o' o:~~~ .· DE j 1 !>E MARÇO DE 2013 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMÃPÁ, usando- d.i's atribuições 
que lhe são conferidas pelo arl. 119. inciso XXÍ('dà ·con'.\t.ít~ição do EstaM do 
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Amapá. c/c: u Lei n• 1.246, de 10 de julpo de 2008. e tendo em 'ista o contido 
no Mcmo n• 017/2013-AEG, 

RESOLVE: 

Nomear Elizlario Ferreira da Rocha para exercer o cargo em 
com1ssao de Assessor Técnico Nível l/Coordenadoria de Articulação 
Institucional, C6digo CDS-1, do Gabinete do Governador. 

Macapá. J.l de março de 2013 

DECRETO W C gJ.9 DE J.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO ,1:10 AMAPÁ, usando das atribuiçóe~ 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0664, de 08 de abril de 2002, alterada pela Lei n• 0690. 
de 07 de junho de 2002, 

RESOLVE: 

Nomear Josi. Eulicélio Ferreira Malcher para exercer o cargo em 
com1ssao de Assessor de Ouvidor, Código CDS-3, da Om~doria-Geral do 
Estado, a contar de 26 de fevereiro de 2013. 

Mac~pé. ll de março de 2013 

DECRETO N° Ü2<3C DE J.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1:10 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c o Decreto n• 0722, de 28 de fc\·ereirode 2013, 

IHSOLVE: 

Art :· 1° Autorizar os integrantes da Comitiva Governamental 
para viajarem da sede de suas atribuições, Macopcí-AP. até a cidade de Coleno 
- Guiana Francesa. a fim de assessorarem o Excelentissimo Senhor Governador 
na \IIII Reunião da Comissã9 Mista de Cooperação Tronsfrontelriça Brosil -
França. no período de 11 a 14/03/2013: . 

SERVIDOR ------------+-:. 
TEN PM I I C ut. h d Sa t I Chefe da Divisão de Material ~ I 
-- ... sroe o '" o os n os . Patrimõnjo/GSI .. . 

Jos' AI' · tr · d Mo J' . · Presidente do Centro de Gestão "Cfu"" 
c lplo tniZ e rau tlllor TeqJologia da Informação.=-----·---' I 

· z d ; ,, Gerente Ge_ral .. do Projeto •s,sternu de ! aearias Alves e Araujo Neto r---.- Cons1gnaçoes • 

I Ivanetc Costa AmanaJ"cís Diretora-Presidente do Laboratório 
1-------------------·f-C=.entral de Saúde Pública 

Margarete do SocorTo Mendonça I Gerente Géral do Projeto "P;squ1sas e 
~Gomes Desenvolvimento lnsutucional" 

Dirctor-~esidente do ln.stitÜt_o_cl-:-o-__..; 

CARGO 

I 
Meio Ambiente e de Ordenamento 

--'----+· Territorial do Estado ~ Amapá 
i Gerente de Núcleo/Núcleo de 

Mauricio Oliveira de Souza 

i Fiscalização ]\1ineral/Coordenadoria , 

I de F"iscali7.a~ão/Diretoria de Meio ' 
-----+--A:..:m=b.~ente _.____ .. ----l 

TEN BM José Rédson Cavalcante Corpo de Bombeiros Militar do Estado I 

Romero dos Santos Silva 

Barboso ~ Am_a..:p_ã __ _ 

CEL BM José Furtado de Souza i Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
. Junior : do Amapli 

Li~ SÍI~ Faeundes --r
1 

Secretário de Estado dn Saúde 

Edil on Af s M nde p . Chefe da Coorde;:.~duria de 1 
s on ° e_._2~a ___ ,_t~s~istênciaHo.:!.e!.t.!!l!!!...- .. _ .. ___ ; 

R f-~.~------·-TChcfe da DivisãOd;;'Cõntrole d~ --.-
a ae mel a avier . i Endemias/CVS . 

i -Responsãvel por Gnlpo-d7e-A""'u'"'"\'"'"~d.,..a_d_e_s_ 
Sóvio Ignácio de Jesus dos Santos ! 11 (Apoio às Populações Espectais . 
Sarquis ; Índios e JdososjUAP/DE/ CVSI --~ 
Bruno Manoel Rezende 

Wellington de Souza Góes 

Secretário de Estado de l'J:ansportes 
Gerente Geral do ProJeto "Transportes , 
Aeroviários- GERTAV" . 
Secretãrio de Estado da Ciência e. 

; Antônio Qcíudio Almeida de Carvalho Tecnologia 
--------------t-:s="c""cr""e"'tan?. ~. o=-:-de-=E..,.st-a-:d:-o-:d:-a-:J-nd7 u7" s-tn-:.-a-. --• 
j José Reinaldo Alves Picanço· Comércio e Mineração 
t ---· --------~~~D~i~re~t~or=-7~~e~~~d~e~n~te~d~a~A-g-:é:-n-o'·-a-d7e--~ 

1 
Mar-co. A_nton .. io s_~_·lv_a_d_e_Sou_s_a _____ '..:;D:.::e7fe:::s:.;:ac..:e~I:..:n~sp::'e-7ç"'ã"-o-A-:g-ro_p_c_cu7ar_· -:ia_d_o __ : Estado do Amapá 

1
6abrielly Guabiraba Ribeiro Agência de Defesa c Inspeção Agrope· 

cuária do Estado do Ama á 
Coordenador f Coordenadoria de 

Claudia Funi Geoprocesswnento c de Tccnologifl da 
L.... 11nformação Ambiental _ . __ _ 
M · L· · T · · 9o 1 Rei tora da Universidade do Estado do 

_ ar1a uc1a e1Xe1ra rges i Amapã __ _ 

M 'd C t E 1 _JDirctora-~esidcnte do lnstituLo 
~Ana argarl a as ro u_-::.___ ~sta~al de Florestas do Amapá 
; Sccretâria Extraordinaria de 
: Divonaide da Costa Ribeiro Representação do flovemo do Estado • 
____ ____ do Amapá em Brasília _j 
· Dorival da Costa dos Santos Secretário de Estado do Turism~__j 

Olivaldo Ataíde Nunes 

Francisca Cortes Mend_es 

Ivana Maria Antunes Moreira 

Carla Rosane Amorin da Silva 

Gerente de Núcleo/Coordenadoria de i 
Esporte e Lazer 

Secretária Executiva/GE 

Diretora-Presidente du Agência de 
Desenvolvimento do Amapá _ .. _ ---i 

1• Assessora de RelaÇões : 
i Internacionais/ Assessoria de 

. --· ·--··---------·~R~e:.::la,ç:.::õ:;:es~In7t~em;=a:.::CJ:..:c.o::;n::::ru:;:·s-:-:-.,----,:-
Secretária Adjunta de Políticas de 

Eloiana Cambraia Soo~s . Assistencia Social 

Sandra Regina Smith Neves. .. I Ouvidora Adjunta 

Marcos Roberto Marques da Silva 

Katfúscia Silva Pinheiro do Amaral :Chefe de Gabinctc/SEJUSP 
·1 Diretor·Presidente do lnstiiÜt~- de ___ . 

. Mox Maliba Ferreira Pires ___ ·-- ________ ·----J Dc~nvol~mento Rural do !\mapa 

l
lnsLitu to de Desenvolvimento Rural 

Eduardo Luiz Heinzen 
_do Amapá _ .---------< 

Elda Gomes Araújo · · : Secretária de Estado d• Educação : 

Carlos Henrique Schmidt 

Adriano Fabio Monteiro de Maria 

Secretário de Estado da Comunicação 

Assessor Tecnico de Comunicação 
Nível l/Núcleo de t\tendimcnto e 

: Produção/Coordenadoria de 

__ ·----- _ ·--=--=======r==C=om==u=n=ic,a~~ça=· o'===:::=7:::-o:=="---
' Assessor Técnico Nivellli 

Paulo Ronaldo Almeida de Almeida 
-----------------'-' C:=:o:::o:..:r7denador~.dc Comunicaçao 

i Coordenador/Coordenadoria de 
: Walcymeire Penafort Pereira : Cerimonial e Relaçõ~s Públicas 

I : Gerente de Núcleo/!l<licleo de 

I
. Elane da Costa Maciel ! Relações Públicas/Coordenadoria de 

f-----------------::! ~rimonial e Relações Públicas 
: Elksiane da Silvo Seno Secretário Executivo do Chefe 

j Adjunto/Gabinet~_<!o Governador 
/ José Miguel de Souza Cyrilo Secretário de Estado da Cuftura 

J Mario Luiza Pires ·Picanço Cearense 
' . ----'--~~~~~~--------

Art. 2° ESLC Decreto entra .em vigor nH dHt1l de sua publicação. 

DECRETO N" ogç.j DE ... !J. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das· atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do E5tado do 

. Amapá. c tendo em vista o contido no Ofício n° 112/2013~6AB/PRODAP. 

RESOLVE: 

Designar Wanja Corrêa ·da Silvo, Chefe de Gabinete. para 
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exercer, acumulativamentc e em substituição, o cargo de Presidente do Cemro 
de Gestão da Tecnologia da lnfci"rrnação. durante o impedimento do titular. no' 
periodo de li a 14 de marco de 2013. 

Macapá, 11 de março 

DECRETO N• 0 8 .e,.ç. DE ll DE- MARÇO .DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ. usando das atribul(.:ôes 
qu~ lhe são conlt,ridas pelo on. 119, inciso XXV. da Constituição do E~wdo do 
.A.mnpa. 

RESOLVE: 

Designar Eliane do Socorro Souza da Costa. Chefe de Gabinete. 
para exercer, acumulativamentc e em substituição. o cargo de Diretor· 
Presidente do Laboratório Central de Saúde Pública. durante o irnp~climento 
da titular. no período de 11 a 14 de março me 2013. 

Macapá, .ll. de março de 2013 

~. !..ti! () {!}j; 
CARLOS CÁMILO ES'JIBERIBE 

Gove ad:r CA,. · 
- ... - --

DECRETO N" C~Ç B DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTACO DO AMAPÁ. usando das atribuiçôes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da ConsLituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 378/2013-GAB-DIPRE/IMAP. 

RESOLVE: 

Designar Augusta J amille Amanajés Brito. Chefe de Gabinete. 
paia exercer .. acumulativarnent~ e em substituiç.ao. o cargo de Din-:ror
Presidente do lnsútuto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 
Estado do Amapá. durante o impedimento do tirular. no pcriodo de 11 ;; 14 d~ 
março de 2013. 

Maccipá, ll de março de 2013 

. (//; if. (I (.. / ,b !:::7':.~ R E 
ARLOS f ~~v1:ador __l_ 

DECRETO No 0 g oi;!~ DE l.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe. srio conferidas pelo art. 11 Y. mcrso XXV. da Constitwçào do Estado do 
Amapá.~ r.endo em visr.a o cont1dn no Ofício n° 0452/2013-GAB/SESA. 

RESOLVE: 

Designar Robério Monteiro de Souza. Secretario Adjunto · Arca 
de Atencào à Saúde, para exercer. acumulativa.mente e em substituição. o 
cargo de Secretario de F:stado da Saúde. durante o impedimento do titular, no 
período de li a 14 de março de 20 I :l. 

Mdcapá, .J.l. de março de 2013 

. . 7 t' 
h~AMIL GÓ[JAPI E E 
CARL01 Go ern~!!l 

--·· -· ... --·-· 

DECRETON° Qg,e 5 DE Jj_ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usand6 das atribuições 
qu~ lhe sáo conferidas pelo an. 119. mctso XXV. d;, Constituição do Estado do 
Amapá, wndo enr vista o contido. no Ofício n° 015400/2013-GAB/SETRAP. 

RESOLVE: 

Designar Luciano Satelo· da Conceição, Chefe de Gabinete, para 
ex~rcer. acumulativamente e em substituição, o cargo de Secretario de Estado 
de Transportes. durante o impedime.nto do titular. no período de li a 14 de 
março de .2013. · 

""''' j/;~·· i ... ,, _:· ~ /J 

tr .nU/ 
éARLOS AMILO ::ÍES fAPIBERIBE 

Gov rnador.' 

DECRETO N° C g .<2. (, DE J.l. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)O ~MAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá., e tendo em vista o contido no Ofício n° 111/2013-GAB/~ETEC. 

RESOLVE: 

Destgnar Giselle Paulino Lopes Fonseca. Chefe de Gabinete. para 
exercer, acumulativamente e em substiruiçâo. o cargo de Secretário de Estado 
da Ciêncic. c Tecnologia. durante o impedimento do titular, no período de 11 n 
l4 de março de 2013. 

Macapá, 1.!.- de março utí 
IBERIBE 

DÊCRETO W ·o~.e_.'l- DE J.j_ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo nrt. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o. contido no Ofício n• 115/2013-GAB/SEICOM, 

~ESOLVE: 

Designo r Adriana Claudia Dias Lacerda, Chefe de Gabinete, para 
exercer, acumulati\'amente e em substituição, o cargo de Secretario de Estado 
da lndú.stria, Comácio e Mineração, durante o impedimento do titular. no 
período de li a 18 de março de 2013. 

Macapó, Jl de .narço 

bAMILO 
=ARLOS 1 Gove 
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DECRETO N° Q&ç.g DE .. Ll DE . MARÇO DE 2013. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, )JSa.ndo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do I::starto do 
Amapá. e lendo em 'ista o contido no Ofício n° n/2013-GAB/DIAGRO. 

RESO!.'IE: 

Designar Wolterliny Almeida Santos, Chefe de Gabinete, para 
exercer. acumulati,·amenrc e em substiruição, o cargo de Diretor-Presidente da 
Agencia de Defesa e Inspeção i\gropecuâria do Estado do Amapá, durante o 
impedimen~u do titular, no periodo de 11 a 14 de março de 2013. 

Moc:opcl, ll de março de 2013 

. .. t1?JIJJ' c~~.MIL GÓEs c PIBERIBE 
ARLOS t~~l~ador ... 

DECRETO N° Qg<39 DE . J..l. DE MARÇO . DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qu~ lhe s:io conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em ,-ista o contido no Ofício n° 094/2013-GAB/IEF. 

RESOLVE: 

Dr.stgnar Giovani Musial. Chefe de Gabinete .. par a exercer. 
acumulativan1cntc c em substituiq'io. o cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto Estadual de Florestas do Amapá, durante o impedimento da titular, 
no periodo de 11 a 14 de março de 2013. 

Macapá, ...Ll de março de 2013 

DECRETO N° Qg oC DE ...LJ... DE MARÇO DE · 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usaudo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXV. da Constituiçáo do Estad~ do 
Amapá. 

RESOLVE: 

Designar Avelino Rafael Coelho Pereira, Chefe de Gabinet~. para 
exercer, acumu!ativan1cnte e em substituição, u .cargo de Secretário 
Extraordinário de Representação do Governo do Estado do Amapá em Rrasilia. 
durante o impedimento da titular. no período de I! a 14 de março de 2013. 

DECRETO No 0~ 2'-L _DE J..L DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e lendo em vista o contido nn Ofício n° 126/2013-GAB/SET\JR, 

RESOLVE: 

Designar Sandro Belo Barriga, Chefe 'de Gabinete, para exercer, 
acillnulativamente e em substituição, o cargo de Secretario de Estado do 
Turismo. durante o impedimento do titular. no período de 11 a 14 de março de 
2013. . . . 

Macapá, l.1 de março de 2013 

DECRETO No OlS 3,e. DE 1.1 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 'AMAPÁ, usando das atribuiçÕes. 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituiçáo do Estado ,do 
Amapá. e tendo em vista o contido nn Ofício n° 017112013-GAB/ADAP. 

_RESOLVE: 

Destgnar Fabrício Benevides dos Santos, Chefe de Gabinete, para 
exercer. ncumulativamente e em Nubst.ituição, o cargo de Diretor-Presidente da 
Agência de Dcsem·olvimento do Amapá, durante o impedimento da titular, nn 
período de 11 a 14 de março de 2013. 

Macapá. J _l de março de 2013 

DECRETO N° (jg O 3 DE J.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTACo DO AMAP~. usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119. inciso x.xv: da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em '1sta o contido no Ofício n• 0258/2013-GAB/SEJUSP. 

RESOLVE.: 

Designar Nixon Kenedy Monteiro, Diretor do Instituto de Admi
nistração Penitenciária do Estado do Amapá, para exercer, acumulativamente 
c em substituição, o cargo de Secretário de Estado da Justiç.a e Segurança 
PUblica. durante o impedimento do titular. no período de li a 14 de· março de. 
2013. 

Macopá, J..l d~ março de 2013 

(11 
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DECRETO N° C& 34 DE J__l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19. inciso XXV. da Constituição do E~tadn rio 
A mapa. 

RESOLVE: 

Des1gnar Paula Simone Jucá Correra. CheiC de Gabmete. para 
e:<ercer. acumulativamente e em substituição. o cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Ruml do Amapá: durante. o im-pedimento do 
titular, no período de li a 14 de março de 2013. 

Macapó, JJ_ de março de 2013 

. /);;/, 
hd ( [jJ! 

éARLOsjcA::.:J GÓ;;J. PIBERIBE 

_ ~:vlrna~:r f 

DECRETO N" G8 35 DE J..l.. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usaudo das auibuições 
que lhe sfio conferidas pelo art. 119. inciso XXV. du Cónslituiçao do Estado do 

Amapá. e tendo em ,·ista o contido no Ofício n° 0516/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Designar Lúcia Aparecida Furlan, Secretária-Adjunla de Apoio a 
Gestão. para exercer. acumulativarnen!e e em substituição, o cargo de 
Secretario de Estado da Educação, durante o impedimento da titular, no 
período de I l a 14 de março de 2013. 

Macapá, j__l de março de 2013 

DECRETO N° cg Ôb DE _ll DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXV,da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 115/2013-GAB/SECOM. 

RÊSOLV.E: 

Designar Bruno Jerônimo de Almeida. Chefe de Gabinete, para 
exercer, acurnulativamente e em substituição. o ca:rgo de Secretano de Estado 
da Comunicação, durante o impedimento do titular, no período de 11 a 14 de 
marco de 2013. 

Macapó, J l de março de 2013 

DECRETO N" C•g';)'l DE .l.l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribUI(:f>es 
que ihe são confendas pelo art. 119, inCISO XXV. da ConstitUição do Estado do 

A mapa. e tendo "m vista o comido no Ofício n° 0278/2013-GAB/SECUL T. 

RESOLVE: 

Dcs1gnar Luis Nei do Silva Banho. Chde de Gabinete, para 
exercer. acumulativameme e em substituição, o cargo de Secretario de Estado 

· da Cultura, durante o impedimento do titular, no período de 11 a 14 de março 
de2013. · 

Mocapá . ..ll. de março de 2013 

IJ-.__/ ~ ldl tARLcjs~ GÓes c~ 
, '-"~'/:'emad 

. . . 

DECRETO N° 08 3 g DE J .i 'DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo an. 119. inciso )G\V. da Constituição do Estado do 
Amapá. 

RESOLVE: 

Designar Benedita Barbosa Vieira.· Chefe de Gabinete. para 
exercer. acumulati"amcnte e em substituição. o cargo de Secretario de Estado 
da Administração, durante o impedimento da titular, no periorlo de 11 a 14 de 
rnar,:o de 20 l 3. 

Macapó. J l de março de 2013 · 

-~-á A~LO. ~~IBERIBE 
Gov n~~=rr 

DECRETO N° 0&3(1 DE JJ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estatlo do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 108/2013-GAB/PGE. 

RESOLVE: 

Retificar o Dec:rcto n ° 0668, de 26 de fevereiro de 20 1 3. 

publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 5415, de 26 de fevereiro. 
de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNA!>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são éonferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

Amapá, e tendo em vista o contido no .Offeio n° 136/2013-GAB/AMPREV, 

RESOLVE: 

Autorizar Antônio Kleber de Souza dos Santos, Procurador-Geral 

do Estado, para viajar da sede de suas atribuições, Macapó-AP, até a cidade 

de Brasflia-DF, a fim de participar de Audiência· no STF - Precatórios, e de 
Reuniões no Ministério da Pre\~dência Social e na Secretaria de Aviação Civil -
Rodovia Norte Sul. no período de 03 a 08 de março de 2013." 

Macapó. 11 de março 

q·' . 
. CARLOS CAMIL.O 

Gove 

''""!& 
ERIBE 

.c 
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DECRETO W ('gZJC DE ll DE M~RÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe 5ào conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã., e tendo em vista o contido no Ofício n• 015212/2013-GAB/SEC/ 

· SETRAP. 

RESOLVE: 

Homoiogar o deslocamento de Bruno Manoel Rezende. SecretáJio 
de Estado de Transportes, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 

cidade de Brasnia- DF, a fim de tratar de assuntos de it;teresse da 
'administraçã.o estadual, junto ao Departamento NaciOnal de Infrae"trutura de 
Transportes- DNIT. no período de 06 a 08 de março de 2013 

~"~;:; 6,/J 
ÚRLOS~A~l~~d=r cy 

. DECRETO N° Ü~ L.j 1 DE j_l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atnbutções 
que lhe são conferidas pelo art. 11 CJ. mciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá. c tendo em •·ista o contido no Ofício n° · 015212/2013-GAB/SEC/ 

. SEJRAP. 

.RESoLVE : 

Homologar a designação de Luciano Sotelo do Conceição. Chefe de 
Gabinete. pelo cxcrcicio. ern substituiç,io, dn cargo de Sccrc•órin de Estado. 1k 

. fra:lsportes. durant~ o impednnento du titular. no período de 06 a Otl de 
março de· 20 J:l. 

-·~;;~;~ 
~ARLOS! G~~fa~:/t 
- . 

DECRETO N° Qg i..( .:3 DE ll DE MARÇO DE 2013 

·o GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ. us~do das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXV. da Constituição do Estado do 
:\mapã. c tenno em vista o conudn nn Ofício n° 0233/2013-GAB/SECULT. 

RESOLVE: 

Homologar o afastamento de José Miguel Souza Cyrillo, 
· Sc:~Tc:t;:ino ele ·Estado da Cultura. de suas au·ibuiçõcs, para tratar de assuntos 
de interesse particular, no período de 04 a 08 de março de 2013. s~m ônus 

··para o Estado. 

Mocopá, Jl de ·março de 2013 

q. ~· ?;)'ti; 
~ARL.Os c~.MI GÓEs APIBERIBE 

vernodo 

DECRETO N• 01${J3 DE Ll DE MARÇO DE 2013 

· O GOVERNADOR CO ESTACO 00 AMAPÁ. usando das atribuições. 
qur lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituicã.o do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n° 0233/2013-GAB/SECULT. 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Luis Nei da Silva Banha, Chefe de 
Gabinete. pelo cxcrcicio. em "u bstituiçiio, do cárgo de Secretario de Estado dA 
Cultura, durante o impedimento do titular. no período de 04 a 08 de março de 
2013. 

Macapá, li de março de 2013 

n~L '"fi éARLOS! Gove odor 

DECRETO N° 0~ l.\4 DE JJ_ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 .ESTADO 00 AMAPÁ, usando da:satribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n° 063/2013-PROCON/AP. 

RESOLVE: 

Tornar sem efeüo os Decretos n•s 0599 e 0600: de 22 de feve

reiro de 2013, publicados no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 5413. de 
22 de fevereiro de 2013. 

Macopó. ll de março de .2013 

~~o; cJ~' 0 ;f!! 
Gov !!:/( 

·-' ·~·-- . ---- . 

DECRETO N° 0& lj 5 DE 11 CE MARÇO DE 2013 

O GOVERN.ACOR DO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do EMado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 124/2013-GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Interromper, a contar de 26 de fevereiro de 2013, a licença 
concedida através do !)ecreto n• 4260, de 31 de agosto de 201 I. publicado no 
Uiá.rio Oficial do Estado do Amapá n• 5057, de 31 d~ agosto de 2011, à 

senidora Clicia Tatiana Alberto Coelho, ocupante do Cargo de Provimento 
Efetivo de Professor. Cadastro n• 851612, integrante do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotada na Secretaria de Estado da Educaçã.o, pela 
conclusão do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu. - Mestrado em Artes 
Visuais, reali?.ado pela Universidade Federal da Paraíba/ UFPB. 

Macapó, lJ. de março de 2013 
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DECRETO N" de ll de de 2013 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 14.966.616,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das ~tribUlçóes que 
lhr ~;io con:eridas '!tra1és do inc:tso VIII. rio art 119. da ConstJtUIÇ<lo Estndu<J e 
tlu art 7''. Parágrafo Umco tb Ln rt.' I 729. de li de Janetm de 20: :.l. que 
esuma ,; R~··eita e fixa a Despesa para o Exerc1cm Ftnancnro de 2013. 

DECRETA: 

.An. l" Ptca aberto o Crédito Supleme.ntar no valor de R$ 
14.966.616,00 (Catorze Mil, Novecentos e Sessenta 'e Seis Mil, Seiscentos e 
Dezesseis Reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento 
vigente. conforme a.nexos constantes do presente Decreto . 

Art. 2" Os. recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior. decorrem de Anulação Parcial ou Total de DotaÇões Orçamentárias; na 
forma do inciso III, § I' do art. 43, da Lei Federal n. 0 4.320/64. 

Art. 3" Este ])~ereto entra em vigor na data. de sua pubtiwçúo, 

Macapá·AP, J 1 de "'11\Q..'\.le' de 2013 

l
o---;;,'!! 
iA":fllit 7Aí"ERI8E 

-~'\Js . L JU~ANO DEL! \: ~ILVA 
Secretário de Estado do JO!rentô., Orçamento e Tesouro 

. Anexo do Decreto n.• 'CSLtt- de J 1 de Y'f\{}._,"\.(.€- de 2013... 
) 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

02 000 · TRIBU'-JAL :>E CON~AS DO ES:ADO DO AMAPA 
OZ.IOI • TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAP.i. 

Programo de 

Trabalho 

Mlcrc 

Região- Iduso Fonte Natureza 

Município 

1(•1 

rut 

04'000 • MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA 
04.101 • MINISTERIO PUBUCO DO EST-ADO DO AMAPA 

Valor 

:' lfrn 000 i 
I 

JÜtl !1011 i 

R$ 1 00 

Total 

:. 100.000 

JOO.OOO 

R$ 1,00 
Programo dtl Mi~~o I · · ' -.,.....---, ~--.---~ 

T ba · Rtg•oo. Iduso Fonte Natureza Valor li Tofol / 
ra lho i Município : ~ 

~--• .~-,_-( •• ,-:--:>,-,:-:,-,_-iT-=,.:.::.:.::.:J·x<t:::· :...jr--jl-,(-q-+-_-_'Y-) ----Ti---.~--.,,-.. "-'·"-+1---- · j 
~ : t-':·)1/'' .' IC ~.~0(1.~0 , -1 ~~~~.., 18 ! b.f0.,,':'48 

2: O:lO · SECRErARIA )E EST~DO DO TRANSPORTE 
21.101 • SECRETARIA I>E ESTADO DO TRANSPORTE 

,------.-~---r-.----,---r-----~-----~ 
Prograllla'de , Micro I , I ' -~ 

Trobalho Região· , Idusa 1 Font• : Noturna Valor Totol I 
Município i 

:6. 7 8; liJ30.;~79 1600.)fl 

160000 

2t..":'8~.0430.ll6'1 1600511 

•o: 
i(\ I 

.1..100.~1 

4J9051 
6"; (.t~ 

.: (r(l(l ~)O(· 

22.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTR!A COMERCIO E MINERACÃO 
·22.202 -INSTITUTO DE PESOs E MEDIDAS DO AMAPA . 

Progral!la de 

Trabalho 

Micro I 
Região. Iduso 

Município ' 

! 
Fonfe ! Natureza Valor 

I.JCM02 

R$ I 00 

Total I 

24.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 
24. 101 • SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

Progral!la de 

Trabalho 

Micro 

Região- Iduso Fonte Noturoza 

MunicfDio 

113'; Oú<IO ]JJJ l IOIJU3V I•·! 33W.3CJ ' 

'6 ur.·•: 

R$ 1,00 

Total 

1l.JJ~ 

16.0011 

12.00Ú 

1011./JHO I r , ',., . ,. i '"''I''' 'L """ 'n ! ·'·•!0•''' i 
'------~- • --·- _L._ _ __J_ ___ --L. ____ _ 

24 000. SECRETARIA DE ESTADO DO TllASALHO E EMPREENDE'DORISMO . 
24 302 • FUNDO DE APOIO MICRO PEQ. EMPREENDEDOR E DESENV ARTES,..NATO 

. q!OO 

Micro 

Regiõo-
I -

Iduso • Fonte Noturna Valor Total 
Programa de 

Trabalho 
Munic_~ip~io+--f---J.---+----+-------j 

10) 30.000 

to: lH.'JO 

25 000. SECRETARIA DE ESTADO DA CIENC!A E TECNOLOGIA 
2~.101 • SECRETARIA DE ESTADO DA CitNCIA E TECNOI.OGIA 

R$ 1,00 

Progrol!la de 

Trabalho 

Micro 

Região- Iduso Fonte Noturno 

Munic!Dio 

IQ 513 OR~O.~J(l! 160U30 !OI 

to· 
_: ~\}1~ .:•) 

::_:li•: .:u ló1J030 

Valor ! 

31000. SECRETARIA DE ESTADO D"A INCLUSÃO~ MOBILIZAÇ!iO SOCIAL 
31.301 • FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL: 

Total 

r- -~ Micro I •I ! qR$1.00 
I p...,..omode I 1 1 

~r _·_ .,. ___ ·~R~e".:gi:_:õo!:!·:'..f-l-du_•_o..f-F-Otl_t_c+Na--~ __ ••-+--V-a-to-r--t-- :ota I' Trobolho 
1
• M . . . i I 
. uniC!piO 

: OS2J<.U\l'••llll'11 :~~~:::. I :~: I ;;~~~~ ~~~ ;~~ 
' I! '<·oo:· 1

1 

1
:-
0

<·r, 

1

. '''·'·" 1:9.0:• 

I 

l 6QfJ8L1 3~J(1A' 104.6"' 2 
to0o:• ll<t i;;''-'': 01!28 
t600•J~ 1n1 I 33J•lJI ~o :oo 
160011 

1600:i~ 

1600~·0 

lóOO:(t 
16001ill 

!OI 

IOI 

!OI 

1n: 
tt: 

ANEXO II • .ANULAÇÃO 

02 000 ·TRIBUNAL :>E CONTAS DO EsT..:Do DO AMAPA 
02.101 • TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO· DO AMAPÁ 

Programa de 

Trcbalhc 

Mic.ro j 

Rogiaa · !duso Fcnt• Nat\Jrezo 
Município 

·-----,-=R$ I ,00 

-T Total l Valor 

' .,., .. '" "' I :. t oo.uou/
1
-

·"'''•:•"r<• / JUO.OfiO 

160(11)[) . 1111 JJIJI) .<I 

!60000 E•i J~Cl0.Q2 

I 

04.000 • MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
04.101 • MINISTERIO PUSUCO DO ESTADO DO AMAPA 

Programa do 

Trabalha 

Micro 

Regiao

Municlpio 

01.06~(1tJ:.:J9J 160000 

160000 

Iduso Fonte Narureza 

:ot 
!til 

:1%. I I 
~.fQO.~: 

Valor I 
I 

:.:~l.l,l_lf)l.;! 
:os- ·,sI 

22 000 · SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTlliA, COMERCIO E MINERAÇAO 
22.202 • INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPA 

! Micro 
Programo de 1 

Trabalho Região- Iduso Fontt Noturna 
Município 

li L!~ OS~Cl . .::3.~Ct 160000 

V olor 

R$ I 00 

Totol 

b.IO".'J~ 

R$ 1 00 

Tofal .. 
! 

__ '_'_"_2_"_~~_"_:_3s_0~_'_"o~o-~i_'_IL__~~L-.·._il_'_j~~'-·~~~"-·5_:_iL! _____ r_•Jr_-''=i\~·"~-=~-===='=~='·"~ooj i. ' 101 I(U} r.(J(I 100.000 
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i 
! 

24.000 ·SECRETARIA DE ESTADO )0 TRABALHO E EMPREENDEDO~!SMO 
24.101 • :SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

:-----;----·~ 
Micro I --'""j 1 

Programo de 
Trobolho 

Região- j Iduso Fome' Natureza 1 Valor Total 

Municibio i 
i 

~ '/I K~ l Ir·.;; 01\.lO.~•·~ J6e({11) ! j (I ~ .:.~1.11_\ : l 

i 
li ; ;J,0640.~449 lt\OO~•l• ,. 

I 
,,., .:.:C~~_t;v I 

11.))) l)óhl1.~491 160(1(10 llli j10(1,iQ I 
11· .l ~-~ .0~0.~-U.! 16{14)1)(1 I(· I 119' ·;o I .. u_,._ 

!60 I)Oi'l 

I I jJ.I.%~(1:-l·\) lóúOOn lti• ))'l(I)O 

I 11 B4.f)(,7t,.:,p-; l600o0 lU: 339'J )Q 

24.000 ·SECRETARIA DE eSTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

llOOfl I 
8JJ.' i 

16.000 i 
1:.ooo! 

su.ooo I 
;o.ooo . 

24.302 , FUNDO DE APOIO MICRO PEQ. EMPREENDEDOR E DESENV. ARTESANATO 

Progrorno de 
Micro 

Iduso I Fonte Natureza! I Regil!o- Vaiar 
TI'Qbolho I 

Munlciaio 

I 
~.-. 'lll(l 1 li :::'lJ.Q:'Jü ~~; 4 

I :~0000 (• ! 1(1 .. ~~.::r. :•· 
i i 

I U::J.011(• ~6~., i 16UOOI! H•- ~.:•li• :1) :3 ')f,! 

25.000 · SECRETAR<A !:lE ESTADO DA ClENCrA E TECNOLOGIA 
25.101 • SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOL06IA 

,-.---· 

I 
Micro ! I 

Programa de Regil!a- Iduso j Fonte j Naturuo 
. Trabalho • Munici io I . . I 

Valor 

I 
! '·' ::lJ ! .: .~o.J(. ~p 

31.000 • SECRETA~!A DE ESTADO :>A INCLUSÃO E MOBIL!ZAÇAO SOC:Ah 
31.301 - FUNDO DE ASSISTÉNCIA SOCIA 

Micro i , 
Programo de 

Reglil<l· ·jtduso i Fonte Trobolhc 
Município 

Noturno VoiOI' 

(18 :-!J.oo;c, •Jo;s lóllüllú 1 li I llli .'~-1(\_J. ~.· ~ JSS 

R$ 1 00 

Total 

JIJ.OUO • 

!8.'.10 i 

R$ i,OO 

ToTal 

-'S.H-':t I 

I 

RS 1 00 

Total I 
I 

i 
9~~.4MM I 

. 90.000 ·RESERVA DE CONTIGENCIA 
90.101 • RESERVA DE CONTI!ii:NCIA 

R$ 1 00 

Programa de Micro 

1 

' I 
I 

Regtac- Iduscj fonte Noturna i VeiO!' Total 
Trabalho i MunicÍpio ! 

O<I.Q9'l.ll ;c .. Jb.: 1600úo.' I ·' I •'I INQ9 "'' I ~ .. J ... J ~~~ ,,flJOA~OJ 
.. - .. . . ~ . -

DECRETO N° Qg lj 1- DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atributçôes 
que lhe sao confendas pelo art. 119. inciso XXIT, da Constituição do Estado do 
Antapá. e tendo em vista o contido no Processo-Protocolo Geral n° 20l31283. 

RESOLVE: 

Colocar ã disposição da Prefeitura Municipal de Maca pé., o 1° 

TEN QOA Ado.nilson Alencar Co.stro. Cadastro n° 981354. pertencente à 
Policia Mil i Lar· do Estado do Amapá. para exercer o cargo comissionado de 
Ajudante de Ordens da Coordenadoria \!unicipal de Ajudârtcia de Orde.ns. nos 
termos solicitados através do Oficio n° 046 I /20 13-GABl f PM M. 

Mo.Ç(lpó, J 1. de morço de 2013 

(f; 
.APIBERIIíE 

DECRETO N° Q~ 4 g DE J _L . DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidaS pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista ó contido no Processo n° 28760.0065/13, 

RESOLVE: 

Colocar à disposição 'da Prefeitura Municipal de Macapã, o 
servidor Eliso.ndro Costa. Go.mo.. Analista de Planejamento e Orçamento, Classe 
J•. Padrão I. matrícula n° 1082833 .. pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá. lotado da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social - SJMS, nos termos solicitados a traves do Oficio n° 136/20 1.1· 
GABJ/PMM. 

· Mocapó, .11 de mo.rço de 2013 

{/J Hz~ 
'cARL.OS t"Gov BEIUBF: 

DECRETO N° Qgl\q DE J J... DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR Do ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribuições 
que Íhe são conferidas pelo art. 119. inciso xxv: da Constituição do Estado do 
Amapã. e tendo t:m •ista o contido no Processo - Protocolo Gero.l n° 2013/ 

7211. 

RESOLVE: 

Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Macapã, o 
servidor Márcio Fonseca Alcântara, Matricula no 986607,. penencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado; do Amapá,:lotado na Secretaria de Estado 
da Infraestrutura . SEJNF, nos termos solicitados através do Oficio no 
0282/2013-GABI/PMM. 

Mocopá, J..l de março de 2013 

6t;:)0/d. 
éARL.OS r ~~t!:r f . 

DECRETO W 0~50 DE J 1 DE MARÇO DE 2013 

Dispõe sobre o tronsferêncio. do 

Serviço Ativo do Policio Militar do 

Amapá, po.ro o Reservo. Remunerado.. 
"EX-OFFÍCIO", do. CAP QOA A6VI
NAL.OO MELO DE OLIVEIRA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições. 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XV, da Constituição do Estado do 
·An1apá, c/c a Lei Complementar 11° 065, de 21 de setembro de 201(\. e tendo 
em vista o teor do Processo n° 28740.000009/13-DIP. 

DECRETA: 

Art. 1 ° Fica transferido para a inatividade, mediante Reserva 

Remunerada "EX-OFFICJO". o CAP QOA .Aguinaldo Melo de Oliveira. 
pertencente à Policia Militar do Estado do Amapá', nos termos do art. 42. da 
Constituição Federal, c· art. 31. § 1°, da Emenda Constitucional n° 19, de 04 · 
de junho de 1998. c/c os arts. 50. incisos J, 11 e lll. alinea "i"; 51; 104, inciso 
11; 106. inciso VU c 138. da Lei Complementar n° 065. de 21 de setembro de 
2010. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como base o qUe determinam 
os ·arts. 19; 20, incisos I, 11, Ill, JV. V e Vl, § ! 0

, inciso J, § 4° e 21, incisos I, 11. 
!Jl, IV, V, VI e VIl, Parágrafo único, da Lei n" 10.486, de 04 de julho de 2002, 
calculados sobre o soldo de CAP PM . 

Art. 3° A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Policia Militar 
do ·Amapá, efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 102. inciso I. Parágrafo único e 103, da Lei Complementar 
n• 065. de 2 I de setembro de 2010. 

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

Moa1pá, .1.1 de março de 2013 
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DE MARÇO DE 2013 

Oispõl! sobre a transferência do 
Suviço Ativo da Polícia Militar do 
Amapó, pai'G a ReSfU'Ya Remuneroda, 
"EX-OFFÍCIO", do 2" TEN P.M 
LUaYALDO LACEROA. 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV. da ConstitUição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010. e tendo 
em vista o teor do Processo n° Z8740.000117/13-DIP, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica transferido para a inatividade, mediante Reserva 
Remunerada "EX-OFFICIO". o 2° TEN PM l.uçivaldo LAcerda, penencente à 
Policia Militar do Estado do Amapã, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, e art. 31, § t•, da Emenda Constitucional n• 19. de 04 de junho de 
1998, cfc os arts. 50, incisos [.IJ.e III, alínea "i"; 51; 104, inciso 11; 106, inciso 
VII e 138, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como base o que determinam 
os arts. 19; 20, incisos I, li, 111, IV, V e VI,§ 1°, inciso I,§ 4° e 21, incisos I, 11, 
!li, IV. V, VI e VIl, Parãgrafo único, da Lei n• 10.486. de 04 de julho de 2002, 
calculados sobre o soldo de 2• TEN PM. 

Art. 3° A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Policia Militar 
do Amapá, efetivara o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos ans. 102, inciso I..Parãgrafo único e 103, da lei Complementar 
n• 065, de 21 de setembro de 2010. 

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

~~·~:-;~~ 
éARWS f~v~t~:rrBER 

DECRETO N° C$?5-e DE J....L DE MARÇO DE 2013 

Altera o Anexo XXIV do Decreto no • 
2.269, de 24 de julho de 1998 - RICMS. 
que dispõe sobre o Regulamento do ICMS 
no que se refere à substituiçao 
tributária. 

O GOVERNÃDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
2013/11676, e 

Considerando o que dispõe a Resolução Senado Federal n° 13, de 
2012: 

Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145 - A. da Lei n" 0400, 
de '29 de dezembro de 1997: 

Considerando. ainda, os arts. 257 e 257 - A. do Decreto n• 2269, 
d~ 24 de jullio de !998, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o art. 9°, do Ane.xo XXIV. do Decreto n• 
2269. de 24 de julho de 1998, c:om a seguinte redação: 

"An. 9" A sistemãtica definida no caput do art. I" d~ste 
Anexo se aplica aos produtos abaixo relacionados: 

SCMS/SH OE!\CRIÇ..IO %MVA- AUQ. 
::'ITERNA INTERSA 

8414.5 Vennladores 35,99 17o/o 

Coúas com dimensão 
8414.60.00 horitonte.l máxima nâo 49,74 

superior a 120 em 
17% 

%1t..f\',, 
.'-JUS7ADA 

ORIGEM 
7% 

52,37% 

67,78% 

44,18% 57 29% 

58,76% 73,19o/o 

3 8414.90.20 ::nc:,~a::sp":a!~~ores 35.99 17% 52,37% 44.1fM.ó 57,290M 

· Maqumas e "P""'lhus ---+,---'.'----1----1----1 

j
l 8413.10 ,·~:,;.·~:c:-;;;:;:;~:~:· ll I I 

4 8415_8 tonzado e disposm,-os 
39 9 

i 
...... 00· ._ • , 17% I ,~.76% • 48.33'% • 61.8!% 

84 lS 90.00 p .... ..,nos plllnt m t·uçar ': 
l

a tempcr11.tura c a 

j . ~=~:~ i;d~!~lb:: 1 
r-r. ,..-,~.====~.~m=qu~e~ .• =u~m::;i~dad~e~n~ão~==:::i=!==~ !, =·=-==-:-='i,~=-::-... :-. ... L--_-· 
I. SCJB reguJA\oel ~arada- \. 

mente r •ua~ panu r 
I oeca• 
Aparelhoa de- ar-condJ.. 
ctunllldo tipo Spht S~·s· 

5 8415.JO.Il letn (elementos separa-
doa) com urudade extcr· 
naell\tema 

48,01 I~ 65,84"'• 56,qJ% 71.19% ! 
_L__i 

8415.10.19 

8415.10.90 

842121.00 

8421.29.90 

Aparelhos. de ar-am· 
dicl011ado com c&plillci· 
dade inferior ou icual 11 

30.00Ó frigorias/hora 

Ap.,..lhos dt or<ondi
aonado com capacidade 
acima de 30.000 Crigo
riasfhora 

A.pattlhos para filtrar ou 
dtpul'!lf ar;ua · Pur'.fico
doros de liiua 

39.9 17'1. 

38.58 

34,19 17% 

47.21 J7o/o 

56.76% ~8.33% 

55,2~. 46,9~ 

64,1)5% 56.08% 

i 
! 

61,81% 

60,29% 

55,21%; 
I 

l 
70.27%! 

lO 8421.21.00 
Apartlhos para filtrar ou 
depurar ãgua filtros 
de barro 

36,89 17o/o 75,7'lo/o 66,34% 
I 

8146% I . I 
C'.oncentradores dr oxi· 
gênio por depuração do 

11 8421 39 JO ar. com capac1d.ade de 42,12 17% 
saJ.da mfenor ou 1gual a 

~--~--------~6~b~tto~s~l'Oir~m~~~u~w~--t-----4-----1-------r-----~-----' 
Balanca.s para pesiliOas. 
mcluidas as balanças 
para bebts; balanços de 
uso l'!omést..ico 

i 13 

i 
! 14 . 
1 15 

17 

18 

~423.10.00 

Máquinas e apacelbos 
ti424.30.10 d< jato de ógua e vapor 
8424.30.90 e aparelhos de jalu 
S·t24.90.90 semelhantes e MJ&s par~ 

8424.30.90 

8443.1200 

84.67 

8467.21.00 

tes 

Lavadora de alta pres
são 

MáquinAs r aparelhos 
de impre8sio, por 
of:v.rr.. dos tipos utili
zadn:o~ em cscritorios, 
alimentados por !olhos 
de formato não superior 
a 22cm x 36cm. quam1n 
niio dobradas 

Ferramentas pneumâ
licas, tudráulicas ou 
com motor {eletrico ou 
nAo e!Wicol incorpora
do, de uso mtmu&l 

Furadeiras clérncas 

51,84 

79,76 

42,12 

46,45 

42,12 

42,12 

41,26 

17% 70,13% 75.62%' 

17% 101,42% 90,5'lo/. 107.92".;,, 

17% 59,24% 50,68% 64,38% 

17% 64,09% 55,27% 69,39o/o 

17% 59,24% 50,68"/o 64,38% 

17o/o 59,24% 50.68'11. 64,38% 

17% 58,28o/o 49.77"1. 63.3~·· 

__ 19-1~::"'~:7:':~:;i~c;:C:O"'o-t:~':é!:ê"~"'~~::.:·~_,~·_,.=ua~d~artr.suso 42,12 17% 59,24% 

20 8468.20.00 Máqumas e aparelhos a, 42 12 i 17% 59 24% I 5C,68% ó4.J~o 
50.68% 64,38% 

------~~~68~.9~0~.90~~··~·~·~u~a•~·~ornn~es ~ ~--~·------+-----~ 
' Ap.vdbos ou ~:~: ~-- I I I 

:: r.~!e: ~~~~~q:;~~: I I I ; 
8?.14.9085.10 tosquiar e aparelho• de 42,11 I 17'>. I 59 24'10 : 50,68% I 64.38<\ó 

depüa:, dt motor 1 ! j ! 
21 

elétnco U>Corporado •1 
1 

i I I 
:=:.==::====-c-;:s=u:.cas=p=-an=--""'<s= _ . __ . _j -·· . __ _ 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

Mãquina~ f! aparelho:~~ 

8513.1 para soldadura rortc ou 42,12 
fraca 

MáqUinas e aparelhos 
8315.2 para soldar metais por 42,12 

resistencta 
Aparelhos elétricos para 

!:15ló.'l aquecimento dt ambien· 31,6 
tes 

8316.31.00 Secador .. de cabelo 44,45 

8516.32.00 

84.25 

8415.90 

Outros apartlhos para 
anan·osdocabclo 
Talhas, cademais e 
moitões 
Partes de mllq\linas e 
aparelhos para solda
dura rone ou fraca da 
posição 8515.1, e de 
máquinas t aparelhos 
para soldar mttflis pOT 
resisti-nUa da po$çâo 
8515.2 Exceto ~os 
produtos destinados à 
construção ovil 

44,45 

37 

39,14 

17% 59.24% 50,68'10 64,3'8'1'. 

17% 59,2-l'l'o 50,68o/o 64.38% 

17% 47,46% 39.53% 52.21% 

17% 61.85% 53 iS% 67 07'A> 

17% 61.85% 53,15% ó7,0i% 

17% 45,25% 58,46% 

17% 55,90% 47.52% 60,93% 

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

....,.,.., H '' m..., "'~13 &! 
rn.;n.S,~A ~E :ARWS~:t~~Ct. 

DECRETO N° Qf?53 DE ll DE MARÇO DE 2013 

Dispõl! sobre a prorTOgaçiio do Decreto 
n° 5902, de 20 de dezembro de 2011. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2012/8-4564, e 

Considerando a autorização prevista no art. 151, da lei n·· 0400. 
de 22 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, os tennos da informação prestada as folhas 
11 deste Processo e Oficio Conjunto n• 006/2012 · - FECOMERCIO/ 
C IA/ ADAAP I AMAPS, 

O E C RETA:· 
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Art. 1° Ficam prorrogadas ate 30 de abril de 2013, as 
disposições contidas no Decreto n" 5902, de 22 de dezembro de 20l1, que 
dispõe sobre parcelamento de débito~ do ICMS. 

Art. 2° Ficam convalidados os procedimentos referentes aos 
parcelamentos concedidos entre o período de 02 de janeiro de 2013, até a data 
da entrada em vigor deste Decreto. · 

Art. 3° Este Decreto entra em ,;gor na data de sua publicação. 

Macapá, Jl de março de 2013 

I . liJ C~J;:;JfbBERIBé 
:ARLOS ct=t:a~:r~Í 

DECRETO N° 0~5 4 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

Altera o Anexo XVI, do Decreto n° 2269, 
de 24 de julho de 1998 - RICMS, que 
dispõe sobre o Regulamento do ICMS no que 
se refere à substituição tributária. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso VIII. da Constituição do Estado do 
Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2013/11690. e 

2012; 
Considerando o que dispõe a Resolução Senado Federal n• 13, de 

Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145 · A, da Lei n• 0400. 
de 29 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, os ar1s. 257 e 257 - A, do Decreto n" 2269, 
de 24 de julho de 1998. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o art. 94
, do Anexo XVI, do Decreto n• 

2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

"Art. 9' A sistemãtica definida no 
deste Ane.xo, se aplica aos 
relacionados: 

~MVA 

L'ClpUt, do art. 1°, 
produtos abaixo 

%MVA I %M\'.~- %MVA l 
. !l'EM I DESCR!C.\0 NDM/SH Al.lQ. AJUSTADA AJUST,\0.-. AJUST.IDA j INl'ERS., !~'TERNA ORIGEM 

~ 
OR!GF;M 12% ORIGEM 4% 

Henna (en\•e!Ô· 

~.lo:m pó att· 121l.'JO.'l0 51 17<!·0 69.19% úO,Irnu 7,,65% 

\'as.elm& 2712.10.00 51 17% 69.19"~ f>(;, lO% '14.WII. 
Atooni;w:o em 
solu~u aquosn 2814.20.00 51 17% 69.19% 60,10% 7-1,6So/o 
am6nial 

Peróxido dr hi-
drogéniu f água. 
o:o.gmada - 2847.00.00 51 17°/n 69.19% (,O, Imo 74,65% 
frasco de atê 
lOOmll 
Acetona (frAsco 

2914.11.00 51 1~0 69.19% bO.lO"to 74.ó:)% em até 30m)) ·-,---·-
6 J.ubrificação 

. 3006.70.00 51 17% 69,19% 60,1~. i 7<,b5"'o 

r7 
~a 

3301 :.1 251?~ 8724% 77.17'Yo 93,28% Oleos esseocia.i:\ 

- --r· ---ffrasco em até 
lO mil 

8 
Perfumes (ex· 

3303.00.10 51 25% 87.24% 77.17% 93.28'>, 
trotO!! 

9 Agu .. ·dt-eolO. 
3.103.00.20 74 25% 115,76% 104.16% 122.72% nia 

Prorlnros de 
tO mRqn.ilagem 3304.10.00 51 25% 87,24% '77.17% 93,28% 

nara os IA ':rios 
Sombr11, deli· 

11 
neador, lâpis 

3304.20.10 51 25% 87.24'!1. i1.11'% 93.2~rt. para sobran-
celhas e rime) 
Outros produ 

12 los de raaquUa-
3304.20.90 51 25~(, 87.24~ 77.l"7CV. 93.l8'ló eem para os 

nlhos 

Pn:paraç<leo 
lJ pAra manKuros 3304.30.00 64 25% 103.3fi~. 92,43°-b 109.92% 

C 'PcdlCU!OI 

I'Os. me lu idos 

14 
os C'ompat"t03, 

3304.91.00 51 .lS"Ie 8i .24<!.~ 77,l'AI 93.28% pora maqulla- i liz.em 
Cn:m,.s dt' t.t-le-

i 15 
u, cn:mu nu-

3304.99.10 70 2~0 110.80",;, 99.470<. 11'/,60"> 
tritivoR e IQ\.'Õf'.S 
lõnir.as 
Outros plOtiU· 
tos df' bcJe-u ou 
dr. mKqu~m 

16 
prip;u-Rdos < 3304.99.90 28 25% 58,72% 50,19% 63.84% prepara(ócS 
para l":Onst"rva-:o;e r:mdAdos. 

17 
Xampu~ par.t o 

3305.10.00 31 1'2% 31.00% 31,00% 35.~3'% c.abelu 
Preparaçõeo 
para ondulac.Ao 

18 ou elisantt.-nto. ~305.20.00 51 25% 87.24% 77.17% 93.28" .. 
pennanentn, 
dos c.a.btlos 

19 La quês para o 
3305.30.00 51 25% 87.24o/o 77,17"4. 93.~11'0 cabelo 

Outras prepa-20 
racôes c.aoUarts 3305.\10.00 40 12% 

21 
iinturo para o 

3305.QO.OO 35 ll% cabelo 
22 Otntiúíclos 3306.10.00 3J.35 12'~0 

f•o~ utilizados 
ParH liOJp~ • D:;l 

3306.20.00 41.34 l"lt'.to 2J t:~pi\Çfl~ tiJICf· 

dr.nta1s lfló den-
tal 
Outras prepara· 

?.4 ç6ts para tugie '3306. 90.00 41.34· 17% n• bucal ou 
d~ntana 

Pn:paraçõt:• pa· 

25 
ra barbear (na-

3307.10.00 76 25% 
te&, dUrRntf' ou 
"nós! 
Desodorantes 

26 
corporais e an- 3307.20.10 47 12"/o uperspirs.ntes 
liouidos 
Outtos desodo· 

27 
rantes corporaiS 3307.20.90 47 12'% 
c RntiperspirRn· 
tu 
Sais perfuma· 

28 
dos e OUU'OS 3307.30.00 51 25% 
prqmraç6<s 

li>arabanh .. L. .. _ 
Outros prodÜ- -

29 
tos de pr.rluma· 3307 90.00 51 25'1; 
na ou dr touca· 
dor pftl)ararlos 
Soluções paiO 

29 I lentes de conta· 3301.90 00 ~t 25% 
to ou para olhos 
artlfiCHl.IS 

$.:.bõC'$ de tOU· 

cador em bar· 
30 ras. pedaços ou J401.Jl.Q() 20 120tG 

~ras molda· 
dos 
Outros $ilbO<s, 
produtos e prc· 
para(Ots, em 

31 
btuTO$, ped.1ÇO$ 3401.19.00 28 12% 
ou figuras moi· 
dados, mclustvC' 
lenços umede-
Cldos 
Sabões de tou · 

:<2 cador .ab ou- 3401 20.10 51 l7% 
tTas forinas 
Produtos e pre· 
parações 
o;gênicmt ttn· 
soati ... -os para 
la\'agcm ela 

33 
pele, na fonna 3401.30.00 41 1~0 
de liquido ou de 
cmne, acondi-
ôonadns para 

i 
venda a retalho. 
mesmo c:om.r.n-
do 10bAo 

~ 34 
Bolsa paro ~lo 
ou paro égua 4014.90.10 51 17"A. 

ucme 
: Chupet.a.s e bt· 

.)5 r.os para ma· 
4014.90.90 41.3~ 17% 

i madeltas e chu-
petas 

: 36 
Mnlns e moletns 

•202.1 s1 17o/o 
de toucndor 

37 
Papel higJ~ruco 4818.10.00 45 12% . folhfl simolts 

38 
Papel bigu!:nir:t) 
• roU1H du01R 

481R.IO.OO 44 1'2"1. 

~nços lutdui-

39 
dos os de ma 4818.20.00 79 17% 
qutl.:lgtm) e toa· 
lhas de mão 
f'ap<l IOalM de 
UM msnrucio· 
nal do tipo co-
mcrcializado em 

391 
rolos IgUal ou 4818 . .10.00 49 17% 
sup<rlor a 80 
metros e do opo 

! 
comercializado 
em folhas inter-
caladas 
Papel toalho de 
uso lnstitucio-

I 39.1 

naJ do tipo w-
merclalizado em. 
rolo~ acima de 4818.20.00 49 Ji'% 
100 metros c do 
upo comercln· 
li:.ado em folha& 

: intercaladas 
Toalhas e. guo.r: 

40 da.napos d< me· 48t8.30.00 ; 56 i 17% 

41 

42 

43 

44 

45 

.. 
Frald•• 9619.00.00 

Tarnpcles higié· 9619.00.00 
nicos 
Absorw:ntea hi-
giênicos cxtcr· 9619.00.00 
nos 
AbSOTVCotc-s e 
lampóe• hlg~<· 
nicos ~ (raldas 
dr: fibrfl!l tf.xtels 
Ha~ln Orxi\-ci:\ 
IUM nâo fm'rli
dnah 
SutiA dcscar .. 

5601.10 00 

5601 21 90 

IA~l. 88!f.tTPC'· 
46 lhadoo e papel 

I nara det~llaCAo 
5603.92.90 

47 Pinças para 
oobrancelhas 

8203.20.90 

ElljlAtulos (oni· 
48 gnl\ rir r.utela-

rlal 
8214.10.00 

49 

Utmsllimt c SOl'· 
tidos de utcnfli· 
lios dt: manicu
ras ou de pcdi
r.uros (incluidu 
As limas para 
unha~ 

8214.20.00 

41.34 - r--')7o/, 

41.34 17% 

41.34 \7% 

41,J4 17% 

41.J4 l'l'l'o 

51 17% 

51 17"A. 

51 17% 

51 17"/o 

40,00% 40,00""Jo 

JS,OO% JS,OOo/o 

3335% .3335% 

58.37% 19.89'11.' 

58.37% 49.85% 

118.24% 106,51% 

47,00o/o 47,00% 

47.00% 47,00% 

I 87.24% 77.17% 

! I 

87,24% 77.17"M 

R7.24"' 17.17'11. 

20.00% 20.00% 

.-

28.00% 28,00% 

69,19"/o 60,10% 

59.11% 50,55% 

69.19!'. 60,10% 

58,37_% ~<}.850.•0 

M.J9% 60.10"/o 

45.00'.i 45.00% 

44,00Vti> 44,00'% 

100.57o/o R9,7Ro/o 

66,9~ 5i,98% 

66.95~ 57,98% 

74.80% .. 65,40'Yo L.~ 
5837% 4985% 

58.37";, 49,85% 

51$.3~-'o 49,85% 

58 .. 17% 49.85% 

58.37% 49.85% 

69.19% 60.10% 

69,19",!, {,(),10% 

69.19% 60,10% 

69,19% 60,10% 

Pá . 22 

---
4<1,52% 

47,27";, 

37,1\5% 

I 
63,48'%. 

i 
~3.48% 

1~5.28% 

51,i4% 

51.74% 

. 
93,28% 

93.28"A. 

Y3.2~ó 

23,87'1;, 

I 
J2.15VJ4 ! 

I 
; 
i 

74.65%. 1 

64,24% 

74.65% 

63.48°/o 

74.6.)% 

49,b8% 

48,65% 

10'1.04% 

72.34 ... 

72.34% 

80.43% 

63,41\% 

bJ,48% 

63.48% 

74,65% 

74.65% 

74.65% 

.. 
74,65% 

! 

. 
i 
I 
I 

i 

1 
I . . 
i 
I 

i 
I 
I 
I 
i 
: 
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I 
I 

50 
Tcrmómetros, 
mclush·e o dig~- 902S.ll.lO, 
ra.J 9025.19.90 

F.I)C0\'3S e pin· 
cC1s de barba, 
escovas para 
r.abtlos. para 
cilios ou partt 
unhas e ouu-H:!' 

51 escovas de IIJu- ~b03.2 
caC:or dl': pes-
soas, inrluídas 
as que sejam 
pant!s de apare· 
U"10s, e'o:e.to es· 
cova~ dr. dente-s 

:5l !~ovas dr de.n· 9603 _21 _00 

J.'tnce1s p:ua 

53 apllcaçátl dt" YbOJ.JCt.OO 
produtos cos-
rui:hcos 
Sortidos de v1a-
gcm, para tou · 
cador de pr.s· 

S4 SOM pt.tra CO!!.· Q605.00.00 
rura ou para 

51 17% 69.19'~-ó 

51 • 17% 69.1~{. 60,10% 74.65% 

.1.3,.15 1~0 

SI 17% 69,19% úQ.i1)q•o 

31 J7q.o 69,19% 60.10''l-o 74,6SI'lo 

L hmpeZil de cal-
ç~tjo ou de rou · 
~s ---- ---Pentes, traves· -

• sas para tabelo 
I t: art1gos seme-

lhames; gre.m · 
· pos • !alfinetes/i 
para cabelo; 

J pinça& lpince , 

55 1 guLches}, ondu-~ 9615 Õ1 11% ó9,lgo/Q 60,10'"' 74,6:)0,.,) r !adores. bobes 

~:lo~m~~~~ 
para penteados, I 

; e suas panes,! __j e.•wo os da 
posição ~516 e I . 

. 6~13$ Q:arttS i ·''·"·~---

56 

57 

Borlas ou··~s:r-· 

ponjas para pós 
ou para aplico.· 
ç.â.o de outros -9616.20.00 51 17% 69.19% 60,lCI% 74,65~ 
cosméticos ou 
de produroll ele 
toucador 

3923.30.00-
3924.10.00 

MaUiiidcirMli 
3924.90.00 

•1.34 ]fOI(, 58,37% 49,85~·n 6J,48% 3924.90.00 

J 4014.90.90 
7010.20.00 

Art. 2° Este Decr~to entra em vigor na datu de sua publicação. 

Macapá, 

H•~·~:·?$ 
~s CAPIBERIBE 

v~r~~- -

DECRETO N° 0)?55 DE J.l DE MARÇO DE 2013 

Dispõe sobre alterações no Anexo I, Anexo 

vn, Anexo VIII, Anexo X, Anexo XV, 
Ane.xo XIX, Anexo XX e Anexo XXV, do 

Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998 
- RICMS, que dispõe sobre o Regulamento 
do ICMS no que se refere à substituição 
tributária. 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso Vlll, da.Constituiçáo· do Estado do 
Amapâ, tendo em vista o contido no Processo - ProtO<:olo Gero! n• 
2013/11675, e . 

Considerando o que dispõe a Resolução do Senado· FcderaJ n" 13, 
d~ 2012: 

Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145- A. da Lei n' 0400, 
de 29 de dezembro de 1997: 

Considerando. ainda, os arts. 257 e 257 - A, do Decreto n• 2269, 
de 24 de julho de I 99'8, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o § 3", do art. 272 - B, do Anexo 1. do 
Decreto n• 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

'"§ 3° Da combinação dos §§ t• e 2", o. remetente deve 
adotar as seguintes MVA qjustadas nas operações 
interestaduais: 

I - quando a MVA-ST corresponder ao percentual de 
33,08% (trinta e três inteiros e oito centésimos por 
cento): 

Alíquota iliterna da unidade federada de 
destino -----~ 

17% 18% 19% 

49,11% 50,93% 52,80% 

; Alíquota í~te;;,;:;::~2~l·o. r ..... 41JQY<:~'---1-===-t--'_:_;:..;:__-j 
i ~Hqu~ta interestadll~--~e 4% __ _ 54% 

li - quando a :v!VA-ST corresponder ao percentual de 
59,6J% (cinquenta e nove inteiros e sessenta 
centésimos por cento): 

Alíquota interna da unidade federada de : 
destino j 

17% I 18% I 19% ! 

J'"Aiiquota interestadual de 7% 78,83% 1 __ ~_1 ':...0_1_0'~-"--+ l ___ 8_3_,2_4_'_v, __ 
1 

f Alíquota interes-~t-a_d_u_al--d-e-12-,-,---t--6-9-,2-l-,-v,-l 71 ,28 Vo 73,39'~ 
._ . .::_~-\~h::!_"lq::L~l~O:::t~a~~~~·ntt~c:__.~re;s;t~a~d':::::_u::_'.:~aJI;d~e~4i•~,:-:·o~~-::_-::_:-::_-::_~j8~5~'~·.::·a-::_-::_-::_~~-=--=-õ8=-'-::;7:...õ,':..:vo:::_-::_-::_~-::_-::_-::_-::_}_8iC?iô% ____ j 

Art. 2° Fica alterado o inciso I, do§ 3", do art. 2", do Anexo VIL 
do Decreto n" 2269. de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

"I - com relação ao § 2': 

Aliquota 1nterna na unidade federada de 
destmo 

17~'0 18% 19% 

Alíquota interestadual de 7% 22,13% 23,62% 25,15% 

Aliquota interestadual de 12% 15,57% 16,98% 18,42% 

O' ,, o o·, 

Art. 3° Fica alterado o Parágrafo único, do art. 4°, do Anexo Vlll. 
do Decreto n• 2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redaçS:o: 

AL!QUOTA INTERNA NO 
ESTADO DO AMAPA 

ALIQUOTAS DOS ESTADOS DE ORIGEM 25% 

i
' PERCENTUAL DE 

AGREGAÇAO 

! Alíquota interestadual de 4% 65% 
-------------r----------~--

Aiiquota interes_ta_d_u_al_d_e_7_'A_, ----t-------6-0_'_Vo __ _ 
---j 

Alíquota interestadual de 12% 5!,40% 

l Alíquota interna 29,04% 
·-------: 

Art. 4° Fica alterado o§ 3•, do Art. 3", do Anexo X, do Decreto 
n" 2269. de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

"§ 3" Da combinação dos §§ 1 • e 2•. o remetente deve 
adotar as seguintes MVAs ajustadas nas operações· 
interestaduais: 

I- com relação ao ítem"!", do§ 2": 

Alíquota interna 

; Alíquota interestadual de 7% 

Alíquota interestadual de 12% 

: Aliquo~a interestadual de 4% 

li - com relação ao item "li", do § 2•: 

17°..:''-------i 
51,27% 

43,14% 

56,14% 

Alíquota interná 

17% 

; Alíquota- interestadual de 7% 

:Alíquota interestadual de 12o/~ 

68,08% 

59,04% j 
:Alíquota intêrestadual de 4% 73.49% 

----------------~ 
.... ___________ -: 

Art. 5° fica alterado o art. 8", do Anexo XV. do Decreto n• 2269. 
de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: · 

iTLM DESCRiç.~O 

Supurtr::\ elas· 
hc.os para <:1:1.· 

m• 

2 ~ Colr.~ilr:s, m·j 
clu&ve Box 

''Art. 8" A sistemática defmida no caput do art. l". 
d~Anexo, se aplica aos produtos abaiXo 
relacionados: 

0toM'.'A 
'"<~M'iA 

%MVA AlJQ. % MVA. AJUSTAO.,. ,,JUS7ADA 
AJoSTA 

tlBM/SH D., 
INTERNA IN1'ERNA ORIGEM 7% ORIGEM 

ORJCEM 12% .. % 

9404.10.00 1<3,Q6 17% :72.34 157,70 18l't'a 

9404.2 76,87 17% 98,18 87.52 105% 

3 \ Trtn:esseiros ~_\ 9404_90_00 I pu1ow 
83,54 17% 105,65 94.60 ll~o 

Art. 6° Fica alterado o art. 4°, do Anexo XIX, do D~crcto n• 
2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

I m:"' I DE:SCRtçAo I 
son•~les de 
qualquer es· I 

I ptcie, mdusi· ; 
ve sanduichts 

... ~sorvetes 

"Art. 4° A sistemática definida no caput. do art. l', 
·deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo 
relacionados: 

%MVA 
%MV' I 

NBMiSH 
%MVA· AUQ. ~ Mv.-. i\JUST. <'~UST. AJUST 
INTERNA INTERN.'\ ORIGEM "T'Yo ORIGEM ORIGI::M 

12% .,,., 

2105.00 70% 17% 90.48% 80,24% : 96,63°-"Q I 

... i 
, • ....,j.' 
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I 

· 2 I paro labn<n· j 1806. 1901 
: ;nep.l."'ados I I 

= cào dC" sof\·r:tt· e 2106 . J28% 17% 

I 1----, 
J.:iJ.i~;. 1.19~ !)~C!"' 

___ • e_tn. t:léquin_• ____ .....,: __ 

Art. 7° F'ica alterado o §1°, do art. 2". do An~xo XX, do Decreto 
11' 2269. de 24 de JUlho de 1998. com a seguinte redação: 

~:. MVA A.,H.:STAOA ~n M',A '!<.'IA I 
q., .~1\'A· AUQ. A..'USTAOA > .. liSr. I :T?:h! DESCRIÇAO ~OM,iSH ORlGEM :l\i'EH:f\ ... lf\IERNA ORtüEM ::0.\ ,.,.. 

12% OR!GF.M 
.~, 

. %'ir?J;S TIPO i 2J09 46~o li% 6.),59% 5·1.8~·. ; 68.87'-tu 
'-----·-· ----~ 

Art.· 8° Fica alterado o art. 7°, do Anexo XXV. do Decreto no 
2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

i:~m 

• 

"Art. 7° A Sistemática definida no caput do art. ]0
, 

deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo 
relacionados: 

pneus. <!os tipos utitizat!n~ I 
en~ auto0l6\·t".il\ dt· pu·! 
.ssgetros hncluitlos os vticu·l 
los d~ uso mtsto · canuone· 
tas t os autorn6vets de co•· • 
nda i 
pneus. dos "Jpo;<~~ :~~~~::~~: I em OtnHnhôt-~ 

par~ os fora-de·tstrada} 
ótllb'JS, 3\'16r.t., ml\qutnns de 

1 

terraplenagem. de constru·, I 
çAo t conM:rvaçào dt estra· 
dAs, maqutna$ t ttatorts 
M.rit.ullt~. oa·carreeadel.l'a 

pnl'"u:s para motOCICltt.l$ 

OUtrOS upos dt pntU!i I 
' protetores. cAruru as de a.1 I 

4U.II ! 42 

40.11 32 

40.11 60 

40.11 45 

4012 90 
1 .. 4013 •s 

%~VA "·:.M\'A 
~-~ :.tVA .~UST A,IIJST. ,.~o,.J'..,'S':" 

ORICEt.~ 1% ORIGEM ORJ(';f:~ 

!2"1 .. o/,. 

>9.11 50,5:; úQ~ .... 

.,,9 JY.Y5 53% 

N,28 b~.~ol S5°c 
6'J..<7 I 53.iJ 6f!<,. 

b1.4i 3373 6R"l. 

Art. 9° Este Decreto entra em •igor na data de sua publicação. 

Maeapá, .11 de março de 2013 

bECRETO No 0.&56DE J.l DE MARÇO DE 2013 

Dispõe sobre alterações no Anexo I. 

Anexo XVIII e Anexo XXII, do Decreto 
n° 2269, de 24 de julho de 1998 -

RICMS. que trotam das. operações com 
material de limpeza e produto~ ali menti

elos, respectivamente. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribUlçóes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, in~iso Vlll, da Constituição do .Estado 
do Amnpá. tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 2013/ 

126n.e 

Considerando o que dispõem os arts. 145 r. 145 /\. da Lei n' 
0400. de 29 de dezembro de I Q97; 

Considerandu os arts. 257 e 257 ·A, do Decreto n• 2269, de 24 de 
JUlho de 1998; 

Considerando. ainda, a celebração pelo Estado do Amapã do 
Protocolo ICÍI-lS 11. de 24 .de janeiro de 2013 e do Protocolo ICMS 12. de 24 de 
j;meiro de 2013, publicados no Diário Oficial da L:niào de 31 de janeiro de 
201.1, 

DECRETA: 

Art. I" 'Fica alterado o mctso til. do !i 1", do art. 271- R, do 
Anexo 1. do Decreto n° 22n9: de 24 de julho de 1998, com u s~~u1r1t~ r~dação: 

"111 . ao ,·alar do 1mposto que 1ncidiu nas c'peracóes 
com a mercadoria. informado na nota fiscal. no caso 
em que o contnbuinte tenha adquirido a m~n.:adoria 

de contribuinte substituído ou de contribumte que 
tenha apurado o 1rnposto dev1do a titulo Ele :;u bsi'í 
tuição tributaria por ocasião da entrada da m~rcadona 
em território amapacnse ou no cstabclr.cinlfnto." 

Art. 2° Ficam acrescentados os§§ 3° e 4°, ao art. 2°, do Anexo 
XVlll, do Decreto n" 2269, de 24 de julho de 1998, com a s~guinte rednçào: 

"§ 3• Em substituiç.ào ao dispO»'O no mc1so I, o 
díspo.sto neste Anexo não se aplica às operações entre 
estabelecimentos de empresas interdependentes e às 
transferências. que destinem mercadorias a estabeleci· 
menta de contribuinte localizado nos Esta<!os d~~ara· _ 

I 

ná ou do Rio Grande do s·ul, exceto se o destinatàno 
for exclusivamente varej1sta. . 

§ 4() Para fin::i do d1!:)po~to neste.: artigo. conslder<nn-sc 
estabelecimentos de empresas intcrdepondentcs quan· 
do: 

aj uma delas, por si, seus soc1os ou acionistas. e 
respccLivos cônjuge~ e lilhos menores, for titular de 
rnuis de 50% (cinquenta por cento! do capital da outra: 

bi uma delas tiver panicipacào na outra de l5°·ó 
!quinze por cento) ou mrus do capital social, por si. 
seuR sócin~ oe acionistas. bem assim por intcrrnédw 
de parentes destes até o segundo grau e rcspecnvos 
cônjuges, se a participação societária for de pessoa 
fisica (Lei Federal n" 4.502/64. art. 42. L e Lei Federal 
n" 7.798i89, art. 9"1; 

c) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na 
qualidade de diretor, ou sócio com funções de 
gerência, ainda que exercidas sob outra denomiriação 
(Lei F'ederal no 4.502/64, art. 42, li); 

d) uma tiver vendido ou consignado à outra, no ano 
anterior, mais de 20% {vinte por cento). nó caso de 
distribuição com exclusividade em determinada ;lrea 
do território nacional, c mais de 50% {cinquenta por 
cento), nos demais casos, do seu volume de vendas 
!Lei Federal n° 4.502/64. art. 42, lll): 

,~, urna d<:iHs. por qualquer forma ou titulo. for a ún1ca 
adquirente. de um ou de mais de um dns produtos da 
outra. ainda ·quando a exclusividade se refira Íl 
padronagem, marcü ou tipo do produto (Lei Federal n° 
4.502/64. art. 42, Parãgrafo único, I"!; 

O uma ·vender a outra. mediante contrato de partici· 
pação ou ajuste semelhante. produto que tenha fabri· 
cada ou importado (Lei Federal n• 4.502/64. art. 42. 
Panigrafo único, 11)." 

Art. 3° Ficam acrescentados os§§ 3" e 4°. ao Art. 2". do Anexo 
XXII. do Decreto n" 2269, de 24 de julho de 1998. com a seguinte redação: 

··~ 3° Em substituição ao disposto no inciso I. o dispos
to neste Anexo não se aplica ás· operações entre:: 
estabelecimentos de empresas interdependentes e às 
transferências, que· destinem mercadorias a estabeleci· 
menta de contribuinte localizado nos Estados do Para
ná ou do Rio Grande do Sul, exceto se o destinatãrio 
for exclusivamente varejista. 

§ 4° Para fins do disposto nes1e artigo, consideram-se 
estabelecimentos de empresas interdependentes quan· 
do: 

a) uma delas, por si, seus sócios ou acionistas. e. 
respectivos cônjuges c filhos menores. for titular de 
mrus de 50% {dnquenta por cento) do capital da outra; 

b) uma delas tiver participação na outra de 15°/.o 
!quinze por cento) ou mais do capital social. por si. 
seus sócios ou acionistas, bem assim por mt~rmedio 
de parentes destes ate o segundo grau e respectivos 
cônjuges, se a participação societaria for de pessoa 
fis1ca (Lei Federal n" 4.502/64, art. 42, I, c Lei Federal 
no 7.798/89. an. 9•1: 

c) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na quali· 
dadc de diretor, ou sõcio com funções de gerência, 
ainda que exercidas sob outra denominação (Lei 
Federal n• 4.502/64, art. 42, 11); 

d) uma civcr vendido ou consignado a outra. no ano 
anterior, mais de 20% !vinte por cento). no caso de 
distribuição com exclusividade em determinada àrca 
do território nacional, c mais de 50% (cinquenta por 
cento), nos demais casos, do seu volume de vendas 
(LCi Federal n• 4.502/64, art. 42, lll): 

cJ umà delas, por qualquer forma ou titulo, for a única 
adquirente, de um ou de mais de um dos produtos da 
outra, ainda quando a exclusividade se refira a 
padronagem, marca ou tipo do produto !Lei Federal no 
4.502/64, art. 42, Parãgrafo únicó; I); 

n uma vender à. outra, mediante contrato de partici· 
paçào ou ajuste semelhante, produto que tenha fabri· 
cada ou importado (Lei Federal n° 4.502/64, art. 42, 
parágrafo único, lll." 

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

Macapó. J.l de março de 2013 

DECRETO W Qg 5"i DE J..L bE MARÇO DE 2013 

Altero o Anexo XIV do Dec!"eto.,n° ZZ69, 
de 24 de Julho de 1998 - RICMS, que . 
dispõe sobre o Regulamento do ICMS no 
que se refere à substituição tributária. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 

2013/11693. e 

Considerando o que dispõe a Resolução Senado Federal n" 13. de 
2012: 

Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145 - A, da Le1 n" 0400, 
de 29 de dezembro de 1997: 

Considerando, ainda, os arts. 257 e 257 - A, do Decreto na 2269, 
de 24 de julho de 1998. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o art. 8". do Anexo XIV, do Decreto n'' 
2269. de 24 de julho de 1998. com a seguinte redação: 

17EM 

''Art. 8" A sistematica definida no capul do art. i', 
deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo 
relacionados: 

CE:SCRiÇAO 

~::r:: err~:olq~~~ 2514.00.00, 

2n12. e suR.! obras 6802• 6803 

Cal para constn:.ça.o 
civll 

25.22 

r&:;, mHf:MMS para 3214 10.20, 
re"'·tsumentu, Mdili· 3:214 90.00. 
vo$ para arga~uuttas 3816 00 l, 
e afins, exceto os 3824.40.00, 
constantes no Anexo 3824.50.00 
X do RICMS I AP 

01c M\'-'. '>,., ~VA 

~o t.t·~·.-\· AUQ '+<. ~VA AJUST. A.lliSf .o\J ~·ST 
IN7t.RI'õ . .a. INtF.R~I\ ORIGEM ;::,., OR!GEM ORIC~~.'-4 

:.l4!t 41"..(\ 

17% 50,!4%. 4:l,07% 54,9~-n 

37 17% 53,51% 45,25% 58,46% 

35 51.27'1-o 43.13% 56.14% 

. Arga.:.nassa!i, sr.lado· 
3214

_
90

_
00

_ 
ras. _mnssas p~a 3816 OO.I. 

J I ,., . .,umento, ad1~· • 
3824 40 00 

.)5 .7% 
• ~·(J!i para a.: ga.mds· · · 1 

~~~ ~.tm_s 3824.50.00 _I 

I 

SiliCones ein rormas 
prunárias, para uso 3910.00 
na cousttucão cinl 
Revestlmtntos de 
PVC • OUU'OS plb· 
tJcos; forro. sancas e 
i\lins df P\'C, para 
uso !la construção 
nv•l 
T~,;bos, t SfUII a~cai· 
sórios (por rxernplo. 
j'J:II~S. r.CJt0\'1~108. 

O<tng~~- un;Qrst. de 
phtsnrus. p;:ua uso 
na con:,;truCao CI\'\J 

RevestimcntCI dt~ 
pavunento de P\'C ~ 
outros olãsucos 
Chap~R. folhas. tiras. 
fitas, pr.liculas r 
ou trlls formas pla· 

, nas. auto·Jtdtflivas. 
i de piásucos. n1esn1o 

e:n ro:os, para uso 
na con!tttucAo Cl\'11 

\' eda rosca, lona 
plá&uca, fitas isol3tl. 
ttis t afins 
Tdlôa~ plãsticas. cha
P~-'i- hunmados plâs

. :. ncos er.1 bobma. para 
;1.-;.u na (l::lsU'UCAO 

ctnl 

12 

:s 

3~11ht'lras. boxes pa
r~1 chuvcuos. pias, 
Ja .. ·ator:os, bid!s, 
sanuários e seus 
a.sse:nos e tampas. 
1;;o:~tHI!l de descarga e 
anigos stmelhanles 
pa.ra :..sos w:itários 
ou tugiémcos. de 

I plâStiCOS 

Artefato:,; de higu:ne/ 
toucador de plãstico 

Ttlhc.s, cumt't'ints t 

OlLXU d'ãgua de 
poht:bltlll1 f" UUIIUM 

'p)&SUCOS 

Portas. Janelas 
itftOj, clt> p;Íl!SIKO 

Posugos, estores 
~mcluidas as vene· 
t1nnas1 t artefatos 
semelhMif'S e S'Jas 
art•• 

Ouuas obras de 

J9 17 

39.18 

J9.19 

39.19. 
39.20. 
39.21 

39.22 

392.:1 1000, 
3925 90.00 

3925 'lOOO 

3925.30 00 

16 plâstH::o, para <.~so na 3926.90 
construção civil 

17 F1tas emborrachadas 4005.91.90 

1\Jbos de borracha 
\-ulcan:.zada. não en
d:.~reclda, mesmo 
pro\•tdos dos respec · 

16 t.i\·Os o.cess6nos {por 40.09 
exemplo, JUntas. co· 
toveloS, nangt:H, 
uniOC's) para uso na 
constmcAo civLl 
Rcvr.~timentn~ para 

~ pavtmt:rJill' ~p1S(l8l r 
19 i t·apachos dt' borra-, 40ló.91 00 

· cha \'Uicaniz.ada r.ào I 
· rndurtc1da 

54 17'% 72,55% 63,2sqtu 78.!2% 

44 11"-'o 

JJ 41.010.,, Sj.8.)0 ~. 

38 

39 17% 47,J7% ó0,77% 

28 43,42% 35.71% 48,05~-... 

30 45,66U..: 3 7 ,83~·~· 50 .3ô~c. 

41 17% 57,9~0 49,41J'hl 

52 I 'I% 70.31% 6),16% 75.!H"'·ó 

30 45,66% :J7.8J% 

37 

<8 65,83"'" 

Jó 17% :52,39% 

27 17% 42,300/u 34,65% 4ó,H!I'l> 

·13 51.61% 65,40'% 

_ .... _ 
17% 95,Y7"•n , 

Folhas para folhea· 
dos !utcluidas us ob· 
udas por cone de 
:n:1de1ra esuauflca
daj, folhas para com· 
ptnsados [contrapla· 
cados) ou ,para 
outras madeiras es· 
trattftcadas seme· 

J. I U1antes ~ uulrl:ls ffiY· 

de1re.s. serradas lon· 
g~tudinalmente. cor· 
tadas e-m folhas ou 
desenroladas. mesmo 
e.plamadas, pohd3s, 
unadas pelas bordas 
ou pelas extrem1da· 
d.t:s. de tspessura 
não suptnor a 6mm 
Madeira sc:rrad& ou 
fendida long:~tudinal· 
mente. conada em 

4408 69,43 17% 

~I I 
folhas ou dtsenrola· 
da. mtsmo aplama· 44.07 36% 17% 52.3~-o 
da. pobda ou unid~t 
ptlt~s txcremidadt's, 
dt ('Sp('SSllfR Sllpl!"· 

nora6mm -· --· --· _ -· _ -··-. 

r
_E ___ -~~:_~~!_l~dem:~· --~ __ 3_~--~?~.· __ S:.!.:J9u·o •. 

Prune1::; de paJtic.u!a~. 
I pami:1s denomuHt· 

23 

26 

28 

29 

30 

31 

33 

I 
35 

I J6 

dos •onemed su-and 
bow d' tOSSi e pw 
ne1s semelhantes 
(por txtmplo, •wai('r· 
board·i. d~ made&ra 
ou de- outras .natê:· 
rias lenhosas, reco· 
bertos na superfloe 
com papel unpreg· 
nado ce m.ta·mina, 4410.11.21 38 17% 54,63% 
mesmo aglomeradas 
com resinas ou com 
outros agluunantes 
orgãmcos. e-m ambas 
as rae:es, com pelicu
la protetora na face 
:iUptt.rior e trabalho 
de encw.xe nas qua· 
tro laterais, dos tipos 
utilizados para palli· 
mentes 
Pisos lammartos com 
bRsc dt ;\1DF (~~!'di· 
um Densny Fibc:rlm
Krd' eíuu madc:tra 
Obras de marcenaria 
ou dt carpmtana 
para construçôe!S, 
&nddirfo~ o~ pamé't~ 

celularu, os p<Un~1s 
montados para re\'es 
timemo de pa\·unen 
tus lplSOS) e as fas
QUiolS para telhados 
·ahingles e sho.kes·, 
de madeira 

Persianas de madei· , .. 

4".11 

44.18, 
44.21 

Papel de parede-e re T 
vesunu~ntos de pare· 1 

i de semelhantes: pa· ~ 48.14 

: pel para vittBlS • 
THpCI~~ e oucros re· 
vr.sumento~ pant pa· 
vunrntos (pisos\, d~ 

ma:enas t~xteis, tu· 
fados, mesmo confec· 
dona dos 
Tapetes e outros l't· 

vesti.mentm~ para pa· 
vimrnto!ll (p1sos), de 
(~ltro, cxcf!fo os «ufa· 
doaJ e os flor.HdOl\, 
mesmo conft•:ciona· 
dos 
LlnOlc-os. mesmo re· 
cortados uvesumen · 
tos para pa1.1mentos 
(p1so~) consljtuido~ 

por un: HH!uto ou 
recobnmento aphc:a
do :'oofJbre "uportr. tt'x· 
ui mesmo recortados 

Ladrilhos de manno· 
rts. rnw~rnnos. lajo
tas, quadro!es. alo 
bastro. ômx e outras 
rochas ca.rbonáticas, 
r tadnlhos de grá· 
r.no. Clanlto, chamo
klto. <honco. basalto 

outras rochas 
Sl.l!c.tucas. com àrea 
de ati 2m2 
Abras1~·os naturais 
ou artificiais, em pó 
ou em grãos, apb
cados sobre matêrias 
téxteis, papel. nrtAo 
ou outras matérias, 
mesmo recortados, 
costurados ou reuni· 
do! de outro modo 

:-.tonto. asf!Unca 
Painéas, 1-:ha.pas, la· 
dnlhos, blocus ~ SI'· 

melhantes, de fib1t:l.iii 

vegetws. de paJh<:t uu 
rlf apRras. parHcu· 
las. serragt:m lst:r· 
radura) ou de ou-;.ros 
d('spr-rdJctos de ma· 
dl"tra. aglomerados 
c:om nmt".nlO. geuo 
ou outro5 aglutinan· 
tes minerais. para 
uso na construção 
CIVIl 

Obra! de t~"SSO ou ti~ 

57 03 

57.04 

59 04 

6303.99 00 

68.02 

68.05 

6807.10.00 

6808.00.00 

37 

38 11"1o 

51 17% 

44 17% 

63 17% 

47 17% 

44 

41 1 io/o 

37 

69,43 17% 

68 09 30 rompos11,:õe-s a l:taSt" 

~egesso_·--------L-~----~-------~-------

53.51% 

54.63% 

54.63% 

69,19% 

bl.JS% 

82.64"; 

64,il% 

57,99% 

53,51% 

Pãg.25 

-

44.19% 95,9i% 

46.31% 59.61% 

45,25% 58,46% 

I 

I 
I 

46,31% .J9.6l~o : 

46.31% 59,61% 

60,JOO,'Il 7A1.65% 

52,67% 66,55~. 

72.B:.!'+'o 88.~3% 

70.02% i 
! 

66,55% 

49.49% 63,08% 

45,25% 58,46% 

79.64~'11 95,97% 

:>0,36% 
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i Obsn.!. d~ tímt·nto, de 
concrrto ou de pedr~ ' 
artütcto.l, t:l~smo ar· I · 
madas, exceco poste 68.10 :n ·li% 4q,o2"-'... 41,01% SJ,.;.Jfl-.., 1 

~~~:::: edetu!,s~ laj~~ ! I 
.F 

'----K~'''-'I~a·t> r: mourões =t=1' ' r CaiMs d'água. tan- +-·---+-----i- , 
t;urs '= re~rva:óno~ t I 

~·1=8~='":="::'='=""';::·~p~as::. ::lf\=i=h&='*=6=8=1=!=oJ;===JU==9=~1 ~-;«~, -1==,,~-._66_'·_, -J,-
0··-·--~---:lu,,._ . 50 J=~~ ,. calhas. cumeezfas r _ ~ 

39 

. i -'0 

I 
I 

afin$, de fibroclrnen· 
ln, cmu:nTtJ-I:t·h.du~ 
uu st:ua:lhRJtU~lo. t:on· 
tendo ou não o.m:· 
arllo . co:-: FRE:Tt 
ltlCi..UIOO KA B...._SE DE 

I ~:;cuto ot R&TE~· 

\.AIXRS rl'égua, Uln· 

que~ e resC"rvatôrios e 
~ua~ 11\!llpAS, telhas, 
caJI:as, cunu·rsras t' 

afius. de fib:ocuuen· 
to. cimento·celu-:osc 
ou ~mclhMtts. con
ttndo ou não ~nua.n· 
10 StM FRETE 1~
CL.UIDO l'lA BASI:: .)E 
CAU:~LO ~~ RETE~· 

lçAo 
TtJOios. placns jla;esj, 
!ndràhos ~ ~utrns pt 
ças cerân:ic:.s de 
fa.rir.h~s SÜIClOSaS 
fósseis rkiese1ghur". 
tripolila~ diatomito, 
por exempio) ou de 
lt'fTétS siJiCIO~S 3e'• 

melhantes 
TIJolos, placRS (IDJt:SI, 
ladnlhos e peças ct· 
ram1cas SC'melhantt5. 
f'HU'A ~'fJI\SU'uçAo, :'(:· 
fr~Í;lrio3, qut- nHo 
SC:Jitr.) Ct: farinhas 
~ihc.1o~.r; fosl)ei~ nc:m 
dto tr.n as silic•osas 
~t'UJt"lhA.lllt:X 

Tijolos. pAia c.o1~s:.ru 
cAo. tiJOitiras. tape· 
\,sas t produtos s~

mclháJltes. Ce ce1à· 
mica · <.;úM FJH:TE 
uiCLUIDO N.4 B4St DE 
CÁlCULO ~C RETE~

\Ç.\0 
Tijolo:; pera r.ont.t.nJ· 
.çt:o. c;oltlrn!:.. :opa
v•g~s t produtos st'· 

rndhantes. dt cerà
mtca • StM FRETt 
l:\CLI.IOO :-1:\ BASE: OE 

I ~~;:cu~ o E R &TE~-

Ttlhns, t-lememos de 
chami.nês. conduto
res de fumaça. 
ornamentos arqUJtt-

68. i I 

6901.00.00 

6902 

6904 

e outros produtos 69.05 
cerAlmcos para 
Cl'l:lSIILICéO CIVii 
C0\1 FR2:TE I~ClXrDO 

30 17% 

69.43 17% 

:>3 

76 li% 

43 tOmcos. de cerãnuca, l' 

~-~ ~~~is~~ci"AlCtil.O 
~Telh>S, <l~emtntos de - -- ·-.-----

chamm~s. cor.duto· ; 
:ts dt furna-;a. orna- · 

~ :ntntos arqunetOru· 
· cos, ·de cerãnnca, e 

! 42.1 i nu!ro'!: produtos C'era-
j i :n1cos pau consu-u-

69.05 

! j çH.u cwil · ~F.M F R ETC 
! :~r.UO:'> ~A 0.\SE Q[ 
I f'.Ál.Cl.L() OE RETEr\· 

lcAu l- _ -· ·---
1 Tubos. calha$ ou í 
: 43 ~~~:z~~o :an~~~:: ó90b.OO_OO 61 

_ __, ~ wàmica 

-· ~:ad:~lt-:u~ r plt:lrá~ · dr ~ · 
l~f't Kn11t:<t. cxclusn•a· I 

17% 

:li .83%.. !\O.Jó'll..· 

89,84% 79,64% 95,970;, 

'(,.a.;c.,., 

60.23% 51,61% 65,40% 

-·-:-

'ltod·,,. j~ \idro. 
53 1"1t.n.v ....... ..:~<..u .... .;os, 70.09 

! txcluídos os de uso 
automotJvo 
Barra::~ prOprutM para 
I:Oil!iltrUÇÕ('S, (':OCCCIO 

\'etv.alhões 

7214.20.00. 
7308.90.10 

7213 
Vergalhões .1214 _20_00, 

7308.00.10 
F1t1s dt< ferrÕ-o\;- n~o- --- -----· 
nâo llgad,1::., não rt'· 
\'esudos, mesmo po- , 
údos corda~. cabos. 

55 1 tranca!. rentrrutca ~ 7217.10.90, 
jdOSJ. hnga:o t arte; 731~ 

~:;~~ s~~1cl~~~es~~~ I 
asolados parn usos 1 

ele-tncos 
Outros fio~ de rerro 

J7 

40 

33 

42 

56 ou aço, nào hgRdo•. 7217.20.90 40 
I tah:anjzados 
Acusónos paro tu· 
bos íinciU$1\'e untOcs, 

57 r:u:o\'clot, luvas ou 
mangas). d(' feno 
fuudidu (r.rru OU Rt'O .• 

73.07 

59 

59 

Ponas t jantlas, il-:;;: =~~. "!:':~! 7308.30.00 
fundido ferro ou al'O 
Material para an
dwmes. para arma· 
çó<s lcofragens! • 
p;ua escoramentos, 
finduswe armações • 
promes, po.ra c~U\J · 

turas de concreto 7308.40.00, 
n."mndo ou e1gnmes 7308,1)0 
r.a armada/. ele-troca· 
lhas f! per.H.edos de-
f~rro :und•do Juro 
ou ••<o. propt•Qs para 
construção. exce:o 
trc:Lcas dt' ~co 
M.;tl'.md p;m1 ;tnttai· 
mrs. para armacocs 
lcMragcn!l.) ,. pA!R. 
esr:urAmentus, (inclú· 
~:\'C' annoo;ões pron · 
tas. paro estruturas 
de concrtto armado 
ou o.rge.massa arma· 
da}. e!etroralhas r 
ptrfllados de feno 
fund1do, (cno ou aço. 
própnos p.lia cons· 
lru éO 

7308.40.00, 
7308.90 

:-i'J 1 Trehca~ dto aço 7308 -lO.OO 

Fe_i><•.s. d,IV<I)i•~. jlpl~ i 
co~o. c&~3 1 de, • 
ccrrtio, de entrada 
de Agt:.a, de ~nergio, 

dr instalaç.l.ol de 

60 ferro ou aço. próprias ?J.IO 
para a con!otrução 
r.i\·il; piR~. banheiras. 
lavatório.!, cubas, 
mictórios, tanques e 
afins de ferro fun· 
d1do ferro ou nt-o 
Ar::~mt farpildo. rlr 
ferro ou aço IVHITH'! 

ou lJras. r~torcit.lus. 
(11 mesmo CttJpado~. de 7313.00.00 

t'er:o oo ao;o, dos 
1Jp0S ullUUidos tm 
CeiC.BS 
Tt-las metó.llca5. grA· 

6). dcs r rcctcs, ctt- fios 73.14 
de ferro ou aco 
Correntes de rolos, 

63 de ferru funtlu.Jo. 7315.1 1.00 
feno ou aco 
Outras corr~rHes de 
f'IO~ 8riiCUIAdO~. d<' 7315. 12 90 
(cno fulidldtl, rt'nO 

33 

34 

39 

. 39 

J:i 

59 

42 

33 

69,43 

69.43 

53.5!% 

5b.87~o 

17% 

59,! JC~ 

17% 56.870,e 

17% 49,02% 

l 
17% 50,14% 

li% 55,75% 

17% 

~1.21% 

78,16% 

59.11% 

li% 

17"o 

17% 89,84% 

' i 
. ' 

41.01% õ3.83',, I 
____j __ _j 

I 
i 
I 

47,37~·, 60.77% 

47,37% b0,77% 

43.13% 56.14% 

68.58% 83.90% 

50.551!-o 6-Q .l-i% 

41,01% 53.83~;. 

79,64% 95.97% 

79 6-:aO,;, 95,97% 

-1-1 , mrnt• para pavunen- ~~-~~ 
l:liÇHu ou re,·es.umen-

.19 
~~~r"$ -di'-iiÕ~ ~-----~------!-----l-----l---- -----~ 

üO.l:~! ! ó!l .soldados, d~ ferro 731582 00 42 17% 59,11~:. 5055~-.. 6'*,2-a~u f 

--~ ~·---4i~~~c·:,~d-'d._u_._"• __ ''_'"_" __ ""~--------~-------~----~--------~------+-----~ lo 

P\as.. lavotónos. colu· 
pa~ para 1.1,·:uórios. 
hHJlhC'tra!.. b•dés. sa 
n1tat1o:\, r~i:ocn!'> dt 

·15 descliJgB. m1cronos c 
apa:el.hos. ft.Xos semt'· 
111n.n:es paro u~l!> 

sann.anos. de cerà· 
TniCB 

'Jtdro vazAdo ou 
lammnjo, em chft· 
pas. folha~ ou perfi!~, 

mes.mo eon\ camada. 
nbson·enlt. refletora 
ou não. 1n&!ll 1\C'rn 
quaJqurt l)u liU lntl.IH· 

lhe 
V1dro c~;uttdo ou 
soprado. em falhes, 
mrsmo co'nl camada 
1'\bsorv~nte, ret1etora 
ou não. mas sem 
qualquer outro uabo· lho 
Vidro Ootado e ~·tdro 
deslHtllt<ulu ou pohdn 
:m umA nu <'m 
ambas as faces, t:m 
chopns ou cru folh8s, 
mesmo com camnda 
àbsorve:\te, rtfletoro 
ou não. mas sem 
quaJqucr outro 
tralHdlm 

W Vidros U':mpera.dos 

51 V1dros lrun~nados 

69 10 

70.03 

70.0• 

70.05 

7007 19.00 

7007 29.00 

40 56.87' .. 

72,55'-. 

39 

69.•3 17"·, 

.14 55.75% . 

36 17% 52,.1\l% 

39. 5:>,75% 

50 

ctvejos. escápulas, 
guunpo~ ondulados 

118.13% r 

Tachas, pr~gos. pt'r-

úl.9.~~~ . ou blselados e 

63.28% 78 !2% 

t.>0,77f'-v 

59.04''0 i3,49'\ov 

~~I 6ó ! ~!o!~Je:~:~ii:~ 7317.0~ 

lçom o cabeço. dt 
ouus. maténa, exceto 
cobre 

+ Pa1 Afu SOs. pmog ou j 
I ~~:!: ur:~~~~~:: j 
j ganchos roscado.s. 

I 
r~bnes. cha..-etas. ca· , 

f11 Vllh~!. contrapmos.' 73.lts 

I I 6~ 
I 

' 

, ~am1eh"s linduidas as I 
i de p1 cs!Jirot ,. a: Lr· ~ 

I 
f#! lO~ sr.mt"l1Hlfltt'S, d<' ~ 
f~rro fundido, fcrru _ 
OU H 'IJ ' 

Espon;as. esfr~gOes. 
lu,·as t anefatos 
semelhantes pnJA 
hmpcza. pohrncnto r 
uso5 semdhantr:s. dr
!uro ou aco 
EsponJaS, nfre~bt's. 
:tl':as .u:efatos 

73 23 

41 

69.43 

semdluuHes !)8.fil 7323.10.00 ó9 43 
1\mpt:a, poltmento t 

usos scmcllt~:~ntr:~. 11·· 
ferro ou aco 
Artefatos de tugier.e 

17% 57,99'10 

17% 63,59"1" 

49,49% 63.08"1. 

54.A~:. l 6S.87Vto' 

I 

! 

69 ~~asd~"~~~-c~~o~~rr~ 73.24 57 17% 75,~'2% 66.4~1.1 81.59% 

~~~s0 ~~~~~ •• o·":-~.+----l----t---+----+--".:....t---

1 

dadas. de ferro run
;o d!dl), ferro ou a.co. 

para uso ~!. consuu • 
~7 75,92% 

J 
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I 

., .. 

'· Abro.('a.deU'os 

1Tubos ~t' !cobtt' ~ 
fsUC\~ olgaS, • para 
insta.!açõ~s dt O.~.til 
~uen:t e ga$. dt u s~ 
h<\ CCinSt.ruCO.O CIVIl 

I 
l 73.26 51 tl7%' 

-1 N.f)? .1 O_ 

I 
' 7"1 1010 

! 

r- . Pàtiiãô,'"'jfm:r-<110- , F -t· --J 

j , 65 1 péus, cabide~. e ~8302.50.00 50 . '16a'.õ"';o.·: ~s;·ó'.i!j!~ ~J.4t}.. 
:artigos semelhantes i ·~-~ .. te. -· ·~...... 1 

j ~ C:r mriAISt.:omuns 1 , c:.::n lll ::oom .<!~1 

I ! Tubos f.exi•·eis de 1 1 I --. ·•>. '· ·• "" 
• 1 i meto.is comcns. mes· I "

3 
"

7 
i ~~ :'!:~~ ···:·lt!7;i.:·~ 

t . ~ó 1 mo com '-Cts~r.os. ~ ... J7 l 1-,c..o SJ,51~ .. : ... o~s:lS"õ' 
I 

58,4(t~ .. 

para uso . na cons- 1- I -~· ' •P ~~ ·o! •• t;~ :: 
tr'\J~ci,jL ··..,---f----+:-----'--·--lr-----lf----t----l 

I 

f"IO$, \·aretas. tubos. 1 1· 
1 chapas, eleuodos e I' 
1 llTtt!atos 'Stmelhan· · 
I tes, d~ m~til!S co f 

11 1 muM ou de cóll'bo· J · 
i! netos melál~t:os, rc· 

a ·I ve&tldOI extenor m.: • ~, 
r l m~cnorme~tr dl' d~·l 
I ' g; 1J CAjlRntes nu de fun-,, 83 ll : 
l-,.-~ 1 dcr.les .. para !IOida· "'·-·---

1 
cem (soldRduru) ou 

· depos:to dt> melai nu 
; 1/ de catbonetos mr-ta· : 
i l:cos fios e \·a.·~tiS dr : 

... ~ .. 1 r 1 pn~ -ctt' mt'ttu:J ro· ' 
I num~ HgiOillt't Rr!O!\, : 

~ I para rr.etahz.açaO por 1 

\ -· ~~JC"CÃO __ 

~ . ·-r--- ACIUtced.orrs ~r j ~gu3 ___ 1,_ 
• ~tJ 1 :!~ec~:::~os. de 8419-, 

· t m st3ntà.nco ou de 
t acumulaçtto _ _j 

·. 

'I • o·•: 
jr: .... 

f • • ,_.: C>t • O:ob-,!i 1.<1.!1 

f ,.,..., ., ~!.!,).,.f.)il...'t;a .. o j . 

I ~: J~l,~t í ~-~,' :~; I i' 
u( ~: '.q.r. 1 ~~. • -

I ~;,9;~~ .j! 4i9:~;;; bJ 08% I; 

-·-' . ~ ,,. . : ~/ : . 
! .. . ., ~ I 
I ' ~ • · I 
' ,. I ' 

• -.:...!~ :'-'r!-: ..... '--.- ..... 

I f 

'! 

·11 17% 

~-~· 

33 li% 

- --· 

t tO~.to. t t ,SqS:lGM 

I 
I 

- I 
.~.o c~ ! .. ·;bécdETõ~~. 

• "·' ~ê ,. ,. •.• I ••.. o ... , I •. I I . '"l I' ''UQ •.• ,. ~VA . '• r,! VA . ',UVS!A ! 
• • i.. % MVÁ. ,., .. c 'AJUsfAoÃ' ·'.ü"usTAO~~! r I :lA I 'I 

11. lTt>l .[· OESCRJ/Ç.~O i,:>ISM!SH jt~'IT.RNA ,um.:RNA OR:CIEM ,. >QRIOEM '·' bRJGEM • 
! .,-~. ,"\li2'%·1'"hi ""' J..! 

I
• · .. • • "''·';!é ''• .iJ/. :H-lo /·o:·· • '""·1•"- ''"" 

3.2 ~~-~~~:=~~:ores:. 
1

418.19.00 48,45 17% ~~~~~~-~ ~::~:~~·.·J 
Cungelsdor~s rfree· I I O!,I,.C'li..! "-'L':q -.r; 

~- · ~ers 1 horu.Ontru~ 1Jpo 1 .. mt. ·J t-l-.nJ u~u 
/ ··4- arca.~dc capacidade ·84lij.JO.OO -<1.51. .17% __ ]sR.56% _so.o~,: 
' ·' ,Ot.• ~~6s ~upen~r ~-~r~.~~ r-: ;-r :~;,t·;.s.1 ~u!::~,~~: 

I 

Congeladores rcrec:-· 
zen· J vertu:aiS Uj)õ 

, armâno. de -capaci· 

1

.8418.40:00, _40.84._ 

I dade nêo Superior a 
900 Utros I . . , 

7.1/ 

Outros congeladores : 
8418~50· 10 I 

ffnoeurs1 '8418.50.90: 

::.~~ Adega c ~mi- i 8418.69.9 ; 

Mâqumas para pro- i 8418_69.99 ! 
duçâo de gelo 

Pane~t cJoS Rc:friger~· 
dorr~. Con&rladores 
e Mint AdegaS,· dés· 
t-ritos no!l itens 2, .1, 
4,5,6t71 

84189900. 

37,22 

50.54 

17~. 

I~ 

I 'lo/o 

'~,. C.,J>) !!~to.,~~G<:,t.: 

: 53,75% d < 45,49'.;,. 
... ,_ l!";.!j ., ! ::':. 

j 68,68%~ 
r ,.1 •. "1)~ '59,61% i 

~- • • :1 r. L' I 

~; ~~ : :~~:;: ~ 1 

~.81_:~";, "~9.~~~~;: 
.., -~~· .,.: ' '''"''ilt! ~ 

I 
58.7lo/o 

45.63-l. 

' i4,l~i-. 

-j 
, ~ ·! 

I 

I 

________ _] 

';.., 
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:.tãQum.U de tã\ir 8422.1 t 00 
13 louça do t;pu domo-

l.i 

oco e was___pan.es &\22.90 lO 

Máquinas qut eM

cu tem pelo menos 
duas ~as sesuintCJõ 
funç.6es: impressftn, 
côpt.a ou uansmiuão 
d< ""'.ropia (faJII, 

· capan:s de ser conec
tadas a U..'Ua mãqui 

· n& au1omâoca para 
processommto de 
dadcs ou a uma trd.t' 

OutrH5 "impressoras,. 
mRqainas copiadoras 
< te1ecop;adorts (fax), 
mesmo combinados 
enut sa, u.paze$ de 
ser coneC"..&Iildos a 
UmA miquma aUto· 
mâlic:a para pi'OC'('&· 
sarnento dr dados ou 
a uwa rede 

84~332 

:Ou;;.~~ moqwnas •1 T 
apar<lllos de unpres· I 
.ao por mcio tlr , I 
blt)('OJ., rilinrlroa .-.I 

1
. 

:outros t'kmcntos de, 
junpr~da.~. 

16 184 42: r dt ourra• 8 .. 3 99 ! 
I
. i.mprt'ssoras, maqt11·. 

oas copiadoras e ! 
te1ecoptadores lfaxl., 

! mesmo -..oombioadot 
! entre st, suas panes 
' c acessórios 
Máquina$. de~ -·· 

mi.lp&, mesmo com 
di&positi\'Oa dt- Slt'('A· 

gr.m. de uso domês-
17. I ti co, d< capacidade 8450.11 

não suptrior a 10 q. 
- P<"" de I"'Upa 
seca, intm"ammtc 
outomátialS 
OUtras miquiDU de 
hwas roupa, mesmo 
com dispositi>'OS de 

:7.2 oc:<os<m. de uoo 11450.1~ 
dombtioo, com &eQo 

dor oenlrifu&O inc:or· 
[Jl'll"odO 

OUtros m~uinas de 
lavar roupa. mrsmo 

17.3 com dispositm>s de 8450.19 
sccagtm, de uso 
d0111htico 

f--- , \láqumas de lavar 
to\. •oa. me&mo nxn 
(Ü~ 'SltiVOS df' SCC3• 

,17:4 gno. 0 :-r uso domts· &450.20 

tico, d• • cara-<~lde 

41.9() 59.06% 

26,19 41,39% 

34)12 17% 51,06% 

31.06 46,85~ ... 

17% 55.28'\o 

31.28 17% 47,10% 

31,7 47,5~\. 

(DIÁRIO OFICIAL)· Pág. 28 

3J,7g!'<l 45,95~·n 

40,31% 

38,96% 

46,9J% 

39,1'}-}0 

39.63% 

I 
I 
' I 

I 53.07% 

I 
! 

51,59"~-lo 

60.29"• 

51,8·1% 

52.3.1% I 

! 

27 

\;n1dadts d~ memÓ
na 

Ü111tH~ mAq1nn~s au· 
tomatlt:it:\ pa.ol. pru· 
l:t·ssrtmcnhl dr. t.hnios 
r suas unH1~dr.s. le1· 
tores Magneucos ou 
opucos. mãqu1nns 
para n:gisttar dados 
em supont sob for
ma codlftead."::. e mâ· 
qumas para proces· 
sarnento duses da
dos. :1Ao c-spcCifira· 
das I!Cill (:Ol:lp!t't'll· 

dilas em outras pos1· 
ÇÓ($. 

Panes e acessc~mos 
das mRquma~ da 

osiçAo R4.71 

Ouuos transforma· 
dorf':~. CÃCCIO Ul'l prO• 

8471.90 

8473.30 

28 dutos ciUS1ticados 8504.3 

2Q 

30 

nos posições eso-q. 
33.00 < H504.J4.00 

Csntegadores de Aru· 
muladort>s . 
Equipamentos de ali· 
mentatêo arunterrup· 
UI de rncrpa iUPS ou 
·no hlt:Hk": 

8504.40.10 

85()4.40.40 

34,-15 

2i,J2 

32.39 

58,46 

.36.26 

. 17~u 42.550t.. 55.51'1-c l 

l7D•o 4~.44% 34.78'~ 

4H,34% -IO.J?O.ro 53.131Vo 

17% 51,07"-i:l 64,81% 

17% 71,55'tt. 08.01% 83.28'1', 

!i% 57.60'Ju 

J: r\~pundo1e~ 8:-i.OA ."\4.1J 17"-;. 50.29"'u' -'1.11" .. ) 55.14"-o 
Aparelhos deuome· -----j----+---t----'----'1---'---l-"'---J 
cãn:cos \1( motor 

::'2 I elttnto ar.corwrado, 85.09 
de uso domtsuco e 
suns_Q_attes 

41,66 17% ó:l,85"1o 

32.2 Encrroc:!etros , RS09 8.':óO'Õ:.I':O-I----',':':3;'.8"-I-+--71-i;;o~C'"-+-'b:CI;c· ;,14;,;~'"--1f-:5':l.C:,4,!,7%,;;• 4_,ó,ó,_,3'-"3'='~'o'-j: 
JJ ('nale:ras cletncos 8516.~0.00 ~8,4 i 7%> 66,28% 57 .34c-"' 71.6~% 

3~ I~~~': eletric:os de 8516 40.00 

JS 

36 

romos de micro· 
ondas 
Outros fornos; roga· 
relfOS (mctuidas as 
chapas de cocção). 
grdha.s c assadeu as 
Outros aparelhos de· 

S516 50.00 

8516 60.t'0 

37.1 ~:~;~i~:!t.p~~e~': 8516.71 

r as 

Outros aparrlhos ele· 

3i.2 ~:~e:;:~~:;~:. ss16 12. 

r as 

OuU'os apBrelhos 
li 3 efru-ottrmicos para 851ó.7~ 

uso c1omestico 

42.97 17% 

30.78 17% 

3J.6 lr-Yo 

41.92 17% 

30,01 17'!> 

37,8"! 17'~ 

60.2Cflo 

46,54% 

49,70':-"o 

59.02% 

45.67% 

51.515" .. 

38,66% 

50,47% 

37.84% 

.J6,18% 

S4,S3% 

61,15%. 
i 

JS 

wpcrior • .a. 0 k&. em 

~~~dcro~.~~--·r-------~-------i-------+-------+-------r-----; 

Parae" c:!nN r.halcan:t.s, 
ft'rros. (ornos f 

nutro5 ApM~ihtJs ti~· 
1rOifrrr.ICOS da pDSl· 

CéO 85.16, dt-scntos 
nos itens 33 J.; 15, 
J6e3; 

8.51o.'JO.tJO 
l'artts de m.âq1m "'3S 
dr lavar roupa, Clh · 

17 5 mo com chspositn"'S 8450.90 
de~- d.~ uso 
dOIMsticx> 

Máquinudt.~tll: 
uso domêSIJCO dr. 

18.1 capaacladenAosupe 84SI.21.00 
riar. 10 kg.= P<"" 
dr. tnupe Y.a 

OUtras ~roíquinas de 
18.2 OCCM de uso domés- IWS1.29.90 

18.3 

19 

20 

tito 
Part<s de máquiDas 
de recar ele uso 8451.90 
domésuco 
Molquinas dt costiiR 84Sl.10.ob 
de uso 4omktico 
Máquinas o.utami
tieas pano proa:s
semrnto de dados. 
po.-.A..... . de peoo 
não supcn« a 111q. 1147!.30 
conu:ndn pelo mr:nna 
uma uui4ade- anual 
de p:oocssamcnm. 
um 1cclad0 . c uma I 
tela . ~---

• Ouuas mitq\lilla$ i , 

21 l"""""'ú<n para 8471.1 I. pra<CUOlJICDtD de i' 
dados ___ _ . 

\.:mdades dt proces 
sammto, de pequena 
capoodade, exceto as 
da• t."Ubpnat\Ú"" 
8471.41 0\o 847149, 
podendo conter. no 
:ncsmo corpo. ~ ou 
dots <!os k'JtUmt.t:s 
~?OS d< un:tlades. 
umdadC' dt memória. 
uoudadt C:e cnuMa r 
u01dadr dt saida: 

22 
baseada,c r:n mKTO- 114715010 
JIIOCI"S•SfiÔur('S. rom 
<:apttt:l·dadr mo m!1a· 
ts.{it'J, dt:nttO do tnn· 
mo pbin<tr. de 
unidades dt memõria 
da subpo!O(Go 8471. 
70. podendo COOI<I' 
múltiplos conccturet. 
d• expans/to fslo!Sl. 
t' \'alor roa uúen01' 
ou !glllll a ::ss 
11.5\IO.UO. ;>Of Unt· 

dadt 

Unidades C!e tntrada. 

I JJ t~teto as ci.ls posa~ 847Lfo0.5 
çol<s8<71.60.54 
Ouuas un1dades de r entroda ou <!< salda. 

.l-l podendo CóJC'lter, no ti<71.M90 L mrsmo corpo. uruf'la· 
-de I dt mem6riá 

ll.4~ 

32.01 

•8.07 

17% 

44,08 17% 

24,43 17"k 

38,73 17'!> 

n.oJ lí'~'o 

49,61 17'1\o 

3?.22 l?'>o 

47,3:')'"\$. 39.41% 

47.9J'lo 51.691> 

b5,1JJG~ 56,99% 71.2b% 

56,91% 48,48% 

61,44'!.-io 52.76% 6tt.ó5% 

31,93% 43,92% 

55,44.,., 47,o<J% ' 60.4~_! 

--·. 

36.73% 2Q,JS'Yo ~1.14" .. 

' 

I 
ó7.ó4'lo 58.62% 7:\,04"/t.o 

53.75 ... 45.490'.- 58.71% I 

•I 

Ap:&rdho~ t~kf\lnaros 
po: bo com untd.ldt 
auscultae:or-mtcrofo· 
nc- Stm rto 
Tc-lt-for.cs. para redes 
c.elularts ~ jHl:~ 
ouuas redeS; sem fio. 
exato cs dt uso 
auurnoti\'O 
Outros aparethM 
teltfónacos 

.. 4.paremu~ para 1 

8517.1';' 

8517.12 

8517189 

trnwunisséo nu re· 
ct"pçtio dt \'07.', ime· .. : 
gem ou outros· dados· i 

~2' em red< como fio: , 8:>17 62.5 
exceto os- das poSl· 
çõcs 8517.62:51. . 
.8517.62.52 f 8517,. 
62.53 
Microiones, e st'I.!S ' 

:!.uportes, alto-ro.lan· 
tl!'s, mesmo monta· 
'dos nos s.eus rece
pu'lculos. fones de 
OU\'idO (HU::O"f:UitadO· 

n:,<~;t. :m:~unu coml.Ji· 
n~l'los. &:um mkrnfun~ 
t' conjunto:~ ou sm • 

43 tuio~ NliiSIIIuidn:o, pm 851 R 
um m1crofonc c um 
ou mBls aJio-rniantc,;, 
o.mpüficadole5 et~tri· 
cos de "'udieti'equtn· 
Cla, ap31tlhos et~tn· 
cos de amphficnç~o 
de som: su3.S partes e 
acessbnos. C:xceto os 
de USO ólUtOmOU\•1) 
Apo.relhos de gr;wa· 
cào de- !I.Om. npn:e· 

1 lhos d.-: u:producáo I 
j , ch·· sm:l. flp!irdho& rtr 

1 .!4 1 i' grava(àO r de 6519 t' (3::,22 

panrs r ac,.ssonos 
rcproduc;3o de sorr.: I 

_jEx<T[O O'J df' USO 

automot1vo 

Õ~;;os- a~.,;eih~s de 
ga..,raç.ào de som; 
aporelhos de repro 
duçAo de som: 

44.2 eparrlhos d< çava· 8519.81.90 
çào e de reprodução 

. 4~ 

dt som: partes c 
aces.sorlos. Exceto o~ 
de uso automotivo 
Outros aparclho!i v1-
deo!ónico6 de Gt•••-
çAo OU d< rtproclU· 8521.90.90 
çào, mestno i.t'lcQrpo· 
rando um rr · · ! de 
SÍt'IAÍB vidP.OÍfi11JC~)S 

3d.55 55.24% 60.25~o 

22.1~ .. 15.57% 

J.0,S3 17% 49,00% 62,54% 

37.l2 lío/o 53,75'!-o 

17% 58,7ó% 63.88'!·. 

41.ó-J 

H,52 17'\'o 42,88% 47.~.~ 

31.44% 43,39% .. 23.97 17% 38,91% 

6 
Cartoes de memória 8523.51 1o 49,68 17% 67,71% 58,70% 73,12% 

'-4- t:~<>l'·~;r~~'--- _j ____ ..l_ ____ .l----1----'----' 
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Câmeras fotogrâficas 
48 digitaJ.s ~ câmeras de 

video e suas panes 

49 

50 

51 

Aparelhos recl'!ptore-s 
para rathodifusão, 
mesmo combinaciM 
num mesmo invólu
cro, com um apart· 
lho de gra\·açào oU de 
reprodução de som, 
ou com um relól;io. 
exC('to os dasslfi
cados na poslçào 
8.527.2 que sejam dl
uso automoc.vo 

M<lnitores e projeto
rr::~ que n::io mt:orpo
rem aparelhos Recep
tores de trle\isdo. pó
licromaucos 

Outros monitores dos 
upos utilizados ex
du~\18 ou princi
palmente- com uma 
máquina automanca 
parA processamento 
de dado's da posição 
84.71, policromàticos 

Aparelhos rer.t:ptorcs 
de lclevisão, tnesmo 
que lll<'.Orporem um 
aparelho rEceptor de 
redioditusAo ou um 

8525.80.lY 

83.27 

8528.49.29. 
8528.59.20 

e. 
8528.69.00 

8528.51.20 

5.1.1 aparelho de gravllçào 8528.7 
ou reprodu\~Ro de 
sotn ou de iro.agens -
Tele\oisores de CRT 
(rubo de ràlos 
catódico si 
Aparelhos receptores 
dl" t~1r.".'isiO. meMIO 
que incoiporeru um 
aparelho rtceptor de 
rad~od.ifUsào ou um 

52.2 aparelho de gra\'açào 8528.7 

40.16 17% 

37.22 

:n.n 

37.6 l'r"!ó 

42 

34.22 

22.13% 

57.16% 

53.75~{. 

54,18% 

59,11% 

50.39% 

15,57"/o 26,07% 

48,71% 62,:l3% 

59.15., 

50,S~~'rl M.24% 

! 
! 
I 

ou reprodução de 

l;:~~~=.~~:~;u~~·=·=U:=:=~=~=~D=·~======~=======~====~======·=·~~~ ~=_=:::::--'~~-~-,: (!)l~ftlny dr Cri~ml 

LiquicoJ 

í l ~~~;;.~~~~c:~=oJ l-
I ! que tn('.orporem um ~ ·1 
I I aparelho receptor de I 

52 3 rodlodifusào ou um 8528.7 29.06 l'l"o 44,61% 36 83' 1•9 27' 
I I aparelho de gravaçl!:n • ~o • .1\. 

1 ou reprodução de I I i I 

52.4 

53 

54 

som ou de lffiagc-ns • 1 
TelevlROtt~ dr. PIRfi• 
ma 
Outros 

<.;ãmeras fotográficas 
dos tipos .utihuldas 
para preparação de 
clichCs ou cilindros 
de imPrcssi:lo 
Cã.rnc-ras fotogràficas 
para fUmes de 
reve!QçAO '·e copiagem 
instantAneas 

8528.7 

9006.10.00 

9006.40.00 

55 ~:dhos de diatt.r- 9018.90_50 

~6 I ::::hmc de mas-' 9019.10.00 

57 

58 

59 

bO 

bl 

62 

63 

64 

65 

Rt.guladores de vol
tagem eletrónicos 
.Jogos de vi<!eo dos 
tipot. uuliz.ilveis com 
receptor dt: tde\isão 
Multiplexadores e 
canc~ntta.dores 

Centrais automáticas 
privadas, de capaci· 
dadt: mferiur ou igual 
a 25 famal& 

Outros aparelhos pa
ra comutaçêo 

Roteadores digitAis, 
em redes coru ou sem 
fio 
ApArelho~ emissme~ 
com rtt:ep!nr incor· 
pOT a do de sistema 
troncaliz.ado (•uun 
king'J, de tecnolopa 
celular 

Outros aparelhos de 
recey-ção, conversão e 
transmissão ou 
regenc-.nu;ão de voz, 
imagens. ou outros. 
dados, mclumdo 0$ 

aparelhos de comu
tação t roteamento 
Antenas próprias 
para telefone& celu
lares portâteis, exce
to as· tdesc6picas 

9032.89.11 

9504.10 

8517.62. I 

8511.62.22 

8517.62.Jq 

8517.62.4 

8517.62.61 

8517.62.9 

8517.70.21 

34,22 17o/ll 

37,22 17% 53,75% 45,49'};) 58,71% 

3i.22 J7% 53,75% 45,4~'o 58,71% 

37,22 17% 53.75°/n 45,4«1YO 58,71% 

37,22 17% 53,75% 45,49% 58,71% 

36,89 53.38% 45.14% 58,33% 

29.67 45.29% 37,48"/o 49.9~c 

37 17% 53,51% 45,25% 58.46% 

37 

37 17'li> 53,51% 4.:5,25% 58,46% 

37 5.J.51'7o 45,25% .58,46,_o 

37 17% 

37 17% 53,51'% 45,25~•u 58,-+ôo/o 

37 17o/ll 53,51% 45,2SO/(I 58,46% 

Art. 2° Este Decreto ·entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO N° 0~~)<1 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

Altera o Anexo XXII. do Decreto n° 
2269. de 24 de julho de 1998 - RICMS. 

que dispõe sobre o Regulcmento do ICMs 
no que se refere à substituição 
tributária. 

O GOVERNADOR [)O ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapã, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2013/11678. e 

Considerando o que dispõe a Resolução Senado Federal n• 13. de 
2012; 

Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145- A, da Lei n° 0400. 
de 29 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda. os arts. 257 e 257 - A, do Decreto n" 2269, 
de :?.4 de julho de 1998, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o art. s•. do Anexo XXII. do Decreto no 
2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

"Art. 8° A sistemática definida no caput do art. 1". 
deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo 
relacionados: 

I -CHOCOLATES 

--~ · '>MVA 

I' r ~ ! '!'o MVA ·1 -\LIQ ' NU!:;'r.~O.-\ 
-1-TE-M~-N-C_M_.S_i_SH-j~-D---:S-c-~-,-ç.~:~liNTE~N-' I INTERNA , OR~fM 

I Chocolate branco, I . I 
em em balagen~ 1 I 

1 i 1704.00.10 de comeUdo infe- 40 17~·0 S~f. 

.1 ~orou igual a l i 

1806.31 10 
1806.31 ~o 

Chocolates con-
tr.ndo l.:8C8U, em 
emhRiagen~ t1r: 
comeildo infericr 

37 117% 

%M\':\ ; I 
AJUSTo\[)" I' o;..M\o'." ~USTt\D,l, I 
~5~.~~~ ' ORIGEM ~% I 

4ROtn ! 

40i% .1. 
56% 

ou~~~ a l_~g .. 

,...., .. 1 ~~~~.s~b~~es I 
ou blocos ou no 
estado liquido. 
em pasta, em po, I 

I 

3 11806.32.10 I grânulos ou for-
1806.32.20 mas semelhantes, 

1

1 em rectptentes ou 
embalagt:ns ime· 
dia.to.s de con- I 

I teúdo igu ai ou 
inferior a 2 ko- I 

I ! Chocolates c uu· 

I , ::~=~:-

1 

tendo uca.u, em 

4 1806
_ 
90 

emhalagrns ee 
conteúdo igual ou 
inferior a I kg. 

39 

. ·----~----+----

44 17% 61% 53% 67'/o 

excluidos os ~- j 
Hchocolat.ados em ~ 

f--+----1-1-': 0A";'~I"'to.,-co"'l:::ot:::-ad:;co:-:s--:e=m+-:--- -+----'----+-'-----+17 ---- -· .-

1 

1 pó, em embala- I 
5 1806 90 gen$ tit: conteõdo 25 17% I 4001• i 33% 4S'% 

f--il----l~·f"u:fi_al ·-,-" u.~r·no_• ·+---+- --+----+[11---+--~ 
! ~=:o~eb;d~-

b 11806.9000 ~~~~~~~c:~~~- 24 17% I 39% 31% I 43o/o 

j ~~:eno-•400g• I .1 ! 
l----f--------+B~u~n-.>h~o--:n~s.~;n-c7.h-l·-+-l ------~ ··~'-----+---~-----~ 
~ sive a baSt' dr- ~~ 
j chocolatt branco. 

i ~;~:~g:~ ~~=~::~~ 54 17% 73% i bl"'o 7fr.'o [ 

ouuos produtos l i I •1< oonfeilari.a, I I 
~--+------f~~~~~-~~~u~~~---~--~--:---~----~--------. 

i 8 

' 9 

1?04.10.00 ~o':: ~ascar 63 17% ! 83%· 73% 89"/o 
2106.90.50 atucar ; 

1806.90.00 

Bombons, balas. 
I"..Rrftmf'los, con-
feitos, paR.tilhas e 
outros pTodutos 
dt confeitaria, 

47 17% 65% 56% 70C'tô 

L.-+----+~co!\n!!!t<;ED!!!d!!.o~ca~c~au!!.....+----+- --·-+----t----,,.-----'---
Balas, <-aramelos, 

! 
I 10 

2106.90.60 
2106.90.')0 

confeitos, pa.sti
lha5 ~ produtos 
semtlhantes sem 

60 17% I 80% 
I 

7M-'á 85% 

~: --'----.l!aç_U~ª'!':----L--.L-__:__:_; ___ ...!... ___________ _ 

ri~I~·~SUTC~O~S~E~BE~·B~I~O~A~S-------~----r----,,~%~MV~~~~·%~MV~A~r,---------
·! 1T!:;M NCMS!SH OESCRJÇAO %.MVA- .WQ •. I AJUSTADA AJUST:\DA I! %MV.I\.~USTAOA: 
~: --+----l'-;.-=,-=-:----o-+'-INTE--Rr<-A-+I~TERNA I oR~M o~~M ORJOEM .,, , 

2101.20 ::tt;!'::â ~ ! I 
1202.90.00 tha 

2106.90.10 Preparaçõtoem pó 

1701.9100 I ~:':C~~:Sboraçiln 
Refrr.scos ~outras I 
bebidas não alcoó· ; 
llcas, r~.ctn os 

50 

2202.10.00 :::~=~:u.as ! .1i 

~~~ad~~:s : 
2203 __ L_ 

17% I 

17% I 
I 

66% 57% 71% l 
69% 73% 

53% 

I 
58% 

__ I 
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• b 

~· I . J • "' n~ .. , Ltttf' condln&adO,' I 
• '1 j '. ~~' '' tm ttCipJMte de. 

1 ? j 04
·
02 

C<lllttlldo IDfenor 
ou~alal kL 

I 
I·· 

8 

1 

o•.03 

e''(c 
I, 

.9 37 •I 

lO 0~.0) 38 li 
I 

'I 
~"'tI 

I 1>.16 
ll 

I S. li JU 

I' 

IrEM :>ESCRIÇAO 

'tê 

41 

49 

V • )!OLHOS TEMPEROS f: CO!\OIMENTOS 

J •e< I .WQ I 'o!o~VA ~I ""M\'A I :TEM NCM/SH OESCRJÇAO ,~NTE,.VRNA A- I :'~TE~ AJUSTADA AJUSHDA ... MVA AJUSTADA 
1 . NA ORl~I!M • O~I~M ORJOEM <~• 

l C&tChup em emba· 1 

-·--.- vam•.-~nn=-· :::r:_:'l~: .... f]· ~ I'~!~~~[.;: '">u~:: s·". 

J : 1103.20.10 ~::.ci:~':~o ~ 17~ . e'fJt~ · ;-_~::-~ 

1

_ 7~, 
·'· t dualizados iS&ch~sJ "o~:,.•J~ "~ ·· 

I dt conteúdo igual ""~·· ..tt. • 
ou mferior 01 1 O 
grttmlls. mdepcn :~ ~. f 1 ... 

dcnre do :ao lotAI I t ~ . 
f'' . Condimentos c , 1 ... - · ' :).;; j 

•... tem~tos campo:,.- ; 
1 

•:)lubJ· ~ = 01. , 

·I' 2103.90.21 .l::·d~~~~~~O·l: - : ~ I - j ~-~i''.·, . 
2 2103 90 91 

outros molhos, CUl S1 l?'!v ?6'1-'o · 66.,-o 1 - ::::.::.·d.- -·--'--- - .. , ,_:: 
"·:;;4 . . -.:I ':k:"' ou igual i l'i_~·. .;-~': I' o : 
~- • ; Molhos de "'l• pré· I 

_f po.rados em c:n1- .. ·• 
•! balagen:. imec:l.ultas · 

: f1:e conteUdo inlt· I · 
e l 

1

;~5~~~~ I 
-J--j 2103.10.10 baJatenoccnlendo 5.i I~ 

1 ~n\-elopes mdM· 
duahzadoa (&MChca} 
de conttíado iC1Jw! 

.ouinkrioraiO 
· gamu., 1ndepen· 

----L-------~de~n~~-~,~&1~· ____ _ 

79>. 

VI · JMRRAS DE CEREAIS 

TornilldH3, pão tor-

1905.40 :!oe~~~~:~a-
dos 

8 I QOS. 90 I O 7o~~s pé<s de 

I Outras bolachas, 
1 exceto casquinhas 
f pua sorvetr. e aa 

tos dos upos I I 
I 

bolachas ou bi,..o>· 

· 1905 90 20 · ·aeom crocker' e I 
'ã&ua e sal" oem 

temente de 3Ua 

28 

u_; -rt"Cheio C/OU mhc:-r
tura, mdependm· 

denommaçAo co- I 
~m~er~o~~~----~----~--1--___j 

~- I 

i 
I 

. i 

28% 32% .. 
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!O 

! ~::~:.o~~:·:~ah- j I ~~- -~l 
j zados ~ produto~ ! 

!905.90 Ç() • clt p~ificdaçào não J :.!ti 12% I 2~% 28% 1,·:,_ 32% <"speófira os ame· 1 

i .,. ~::~::;~~0 L. li I 
i . sorvete _____ .L ___ .!_ ___ '--·---__; 

VIII- OLEOS 

! ----- ~--:-·:-· r "-'-lQ. 

DESCRJÇ . .l.O 11" ~NA- ! :NTER 
' INTERNA I ~-' 

NCM/SH I ' i ! :reM 1 

%MVA %MVA 
AJUSTADA AJUSTADA 

ORIGEM ORIGEM 
7% 12% 

! IÚleo de SOJa refi- ! 
1 nado. em rec1pte-

16 

1

1 
1 
~·o 

160
" 

1
.::o .• 

I 1150790.11 ~ntesçomcap3Cl· ,.,/, -., 11•" 

dadf' mfenor ou i l 
----~-----.~~~~~~m~al~~~s~~"~~~~~~-o~-,~-----1~---+-------'-~-

i u~únado, em red· 1 I 
!5.0R j pir.nleS com capé:l· , 42 12'~Q :l'')O'o 1 

"/o M:VA .<UUSiADA ; 

ORWEM 4% 1 

20% 

' ~-----~ 

47% 
çidade mferior ou -. il 

_____ .. ··-·---+'""'"' "'-al"'-"a~õ,_,b,_,o-,o,_s_....,... ___ -r--+----i------~1---
Auttes de oliva, I ! I --i 

15.09 
f!m recipiente$ j I 
com capac1dad~ I 35 1 7% s~. 

! ~lic::; ou 1gual a , : . . ~ """' I 
_j 

Outtos óleos e 
rtspecU\'BS fra
ções, obtido5 ex
clusivamente a 
paru.r dt aze1to
nas, mesmo refi
nado~. mas nào 

I 
, quimicamentt~ 

! 4 1510.00.00 1modi.ficados,e 
rwsruras desses 

i óleos ou tracões 
com óleos ou fra· 1 
ções da po!llçâo · 
15.09, em recipie- j 
ntes r.om r.spaci· 

46 

I 
! 
: 
; 

-I 

ll% 

I 

I 
li' 

! 
I 

i 
' I 

46% SJ% 

dade itúerior ou ! 1 
r' ---+-------if.ll~f>""'al,_a"-"5-;:litr=os'-;------ _ t +·-.. -·---+-----...-
! \ úleo de girassol ou I I 
~ ] de algodão refma· ; . J 

i 5 i 1512.19.11 ldo,e1urecipiemes 25 1 I:?O-·o j 25% I 
1 i 1512.29.10 I com r:ap:::.cidade ! i' 'I 
) / · t!'J.ff'rinr 011 1gual fi t f 

r' ú. - t, -- .. : t~~'"!02!d:!...can-o"'la-,-.m-l-----ij ~~-l-2'l,-,-~f----+---+------l! 

25% 

1 ccipientes C'.om I ; 
1514.1 C'.apar:uladc infcn- 7.5 25% 25% 2'no 1 

I I .11 ~~~~~~h·.:. li· I! I I ' : 
refinado, em 1 

, 7 l:ll:'l 1900 reclplentesr.om' J2 12'Yo 42'-...o !l:2'7o 4?'l•o ... , i \., , ._, • , capacadade 
~'-- " ;. ~ ... ~ j mfenor ou 1gual a 

1--+-----''--+-; l5~~,_,tr,o,_s_,c.---,--+I ___ ...J.. __ __,_ ___ +-... ___ ----·-- --·-· 
j l Ólru Ue milho refi· I 
o I n::~do, tom reap!en- I 
I 

8 1S15.29JO tcscomc~Jpadda-. 25 14no 2S'Yn 

i ;•
5 
~~~~r ou 1gual i . i 

1512.29.90 
1~15.90.22 

Outros ôleos re(j. I I 
nados, ao recipi-

1 
.
10

_,

0

· ,,i · 

entes com capaCi· ! -12 .ç.-. ~2% 420/ó I 4.7% r 

~ade inle~orou j' ~ ilrual a 5 litros 

!O l5li.90.JO 

!X • P~OO!JTOS _A~~~E"'-. l!.D:o,E-"C"'AR!=N"'-E-"E'-'P-"E"'IXE~--~--,-,.,.-,.,M"'V.,-.-\-r--;,:--, "~1,1 .:;-~ ----r------, 

I ' o\LifJ ... 'UST·o· "u's· rAoA I % M\'A i l·rEM NCM ·sH DESCRIÇAO % MV.\- I iNTEK ~ ~ ~ .~ ,vusrAD~ 1 
, • • ! :NTERriA t NA ORIGEM ORJGEM 0· RIGE ' 

'--+-~---+.=====-+----+--+-.,.,"'"'"--t--"i=-2%"'-_.J_ __ ~ 
! Enchido~ (F..mbu· ! J I 

i I ·i 1601.00.00 , ~~!~~:!~~~s :lR i,! 12% 38% i JS"tG i 41% li 
I carne, miuriPzas 

li--, -------"o,_u s;rn!;!,l•~---~--:.....'----i---+---------+------'i 
. Outras prepara ! 

16.02 i ções e cons.ervas ! J8 12o! 38~, J80-o I ·t'l'/o I dr çamc. mituJe· "' 

--;---~<!' sar,g>,!!_ ___ L.--1----1-------1--------· 

! 
/ PrepQIOCôeS ~ con- I 

I 
I 

servas de peixes. 

' 

~ 1 1 b.l)J , C~\'lar e se-us suce- 39 1 -;oo., 56~., 
i 

1

. daru~us pre.parados 

1 
I a partir de ovas dt 

i I - I..;,., 

! 

I 
! 

61~· .. 

i J i ~r:::::~:~~:~:- l I I I 
I, -1 16 05 j 10 ''"11~brados . 4~ ' 1 ;% I õ9% 51% 64% 

---- .. --- _i~;;~:!repa· --- .l -_______ .,:._ ____ ._--- ·-
X · PROOUTOS !!ORTICU!.~S!: FRUTAS 

i : 
i ITEM I ' ' 

! 
l ... -----.,. !, -=-.,,-, .. -•--.,.-A:J-,-.Q-._,----.,-% MVA +o ;!VA I 

NCMlSH DESC:RiÇÁO ~~~~A INTER AJUSTADA A..lllSí:\D."'-

1 

NA. OR~~0EM O~~~M , 

I 
i 

~odutos hortico- l,_. · ·-

las, condos em 1 

I I 

água ou vapor. I 
I 

07.10 lcongelodos, ern 42 17% ! 

embalagens r:le 

. l ~~ni:~o9t~f:or j 
·- 1 Frutas, oa.o coziaas I I 

· ! ou cozidas em 

; ~ ~~~d~:::~smo i f 
1 

! adl.Clonadas dt" I 
! 2 

, OMII 'oçúcaroudeou- . 42 : JnQ 
tros edulconmtes. I 

51% 

%MVA 
'-JUSTAD.~ 
ORJC~\l<% ! 

: 
64~;, 

~~~~~~~~~~~~rdt" ! 
~. t·--------~o~u~i~~.ru~a~l~~---+'------------

Produtos hortico· 
j las, (ru tas t outrns I 

~-----+1. · _______ _ 

! I . partes comestiveis 

I. de plantes, prepa. 

.~ ' 200! 
: rados ou conser· 
\"ados em vinagre 53 6~J. 

i I 
! I 

!7• .. I 77% 
I 

.. ..l 

I 

! I ou em áCido aci· ' .. 

1

. I, li 

I 
, uco. em embala· 
~ gens de conteúdo 

I llÚenor ol.l 1gual a i J 
r-~----~l~k·~~~-~~--~--+------ LJ 
i 4 
! 

20.03 

Cogumelos l' lm- 1 I 
! fas, preparados ou 1 
cvnservados, f'.X· : 1 ; 

1~n \ ~6% ácido aeético, em j 

I , 

48% 61% ceto fm "inagre ou I 
embalagens de I i' ,. 

l~-~~~---~r-~~~n~-~~:ú~?~;~~~~1"~~~~0: +f----~~~--TI----+1----rr-----~ horticolas pr111ara· . 1' 

1 I ~~:.o~~;::r~~:a· ·1 ., 

1

1 / 1 

~>ma~c ou em ac!-
5 2u.o~l do acéw:o, conge 42 \ 17~-õ ! 5~~<i 51<\li• 04% 

' lados. com exc~ão t I' 1 

dos produtos,da 'I 

j ~~:~~~&~~2~~· r.m li i i 
contC'údo tnícnor ; I ! I 

---f,'~'i':~::';'~o'=":'':'P:::od"c1 u:<:k,"':o,::--111----+i --~~-----t-----+1--- · ---j 
~~~o~~~~n~:~::a. 1 

i i j 

~:~;c~~ ee: I I I ;o:, I ' I 1 áddo acé-uco, não 1. 

congelados, ~ow 

1 ;~~~~~sd~! .J ~q 67% 5~t~~ 72% ) 

I 
pOSIÇão 20.06, 

1
1 li 

r---+-
1 I 

j I 
1 

6 l oW.05 

j :~~~o: =~:~~~R I !' I _J 
1 

fritos. em embala-
1
. 

J.g<ns de conteúdo 

---t--~---j-;t~;~::::;:..,.:u-;:hC:::::;.,-~oo-~-ll:.....---+l---l!----·-+1-----ti- · .. 
las, frutas, cascas I 

1

: , 
i de frutas e ou Ira:! 

1

. 

2006.00.00 ~=rvC:d~~~~· j 42 17% , 5~'0 ' 
açúcAr (pa~dO!:I i 

i 

I 

64% 

T 
I 

por calda. glacea- I 1 
dos ou cn~~· __ i ! 

·------'dosl. em embala-

51% .. 1 

---- --=-=-

I 
I 
i 8 10.0'1 

l
gcns d~ conteúdo 
inferior ou igual a 
1 kg 

1 "marmelades•, 

sem adlção de açú-

! 

78o/o 

, Doces. gelei... 

5

_

9

_ -ul7".o 

I 
purê-s e pastas de 
frutas. obodos por ·i 
corunento, com ou 

: ~~~r~l~eus~;.~l : ! 1
l: 

[ emhftlt~gt'ns dr I i 

1 

I 

j C:UTIII:tJdiJ fnfCtiOt I ~~ ! 
_____ ~-'!!!_•gual a.~l-"k,g __ t ___ -+

1 
____ .) ____ i----~--------\ 

I ~~~;: ;u7.~~~:~~e1 ~ l i 1

1 

I 

20.08 

dt' planrus. prepa
radas ou oon&erva· 
das de outro modo. 
com ou sem adição 
dr a~:úcar ou de 

I outros edulcoran- i 

I 
tes ou de âlcool, 
não especificadas . 
nem compreencli- ' 
das em outras po· 

· Sl<;óes, excluidos os 
amendoins e casta-

da su bpo&çê.o 

41 

i 
i I 17% 

! I 
i 

58% 5ffl.O 63% 

. ! 

i I 

nhas tipo aperitivo, 

1 2008.1. ememba-~ i' 

'. ' I 
~~s de c?ntcúdo · f 1 
uúenor ou 1gual H 

1

1 i 

'· ·-'--·-· __ ..1...!1..!ko!!.S:..· ----l.---'---....l..---L_--.J.L_ ___ __ji 
Xl-OUTROS 

DESCRICAO 
%MVA- AlJQ. A.J~~~A AJ~~~A %MV.~ 

I ITEM : NCM/SH INTERNA IN,::-R I ORIGEM ORIGEM AJUSTAO.-\ 

li--·--+---~~~~~~--f-----~--"~~-~- •·--1?%_·_~--0-R-IG-'E_M_•_% __ ~ 

I 
Preparaçõts ali-
men ticias compos.· : 

I 1104 lO 00 las homogmcJZa· 42 I 
I das (allmento m 1 17% 59'% 51% 64% 

I +- ramil .-m con~rva + 
·1 ---~do~~~L__ ____ ---'-----;-----+--------1 

1 
PreparacOes para 1 

! 2 2104.10~1 lr:aldo~cmr.m~alR· 49 l~·t. 6-;<l.u ~ 
gens •guaJ ou mlf>· 1 I 

___ I ;~ -t·---------~----t----+-----~ - ·--- Preparações para , I · 
3 '1104.1~ =~:~:ale~b::-. 49 li 170tn 67<14• 58% 72'"!'0 I 

---t-----H"eo~r~a~l~k·7=~~-r---+---~----
2104.l02 Caldost'sopaspre· 42 ! 17% 59%- 51% 64% 

------i1 :~~"':'.:7'd:':,~":~:-:-ad7oo-co-m-:oi,..-+, ---+--+----~---lf-----......j 
09.01 

dt conteüdo mfe· 23% do, em <mbalagens · 19 );I% 19% 19% 

1

1 

-----------~no~r~o~u~i~~al~a~2~k~•----r--+----t-----~------~ 
6 09.02 ~~~~eosmo aro- 10 17% 57% 49% 62% ' 

0903.ou Mate s; 

16 12% 

1 o i 2008. 19.00 1 =~c!~~~ipoea .41 ; 17% 

I l I 2101.1 

ExtratO&, essências I 
e concentrados de 
caR e prrparaçOes 51 
à bAse destes ex-
tsalos essencias ~- 17% 

l --
1 

·-
1 
ou -con~entrados 

· ou à base- de café. 
; em embaia.gtns de 
: conteúdo inferior 

Jou igual a 500 
]_g[amas 

]
Extratos, ess!nctas 
e concentrados de. 

I c.hâ ou d~ ôl~te e l 
~npua~&aba~ ___ ._ 

76'A. 67% 82% 

' 16% 16% 20% 

58% -p50% ··jl 
69'lb I 60% 

--- --

63% 

75% 

I I 
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I 
I 
! 
i 

12 

I tl~~n~s exuatos. es· ' 
seno as ou concen· 

I 
trados ou â base de 1' 

2101.20 chá ou dt rn.:ltt, 

em embaJa,rtns de ' 
· contt:údo1.nfenor ' 
nu igtJal a 500 gr:&· : 

bulas prontos b I 
bast de mote ou 

46 6fl'/o 57% 

I 
mas, rxceto as ~ . 

chà · 
-------~~~--~-

1 ~~~~=;~c:n ~· ·~ 
I 

, I nu nutro edulco· . ,. 

I rantco, para a fa 
• bncaçAo <le pu· I 

13 I 2106.90.2 dins, cr~mes. SOt· "6 I 17~ 640;., I 
1 : vr.rr.:., fl11na. gelati· I 

1 I nas ou prtparoçO<s i ! 
ú9'~ 

' f sunila.rea, dt" con· I • • 
!~•"doinf<norou . '! -l ; !&~:!al;..a~500=sri!:runa~~·~·------'----li ! 

1

2924.29.91 :.~7=:. . I : ,' 
2925.11.00 . saC41'ina e seu• ! 

14 2929.90.11: i""'·IICldociclami· ; 42 

1 

_ 5,~,., 
1
• b 

• · 2905 43 00 co de siJdiD e seus 
1
'" i " :H%. 64

"' li I 2905 44 00 l!UUS, mftnttol, d· : I 
2940 00 93 g)ucltol, '"'rbHol, I 

l~tiaJroru ~~aJ~nt~o~n~1---~--~----~--
Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocapó, J.l de março de 2013 

l:ARLOS C CA 

6ovcm dor 

DECRETO N° CR6C DE J 1 DE· MARÇO I>E 2013 

AltCI'CI o Anex_o XXI, do Decreto n• 2269, 
de 24 de julho de 1998 - RICMS, que 
dispõe sobre o Regulamento do ICMS no 
que se refere à substitulçao tributária. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AN.APÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 
Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
2013/11680, e 

COMiderando o que dispõe a Resolução Senado Federal n• 13, de 
2012; 

Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145 ·A, da Lei n• 0400, 
~e 29 de 9ezembro de 1997; 

Considerando, ainda, os arts. 257'e 257- A, do -Decreto n• 2269, 
de 24 de julho de I99s. " · · 

~. ,1 ° Fica alterado o art. 5°. do Anexo )()(1. do Decr~to n• 
2269. de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

ITE,1 

*Art. 5n A sistemática defmida no .coput do art. In. 
,deste Anexo se aplica aos produtos abaixo 
relacionados: 

NC,.l/SH ::>ESCRIÇ}.O AU(J. 
INTERNA 

MVA 
ORIGI'N.o\L .... 

8413.70.10 Eleuobombas 17% 31 46.78% 
---+"';;::b;::m:;er:..:•::;k"<~.::;.'i''---"----1----+-- _ 

TranrJcmuadores, 
i conVft'SOl't'&, retifica- , 
dom. bobmas d~ l 

I 
reatáncia r df auto 
mduç:Ao. .exceto os 
transformadores de 

I, pot<noa •up<rior • 

38,89'}. 

MVA I 
ORICEM I 

4% 

5!,52% 

I 2 I 
I I 
I 

8S.04 

. 16 J..'VA, cláaslfieedti< 

1

. 

I nat códJgos 8504. 
33.00 • 850<.34:00, 17% 48 i 65,83% 56,?2% 71,!8"1. 

. os da subpoStçio I I 11 

! 
8504.3, .S reatOr•• I ! 

para làmpadas elttn· I I 1 I ca& de deacQt~a clo..s· I 

1 

. SJII<adoo no código 

i~.~.;~!~. :.=: ' 
_ ; ladoru do cód.i~-----~~---..,.J.-------~~-..1.-...0ir-. 

· T--- - j H5õ4 4õ.io. os «l\11·1 
pamtntos de aJinleo· 
ta<iO Ininterrupta d< 

i , . r.nt:Tp. IUPS ou .•no 

I I =~~ó.~0 
t :st 

I· 

3 8õ.!J 

! UM auto-motw=' "-"--+----+---+; -----1--- 'r- --. 
Ltuuemas eléD't.cas 
ponattos destinados 
o funcionar por meio 
de -sua ptópna fonll' 
de ftltrgr.Q 1por 
exemplo: de pilhas, 
de acumuladores, de 
magnelOSl, exceto O$ 
aparelhos de ilum.i· 
naçAo utihzados em 
cidns e HUtomÕ\'eis 

Aqu~ores e)W;Cõ$ 
de á~a. Ulduldos os 
d.t UD.erd:o, ehul."el· 
ros ou duchas dttri· 
CO$. torneiiàs détri· 

17% .19 47 ,37V'b 

i 
i 
I 

60 •• ,., I 
I 
I 

_._..__] 

6 

r.A!l, rr.sislénr.nts d~ 
llC(LICCimt:nto. indu· 

85.16 sm: as dr: dudm~ C' 1 JOtu 
chu\·cu·o~ elt:tricos e 
suas partts, exceto 
mHros · fomns, fhga-
fl'lrnl-1 (incluillas as 
chApas dt cocçMI. 
grelhas e assadeu-as, 
8516.60.00 
Apare-lhos cli:tncos 
para telefonia; outros 
aparelhos para trans· 
m1ssào ou rccepç~o 
dt= VD'.t, imagcn~ ou 
outros darlos, l1lclui· 
rlns os apart'lho:s pa· 
r~ r.umllnicét('iw C"m 
re-du po: fio ou redes 

85 1 7 s.em fio (taJ como I "~'!to 
uma rtdt loca..l ILAN) 
ou uma re-de de ârea 
estcnd1da fWA.."'ll, m· 
duidas suas p~s. 
exr.rrn os d(' U60 

auromoth·o!J e os das 
suh·poS>çlles 8517. 
62.51. 8517.62.;2, 
8527.62.53 
Interfones, Br.U!ô 

85.17 octSsórios, tomadas 17% 
e plu~ 

J7 53.51% 

Ji 53.51~··l 

J6 52,39% 44,19% 57,30% 

ÚU(IOS , Hp~lhoa 

7 8517.18.99 :::~~~~~u~tt~~oe:; 17% 38 54,ó3% : 46.~)%: 59,61~~ 
i I ~~----~'~~~~--,~-~-----+-----~,----~~--4----. 

! ! ~=~s e~~~=\: / 
principalmente des· J 

85.29 -tinadas aos apare· 17% 3~ 55,75'l>, 1 47.37% 60,77% 

1

• 
· lho• das pos•çlles I 

i j I~;·:; :IO~~d~~: . I l i 
f--_;_----~~~~~-----+-- -· ----+-~-+--~ 

i 9 i8529.10.11 1'~~=~~~r:.::.l 1'/% 3H 5·1,b3% ~1~,31% 59,61%! ' i CXCif'IO as de USO Í i: 
· au tomouvo _j _ 

lO 8529 IO.IQ ~~~~r.· ~~~~::~ --~~~·J __ (- _·. ~;5:- r1:, 54.8: 1 ~-~$.:J 
I 

I 
Aparclho::s clctlir.os, · 
dt' similizaçAo acú.s-

1 
lir..R nu \11suaJ tpor · 
t:JtUTiiJlo. umpai-

1 nhas, sir.,.,s, qua· . 
: dro!\ rndicadOret>, · 1 JO/tJ • ~:i 

1

. 49,02%! · 4 t.O lo/,. 53.83% i 11! 

12 8531.10 

; <4.Patelhus de- alannt' 
piU"a proteção cnntra 
roubo ou inoénd.io), 

'C.'lCXto O:S dt' USU 

automon"'O 
Aparelhos dênic.os 
de a1tume, para 
prott:ÇAQ contra rou ·. 
bo ou incend.io e 
apartLhos semelhan
tes, exCetO os de uso 
automotivo 
Ou~os aparelhos de 

13 8531.80.00 :~~.:~~ e:::ti: 

14 85 33 

15 85J4 00 00 

de uao automotivo 
R~sti:nci811' t:lérrir.as 
hncluidos os ~a· 
tatO$ c os poten· 
ciómetros), aceto de 
a.qu~cimento 

Cucuuos unprcnos. 
exctto o-s de uso 
ltUtumUtJ\'0 

lio/o 

17% 

17% 

!-- - -~ihõS"iWO .nttr- - · 
' rupçAo, !teCcion.O· 
mento. prot~âo, dt· 
nvaçào, llgo.çio ou ~ 

. cone.do de circuitos · 

llú : 85.35 

· elttncos (por cxem· 
pio, interruptores, ~ 

comutadorts, tona· · 
circuito:~. pAra-raio-s, j 
limír.11dou:s dr. tt:n· I 
sAo, diminadores de ' 
onda, romAdii.S dt. 
conente e outros 
cuneêtores, caixas de 
jun('.A.tJ), para tt'f18AO 
superior a l.OOOV. 
occto o~ de u:10 
automouvo 

17% 

•o 

34 

39 

39 

r---

! 

42 

56,87% 48.43'1> 61.93% 

50.14% 42.0~. 54,99% 

55.75% 47.37% 60,77% 

:55 75~ 4 7 .37D'o 60.77% 

·--- ·-. --- !- ----· 
i 

59,11% .50,55% 64,24% 

-tt-
i I 
I i • 

:17 8536 

Aparelhos poro. inter· 
rupçAo, stcdona· 
mento. prote(Ao, de 
ri\'OÇâo, ligação OU 

conr.xtto de circuitos 
elnricos (])or extm· 
plo, interruptores, 
comutadores, rr~. 1 cona-<ircuitos, cllmi· 
nadares de onda, 
piU«UCS e tomada!' i 
dt corrente, suportes; 

! ~':: ~~~::,,e :~: ; 17% 38 
I I : 

54.~. I 46,31% I 59.61% ' 

i 
I 
i 18 

! 

Bó.37 

~-···--· 

; x.as dt junçâol. para ~ 

::emr!rte:~.~~ ~- j 
nectores pare fibras j 
opncas, ltuccs ou ca
bos t1t ilbras ópucas.

1

: 
1 e-xceto •starter'" elas-

i sificado na subpo
Slçio 8536.50 r o~ dt 

1 
uoo automonvo i 

I I 

I I 
I ; . ! 

I 
I 

Quãdtos. painéis., r . 
t.:on801C'l!l, c-abinas, • ! 

armanos e outros I 

~;~:~;~;r··:~ I_ __ ,_.,._·· .. --.~-~2~Y=d--·-·_.S4_~ __ • _ _:__J6.77"/, •9_.2_~ i. 

1
85.3~. para comando[. --
.el~trico ou distribui· 
çAó de energia dC· 
.trlca, ineluldos os 
qilr meorporem i.ns· 

ll.tumrntns nu apare· 

"I 
I 

!' 

i 
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'!no~ (]O carJiuJo 'J1J. I 

Clllli(J u~ ;;pau~lho:-. de! 
u• NCM,'SH, bem I I 
~:;;.d~~~e::,e,>""-;:,"'~~"-e·i.-,-;--~----i ·-------------- ----- ··-~ 
romo t'.xr.lusiva 011 

principalmente des-
liJ 85.38 tinadas aos apare

lhos das poSJcôes 
85.35, 8:l . .36 ou 
85.37 

8541.40.11 D10dos enussore!i de 
.20 8541.40.21 luz (LED), exceto 

854 ~ . 40 22 diodos "laser" 

Eletrificadores de 
21 A~4.1.70.92 rerca:s 

Cabo~. tranças r 
!K'mt"lhHntt'S. dt• 

22 7413
_
00

_
00 

cobre, não ISOlados 
p~êl usos elêmcos, 
exceto os de uso 
automotivo 
Fios, cabos {indu idos 
os cabos coa.'C.LB.lS) é 
outros condutores. 
Jsolafios ou não. par;l 
usos f'.létricm; findui-

17% 

41 57.9':1% 

30 45,66% 37,83% 50.~6% 

38 54,63% '16,31% 59,61% 

39 47',.37% 60,77% 

23 
8'H4 do• '"de cobre ou l 

74 ~-~-6~ 00 ~~o~:~i:~~~~:;iza- ! 7~u 36 

76 14 anodlcamentt). m~s
mo c-om peças dt 

52,3'1'\ .. 57 .. l{)<l;, I 

conexê.o: fios e cnbo~ 
tt:ldôn!Cos t- pam 
transmissão ilc 

---!""~~~·~'~---~--~!~--·-- ' . 
--~------ F10s e cabos eletn I 

24 1 R544 4Q 00: supt•nor a IOOOV 17°" 52,3~1(, 44,19%, ~7.30% 

1 • exceto os de uso 
, 1 automouvo 

I ""· I'"'" 1""'"" n~o' 

85 46 quer ~aténa, para 17% 46 -63,5<)0!0 54,80% 68,8~'o ~
---- ~soladores de qual- -- I 

usos clrtncos 
- .---- Peças 1Molantes mte1-1 - --- - ·---!------+----+----
. I ~amente de mattrias I 

2b 

: Isolantes, ou com 
! : simples pe\:as meui.- . 

llic-as de montagem 

I ~~~po;!~~pl~~sc;~~~~ , 
tj5.4 7 j paradas na massa. 

1 
parH mãquinas. apa-

j ~~:~s~ t:~~~~~~~ 
! dore:s e suA.s pf'Ç& . 

j de ligação, de mr.tai~ 
, comuns. iSOlados 
! interiormente 
I Instnu::ccntos e apa
l relhos para regulação 

1

1 

1

1 
t ()ti controle. ~.utomá.-

'""" 

, ucos. suas patTcs e 
'

1

. I acessónol!i · excelo os 1 

r . 90.32903.1.1 reguladores de volla·l l70'o 
I on_oo g~'IH elt:tTÓOIC"(I~ d;.~)o;• 

xi.ficarln~ no dldjgo I 
i 9032.89.11 r os con-

1

' 
· ! troladorcs eletrôil!cos 

1 da subpoSlc.lo 90J1 , 

.l§~-~- --· ·- _! ·-· 

Aparelhl)s r mstru· 
mentos par<t medida. 
ou controle da tcn~ 

são. mtenstdadc. 
28 qnJO .. l u~sistênc1a ·ou da 

poténcia, :.r:w d.i.s~ 

posiu"·o rt'.glstn:tdur. 
exceto os. <tt. u!'.O 
automoovo 

l~o 

I 

l 
I 
I 
I 
l 
L 

I 

38 

I I 

l 4b,JJ% ! 5\4,61% 
. I . 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

1R •n .. 11~ .. I sç,ól'• .. 

! 

_l ___ _ 

33 49.02% 41.01% 53.83~'0 

Analisadores lógJ.<:Os 
de orcuitos digitrus. 
de espectro de fre
que.ncia. frr.quenc:i-

29 ~o:t0.89 metroS, fa~imet.Ios, e 
outros insuumen~tos 

t. Apardhos de com 
trote cie grande-zas 
·eJ~mcas e de!ttcão 

17% 3R,89% 51.52% I 

lntem.lptores hora
rios ,. outros ap<ut-
lhos que pertTJitHm 
O.Cionar um mecanls-

.10 9107.00 mo em tempo deter-
minado. munidos de 
maqumiswo de apa · 
relho:s dt rr.lo]oaria 

1---l---· _'?li de motor sin~r.1no 
Aparelhos de llutru- -" 
nação (incluídos os 

31 

· proJetores) e suas 
partes, não espec1· 
l'iOtdo:-. fiC:OI C.OUlVJe· 

end1dos t'm QU1ras 

poS1çóes: anuncio'S. i 
connus ou ro.bukLas ; 

•')4.05 e plac-as indiCadoras~ 

; lummosos, e arugos 1 

l ~~ne~:~te~~,~~nt~~- i 
; minoSH fua pc>rma- i 
; nenlt'. e auas panes 
i n.io especúicadas 
: nem r.ompreendulas 

37 53.51% 

30 

.---+------- ~s~·~"~~·~·u;~·~·;~~~~tr~·-.-.4-------+-------l-----
apMelhos elétricos de 
iluulinaçã.o. _próprios 
para serem suspen· 

I 

45,25% 58.46% 

32 
9405.10 sm; ou fixar1ns no 
· 940S.9 teto ou na p<~.retk, 

exceto os dos tipo11 
uubzados na 
ilumina\~ÜJ:l lJÚ.bJjr,.a, e 
suas partes 

17%-. JS 51,17% 4J,IJ<Yu 56,!4% ---

Abajur~!~~ de rabct-ci- 1 

1 

, 

!,. 9-lO.:i.lO.OO ! ra. de ~scritório ,. 1 1 
33 

9405
_
9 

pampad~os de mte· 17% 3q I 55,75~-o I 47.37% ! 60.770/o ! 

I 
nor, eletncos t suas I , 

--'.f-CP:.;:an.:.:e.:..s -----+-- --~- ~I 'i ' ~ 
0 

! Ourr_os aparelhos 11 __ _,!I--- -
34_j!_94_1~5~ :<iéu1eos de ~ucun•- 17% I 32 . L' 4_7,90% _39.95% 

1
. 52,67% 

! (Ao~ sua~ panes . 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua. publica,:ão. 

Macapá, J .L de março de 2013 

S CA BERIBE 
dor 

DECRETO N° (j l?b .L DE J 1 DE MARÇO DE 2013 

Altera o Anexo XVIII. do Decreto n• 
2269. de 24 de julho de 1998 - RICMS, 
que dispõe .sobre o Regulamento do ICMS 
no que se refere à substituição tributária. 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. J 19, inciso Vlll, da Constituição do Estado do·· 
!\mapa, tendo ~rn vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2013/11682, e 

Considerando o que disp<ie a Resoluçáo Senado Federal n° 13, de 
2012; 

Considerando·o que dispõe os arts. 145 e 145·- A, da Lei n" 0400, 

de 29 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, os arts. 257 e 257 - A, do Decreto n" 2269, 
de 24 de julho de 1998, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o art. 8°, do Anexo X'v111, do Decreto n" 
2269, de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação: 

ITEM 

L.;--

lO 

"Art. 8° A sistemática defmida no capu! do art. 1 o, 

deste. Ane_xo se aplica aos produtos abáixo 
·relacionados; 

OESCRIÇAO 

àgua sanné.ria. 
bra.uqueador ou 
alvejH.nlt> 

üdonzantt'!> 
drsodoti~ntt's 

de amh1entr r
supe-rtine 

NBM/SH 

2828.90.1 t 
~~28.90.19, 

3'206.41.00. 
.1A08.91.19 

:H07.41.00. 
3307.49.00. 
3307.90 00 
3808.94.19 

J40i.J9.00 

.%M\'A- AUQ. 
I~TERNA INTERNA 

70 

i7% 

28 12% 

%MVA 
AJUSTADA 

ORIGEM 7'% 

74,8cn-r.~ 

28,00% 

%MVA 
AJUSTADA 

ORJGEM 
~2% 

80.24°.~ 

65.40",;, 

28,00% 

%MVA 
AJUSTAO.\ 

OR1GEM 4% 

1)6,63% 

12,/JO,•o 

23,87% 

sabões em bar
ras, pedaços ou 
f1guras molda· 
dos ·'-··· -~=~L,-..-----.1.--_j 

l
sabõ<s ou de· 
tergentes. em 
pó, O ocos, pa
lhetas. grânulos 

1 ou outra!! ·(oJ· 

mas semelhan· 
tes 
dete!gemes 

liQUidOS 

outtos agentes 
orgânicos de 
superficie 
(exceto ubões); 
preparações 
tensoativas, 
preparações 
para lavagem 
(inéluidas a!\ 
preparaçõt>s 
auxiliares para 
lavHg~m) ~ pre 
pHraçút'.S para 
lml.pna tmclu· 
s1~ muluuso t· 

hmpadort'SI. 
m~smo ront~n

rlo sabão. cxr.e· 
to as da po!iiçâo 
34.01 e os 
produtos des· 
critos nos itens. 
4 e 5 · 

pomarlas, cre 
mes e prepar~

(Õ(-S semelhan-. 
tes. para calça· 
llos ou para 

pii~ta!i. pt',s, 58· 

ponâceos ~ ou
ttas .prepara· 
ções para arr.ar 

facilitadon:s e 
goma para pas
sar roupa 
inseticidas, ro~ 
dr.nrjcidas, fun
gicidas, ratici· 
das, repelentes 
t outros pro
dutos seme
lhantes, apre
sentados em 
formas ou em
balagens exdu
$1.Vamcnte. para 
nso domissan..i
tãrio dir('to 

3401.20.90 
3402.20.00 

3402.20.00 . 

340~ 

3405.10 00 

3405.40.00 

3505.10.00 
3506.91.20 
3905.12.00 

3808.50.10, 
3808.91, 

3808.9'2.1, 
3808.99 

21 

24 

6.2 

Si 

11 

28 

1'2% I i 20,00% 

17% 35,58% 2H,2Wo 39.95% 

I 

17% 38,94% 31,47% 43.42% 

71.76% 87,;17% 

75.92% 66,4ú% 

l?% 91,60% 81.30% 97.7~0 

17% 43.42% 35,71% 48,05% 
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I 

rlr"sanfc:tantes 
aprcstotados 

1 I em quru.squc:r 
formns ou em· 
balagens 

13 

14 

(SpOnJas para 
hmp<ZO 

âlcool c:tllico 
pura.limpeUI 

1 óleo para con-
1 Se"l'\'aÇâCI c liw· 

J 5 ! peza de m6\•eis 

3808.94 

3R09.91.90 

3924.10.00 
3924.90.00. 
6805.30.10, 
fo805.30.90 

2207.10.00, 
2207.20 10 

2i 

31 

li% 

li'% 

I 
2710.11.90 •Y I 17% 

:e OUtrOS artigos __j_ 
.... de_~~~~-:=-•~ .. ====;',=.===T=-~---; 

doro estnbili1JJ· 

16 

dt1. 1\r:ido IJido· 
ru, isucisnUnco 
todos na rorma 
Uqwd11., cru pl), 
gi anulado, pas· 
tilhas ou em 
tabletcs e dc-
mrus desmfe. 
tantes ptlra uso 

2801.10.00. 
2828.10.00. 
2933.69.11. 
2933.6919, 

3808.94 

16 J~·o 

59.11% 50.55% 

42,30% 46,89% 

78.16% 68,58% 

.38.R9% 51.52fl<b 

66,9;:)% 57?~ ?2,34°-b . 

~ -- ___j 

63.59''" 68.87% 

em pasctnas; 
Outue.dor Jxl 

· j~'---1~o~u~4~•1~~~~------+-----~------1--------i-------t--------
~':;;~;.;~ dt• '280.1.00 qo 5;1 1 ~~ 71.43% 62,22'->~· 76,96% ; 

18 

I~ 

20 

21 

2;1 

23 

25 

26 

cloreto de: hí· 
drogl!ruo (âctdo 
cloridricol lictdo 
dossulfürico, 
em soluçlto 
~UOAA 

hmpadnr ahra
sivo c-tmt :uxfa 
cãustica em 
forma ou emba 
IB.Bt:U'I par-H uso 
direto 
desumidi6cador 
de ambtcnt.e 
floculantP.~ 
dArifir.llntr!\, 
dee&ntadnres 
bAS<.' de dote· 
tos, ox.iclorctos, 
hid.roclorrtos; 
~uJrato." dr. alu· 
miniu t: outros 
seus de alumi· 
mo; todos na 
forma liqutda, 
g.rruiUiada. t.m 
p(l, fiRStifhH:l, 
talilt-tes. todos 
ubliz:ados em 
ts.cmns 

tlra·miUlchas c 
produtos para 
pri·la\.·agem dt 
roupas 
barrilha corbo· 
natos de sôd.to, 
co.rbonato de 
cãloo, htdroge
no carbonato de 
sódio ou bicar· 
honRdo de só· 
dio, todo~ 1.1tili· 
z.ados em pisei· 
nas 
naftalina 

antifenuge~n · 

clarificente 

28 nutuRrlor 4Al 

preparaç«s 
tubrifitantH r t 

i pnpar4Ç6cs dos ! 
1 tipos utilizados 1 
1 para lubrificar e: 

,O I ~msr.uu mutt:· • 
nas thctei&.l 
pnro untar cou· 

2806.10.20 

28.10, 

2827.20.90 

2827.32.0fl. 
2R27.49.21 
'2833.22.00 

2924 I 

2832.20.00 
2901.10.00 

2836.20.10. 
2836.30.00. 
2836.50.00 

2902.90.~'0 

2917.11.10 

2923.90.90 

2931.00.3Q 

29U.69.19 
3402.90.39 

34.0~ 

49 

61. 

40 

52 

53 

28 

55 

55 

• 41 

46 
51 

49 

17% 

17% 

I~ 

17% 

17%. 

170,., 

17% 

17% 

17% 
1 io/o 

1~ 

66.95% 

80.40% 

56.R7% 

73,67% 

70,31~· 

71,43% 

43,42% 

73,67% 

73,67% 

6J,S'l"'io 
691?% 

6ó,95% 

57,98% 

70.7()0.;. 

61.16% 

62.U% 

35,71% 

49.49% 

5480% 
60 IDo/o 

5'1.9/l% 

72,34"·0 

86,22% 

61,93% 

i5.BI% 

7ó.96% 

4805% 

79,28'A> 

'79,28°.4 

ó:\,OR% 

68,8i% 
74,65% 

ros, pdctentt t! I 

~~··~~~~~n~·~·~--------~~==~~~~~======~r:~-'---;--------
31 ~~~ortd~ 38.02 58 t7% 77,04% ó1.5~ 82.i5a,.. 

odor · 

algtcidal!l. remo
v..-.dores de gar· 
d\tr"M f: olcosida· 
dt.. a buc dt 

n sais, peróxido
sulfato de sódio 
ou potéssio; 
todo& utilizados 
em pJscinas 

33 

34 

kit teste ph/ 
cloro, 6ta·te:stc 

'redutor de pH: 
produtns em 
solução aquosa 
ou nAo tlt:, 
ttctctos ct~ridri·. 
cnA, sulfürico.: 
fosfónco, C. OU· 
b'os redutores 
de pti da 
po~içAn 
3824.90.79. 
todos utili.z.Hdus 
_em p1scmas 
sac:os de hxo de 

36 ~~~OI~~:rioi~~ 
1001itro!'l 

rodilhas, tsfre· 
gOes, panos dt 
prato ou dt. 

37 cozinbe. Cl:me
las c anefatO$ 
dt> lbujle:Za &e· 

2815.30.00, 
2842.10.\10. 
292~.13, 

Nl3.90.90, 
3808.92, 
3808.93. 
3808.94. 
3808.99 

3822.00.90 

.1824.90.49 

2806.10.20. 
U07.00.10, 
1809.20.1. 
:1824.90.79 

3923.2 

óJ07.10.00 

bO 1?% 79,28% 85.06% 

SI li'% 69,19% 60,1(1!0 74,65'1> 

17% 57,98% 

28 17% 43,42'> 35.71% JA,05% 

49 66.95 ... 57.98% 71.,34% 

17% 62.22'!0 76,9(/l-o 

I 

38 

.19 

40 

mclhantes 
apareJhos me
cárucos ou elê· 
tricos odorizan. 
tes. desinfetAn
tts e afms 
\.'&ssouras e es· 
coves. consu
luidas por pe 
quenos . ramos 
ou oua'as rnat!· 
nas vegetais 
re~nidas 

fr:utcs. com ou 
~m cnbo 
,·assoutos, 

8424.89, 
8516.79.90 

9603.10.00 

rodos. cnbos ~ 9603. QO.OO 
ahns 

49 

71 

I'I'Joo 66,95% 51,98% 72,34% 

91.60% 81,30% 97,78% 

8..1,76% • '7J,81:S'Yo 89,6?% 

Art. 2° Este Dccrelo entra em vigor na data de sua publicação. 

.,~~;;·€#201: . 

7ARLOS f~~:Jes'cm. RIBE 
Gove.r{tador 

DECRETO .W O S'~2· DE .Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. dn Conslituição do Estado do · 
Amapa, cic a Lei n' 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vis1a o contido 
nu Ofício n• 0270/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE 

Exonaar Raira dos Santos· Pontes Aood do cargo em comissão de 
Chefe dr. Unidade/Unidade de. Orientação Curricular e Supcn:isáo Esco
I<Jr/Núcleu de Assessoramento Tecnico-PedagógicojCoordcnadoria de Desen· 
volvimcmo c Normati?.ação das Pulílicas Educacionais, Código CDS-1. da Se
cretaria de Estado da Educação. 

Mocopá, J 1. ·de · março de 2013 

g. ~ 

CARLOS MILO se 
odor Govc 

DECRETO N° 0 g ç, 3 DE J l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR. DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçócs 
·que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Corisli!utção do Estado do 
Amapa, cfc a Lei n" 1.:230, de 29 de maio de 2008. e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0270/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE 

Nomear os ·servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão da Se.crdorio de Estado da Educaçõo: 

I sERVIDOR cARGO/FuNçÃo -~ÓDrGO J 
r-------------------------~.C~h~e~fu~d-e7U~ru~'d7a-d~e'/~U~n~id~a~d~e~d~e+------lJ 

Osenira Santos Costa 

Helem C~istino GOmes d'a Graça 

'Orientação Curricular c Su-
pen.isão EscolarjNúc.leo de I 
Assessoramento Técnico- · 
Pedagógico f Coordenadoria de ' 
Desenvolvimento e :-lorma
tizaçào das Politicas Educa-

· cionais 

CDS·1 

I 
Chefe de Umd;,de/ Unidade 1 \ 

de Ensmo Fundamenlal Mo- I I 
dular{Núcleo de Ensmo Fun-

1

. 
I damenlaJ c Educação lnfan-" CDS-1 

ltil/Coordcnadoua d~ Educa- L' 1 
ção Básica c Educação Profis- 1 

--------------- _ ______h!.<1naJ __ .--·--- _________J 
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Luis Claudio Lima Pelejo 

Macapá. Jl de 

; Chefe de Unidade/ Umdade de I 
Ensino Médio Modular/Nú- I 

: cleo de Ensmo Mediu 1 Coor- 1 

! denadoria de Educação 
I Basica e EducaÇão 
i Profissional 

março de 2013 

t!J 
DECRETO N" 0 ~ 6.1-/ DE J.l DE MARÇO DE 2013 

CCS-1 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
qu~ lht' são conferidas pelo art. 119. inciso X.X[], da Consrjtuição do l::stado do 
.'\mapa. c/c a Lei n" 1.230. de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 0417/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE": 

Exon~rar. a pedtdo. Jonas Alexandre Araújo de Sousa da função 
comtssionada de Diretor Adjunto da E. E.· Maria :--leusa Cnrmo de Sousa. 
Código CDI-3. da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, qJl do;~· ~"' do{-?;tZOI3 fJ 
C AMILO es.' CAP ERIBE 

Gover _dor . _ .. . 

DECRETO N" 0 ~ 6 5 DE .!J. DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO I)O AMAPÁ. usando das atribuições 
que Ih~ s{Jo confendas pdo art 119. inciso XXII, da Constiiuiçào do Estado do 
Am~pá. t:fc a ui n• 1.2:30, de 29 de maio de 2008. e tendo em vista o contido 

110 Oficio n• 0417/2013-GAB/SEED. 

-RESOLVE: 

Exonerar os senidores abaixo relacionados das funções 
cmnissinnadas da Secretarie de Estado de Educação: 

ESCOLA SERVIDOR CARGO 

i E. E MARIA NEUSA CARMO 
i DE sous.~ Donizete Voz Furlan 

Secretiírio 
Escolar CDI-3 i 

~-----_;._---~--+ .. - - ··-····----·- -·-
I !::. E SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS 
Maria de Jesus Brito. dt 
Abreu 

Diretor CDI-3 ' 

·I 

DECRETO N" 09 06 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

_ O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sao confendas pelo art. 1!9, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230. de 29 de maio de 2008, · 

RESOLVE: 

Exonerar Mario Helena da Silva Lobato da função comissionada 
de Seoretário Escolar do Centro de Edu caçao. Prnfissional em Artes Visuais 
Cãndido Portinari. Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação: 

Mocopá, J l de março de 2013 

0ftt r~!:rt · 
DECRETO N" 0 ~ 6 ':f DE • .U DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà. c/ c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008. e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 0417/2013-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Exonerar Érika dos Santos Cardoso do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Núcleo de Conservação e Manutenção/Coordenadoria da 

Rede Física. Código CDS-2. da Secretaria de Estado da Educação. 

~"~ Ct;A;~!.f 
ARLOS l ·=t:a!!r ct 

DECRETO N" 0 8 6 <6 DE .11 DE MARÇO DE ZOi3 

O GOVERNADOR .DO ESTADO DO AMÀPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a L<:i n'' 1.:.130. de 29 de ma10 de :.1008. e tendo em vista o conttdo 

no Oficio n• 0417 /2013-GAB/SEED 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem as 

funções comissionadas da Secretaria de Estado da EducaçêíQ: 

F ESÇOLA SERVIDOR I CARGO CÓD. 

· Donizete Voz Furlan J 

CDI-31 I 
Telefonista Recepcirmista. j Diretor 

Classe 3•, Padrão I. 
i 

Adjunto 

i E. E. MARIA NEUSA CARMO I Quadro: Estado i 

•DE SOUSA Silvia Helena Matos 
I 

Ribeiro - Agente Secretário 

- Administrativo, Classe S, Escolar I Ct>I-3 

Padrão lll, Quadro: ex-TFA -··-·· 
Ione Costa Leite - Secretário 

E. E. !\NTONJO JOAO Professor, Classe D, Nível Escolar CDI-3 
202, Quadro: ex-TFA 

Vonusa de Freitas Pereira 
E. E. SÃO FRANCISCO DE - Professor, Classe C, Diretor CDI-3 
ASSIS Padrão X\1,'Quadro: 

.. 
-·--- - - Estado -

. CENTRO DE EDUCAÇÃO . Maria de Fátima Vole da ! Secretário : PROFISSIONAL l::M ARTES CDI-3 I VISUAIS CANDlDO I Silvo - AOSD, ClasseS, 'I Escolar 
Padrão 111, Quadro: ex-TFA 

_j 
PORTTNART 

- .. 

DECRETO N° 0 ~ 69 DE l.J.. t>E MARÇO .DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
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Amapá. cjc a Lei n" I .230, de 2<J de ~aio de 200H, e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 0417/2013-GAB/SCED. 

.RESOLVE: 

Nomear Iv411 Penafort de Scuia, ocupante do cargo de Professor. 
Classe D, f\ivel 104. penencente ao Quadro. de Pessoal do e.-..:-Território Federal 
do Amnpá, parn exercer a funcão comissionada de Secretario Executivo/ 
Gabinete. Código COI-2. da Secretaria de Estado da Educa.;ão. 

Mocapó, .1_1 de morço de 2013 

-~ o-] S CAPI RIBE · 
J.\:~~or 

DECRETO W O~ ~0 OE l.l OE MARÇO DE 2013 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO ~MAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapã. cjc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Exonerar Raimundo Nonato Barros do Silvo da função 
comissionada de Diretor Adj~to da E. E. Gonçalves'Dias, Código CDI-3. da 
s~c:retaria de Estado da Educação. 

Mocopó, J J_ de marÇo de 2013 

.IJJ 
APIBERIBE 

D!:CRETO N° O~~J. DE ll. DE MARÇo DE 2013 

O 60VERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas p~lo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230. de 29 de maio de 2008, e tendo em vísta o contido 
no Ofício n° 0243/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Nomear Raimundo Nonato Barros do Silvo, ocupante do cargo de. 
Professor. Classe D. Nível 303. pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Território Federal do Amapã, para exercer a função comissionada de Dtretor 
Adjunto do Centro ·Cultural Franco Amapaense, Código Ct>I-3, d~ Secretaria 
de Estado da Educação. 

Mcicapó, l J. de março de 2013 

IJ tf4?·-
DECRETO N° 0 ~ ':t-Z DE. l.L DE MARÇO ,DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 I 9. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Le.i n• 1.230, .de.- 29 de maio de 2008. e tendo em '~sta o contido 
no Ofício n° 0243/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar RitQ MoriQ ViCIIIO Me!golhães da função comissio~ada de 

Diretor Adjunto d~ E. E. Pror Rivanda Nazaré da Silva Guimarães, Código 
CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Moc~pá, lA. de melrço de 2013 

,f8B:A .. ,., .(/; ~:.RLOS I '':~dor 

DECRETO N° Ü <2 "f3 DE ll DE MARÇO DE 2013 

O 60VERNAOOR bo ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atributções · 
que lhe são conferidas pelo an. I 19. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0243/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedidq, os servidores abaixo relacionados do cargo 
· em comissão e da função comissionada da Secretaria de Estado da Educação: 

SERVIDOR CARGO. CÓOI60 
------------ -+ ·- --..,-----

1

. Gerente de Núcleo/Núcleo de 
. Educação Êtnico-racialfCoor-

Sdv411ey Rubens Alves de Souza denadoria de Educação Espc- CDS-2 
· )cifica 

• - .. T Re"'sp""o_n_s-:-á-ve-:-1-po-r ....,A""ti:-v:-:idãde Nivel·----

Me!rio dos GroÇGs Monteiro Lobato ·l/Núcleo de FinançasfCoorde~ CDI-1 
nadona de Fmanças e Contabt-

_____________ ......!!li.!:d-""ad~e .......... -~-

Macapá,. t.,Jj d•;~-f)~ lOI't& 
C AMILO . ES PIBERIBE 

. Gove nador . 

DECR!:TO N° m?"~-4 DE Jl DE . MARÇO DE 2013 

O 60VERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em •ista o contido 
no Ofício n° 0413/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar RS servidoras abaixo relacionadas dos cargos em 
comissão e da função comissionada da Secretaria de Estado da Educação: 

I -· . CAR601FUNÇÃ~ 
I Gerente de Núcleo-/;:-N;-:·ú-c:-le-o-:dc-e+-......,...-1 

SERVIDOR 

; Shirlcne da Silva_ Correio 
I Educação de Jovens c 
'Adultos/ Coordenadoria de CDS-2 

·Educação Es~,_,c:ç:.ifi:o;Ica==:::-.....,......,...--i---
ll Chefe de Unidade/ Umdade 
de Programas EspeciaisíNú-

' ! Mario Dourimar Gomes Moraes CDS-1 1 cleo de Educação de Jovens e · 
:Adultos/ Coordenadoria de : 

L___·---------------~~=Ed~uc~a~ça~·~o~E~sp~e~c~ifi~tc~a~....,---~1----~ 
' Responsável por Ati,~dade 
Nível 1/ Núcleo de Educação ! 

Telmo Rosangela Miranda Maio Silvo de Jovens e Adultos/Coorde-
i nadaria de Educação Espe-
j cifica · .... · 

Mac:apó. J J. de morço 
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DECRETO N" O 'g'::f. 5 DE },. 1 DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiçócs 
qu<' lhe são conferidas pelo art. 119. mciso XXII, da Constinuçào do Estado do 
Amapa. cjc a Lei n" 1.230. de 29 d" maio-de 2008. e tendo em vista o comido 
no, Ofício n• 0413/2013-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear Hs servidoras abaixo relacionadas p~re .:xercerem os 
cargos "m comissão da Secretaria de Estado da Educação: 

SERVIDOR 
--r--.-· 

CARGO/FUNÇÃO ; CODIGO , 

'Maria Daurimar Gomes Moraes CDS-2 

! Gerente de Nucleo(:'lúcleo de 
. Educação de Jovens e 
Adultos/ Coordenadoria de 
Educação Especifica 

i Chefe de Unidade/ Unidade -~~ 
. :de p,·ograrnas Especia.is/Nú- . 
I Teima Rosângela Miranda Maia Silva cleo de Educação de Jovens e i CDS-1 
I ! Adultos/ Coordenadoria de. i 

Educação Especifica ___ __L_ __ _ 

DECRETO N" 0 g i G DE J l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapa. c/c a Lei n° I 230, de 29 de maio de 2008. 

RESOLVE: 

Exonerar Solange das Neves Rodrigues da . Silva da !'unção. 
comissionada de Diretor da E.E. Prof' Marcia do Socorro Lima de França. 
Código CDI-3. da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, J l de março de 2013 

DECRETO N° 0 ~ ':f ~ DE J .l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçfw do Estado do 
.~mapá. c/c a Lei n" 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear Nadilce Castro Gabriel. ocupante do cargo de Protessor. 
Classe A, Padrão. 111, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá. para exercer a função comissionada de Diretor da E. E. Prol" Marcia do 
Socorro Lima de França. Código CDI-3, da Secretaria de Esta<lo da Educação. 

Macapá, .l l de março de 2013 

o -f;! 
C ~AMIL~S 0RIBE 

ÁRLOS l Gov~r~or CAPI11 

DECRETO N" O~ ':f g DE J j_ DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Consllmição do Estado do 
Amapà, cíc a Lei n'' 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o cont1rlo 
no Ofíció n• 0234/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

. Exonerar Su:zane Cardoso Rodrigues da função comissionada de 
Secretário Escolar da Escola Bosque do Amapá . Módulo Regional do Bailtqu.e. 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, J 1 de março de 2013 

DECRETO N" 0 <6 ~ 9 DE J l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR. DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são. conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n' 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 0234/2013-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

Nomear os sen;idores abaixo relacionados para exercerem as 

funções comissionadas da Secretaria de· Estado da Educação: 

' ESCOLA SERVII>OR CARGO CÓD. ; 

E. E. IRANDIR PONTES 
Wiflisson Silva dos Santos - i Diretor 
Professor, Classe A, Padrão JV, CDI-3 Nt..:NES 
~adro: Estado 

Adjunto . 
'ESCOLA BOSQUE DO Maria Edilene da Silva Lopes -

Secretário i AMAPA- MODULO Professor, Classe C, Padrão li. Escolar CDI-3 
REGIONAL DO BAILIQUE Quadro: Estado 

Délcio Deniur Nunes -
E. E. RAJMUNDA Assistente Administrativo, Diretor CDI-3 I BARRETO Classe A, Padrão I, Quadro: 

' Estado 
~--· 

Elcione Santos ·cecim -
. E. E. ANTO~IO s~cretário 
i JANUÁR.IO PEREIRII Datilógrafo. Classe S. Padrão Escolar CDI-2 

1
. 

111, Quadro: ex· TFA [ __ ··-·- --- -·--
Macapá, 11 de março de 2013 

ftf. 
DECRETO W 0 ~ 'iS 9 DE J .L DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNAI>OR DO ESTA[)O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
,que Ih~ são conferidas pelo art. I 19, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n" 1.230, de 29 de mruo de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0234/2013-GAB/SEEO, 

RESOLVE: 

Nomear Selma da Costa Ribeiro, ocupante do cargo de Professor. 
Classe D. Nivel 202, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex·Territó~o Federal 
do Amapá. para exercer a função contissionada de Responsável por Atividade· 
Niv~l 1/Nudt:o de Pessoal/Coordr.nàdoria de Administração, Código CDI-1, da 
Secretaria de Estado da _Educação. 
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Macapá, J 1 de março de 2013 

fj 
PIBERIBE 

DECRET() N" O<? 'i? l DE J l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atnbuições 
qur. Ih" s;io conferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ. c/c a Lei n" 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em ,·ista o contido 
no Ofício n° 008/2013. 

RESOLVE: 

Exonerar. a ped1do. Andreia Fortunato Benjó do cargo em 
comissao de Diretor do 1·:. 1':. Colõrna de Ar,ua Brancn. Código CDS-1. d~ 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, J l de março de 2013 

. o ' ~ cÕ fCJt?:~ BERIBE 
. :ARLOS! '~~;:~:r CAi 

DECRETO N" 0 ~ ~ Z DE j l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ. us;mdo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119. inciso·XXIJ, da Conslituição_do Estado do 
Amapá. cjc a Lei n• !.230. de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 

no Ofício n° 0157/2013-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido. Marlucio Charles Santos de Vilhena da 
funçãó comissionada de Diretor Adjunto da E. E. SeraJini Costaperá.ria. Código 

· CDI-3, da Secretaria de Estado da F:ducaçãó. 

M~opó. .LI do _., do 2013~ 

BERIBE 

DECRETO N" 0'8 S .3 DE J 1 DE . MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O DO AMAPÁ. usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Con~tituição do Eswdo do 
Amapâ. eíc a Lei n• !.230. de 29 de maio de 2008. e tendo em •ista o contido 
no Ofício no 0157/2013-GAB/SEED 

RESOLVE: 

Exonerar . os scrYidorcs abaixo relacionados das funçõe~ 
comissionadas e do cargo em comissão da Secretario de Estado do Educação: 

I E. E. MARIA NONE DE 
!MENEZES 

SERVIDOR 

Ano Cláudia de Souza 
Ferreira 

CARGO I CÓD. 

Secretario 1
1 

CDI _ 3 Escolar · 

··-------·--~-.--------...,..-----; T ---, 
. CI:::>:TRO DE F.:f>LJCM,".\0 I 

I 
I I . PROFISSIONAL DE SANTANA 

PROF" MAR I.~ SALOMJ!: Zenil Meto de Souza 
Diretor 

; Adjunto 
; CDI-3 I 

1 GOMES SARES 

I Carlos Maciel de Medeiros Diretor CDI- 3 
-~ ;. P-;~F-~1\~0;1~------'!---·..,-------..J..·----- t--l 
'vli'SSI.~S r,n;~~C.~1.VF.S ll.\ ! An~ Cléa Melo Martins Diretor CDS-2 j 

~I L\!.~----.-- ---· ____ .Li' -----------'-------'----.Ji 

E E CHICO MENDt:S 

DECRETO N" 0 <6 ~ l.J DE J l DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são cnnferidas pelo art. 119. inciso XXII, da Constiruição do Estado do 
Amapá. c/c a Le1 n• !.230. de 29 de maio de 2008. e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0157/2013-GAB/SEED 

RESOLVE: 

Nomear os sen;dor_es abruxo relacionados para exercerem as 
funções comissionadas e o cargo em comissão da Secretario de Estado da . 
Educação: 

ESCOLA . sERVIDOR CARGO CÓD. 
Lilian D'Aimeido Silvo- ! 

:E E. SERAFINI Assistente Administrativo, Diretor i CDI-3 'COST:\PERÁRIA Classe A, Padrão VI. Adjunto I 

: Quarlro: ~:stado . 
I 

Morlucio Charles Santos I 

i E. E. MARIA IVOI\'E DF.: de Vilheno - Professor, Secretario 
CDI-3 MENEZES Classe E, Padrão 25, Escolar 

i 
Quadro: Estado I 

E. E. PROF• J.~CINTA MARLA 
Maria de Fátima Fig~ira 

CDI-31 
4 

ROOR!GUES DE CARVALHO dos Santos - Pedagogo, Diretor 
Classe t•. Padrão VI. Adjunto GOI\ÇALVES 
l Quadro: Estado 

Ct:NTIW !)!:; ElJUCAÇÁO Francisco Orlando 
PROFISSIONAL DE SANTANA Rodrigues de Araújo - Diretor 

CDI-3 PROr• MARIA SALOME: Profe.ssor. Classe D, Ni,·el Adjunto 
C·OMES S,\RF:S 30~, Quadro: ex-TFA _ 

1- -------~---- +- --
E. F.. PROF• ·\KTOI\10 
MESSIAS GO'iÇAI.VES DA Carlos Maciel de Medeiros Diretor CDS-2 
SI LV.~ 

- - .. ···- .-

Mooopó. J l . '' ";' do 201'm 

,!:1.:1tz:?."'~ (ARLOS f :~t:a!:r C1I 

DECRETO No08.95 DE Jl DE MARÇO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTACO 00 AMAPÁ, usando das 
atribuições que lh'e s,ão conferidas pelo artigo 119, inciso· XXII, da 
Constituição do Estado do Amapá, ejc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 
1997. 

RESOLVE: 

Exonerar José Maurício Coutinho Vianna ·do cargo de Auditor 
Chefe, Código CDS-5, da Auditoria-Geral do Estado. 

Mocopó., .lJ. de março de 2013 

L------------~----..;.._ ____________________ _ 
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DECRETO N° O'i?gf, DE .lJ DE MARÇO DE 2013 Nomear Benedito Balieiro Ferreira para exercer, interinamente. 
o cargo em comissão de Auditor Chefe, Código CDS-5, da Auditoria-Geral do 
E'tado 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando· das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso xxn .. da 
Constituição do Estado do Amapá, cfc a Lei no 0338, de 16 de abril de 
1997. 

RESOLVE: 

O DEFENSOR PÚ&UCO·GERAL DO ESTADO DO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(Defensoria Pública 

lvanci Magno de Oliveira 

PORTARJA 
N°.017/13·DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBUCO·GERAL DO EsTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe silo conferidas 
pelo Artigo 8°, Inciso XIII, da Lei Complementar 
Estadual no oooa, de 20.12.94, e pelo Decreto no 022, 
de 03 de janeiro de 2011. 

R E SOL V E: 

Designar o deslocamento do servidor NILTON MARTEL 
PINHEIRO, Motorista-Oficial, COI·l, lotado nesta 
Instituição, para se deslocar da sede de suas atividades 
- Macapá/AP, até o Munlclplo de Porto Grande e 
Serra do Navlo/AP, no perlodo de 12 a 
14/03/2013, a fim de conduzir servidores aos 
referidos municípios. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUCo-GERAl DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 06 DE MARÇO DE 2013. 

/ / 
---·~ -r>'.~ • ...::r / 

lVA'Nf.f MAGJ'n' DE.~UVElRA 
Defensor Público.:,Géral do Estado 

PORTARIA 
N°.018/13~EFENAP 

O DEFENSOR PÚBUCo-GERAl DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe silo conferidas 
pelo Artigo ao, Indso XIII, da Lei Complementar 
Estadual no 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto n° 022, 
de 03 de janeiro de 2011. 

R E 50 L V E: 

Designar o deslocamento do servidor EDMILSON DO 
ESPÍRITO SANTO GOMES, Motorista-Oficial, CDI· 
!lotado nesta InstituiÇao, i>ara se deslocar da sede de 
suas atividades - Macapá/AP, até o Munlciplo de 
Amapá Calçoene e Olapoque/AP, no perlodo de 20 

a 23/03/2013, a fim de conduzir servidores aos 
referidos municlpios. 

Dé·se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUCo-GERAL 00 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 06 DE MARÇO DE 2013. 

-.-;;{~c /---d' 
~NO MAGN6"Df-.dÚVEIRA 

,.. !"!efensor Público~! do Estado 

PORTARIA 
N°.01g/13•DEFENAP 

AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo ao, InciSO XJII, da Lei Complementar 
Estadual no oooa, de 20.12.94, e pelo Decreto no 022, 
de 03 de janeiro de 2011. 

R E 5O l V E: 

Designar o deslocamenfo do servidor JOSÉ ALBERTO 
DE SOUZA SANTOS, Motorista, lotado nesta 
Instituição, para se deslocar da sede de suas atividades 
- Maca pá/ AP, até os Municípios de Laranjal do Jarf 
e VItória do Jari/AP, no perlodo de Ol a 
05/04/2013, a fim de conduzir servidores aos 
referidos municípios. 

·oê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUCO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 06 DE MARÇO DE 2013. 

ILPolícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

PROCESSO N°. 8820 1311/2013-DAA/DGPC 
PREGÃO na for ESENCIAL N°. 001/2013-
CPL/ DGPC. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
Contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de lavagem e borracharia. 

LOTE: 01. 
EMPRESA: P FONSECA DE FARIAS-ME, 
CNPJ: 07.056.556/0001-49 
VALOR TOTAL· ADJUDICADO: R$ 196.998,00 
(Cento e noventa e seis mil novecentos e noventa 
e oito reais). · 

LOTE: 02. 
EMPRESA: U. M. LIMA ME, CNPJ: 
23.07 4.560/0001-96. 
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 100.692,00 
(cem mil seiscentos e noventa e dois reais). 

Maca~· AP, ~8 de tço de 2013. 

C e ~lva de t\;rla 
regoeira/DGPC 

@ihl!lete Civil 

Délcio Ferreira de Magalh~es 

) 

JUS TI IVAN' 001/2013-CP GAB/GOV 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, inciso 11, da Lei 

8.666/93 e suas 
alterações; Lei 
Complementar n' 101, de 
04/05/2000; Lei n• 4.320 de 
17/03/64 e Processo 
Administrativo 
Protocolo-Geral n• 
2013/11475 

FIRMA ADJUDICADA: R N DA COSTA E SOUSA-
ME (CNPJ: 
06.969.046/0001-08) 

VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais) 

Submetemos à superior consideração do 
Excelentissimo Senhor Chefe de Gabinete Civil do 
Governador. a presente Justificativa para efeito de 
autorizaçao e ratificação do valor supramencionado. que 
tem como objetivo suprir o pagamento de despesas com 
a contratação de empresa especializada em 
manutenção preventiva e corretiva no sistema 
telefônico pertencentes ao Gabinete do Governador e 
Residência Oficial no período de março a dezembro de 
2013. 

Justifica-se a dispensa de licitação com fulcro no Art. 24. 
inciso 11. da Lei 8.666/93, haja vista que o valor 
supramencionado está denlro dos limites impostos por 
lei, assim como os valores estão em compatibilidade de 
preço com o praticado em mercado local. 

A escolha da EMPRESA ADJUDICADA deu-se em face 
ter apresentado menor preço dentre as demais 
propostas sinalizando vantagem·para a Administração. 

Pelo exposto, visando salvaguardar os interesses da 
Administração Publica, em fiel cumprimento da Lei, 
submeto a presente justificativa a vossa homologaçao. 
rigorosamente amparada pelo art. 26, da Lei n' 
8.666/93, com escopo de ratificação e conseqüente 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, como 
condiçao para eficácia dos atos. 

Macapá, 07 de março de 2013. 

~\ . .:..-x:~~ ~ . (.:(._~"\!':... 
Prlscila Borges Oliveira 

Presidente CPL/GAB/GOV 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E RESUL TAOO DE 
LICITACAO 

O Chefe do Gabinete do Governador do Estado do 

Amapá, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o resultado do julgamento do 

Pregão Presencial n• 002/2012-GAB/GOV, Processo 
n.• 28670.0398/2012, tendo como objeto: aquisição 

de gêneros alimentícios pereciveis e não 
pereclveis materiais para copa, cozinha, limpeza e 
higiene para atender a demanda da Residência 

Oficial do Governador do Estado do Amapá, 

realizado no dia 17 de janeiro de 2013, ás 15:00h e 

com fundamento no disposto do Art. 43, Inciso VI 
da lei 8.666/93 e no Inciso XXII, do Art. 4°, da Lei n' 
10.520, de 17 de julho de 20021' resolve 
HOMOLOGAR o julgamento da comissão 
permanente de llcitaçlio GABIGOV realizada na 
sessão _ r:!<? cortam& supra epigrafado, que 
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adjudicou o objeto da presente licitação as 
empresas vencedoras e torna público o seu 
resultado: LOTE f ·C M DE OLIVEIRA & CIA LTDA 
- ME (CNPJ: 84.417.377/0001-30) valor mensal 
estimado: R$ 2.894,40 (dois mil oitocentos e 
quarenta reais e quarenta centavos). LOTE 11: C L 
MAUES EPP (CNPJ: 23.085.871/0001-50) valor 
mensal estimado: R$ 12.100,00 (doze mil e cem 
reais). LOTE 111 C M DE OLIVEIRA &CIA LTDA ME 
(CNPJ: 84.417.377/0001-30) valor mepsal estimado: 
R$ 86.440,68 (oitenta e seis mil quatrocentos e 
quarenta reais e sessenta e oito centavos) 
Itens cancelados (LOTE 111): 22,23,29,185 e 186. 

Macapá, Af'~~ de março de 2013 

OÉLCIO.FER~EJtÚ ~E~A~~A)~ ES 
Chefe do Gatlhi.éte do.Gpver~a~r_ 

(Gabinete de Segurança Institucional) 
Tcn.Ccl. PM. Cláudio Adriano B. Bulieiro 

POR TA R (A 

001./ 2013- GAB SEG JNST I GEA 

O Chefe d~ Gabinete de Segurança Institucional do 
Governo do Estado do Amapá, usando das 
atrihuiçõcs que lhe são conferidas pelo Decreto 
Governamental n' 2870/2012. de 27 de julho de 2012. 

RESOLVE: 
Art. I' . Homologar o deslocamento dos 

militares abaixo, da sede de sul\s atribuições em 
Macapá-AP ao Distrito do Hailique-AP, no dia 22 de 
dezembro de 2012 a serviço deste Gabinete, onde 
es!Ao lotados. 

• Ten Ccl 1')1 Cláudio Adriano Batista .Balieiro, 

CDS-5; 
• Ten PM Marcus Vinicius da Siiva Batista, Grupo 

111: 
• Sub Ten BM Emerson Dany Cativo de Oliveinl, 

CDS-1; 
• Ch BM Fábio Miranda de Queiroz, CDS-1; 

• Sd PM Hêule Nilton Santos de Oliveira, Grupo VII. 

Art. 2' • Autorizado de acordo com as 
normas insertas no Art. 4•, D do Decreto n•. 1472/02, 

fazem jus H 50% do v·~uma diária por dia de 

permanência. I 
'/' i I ' 

I 
, lO d 

Secretarias de Estado 

(Administração 

Maria Luiza Pires Picanço Cearense 

PORTARIA NO C)f-0 /2013- SEAD 

A Secretária de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n°s 1.497, 16 
de outubro de 1992, 0148, de 23 de janeiro de 
1998, 2642, de 18 de junho de 2007 e tendo em 

·vista os termos do Memorando n° 09/2013· 
GRH/SEAD, 

RESOLVE: 

(diÁRIO OFICIAL) 

Designar a servidora Elenice Alencar Ferreira, 
para responde'r · pela Gerência de Recursos 
Humanos do E.F.AP/SEAD, Código CDS·3, durante 
o impedimento :do respectivo titular Tamires de 
Jesus Ferreira; que se afastará para usufruto de 
férias regulam~ntares, no período de 11 a 
25/03/2013. . 

Macapá·AP, émOt de de 2013. 

BENEDITA BOSA VIEI 
~ecretária de; Estado da Administração - em 

exerdcio 

PORTARIA N°. (/f i /2013-SEAD 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAçÃp do Governo do Estado do Amapã, 

no uso das atribulç6es que lhe foram conferidas pelos 

Decretos N•s. '1497 de 16/10/1992, 0148 de 

23/01/1998 e 074'3 de 05/031'2013 e tendo em vista os 

motivos especificados no Memorando n•. 066/2013 • 

SC/CA/SEAO. 
I 

RESOLVE: 

Art. 1° • PRORROGAR, o prazo da Portaria 

n• 039/2013 - SEAD, publicada no DOE do dia 

13.02.2013. incumbida de apurar irregularidades 

citadas no Processo de Protocolo Geral ·n• 

2008/67869 - SE~D. 

' Art. 2' • Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias 

para a conclusão 'dos trabalhos da comissão. 

Arl 3" • Esta Portaria entra em vigor na data 

.de sua publicaçaó. 

Macapá (AP). {17 de 1/l7P de 2013 . 

' I t 

BENE~Oit.k~"'IRA 
Secretária de Eâtado de Adml~~7a~!, em exercicio 

(Educação i ) 
Elda Gomes 4raújo (interina) 

AVISO 
PREGÀQ ELETRÓNICO N'. 006/2013 

A SECRETARIA ÓE ESTADO' DA EDUCAÇÃO, por 
intermédio desta Ptegoeira, avisa aos interessados quo 
estará disponivel através do www.licítacoes-e.com.br, o 
edital do licitação,: modalidade Pregao Eletrônico o' 
006/2013/SEED, c'ujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 'PARA COZINHA DA ESCOLA 
ESTADUAl PROF~ GABRIEL DE ALMEIDA, n' da 
licitação:472427. Informa ainda que a data para o 
Acolhimento das }>ropostas terá início a partir da 
publicação deste àviso no D.O.E, ate o dia 26/0312013 
as 15h00min; A datá de Abertura das Propostas será no 
dia 2610312013 às 1'Sh30min e a data e hora da Disputa 
serâ no dia 2710312013 as 10hOOmin. 

Macapâ, 08 de Março de 2013: 

@~G~~~~f6·~ 
. PRE,G~~SEED _ 

(Setrap 

Bruno Manoej Rezende 

EXTRATO DE QtSPENSA DE LICITAÇÃO N' 006/2013 

CONtRATANTE: Secretaria de Estado de Transportes/G. E. A. 
CONTRATADO. M.; JOAQUIM DA SILVA • ME; CNPJ N':-
04.815.207/0001·7~ Processo: 60001848/2013: Objeto: 
Serviços de Borraêharia. a fim de mantermos a frota de 
veículos e equipamentos pertencentes a SETRAP; 
Fundamento LcgaP Art. 24, Inc. 11 da Lei' 8.666/93 e 
alteraçOes· Just•f•càtiva. A decisão pela contratação direta 
deve-se o falo da mesma ter apresentado preços compativeis 
com o orat1cado no mercado. Declaração de Disoensa em 

Pág. 40 

07/03/2013. ANTONIO MARIA FERREIRA MENDES -
Presidente da CPL/SETRAP. Homologado em 07/03/2013 
BRUNO MANOEL REZENDE · Secretário de Estado de 
Transportes, Ordenador de Despesa~Mnor R$ 8.000,00 (OITO 

"'"""' 'iiiJk'{ .. ~ 
PfeSIO:-~·,. ·~·i ._r .hc TfWl 

EXTRATO DE DISPENSA OE LICITAÇÃO N' 007/2013 

CONTRATANTE. Secretaria de Estado de Transportes/G É A. 
CONTRATADO. IMPRENSA NACIONAL; CNPJ N' 
.04.196.645/0001·00; Processo· 60001859/201 j. Objelo· 
Serviços de publicaç.lo no DOU de Maténas de mteresse da 
SETRAP; Fundamento Legal. Art. 24. Inc. VIII da Lei 8.666/93 
e alterações: Justlf•cativa: A decisão pela contratação direta 
deve-se o fato desta Secretaria realizar atividades de interesse 
do Governo Federal e a publicaç.lo no Diáno Of1cial aa União é 
t•ma exigência da Lei O que motivou a escolha da IMPRENSA 
NACIONAL é devido il mesma ser o órgão respon.sável pela 
publicação dos atos dos Poderes Executivo. Legislativo e 
Judiciário. que integra a Administraç.lo Pública e foi criado para 
esse fim especifico. e a1nda, o preço dos serviços ora 
contratados são tabelados e controlados pelo Governo Federa: 
Declaração de DISpensa em 07103/2013. ANTONIO MARIA 
FERREIRA MENDES - Presidente da CPL/SE: TRAP 
Homologado em 07/0312013, BRUNO MANOEL REZENDE . 
Secretário de Estado de·Transportes, Ordenador de Despesa. 
Valor R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS . 

Mtonio arta Ferrei~ Mendes 
ofe5idente da CPL/SE!.P_ 

(fu!raestrutura ~ 
Joel Bê!r.ha Picanço 

COMISSA O PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ratifico na forma do artigo 26 da Lei 8.666/93. 

Proe4S80 n•: 2013/06937·SEINF 
Al!auntg: Dispensa de l.iciraçiio 
Fundamentado Legal: Art. 24. inciso IV, da Lei n• 
8.666/93 e suas alterações. 
Contrlltada: CABRAL & NASCIMI::NTO CONSTRUÇOES 
LTDA- CNPJ: 05.4úl.433/000l·ó8. 
Objeto: Reforma Emergencial do Centro de lmernaçào 
Provisória- CIP/FCRIA. no Munir.ipio de Macapã·AP. 
Valor: RS 108.057,56 (ccntó e oito mil e cinqur.nta e sete 
reais c cinquenta c seis centavos). 

Excelentissimo Senhor Secret..ã.rio, 

A lei 8.666/93 c suas alterações posteriores, 
que dispõe sobre Licitações e Contratos Administratit•os 
no âmbito da Administração Pública, no seu An. 24, 
inciso IV, que trata das hipóteses dé Dispensa de 
Licitaçio. 

· Tal dispositivo aplico-se no caso em apreço, 
tendo em vista que essa contratação se efetivará 
mediante a presooção de serviços para Reforma 
Emergencial do Centro de lnternaçio Provisória -
CIP/FCRIA, NO Município de MacapA·AP. a ser 
realizado pela empresa CABRAL & NASCIMENTO 
CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 05.461.433/0001·68. 

Conforme prevé o Art. 24, inciso IV da Lei n • 
8.666/93, u realização do processo licitatório é 
dispensãvel em função de estar plenamente caracterizada 
a altuaçio emergencial do Centro de Internação 
Provisória- CIP/FCRIA, uma vez que suas instalações se 
encontram em completo estado de precariedade, 
necessitando que sejam reali!;ados serviços urgentes 
naquele espaço fisico. 

t interessante salientar. lambem. que a 
· hipótese não e apc:nas da dispensa de !Jcitação, mas sim 

de um dever jurídico de conu-atar sem licitação. uma vez 
que a situação emergencial em que se encontram as 
instalações do CIP exigem pro•idéncias rápidas, não 
podendo aguardar um procedimento licitmório lento e 
burocrático. 

Assim sendo, atendendo plenamente o 
disposto no An. 24, inciso IV, da Lei n• 8.666/93, tendo 
em vista a situação de precariedade co11ftatada nas 
instalaçOee do prédio do CIP/FCRlA e a necessidade 
de uma intervenção emergencial no mesmo, es~ 

Com1ssào Pennanente de Licitação entende que este caso 
encontra enquadramento legal na hipótese de DISP_ENSA 

L.----...;....-------···--·---...:....---------.,....-------------" 
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DE LICITAÇÃO podendo, portanto, ser feita a 
contratação direta para execução dos ser.iços de reforma. 

Por todo o exposto, justifica-se a Dispensa de 
Lrcitacão, com esteio no An. 24, inciso IV, da lei 
8.666/93, razão pela qual, solicito a Vossa Excclencia, 
ratificar esta JUSTIFICATNA, em cumprimento as 
exigências c;lo artigo 2ó do referido diploma legal, assim 
como, a divulgação da mesma no DiArio Oficial do 
Estado, a fun de que produza a eficlicrl1a do to 

Macapr'l·AP, març ~ .1. 

<--'tt-. _I~ c/ . . ' ~/ 
.•-tt'~)JIDRt BSON S!L~ · 
. I Pr~sidc_n •. da CPL/SF.INF 

('{)\1/SS.JO PER.\f..J.IL'.I'ft: OF. LICITA(A"O 

AVISO DE Llf:tTM,:~O 

T0\1~DA DE PREÇOS :-i'OOII2013.('1'USEI:I'F/GEA 
DIA: 27!0312013 - 11om: 09.00 (no\'e) ho16s- Luoal: Pred1o da 
SE!Nf. i\V. F A ti, n"I276-Centto- Macapâ 
OBJETO: Construçao d< Quadr• coberta no Munrclpro de S.ntana-
AP . 

O Edi1nl pod<n! ,., adquirido na sola do C.PI .. na Secn:tarla de estado 
c.la InfraestrUiurn. na A'' ·FAB. n~ 1276. nn honino de 08:00 as 12:00. 

(Segurança 

Marcos Roberto Marques da Silva 

Portaria n• 021 /2013- GAB/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
J~STIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, com uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, 
Incisos I e 11 da Constituição Estadual e Decreto n• 
0012 de 03 de Janeiro de 2011 e. 

CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria n• 11/2013-GAB/SEJUSP, publicada no 

Diário Oficial n• 5407, de 14.02.2013, bem como a 
dificuldade de realizar a oitiva do representante 
legal da empresa A.J.COUTINHO; 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

·•·· ·t>i::·.~· -:·,: ::),;.H:;;·,v.:. ~-~~· .. ·~·:"i.\ :i·.:··l ~;···! 

•:::t :;u:t~_·;::; r::: ·:r;:t.'d•:, •:JE u:~ .1 \~·· ~t:. ;~;p;;·~:- ~~~ 

~;r.-~: ··;:;,; ,·e~!!~;:t_;-::.--$1!::;: r:~.!!J:I4ti•: ·. i: 

':!:~.w~ :;.~,P. 't5 Mar~<' tiP. /C 11. 
7 ... 

:_ ..;is~~-~ -~ ·.1~ Siha B"':·N·,a 
:=.~··'-~; .. :·L~:-:.~. •w ;_:\Mur,; :-:.·.-. [ .. .,. 

(PI~nejamento, Orçamento e Tesouro) 

Juliano Del Castilo Silva 

PORTARIA N" 013/2013 - SEPLAN 

O Secretãrio de Estado do 
PlanejiUnento, Orçamento e Tesouro do Governo do 
Estado do Amapã, no uso das auibuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0026, de 03 de janeiro de 

. 2011; ._ 

RESOLVE: 

Autorizar o t.leslocainento das servidoras 
KLYSSIA DE SOUZA MENDF.S, Gcrcntr Grral do Projeto 
Controle r Monile>ramrnlo de Obras Publicas, Código CUS -3 e 
ANA PAULA LIMA CORR~A. Gerente de S)Jbgrupu de 
Atividades do Pn)Jelo Controle c Monilur•mentu de Obras 
l'úbücas, Código - CDS 2, para se deslocar da sede de suas 
atribui<;Oes Macapa-AP, ar~ o·munidpio dr Mazag:lo-AP, com 
o objetivo de verificar in loco a qualidade do andamento dos 
serviços em confonnidades oom os boletins de medição 
encami.rÍhados para pagamento das obras, no dia OS de março 
de 201,3'". 

D~·S<' ci<'ncia, publiqur·sc r cumpra-:;:;:--

GABINm DO SECRETARIO E 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO · T · 
AP, 05 de março de 2013. 

Pâg.41 

Ordinárias para o exerclcio de 2012. O Presidente colocou 
para apreciaçao a proposta de realizar as reuniões ordinérlas 
nas seguintes datas: 29/03/12. 26/04112. 31105/12. 28106112. 
26/07112.30108/12.27/09112,25110/12,29111112 e 20112112. O 
Conselheiro Brahuna registrou que nessa programação 
antecipada de agendamento das sessões deste Conselho. 
sugeriu acrescentar a observaçao da caráter geral que ante 
superveniência de fato impeditiva que torne imposslvel .a: 
realizaçAo da sessao. esta será automaticamente prorrogada 
para o dia útil e seguinte. O Presidente colocou para votaçAo a 
proposta do Conselheiro Brahuna. Todos Concordaram. Em 
seguida o Conselheiro Lourival propOs analisar a possibilidade 
de antecipar a agenda coloCllda para o dia 20/12112, devido o 
perlodo de férias e recesso nesse pertodo. A Conselheira 
Xirlene observou que julho é um mês de férias. e sempre f«:a 
dfflcil ter o quOrum para a realizaçao da sessão. O Presidente 
sug8llu transferlr a sugestão da data do dia 26/07/12 para o·dia 
02108/t2 e do dia 20112112 para 13/t21t2. Após foi colocado 
para apreciação, todos concordaram. Em seguida o 
Presidente anunciou que o Conselho aprovou por 
unanimidade de votos o seu CalendMo ds ntuniOes 
ordinárias para o exerclcio de 2012, nas segulnt1111 datas: 
29/03/12, 26/04112, 31/05/12, 28/06112, 02108/12, 30108112, 
27109112, 25/10/12, 29111112 e 13112/12, observando em 
car6ter geral, que ante superveniência de fato lmpedltlv.l 
que torne Impossível 1 realiuçio da sessao, esta serf 
automaticamente prorrogada para o dia útil e seguinte. é,. 
Conselheiro ladllson solicitou o encaminhado deste calend4n0 
juntamente com o do ComHê da Investimentos para o Trlbunal 
de Justiça, inClusive informando o horário das reuni6es par~· 
jusftficar suas vindas as reuniOes. O Presidente falou que será 
leHo o encaminhamento. o·conselheirQ,Fernando colocou qu·e_ 

até em atendimento a solicijaçao do Conselheiro Ladllson. o 
artigo 18 do regimento interno prevê que as decis6es deste 
plenério podem seguir a fgrma de publicaçao por resolução. e 
tendo em vista de que é um catenoano e esse noticia deve ser 
dada a lodos os Con9elheiros, solicitou tem "lue seja feito por 
resotuçao e postar no sije da AMPREV e diârio oficial do 
estado. ITEM 06 - Apreclaçêo da Minuta da Resoluçlo 
Normativa que disp6e sobre os procedimentos para 
concesslo de beneficios pl'evidencl~rios concedidos pela 
AMPREV, conforme foi tratado 11.11 5' reuntao extraordlnêrla 
do CEP de 18/1112011. O Presidente informou que a minuta foi 
enviada com antecedência e colocou para apreclaçao deste 
plenário. O Conselheiro Brahuna frjsou que a minuta de 
resoluçao normativa precisa ser feijo algumas correç6es 
ortográfiCa e mudanças no inicio da estrutura. e propOs-se a 
fazer as correç6es. O Presidente agradeceu a colaboraçao do 
Conselhe~o Brahuna. e perguntou se havia mais alguma 
colocaçao dos demais membros. A Conselheira Jucinete 
sugeriu ldentifiCllr na allnea ·a· do inciso I do artigo 3' quais os 
dados bancârios que devem ser apresentados, na llnea ·a· do 
inciso 11 de.crever o sogniflcado da sigla 'CTPS" e owas que 
houver. na llnea "c) declaraç4o /irmsda pelo proprio 
interessado ou por seu representante legal de que nao é 
devedor das Fazendas Fedarel, Estadual e Municipal;". sugeriu 
que seja apresentado a Certidao Negativa ou de regularidade 
fiSCal, e no art. 3' ldenlif1C8r se as documentações devem ser · 
apenas apresentadas ou .entregar cópia. o Conselheiro 
Brahuna observou que o preveem que a 
fotocopia tem o mesmo valor da original, em caso de 
necessidade de conferencia do documento aprasentar o 
original para confertr e citou o prlnclpio da presunçao. A . 

A U ta rq UI
• s Esta d 

0 
ai· s servidora lvana disse que foi adotado este mecaniSmo e nao se 

trata da veracidade do documento sem causar prejulzo para o 
aposentado. O Conselheiro Constantino falou do sistema 

~~~~~~ii~iiiiiiliiiiiiiiliL obrigatório do qual o segurado tem de passar. A conselheira · Jucinete informou Que em ·retaçao é corregedoria sobre se o 
segurado responde a processo administrativo discipflnar. falou 

Art. 1° · PRORROGAR por 30 (trinta) que. quando se trata do Legislativo. Judlcié!lo. Ministério 
dias o prazo para a Comissao de SindiCância ( Público e Tribunal de contas é genélico. quando se trata do 
Administrativa concluir . a apuraçao dos fatos LAm prev ) Executivo ele detalha mais e quando se trata da Corregedoria 
relatados no Processo n• 28580.466/2012-SEJUSP. Administrativa da Secretaria de AdministraçAo Estadual. o 

Registre-se. Pub)iq,ue-se e Cumpra-se. 

(Cultura 

.1.~ 
I . 

Macapá. março de 2013. 

arques da Silva 

o. a Justiça e Segurança 
Pública 

José Miguel de Souza Cyrillo 
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Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) Conselheiro Brahuna disse que nem sempre as corregédorias 
guardam informações entre si. A servidora lvana falou sobre a 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
.ESTADUAL DE PREVID~NCIA- CEP 00 ANO DE 2012. 

Aos dezesseis dias do m!s de fevereiro do ano de dois mil e 
doze. no AudhOrio da Amapâ Previdência- AMPR EV, 
situado a Rua Srnga UehOa, número dez, Centro, Macapé-AP. 
às quinze horas e trinta minutos. leve inicio a segunda reuniao 
ordinêria do Conselho Estadual de Previdência, na direçao do 
Presidente, senhor ELCIO JOSE DE SOUZA FERREIRA. que 
cumprimentou os Conselheiros Thulares e Suplentes e demais 
prasentes, em seguida, apresentou o ITEII 01 - LEITURA DO 
EDITAL número. zero, zero, dois, de dois mil e âoze, o qual 
convoca os membros fazerem-se presenteS nesta sesslo. 
ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando 
nominalmente os membros Titulares e Suplentes n~ seguinte 
ordem: FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente, 
KELSON DE FREITAS VAZ,. ausente, JULIANO DEL 
CASTILO ·SILVA. ausente, reprasentado por seu Suplente 
LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, presente. JUCINETE 

· CARVALHO DE ALENCAR, prasente, CO.NSTANTINO 
AUGUSTO TORK BRAHUNA, presente. JORGE EVALDO 
EOINHO DUARTE PINHEIRO, ausente, OAMILTON 
BARBOSA SALOMÃO. ausente. AFONSO GOMES 
GUIMARÃES. ausente, MARCIO RONEY NEVES SOUSA, 
ausente. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA. presente, 
LYZIANE TAVARES ALVES. ausente. LADILSON COSTA 
MOITA, preserile. LOURIVAL PINHEIRO BORGES. presente. 
XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente. ITEM 03 -
LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS ·DE AUSENCIAS. Os 
Conselheiros. Afonso Gomes Guimaraes. Jorge Evaldo Edinho 
Duarte ,e Eider Pena Pestana justificaram as suas ausências. 
ITEM 04 - Apr&elaçao e votaç!o das atas, ntferente a 10" 
Reuniio Ordln~ria e &''e 7' Extraordinária de 2011. O 
Presidente informou que como de costume foram enviadas por 
e-mail e impressas és minutas das atas. ApOs colocou para 
apreciaçao. e o Conselhe~o Ladilson absteve-se de apreciar e 
vritar a ata da s~tima reuniao extraordinária de 2011, devido 
sua ausência. NAo havendo mais nenhuma manlfestaçlo foi 
colocado para votaçAo. Oerobereçlo: Aprovadas •• elas, 
referente • 10" Reunllo Ordln;lria e 6' e 7' Extraordlnbla 
de 2011. ITEM 05- Proposta do Calandârto_de Reunt6ta 

corregedoria da SEAO que interage. ITEM 07 - Comunlcaçllo 
da Prealdlncla; O Prvaldente informoo que a AMPREV 
assinou um tenmo de encontro de contn. que foi publicado em 
Diário Oficial, com o Ministério Público do Estado do Amapâ 
destinado a fazer apuraçao de beneficios temporários que PQ!. 
ventura o MP tenha a compensar com a AMPREV. e ressattou 
que o MP nao tem dividas com a AMPREV esté qu~e. e possui 
créditos que estAo sendo apurados e ao. rrnal serll dado 
conhecimento a este Conselho. Informou que também asta 
sendo assinado o termo de encontro de contas com o Poder 
Executivo. que será feHo a apuração de beneficios tempor4rios 
que por ventura a AMPREV ainda .tenha qua compensar já se 
tem dois processos de compensações que jil foram realizadas. 
que !oram colocadas para revisao do poder executivo. Com 
relaçao a Assembleia Legislativ·a ainda nAo foi posslvel uma 
conversa para um encontro de contas. P.sl.to sendo trocados 
oficios. Informou a situaçao do encontro de contas com o · 
Tribunal de Justiça que esli! em fase de finalizaçAo. E ·afirmou 
que astao sendo leitos os encontros de contas, a luz da 
legislação, e os que forem eonctuldos serao informados ao 
CEP. Informou que o pedido de verif~eaçao de valor ·do 
presidente do CEP .Para o qullrum foi enviado pedido de 
parecer a Procuradoria da AMPREV. O Conselheiro Brah 
falou que leu o parecer e no seu ponto de vista nao foi fi ado 
a luza da lucidez. e eontido de equivoco na fi lidada 
institucional e composlçAo. quem preside faz parte do conselho 
e necessariamente ê um conselheiro, conta como quóruin.· 
Tanto o conselheiro Brahuna como o presidente concordou de 
que o presidente da AMPREV é membro nato no conselho. O 
Conselheiro B~n,a c~~u. o caso de que se o presidente pode 
votar como voto de minerva por que entao nQo pode votar nas 
demais matérias. O Conselheiro Fernan·do Cezar falou do §4' 
do a.rt. t02 da Ler ~15, qua tem 'um dispositivo que diz que o 
presrdente em reunrOes do CEP sO teré voto de qualidade. o 
Conselheiro Brahuna falou que Isso quer dizer que o voto do 
presidente é irrelevante se estiver formado uma maioria. e &O 
no empate que o voto de qualidade teré peso e validade, e 
falou que o direHo de voto nao se exerce restritivamt~~te nunca. 
como eJemplo e como poder votar em governador e nao poder 
votar em vereador; entlo se ele lem voto de qualidade, que é o 
mais Importante, porque entao nao pode votar nas outras. O 
Presidente desiR!'.OU o Conselheiro Brahuna para relatar esta 
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matéria. que ser~ trazida na prOxima ordiMria. ITEM 08 -
Comunitaçao dos Conselheiros; Nao houve comunicação. 
ITEM 09 -·O que ocorrer; o Conselheiro Ladlbon informou que 
até 2015 estará representado os servidores do poder judiciário; 
A .conselheira Xirtene falou do trabalho exercido pelos 
membros do Conselho que superou suas expectativas. O 
Presidente Elcio agradeceu a presença de todos. E nao 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 

·presença e a participaçao de todos, e encerrou a reuniao. da 
qual eu. Josilene de Souza Rodrigues. Secr !ária, lavrei a 
presente ata, que será assinada pelos Consel iros prese~ 
e por m1m prOprla Mscapi!-AP, 6 te~~~:reiro e 2012 . . . ...;. 

EleJo José de Souza F erreire: · I J · ' 
Presidente do Conselho. 

Fernanco Cezar Pereira da Silva. ,......~1--':-:-'-'-',_.,_71-'+'~.;,·r. 
Vtc&-Presldente do Conselho 
representonte dos servidores do Mtn 

Luiz Afonso Mira Picanço: . ; \ ' ( ~- ·· ::· 
Mll(nl>r~. representante do Podet Ex,.:utivo. 

Í'\ \. l .. ----
J~te Carval~o de Al~ncar: 
Membro Tilular, representant""e-d:-o-:P::-o""de:-r""E=-x-ee-utl"'v-o-.- / 

·coostantino Augusto Tork Brahuna: :;-:;---:-:--:--.,.--
Membro Tilular, representante do Tribunal de Justiça. 

Maria das Graças Uma de Almeida. 
Membro Suplente, repreJ~~ntiilf:-.,-.d-os:-__ -s=-erv-.,-ido;--res--,C:::-:i,...,-vis 

Inativos. . / 1 t j:+-· ; . . /\ 
Ladilson Costa Moita: ·. ,/·t <.---l <"i?:\' : '~ · · . 
Membro Titular, raprhentante dos servidotes do Poder 
Judlchlrio. · .. 

1
. Í 

Lou.rival Pinheiro Borges: : · .( ' i. /. .. 
Membro Titular, representante do , servidores da 
Assembléia Legislativa. ·' 

Xir1ene do Socorro da Costa: 
Membro Titular, representa:-n-:-te-.d:-o-.-.-e-rv-:-ld7 o_r_e_s..:.d::-o:-T;:ri7 b:-u-n-al 
de Contas. 

Josilene de Souza Rodrigues: ./.)J?}(.,i. · ·. 
Seçretilrla do ~ons_eJho 1 / ... -. · 
/]. l/;, ::J:: ;' é7. (J-- •I> . 

..(~· ~.~;:;; .~ -f??;#,/7./'/ ·,.;;dfiP(/<fr 73t 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDitiJiRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVJDtNCIA:.. CEP DO ANO DE 2012. 

Aos vinte e sete.dias do mês de setembrO do ano de doi& mil e 

doze. no Aud~6rlo da AmapA Previdência- AMPR EV. 

.nua do a Rua Binga Uchlla. número dez. Centro, Macapá-AP. 

às dezesseis horas e qu;renta e sete minutos, teve intcio a 
nona reuniAo ordinarie do Conselho Estadual de Previdência. 

na direçAo do Vic~residenie. senhor FERNANDO CÉZAR 

PEREIRA DA SILVA. que cumprimentou os Conselhe~os 

Tnul;res e Suplentes e demais presentes. devido é ausência 

incidental do S~nhor P~esidente ELCIO JOSÉ DE SOUZA 

FERREIRA. Em seguid;, ;presentou o ITEM 01 da PAUTA -

LEITURA DO EDITAL numero, zero. um, trê•. de dois mil e 

doze, o qual convoca os membros do Con_selho Estadual de 

Previdêncil, para fazerem-se presentes nessa sess'Ao. ITEM 

02 - VERIF.ICAÇÃO DO QUORUM. chamando nominalmente 

os membros Hulares e Suplentes do Conselho Estadual de., 

Previdência na seguinte ordem: FERNANDO CEZAR 

PEREIRA DA SILVA. presente. DELCIO FERREIRA 

MAGALHÃES, a~sente representado por sua Suplente IVONE 

REGINA MUSSI TOSTES. presente. JULIANO DEL CASTILO 

SILVA, ausente, representado por seu Suplente LUIZ 

AFONSO MIRA PtCANÇO, presente, JUCINETE CARVALHO 

DE ALENCAR, ausenté, BENEDITO PAULO DE SOUZA. 

ausente. PAULO CtSAR 00 VALE MADEIRA, presen1e. 

JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, ausente. 

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, ausente, MARICÉLIA 

CAMPELO DE ASSUNÇÃO. presente, IIARCIO RONEY 

NEVES .SOUSA, ausente, RILDO FREDERICO FERREIRA, 

ausente. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA, ausente, 

LYZIANE TAVARES ALVES, ausente, LADILSON COSTA 

MOITA, presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES, presenta, 

XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente. PAUTA- ITEM 

03 • LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÉNCIAS: O 

Conselheiro Ju~ano Del Castilo encontra-se em ferias 

regulamentares. O Conselheiro Bened~o Paulo justificoo por 

email. O Conselheiro Damilton justificou por emall. O VIce

Presidente esclareceu aos demais conselheiros a 

impossibHidede de participaçao do Presidente do Conselho 

devido ~ imprevistos, e diante de uma pauta em que foi 

preparada para aer presidida pelo Sr. Elcio Ferreir . 

aproveitando. o quOrum que a muüo tem.po na o havia oc ido 

nas reuniOes. presidirá nos üens de pauta em que for 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PAUTA - ITEM 04 - Apreciaçlo e votltÇio da ata da 1f 

Reunl;lo r:rtraorr!in~ri• de 2012; colocada para apreciação ~ 
votaçao onde todos os membros pude~am optar por aprovaçaà 

ou nao da ata se deu a seguinle Detiberaçlo: aprovada por 

unanimidade de votos a ata da 1' ReuniAo Extraordlnilrta. 

O Vice-Presidente lnfonnou que o restante doa Itens só 
podoria ser exposto pelo próprio Sr. Elcto, pois sllo 

lnformaç6es que somente ele obtém a Iria repassar aos 

conselheiros, n~o sendo. portonto de seu conhecimento 

para dar continuld;de a reunlao. Nao havendo mats nada a 

tratar. o Senhor Vlce-Pres•dente agradeceu a presença e a 

participàcllo de todos. e encerrou a reuniao. da Qual eu. 

Gleyssiane Maria Santana dos Reis. Secretária. lavrei a 

p1esente ata. que ser a assinada pelos Conselheiros presentes 

e por m1m própria Macapá-AP. 27 de setembro de 2012. 

E leio Jos~ de Souza Ferreira ---------
Presidente do Conselho. -i 

·/.4 4 rl t 1. / . ;/;-,/'L· 
Fernando Cezar Pereira da Silva: J.c · li, l' iOAa .t. 
VIce-Presidente do Conselho o Membro TIIÜI1r, 
representante dos s&rvldoret f"_ istt Publico. /. 

lvooe Regina Mussi Tostes: -:-1-.:-:'rl-:":''-:\:,b_:~~lr--f
Membro Suplente, represen 

.._t..-- -· . 

Luiz Afonso -Mira Picanço:-' · 
Membro Su plenle, reprea:-e-n'='ta:":-.;'r/rf:'i\-::±"r::;==tt::r-d-~-

P;ulo César do Vale Madeira/..,' -:-'-tl-,'--:'l+--:'H'I-'~
Membro Titular, represenl<inte do 

Maricélia Campeio de Assun~o: -::-c:::-' -:-:--:-:--:r~!:---
Membro Titular, repres/,j~"t.e ~ Mln~ 

L;dilson Costa Moita: ( .-!·'L (I'"-~ ( ·' ·~ 
Membro Titular, representante dos servlctó ea 
~udlcl~rto. 

/.:-

Poder 

Lounval Pinhe1ro Borges: ,. ·r .. , ... 
Membro Titular, representante· doa _f ;ervtdorea da 
Assembléia Legislativa. . .• 

Xirtene do Socorro· da Costa: 
Membro T ttutar, r e presenta-n-=-te--:d-o-s -.-e-rv7id-:-o-re-s--:d:-o-:T=-n-::.b-u-nal 

• de Contas. 
~ ,_ 

Gleyssiane Maria Santana dos Reis: ~,~ t '-\.ó.:..G-.. 

1/: f • .., f ~ria <lq;ÇonoeJhlí i J ~/ 
.I I / I ( . • ,. ~~ ..... ' . .1" 

12';/do _t;;;=c~/(/, ~~/1 
ATA OA DÉCIMA PRIMEIRÁ REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA- CEP DO ANO 
DE 2012. 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

doze. no Aud~orio da Amap~ Previdência- AMPR EV. 

situado a Rua !iinga UchOa, número dez. Centro, Macapá-AP. 

· às dezesseis horas e vinte nove m1nutos, teve Inicio a décima 

primeira reunião ordinária do Conselho Estadual de 

Previdência, na direçAo do Presidente, senhor' CARLOS 

ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA. que cumprimentou os 

Conselheiro• Tüulares e Suplenles e demais presentes. Em 

seguida. apresentou o ITEM 01 da PAUTA • LEITURA DO 

EDITAL numero. zero, um. seis. de dois mil e doze. o qual 

convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência. 

Membros do Conselho FIScal da Amapá Previdência. Direloria 

Executiva. Gerente Administrativo e Financeiro e Procuradoria 

Jurldica da AMPREV: para fazerem·se presentes nessa 

sessão. ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando 

nominalmente os membros Tnulares e Suplentes do Conselho 

Estadual de Previdência na seguinte ordem: FERNANDO 

CEZAR PEREIRA DA SILVA. presente. DELCIO FE.RREIRA 

MAGALHÃES, ausente representado por sua Suplente IVONE 

REGINA MUSSI TOSTES. presente. JUUANO DEL CASTILO 

SILVA, ausente, representado por seu Suplente LUIZ 

AFONSO MIRA PICANÇO, presente. JUCINETE CARVALHO 

DE ALENCAR, ausente. PAULO CÉSAR DO VALE 

MADEIRA, presente. JORGE EVALDO EDINHO DUARTE 

. PINHEIRO. presente. DAMILTON BARBOSA SALOMÃO. 

presente. MARICÉLIA CAMPELO DE ASSUNÇÃO. ausente. 

MARCIO RONEY NEVES SOUSA, ausente, representado por 

seu Suplente RILDO FREDERICO FERREIRA. presente. 

MARIA, DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA. presente, 

LYZIANE TAVARES ALVES, ausente. LADILSON COSTA 

MOITA, presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES. presente. 

XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente. Representantes 

do COFISPREV Conselheiro Benedrto Balieiro Ferreira e Alvino 

Boucinha. Representanles da PROJURIAMPREV, Ora. Eliane 

Barbosa Feto e Dr. Weber Mendes Femandes. Presente a 

O' •a de Beneficio sra. Ales•andra Araújo. presente a 

Pág. 42 

Diretora Financeira sra. Francicleide Marinho, presente a 
Gerente Financeira sra. Elisabete Penafort. PAUTA- ITEM 03 

-LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSlNCIAS: Maricélia 

Campeio de Assunçao e Jucinete Carvalho de Alencar 

JUstificaram. Ao inicio dos ·trabalhos o Conselheiro Oamilt~ 
pediu uma questão de ordem pa1a saudar o Presidente intet\no 

Sr Carlos Roberto. dese1ando toda sorte na administraçao da 
· AO)apá Previdência., O Presidente agradeceu e falou que 

independenle do tempo ·de sua intennidade dará força ao 

Conselho. a AMPREV. e Iara o melhor r_cm prol da ins!HUJçâo O 

Conselheira Ladilson fez lembrar de pendência em relaç!o ao 

pedido de informação sobre as dividas p1evidenciárias com os 

poderes. O Presidente sanou a pendência com ·as informações 

a serem passadas em reun1ao extraordinária que sera marcada 

postenormente. PAUTA -ITEM 04 · AprovaçSo de lndlcaçao 

da servidora Aline Trajano de Oliveira-para substituir o Sr. 

Carlos de Oliveir~ no Comité de lnvestimentos!AMPREV; o 

Sr. Presidente explicou que em virtude da inditaçao para 

presidente interino da AMPREV, na o pode conduzir os 

trabalhos corno coordenador' e membro do CIAP-AMPREV, 

diante disso a indicação da servidora para subsmuiçao. visto 

que o Presidente indica o substHuto .e os conselheiros votam 

conforme seu posicionamento a favor ou contra. e disse que 

por impossibilidade a servidora não pOde cómpan!cer a 

reunião. O Sr. Pauto Madeira falou que e importante para a 

votaçao ~ presença da servidora para o conhecimento do 

Conselho. O Presidente inverteu a pauta deixando este item 

para ser tratado apos e ressaltou que o nome da •ervidora loi 

aprovado pelo Comitê de Investimentos - CJAP. O· Sr. 

Fernando César sugeriu que a Secretaria entre em conlato 

com a servidora pera comparecer a reunião, e pediu uma 

questao de ordem em relação ao pedido feilo sobre as dividas 

com os poderes. e fnsou que de acordo com o regimento pode 

ser apreciado em 1euniâo ordinária nem nao· constante em 

pauta. e se posslvel ser repassada as mformaçOes na reuniao 

de hoje. O Sr. Ladilson pediu a inclusão do item nesta pauta. 

O Presidente informou que está sendo providenciadas as 

informaçoes e se posslvel sera incluso nesta pauta. o Sr. 

Fernando relembrou do pedido feito por Pauto Madeira onde 

solicüava que as informaçOes documentais fossem passadas 

com pelo menos cinco dias de antecedência aos conselheiros, 

e informou do pedido da presença do Procurador Jurídico da 

AMPREV que nAo foi apresentado ao Conselho, e do pedido · 

de comparecimento também da importância da Diretoria 

Financeira nas reuniões. O Sr. Presidente pediu desculpas 

pelas pendências, e a partir de sua presidência Interina no CEP 

buscaré atender a todos os pedidos feitos. O Sr. Paulo 

Madeira falou que por questao de bom senso nao se pode 

exigir que o presidente que está assumindo agora _lenha. 

conhecimento de todos os pedidos e requerimentos. e 

concordou que esses pedidos fossem fenos em o.wa ocasião. 

O Presidente encaminhara todos documentos informativos para 

os conselhe;ros. PAUTA ITEM 05 • lnformaç6es sobre 
1
o 

andamento da CP/ da AMPRrEV, e se todos os pedidos 

daquela · CPI feitos á AMPREV foram atendidos; o Sr. 

Presidente pediu que a Ora. Eliane Feio. uma das 

., responsáveis na Comissão de atendimento a CPI que fiZesse 

as explicaçOes quanto ao pedido. A Ora. Eliane iniciou dizendo 

que o pedido loi leito 'desde o ano de 1999, porém alguns 

documentos nao existiam. foram entregues todos os 

documentos existenles, todos os 50 oficios loram atendidos: 

onde foi feito pedido extenso ao assunto para Qual a CPI foi 

criada. As informaçOes foram repassadas por planilha a todos 

os conselheiros. e até o momenlo a Assembleia nao · 

encaminhou o relatório final da CPI, e abriu espaço para 

questionamentos dos conselheiros. O Conselheiro Paulo 

Madeira perguntou para eteno de conhecimento se os 

documentos que a Amprev possui sobre a · CPI sao 

microfumados ou físicos. A Ora. Eliane respondeu que eram 

todos lisicos. O Conselheiro Fernando expôs a su·a 

preocupaçao sobre o atendimento de todos os·pedidos da CPI. 

pois houveram assuntos que chegaram a ser lratados no 

plenário do CEP que ficaram. sem encaminhamento•. e se o 

.mesmo na·o havia ocorrido com os atendimentos ~ CPI. dai a 

lalla de finalizaçao do relatório pela Assembleia. e por fim 

perguntou á Ora. Se al_gumas das documentações pwdidas pela 

CPI nao existem ou nao· foram encontradas. A Ora. Eliane 

informou que o Comnê passou a exislir no ano de 2008. e a 

CPI pediu atas desde 1999 a 20t2. por isso nao foi 
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encaminhado pois nao haviam documentos anteriores a 2000. 

O Sr. Ladilson falou da demora nas atas do CIAP. COFISPREV 

e GEP. que precisa ser resolvida. e sugeriu que as atas 

estejam prontas em 72horas após as reuniOés. O C onsellleiro 

Paulo Madeira sugeriu que fosse feno pedido oficiado a CPI 

para prestar as informações de quando será encaminMdo o 

relatório final A Ora. Eliane onformou- que a CPI j~ perdeu o 

objeto. e que já foi encaminhado. este pedido. porém nao foi 

atendido até o momento, e que o Procurador da- AMPREV já 

está providenciando o acioruimento judicial. Dr. Weber 

Mendes. se apresentou e informou que a época da ·CPI estava 

como Procurador interino, e os_ documentos que nao foram 

atendidos eram dos anos em que o Comite existia 

normativamente. mas nao atuava e nao produzia documentos 

até o ano de 2008, esse fat~ !oi passado para ao Juiz da 6' 

- vara da razenda publica. e entregou-se todas as 

documentaçoes importantes solicitadas e algumas originais, 

apesar de nao ter sido informado formalmente o local da 

entrega, como nao foi dado prazo para a CPI trabalhar as 

documentaçOes a Projur calculou um prazo razoável e manteve 

contato com o secretário da Comissao. Falou que algumas 

documentações nao foram devolvidas e foi informado em juizo 

a importancia das documentações cedidas, para que fosse 

devolvida a documentaçao. hoje se encontra ainda nã 6' Vara; 

e a pendência é a determinação do juiz para que seja _devolvida' 

as documenLaçOes. O Conselheiro Paulo Madeira falou que a 

époça da CPI era Juiz no caso lambem. porem ao assumir 

trtularidaoe no CEP se afastou e nao sabe do andamento do 

êrocesso. mas concorda com o posocoonamento demonstrado 

pelo Dr. Weber do pedido de devolução documental. O 

Presidente falou que neste momento nao irá intentar 

juridicamente no caso da CPI. que irá tomar medidas 

administrativas para informações junto a Assembleia sobre o 

relatóroc final. O Conselheiro Luiz Afonso concordou com a 

medi~a administrativa. O Conselheiro· Ladilson reaftrmou o 

pedido das atas. visto que nao foram entregues á CP! por nao 

estarem prontas, e que fosse estabelecido prazo para uma 

· equipe da AMPREV atualizar. O Conselheiro Edinho Duarte 

pediu a palavra para saudar o presidente interino, e falou da 

sua preocupaçao sobre a deliberaçao nas reuniOes sem que 

haja ata de reunião anterior. Sugeriu que no quarto item da 

pauta fosse sempre a apreciação da ata da reuniao anterior. E 

com relaçao a CPI falou que não ê estranho ·a CPI- reler 

documentos enquanto nao for feito relatório final. estranho 

seroa se estivesse retendo documentos quando jll houvesse 

relatório. E sugeriu que nada impede de que se façam visitas a 

comissao de 1nvestigaçao para colher informações. O 

Presidente rr.anteve seu posicionamento de medidas 

administrativas e se dispOs a visitar a Assembleia para saber 

sobre o andamento do relatório e documentaçOes da AMPREV. 

PAUTA ITEM 06 • lnform~óes sobre a ce/ebraçjo de 

Termo de Cooperaçfo Técnin e Encontro do Contas com 

o Tribunal de Justiça e Minlslirio Público; O Presidente 

pediu a Assessora Técnica NelysAngela que é responsável por 

estas informações para atender ao item. O Conselheiro 

Ladilson pediu que fosse registrada a presença do Presidente 

do Sindicato dos Serventuários da JustiÇa do Estado do Amap~ 

Jucenildo Moura. A assessora Nelydngela se apresentou e 

informou que foi incumbida de cuidar dos encontros feltos com 

o T JAP e MPE. e percebeu nao havia um procedimento 

definido para tratar essas compensaço·es, informou que a 

ultima presidência assinou o termo n'001/20tt com o T JAP e 

logo em seguida assinou o termo n' 00212011 com o MPE. 

Trabalhou-se o Termo n' 001/2011 com prazos para atender 

ao MPE. para que todos os procedimentos adotados neste 

termo fossem estendidos ao Termo n' 002/201t. foi entregue o 

relatório final ao T JAP. foi adotado critério para verificaçao da 

aprovaçao dos beneficios temporários a serem compensados. 

Além da Lel 915. foi adotado critérios para que fossem 

atendidos os preceitos da leo. Informou que fo1 fefto resposta 

com essas informações que será entregue a todos os 

membros. que e um documento de sugestao para com o termo 

do T JAP. que ir;l responder posteriores dúvidas que se possf' 

ter sobre o termo do MPE. O Presidente informou que nao terl'l 

conhecimento até o momento sobre o andamento dos 

trabalhos por islo pediu a Assessora Nelysangela as 

informações. O Conselheiro Edinho Duarte perguntou se 

algum outro poder reivindicou. A Sra. Nelysangela respondeu 
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que foi contatado com a Assembteia. com o Governo do 

Estado. Informou que pela fa"a de procedimentos não se pode 

assinar todos os termos de uma única vez. poos diftculta a 

resposta ao CEP. O Conselheiro Edinho Duarte sugenu que 

os dema1s poderes fosserrt provocados novamente para 

resolver as pendências· ainda esse ano com os termos. O 

Conselheiro femando. falou que o er Conselheiro Constantino 

trazia informaçOes sobre os termos. e que vem acompanhando 

os encontros. e sugeriu que fossem fertos todos os 

enc-aminhamentos devodos, e expos a sua preocupação é de 

que eriste em aberto a contribuiçao do empregado. o que traz 

a questa'o da improbidade clara e direta da retensao de uma 

valor que nao lhe pertence. e como papel fundamental 

preservar este patrimOnio seria interessante dar andamento 

nesse encaminhamento de resunados que já foram feitos 

juntamente com o apoio da Procuradoria sobre a possibilidade 

de se fazer isto. visto que o termo foi apenas assinado e os 

trabalhos nao inicializados juntamente com as sugestões 

apresentadas pelo Sr. Edinho Duarte. O Conselheiro Luiz 

Afonso falou que dentro da sugestao do conselheiro Edinho 

Duarte fosse verificado a demanda do encontro do T JAP que 

desde o ano passado foi feito o levantamento. e o Termo 

assinado pelo Governo agora existem algumas coisas que 

estao sendo devolvidas por exemplo a questão dos professores 

que já estava dentro do acordo estabelecido. e existem coisas 

q•Je foram pagas em duplicidade. e imagina-se isto dentro da 

compensaçao. por isso precisana fazer esse levantamento 
como 6 ·trabalho ferto no TJAP. falou que ao seu ver islo é 

fundamental·, levar esse papel aos demais poderes. pensando 

no tempo em que se leva para fazer um trabalho dessa 

magnrtude pois nao é fác~. O Conselhe~o Ferna.ndo Cesar fez 

uma colocaçao de que naquele momento de levantamento 

houve comissao para fazer· este trabalho. O Conselheiro Luiz 

Afonso ressaltou que a decisao de 2010 do termo de acordo 
nao foi repassada ao CEP O Consélheiro Fernando respondeu 

que já foi feito requerimento pedindo esta informaçlo. O 

Presidente disse que no seu ponto de vista sobre 

compensação, o que falta é acertar o procedimento de 

compensaçao, a parte dedutfvel. que é de competência entrar 

no acordo com a parcela dedutiva. 4e segundo a diretoria de 

beneficio é um calculo que tem que ser acertado e pediu que 

ela. a sra . .Aiessandra fizesse uma breve explanaçao sobre isto. 

O Conselheiro Fernando falou a AMPREV apresenta a guia 
fechada. que dificuHa o recolhimento. A Diretora de Beneficios 

Alessandra falou que apesar da guia estar fechada. mas se,' 

esta in.formaçao eslovesse em tempo habil na Divosao de 

Arrecadaçao seria posslvel ser compensada e ir para a guia, e 

o que realmente esta prec1sando ser fechado é a forma que se 

dará o procedimento por que. no T JAP está sendo fena essa 
compensaçao. a AMPREV emote a guia com a homologação do 

beneficio temporário e quando chega no T JAP já tem esse 

controle. entao tanto a parte da AMPREV quanto a do T JAP 

ambos tem esse controle do auxilio doença e do salilno 

maternidade. Houve duas compensações e do ano 201t. e 

20t2 está atrasado. sendo que a AMPREV está procedendo 

gerando uma folha de beneficio tempor~rlo para fazer um 

levantamento de tudo que foi concedido tanto no auxilio doença 

como no salário maternidade, para h-aver um montante que 

posu ser .visto o valor que vai ser descontado em guia de 

recolhimento. e esse procedimento é o que será feito nao só no 

Poder Executivo mas também no Legislativo, Judiciário e TCE. 

O Presidente falou que pela falta de deduçao gera esse 

trabalho. A Conselheira Xlrlene falou que o primeiro passo e 

principal é modificar a guia para nao haver mais esse trabalho. 

e sempre os Poderes vão estar nessa condição de não saber 

se devem ou nao para a AMPREV. falou que a questao básica 

é mão de obra. que nao entende por que nao é feito o 

concurso. para ter-se mao de obra para isto. onde nao vai 

haver segregaçao de funçao que gera problemas que estamos 

vivenc•aodo desde a ata das reuniões até a guia de 

recolhimento. O Conselheiro Edlnho Duarte perguntou se os 

dois termos que foram feitos com o Governo do Estado foram 

submetiqos a apreciação do CEP. A Diretora Alenandra 

respondeu que sim foram submetidos. sendo a primeira 

compensaçao. já a segunda foi submetida, mas -~ao foi 

aprovada. O Conselheiro Edlnho Duarte, falou da elaboraçlo 

de novo projeto de estrutura da AMPREV. e que este Conselho 

precisa ter estrutura. este conselho tem decisOes de extrema 

importância para tomar que precisam de apoio e estrutúra. e se 

colocou a dlsposlçAo para que o projeto seja enviado 
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Assembleia. convidou 0$ Conselheiros para discutir e aprovar. 

O Presidente falou que seu desejo hoje como gestor da 

AMPREV. é dar força aos colegiados. e quanto a sftuaçao da 

compensação nao existe wn procedimento. e que tem de haver 

um procedimento administrativo regulamentado. A Diretora 

Atessandra falou que é importante criar um regulamento. O 

Conselheiro Fernando ressaltou que já foi ferto esse pedido 

anteriormente pela ex-servidora lvana Contente, e que após 

nao foi dado continuidade. A Diretoria frisou que após a revisao 

do ex Conselheiro relator ·do processo deste caso pediu ajustes 

ortográficos. mas nAo retomou para aprovação do CEP. O 

Conselheiro Fernando pediu que fosse verificada a minuta da 

resoluçao e trazido para pauta próxima. frisou a necessidade' 

de se haver uma norma. e disse que a lei nao diz que· tem de. 

ser feito pedido para compensaçao a alguém. é a própri~. 
empresa que faz o recolhimento. O Conselheiro Paulo Madeira 

com relação ao que estâ pendente o que estiver explicnado 

pelos técnicos do que tem de ser compensado nao pode o CEP 
ir contrário, no caso de a amprev ler de fazer a compensaçao e 

que a sugestao da Conselheira Xirlene deve ser atendida. O 

Conselheiro Lourival Pinheiro falou que o que realmente está 

faHando é vontade polltica. visto quanto. tempo que o CEP vem 

discutindo esse mesmo assunto. buscando responsabilidade. 

onde a responsabilidade cabe a todos tanto para a AMPREV 

quanto aos demais poderes e órgãos, e por fim não se decide 

absolutamente nada enquanto o Poder Executivo, Legislativo 

ou Judiciário, nao quiser compor e fazer o ajustamento; o 

problema nao é a falta de técnico, é a falta de decisao politica 

de sentar a resolver o problema. Desde o ano passado se 

discute esta matéria no CEP e até hoje nao se avançou nada. 

Tem que se conversar com os poderes e definir esta questao. 

O Presidente concordou com o Conselheiro e quanto & 

situação de regularidade quanto à cobrança. disse que a o 

beneffcio tem condiçOes de verificar junto com a Divisao de 

arrecadaçAo. no sistema que emite as guias como isso pode 

ser jà trabalhado e aplicado para que se evne que acabe 

virando uma bola de neve, sendo que hoje nao se tem fe~o o 

encontro de contas. E disse que já irá correr atrás do que tem 

de ser compensado ou nAo. O Conselheiro Ladllson fez 

requerimento oral sobre o relatório final corrcluldo no dia 

26/10/2012 que foi encaminhado ao T JAP. que ele seja 

encaminhado a cada um dos conselheiros para todos possam 

tomar conhecimento para quando for deliberar sobre a matéria 

ja sabiam o que foi tratado com o T JAP. PAUTA- fTEM 04 • 

Aprovaçã() de indicaçlio da servidora Aline Trl,/1no de 

0/iveii'a para substituir o Sr. Carlos de Oliveira no Comitê 

de lnvostimenrosfAMPREV; O Presidente fez a apresentaçJo 

da servidora Aline Trajano de Oliveira. que possui a certificaçao 

do CGRPPS, curso CPA-20, foi indicada pela AMPREV, 

aprovada no Comitê de Investimentos. e pediu a palavra do 

atual coordenador do Comnê para falar com retaçao a 

servidora. O Conselheiro Da-milton. atual coordenador frisou 

que a servidora j~ atuou em subsbluiçao outras vezes. e que 

contribui nas reuniOes ao C IAP. e que é uma- excelente 

indicação. O Conselheiro Paulo Madeira ressakou Que nao 

houve a indicação por um pedido seu. e que ~ importante a 

presença da servidora. O Conselheiro. Edlnho Duarte. falou 

que a indleaçlo já dispensa outro tipo de avallaçao, mas 

sugeriu que a rigor houvesse um currlculo para apreciaçAo do 

CEP. ·e pediu que a servidora se apresenta para depois haver a 

aprovaçao. A servidora Aline Trajano se apresentou 

informando que é formada em Comunicaçao Social, estll 

concluindo o curso de Direrto. trabalha na Divisao de Controle 

Atuarial e Mercado a três anos. falou que entende a exigénci'lo

de sua presença que também é importante para ela conhecer a [ 

todos. O Conselhe~o Fernando C6sar, falou que a servidora 

Junto com o Presidente tem o controle de todos o investimentos 
da AMPREV, e possuem contatos com os gestores. e a 

servidora faz a coleta das informaçoes que ir ao ser utilizadas 

nas reunooes. falou que a servidora e competente e que a 

ind1caçao é merecida O Presidente colocou para aprovaçAo a 

indicaçao DeliberaçAo: Por unSmme decisSo e servidora passa 

a ser membro do Com1lê de lnvesfimenfos da AMPREV O 

Conselheiro Lsdil$on ,saudou e serVidora desejando boa sorte 

nos trabalhos a serem desenvolvidos, desejando os votos de 

aruaçao com a mesma veem,ncia com que vsr~~o stuendo. 

PAUTA ITEM 07 • lnformaç6es sobre os paglmf!lltos das 

devoluç6es de deseontos ínc/dtnfts sollre a GraiHic-açao 

do Ensin'!._~odularfG_EM, sos servidores do Grupo 
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Mag1stdrlo; O Presidente pediu a presença da Diretora 

Financeira Sra. Francicleide para prestar essas informaçOes. A 

·Diretora Franctcfeide iniciou informando que essas 

1nform~çoas foram fei!as através do requerimento conjunto dos 

conselheiros n~ 006/2012. foi entregue a lodos uma planilha 

com relaçao dos servidores, dividas em cores. onda as 

pessoas marcadas em branco sao professores que receberam 

esse ressarcimento através c:os advogados que deram entnida 

no SINSEPEAP. as pessoas marcadas em amarelo são as 

pessoas que receberam através de advogado particular, na 

'ultima folha M um quadro demonstrando os percentuais de 

cada cor. Os servidores que entraram pelo sindicato foi 

homologado no Fórum que a AMPREV deve fazer a retens Ao 

do valor e repassar para os advogados e dos servidores que 

entraram de forma administrativa. Foram pagos no perlodo de 

novembro e dezembro de 20ft o valor de RS 3.529.744,90 

para os professares. R$ 2.575.409.97 foi no periodo de janeiro. 

março, maio e setembro de 20t2. totallzando R$ 6.105.154,87, 

foram 5t5 professores que receberam o ressarcimento. Falou 

Que a forma de pagamento se deu da seguinte maneira, as 

pessoas que recebiam até R$5.000.00 foi pago de uma untes 

vez. isto foi acertado em reuniao com os advogados e 

professores, consta consignado em ata, quem recebia até RS 

10.000.00 foi pago de duas vezes e assim por diante. sendo 

RSS.OOO,OO por parcela. Ao que se refere ao imposto de renda, 

tcii deduzido o imposto de renda, sendo que os prof~sores 
foram a Receha Federal e foi repassado a eles que nao haveria 

descontos de imposto. A AMPREV foi junto com eles a Receita 

obter estas informaçOes e foi dito que nAo haveria desconto. E 

a AMPREV fez a devofuçêo do valor retido na primeira parcela, 

e abriu espaço para d(lvidas dos conselheiros. O Conselheiro 

Damilton perguntou se haviam pendências, A Diretora 

informou que as pendências do de professores que deram 

entrada, mas faleceram, e isso se trata de questao judicial, e. 

sao somente Ires 'processos pendentes com este mesmo caso' 

que se aguarda o inventario para efetuar o pagamento. O 

Conselheiro Lldnson pediu uma qu~ao de ordem para 

parabenizar a equipe da AMPREV por solucionar este 

problema. O Conselheiro Lourival perguntou sobre os casos 

em que foram requeridos através de advogado retroagiram 

quantos anos, e os casos administrativamente se foi aplicado o 

principio da presunçao. A Diretora Franclclelde pediu que o 

Dr Weber se manifestasse. O Dt. Weber em apreciaçao do 

pedido pelo CEP. o Sr. Constantino Bra~una entao relator do 

caso: entendeu que aquela gratincaçao em que pese a lei 

afirma que é. remuneratória linha caráter indenizatório. Após o 

CEP votou pela devoluçao, e o primeiro passo decidido era a 

aplicação da prescrição. que foi utilizado o art. 1.tt31915, 

porém o primeiro pedido que foi feito nao tinha 5 anos. O 

Conselheiro Lourtval disse que entao a regra da prescriçao 

prevalece para os credores e nao para os devedores, quem 

deve para a AM PREV nao prescreve, mas para quem a 

AMPREV deve preseteve." Dr. Weber falou que a uniea 

pre'vis~o na Lei 9t5, é no art. tt3, que foi retirado do p. único 

do art. t05 da Lei 8.212/8.2t3. foi eleito como norma autOnoma 

no capvt e ao seu entendimento tecnicamente este artigo e 

lotalmenle inapldve! ao caso da AMPREV, mas enquanto 

administração publica pelo principio da legalidade foi ap6cado. 

A Conselheira Xlt1tne. falou que nao se tratava de déb~o 

previ.denciario como dko pala Conselheiro Lourival, foi uma 

contribuiçao indevida. PAUTA ITEM O!. lnformaç6es sobre o 

TIH7tlo dt Ajust•mento de Condut.tTAC, do Ministério 

PtJbllco do Tmb11lho, e o andamento dos encaminhados de 

a/teraçSo de leglslsçlo referente a proposta da esrrutura 

Organizacional d• _ AMPREV, e, os encamlnhamiHitas 

quanto á realizaç6o de Concurso Público. O presidente 

ressaltou que ja tentou lazer contato inicial junto a Procuradoria 

Geral do Estado quanto a essa sttuaçAo, e esta aguardando 

agendamento para conversar com. o Procurador Geral para 

verificar esse T AC em relaçAo ao andamento do Concurso 

Público. loisto que assumiu a pouco tempo e ainda. nao obtém 

lnlormaçOes n.ecessárias ,para repassar aos CEP. Sobre a 

reeslrutura. da Lei, já lo! encaminhado ao Palácio que já 

encaminhou o projeto para a Procuradoria Geral do Estado, 

que tem de ser verifocado, e o que se tem informaçao no 
•• •.? 

momento é que esse processo de reestruturação da AMPREV 

foi divididó em trés partes. e qua a prlm~ira parte j4 foi 

encaminhada inclusive pàra aprovaçAo na Assembtela com 

retaçao ao parcelamimto de débito 'e outros, que entrarAo em 
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votaçAo Os outros dois ainda vAo ser vistos. O Conselheiro 

Edlnho falou ·Que o processo de reestruturação tem .impacto no 
orçamento, era importante ser aprovado esse ano. O 

Presidente ,pediu que apos a conversa com o Procurador 

pudesse ser feito novamente . esse hem de pauta. O 

Conselheiro Fernando lembrou que em 20t0, foi aprovada a 

proposta da questao estrutural da AMPREV. e a informaçao 
que se tem é de qüe a estrutura rena pelo ultimo gestor é · 

divergente dá qlk foi aprovada pelo Conselho. A Conselheira 

Xlrlene perguntóu se o estudo que estava sendo feho por 

empresa terceir~ada para a estruturação foi conclulda O 

Presidente resJ,Meu que foi conclulda e utilizada. O Dr. 

Weber fez pontuaçOes sobre a realizaçao do TAC. onde a seu 

ver o T AC na o foi execulado e'!t virtude da natureza jurldica da 

AMPREV, que é constitulda de serviços social autOnomo e tem 

a personalidade 'jurldica de direito privado. e d1a 05/0.5/12 o 

Tribunal Superior do Trabalho enrendeu Que nAo é preciso 

concurso público para se fazer cumprir os quadros de serviço 

social autOnomo. e por isto ainda nao deve ter sido executado 

por nao haver dec1sAo certa sobre a ex1gênc1a do concurso 

para serviço social autonomo. E essa noticia qu~ ,ele traz para 

os Conselheiros. que a qualquer momento podem ser 

surpreendidos pela execuçao do TAC e disse que enviara as 

atas das reuniOes a cada um dos conselheiros. O Conselheiro 

Ladilson comentou a respeito dizendo que o CEP anterior fez 

o seu papel. e vfti completar 2 anos que a proposta está nas 

maos dO Poder :~xecut~vo. a· responsabilidade pela execução 

do TAC nao ser4 da AMPREV. e sim dos cofres da Fazenda · 

Pública. PAUTA lTE!tf 09 • Informações sobre o andamento 

da Proposte O~metrtJrta da ANPREV p•r• o Exerr:lcio d• 

ZOt3. O Preside~te <essaltou que veio para a aprovaçao do 

conselho, porém nao houve quótum para aprovaçao. e será 

encaminhada a lodos a proposta orçamenh\ria detalhada de 

2013. O Conselhêiro Fernando pediu que para o exercicio de 

2014 seja adotado o acompanhamento atencioso dos prazos. 

para chegar aos órgãos competentes. A Conselheira Xirlene 

lembrou que fosse leito o calendârio de 20t3. para s'er 

cumprido melhor ordinariamente os trabalhos necessarios .. 

quanto a questao da estruturt da AMPREV. tem que 

ap·erfeiçoar a estrutura. e a AMPREV por simetria segue as 

regras de uma aularquia, expos sua preocupação da legalidade 

da lnstituiçao e estrutura de contratação. e parabenizou ao 

Presidente pela lndlcaçao interina e se dispOs ao que for 

·necessário, e desejou boas vindas. O Conselheiro Edlnho fez 

consideraçOes sobre a proposta· orçamentaria que nao foi 

cumprida a tempo, falou que representa a Assembleia e vem 

dando sua mod'està contribuiçao, e se declarou n~o ser 

especialista no assunto. disse nao Imaginar um conselho com 

trabalho votuntario, um trabalho gracioso. disse que cometeram 

um erro ao retirar a remuneraçao do Consetto, onde todos 

discutem sobre assuntos de extrema importancia, o gestor para 

tomar decisOes precisa de tecnicos e apolo especializado, este 

processo que esta na Procuradoria Geral deve ser revisto ou 

acompanho juntamente com a Procuradoria para incluir a 

remuneraça~ do , CEP e acessória técnica para cada 

conselheiro. e renovou seus votos de boas vindas ao novo 

Presidenle. O Conselheira Luiz Afonso disse Que para o ano 

que vem o trabalho para o orçamento deve ser le~o de abril em 

diante. verificando um cronograma para se estabelecer para 

isso. e parabenizou o Presidente pela interinidade. e elogio a 

me.todolagia utilizada pelo Presidente. O Conselheiro 

Fernando fez observação de que fosse apresentado o novo 

Procurador Jurldico da AMPREV. O Presidente apresentou o 

Procurador Eduardo Edson. que se pronunciOU se 

apresentando, e teceu alguriS comentarias sobre o seu 

curriculo, e falou sobre a estrJfura da AMPEV que comunga da 

mesma v1sao apontada pela Conselheira X~lene. e se dispOs a 

ajudar no que ,preciso aos Conselheiros. O Conselheiro 

Uldllson pediu que bimestralmente fossem apresentados peta 

Procuradona Jurídica os relatOrios dos processos em que a 

AMPREV é parte .. O Consethe~o Paulo Madeira elogiou o 

novo Rrocurador e disse que a AMPREV eslé muito bem 

representada e defendida pelo Sr. Eduardo que é competente. 

e reafirmou que a Instituição esta multo bem defendida e o 

parabenizou. O Conselheiro Fernando c•sar falou do 

competente trabalho ja exercido pelo Sr. Presidente, o 

parabenizou e se disp.ós assim como os outros conselheiros a 

ajudar no que for preciso para o andamento dos trabalhos. 

PAUTA ITEM 10 - Comunlc•çlo d• Presldlnclil; O 
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Presidenre 1nformou do acontec1mento do CONAPREV nos 

. dias 06 e 07 de dezembro no •museu sacaca. que tratara dos 

militares, fez o con\'ite .aos conselheiros para participar como· 

ouvinte, e se houver interesse no dia ·o3 será feha a inscriçao. 

Nao havendo mais nada a tratar,· ·o Senhor Presidente· 

agradeceu a presença e a participaçao de todps, e encerrou a. 

reunido, da qual eu, Gtéysslane Maria Santana dos Reis.'· 

Secretária, lavrei a presente atà·, que sara assinada pelos 

Conselheiros presentes e por mim própria. Macapa~P. 29 de 

Presidente do Conselho. . 

:::::::e:t:
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~:s Anjos Oliveir~.;i ; •. 

Fernando Cezar Pereira da Silva: · 
Vice-Presidente do Conse q e mb o T lar, 
representanta dos servidores do,Mln t•r o. 

Pauto César do Vale Madeira: .J l · 
Membro Titular, representante do Tribunal cio Justiça. 

Lourival Pinheiro Borges:=~="':r.S'"J"':=-"'.:--:-:-
.Membro Titular, represe 
Assembléia Legislativa. 

xiitene do Socorro da Costa: 

da 

Membro Titular, representa_n_te--:d,-o_s_se_rv..,.id-:-o-r-es--,d_o_T-ribunat 
de Contas. 
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Secretá,ria do ~ons~lho f _ 
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ATA DA D~CIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVID~NCIA- CEP DO ANO 
OE 2012. 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e ooze. 

no AudhOrio da Amapa Previdência- AMPR EV, s~uado a 

Rua Binga Uchoa. número dez, Centro, Macapá-AP. as 

dezesseiS horas e quarenta e um minutos. teve IniCio a décima 

segunda reunião ordinária do Conselho Estadual de 

J>revidência, na direçAo .do Presidente. senhor CARLOS 

ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA, que cumprtmentou os 

Conselheiros Hulares e Suplentes e demais presentes. Em 

seguida, apresentou o ITEM 01 da PAUTA • LEITURA DO 

EDITAL número, zero, um, sete, de dois mil e doze, o qual 

convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência. 

Membros do Conselho fiscal da Amapa Previd!neia. Diretoria 

Executiva, Gerente AdminiStrativo e Financeiro e l'rocuradoria 

Juridica da AMPREV: para fazerem-se presentes nessa 

sessao. ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando 

nominalmente os membros THulares a Suplentes do Conselho 

Estadual de Previdência na seguinte ordem: FERNANDO 

CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente. DELCIO FERREIRA 

MAGAI.H.A.ES. ausente represe~~tado por sua Suplente lVONE 

REGINA MUSSI TOSTES, presente. JUUANO DEL CASTILO 

SILVA. ausente. repr~entado por seu Suplente LUIZ 

~ONSO MIRA PICANÇO, presente. JUCINETE CARVALHO 

DE ALENCAR, ausente, PAULO CÉSAR DO VALE 

MADEIRA, presente. JORGE EVALDO EDINHO DUARTE 

PINHEIRO, ausente. DAMILTON BARBOSA SAlOMÃO, 

pr~ente, MARICÉLIA CAMPELO DE ASSUNÇÃO, ausente. 

MARCIO RONEY NEVES SOUSA, ausente, representado por 

seu Suplente RlLDO FREDERICO FERREIRA, presente, 

MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA. ausente, 

LYliANE TAVARES ALVES, presente, LADILSON COSTA 

MOITA, presente, LOURIVAl. PINHEIRO BORGES, presente, 

XIRLENE bO SOCORRO COSTA, ali$ ente sendo 

representada por sua Suplente Maria Ortrndina Ferreira Teles. -

presente. PAUTA ITEM 03 LEITURA DAS 

JUS~FICATIVAS DE AUS~NCIAs: Maria das. Gr~ Uma 4i 
Almeida e JUC1nete Carvalho de ·Alencar apresenta,{m 

justif;ç•va de ausência. PAUTA -·ITEM 04 - Apreclaçlo e 

Aprovaçlo dr ata da 4" Reunlio Exllaordln~rla do 

; 
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CEPIAMPREV; o Sr. Presidente informou que a minuta das 

atas foram enviadas para o email de cada conselheiro e. 

perguntou se havia alguma sugestao ou alteraçao a ser feita nit 

minuta da ata ou se tciQos concordam com a aprovaçAo. O 

Conselheiro Damilton se man~estou dizendo que leu a ata e 

detectou algumas falhas gramaticais, mas que nao sera 

empecilllo para a aprovaçao. O Sr. Presidente pediu que cada 

conselheiro se manifestasse com relaçao a aprovaçao ou ~o 
da ata Detlberaçao: uta da 4• RaunjSo Extraordinária do 

CEP!AMPREV foi ~vada por unan1midade de voto~ do~ 

conselheiroS w~~ PAUTA - ITEM OS - Apreciação e 

Aprovaç1o da atll da 11• Reuniao OrdinAria do 

CEP/AMPREV; o Sr. Presidente pediu a mannestaçao de cada 

conselheiro para aprovaçao da minuta: Oeliberaçao: ~ 

11• Reuniao Ordinéria (/o CEPIAMPREV lo1 acrovsds por 

unammidade de votos dos consalhe~~os orutntes. PAUTA -

ITEM 06 • lnformaç6es sobre a divida pn~vldenciflria dos 

Poderes com a Amap~ Previdfncla; O Presidente pediu que 

a secretaria fizesse a distribuiçao da planilha que demonstra a 

dl\1da em questao. Explicou a planilha vem mostrando a dlvi<la 

da SESA. SEED. outras secretarias. os parcelamentos 

existentes do segurado. patronal e do antigo CAIS. dl'iída do 

Legislativo e do TCE; ressa~ou que na divida do TCE esta em 

andamento val~r a ser compensado que esla tramijando dentro 

do próprio tribunal. logo- foi distribuldo o relatório final do 

encont~o de contas feito com o TCE, que é o ITEM 08 da pauta. 

O Conselheiro Fernando Cezar pediu uma questao de ord&m 

para diter que inicialmente se estava falando sobre as dividas 

dos entes· e o ultimo material recebido trata-se do encor.tro de 

contas com o TCE que será tratado no item 08 da pauta. e 

voltando a falar da divida diSse que os valores apresentado 

estao espaçados e nao é posslvel visualizar a divida total do 

Estado, e também do parcelamento que carece de explicaçao. 

existia um termo de parcelamento e houve uma medida judicial. 

este conselho deüberou pela remessa de material ao 

Conselheiro Paulo Madeira para verificaç~o. questionou se no 

demonstrativo esté a divida consolidada pelo termo agregada a 

divida no perlodo em que Pedro Paulo est9Ve no poder e 

1 ressaHou que isto nAo ~ visivel nos valores. apresentados, e 

voltou a questionar se o valor apresentado é fruto da divida do 

executivo referente ao acordo onde está o montante da divida 

do governo no periCX:o de 2010 que deixou de ser r6Colhido, e 

se foi agregado, gostaria de e.nender o porque do material nAo 

ter sido remetido ao Conselheiro Paulo Madeira como 

deliberado em reuniao. Ressaltou a necessidade de o c_ons,.,{o 

saber dessa situaç3o. O Sr. Presidente falou que nl~avia 
tido o conhecimento dessa sauaçlo quanto a repasse de 

informeçOes a esse respeao para o conselheiro Paulo ma!leira, 

e pediu que a Diretora Financeira da AMPREV, Sra. 

Francideide Marinho que elaborou & planilha. fiZesse a 
. <: 

exptanaçlo resumida sobre essa situação. A Diretor• 

Financeira Franclcltkll falou que com relaçAo ao termo de 

párc~lamento do executivo em relaçlo ~o segurado é refere{!; 

as pareelas da 12" até a 15•, e a· partir de novembro de 2011 

esta em atraso o pagamento dos parcelamentos. sendo Que 

dentro do valor em atrtso esta o valor do parcelamento de 

2010. O Conselheiro Damilton falou que somando todos os 
valores apresentado a divida do· poder executivo esta 

aproximadamente em R$ 221.000.000.00. O Sr. Pmldtntt 

falou que a planilha foi feaa separadamente por secrelarias 

para que fosse verificado se cada secretaria esta em dia ou 

nao com o pagamento. O Conselheiro Ladilson disse que cabe 

ao Conselho d6Cidir o que se fazer n9Ste ca5o da divida. O Sr. 

Presidente concordando com o conselheiro falou que está 

sendo IIM!a a cobrança dos valores indébitos. O Conselheiro 

Fernando Ceur falou que no termo de parcelamento de 201 O 

o governo ofereceu garantia de liquidaçlo da divida. O 

Conselheiro Pauto Madeira falou que em sua vis3o do direho 

nesse caso tratand~se de dividas, tem de se levar em 

consideração diversos fatores, e alguns fatores dotao ou mais' 

priorilérios do que o pagamento de divida previdenciAria, como 

quest~o na ~rea de saude. por exemplo. e falou que acha 

pouco provavet que fosse conseguir o pagamento sem que o · 

Estado conseguisse trancar essa m9di4a judicial e enlr asse 

com uma reclameçto sobre ~ diltribuiçto em diverSas 

~vidades esi~ais como 1 de s•úde e etc. Falou que nesse 

momento a melhor medida· seria uma gestao po•tica da 

AMPREV via executiva, e acha que uma medida jurldica 

esbarraria nessa possibilidade do Executivo conseguir trancar 
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isso em Brasllia. E foi taxativo quanto à compreensão de que 

toda matéria em que envolve Fazenda Pública e dinheiro do 

Estado ou Municlpio nao é muao comum ocorrer retensAo para 

pagamento de divida, se lograr êxito e se conseguir isso e o 

judiciário tomar uma decis~o e f~ear por isso mesmo, nao se 

consegue porque em Brasllia o supremo tem diversas decisOes 

desse tipo de que esses fundos, esses valores repassados 

para o funcionamento da máquina em alivi<lades essenciais 

nao podem ser lançado mão para ser apropriado para 

pagamento de uma divida em especial. ainda mais se isso 

compromeler o funcwnamento do Estado. e reforçou como 

sendb a medida mais rndicada a gesrao polltica junto ao 

executivo. e se nao foi viãvel partir para as vias judiciais. O 

Conselhe~o Damilfon concordou com o posicionamento do 

consethe~o Paulo quanto à gestao junto ao governo do Estado 

e sugeriu verifrcar a possibilidade de haver o pagamento em 

2013. O Conselheiro Luiz Afanao para efeito de 

esclarecimento falou que com relaçAo a divida anterior que nao 

passou pelo conselho, mas foi fetto o acordo. quando se 

observou a Lei da AMPREV nao estava adequada, entlo a r 

esta sendo corrigida. o que facilttaré a qu~açao da divida, f ou 

que algumas parcelas estao sendo pagas dentro do acord qu~ 

ja foi leito. e sugeriu que fosse feita gesiAo ao Governo dQ~ 

Estado para esse esclarecimento e verifiCado a melhor forma 

para o .pagamento dess95 parcelamentos. O Conselheiro 

Fernando falou que a figura competente de tratar da matéria 6 

o poder executivo. o Governador e a figura respons~vel. e se é 
posslvel ao Estado fazer revisao ele deveria provocar a 

Previdência e esta trazer ao conselho a matéria. Demonstrou 

sua preocupaçao quanto a divida nova que nada tem sido feito. 

e lembrou que o Conselho terã nova composiç3o a partir de 

fevereiro de 2013. e até que eles tenham acesso ao processo 

am que tamanho estará a divida se nao for recolhida. O 

Conselheiro Ladllson complementou dizendo que o Estado 

·nA o pode usar como crédito o que jé foi pago para ·abater 

divida futura. O Conselheiro Luiz Afonso falou que o Ministério 

· da Previdência nao reconheceu o acordo que foi leito, por isso 

é preferlvel o que foi pago ano passado e corrigir para 

compensar parte na divida do segurado e a do patronal 

parcelar no limite que é posslvel, e'reconheceu que foi um etro 

do executivo, lembrou de outras dividas de outros pode:'es que 

também n~o sao recolhidos, que se estivessem dentro do 

executivo talvez nao hOUV6S$e a divida prevldenci~ria. O 

Conselheiro Fernando complementou dizendo que realmente o 

Ministério da Previdência nAo reconhece o acordo, e segundo a 

Assessora Jurldica o processo que tratou desse assunto esta. 

arquivado, e hâ a necessidade de se rever esse processo para 

.entender o ocorrido. O Conselheiro Ladltson falou do Termo 

de Ajustamento para Encontro de Contas entre o Tribunal de 

Justiça e AMPREV que passou mais de um ano para ser 

resolvido, e segundo o presidente do Tribunal entrara com 

medida judicial. pois nao concorda com a conctuUo da 

AMPREV Quanto ao que foi abatido, pardeu-se um tempo 

enorme e que n~o se chegara a um fim rllpido, pol$ tera 

medida judicial. falou tamb6m que cabe crinie de 

responsabilidácie contra o gestor do Tribunal de Justiça por nlo 

recOlher do segurado, e cabe lambem para o Governaclor por 

reter o dinheiro do servidor. do seguraclo, pois o do segur.ac!o 

n~o cabe parcelamento. tem de ser recolhido. e o mais rlpidÓ 

posslvel. Complementou dizendo que se este dinheiro 

9Stiii8S&e na AMPREV teria diminuldo o déficft atuarial da 

AMPREV. O Conselheiro Paulo filiou sob111 o acordo cKado 

anteriormente pelos conselheiros, e demonstrou a sua 

preocupaçJo pelo patrimOnio · da AMPREV. expficou a 

dificuldade de se alcançar pagamentos da fazenda publica. 

pOis a tantas outras priortdades que tem prelerencia. Sugeriu o 

ingresso de medidas judiciais para obrigar o recolhimento. O 

Sr. Prtsldtnte sugeriu que seja verificado ·junto a Procuradoria 

Geral a possibilidade do pagamen. to pelo menos do segu(.,.. 

. e teceu comentaria$ cobre lnformaç6es repassadas de querr• 

nova legistaçao. sobre o parcelamento~ e será adequada aor 

regime~ próprios, diante das dif~euldaci9S que os Estaclos ' 

Municlpios enconlram na quitaçao de divida, por~m nao· 

confwmou a informaçAo. apenas ptra dividir essa possibilidade 

com os conselheiros. • disse que as providencias tomadiiS 

serao li'azidas ao Conselho plrtialmerite em reunilo OldinW!a. 
A. Diretoria Financeira Franclcteide informou ·que segundo a 

portaria do Ministerio da Previdência, pode ser parcelado em 

60x o segu;ado, e 24Dx o patronal até 2007 segundo. O 
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Conselheiro Fernando Cezar sugeriu que a proposta a ser feit& 

ao executivo seja para quitar a partir de agora tanto a divida do 

patronal quanto do segurado, e a criaçao da comissao mista 

tanto do executivo quanto da AMPREV, que seja verifiCado o 

acordo que fÓi feito. o que é devido ao· regime próprio e ao 

regime geral. e reforçou o pedido de trazer para apreciaçao do 

CEP, designado a pessoa do Conselheiro Paulo Madeira para 

relataria. O Sr. Presidente solicitou a presença do Procurador 

Jurldico da AMPREV Dr. Eduardo, que pediu somente a 

formalizaçao do pedido. pois nao havia ciência do solicitado. O 

Sr. Prealdente se comprometeu quanto a buscar uma soluçao 

dessa siluaçao, e pediu para aguardar a nova legislaçlo para 

que as decisOes sejam embasadas nela, e que ser:! verifiCado 

junlo com o Procurador Geral do Estado e o Procurador da 

AMPREV a ·proposta ser:! trazida ao conselho em reuniAo 

prOxima. O Conselheiro Fernando concordou desde que sejam 

agregados os pontos aqui levantados. O Conselheiro Paulo 

Madeira falou da importancia de estancar os débitos daqui ~ 
diante e sugeriu que esta conversa seja levada ao executivo 

com deliberaçao do conselho, pois se nAo hOuver solução a 

AMPREV ser:! obrigada a entrar com medida judicial para 

bloquear valores, para que nao ocorra o caso de nlo haver 

êxito e nem retomo. Dallberaçlo: Todos concordaram com a 

sugestlo do Conselheiro Paulo Madeira. O Sr. Presidente irll 

formalizar via oficio esse pedido e por diagencia procurar sanar 

essa situação. PAUTA • ITEM 07 - Apreclaçlo e votllçlio da 

sugestio de Calend,rlo de Reuni6es do CEP para o ano de 

2013; Após apr6CiaçAo foi feita a seguinte Deliberaçao: 

Aprovado o calendãtio com a ressalva de modifcaçao de dates 

no m~s de fevereiro e março, ambos para dia 21. PAUTA

Entrega do relatório final do encontro de contas eom o 

Tribunal de Justiça; O Sr. Prealdante pediu a servidora 

Nelysrlngela que ~ responsrlvel pelo relatório para breve 

explanaçao do ttem. Nelyslnge!. iniciou diZendo que a titulo 

de informaçao o relatório foi entregue em outu~ro em resposta 

a dúvidas continuas, e encontrou problemas para fechamento 

do levantamento por muitos processos nao terem a d9vida 

instruçao, foi aprovado a compensaç6es com os crit6rlos 

elencados na Lei 915, mas foi apresentado o rela!Orio, 1 divida 

e os valores a serem compensados. E em contato com_;' 

Coordenadora do T JAP foi repassado que a cópia !lrtegrf d~ 

processo da divida estava na Procuradoria do T JAP, q~anto aJ 

levantamento feito pelo Conselheiro ladilson em consideraçlo 

a levar a juizo os valores 6 uma tendtncia que o T JAP sempre 

apresentou por nlio conconlar com a cobrança e 

compensaçlo. porém foi obseÍVado em aud~agem de 
processos feita pela AMPREV que muitos deles nlo tinham a · 

devida instruçao. muitos nlo passaram peta júnta, as licenças 

maternidade que foram concedidas por I~ sem o conhecimento 

da AMPREV tAo pouco· a junta do Estado, foi enviado o 

retatorio da AMPREV que esta sendo analisado por eles e que 

posteriormente enc.minharlo relatório com . os 

questionamentos deles para poder acontecer de fato eS$8 

encontro.· O COMelheiro Paulo Madeira citou um caso com 

relação à junta m~ica e concesslo de beneficio da licença 

maternidade. O conselheiro Ladilson falou que no ratatórto 

consta que algumas licenças foram consideradas com a 

apresentaçlo de· registro de nascimento e considera superado 

o caso. A servidora Nelystnpla complementou dizendo que 

algumas SituaçOes loram CDI'IIic!&redas desde que devidamente 

comprovadas ou de prefer6ncla com a certidlo de nascido vivo. 

por que teve algumas onde hhia certidlo e nlo havia o 

nascido vivo e entao por isso fÓi levado em conslderaçAo a 

certidlo de nascido vivo e ise nascimenw. O . Conselheiro 

Fernando Cezar observou que o relatOrio esta fazendo u~, 

questao preliminar e nlo conclusiva, e pelas inlormaçOes 

trázidas que nunca vieram para debate no CEP, e falou a 

respet.o da homotogaçlo de lcença mlitemidade fora dos 

precet.os da lei. O Sr. Prnldtnle explicou que o relatOrio se 

trata da primeira elapa realizada pela AMPREV, segundo a 

servidora Nely&Angela a planilha fmal que foi considerado os 

beneficios temporários foi feita em conjunto com a 

coordenadora do T JAP, todos os benefiCios possuem cópia da 

JUnta e da AMPREV. os levantamentos que o T JAP esta 

fazendo t sobre os c:tiltrios utilizados peta AMPREV e 11 

cobranças que estio sendo fei!ai. P~UT A -ITEIIft ·Entrtga 

do retat6rlo de processoa judlctalt em qÚe a AIIPREV • 

parte; O Sr. Presidente soliCitou a presença do Dr. Eduardo. 

Procurador -~•. AMPRE~_ para expticar este item. foi entr9gue 



. • ,, 

Maca â 11.03.2013 

relatOrio e planilha explicati\111 quanto ac item. que traz o 

quant~ativo de beneficios analisados. os processos 

administrativos mensais com parecer e os processos judiciais 

em audiências realizadas. Sendo entregue. portanto o· 

relatórios de pro~essos judiciaiS e o relaiOrio de ativi<fades da 

PROJUR comentou sobre a pensAo por morte solicitada por 

ma!Ofes de 21· anos. O Conselheiro ladllaon lembrou .que foi 

pedido anteriormente que no relatório viesse com a desCiição 

do que trata cada processo judicial. E falou sobre reclamaçOes 

de segurados por conta.da demora na resolução dos processos 

dos segurados. e perguntou qual a demanda atual d,j 
processos. O Procurador falou que ao chegar a AMPREV ~ 

deparou com a situaçao de que algumas pessoas nao eram 

atuantes em algumas ~reas. havia pessoas que trabalhavam 

somente com a parte administrativa, ou só com o beneficio, em 

fim dnicultava na distribuição dos tr~~!!!~ pois afgu111as 

pessoas cuidavam de dois processos enquanto outras cuidam 

de dez ou vinte. Esse problema j4 vem sendo tratado com o 

gestor da AMPREV. para ser feito treinamento. O Conselheiro 

Paulo Madeira pediu que no próximo relatório seja posto 

também os orocesso em que a AMPREV é autora. PAUTA -

ITEM 10 - Apreclaçio da Minuta parcial da Politica de 

Investimentos da Amapá Prevld6ncla para o uerclclo de 

2013; O Sr: Prea!dente 'falou que foi encaminhado aos 

conselheiros a pollüca de 2012, porém o inicio dos trabalhos 

esta sel'do feito pelo CIAP, e assim que houver a minuta ser/1 . 

encaminhado aos conselheiros. O Coordenador do CIAP. o 

Conselheiro Damitton explicou que a minuta lem que ser 

aprovada pelo CJAP e já convocou para amanhA a 

extraordi"'ária que iniciaré as a~eraçOes para aprovaçao. e 

solicitou que na semana que vem sera fe"a convocaçao 

extraordinária também para ~ CEP para aprovação: visto que a 

Previdência extge que seja postado no site do Ministério da 

Previdência alé dia 3 t de dezembro mediante aprovaçao do 

CIAP e CEP, e firmou que o IISforço é valido para' a AMPREV 

nao·f~tar com esta pendência. O Sr. Presidente marcoli a 

reuniaó para quinta feita dia 20/12, e disse que sera 

encaminhado a polftica anerada para verif~eaçfto do que 

modificado visto que todos jé receberam a polltica de 2012. O 

Conselheiro Fernando Cezar lembrou que para essa aprovaçao 

precisa-se do quOr~m quarlficado de dez membros no mlnimo. 

O Sr. Presidente pediu a presença de todos os presentes para 

que se tenha o quórum. PAUTA -ITEM 11 -Comunlcaçlo d1 

Prltlldhcla; NAo houve. PAUTA - ITEM 12 - Comunlcaçlo 

dos Con1elhelros; O Conselheiro Fernando Cezar pediu que 

fosse providenciado o ajuste na central de ar e no som. PAUTA 

- ITEM 13 • O que ocorrer: o Sr. Presidente informou que o 

procasso que trata da resolução normativa dos beneficios, que 

seria encaminhada aos conselheiros. porém faltou a correçao 

do ex-conselheiro Constantino Brahuna, será encaminhado 

entao em próxima reunilo. Nao havendo mais nada a' tratar. o 

Senhor Presidente agradeçeu e presença e a participaçao de 

todos. e encerrou a reuntao és 18:56, da qual eu. Gleyssiane 

Maria Santana dos Reis, Secret4ria, lavrei a presente ata, que 

sera assinada pelos Conselheiros presentes e por mim própria. 

Macapá-AP, 13 de dezembro de 2012. ~<'···· 

1.';.:."'.'"'· 

Maria Oriandina Ferreira Teles: 
Membro Suplente, repre&t~-n-=ta.,..n-;1-e--:d;-~-.-. -se-rv-=ld.,.o_r_e_a--:do 
T rlbunal de Conta a. 
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Gleyssiana Maria Santana dos Reis· ___ JL'F-"."'. "-J'-'~"';-'-l;:..;,::;.;,,._.'-
Secretária do Conselho F 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 00 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA- CEP DO ANO 
DE 2012. 
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de Investimentos para 2012. O Presrdente falou que a Polltica 
de lnveslmentos e o estudo atuarial da Amapá Prevldênoa sao 
.colocados para esse Conselho apreoar e aprovar. O 
Conselheiro Brahuna concluiu dizendo que, tem acompanhado 
atentamenle todas as reuniões e nenhum momento deixou algo 
passar sem ser percebido. tanto que fez juntamente com os 
membros do Comitê a redação final da . polltica de 
inveslirnentos: inclusive a linguagem técnrca e apropri.ada 

Aos vrnte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e porque estava sendo encaminhada ao Ministérro da 
doze. no Auditório da Amapá Previdência_ AMPREV. situado a Previdência Social. Disse que fica sem entender. a Àmapâ 
Rua Binga UchOa, número dez. Centro. Macapã-AP, ás dez Previdência e esse Conselho não tem nada a esconder, a atual 
horas e trinta minutos, teve onloo a primeira reunião gestão é séria e compromissada com a admrnistração segura e 
extraordinária do Conselho Estadual de Previdência, na direção eficiente das contribuições que aportam na AMPREV, e os 
do Presidente, senhor ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA. dados tem sido escancarado a cada reunião desse Conselho. 
que cumprimentou os Conselhe~os Titulares e Suplentes e Concluiu sugerindo ao Presidente que tenha uma converse 
dem$ presentes. Em seguida, apresentou 0 ITEM 01 da com o Conselheiro Edinho Duarte. e coloque que todas as 
PAUTA - LEITURA DO EDITAL número. zero. zero, três, de vezes que precisou das documentações que está solicitando. 
dois mil e doze. o qual convoca os membros do Conselho sempre esteve a sua dlsposiçao nesse plenário, inclusive o 
Estadual de PrevidênCia para fazerem-se presentes nessa requerimento provocou em cada Conselheiro um impacto de 
sessão e o EDITAL número, zero, zero, um. de dois mil e doze, perplexidade sem saber entender o que motivou e deu causa a 
o qual convoca os membros do Conselho Fiscal da Amapá formulação da documentação ·no teor de requisição. Em 
Previdência e do Comité de lnvesllmentos da Amapá seguida foi repassada a oportunidade ao Coordenador do 
Previdência para fazerem-se presentes nessa sessão. ITEM 02 Comité de Investimentos, senhor Carlos Roberto. Após foi 
- VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando nominalmente os distribuldo cópia do resumo do desempenho dos investimentos 
membros THulares e Suplentes do Conselho Estadual de da AMPREV. referente ao exerclcio de 2011. O Presidente 
Previdência na seguinte ordem: FERNANDO CEZAR registrou que apesar do comportamento negativo do merado 
PEREIRA DA SILVA, presente, KELSON DE FREITAS VAZ. financeiro internacional, a Amapá Previdência obteve 32% de 
ausente, representado por seu Suplente DÉLCIO FERREIRA resultado, send~ um dos melhores em todos os tempos, tendo 
DE MAGALHÃES, presente, JUUANO DEL CASTILO SILVA, apenas a agradecer aos membros do Comité de Investimentos 
ausente. representado por seu Suplente LUIZ AFONSO MIRA que estão trabalhando incansavelmente. Deixou claro que 
PICANÇO. presente, JUCINETE CARVALHO OE ALENCAR, nunca fez e nem faré influencia nas· deliberações das 
ausente. CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA, aplicações financeiras por motivo particular, sempre teve 
presente. JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, respeito pelos membros do Comitê que sao servidores públicos 
ausente. sendo representado por seu Suplente EIDER PENA e grandes profissionais que estão trabalhando sem nenhum 
PESTANA, presenle, DAMILTON BARBOSA SALOMÃO. · tipo de injunção e sem remuneração. Após o Coordenador 
presente, AFONSO GOMES GUIMARÃES, ausente. MARCIO inf()rmou que está providenciando os itens 1. 2, 3, 4, 7 e 8 da 
RONEY NEVES SOUSA, presenle, MARIA DAS GRAÇAS solic~açAo do Conselheiro Edinho Duarte. Esclareceu que os 
LIMA DE ALMEIDA, presente, LYZIANE TAVARES ALVES. demonstrativos de investimentos da AMPREV são publicados 
presente, LADILSON COSTA MOITA, presénte, LOURIVAL no site desde o ano de 2009, demonstrando a renlabilidade de 
PINHEIRO BOR<3ES, presente, XIRLENE DO SOCORRO cada fundo e o INPC +6% (meta atuarial da AMPREV), 
COSTA. presente. Em segúida foi registrada a presença dos inclusive as informações postadas estão atualizadas até o mês 
membros nutares e Suplentes do Conselho Fiscal da Amapá de janeiro de 2012. Em seguida explicou sobre a rentabilidade 
Previdência na seguinte ordem: BENEDITO BALIEIRO mensal e acumulada em 2011, com posição em dezembro de 
.FERREIRA, Presidente. em exerclcio, VERA DE NAZARÉ 2011. Informou que a rentabilidade da carteira da AMPREV foi 
FERREIRA OINIZ, Conselheira Titular, Al VINO BOUCINHA de 9,92%, no segmento de renda frxa rentabilizou 15,17% e 
DA FONSECA. Conselheiro rrtular, ANTONILDA MARIA renda variável ficou negativo 17,53%, justificando que quem 
CARDOSO TRINDADE, Conselheira Suplente e JOSÉ possula aplicação nesse tipo de segmento nao atingiu a meta 
ADILSON BARBOSA DA SILVA, Conselheiro Suplente. Após atuarial devido a oscilaçlo da bolsa de valores do mercado . 
foi registrada a presença dos membros do Comttê de financeiro, a rentabilidade do Plano Financeiro ficou em 9,09% 
ln'vestmentos da Amapá Previdência na seguinte ordem: e o Plano Previdenciârio 14,42%. O ConselheiroLadilson pedil(l 
CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OUVEIRA, Coordenador e um aparte e observou que conforme a explanação dos técnicos! 
membro. representante da Amapá Previdencia, LADILSON Atuariais e conforme estabelecido na normativa o plane{ 
COSTA MOITA, membro, representante do Conselho Estadual financeiro nao precisa bater meia atuarial, porque é 
de Previdência, FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, considerado um plano deficnário. e os resuttados demonstram 
membro, representante do Conselho Estadual de Previdência, uma .re~tabili~~e de ~2%, superando todas . .as !!X~.ctativas, 
FRANCICLEIDE MARINHO UMA, membro, representante da para esse tipo de plano. o Coordenador demonstrou o total das 
Amapá Previdência. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA DAS rentabilidades da carteira no ano de 2011 que foi RS · 
JUSTIFICATIVAS DE AUSêNCJJtls: O Conselheiro Afonso 119.281.917,78 (cento e dezeno~e milhões 'duzentos e oitenta · 
Gomes Guimarães e a Conselheira Jucinete Carvalho de e um mil novecentos e dezesSete. reais e setenta e oito 
Alencar justlf~caram as suas ausências. PAUTA- ITEM 04 -. centavos) e o total dos novos aportes aplicados de todos os 
Apreciação do pedido contido no Oficio n•. 054/2012 - poderes no valor R$ 244.309.025.60 (duzentos e quarenta e 
GABIDEP/EDINHO/Al. O Presidenle informou que a AMPREV quatro milhOes trezentos e nove mil vinte e cinco reais e 
recebeu do Deputado e Conselheiro Edinho Duarte o Oficio n•. sessenta centavos), somando os dois valores tem um total de 
054/2012, com o assunto: solicitação (FAZ). Disse que todo e aumento na carteira que chegou a 31% no ano de 20i1. 
qualquer pedido feito a Amapá PrevidênCia tem que ser concluiu Informando que o resumo apresentado será postado 
analisado pelo Conselho Estadual e· Conselho fiscal da Amapá no site da AMPREV. O Conselheiro Ladilson observou que 
Previdência. Falou que foi feito o levantamento das mesmo tendo os aportes apresentado no resumo. existe débito 
documentaçOes enumeradas no oficio, fattando apenas o de alguns órgaos que nêo estão repassando as contribuk;Oes. 
Estudo Atuarial do ano de 2011 que somente ficará pronto como o Tribunal de Justiça que fechou o ano de 2011 devendo 
após o dia dez de março, e que esta reuniêo for agendada para niais de trinta milhOes e a Assembleia Legislativa. O Presidente 
que o membro da Assembleia legislativa esclarecesse o informou que a AMPREV tem recebido demandas de 
molivo da solicitação. Em seguida fez a leitura do Oficio n•. solicitações de devoluçOes de valores de beneficios qúe foram 
054/2012 - GABIOE PIEDINHO/Al. (anexada ao final dessa pagos pelos órgãos e poderes do Estado do Amapé em anos 
ata). Após colocou que em primeira análise foi verifrcado que anteriores, foram constituida comissOes para trabalhar na 
praticamente todas as documentações solic~adas pelo apuração dos dados e após o termino o processo tram~a pela 
Conselheiro Edinho Duarte versam sobre matéria de Contabilidade, Arrecadação. Auditoria e posterionnente pela 
lnvestmentos e estudo atuarial que é de competência do Procuradoria Jurldica da AMPREV para a emlsslio do parecer 
Conselho· Estadual e Conselho Fiscal, e o Conselheiro final. Deixou claro que a AMPREV está dando o tratamento 
enquanto membro desse Conselho não pode requerer esta Igual para todos os poderes. e que após a conclusao será 
matéria sem 0 conhecimento dos demais pares, é por esta apreciado e aprovado por este Conselho a devolução ou a 
razão que estava sendo submetido ao conhecimento e compensação dos valores que serão apurados. Em seguida 
aprovaçao dó plenário. o Conselheiro Brahuna falou que retomando para a discussão do Item da pauta. informou que 
eslava estranhando a maneira pela qual estava sendo feito 0 após a manifestaçao dos Conselheiros será colocado em 
requerimento, porque requisiçao é um alo compulsório quei votação o fornecimento das documenta\)Oes ao Conselheiro 
somente pode ser feHo alravés de comissão parlamentar de Edinho e sugeriu que o fornecimento seja abrangentes aos 
inquérito. 0 Poder legislativo sem dúvida alguma tem função. demais membros desse Conselho e Conselho Fiscal. O 
investigativa, inclusive cumprindo-o com 0 auxilio do Tribunal Conselheiro Ladilson colocou que dispensa o encaminhamento 

. das documentações aos demais membros, porque são 
de Contas, mas para isso precisa fazer-lo avrsta de alguf'9 fornecidas em todas as reuniOés. por exemplo, as atas são 
indicio de ma gestão que venha motiva• a instauraçao de enviadas por e-mail e encaminhadas impressas, e com relação 
Comissao Parlamentar de Inquérito • CPI. ° Conselheiro aos extratos ban~rios somente o Conselho Fiscal tem a 
Ladilson pediu um aparte e colocou que aetedita que talvez competência de solicitar, nem a CP! poderia solic~ar. somente 
tenha ocorrido um erro de grafia de quem elaborou o 
documento. porque 0 Conselheiro Edlnho Duarte não rria faltar com a autorização judicial, avalia que a solicitação foi indevida 
com r9$pe~o a esse Conselho. O Conselheiro Brahuna frisou na forma de requlstçao, porque somente uma autoridade 
que a maioria das vezes 0 Conselheiro Edinho Duarte esteve judiciária que estivesse fazendo uma fiscatizaçAo ou até uma 
presente e até deliberou nesse plenário, e fica sem entender a investigação fundamentada poderia requisitar, mas como existe 
pretensao esboçada pelo conselheiro, porQue este Conselho a transparência não vê óbice em encaminhar todas as 
tem acompanhado as movimentações da instituição, todos os documentações, inclusive os extratos e principalmente o ano 
Conselheiros que estão participando assrduamente nas de ·2011 em que esleve acompanhando as movimentações, e 
reuni6es receberam e acompanharam tudo que 0 Conselheiro sugeriu que seja mencionado na reposta que nAo .é 
esuf requisitando no seu oficio. o Conselheiro Ladilson competência de apenas um Conselheiro solicitar exlratos 
observou que o item cinco da solicitação ·atas das reuni6es do ban~rio. e em relação ao item nove da solicitação do estudo 
Conselho Estadual de PrevidfHlcia - CEP. referente ao atuarial, referente ao ano de 2011. talvez por desconhecimento 
exercício de 2011;", todos os Conselheiros recebem nas o Conselheiro solicitou dessa forma, mas que seja 
reuniOes e por e-mail. o Conselheiro Brahuna confirmou que encaminhado o estudo atuarial de 2010 e justifica .Que 2011 
no seu endereço eletrOnico constam todas as atas das somente será aprovado no mês de março e·'que após a 
reuniOes: inclusive também recebeu impresso. ACiescentou aprovaçao será feito o encaminhado, e em razão das ' 
que algum dos dados como sublinhou o senhor Presidente; não 'documentações serem matérias públicas, com exceçao dos ·. 
tem condiçao de serem fornecidos. o ·Presidente colocou que o • extratos, votou pelo encaminhamento de todas as Informações 
estudo atuarial não pode de maneira nenhuma ser cóiocado · ' 'para ó Conselheiro Edinho Duarte. ·Cond~iu dizendo que ' 

· extra-oficialmente, porque é um dado oficial que ·precisa ser t eseüiOICpor·lntermédio dos meios de comunicações e em·~ 
aprovado por esse Conselho na reunião ordinária do mês de seguida questionou o Presiçlerite se :a ·P~IIciii Fedwal .esteve·: 

· março. o Conselheiro Brahuna observou que nao , &e pode esse ano na AM.PREV fazendo alguma investigação;- e outro , 
apresentar meta atuarial se ainda ·está· em processo de boáto que 'gostaria de ·ouvir a respos!e. do Presidente e da : 
campos içao, e com relaçao _aos Investimentos que foram Diretora Financeira se existe algum saque nas contas da · · 
realizados pela Amapé Previdência, o Conselheiro Edinho AMPREV para repassar ao govem.o. O. Presidente respondeu 
Duarte teve o conhecimento, inclusive da proposta da Polltica que a informação de que .a Policia Federal ~~!eve Qa AMPREV 
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é mentirosa, e não houve absolutamente nenhum saque de 
qualquer quantia do fundo previdenciária da AMPREV sem que 
lenha sido para custeia, pagamento· de beneficios ou 
ressarcimento da Gratificação de Ensino Modular- GEM, e que 
lodos os saques estão registrados em processos que 
tramitaram pela Contabilidade, Aud~oria e Diretoria Executiva 
da AMPREV. O Conselheiro Ladilson propôs que esse 
Conselho deliberasse baseado nas informações prestadas pelo 
senhor Presidente que a Arr,apá Previdência envie a imprensa 
uma nota de esclarecimento a sociedade sobre os' fatos que 
foram levantados. O Presidente informou que na sexta-feira foi 
enviado um oficio a superintendência da Policia Federal 
solicitando esclarecimentos ·com relação às noticias que 
circulou em um programa de rádio de Macapá que abrangeu as 
demais redes sociais. Disse que esteve em três programas de 
rádio esclarecendo os boatos. inclusive no mesmo programa" 
que havia colocado a noticia no ar. e concluiu d1zendo que a\: 
sugestão dO Conselheiro Ladilson é pertinente. e se fo;, 
aprovado nesse Conselho será providenciado. O Conselheiro 
Brahuna colocou que como magistrado é contra de direito de 
resposta, porque minimiza na hipótese de eventuay 
responsabilização civil e penal de quem lançou a increpaçfo 
calumosa, inJuriosa ou Mamadora. e a saida que a AMPREV 
tem. é de ir a juizo buscar a responsabilização oe seus 
detratores. isso que e mais Importante, mas uma nota de 

·esclarecimento ao público é sempre importante. não a titulo de 
direito de resposta. O Conselheiro Eider Pena parabeniZou a 
equipe que trabalha na questão das aplicações da AMPREV 
pelos resu~ados alcançados. é favoràvel no pagamento do 
jeton. porque existe uma dedicação que precisa de uma 
motivação. O Presidente informou que esse ano o Comitê de 
Investimentos já esteve reunido em treze reun1ões 
extraordinárias. O Conselheiro Eider falou que com relação à 
solicitação do Conselheiro Edinho Duarte, o que for posslvet e 
de competência que seja encaminhado. O Presidente pediu um 
aparte e colocou que existe o fato de que a Assembleia 
legislativa iré instaurar uma CPI da AMPREV, e no seu ponto 
de vista as fiscalizações devem ser feitas devidamente 
motivadas. e se realme-nte a CPI ocorrer, a AMPREV está à 
disposiÇão para fornecer as documentações que forem 
requisitadas. O Conselheiro Eider Pena falou que realmente 
nesse dia foi lida a CPI da AMPREV que é referente a um 
requerimento encaminhado pelo Deputado Zezé Nunes, não 
tem como dizer se realmente será instaurada. mas que no seu 
ponto de vista talvez uma CPI vá esclarecer muitas dúvidas 
sobre a gestão da AMPREV ao longo dos anos para que possa 
dá uma garantia da sustentabilidade da futuro de cada servidor. 
Em seguida, ·agradeceu e solic~ou a sua retirada para atender 
a outras demandas de agenda. mas antes, de1xou consignado 
o seu voto para que sejam encaminhadas as documentações 
que são possíveis e de competência do Conselheiro, mas é 
importante que pela transparência da atual gestão qué as 
documentações sejam encaminhadas. O Presidente informou 
q~e o Ministério Público do Estado do Amapá no ano passado 
nomeou uma comissão no qual solic1tou a AMPREV o 
levantamento do histórico da divida previdência por governos e 
governantes. as informações foram repassadas e o processo 
está à disposição dos Conselheiros na Procuradoria Jurldica da 
AMPREV. A seguir foi "!egistrada a retirada do Conselheiro 
Eider Pena Pestana. O Conselheiro Fernando solicitou uma 
questão de ordem para solic~ar objetividade na apreciação da 
pauta que trás como item o pedido do Conselheiro Edinho no 
que concerne a documentação, e que o Conselhe11o Ladilson 
fez o encaminhamento no sentido do atendimento da totalidade 
da solic~ação, inclusive o senhor Presidente sugeriu estender a 
remessa aos demais membros, que no seu ponto de vista é 
desnecessário, porque o volume é grande, principalmente se 
for considerar a questão dos extratos de conta corrente. Disse 
que recorda da discussão recente nesse plenário sobre o 
decreto do senhor Governador do Estado com relação as 
competências e atribuições da Diretoria Executiva, e utilizando 
da palavra do Conselheiro Eider Pena, aquilo que nao fosse de 
competência não seria necessilrio encaminhar. Observou que 
dispõe na Lei N°. 915/2005-AMPREV no 'art. 107- Compete ao 
Conselho Fiscal:" e no "IX • acompanhar a aplicação das 
reservas técnicas garantidoras dos beneficios previstos em lei, 
notadamente no que conceme à 'liquidez e aos limites mllximos 
de concentração de recursos;", portanto não é de competência 
desse Conselho de Previdência e nem do Conselheiro 

· requisHar, ainda mais tais documentos, então com a extração 
dos Hens três e quatro do Oficio N'. 054/2012 nao vê nenhum 
óbice em atender os demais pedidos, apesar de que estão 

· postados no site da AMPREV e da CVM, mas para deferir e 
atender ao pedido do nobre Conselheiro nao vê problema 
algum desde que sejam incluldos os três e quatro da 
solicitação, e caso o Conselheiro tenha o conhecimento de· 
alguma noticia que possa trazer prejuízo a AMPREV, que 
aponte e indique exatamente a necessidade de tais 
solicitações. O Conselheiro Mareio expressou sua indignaçao 
com relação à ausência do Conselheiro Edinho Duarte nessa 
reuniao, e se posicionou na votação conforme as colocações 
do Conselheiro Fernando. Em seguida o Presidente questionou 
se ainda havia alguma manifestação para que a matéria fosse 
colocada em votação. O Conselheiro Brahuna colocou que 
esse Conselho está diante de duas vertentes, de atender ou 
não a solicitação do Conselheiro. Disse que no seu 
entendimento, o Conselheiro esteve à maioria das vezes nesse 
plenário e obteve o conhecimento e recebeu cópia de todas as 
documentações. mas como esse Conselho está empenhado 
em mostrar que não existe nada a esconder, que seja 
deliberado o fornecimento das documentações para o 
Conselheiro, e dispensa receber as documentações porque já 
foi disponibilizado nas reuniões e mantém guardado, o seu voto 
foi pela remessa de toda a solicitação. Concluiu que deve 
haver um esforço único de todos os membros desse Conselh)l' 
para defender a hono_rabilidade dessa gestão. A Conselhljifa 

Xirlene colocou que o Conselheiro além de ser o nosso 
representante na Assembleia Legislativa .é· membro desse 
Conselho e se está com a necessidade de obter essas 
i_nformações que sejam repassadas com anuência de que 
recebeu e se qualquer coisa acontecer de extrapolar algum tipo 
de informação seria da própria responsabilidade do 
Conselheiro. questionou o ped<do da convocação desse 
Conselho que deu uma sensação de que estava acontecendo 
algo gravlssrno na AMPREV. e no seu entendimento bastava 
encaminhar ao Conselho Fiscal para a manrtestação e decisão 
dessa soticHação, acredita que até no sentido de soljdariedade 
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e da responsabilidade desse Conselho e mesmo não sabendo 
os fins da solicitação, que as documentações sejam cedidas, 
até por ser um direito do Deputado Edinho Duarte estando na 
condição de Conselhe11o. Disse que fica a questionar se 
caberia o prazo estabelecido na solicitação de 48(quarenta e 
oito) horas, mas que seja atendido o que estiver disponivel e 
justifica o que nao for possivel. O Presidente observou que o 
extrato bancário não é público, é pertinente aos órgãos 
fiscalizadores. A Conselheira Lyziane falou que concorda com 
as colocações do Conselheiro Fernando no que diz respeHo à 
competência, porque muitas das vezes este plenário deixou de 
julgar muitos assuntos Importantes justamente pela fatta de 
competência desse Conselho, porque agora tem que deliberár 
essa questão. concordou em que·devem ser enviadas somente 
as documentações que forem de interesse do Conselheiro e o 
que for de responsabilidade do Conselho Fiscal que seja 
sotV;rtado ao Conselho Fiscal. Após algumas discussões 
tumultuadas sobre a preocupação da disponibilidade dos 
extratos bancários da AMPREV. O Conselhelfo Brahuna 
observou que tem se apregoado tanto sobre portal da 
transparência. que é contra ficar com medo de abrir mão de 
sigilo e mostrar a movimentação bancana da AMPREV. O 
Conselheiro Lu.z Afonso falou que analisando o ped1do do 
Conselheiro Edinho Duarte, pode observar a seguinte 
justificativa "visando acompanhar a execuçSo das 
moVImentações financeiras a atuariais desse RPPS', e no seu 
entendimento a solicitação do nobre Conselheiro é um erro de 
procedimento. porque existe o Conselho Fiscal da Amapá 
Previdência que tem essa competência. outra situação, são as 
ausências do Conselheiro nas reuniões, porque todos os 
assuntos enumerados na solicitação foram debatidos nesse 
plenário, e o seu voto é pelo indeferimento da solicitação. O 
Conselheiro Lourival colocou que no seu ponto de vista se o 
requerimento do Conselheiro fosse encaminhado para o 
Conselho Fiscal automaticamente seria remetido a esse 
Conselho para a deliberação, ju stamente pela competência, 
outro ponto, o documento deveria ter sido redigido pelo menos 
em forma de solicitação e não de requisiçao. Disse que 
acompanha o entendimento dos Conselheiros com relação ao 
fornecimento do que for posslvel e o que não for encaminhado 
que seja fundamentalmente justifiCado. O "conselheiro Brahuna 
faláu que na realidade houve um pedido de instauração de uma 
CPI para apurar a gestão da Amapá Previdência, e tentando 

• entender tal solic~açáo chegou à seguinte conclusão, que se 
os membros desse Conselho são co-participo da gestão não irá 

·querer ter annamento nas mãos para pretender demonstrar 
que houve abuso de gestão se a cada reunião está 
acompanhando todos os procedimentos, e que na realidade, 
em vista das ausências em algumas reuniões, o Conselheiro 
Edinho esta querendo o mais rapidamente de munição para se 
contrapor a pretensão ã instauração da CPJ. O Conselheiro 
Fernando solicitou uma questão de ordem porque o assunto 
estava em votação; e que fosse dado o prosseguimento. 
porque o assunto já estava bastante discutido. Em seguida o 
Presidente colocou em votação. (Observando o registro do voto 
do Consethe11o Eider Pena que , votou a favor do 
encaminhamento das documentações que são possiveis e de 
competência do Conselheiro). O Conselheiro Fernando votou a 
favor do encaminhamento com ._a exclusão dos ~ens três e 
quatro. O Conselheiro Ladilson votou a favor do 
encaminhamento com a exclusão dos rtens !rés e quatro e 
incluir o estudo atuarial de 201 O. O Conselheiro Délcio votou 
pelo indeferimento do requerimento do Conselheiro. O 
Conselheiro Luiz Afonso votou pelo indeferimento do 
requerimento. O Conselheiro Damilton votou a favor do 
encaminhado de toda a documentação. O Conselheiro Mareio 
voiou a favor do encaminhamento com a exclusão dos itens 
três e quatro. A Conselheira Xirlene votou a favor do 
encaminhamento com exceção do item nove, porque_. 
justamente está em fase de elaboração. A Conselheira Maria 
das Graças votou a favor do encaminhamento com a exclusao 
dos itens três e quatro. A Conselheira Lyziane votou a favor do 
encaminhamento com a_ exceção dos ·itens trê;; e quatro. {}-

Conselheiro Lourival votou a favor do encaminhamento com a 
exceção dos itens três e quatro. O Conselhe11o Brahuna votou 
a favor do encaminhado de toda a documentação. Em seguida 
computado os votos, o Presidente anunciou o seguinte 
resultado: 6 (seis) votos a favor do encaminhamento com a 
exclusão dos itens três e quatro: 2 (três) votos a favor do 
encaminhado de todas as documentações; 2 (dois) votos 
pelo Indeferimento do requerimento; 1 (um) voto a favor do 
encaminh~mento das documentaçoes que são posslvels e 
de competência do Conselheiro; 1 (um) voto a favor do 
encaminhamento com a exclusão dos itens três e quatro e 
incluir o estudo atuarial de 2010 e 1 (um) voto a favor do 
encaminhamento com a exceção dos itens três, quatro e o 
nove justificando que ainda está em fase de conclusão. 
Deliberação: Aprovado o encaminhamento das 
documentações com a exclusão dos Itens três e quatro 
com apenas seis votos do plenário. O Conselheiro Ladilson 
solicitou que os extratos fossem colocados a disposição do 
Conselheiro apenas para consu~a. conforme ocorreu. nessa 
sessão. O Presidente informou que será sem duvida a consulta 
Internamente e liberada para todos os Conselheiros. E ·não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença e a participação de todos, e encerrou a reunião 
exatamente às onze horas e trinta minutos, da qual eu, 
Josilene de Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata, 
que será assinada pelos Conselheiro~sentes e por mim 
própria, ~acapá-AP, 22 de fevere~012. · 

/. . .• ~ . \ 

El o s~d Souz 
.. l , ! .. ' ·~r, 

Membro Suplente, representante do Poder Executtvo. 
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Constantino Augusto Tork Brahuna: 

Membro Titular, representante do Tribunal de Justiça. 

Eider Pena Pestana: ----:--:-::-::---:-:--:---
Membro Suplente, representante da Assemblela 
Legislativa. 

Damitton Barbosa Salomão:.-:---:--=c-::--.,.-.,-=--=-
Membro Titular, representante do Tribunal de Contas. 

Mareio Roney Neves Sousa:. _ _,---,..,--=-,_,..,._ 
Membro Titular, representante dos servidores Civis Ativos. 

Maria das Graças Lima de Atmeida: . ..,..._,-.,.,---,.,...,.
Membro Suplente, representante dos Servidores Civis 
Inativos. 

Lourival Pinheiro Borges:.-:---:-::+o;;:;..,:~'f.J....;....-~ 
Membro Titular, representante 
Assembléia Legislativa. 

Xirlene do Socorro da Costa: v;.i..i_· ~ 
Membro Titular, representante dós 'servidores do Tribunal 
de Contas. 

Josilene de Souza Rodrigues:. __ ..,,_.4<h<J:~"'~"-d"'.: '"'·'·+':_-:...·_· __ 
Secretária do Conselho [ 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVID~NCIA- CEP DO ANO 
DE 2012. 

Aos dez dias dom~ de fevereiro do ano de dois mil e doze. no 

Auditório da Amepé Previdencia- AMPR EV. situado a. 

Rua Binga UchOa, número dez. Centro, Macapá-AP. ãs 

dezessete horas. teve inicio a segunda reunião extraordinllria 

do Conselho Estadual de Previdência. na direção do 

Presidente, senhor ELCtO JOSE DE SOUZA FERREIRA, que 

cumprimentou os Conselheiros Titulares e Suplentes e demais 

presentes. Em seguida, apresentou o ITEM 01 da PAUl A • 

LEITURA DO EDITAL número, zero, zero, cinco, de dois mil e 

doze. o qual convoca os membros do Conselho Estadual de 

Previdência para fazerem-se presentes nessa sesslo e o 

EDITAL núme.ro. zero. zero. cinco, de dois mil e doze. o qual 

convoca os membros do Conselho Fiscal da Amapa 

Previdência e do Com~ê de Investimentos ·da Amapa' 

Previdência para fazerem-se presentes nessa sessao. ITEM 02 

- VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando nominalmente os 

membros Titulares e Suplentes do Conselho Estadual de 

Previdência na seguinte ordem: FERNANDO CEZAR 

PEREIRA DA SILVA, presente, KELSON DE FREITAS VloZ. 

ausente, seu suplente DÜCIO FERREIRA DE MAGALHÃES, 

ausente, JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente, seu 

Suplente LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, ausente, JUCINETE 

CARVALHO DE ALENCAR, ausente, sendo representada por 

seu Suplente BENEDITO PAULO DE SOUZA, presente, 

CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA; presente, 

JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, presente, 

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente, seu Suplente 

ROSANE DE ALMEIDA CHAVES, presente, AFONSO 

GOMES GUIMARÃES, ausente, MARCIO RONEY NEVES 

SOUSA, ausente. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA, 

presente, L)"ZIANE TAVARES ALVES, ausente. LADILSON 

COSTA MOITA, presente, LOURIVAL PINHEIRO BORGES. 

presente. XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente. Em 

seguida foi registrada a presença dos membros T~lares e 

Suplentes do Conselho Fiscal da Amapé Previdência na 

seguinte ordem: BENEDITO PAULO BALIEIRO FERREIRA. 

Presidente, em exerclcio, ALVINO BOUCINHA DA FONSECA, 

Conselheiro T~lar. Após foi registrada a presença dos 

membros do Comitê de Investimentos da Amapé Previdência 

na seguinte ordem: CARLOS ROBERTO DOS ANt.O 

OLIVEIRA, Coordenador e membro, representante da Am ~ 

Previdência, LADILSON COSTA_ MOITA, me bro, 

representante do Conselho Estadual de Previdência, 

FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, membro. 

representante do Conselho Estadual de ·Previdê_ncia, 

fRANCICLEID!_ MARINHO LIMA. membro, representante da 

Amapa Previdência. PAUTA - ITEM 03 ·,LEITURA DAS 

JUSTIFICATIVAS DE AUS~NCIAS: Liziane T111ares· esta 

viajando em férias: Xirlene do Socorro da Costa esta viajando 

em férias; Afo,;.o Guimaraes encontra-se de férias. PAUTA -

ITEM 04 - Apreclaçllo dos Oficios da CPI e das ameaças 
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coercitivas a Diretoria da AMPREV, inclusive, ao Conselho 

Estadual de Prevld6ncia e Comll6. de Investimentos da 

Ama~ Prevtdencia. O Presidente iniciou esta reuniao 

dizendo que foram recebidos 40 oficios d~igidos a AMPREV, 

com o prazo de setenta e duas horas para resposta de pedidos 

feftos desde o a~o de 1999. Foi fefto pedido para aumento no 

prazo de resposta. o qual foi dado mais setenta e duas horas. 

Disse que os servidores da Amapa Providencia estao 

sobrecarregados com a demanda solicitada. j:l foram usadas 

em média mais de 29 resmas de papei para cópia dos 

documentos. esgotando a cota de cOpias mensal estabelecido 

no contrato que a AMPREV possui com a ompresa prestadora 

dos serviços de Xerox inclusive acarretou a quebra de uma ~as 

maquinas. e a previsão de esgotar as cotas até o mês de 

junho. F alou dos requerimentos feitos pela CP I, que faz 

solicilaçAo nao somente do assunto a ser in\'I!Stigado. mas 

também todo o ocorrido e o que ocorre na Amapa Previdência. 

O presidente latou s~bre a necessidade de se fechar a 

AMPREV para alender somente aos pedidos feffos pela CPI no 

tempo habü sem ser penalizado. Salientou que os sigilos 

quebrados por tei já foram feitos. porém juntamente com a 

Procuradoria Jurtdlea da AMP_REV, Procuradoria Geral do 

Estado, e OAB Amapé nlo deixarA que sejam quebrados os 

signos pessoais e nem que haja atos de ilegalidade e abuso de 

poder: O Prestdentt disse que o Conselho Estadual de 

Previdência é alvo desta CPI, e fez uma denúncia de que 

Ca~os Canluéria foi Diretor Atuorial ~a Amapé Previdencia. e é 

filho do Deputado Kéka Cantu~ria que esté na Comisslo 

Parlamentar de lnquérno, já formaliZou isto a Procuradoria e a 

OAB. Esboçou suas preocupaç6es e ressaltou que as 

possíveis irregularidades têm de ser comprovado ou 

demonstrado ao menos indfcios. Pediu que os conselheiros 

apreciassem os oficios que foram entregues. O Conselheiro 

Ladilson falou que em sua opinilo o presidente da AMPREV. 

deve responder a todas as solicltaçOes da CPI para o fato da 

qu.al eta foi criada. aplicaçOes fmanceiras. porém se a CPI está 

investigando outros fatos. ultrapassand~ o seu papel 

institucional. a AMPREV deve impetrar mandado de segurança 

para sustar estas requisições que se caracterizam abuslvaa . .ó' 
Conselheiro Constantino Brahuna falou sobre o que ê a &1. 

sua· finalidade e quais os p~eres que a comisslo pélssui." 

Falou que a CPI deve esclarecer fatos públicos de veemêocia 

para a sociedade, fatos previamente definidos. sem exorbitar a 

finalidade para. a qual ela foi Cilada, podendo responder por 
abuso de poder. Continuou a sua fala dizendo que todos que · 

trabalham no serviço público sO pode fazer o que a lei autoriza, 

e quaotc ao Que foi dito pelo Presidente sobre a insti1uiçAo 

estar mobilizando todo o seu efetivo e servidores para atender 

no prazo todas as maçantes sor.citaçOes feitas pela CPI, e 

lembrou que nlo é assim que se deve funcionar, e cnou o 

principio da legalidade e da razoabihdade, disse que nao se 

pode estabelecer por exemplo prazo de sessenta segundos 

·para produzir documentaçlo relativa ~ perlodos de mandatos 

que abarquem o perlodo de 2000. disse nao ser possivat 

nestes prazos. e c~ou os prazos previstos em lei para prazos 

de apresentaçlo de documentos. e disse . nlo poder a 

comisuo fixar prazos de 72 horas para recebimento. e se 

houver persistência n·este tipo de exigência pode a AtJ.PREV 

manejar mandado de segurança para coibir este abuso. e 

aconsell\ou a AMPREV a visuaüzar as coisas com foco no 

diretlo a garantia constitucional. O Presidente concordou com 

o posicionamento do conselheiro e disse que a Procuradoria da 

AMPREV já esta trabalhando nisso. mesmo com o quadro de 

procuradores pequeno, e falou sobre os curtos prazos· exigidos 

que depois do pedido de dUaçao se estendesse por mais 72 

horas. O Conselheiro Brahuna falou que quem esta presidindo 

a comissão esta fazendo o correto em dilatar o prazo por mais 

72 horas. visto que eles também tem prazo para conctusao dos 

trabalhos de investlgaçao. se mesmo nesse prazo não deu 

para entregar e for se padir d~açlo sera por mais 72 horas. o 

presidente da comissao nlo pode estender um prazo por 10 ou 

15 dias por conta do prazo de duraç6o da comissão e de seus 

trabalhos. O Presidente falou que foi,informado dois dos quatro 

oficios de Iequertrnento recebidos hoje e fez e tenura de um 

ofiCio especific_o que acatou o pedido da dilaçao feito pela 

AMPREV. O ConNihtiro Brahuna falou que neste oficio jé 

houve exorbnaçao por estabeler hortlrio de funcionamento de 

protocolo de documento, pois quem define isso é o executivo 

no ambfto da administração do próprio poder. O Conselheiro 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Edlnho Duarte falou que é preciso entender os dois lados, o.. 
da AMPREV e o da CPI. e falou que na sua experiência polltica 

vai mais para a conciliação. Continuou dizendo que se pode 

criar uma CPI para investigar qualquer coisa. falou. da relaçAo 

potltica. e disse que a assembteia e uma casa polltica. Falou· 

que compreende a angustia do presidente quanto aos pedidos 

exagerados feitos peta comissao. e em sua visao particular 

sugeriu que quanto aos pedidos fettos pela CPI nem sempre a 

AMPREV tem que convocar extraordinariamente o conselho 

estadual. O Presidente informou que após muitos pedid 

feitos e atendidos e que foi con110cada esta extraordinaria ara: . 
Informar aos conselheirOS sobre o andamento da 

Conselheiro Edinho perguntou ao presidente que entao a 

AMPREV~st~ acumulando pedido para depois informar ao 
CEP. Em resposta o Presidente iiou-que-am .fac~ aos üitimos 

requl!fimentos que vieram e das medidas coertitivas em caso 

de nao atendimento aos prazos esüpulados pela comissao. e 

que nlo esta esperando acumular os pedidos para convocar o 

CEP. nem tão pouco convocar em qualquer tempo, mas diante 

dt ~xorbittncia achou-se oportuno convocar para informar aos 

senhores conselheiros dos pedidos feftos. O Conselheiro 

Edinho falou que nA o hé a necessidade de convocaçao do CEP 

para responder aos pedidos, visto que 6 tempestivo e 

corriqueiro ,o trabalho pela lnstituiçlo exercida. isso no seu 

ponto de vista. falou do momento da transparência vivido hoje. 

e do dever deste conselho da informar tudo que foi padido pela 

comissAo. O Presidente falou que o teor da reuniAo era este e 

perguntou se algum membro gosta~a de se manffestar. Nao 

havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 

presença e a participaç~o de todos. e encerrou a reuni3o. da 

qual eu. Jositene de Souza Rodrigues. Secretaria, lavrei a 

presente ata. que ser~ assinada pel~s Conselhe· <lS presentes 

--

ID61eio Ferreira de MagalhAes: -,1-:f..-::~r-'=:l":.Y.:.,.---1-
Membro Suplente, repre .. n)ant' 

Luiz Afonso Mira Pleanço:_...::....>~.:.....:,-,.--="'--:---Y 
Membro Suplente, rtpresentlnte do Poder E~e,utivo. 

Constantino Augusto T orll Brahuna: ,.,..,--,-.,-,.-..,.....-
Membro Titular; ttpresentante do Tribunal da Justiça. 

Joige Evaldo Edinho Duarte Pinhe~o: --:--:-:--:-""T-:-:-:-
Mambro Titular, reprtSentantt da .\asemblela Leg~~~· 

Oami~on Barbosa Salomao: fii.IJ<ÂJ»#~ · ) 
Membro Titular, rtpreo~ntant~~~!bcl.nal <t,e_.Co~t.a•; / •.. 

Mareio Roney Neves Sousa:?·" ,_..r_ l·J .. ' · • ~-'(?b.J ~: (•· :!-' · 
Membro Titular, repreunt.alite d a servidores Civis A vos. 

Maria das Graças Lima de Almeida:..,......-:---:;--:-:-----,~ 
Membro Suplente, rtpresentlnte doa Servidores Clvl& 
Inativos. · 

lyziane Tavares Alves: 
Membro Su.plent~, rap·-:re-. s:-:e:-:n-:;1'1:-:~7te-d7' os_,..,M=;Itta=~--s~at'"'lv-;;.::-:•-.~-:-

Lad1lson Costa Moda: _ · " '· <·' ·-. '-. :}·. << ,.. 
Membro Titular, representante dos I.Frvido,res do Poder 
Judici~rio. <-~ 

Lourival Pinheiro Borges· é'' th~ <-' 

Membro Titular, representa~te d~ servidores da 
Anemblêla Legislativa. · 1 

Xirlene do Socorro da Costa: 
Mtmbro. THular, represent.a._n-:-te--:d-os-se-rv-.,.,ld:-o-re~s-d-:-o-:T::-ri-::b-u-nal 
de Contas. 

ATA DA OUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVID~NCIA- CEP DO ANO 
~2M~ . 

Aos dez dias do mês de outubr'ó do ano de dois mil e doze. no 

AuditOria da Amapa Previdência- AMPR EV. situado a 

Rua Binga UchOa. numero dez. CentTo. Macapa-AP. às 

dezessete horas. teve inicio a segunda reunião extraordin~ria 

do Conselho Estadual · de Previdência, na direçao do 

P1esid~nte. senhor ELCtO JOSE DE SOUZA FERREIRA. que 

cumprimentou os Conselheiros Tftulares e Suplentes e demais 

presentes. Em seguida, apresentou o ITEM 01 da PAUTA • 

LEITURA DO EDITAL nümero. zero. Quatorze. de dois mil e 

doze. o Qual convoca os membros do Conselho Estadual de 

Previdência para fazerem-se presentes nessa sessao e o 

EDITAL número, zero. quatorze. de dois mil e doze. o qual 

convoca os membros do Conselho Fiscal da Amapà 
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Previdência e do Comrtê de Investimentos da Amapá 

Previdência para fazerem-se presentes nessa sessao. ITEM 02 

-VERIFICAÇÃO DO QUORUM. chamando norninal~ente os 

membros Titulares e Suplentes do Conselho Estadual de 

Previdêncra na seguinte ordem· FERNANDO "CEZAR 

PEREIRA DA SILVA. presente. IVONE REGINA MUSSI 

TOSTES, presente, JULIANO OEL CASTILO SILVA, ausente. 

seu Suplente lUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, áusente. 

JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR, ausente, PAULO 

CEZAR -DO VALE MADEIRA. presente, "JORGE EVALDO 

EDINHO DUARTE PINHEIRO. presente. DAMILTON 

BARBOSA SALOMÃO. presente. MARICÉLIA CAMPELO DE 

ASSUNÇÃO. presente, MARCIO RONEY NEVES SOUSA. 

ausente representado por seu Suplente RILDO FREDERICO 
FERREIRA. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA. 

presente. LYZtANE TAVARES ALV.ES, presente. LADILSON 

COSTA MOITA, presente, LOURIVAL PINHEIRO BORGES, 

presente, XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente. PAUTA 

- ITEM 03 • LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE 

AUS~NCIAS: Sem ausências justificadas. O senhor Presidente 

abriu os trabalhos com a nomeaçao e posse da Senhora 

Maiicélia Campeio que fará parte da composiçao em 

subslituiçAo ao Dr. Afonso Guimaraes. PÁUTA - ITEM 04 -

Apreciação da matéria objeto dos Requerimentos: 

"REQUERIMENTO CONJUNTO/conselheiros n' 

007/2012/CEP, o REQUERIMENTO 

.CONJUNTO/cónselheiros n• 008/2012/CEP. O Presidente 

iniciou esta reuniao convidando a Diretora Financeira da 

AMPREV. Francicleide Marinho, para fazer os esclarecimentos 

sobre os pontos referentes as informaçees de eventuais divida,á 

dos Orgaos dos Poderes LegislatiiiO, Executivo e Judiciário. 

inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas. 

Autarq_ui~ ~ndaçOés Püblicas. seJ:>_aradamente por Orgao, 

ou Poder. relativo ás contribuiçOes ordinarias, referentes ao 

exerclcio de 2012. fehas no requerimento 00712012. Todos os 

conselheiros presentes receberam documentos referentes aos 

repasses das contribuiçOes para acompanhamento junlo á 

Diretora. A senhora Francicleide iniciou a expticaçao sobre os 

quadros dos valores demonstrados documentalmente da divida 

dos entes para com a AMPREV, onde se observou que no 

exerclcio de 20 t2 o Pod&r Executivo no perlodo de janeiro á 

agosto de dois mil e doze apresentou o valor total devido tanto 

do plano financeiro como ·do previdenciarlo o total de R$ 

131.997.777.71. o Valor Pago de R$ 82.618.412,70 (financeiro 

e prevldenciério) e Saldo Devedor de R$ 49.379.365,01 

(financeiro e previdenciârio) A Assembleis Legislativa 

apresentou o valor total devido tahto do plano fmanceiro como 

do previdenciário o total de RS 2.983.158.69, o V ator Pago de 

RS 2. 794 349.63 (financeiro e previdenciário) e Saldo Devedor 

de RS t 88.809.06 (financeiro e previdenciario) O senhor 

Presidente fez a obsl!fvaçao de que o mês de setembro nêo 

está incluso, pois a instiluiçao tem o prazo de 30 d1as para o 

recolhimento. O senhOr Presidente falou que os demais 

Poderes enconlram-se com as competências dos Segurados e 

Patronal. e•ceto o Poder Judiclério, estao quites. podendo 

solichar_ a certidão negativa de débüos junto a Amapá 

Previdência relativos a essas quitaçOes. A Diretora Financeira 

deu continuidade passando ao esclarecimento do 

Requerimento n' 008/2012, informaçOes sobre o montante da 

divida dos Orgaos dos Podere_s Legislativo e Judiciário, 

inclutivo o Ministerio Público e o Tribunal de Contas. 

Autarquias e FundaçOes Publicas. separadamente. relativo h 

contrlbuiçOes ordlnarias, e/ou outras de qualquer natureza, 

Inclusive as objeto de Acordo, excetuando somente, o Exerci cio 

Financeiro de 2012. A Diretora Financeira Francicleide 

informou que com relaçao és contribuiçOes no exerclcio de 

2010 o Tribunal de Justiça deve no Plano Financeiro o valor de 

RS 686. t05.01 refl!fente ao patrocinador do mês de dezembro. 

e no Plano Previdençi~rio o valor de R$ 194.417.47 r_l!ferente 

ao patrocmador do mês de dezembro. O Tribunal de Justiça no 

exercicio de 2011 possui saldo devedor nos meses de janeiro. 

fevereiro. março, abril, e patrocinador no mês de maio; no mês . 

de janeiro ·o valor referente ao patrocinador é de R$ 

695.487.50; ao segurado ê de R$ 637.530,20: ao JnaUvo é de 

R$ 18.671.06: ao pensionista é de RS 4.320,56. No mês de 

fevereiro o vetor referente ao patrocinador é de RS"t96.327 .26: 

ao segurado é de R$ 638.300,00: ao rnativo é de R$.18A 75.47,,. 

ao pensionista é de RS 4.22.76. patrocinador é de ,Rs 
695.487 .50; ao. segurado é de R$ 637.530,20; ao lnaUvô é de 
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RS t8.57t.06; ao pensionista é de RS 4.320,56. No mês de 

. março o saldo devedor é referénte ao patrocinador. ao 

segurado. ao inativo, ao pensronista.No mês de abril é 
referente ao patrocinador oo valor de R$ 639 323,05; e no més 

de maio é referente .ao patroconador no valor de R$ ~97.618,82 

no plano finance11o. No Plano Previdenciário o saldo devedor é 

no mês de janeiro referente ao patrocinador o valor de R$ 

197.050.44 e ao segurado o valor de R$ 180.629,57. no mês 

de fevereiro referente ao patrocinador o valor de R$ 196.385,21 

e ao segurado o valor de RS 180.019.77; no mês de.março o 

valor referente ao patrocinador o valor de R$ 197.978.64 e ao 

segurado o valor de R$ t81.480,42; no mês de abril o valor 

referente ao patrocrnador o valor de R$ ·198.076,90 e ao 

s~gurado o valor de R$ t81 570.49; no mês de maio o valor 

referente ao patrocinador o valor de R$ 199.482,72: no mês de 

junho o valor referente ao patrocinador o valor de RS 1.372,34 

e ao segurado o valor de R$ 1.257,98. Após foi demonstrado 

valores referentes aos parcelamentos em atraso no exercício 

o e 2011. onde constaram os valores devidos pelos accrdos ·da 

Ação Judicial de .2911212012 - Pal)e Segurado. o acordo n· 

00312012- Parte Patronal e o acordo n• 004/2010- CAIS. Em 

seguida senhora Francicleide encerrou os seus 

esclarecimentos em atençao aos requenmentos cnados O 

Presidente teceu comentários sobre os acordos VIgentes com a 

AMPREV. correção de valores de contribuições na o efetivadas 

junto a AMPREV para serem abatidos ao termino do 

levantamento que esta sendo feito. será ferto o encontro de 

valores com o Poder Judicrário. e também com o· Ministério 

Publico, e as informações serão repassadas ao Tribunal de 

Contas e ao CEP. Ressa~ou que não foram iniciados os 

trabáthos de levantamento para encontro com o Poder 

Executivo e Assembleia Legislativa em virtude da CPt da 

AMPREV que ,interrompeu alguns trabalhos para atendimento 

dos requerimentos solic~ados pela Comissão lnvestigativa. 

Mas que após o término e relatório final da CPI, será feito e 

repa,ssado aos Conselheiros. O-Conselheiro Fernando Cézar 

destacou que eln relaçao ao encontro de contas as 

informaç6es repassadas ao conselho nao foram claras, e expOs 

a preocupaçao sobre a prescriçllo dos ressarcimentos de 

beneficios temporários. das compensaç6es que esJao sendo. 

solicitadas, e se houve o atendimento do exposto no art. 23, § 

6' da Lei 9t5. O Sr. Presidente pediu a palavra para dizer que 

em relaçao as dividas existe o encontro de contas para tratar 

da dl111da. O conselheiro Fernando Cézar perguntou ao Sr. 

Presidente se o Judicfário fez algum pagamento de dlvrda em 

atraso. pois o valor da divida havia diminuldo, e houvesse 

pagamento. este nao passou pelo Comitê de Investimento.~ o 

. qual ele faz parte. O presidente respondeu que a pauta· que 

está sendo tratado é em atendimento á requ~rimentos feitos 

pelos conselheiros. e se ha outros pontos a serem tratados ou 

que Já estejam sendo providenciados novos requerimentos que 

sejam entregues em tempo hábil para que entao se possa dar 
resposta\ e o Que houve dentro dos requerimentos foram 

excetuaçOes, nao houve esse pedido do qual o conselheiro 

esta se referindo. destacou que a preocupaçao foi em atender 

ao pedido constante nos requerimentos. O conselheiro 

Fernando Cézar pediu que fosse feito levantamento do pedido 

já que as pessoas responsáveis estavam presentes. e se 

posslvel que fosse levado a conhecimento do conselho. A 

Conselheira Xirlene falou que no aspecto contábi se houver 

saldo anterior tem que se colocar saldo anterior, movimentaçao 

daquele periodo. como está até 2012 esse saldo teria que se 

apresentar como acumulado necessariamente. trazendo o 

saldo anterior X e o saldo atual X. complementou que 

informaçao deixa a desejar nesse sentido. porque 

contabilidade acumula informações O COnselheiro Pauto 

Madeira. falou da necessidade de trabalhar-se melhor a 

planilha para compreender melhor. e que haja . ampla 

publicidade sobre o proc.essamento que esta ocorrendo do 

encontro de contas. expOs a sua preocupação quanlo a isso. O 

Presidente pediu a palavra para responder sobre o ponto 

levantado pelo conselheiro Fernando Cézar em relaçao 

questão a prescrição do ressarcimento de beneficio temporário, 

e disse que a Procuradoria Jurldica da AMPREV trabalhou em 

cima desse assunto e discorreu c.om base no aspecto jurldico 

ser pertinente, ·h;l um parecer jurldico acerca deste assunto que 

esta dentro do processo. e destacou que nao foi encaminhado 

aos conselheiros por nao haver terminado o processo. mas em 

virtude do questionamento os conselheiros receberão cópia do 
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parecer para cohhecimento O Conselheiro Ladilson faiou que 

feito o levantamento e diagnosticado ·por este conselho as 

dividas existentes observa·•• que algumas sao objetos de 

acordo judicial. e como se tratam de parcelamento de acordo 

rudic•al é completamente factivel que possa se fazer a 

execuçao pedindo o arresto dos valores das contas do Estado. 

sugeriu que esse encaminhamento fosse dado. 

complementando que serra interessante um parecer da 

Procuradoria da AMPRWV informando a viabilidade de 

execução. e quanto as outras dividas entende que ainda estilo 

em.f11,se de cobrança administrativa. O Sr. Presidente pediu a 

palavra para informar que a AMPREV nao houve acordo. o que 

houve foi um termo de confrssão de dlvid~. que a AMPREV e 

em juizo não acertou e foi ·promovido o arquivamento do 

processo. retificou o que esta no documento onde Lé-se acordo 

de divida. lera-se acordo de confissao de divida·. O Conselheiro 

Ladilson questionou ao presrdente sobre o aceite do CEP n~ 

parcelamento de divida. O Conselheiro Fernando Cézar 

perguntou a Ora. E~ane e Weber que existiu em 2009. foi feito 

um termo de acordo de confissão de divida com o Governo do 

Estado onde se levantou toda a divida existente com o poder 

executivo. e for ferto um parcelamento pelo máximo que se 

permilla a Portaria do Mrnistério da Previdência, que foi em 120 

parcelas: em 2010 quando o Sr. Pedro Paulo assume o Estado 

ele deixa de fazer os recolhimentos previdenciános. e pertura 

isso até novembro onde este Conselho reunião e n~o acertou a 

proposta formulada posto que pelo parecer juridico' da 

PROJUR n~o caberia novo parcelamento eis que já. havia um 

parcelamento ferto. ele teria que fazer o pagamento a vista 

inClusive da parcela do segurado, e o que aconteceu em um 

momento em que terminava um mandato do plenério daquele 

conselho a época. e com a ascenslo de um novo governo. e 

este Governo através da Procuradoria do Estado entrou com 

uma medida judicial para agregar toda aquela divida existente 

no parcelamento até entao celebrado. isto nao foi acordado 

porque houve um questionamento visto que a ata da uhima 

re~~nilo de dezembro 2011 ainda nao foi aprovada por este 

conselho, exatamente por restar duvida: e se diz no teor do 

documento que foi aprovado pelt conselho. lato que nao 

aconteceu, o certo é que durante o ano de 20t2 a~é outubro 

segundo as informaçoes que . se tem em mãos, aquelas 

parcelas da divida foram agregadas ao parcelamento e 

estavam sendo pagas. eotao é judicial ou não é ? Pors a divida 

de 20t O nao consta. entAo se entende que se incluiu a divida 

de 2010 no parcelamento de 2009. pediu que a Procuradoria 

Juridica passasse informaç6es sobre isto. O Presidente disse 

que a ação quem deu entrada foi a Procuradoria Geral do 

Estado ao final do ano de 201 O, e esta açao sofre~~ um ti 

emenda, porque por parte da Procuradoria do Estado do 

Governo do Estado em janeiro junto com a assessoria da 

Procuradora que havia feito a primeira, Ora. Luciana Melo, 

integralizando os valores de novembro, dezembro e 13' para 

dentro desta mesma açao de conf~Sslo de divida que nlo 

tomou por base o acordo de dividas feito sem aprovaçao do 

CEP. e sim tOJIIOU por base os valores devidos e nlo o acordo, 

e integralizaram os valores para compor na confiss.:lo de divida 

e promover o pagamento. O Conselheiro Ladilson dls&e que 

nAo hé impedimentos para que o Governo continuasse 

pagando as parcelas dos acordos já que nao ha nenhuma 

~beraçao ou suspensão de pagamento, e frisou que esta 

escrito no documento a palavra acordo inclusive em relaçlo a 

divida nlo previdenciéria do CAIS que esta em débno. e 

gostaria de saber da procuradoria se cabe ou nlo execuçao. O 

Conselheiro Paulo Madeira pediu a palavra para falar e para 

que todos pudessem ter uma vis~o adequada e apropriada!' 

destacou que precisaria de algumas informaçOes adicionais;' e 

disse que o Presidente informou que a AMPREV nêo 

concordou com a condiçAo de confissao de divida. e perguntou 

por que ·nao concordou. O Presidente em resposta disse que 

foi por nao avaliar. O Conselheiro Pauto Madeira perguntou se 

a AMPREV havia recorrido ou embargado. A Ora. Eüane 
infilrmou que não-:-R;tõmã.ndoa fala o conselheiro Pauto 

Madeira constatou que houve uma falha pela falta de 

contestaçlo por parte da AMPREV que poderia ter ido para 

deci$Ao judicial e posslvel resoluçlo do problema. O presidente 

pediu que a assessora jurldica Ora. Eliane colhesse as 

informações sobre esse processo para que se possa levar a 

conhecimento dos conselheiros. Ora. Eüane pediu a palavra 

para informar que como este processo esta BfQilivado teria que 
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ser feita·a -busca. para ser trazida ao CEP e â época o processo 

se encontrava_ sob-responsabilidade de Or. Weber. mas será 

feita a busca O Conselheiro Paulo Made~a sugeriu que fosse 

feita a apreciaçao do processo em reuniao posterior. A Ora. 

Eliane pediu que fosse fe~o o encaminhamento pedindo 

rnformaçOes e o processo para que a PROJURIAMPREV laça 

a resposta. O Conselheiro F emendo Cezar fez a observaçao e 

questionou se fora feito novo termo após a confissão. O 

Presidente petliu que o processo viesse ao conselho 

integralmente, sendo impossível a avaliayllo sem ete, e 

ressaHou que esta composiç.lo foi feita em juizo, para tomar 

conhecimento e contestir dentro do prazo acerca dos valores, 

pois o juiz entendeu que a confissao de divida era pertinente, 

sem perguntar ie a AMPREV concordava com os valores ou 

nao. pois entendeu ele que a confissAo era factlvel, ao chamar 

a AMPREV para contestar é que foi d~o que a lnstrtuiçlo nao 

concordava. O Conselheiro Ladilson falou que a AMPREV nao 

fez a contestaçlo e prestou um ato contrario levantando o 

alvará regalou o valor que ele havia deposnado judicialmente e 

a partir do momento que se faz o resgate entende-se que se 

aceito o que foi proposto. O Conselheiro Paulo Madeira 

retificou o drto pelo Conselheiro Ladilson e disse que nlo 

ocorre em todos os casos e disse que existe uma possibilidade 

jurldica de se fazer um levantamento da parcela incontroversa 

e discuti o restante, O Presidente falou que foi exatamente isso 

que a AMPREV fez e dentro do prazo legal. O Conselheiro 

Fernando CéUr falou que no seu ponto de vista. vencido 

aquele processo e contestando aquele valor e se se tem a 

razlo das cobranças tem como ir atrés e buscar uma forma de 

buscar, at6 porque nlo se pode abrir mio de um dinheiro que 

nao lhe pertence, esse patrimônio é do servidor do Estado. O 

Presidente interrompeu para dizer que nAo foi aberto mAo de 

valores pertinentes aos servidores do Estado. e falou que nlo 

se podem colocar coisas que nao estio aqui devidamente 

apuradas. Continuando sua fala, Fernando disse que fez uma 

observaçao. e endossou o requerimento feito pela conselheiro 

Paulo Madeira para que a PROJURIAMPREV traga a'f 

informaçOes para a prOxima reunilo ordinéria naquüo que ~~ 
pertine a açao deste termo de acordo e esta medida judicial 

para se apurar. E gostaria de esclarecimento com retaçllo a 
' ~-

divida do Tribunal de Justiça que diminuiu e nao foi informado 
se houve o recolhimento das dilerenç~ Conselhe~o Lurz 

Afonso pediu a palavra para esclarecer a medida junto a 

PROGE porque foi suspenso o pagamento do Gow:rno para 

com essa divida, primeiramente observou que estava sendo 

pago a divida em duplicidade, oulro ponto foi que a Lei da 

Previdencia nao estava adequando com a de 2005 do 

Ministério da Previdência. e tudo aquilo que foi pago no ano 

passado nao estava sendo reconhecido no Ministério da 

Previd!ncia, foi feito um levantamento de tudo que foi pago e 

foi visto que dava para pagar toda a parte do segurado com a 

adequaçlo da nova lei, e o espaço que se tem para a parte do 

patronal que seria o saklo entrariam em um acordo para ter o 

reconhecimento do Ministério da Previdência. e essa foi uma 

orientaçAo dada juridicamente. O preslclante gos111ia de fazer 

uma observaçao de que nao foi deixado de cobrar e de recebe! 

a parte dos segurados, que inclusive esta toda paga, e foi uma 

exigência da AMPREV de que no mlnimo continuassem a os 

descontos nas folhas dos segurados, que ! uma obrigaçAo; e 

foi feito o levantamento. O Presidente passou a palavra ao 

._Cons~lh~ir_q_ Edinho.Ouarte que pediu uma questão de ordem 

para dizer os dois requerimentos j6 foram concluldos e os 

assuntos sao avessos a pauta. O Presidente disse que ·no Item 

o que ocorrer pode ser debatido assuntos pertinentes aos itens 

da pauta. O Conselheiro Fernando concordou com o 

posicionamento de Edinho para que se restringir a pauta e 

finalizar com as informaçOes atinentes a ela. O Conselheiro 

Edinho falou de que nas sessOes afora seguem a pauta. e nas 

re~~niOes aqui no CEP nao há um segmento da pauta, e uma 

disciplina na apreciaçlo dos itens, onde se aprove~aria melhor 

o conhecimento de cada um. O Presidente pediu que a 

Diretoria Financeira Fizesse os esclarecimentos sobre os . 

montantes da dlllida do TJAP. A Sra. Francíclelcle·fa!liv qlie o- . ,-,. 

TJAP esta inadimplente no pertodo de 1999 a 2001. 2Ó03 a· 

2004, referente ao segurado no valor naquele mome~ sendo 

de R$10.72<4.784,72,' que foi encaminhado ao CEP, 

inadimplente no periodo de 1999 a 2006 ref81ente ao patronal 

no valor de R$ 12.794.976,82 totatizando o débito naquele 

momento até 31 de março de 2011 no valor de R$ 
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23.519.761.54 esse valor nao foi aporlado até a presente data 

que esté exatamente no trabalho do levantamento. leito na 

. divida do T JAP para ser atualizado girando em torno de R$ 

35.000.009.00. O Presidente pediu que fosse votado se foi 

exatamente atendido os pedido no requerimento n' 00712012 e 

00812012. 'oetiberaçAo: Todos concordaram que .trf 
atendimento satisfatoriamente o requerimento n' 00712012 tio 
ll' 0081201? foram atendidos parcialmente por nao trazer ,os 

dados mualizados da divida. A Conselheira Xirlene teceu 

comentarios sobre os balanços, pediu que as informações 

fossem trabalhadas, e demonstr~_ins~.ça sobre 1!. 

divida dos OrgAos desatualizada, e falou sobre a discussao fora 

de pauta. e sugeriu que fosse dado inclusive tempo para cada 

conselheiro se mannestar. Nao havendo mais nada a tratar. o 

Senhor Presidente agradeceu a presença e e participaçao de 

todos. e encerrou a reunião, da qual eu. Gteyssiane Maria 

San~na dos Reis. SecleUiria. lavrei a presente ata. que seré 

1m prOpria. 
~ 

tvone Regina Muui Tostes: --...,...,4-..,:\-f'~,P...,--
Membro Suplante, representl 

Paulo Céur do Vale Madeira:,_..,....,..,,__,...,...:.,....-::--
Membro Titular, reprnen!lnt•. do Tribunal de Jusflça. 

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro:--:-,-:--:-.,-,:-:-:-
Membro Titular, representante d Auemblela Leg~lltlva. 

-..... . . '· . 
· Demüton Barbosa Salomao: •· '· ' .....__ 
Mombro Titular, representante d Trlbun11 de Contu. 

Maricétia Campelo de AssunçAo: / I 
Membro Titular, represe~tante éfo Mlnlst~übllao/ . 

. ... . . . '"; •' •' .. -r--··. 
Rildo Frederico Ferre"a: • ~ · .?... · 
Mel"bro Suplente, neprnantante doi servldonel C.lvls 
Ativos. 

Maria das Graças Lima de Almeida: -~-:::---:-:---:::-:-: 
Membro Suplente, ntprnentante do1 Servldortl Civil 
Inativos. 

Lyziane Tavares Alves: :. . 
Membro Suplente, ropne11jnllnt; dos,iíilitafês , llvoa. 

...... i./. ' .\ \' fí' i. 
laditsonCostaMoita: ,_.-,,il' ·, 1-···~ '·~·,,: · ··.?:l 
Membro Tltulllr, rupnesentante dos .. rv do Poder 
Judiciário. -· 
Lourival Pinheiro Borges:. __ ~;;:~;,;;c;.;e:.~:-----: 
Membro Tltul1r, neprnen!l 
Auembl61a LeglslllliVI. 

Xi~ene do Socorro da Costa.:_ -:--:-----:7---:--
Membro Titular, representanll dos servidores do Tribunal 
de Contas. 

Gleysslane·Maria Santana dos Rels:._~fiL«' "'·.""' .. _,:_.;_.~··,::,"·"-· _ 
SecreUrlll do Conselho 

ATA DA QUINTA REUNtAO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÉNCIA- CEP DO ANO 
DE 2012. 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze. 

no Auditório da' Amapá PrevidênCia- AMPR EV, situado a 

Rua Binga UchOa. número dez. Centro, Macapá·AP. ás 

dezessete horas. teve inicio a quarla reunião exlraordmária do 

Conselho Estadual de Previdência, na direção do Presidente. 

senhor CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA, que 

cumprimentou os Conselheiros Titulares e Suplentes e demais 

presentes. Em seguida. apresentou o ITEM 01 da. P ÁUT A • 

LEITURA DO EDITAl número, zero. dezoito. de dois mil e 

doze, o qual convoca os membros do c:;onselho Estadual de 

Previdência para fazerem-se presentes nessa sessAo e o 
EDITAL número, zero, dezoito, de dois mil e doze, o qual 

convoca ·o$ membros do Conselho Fiscal da Amapá 

Previdência, Comité de ln~stimentos da Amapll Previdência e. 

Diretorias da Amapá Previdência para fazerem-se presentes~ 

nessa sessão. ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM, 

chamando nominalmente os membros Titulares e Suplen1es do 

Conselho Estadual de Previdência na seguinte ordem: 

FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente, DÉLCIO 

FERREIRA DE MAGALHÃES. ausente sendo representado 

por sua Suplente IVONE REGINA MUSSI TOSTES, presente. 

JULIANO DEL CAStiLO SILVA. ausente. sendo representado 

por seu Suplenie LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, presente. 

JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR, ausente. PAULO 
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CEZAR DO VALE MADEIRA, presente, JORGE EVALDO 

EOINHD DUARTE PINHEIRO, ausente, seu Suplente EIDER 

PENA PESTANA. ausente. DAMILTON BARBOS.t' 

SALOMÃO: presente, MARIC'ÉLIA CAMPELO DE 

ASSUNÇÃO, presente, MARCIO RONEY NEVES SOUSA. 

ausente representado por seu Suplente RILDO FREDERICO 

FERREIRA. presente. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE 

ALMEIDA. ausente. LYZIANE TAVARES ALVES, presente, 

LADILSON COSTA MOITA, presente. LOURIVAL PINHEIRO 

BORGES, ausente. seu Suplente DELMIR FERREIRA DA 

SiLVA. ausente. XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente.( 

PAUl'A - ITEM 03 • LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE 

AUS'ÉNCIAS: A senhora Conselheira Jucinete Carvalho de 

Alencar justfficou formalmente em tempo ·hãbil a sua 

impossibilidade de partiCipação nesta reuniao .. PAUTA- ITEM 

04 - Apreclaçao e Aprovaç6o da Politic• de lnvestl~los 

da Amapi Previdência para o exercício de 201 y O Sr. 

Presidente iniciou os trabalhos dizendo que foo entregue na 

. ultima reuniAo a cOpia da Polltica de Investimentos do ano de 

2012 com o anexo da lista de presença dos conselheiros que a 

aprovaram, assim como enviado por email para cada 

conselheiro a minuta CO_!!!.~tteraçOes na . Política de 
Investimentos para o ano de 2013. enviado primeiramente a 

minu1a parcial e depoiS integralmente. via email. logo apOs 

soticnou do Coordenador do ComHê de Investimentos o 

Conselhe~o DamRton que fizesse iniclaçao do que 1~1 alterado 

aos conselheiros para conhecimento an:es da votaçao. O· 

Conselheiro e Coordenador do CIAP saudou os presentes e 

falou que nAo houve muttas anaraçGes para 2013, e os pontos 

relevantes que foram aherados chamam atençlo no Hem 4.2, 

onde a diretoria executiva da AMPREV tem o poder de aplicar 

sem a exigencia de convocar o CIAP para fazer a apllcaçao, na 

política de investimentos 2012 o percentual aprovado é de 

0.3'.(,. na polltica de investimentos. para 2013 foi apr'ova<lo o 

percentual de 0,15%. que ê o valor de aproximadamer.te 

RS3.000.000.00. ou seja. durante o .mês a diretoria executiva 

pode fazer apücaç~o de até RS 3.300.000.00 sem convocar o 

Comité, e essa apticaçao deve ser levada ao conhecim~nto do . 

ComHê via relatOrlo, valores acima desse valor a diretoria tem 

que convocar o ComUe para qu~ ele faça a aplicoçao. à• 
Comijé diminuiu o percentual para fJCar no mesmo valor que '!oi 

.Previsto para 2012 porque o palrimOnio da AMPREV aumento~ 

consideravelmente; outro ponto relevante é com relaçéo ao 

P.ercentual de aplicaç~o em renda fixa e renda variilvel, na 

polltica de investimentos de 2012 esse percentual era de 70% 

para renda lixa e 30% para renda variével, sendo que na 

legislaçao é facultativo aplicar at~ 100% em renda fixa e até 

30% em renda variável eonfmne quadro constante na redaçao 

da polftica: O Conselheiro Fernando Cezar · pediu que 

conforme o coordenador Oamlfton estivesse pontuando a 

polllica indicasse em qual página se encontra o hem para • 

melhor acompanhamento dos conselheiros. e seguiu dizendo 

que na minuta encaminhada aos conselheiros foi destacado em 

vermelho o que esta sendo suprimido da rfldaç~o e de azu: o 
que est~ sern:o acrescida a redaçao. Falou tamb~m ·que 

considerando o quadro demonstrativo do m!s de outubro hé 

14.83% investido em renda varillvet. pretende-se também 

apresentar uma diverslfiCaçlo mais clara dentro da prOpria 

carteira de renda variável . com • possibilidade de se 

incrementar com um produ1o que est~ sendo apontado como o 

que darO bons resunados em 2013 que sao os produtos small 

caps. Seguiu dizendo que o percentual para 2013 am renda 

variável foi levado em consideraçao por dois aspectos, por 

exemplo, em 2012 houve muita dificuldade dos relatórios 

retomarem para o conselho avtlliar aa eplicaçOes em razao ll'a. 
falia de quorum, o que delxtiU muito centrado na flfl do 

Comitê. e a preocupação é de que no cenilrio que se sualiza 

para o ano que vem. onde o Sr. CMos. Roberto 

presidente interino e nAo se sabe qual vai ier a adoçAo do Sr 

Governador a partir de janeiro, se · ele irá fazer uma 

confmnaçAo ou ind.lcaçlo de um nome para assumir a 
presidência, e também haver4 a mudança da composiçAo do 

conselho em fevereiro. entao em tese para resguardar· o 

produto considerado como o de maior risco de volatllidade, e 

visando o receio da concepçao dos novos c'onselheiros, o ' 

Com~6 esta sugarindo essa res81Va um pouco conservadora 

de manter o percentual de 20% em renda varlavel tendo em 

vista os produ1os jé alocados. O Conselheiro Damll!on falou 

que as alleraç6es mais r~l_!vanles slo estes O Sr. Presidente 
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aprasenlou os membros do Comtt& que é composto pelos 

.Conselheiros Ladilson, Damillon, Fem~ndo e 811 servidores da 

AMPREV Franclcteide Marinho e AHne Trajano. O Conselheiro 

Ladllson destacou OU1ro ponto no ~em 4.9 que é o processo 

de setaçao de gestores, e relembrou o problema ocooido com 

gestores no ano de 2011 onde a AMPREV entrou com açao 

para reparaçao do prejuízo causado, falou que com a portaria 

do Ministério da Previdência n' 17012012 e seus critérios 

qualitativos que crie para a AMPREV uma proteçao maior na 

escolha dos seus gestor!!. para aplicar os fundos. Relembrou 

também.da liquidaçAo com o Banco Cruzei'o do Sul, onde a 

inslituiçao nao aplicava no banco e sim apllcaçao em fundos, 

tanto que a Amprev conseguiu resgatar 90% do que foi 

investido estando ainda em processo de resgate. Por isso o 

CornHé tem maior cautela na escolha dos gestores de fundo$ a 

serem aplicados. levantou também o ponto no Hem 6 -

Diretrizes de aplicação. onde traz a retrospectiva do cenário 

economico de 2012 e o mapeamento de como estA â economia 

mundial atual, tanto o cenârio da zona do Euro, EUA e Brasil e 

expectativa. Continuou falando sobre a mudança no conselho a 

partir de fevereiro de 2013. onde o conselho Ira escolher 3. 

novos membros para compor o Comitê de Investimentos - CIAP 

e hJI e necessidade de se preparar os conselheiros para a 

escolha, e a· ideia é deixar as bases prontas na polltica para! 

esses novos conselheiros que irAo lazer parte do CIAP. O 

Conselheiro Fem1ndo Cezar falou qua os pontos relevantes ja 

foram d~os. e pediu que o Sr. Presidente solicitasse a presença 

des servidoras Franclcleide e Aine que silo membros do CIAP 

para com por mesa para o esclarecimento de 

questionamentos e dUvidas. O Conselheiro P1ulo Madeira 

falou que nao teve oportunidade de fazer analise aprofundada 

dos dados que foram remetidos. e parabenizou a P,esidência 

pelo previa encaminhamento do material da reuniAo, e que 

gostaria de saber como tem funcionado a escolha das 

instituiçOes e os critMos, e se nessas relações com as 

instituiçOes em alguma situaçao ja foi . posto atg 

contrapartfda pór parte dA AMPREV para que haja a 

da lnstituiçAo. O Conselheiro Damll!on citou como e mplo. o 

Banco Cruzeiro do Sul que se oferece para ajudar nessa parle. 

inClusive ja fez dàaçto de um veiculo é AMPREV. sOque para 

que isso aco~e~.!...~. AMPREV tem de apresentar um projeto 
para eles, e nao se pode vincular a ajuda do banco ao produto · 

fnanceiro e ano seu ponto de vista isso~ arriscado de se laze.r, 

por que com o tempo todos os bancos vlo querer oferecer 

bens ou ajuda desse tipo e ficar atrelado ao produto. O 

. Conselheiro Paulo retomou a palavra para dizer que na sua 

eapecillcaçao a anáfise dos critérios onde todas as institulç6es 

oferecem os mesmos produtos ~ viável escolher a que traga 

mais beneficios, e cHou que pelo menos nas releçoea privadas 

ê assim que funCiona, e nessa situação a AMPREV é o cliente. 

·e seria um ganho indireto, e acha razoavel discutir Isso com a 

lnstHuiçao sem atrelar. O Conselheiro Damilton falou que 

sempre haverá um percentual de dfferença entre um banco e 

outro, e com retaçao a instituiçlo lazer convenio pàra oferecer 

velculos por exemplo. alguns bancoS ja ofereceram. o que tana 

é a AMPREV lazer o projeto e enviar a eles. O Conselheiro 

LuiZ Afonso falou que acha interessante a decisAo que !oi feita . 

pelo comHê com refaçA o à reduçao do percentual, e que no se~ 

ponto de vista como economista hoje como esta o me1cado é 

melhor diminuir o percentual em renda variével, e o que o 

chama ateriçao é o que o conselheiro Paulo colocou. quais sao 

os crijérios estabelecidos, por que observandc. existem 

algumas institulçoes qua estio com rentabüidade negativa, e 

concorda que. a AMPREV sendo cUente os bancos tem de 

entrar com· algum tipo de 'patroclnio'. O Sr. Preakle.nte falou 

que na própria polftica rio item 08 "as disposlçoes gerais fale 

de apolo técnico de cursos. seminGrios a caJiacitaçAo dos 

membros dos conselhos, Estadual, Fiscal e Corn~ê de 

Investimentos, sem nenhuma vinculaçao aos produtos de 

investimentos. O .Conselheiro Paulo sugeriu que fossem leitos 
. ' . 

cur.sos voltados na 'raa de Investimentos para os conselheiros. 

O Conselheiro ladllson falou que algumas irn;~tulçoes jA vêm 

.oferecendo cursos, semintrios e capacltaçAo, e induslve ~ 

Banco Bradesco se dispO. a patrocinar o carnaval do Amap~, 

basta que seja feito o projeto para análise e se for aprovado 

será realizado. Falou que o CIAP passou mais Q, um ano 

estudando o FIP pare ·verifJCaçfto e aplicaçlo, falou que antes 

de fazer cada aplicaçto ·o Comitê analise todo o entorno. 

envolvente ao banco pera verifiCar a viabirldade da aplicaçao. 
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O Conselheiro Femendo Cezar comentou a respeito do 

trabalho exercido pelo CIAP e a da sua aatisfaçAo pela que la! 
ieijo. O Canselheiro Luiz Afonso perguntou pór que foi' 

aplicada mais valores no Bradesco do que na Caixa 

EconOmica. O Sr. Presidente regiStrou a presença da 

Conselheira Maricélia Campelo. O Conselheiro Ladll•on e 
resposta ao canselheiro Luiz Afonso falou que o Bradesco m 

mostrado gestao muito boa e tem batido meta atuarial p isso 

recebe recursos de aporte com bons valores. O Sr. Presidente 

ressanou que os · extratos mensais encontram-se no site 

transparêncoa, ~falo~ que nesse ano foi diSponibilizado curs(\ 
de mercado financeiro com duraçao de uma semana para 

certifrcaçao do conselho. ó Conselheiro Ladilson sugeriu que 

nas reuniOes com os representantes dos bancos fosse 

convidado o Conselho Estadual de Previdência para participar. 

com a autorizaçao do Comitê. O Conselheiro Fernando 

pontuou o item 5 da Polltica que trata da meta atuarial. falou 

que a polltica de Investimentos da AMPREV tem que se manter 

dentro das metas exigíveis, e hoje com o trabalho do CIAP no 

geral foi batida a meta atuarial e meta gerencial, demonstrando 

que a polltica adotada vem mostrando resuftados positivos. 

Falou que hoje o CIAP conta com um membro representante 

do Consélho Fiscal, na figura dei Sr. Benedito Balieiro,. e um 

membro representante da Procuradoria Jurldica, na figura da 

Ora. Eliane Feio. O Sr. Presidente pediu para os conselheiros 

ohservàrem as alleraçOes nas planilhas dos planos fananceiro e 

previdenciario, e se havia alguma dúvida ou questiooamento 

quanto a polltica de investimentos para 2013. Nao houve 

nenhuma dúvida ou questionamentQ restante passando assim 

para a votaçac da aprovaç~o. Dellberaçao: Todos os 

conselheiros presentes votaram pela aprovaçAo sem nenhuma 

ressalva da polilica para 2013. O Sr. Presidente informou que 

a polltica pode ser revista e -alterada a qualquer momento. e 

que o motivo dessa extraordinária para aprovaçao se dá pela 

exigência do Ministério da Previdência de ter publicado no seu 

site a polltica aprovada. Após a votaçto todos desejaram· boas 

festa's de natal e réveillon, com votos de sucesso. Nao havendo 

mais nada a tratar. o Senhor Presidente agradeceu a presença 

e a participação de lodos. e encerrou a reunilo as 18h: 34min, 

da qual eu. Gleyssiane Maria Santana dos Reis, Secretaria; 

_1a11rei a presen!e. ata, que. será assinada pelos Conselheiros 

presentes e por mim própria. Macapá-AP, 20 de dezembro de 

2012. 

Xirlene do Socorro da Costa: 
Membro Titular, represenla:-:n~te~dos::::-:s:-:-e=-rv~id;-o-res----,d:-o-;Tc-.rt::-bu-nal 
de ContAR. · 

Santana dos 

@e~n ) 
Francisco Sávio Alves Pinto 

PORTARIA N"0037 /2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE ' • . po 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe silo conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista <i teor do Processo n"014. 
000099/2013 Memo. n• 201/2013-
. URVIDETRAN, 

RESOLVE: 
ART.1• Retificar a Portaria OG6, de f8 de 

janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial do 
Est'ado do Amapá n• 5392 d.e 21' de janeirQ de 
2013, que passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

Onde se lê: 
•"08 a 10 de fevereiro de 2013" 
... ANDRÉ LUIS SOUZA DO NASCIMENTO, 

Agente AdministrativoNistoriador e ... 
Leia-se: 

"08 a 10 de março de 2013" 
... ANDRÉ LUIS SOUZA DO NASCIMENTO, 
Agente AdministrativoNistoriador, "JOSÉ 
EDVAN DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Chefe 
de Unidade de Fiscalizacào de Transito/ 
Motorista" e... · 
ART 2• • Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposiçoes e trário. 

Macapá-AP, ?fi ~ar. de 2013. 

FRANCISCO A 
Dele do d Pol 
o· etor DET 

PÓRTARIA N• 0046/2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe sào conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo N" 
014.0001311/2013 • Memo. n• 0020/2013-
CIRETRAN/OIAPOQUE /DETRAN, 

RESOLVE: 
ART 1" • HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores MARIA CRISTINA 
GOMES DOS SANTOS, -Gerente de 
CIRETRAN/OIAPOQUE- FGS2, para Viajar da 

. sede de suas atividades funcionais Oiapoque
AP até ao município de Macapá/Oiapoque-AP, 
com o objetivo de Acompanhar e Protocolar 
Processos, no periodo de 04 a 07 de fevereiro 
de 2013. 

ART 2" • Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua ·publicação, 
revogando-se todas di!sposiçoes em 
contrário. 

Macapá-ÁP, O 
FRANCIS 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe sào conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo n• 
014.001901 Memo. n• 
006/2013/COTEC/DETRAN/AP I 

RESOLVE: 
ART 1" • HOMOLOGAR o 

deslo.camento dos servidores EDSON 
VVANDER SANTOS QUADROS, Gerente do 
Núcleo de Manutenção e Segurança FGS 2 e 
CÁSSIO CALLINS SILVA,Chefe de Agência de 
Transito FGS 1 da sede de suas atividades 
funcionais Macapá/AP até ao Municlpio de 
ltaubal do Piririm /AP, com o objetivo de 
oferecer suporte necessário para os 
funcionários do Núcleo de Condutores que irao 
realizar abertura de processos( Primeira 
Habilitação, Renovação etc.), no período de 15 
a 17 de fevereiro de 2013. 

ART 2" · Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publlcaçao, 
revogando-se todas as disposiçoes em 
contrário. 

·Macapá- P, 

Pág. 51 

PORTARIA N"0050 /2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe silo conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de· 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo n• 
014.001991 Memo. n• 
008/2013/COTEC/DETRAN/AP, 

RESOLVE: 
ART 1• • HOMOLOGAR o 

deslocamento dos' serVidores FABIO 
FERNANDES FALCAO, Coordenador de 
Tecnologia FGS. 3, EDSON WANDER SANTOS 
QUADROS, Gerente do Núcleo de Manutencao 
e Segurança FGS 2, CÁSSIO CALÚNS 
SILVA,Chefe de Agência de Transito FGS 1 e 
ANTÓNIO JOSÉ CUNHA DA SI~VA, Chefe de 
Agência de Transito FGS1 , como motorista da' 
sede de suas atividades funcionais Macapá/AP 
até ao Município de Oiapoque /AP, com o 
objetivo de Aplicar o exame Teórico de 1• 
Habllitaçào, no perío~o de 01 a 03 de março de · 
2013. 

ART 2" • Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicaçào, 
revogando-se todas as disposiçoes em 
contrário. 

Macapá-AP1 

FRANCISC 

PORTARIA N•o051/2013- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe sào conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista ·o teor do Processo n• 

. 014.001993 Memo. n• 
009/2013/CEC/DETRAN/AP, 

RESOLVE: · 
ART 1° • HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores MARCIO 
ROBERTO DA SILVA PANTOJA, Chefe de 
Unidade de Planejamento Educacional FGS 1, 
BEATRIZ SANTOS BRITO, Chefe de Agência de 
Transito FGS1, MILEIDE TRINDADE DE 
LMEIDA,Chefe de unidade de pericia 
Psicológica FGS 1 e ANTONIO JOSÉ CUNHA 
DA SILVA, Chefe de Agência de Transito FGS1, 
como motorista da sede de suas atividades 
funcionais Macapá/AP até ao ·Município de 
Amapá/AP, com· o objetivo de 
Acompanhamento Médico e Psicológico na 
Abertura de Processos no município do Amapá 
e Fiscalização nas salas onde serao Realizados 

Diretor-Presidente do DETRAN/AP 
Exames para a 1" Habilitaçào, 

renovação e Adic;ao de Categorias, no periodo 
de 22 a 24 de fevereiro de 2013. 

ART 2• • Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua · publicac;ao, 
revogando-se todas as disposiçoes em 
contrário. 

· Macapá-AP 

PORTARIA N"0052/2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no ·uso de. suas 
atribuiçoes legais que lhe silo conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo n• 
014.001986 Memo. n• 
007/2013/COTEC/DETRAN/ AP, 

RESOLVE: 
ART 1" • HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores MARLON 
FIGUEIREDO PESSOA, Chefe de Unidade de 
lnfraçoes FGS 1, CÁSSIO CALLINS 
SILVA,Chefe de Agência de Transito FGS 1 e 
ADOLFO ADELMO RAMALHO DE OLIVEIRA, 
Gerente de CIRETRAN/Porto Grande 'FGS 2 . , 
como motorista da sede de suas atividades. : 
funcionais Macapá/AP até ao Município tlej 
Amapá/AP ,_com o objetivo de_ oferecer suporte. . 
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necessário. para.os funcionários do Nücleo de 
Gondutores que lrao reaU:zar Abertura· dé 
Processos de 1~ Habllita~ao, renovação .etc .. , 
no período de 22 11 24 de fevereiró de 2013., 

ART 2• • Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua. pub,llcaçào, 
revogando.se todas as dlsposic;oes em 
contrário. 

Macapá-ÁP 

.. (DIÁRIO Of.ICIAL) 

Pregoeiro e ~quipe de Apolo, designados Jiéla 
Portaria n° 207/2012-DETRAN, toma público 
para -o co!'heclmento dos interessados ciue 
R.EALIZARA licitação na modalidade PREGAO 
na forma ELETRÔNiCA N° ó03/2013-
CPUDETRAN, referente à aquisição. de 50,000 
(cinquenta milf .lacres de segurança, sem 
sistema de rastreabllidade para aténder as 
demándas do, .Départamento Estadual de 

--- Trânsito . do Amapá, de acordo ·com as 
espei:ificaç6es do Termo dé Referência -
anexo r do ·EdliAI. · 

PORTARIÀ N" 0053/2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO~ ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atrlbulçtles legais que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n• 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo n• 
014.001989 Memo. n• 007/2013 
RENACH/COP/DETRAN/AP, 

RESOLVE: 
ART 1• • HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores DOMINGOS 
SÁVIO DO CARMO LACERDA, Gerente de 
Núcleo de Condutores FGS 2, EDEVAR LIMA 
ISACKSSON FILHO, Chefe de Unidade de 
Registro de Condutores FGS 1, JOSÉ RENÂTO 
SOUZA DE ALMEIDA, Chefe de Agência de 
Trânsito FGS 1, ROSENIR PICANÇO LEMOS, 
Chefe de Unidade de lnfrac;ào/CIRETRAN FGS 
1, IVAN GOMES DA SILVA, Responsável por 
Atividade Nível til FGI3/CIRETRAN, LUCIRLENE 
RABELO NOGUEIRA DA SILVA, Responsável 
por Atividade Nivellll, FGI 3/CIRETRAN e JOSÉ 
EDVAN DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Chefe de 
Unidade de Fiscalizac;ao de Transito, FGS 1 
como Motorista da sede de suas atividades 
funcionais Macapá/AP até ao Município de 
Amapá/AP, cóm o objetivo de oferecer suporte 
necessário para os funcionários do Núcleo de 
Condutores que irao realizar abertura de 
Processo de 1a Habilitação, Renovação etc .. , 
no período de 22 a 24 de fevereiro de 2013. 

ART 2• - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicaçao, 
revogando-se todas as disposlçoes e!tl 
contrário. 

Macapá-AP /rço de 2013. 
r: 

FRANCI 

PORTARIA N°0054/2013- DETRAN/AP 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuiçoes legais que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n° 0491 de 27 de Fevereiro de 2012, 
tendo em vista o teor do Processo n• 
014.001990 Memo. n° 
029/2013/COTEC/DETRAN/AP, 

RESOLVE: 
ART 1° HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores FABIO 
FERNANDES FALCAO, Coordenador de 
Tecnologia FGS 3, EDSON WANDER SANTOS 
QUADROS, Gerente do Núcleo de Manutençao 
e Segurança FGS 2, CÁSSIO CALLINS 
SILVA,Chefe de Agência de Transito FGS 1 e 
ADOLFO ADELMO RAMALHO DE OLIVEIRA, 
Gerente de CIRETRAN/Porto Grande FGS 2 , 
como motorista da sede de suas atividades 
funcionais Macapá/AP até ao Municlpio de 
Laranjal do Jari /AP, com o objetivo de Realizar 
Manutenção dos Computadores do DETRAN 
localizados no super Fácil de Laranjal do Jari, 
no período de 08 a 10 de março de 2013. 

ART 2" - Esta Portaria entrará 
de sua publicaçao, 
as disposiçoes em 

. AVISO DE LICITACÂO 

O Departamento Estadual de TrAnsito do 
Amapá - DETRÁN, por lnt~rmédio de seu 

ACOLHIMENTlJ. DAs PROPOSTAS: no 
eniiereço eretr6nlc9: https:/lwww.llcttacoes-
e.com.br, a partir das OBhOOmin do dia 
98103/2013. . ' . . 
ABERTURA DA SEÇÃO DE LANCES: 10hó0min 
do dia 25/03/2013. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço 
eletrônico: www.lieltacoes-e.com.br. 
INFORMAÇ0ES: pelo telefone (096) 3312-3206 
das OBhOOmin às 13h00mln. · 

(I EF 

Macapá-AP, 08 de março de 2013. 

Enivaldo Ba~Machado 
Pregoeiro ~:e~:;RAN/AP 

) 
Ana Margarida Castro Euler 

PORTARIA N° 038/13- UNP/CAFnEF-AP 

A OIRETORA·PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO />J#PÁ, no uso das 
atribuições que tne sao·conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 201 1, e tendo em viste o contido no Memorando 
n• 01112013-GASnEF, bem como, processo de n• 

' 230.205.064113. 

RESOLVE: 

Art. t• • Autortzar o dettocamento da servidora Ora, 
Ana M.,g;rlda Caatro Euler, Diretora Presidente-IEF. 
Cód.FG$-4, para ·viajar da sede de suas atividades 
Macapâ/AP, até os municipi~ de Porto GrandeiAP e 
Tartarugatzlnho/AP, com objetivo de visitar os Escritórios 
Regionais de Porto Grande e Tartarugatzinho e participar de . 
reuniao nas Prefeituras locais, no perlodo de 06103 a 
08103/2013, e da deslgnaçao do servidor Giovani Musial. 
Chefe de Gabinete. Cód. FGS-3. pelo exercicio, em 
aubtltitulçêo do cargo de Diretor-Presidente do Instituto 
Estadual de Florestas, durante o impedimento da titular. 

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

Macapá-Ap.·04Ji~Mar~çolle~13. 

ANA MARGA~~ T O EULER 
Diret6ra-P· sld e · 

tEF/AP 

PORTARIA N° 038/13 • UNP/CAFIIEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ. no uso das 
atribuições que lhe sAo conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro- de 201 1, e lendo em viste o contido no Memorando 
rf . 0812013~.R. TARTARUGAlZINHOIIEF, bem como, 
ptOC8S$O do rf 230.205.073/13. 

RESOLVE: 

Art. 1• - AIADr!Zar o doeloeamento do servidor, Paulo 
Humberto Benigno Feio, Extensionista Floresta~CTF/IEF, pera' 
viajar da sede de suas atividades Macapâ/AP. conforme 
Portaria de n• 307/12-IEF até o municlpio de 
TartatUgatzlnho/AP, no período de 06/03 a 0810312013, com 
Objetivo de lransportar o material de esg116óo /computadoreS 
OObfeak e1c.,.l e orovideneiar a devida montagem dos 

g:;r6{;a~';gi~l"f:t:n~~a~~~to% 0!üJ~;Q\:fe d~ 
possibUidaQe de melboda do eS!aco flsico local 

Art. 2"- Oé-M ciência. registre-se e publique-se. 

:~:·~T~~, Di=~n~Em 
.• IEF/"f.._ .. 

~ORTARIA N• 040/13- UNP/CAFnEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 
atribuiç!!es que lhe sao Conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 201 1. e tendo em viste o contido no Memorando 
n• 03-C/2013-CTFnEF, bem como, processo de n• 
230.205.071/13. 

RESOL'VE: 

.. . . Art. 1• ·Autorizar o deslocam~nto do servidor, Mario 
Roberto Marinho de Oliveira, Coordenador Técnico Florestal· 
PTFnEF, Cód.FGS-3. para viajar da,sede de suas atividades 
PllleapA!AP, até o municlpio de Porto Graride!AP, no dia 
0~0312013, com objetivo de fazer yjsjta 'o Esctltódo Regional 
e runto _çom a PlrelOr1! do jEF Ora Ana Eyler oarticipar de uma 
reunia o na Pre!eHura local. 

r 
Art. 2" • Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

::: ... ~~-~~:~~ 
rnrei!!t ide~ E 

IFFl P 

. ~ . 
PORTARIA N" 041/~3 • UNPICAFnEF-AP 

A . DIRETORA-PRESIDENTE 00 INSTITUT.O 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ. no uso das 

• atrit>uiÇOes que lhe sAo conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 201 1, e tendo em vista ·O contido no Memorando 
n• 1212013~.R. TARTARUGALZINHO, bem como, procnso 
de n• 230.205.0611/13. 

RESOLVE: 

Art. 1° - HomolOgar o deslocamento dos servidor~s 
FUtpe do Carmo da Silva, Exlensionista Florestai/IEF e Edilon 
Dlrtiz da Silva • .:Téroico em Extensl!o RuratnEF. para viajarem 
da sede de suas atividades Tartarugatzlnho/AP. até os 
municípios de Somo do Navlo/AP -e Pedra Branca/AP. no 
período de 05103 a 16/0312013, com objetivo de ~ 
levantamento de yeaetacao, identificar e fazer o cadastramento 
de extra!ores de cipó tjtica, com vjsüa ao .manejo e emissão de 
autorizacAo ambiental. que ocorrerá no PA Tucano I e 11 PA 
Serra do Navio e PA Pe!!ra Branca 

Art. 2"- Dê-se ciência, registre-se e pubüque-se. 

PORTARIA N" 043113 • UNP/CAFnEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE 00 INSTITUTO 
ESTAÓUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
éle janeiro de 201 1, e tendo em vista o contido no Memorando . 
n" 11/2013-E.R. PORTO GRANDE. bem como. processo de 
n• 230.205.067/13. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Homologar o deslocamento dos servidores 
Mayda Richelle Cavalcante Vasconcetoa, Técnica em 
EX1ensAo RuraUIEF e César Augusto Rodrigues de Souza, 
Técnico, Extensionista Florestai-IEF, para viajarem da sede de 
suas atividades MacapAIAP, conforme Portaria de n• 307/12-
IEF, até os municípios de Serra do Navlo/AP e Pedra 
Branca/AP. no período de 05/03 a 16103/2013, com objetivo de 
fazer levantamento de vege1acao identificar e fazer o 
çadasfO!meoto de extratores de cipó titica com vjsüa ao 
manejo e emissao de auloózacao ambiental que ocorreo! no 
PA lJ!cano I e 11, PA Serra do Navio e PA Pedra Branca 

Ar't. 2". Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

PORTARIA N" 044/13- UNP/CAFIIEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ. no uso das 
atribuições que lhe sAo conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 20t1, e tendo em· vista o contido no Memorando 
n0010/2013-GABIIEF. bem como. proC88So de n• 
230.205.063/13. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Homologar o deslocamento da servidora, 
Ora. Ana Margarida Castro Euler, Diretora Presidente-IEF, 
COd.FGS-4, para viajar da sede de suas atividades 
MacapA/AP, ate o município de MazagloiAP. com objetivo de 
visitar o Escritório Regional de Mazagao e participar de reynjAo 
na Prefeitura local 

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

PORTARIA N" 045113- UNP/CAFnEF·AP ... 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ. no uso· (las 
atribuiÇOes que lhe sao conleódas_pelo.Decreto n• 033 de 03 
de janeiro d.!!_ 20t 1, e tendo em vista o contido no Memof!l.ndO 
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n"'26/2013-CTFnEF. bem como. processo de n• 
. 230.205.072/13. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Homologar o· deslocamento do servidor. 
Mario Roberto Miirlnho de Oliveira, Coordenador Técnico 
Florestai-CTFnEF, Cód.FGS-3. para viajar da sede de suas 
atividades Macapá/AP, até o município de MazagAo/AP, no dia 
0510312013, com objetivo de fazer viSita ao Escritório Reoional 
e junto com a Diretora do IEF Ora Ana Euler PartiCipar de uma 
reunião na Prefeitura local · · 

Art. 2' ·Dê-se ciência, registre-se e pulllique-se. 

PORTARIA N' 046113 • UNP/CAFnEF·AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 
atribuiçOes que lhe são conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando 
n'11/2013·E.R. TARTARUGALZINHO. bem como, processo 
de n• 230.205.070113. · 

RESOLVE: 

Art. 1' • Homologar o deslocamento do servidor, 
Filipe do Canno da Silva, Extensionista FlorestaVIEF, para 
viajar da sede de suas atividades Tartarugalzlnho/AP, até o 
municlpio de Macapá/AP, no dia 01103/2013, com objetivo de 
participar da reuniao de niVelamento da eguioe de camoo no 
auditório da SPR gue fará o levantamento de yeoetacao a 
identifiçacão e o cadastramento de extratores de cipó tilica 
com vista ao manejo e emissao de autorizacao ambiental. 

Art. 2'. Dé-se CiênCia, registre-se e publique-se. 

PORTARIA N° 047/13 • UNP/CAF/IEF-AP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 033 de 03 
de janeiro de 2011, e tendo em vista o contido no Memorando 
n'002/2013-E.R. LARANJAL DO JARI. bem como, processo 
de n• 230.205.068113. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Homologar o deslocamento da servidora, 
Shella Mara da Costa Monte, Chefe de Unidade de 
Tecnologia da Madelra-IEF. Cód.FGS·I. para viajar da sede de 
suas atividades Laranjal do JarVAP, alé a comunidade São 
Francisco do lratapuru, no municipio de Laranjal do Jari, no 
periodo de 28/02 a 03103!2013, com objetivo de colaborar com 
a aplicag!o de yroa oftçjoa sobre cerliftcag!o FSC, realizada na 
comunjdade São Francisco do Jratapuru. 

Art. 2'. Dé-se ciênda. registre-se e publique-se. 

Homologo, na forma da Lei 
n• 8.666/93, em: 

'~~ ~flff·AP 
~m (•ercíov 

Justificativa n• 004/2013- IEF/AP 

Processo n•: 230205.459/12 
Assunto: Dispensa de licitação 
Fundamento: Art. 24, X e 26 da Lei n• 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
Favorecido: Carlos Alberto da Conceição Pereira 
Objeto: Locaçao de Imóvel para funciona.mento da 
sede do Escritório Regional do IEF no Municlpio 
de Porto Grande. 
Valor: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) 
Recurso: ·Ação 2379 Fonte 101 Elemento de 
despesa 33.90.36 

Senhora Diretora, 
Justifica-se a presente despesa em favor 

do Sr. Carlos Alberto da Conceição Pereira, no 
valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos 
reais), referente à contratação destinada a 
locação de imóvel no Municlpio de Porto Grande 
para o funcionamento de base operacional deste 
IEF/AP (sede do Escritório Regional) COJ!.I vigência 
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de 12 (doze) meses, de propriedade do 
Interessado acima identificado e localizado na Rua 
Getúlio Vargas, n•. 265, Centro, CEP 68.997-000, 
Porto Grande/AP, com as especificações 
constantes na proposta anexa aos autos do 
processo. 

A necessidade foi identificada e detalhada 
no Memo. n• 221/2012 - CTFIIEF e Memo n•. 
07/2013- E. R. PORTO GRANDE que justificam a 
despesa. Ressaltamos, ainda, que o preço esta 
compatível com o de mercado, serido mais 
vantajoso para a administração após criteriosa 
pesquisa e avaliação prévia, encontrando amparo 
leg'al no art. 24, inciso X da Lei n• 8.666/93 e 
alterações posteriores, caracterizando dispensa de 
licitação. 

A locação de imóvel esta entre as 
hipóteses de dispensa de licitação, no entanto, 
cabe ·lembrar que a dispensabilidade de licitação 
não significa fragilidade na escolha e no 
processamento da despesa. 

O trinômio necessidade, preço e avaliação 
. estão presentes no art. 24, X da Lei de Licitações 
e por consequência também devem estar 
prese·ntes nos autos da dispensa a ser 
concretizada. Vejamos o que diz o dispositivo: 

Art. 24. É diSpensável a licitação: 
( ... ) 
X· para a compra ou locação de Imóvel 
destinado ao atendimento das finalidades 
precipuas da administração, cujas 
necessidades de lnstalac3o e tocallzacAo 
condicionem a sua escolha, desde que o 
oreco sela comoatlve! com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia. (Lei n• 
8.666/93). Grifei 

Depreende-se dos autos a comprovação 
do atendimento dos três requisitos: 

(i) Necessidade de imóvel para o 
desempenho das atividades administrativas, pois o 
IEF não tem prédio próprio naquele Município, 
bem como o contrato de locação que possula foi 
rescindido em razão das precarias condições do 
local, conforme relatório da equipe técnica. anexo; 

(ii) Adequação de um imóvel 
especifico para a satisfa~o das necessidades da 
Administração, conforme levantamento realizado 
pela Gerência Regional, o imóvel atende as 
necessidades do IEF, inclusive anexando 
fotografias; e · 

(iii) Compatibilidade do preço 
exigido com aquele vigente no mercado, 
comprovada através de pesquisa e avaliação 
prévia realizada pela Equipe Técnica na busca de 
imóveis naquele Município que atenda as 
necessidades do I E F. 

Existe, nos autos, despacho orçamentário 
positivo, além de manifestaçao favorável da 
ADINS/IEF para emissão de Justificativa de 
Dispensa para um período de 12 (doze) meses. 

Desta forma, dando-se 
cumprimento ao que dispõe o art. 26 da Lei de 
Licitações e suas alterações, submetemos a 
presente justificativa a Vossa Excelência, para fins 
de homologação e posterior publicação. 

Hada metda 
Assessor Jurldico em Exerclcio- IEF/AP 

_OAB/AP 1655 

I(Prodap 

José Alípio Diniz de Moraes Júnior 

) 

PORTA R I A (P) N° 006/2013· PRODAP 

O Presidente do Centro de Gestão da 
Tecnologia da Informação no uso das suas atribuições que 
lhe sao conferidas pelo Decreto n• 0002 de 03 de janeiro 
de 2011 e Lei n• 0310 de 05 de dezembro de ~996 e 
alterada pela Lei n• 318 de 23 de dezembro de 1996 
conforme Memo de n• 13/2013 ·- GAB/PRODAP, d~ 
06.03.2013, 

RESOLVE: 

Designar ZACARIAS ALVES DE ARAÚJO 
NETO, GERENTE GERAL DO PROJETO "SISTEMAS DE 
CONSIGNAÇ0ES" FGS-3, para viajar de Macapá/AP, sede 
de suas atividades, até a Guiana Francesa, no periodo de 
11 a 15.03.1). para participar da Vil[ Reunião da Comi~são 
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Mista de Cooperação T rahsfronteiriça Brasil· França. 

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

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapâ-AP, 06 de 
marçode2013.· · · . _A~-' ' . 

- .. ::z;_..---.. . .~ .. , .:.-
JOSÉ AL~'Ó.E MORAES JÚNIOR 

Presidente do PRODAP 

P O R TA R I A (P) N• 007/2013· PRODAP 

O Presidente do Centro de Gestão da 
Tecni>logia da Informação no uso âas suas atribuições 
que lhe são conferidas, pelo Decreto n• 0002 de 03 de 
janeiro de 2011 e Lei n• 0310 de 05 de dezembro de 
1'996 e anerada pela Lei n• 318 de 23 de dezembro ·de 
1996, conforme Memo de n• 6/2013 
GEPROD/PRODAP. de 04.03.2013, 

RESOLVE: 

Designar ÉVERTON DE SOUSA VIEIRA, 
GERENTE DE PRODUÇÃO FGS-3, para viajar de 
Macapá!AP, sede de suas atividades. até a cidade de 
Brasllia-DF, no perlodo de 14 a 15.03.13, para participar 
da Reunião com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa -
RNP, tendo como pauta a 'expansao da Rede 
Comunitária ~etropolitana de Macapá - METROAP'. 
com ônus parcial para esta Autarquia. 

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

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP, 06 
de março de 2013. 

JOSÉ ALIPI~:=S JÚNIOR 
Presidénte do PRODAP 

PORTARIA N° 008/2013 

O PRESIDENTE DO CENTRO DE GESTÃO 

DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, pelo Decreto n• 0002 

de 03 de janeiro de 2011 e Lei n• 0310 de 05 de 

dezembro de 1996 e a~eração - Lei n• 318 de 23 de 

dezembro de 1996, conforme memorando n• 14/2013 

GAB/PRODAP, DE 06.03.2013, 

RESOLVE: 

1• • Conceder adiantamento em nome da 

servidora MARCIA RIBEIRO DE ALMEIDA, CPF 

378.573.712-20 funcionária do Quadro. de Pessoal !Jo 

Estado do Amapá, na função de Coordenadora da 

Coordenadoria de Redes/PRODAP, no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de custear 

despesas de pronto pagamento para atender as 

necessidades do PRODAP. 

2• • O adiantamento concedido deverá ser 

aplicado no máximo em 90(noventa) dias, a contar da data 

de recebimento. 

. 3° • A referida 'despesa deverá ser empenhada 

na Fonte Fundo de Recursos Próprios, (240) Programa de 

Trabalho 041261190, nos Elementos de Despesas 339030 

- Material de consumo, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reals),3390.39- Outros Serviços de Terceiros

Pessoa Jurldica, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil neaÍs). 

4° - O suprido deverâ apresentar a prestação 

de contas devidamente homologada pelo titular do órgao. 

na Coordenadoria de Contabilidade desde PRODAP, 

dentro de 10 (dez) dias, contados do término do prazo de 

aplicação constante no Item 2°. 

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

GABINETE 00 PRESIDENTE DO CENTRO DE GESTÃO 
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em Macapá-AP, 

07 de março de 20~ • 

JOSÉAL~~~SJUNIOR 
Presidente do PRODAP 
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EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 
001/2012-PRODAP 

1° ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2012 PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE IP · PERMANENTE. DEDICADO E 
EXCLUSIVO, COM BANDA TOTAL 
GARANTIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃOIPRODAP- CONTRATANTE, E A 
EMPRESA PRONTO NET L TOA., COMO 
CONTRATADA. 

CONTRATANTE: O CENTRO DE GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO • PRODAP, 
CNPJ sob o n• 01.591.392/0001-i:l. com sede na 
Rua Sào José. sin. Centro. CEP: 68.900-00:l. 
Macapà-AP. representada neste ato pelo 
Presrdente. JOSÉ ALIPIO DiNIZ DE MORAES 
JUNIOR. portador da ca;teira de rden!ldade n" 
041738 2" Via. e do CPF n' 691 895.362.:15. 
residente e domiciliado nesta crdade 
CONTRATADA; PRONTO NET LTiJA .. inscr.ta no 
CNPJ (MF) sob v n°04.612 766./0001-88. 
estabelec•da na Rodov.a BR-316 Km O. n• SOCI. 
Castanheira. represent2da pelo seu O;retor. 
Senhor RUY MARTYRES DE OLIVEIRA. 
portador(a) da Cédula de Identidade n°2374454 
SSPIPA e do CPF (MF) 400 862.912-20 residente 
e domiciliado na Rua Curuça. n• 25:J- Apto 1:10.). 
Bairro Umarizal. Belér,,,,:>A 
As CONTRATANTES têm entre SI ju&tc e 
avençado e celebram o presente Termo Aditiv:> 
instruido no PA n• 708312013-orodap. medi~n1e as 
cláusulas e condições que se seguern 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: Funda-se o presente Terrno Aditivo co'n 
fulcro no art. 57 11 e IV. da Lei n• ê. 666. de 2·i de 
junho de 1993, confor:ne .pa:ecer corltrdo nos 
autos do processo n·' "(iS,;i:{O 1.l-1:rooap 

GLÁUSULA SEGUNDA - DO o·B.JETC: O . 
presehte Termo Adit:vo ten" p:x obJet:l d.õr 
continuidade na ~restaçác, de :;c;rviço de IP 
Permanente. dedicado e er.clusivo. com banda 
total garantrda via rádio, conforme necessidades 
do Centro de Gest~o •1a Tecnob~ia d."! lnfc.r·naçâo 
- PRODAP para prover acesse a ln\ernzt às 
ent•dades do Gove:no do E!õta~o cto 1\rr.apa 
conforme caracteristic:as : quanticades C·Jnsta•1t;!s 
no Anexo do Preg§•J pr2~.enr.ii!l 00612011 
PRODAP pelo perioao de 12 (doze) mest:!s 

CLÁUSULA TEHCEiRA - DA VIGêNCIA: O 
presente Termo Ad,t.vo er•tr<:~rá em vrg:;r dra 
01/03/2013 e se es<endcra até v Crõ J1i03/2U 14 ----· -
CLAÚSULA QUART.~ -- DA DOTACAO E DO 
PREÇO: As despesas decorr~:1te~ deste- Ter'l1o 
Aditivo somam o montante estrrnado no tota: de 
840.000.00 (oitocentos e quarenta moi reais) e 
correrá à conta dos recursos :1?. RTU. F·.mt:c 101. 
Elemento de Despesa 3390 39. Progíama (le 
Trabalho n" 1190. Ação· 23B2. !;xercicra 2013 

PARÁGRAFO PRIMEIRO; A despesa para os 
exerci cios subsequentes. quando for o caso. se ·á 
alocada à dotação orçamentà,ia prevista pilra 
atendimento dessa frnalidade. a ser consignada ao 
Centro de Gestão da Tecnoioc•a d:l 1,-,focm;;c~~· • 
PRODAP. pela Ler Orc.<~ntentà~.:. /•.r.uai. 

CLÁUSULA QUINT,II.: Permancc:e;r in<t't•;r;;~ils as 
demais Cláusulas cactuadas no f1~'tr.:men!o 
originário. ora aditada5. 

CLÁUSULA SEXTA -- DA PÚBLICAÇÃO: 1\ 
publicação de prese:-t~r. instr~rrnento deve-a ;;.:;r 
feita. em resumo. no r.rari<" Of·c•;•l da est;;1n d'l 
Amapá. ern observá r ~~a 30 esta:u: I:) ~ : .. nr!;gc; '.i1 
e parágrafo 1" da Le. !l.6éi6i!i3 

CLÁUSULA !'ÉTIMA - DO F0R0: O "'"··n rJ~SIG 
termo Ad•tivo é o da C:.;rnélrca 1~ M.'lçap:\ [f.'.a-:'J 
do Amapá. com exc'usão de :lualqr,er outro r-or 
mais privilegrado que seta 

Por estarem assim. JUf,tas e concordes. as oartes 
assrnam o presente inst:umemo em Oj ttrêsl 11ras 
de igual teor e forma rH pe:;ençn de 02 •dii3Sl 
testemunhas. no ti:11 assinaca~ 
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Macapá- .\P O~ ·:le> r.1arço de 2013. 

JOSÉ AlÍPIO .c.~AES JUNIOR 
PRE~;~VIRu;~AP 

CONTRATANTE 

(Procon 
Maria Nilza Amaral de Araújo 

TERMO ADITIVO N. 001/2013- PROCON/AP 

·1• TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 003/2011· 
PROCON/AP, QUE FAZEM 
ENTRE SI, O INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO 
AMAPAIPROCON E A 
EMPRESA P. C. AUTOPEÇAS 
LTDA - ME. NA FORMA 
ABAIXO: 

O presente TERMO ADITIVO e nos melhores termos de 
direito, de 'Um lado o INSTITUTO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DO AMAPÁIPROCON. pessoa jurldica 
de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ N° 
05.658.146/0001-42. sediado a Av. Padre Julio Maria 
lombaerd, 1614, Santa Rita, Macapâ-AP, neste ato 
representado por sua Diretora Presidente a Sra. MARIA 
NILZA AMARAL DE ARAÚJO, brasileira. casada. 
pedagoga, portadora do RG n• 008084/SSP/AP e do 
CPF n• 316.009.992-04, residente e domiciliada nesta 
cidade de Macapá e de outro lado a Empresa P. C. 
AUTOPEÇAS LTDA- ME, CNPJ n• 07.326.634/0001-
88, estabelecidá ná Rua Paraná, n• t445-A- Santa Rita, 
representada neste ato pelo SR. PAULO SÉRGIO DE 
SOUZA, brasüeiro. casado, empresário. portador do RG 
n• 602926-PTC/AP e do CPF n• 385.555.222-34, 
residente e domiciliado nesta cidade de Macapá-AP, 
neste ato denominado CONTRATADO, resolvem de 
comum acordo e em conformidade com o disposto na 
Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, aditar 
o Contrato n• 00312011-PROCON/AP. mediante 
Cláusulas seguintes: 

I -. CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO 
LEGAL: · O presente Termo Ad~ivo tem como 
fundamento legal os prece.itos contidos no art. 57, inciso 
li, da Lei n•. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
Parecer Jurldlco/PROCON·Jif. 

11 -CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva. reparos e 
assistência mecânica, elétrica e lanternagem em geral. 
com fornecimento de componentes e peças. nos 
veículos do Instituto de Defesa do Consumidor do 
Amapé - PROCON/AP. 

llt- CLÁUSULA TERCEIRA. DO PREÇO: O valor total 
deste Tenno Aditivo será de R$ 34.280,22 (trinta e 
quatro mil duzentos e, oitenta reais e vinte e dois 
centavos), sendo liberado, conforme a necessidade da 
prestaçao de serviço. 

IV- CLÁUSULA QUARTA· DA DOTAÇÃO: O recurso 
para cobrir as despesas deste Termo Aditivo, será 
proveniente do crédito orçamentário de 2013, do 
Programa: 14.422.0120.2399, Elemento de Despesa: 
33.90.39, Fonte: 0101 e Unidade Orçamentária: 

. 330201. . 

V- CLÁUSULA-QUINTA· DA VIGÊNCIA: Este Termo 
Aditivo lerá vigência de 12 (doze) meses. com seu 
termo inicial na data de sua assinatura, a contar de 
02.01.2_013 a 31.12.2013, na fonna do Artigo 57 da Lei 
8.666/99 e suas alterações, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo. 

VI.- CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as 
demais Cláusulas do Contrato principal que não 
contrariem o presente Termo Aditivo. 

l
capá, 02 de janeiro de 2013. 

MARIA NILZA AR 1 L O ~ÚJO Dlretora-PredidentWo~AP 
CON!T'Rt TANTE 

: .11 

\./ 

TERMO ADITIVO~. 002/2013- PROCON/AP 

1° TERMO 
CONTRATO 

ADITIVO AO 
N° 003/2011· 
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PROCON/AP. QUE FAZEM 
ENTRE SI. O INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO 
AMAPAIPROCON E A 
EMPRESA BIATUR LTDA- ME. 
NA FORMA ABAIXO: 

O presente TERMO ADITIVO e nos melhores tennos de 
direito. de um lado o INSTITUTO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DO AMAPÁ/PROCON, pessoa jurldica 
de Direito Público Interno, inscrito no CNP J N° 
05.658.146/0001-42. sediado a Av. Padre Julio Maria 
Lombaerd, 1614, Santa Rita, Macapá-AP, neste alo 
representado por sua Diretora Presidente a Sra. MARIA 
NILZA AMARAL DE ARAÚJO, brasileira, casada. 
pedagoga, portadora do RG n• 008084/SSP/AP e do 
CPF n• 316.009.992-04, residente_ e domiciliada nesta 
cidade de Maca'pá e de outro lado a Empresa BIATUR 
LTDA- ME, CNPJ n• 07.441.952/0001-90, com sede na 
Rua General Rondon n• 1189 • Centro, representada 
neste ato pelo SR. CICERO GUSTAVO MARQUES 
VIANA, brasileiro. soHeiro, portador do RG n• 1362121· 
PA e do CPF n° 529.895.002178, residente e domiciliado 
nesta cidade de Macapá-AP, neste ato denominado 
CONTRATADO, resolvem de comum acordo e em 
confonnidade com o disposto na Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, aditar o Contrato n• 
004/2011-PROCON/AP, mediante Cláusulas seguintes: 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: O presente Termo Aditivo tem· como 
fundamento legal os preceitos contidos 110 art. 57, inciso 
11, da Lei n'. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
Parecer Juridico/PROCON-AP. 

11- CLÁUSULA SEGUNDA· 00 OBJETO: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto a prestação de serviços de 
ceservas, emissão de bilhetes e fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e internacionais, 
destinadas ao atendimento das necessidades do 
Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá • 
PROCON/AP. . 

111- CLÁUSULA TERCEIRA. DO PREÇO: O valor total 
deste Termo Aditivo será de R$ 56.292,06 (cinquenta e 
seis mil duzentos e noventa e dois reais e seis 
centavos), sendo liberado, confonne a necessidade da 
prestação de serviço. 

IV- CLÁUSULA QUARTA· DA DOTAÇÃO: O recurso 
para cobrir as despesas deste Termo Aditivo, será 
provenienle do crêd~o orçamentário de 2013, do 
Programa: 14.422.0120.2399, Elemento de Despesa: 
33.90.33, Fonte: 0101 e Unidade Orçamentária: 
330201. 

V- CLÁUSULA QUINTA· DA VIG~NCIA: Este Tenno 
~ditivo terá vigência de 12 (doze) meses. com seu. 

termo inicial na data de sua assinatura, a contar de 
02.01.2013 a 31.12.2013, na forma do Artigo 57 da Lei 
8.666/99 e suas alterações. podendo ser rescindido a 
qualquer tempo. . 

VI -CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as 
demais Cláusulas do Contrato principal que não 
contrariem o presente T o Aditivo. 

CICERO GUSTAVO MARQUES VIANA 
BIATUR LTDA- ME 

CONTRATADA 

~urnp ) 
Max Ataliba Ferreira Pires 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Fundamento Legal: 
O presente Contrato de Aluguel de Imóvel, tem respaldo legal 
na Lei 8.666 de 2t de Junho de t993, Art. 24, Inciso X. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Do Objeto: 
O presente TERMO ADITIVO visa a assegurar continuidade do 
contrato n' 031/2011 que tem por objeto a locaçao de 01 (um) 
imóvel, para uso do EscritMo Local do RURAP, na Localidade 
do Rio VOa Nova Municipio de Mazagao, Esl.ado do Amapá. 
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Pelo presente TERMO ADITIVO as partes identificadas no 
pórtico do Contrato original, declaram, aceitam e ajustam que 
o instrumento acima identificado lem alterada a CLÁUSULA 
QUARTA - Do valor. CLAUSULA QUINTA- Da Dotaçao 
Orçamentária, - CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência, que_ passa 
a vigorar com a seguinte redaçao, mantidas as demars aqw 
não referidas, na fonna em que se encontram redrgrdas e que 
neste ato e ocasiao sao totalmente ratificadas para os frns de 
direito: 

CLÁUSULA QUARTA - Do Valor e da Dotação 
Orçamentária: 
O valor global deste TERMO ADITIVO é de R$ 7.800,00 (Sete 
Mil e Oitocentos Reais). montanle relalivo a 12 (doze) 
parcelas mensais de R$ 650,00 (Seis contos· e Cinqüenta 
Reais). O pagamento correr~ á Fonta:101, Programa do 
Trabalho: 2001, Elomenlo de Dcspesa:3390.36 

CLÁUSULA QUINTA- Da Vigôncla: 
O presente Instrumento terá a vigência de 12 (doze) meses 
com inicio em 01 de Janeiro do 2013 e término em 31 de 
Dezembro 2013. · 

Signatários: Max Ataliba Ferreira Pires e 
Nllza Maria de Carvalho 

Data de Assinatura: 30.12.2012 
Macapá/Ap, 15 dejanei 2013 

Diretor 

{!oDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal de Justiça do Estado 

Des. Luiz Carlos Gomes dos Santos 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da 

FÓRUM DA COMARCA DE MACAPA 

GABINETE DA DIRETORA 
ESCALA DE PLANTAO -MARÇO DE 2013 

PORTARIA N" 001/2013-GAB/DIR/FÓRUM 

STELLA SIMONNE RAMOS, Juíza de 
Direito, Diretora do Fórum da Comarca de Macapá, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelos l'rts. 203 e 21 8 
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RUI CARLOS DE L'MA LÓBO 

PAULO GOMES DE ANDRADE 

RAIMUNDO ANTONIO M NETO 

LEOA SllviONE LIMf' RODRIGUES 

SÓNIA M' NASCIMENTO SOUZA 

JULIANA ANDRADE MARQUES 

, EGNALDO COSTA FÉLIX 

EMANUEL MENEZES DE ARAÚJO 

--., 
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oe advogado& em dia oom 1 OAB/AP - Exen:lclo 2012, 
mesmo em condiçOel de paroelamento até aa 23:59hr do dia 
02 de ablll de 2013, limitado a tal dela oe pedidoa de 
paroe11rnento, prevllto na ResokJÇIIo rf 001 de 2013 do 
C011118lho Seccional. 

t 2' - Ate o dÍa 04 de abril dt 2013. 11 chapas 
inscritn, aerâo comunicadas das listas dos Advogados com 
direno ao voto. 

M....r_: Serlo de 30 (trinta) o número de 
membros tttularee do CoOMiho Seccional t 03 (trêe) 
Conselheiros Federail. fiCIIhndo t ln~o dt •" 15 
(quinZe} suplentes para Contelhelros Seccional& e 03. (trh} 
Suplenteo para Conselhelroa Federais; Olllllorill da Ca1x1 de 
AssistênCia dOI Advogado~ do Amapá em número O. 05 

I LM'-IDIR ,;N ;uNES DOS SAN70S (cinco), inclictndo 01 rnpec;Hvos CII'QOI O. Pmldente. Vice-

i UBIR.'ICY lvti1GNO COR DF IRQ Presidente, Sectel6~o Gllfal, Secret6~o-Gnl Adjunto e 
-Tesourtlro. Para 1 $Ubllçlo ele 51ntanatAI', em nomero lle 

I KAREN DANIELLE T. S SILVt, 05 (cinco) Indicando os respectlvoa e~rgoa dt Prtlldtntt, 

[DALILA ,,1ARIA N. FERRARO Vice-Preei<Íante, Secre"rto Geral, Secretario-Geral Adjunto e 
--'---------! :!...B!I~r~r~~ ele!çto em conjunto. 

f PAULO 1 EVI DA SIL IJA GARCIA M,_L ~de 03 l!rêa) dias útele, o prazo tanto -
1 1v1ANOEL O~ OLIVEIRA DA SILVA --~ 

PAULO COSTA :lOS SANTOS 

I NATAL! SAYlJRI N ISrll DIAS 

SHEILA.CI\RVALHO DE JESUS i ; 
MARCOS CELSO AMARAL ALIJES. I · JULIANA ANDRADE MARQUES i 
GABRIELA MIRANDÀ DUARTE 

--
ROSÃNI,~ PINHI'IRO DOS SANTOS I 
VVELLINGTO~ GATINHO RIBEIRO ! 

I 

GERALDO MO DE MATOS 

CLAUDETE SILVA DE ARAUJO I 
LILIAN FREITAS PfRf-:RA l -

! T.'IIGlJJ\RA ALMf:IIJA DE AZEVEDO I 
I 

'""'"o 'o" oe ; '""'o; ~ 
ALESSANDRA f•1EIIJDES BEI-JTES 

MARIA DO SOCORRO B DA SILVA 

GESIEL DE SOUZA OLIVEIRA 

IZAURO ANTÔNIO S. DOS SANTOS 

RONALDO FERREIRA DUARTE 

SARYlENE NOBRE /\NDR/,DE 

RAIMUNDO EDISON DE 1\ CHAVES 

REJANE GODOY DE S. GALLAZI 

JOCtVAN DE ~LMEIDA COSTA 

JORGE DE ALMEIDA PINHEIRO 

JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 

JOSÉ MARRA DE CASTRO NETO 

1 JOSÉ PEDRO NETO ! 

para lmpugneçao, qu1nto para defesa das Ch1paa, contados 
ap611 o encerramento do prazo de pedido de registro 8 05 
(cinco) din úteis pra decido da Coml&alo EleHoral. 
· -· Ãit j• - A Comlsato Eleitoral é composta 
pelot seguintes ldvogados. Dr. CARLOS AUGUSTO TORJ< 
oe OLIVEIRA, OABIAP n• 174, como fr:UI!Imll, 8 como 
fll.lmllml, 1 Ora. VERA De JESUS PINHEIRO, OAB/AP n~ 64, 
o Dr. JORGE WAGNER GOMES DA COSTA, OABIAP n' 13, o 
Dr. PAULO A&.lii5RTO 001 8ANT08, OABIAP n• 066 • o Dt. 
ADA~Of{ O~ ~.USA OLNJ;tf~~' OABIAP n• .059·8 . 

&I..J!..: o local das eltiçO. "'* na sede da 
Seccional, em Macapã/AP, sKo a Avenld• Amazonas,. 26 
Centro. 

êd...l!..: O voto é obrlgatór1o pare lodot os 
advogldoa inscrl!oa n1 OAB/Amapá, aob pen~~ de mula ' 
equivalente ao valor da 20'1b (VInte por 'ctnlo} da anuidade. 
selvo auaAncla jusllficada por eacnto, no prazo de 30 (trinta} 
tlin. que aer6 aprecl1da pela Olretorll do Conselho Seccional. 

Ar:t...r...: A Cornlaalo Eltftoral poderá idotar o 
sistema eletrônico de votaçlo t apureçto, desde que 
presente~ •• condlçõea de vllbllldldt técrllca e operacional 
~ponlvela. 

Ad._L O ele«o.r aó poderá votar no local da 
votaçlo aqui dtllgnado, aendo ved1d1 1 voteçto em tr6nalto e 
por procureçlo. 
-- Art~ Cópia elo Clpftulo VIl do 
Regulamento Gtnl! do Ettlllúo cll Adwc8cil tela OAB (Lei n• 

~~g: ~ro~' ~ .. aotr ~~oro: 
.~nt_er-d~_11!1~ecret1r1a da .Seccional; 

M.JL: Na 1ut6ncia de normas expr ..... , 
ne&ta Reeoluçlo, 1pica-ea a Lei 8.906 a. 04.07.19114, o 
Regulamento Geral, dtm•ll dtcll6ea que houver do Conlttho 
Ftderll, da Comtsaao Eleitor11, bem como, 1 legialaç6o 
vigente. No que couber_ 
· ~- · 6l:l..J1.; Elite Edbl entra tm vigor na data de 

_:;_u_11 publicaçlo re~lçõet em col1r1rto. 
M~ , y~ ~1arço dl . 

U8TD TOftK OL 
nlltrldor Provlaólto/ !nt tor 

Portaria n• 0231201 F /0 8 

"in fine" do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça . . ~==================~ 
do Estado do Amapá. :lê-se ciênc1a. Publ1q e-sc ~ 1mpra·se. Rem~lam-se cOlHas a 
RESOLVE: Egrégia Cor<egedori Geral de ust1ça. aos S~rc~ JUIZC5 
1. Elaborar ESCALA MENSAL DE PLANTÃO dos Senhores cesta Comarca" aos f1C1a1s de~ ti<;a escal<j6os 
OFICIAIS DE JUSTIÇA-AVALIADORES. lotados no Fórum ' 
cesla Capilal: 04 de março de 2013. 
2. D~termlnilr que. durante o Plantao c os Sennores Oli~i;;is. 
es1es pccmaneçam na Central de Mandados, para atenúer ils 
cctermmaçóes cos Senhores Mag1slrados. no ~umpr~menlo de 
mandados de natureza acautelatoria ou urgente, cujo 
retardarner~to em seu c:..~mprimento poderâ trazer P~'B!uizo as· 

·partes: 
3. No iricio de seu planlão. com tolcr<inc1a maxima de 10(deLJ 
minutos o Ohc1al de justic,:a devora se apresentar a Diretoria 
do Fórum. onde ass.nará u livro. comrrovando de que se acha 
~ienle da escala e das otlrlgações do plantão: · 
4. Nos dias úteis, o plantão dever à ser cumprido no Fó:urn das 
07 30 horas as 13:30 horàs. permanecendo o Oficial &scalaao 
d~ sobreav•so duranle o restante co dia respecllvo. Sempre 
oue tiver que se afastar de seu local de permanência. deverá 
comun'çur a D11etoria do Fórum. bem come onde possa ser 
encontrado. írc:us1ve após o IJOráno normal C e exped1ente: 
C•. Nos finais de semana e fenados, o Oficial de Justiça deverá 
se apresentar ao JUIZ Plantonista no Ju1zado Central. onde 
assinara seu ponto e tomarj ciênCia das ordens. 
permaneceqdo de sobreaviso. 
6. Haver;) dois Oficia1s de Jusliç~. que responderão pelo 
planlão diáno das dezesseis Varas. nas trés Criminais e 
Auditoria Militar: nas cinco Cíveis. nas trés de Família, na 
lnfãncia e Juvenlude, no Triounal do Júri. na Execuções 
Penais. Juizados Espec1ais Central. Sul e Norte: 
7; No caso de afastamento do Ofrcial por férias ou ~ualquer 
oulro molivo. este sera subs11tuiao pelo Oficial de Justiça. cu1o 
nome ccnste em primeiro lugar. do d1a subse~uenle da esc.;ala. 
comurllc:<lda a alteração ao Diretor do Forum. em praLu não 
infe,;or a 24 (VInte e qualrollloras. e .1!=iSlm· suCessivamentf:. 

ESCALA DE PLANTÃO- MARÇO 'oE 2013 

LUtZ OTAVIO M DE SOUZA 
~ 

02/03/13 DIEGO RAFAEL V DOS SANTOS 

03/03113 EDUARDO CELANO POSSAS 

: ANTÓNIO CEÚR T MENEZES 
-~-

o~:OJn3 

i ANDREA DIN!Z FIGUEIRA 

05!03 '13 ANTÓNIO MARCIO DAS PELAES 

SEBASTIÃO VASCONCELOS CORREA 
-

I 
I 

I 

~~~N~--
Ju,t:a oé 01re1t0, D1ret013 dO Fórum de Macapa 

~tt~ 
MARILEN COSfj DE AZEVEDO 

D1stnbuidora e_,Ç_Qo 1adoca dd Cenlr,;r de Mandados 

(OAB ) 
Carlos Augusto Tork de Oliveira o Interventor 

·EDITAL !!f~=re~=rrw. PARA 
O Excelentluimo Senhor Administrador 

Provlaório/lnterventor para Conntho Secclonal do Am•P' da 
Ordem dos Advogldol do Brníl - Sacçlo do Amtpá, 
cump~nclo determlniÇio do E~lo ConMiho Federal, dt 
acordo com o Art. 128, do Regulamento Geral elo Elltltllto da 
Mv~• • da OAB - Lei 8.001W4 c1t 04.07.1m, para 
Assembléia Ger11 dat Elelç6es, da Diretoria, Conselheiros 
Seccionais, dos Conselheiros Federall pelo Amapá, da 
Diretoria da CaiXa de Assisl6ncia doe Aclvog1doe do Amapá e 
Diretoria da Subseçto de ·.Santana/AP. Triênio 201312015, com 
obedl6nci1 ia seguintes normas: 

~ . A Eleição para 01 cargoa acima 
mencionadoase rtlllztr- no di1 03 c1t mato dt 2013 no pr1zo 
contínuo do o~o horas, com Inicio n 00:00 horat • término ás 
17:00hom. · 

~ O prazo para regl&tro das chapas terá 
seu termo flnal em 02 de aDrtl de 2013, ée 18:00 horas. 

§ 1• • TerAo dire~o a voto, dt acordo com o 
Provimento n• 14612011 ao EOA!l, e em face ao e~ráter 

_excepcional da mesma e anm ae propiCiar maior part~o. 

Publicações Diversas 
A EMPRESA TCI GLOBAL BRAZIL LOGISTICA 
LTDA ESCRITA NO CJPJ 11.267.162/0002-98 
Torna público que requereu ao o IMAP, a 
Renovação de sua Licenca de Operacao, para 
atividade de Agenciamento de Carga de 
Transporte, Exceto Maritimo, Localizado na 
Avenida Pedro Baiao 842 Centro,conforme 
Processo Ambiental N°040.2012 

EDITALDECOI'iVO<.:A('ÁO. 

O SOMTIMAP con'""" todos oo inlbolhadur~:~~ ""ociados em pleno 
gazo de seus direto~ lK)Ciai!, pan wna assembléia geral "-'\.1nlordinária 
a sc:r realizada no dia LO·'OJ;~OIJ, domingo a., IJ:OO h~ em primeira 
cMmada e às 9:30 hs em segunda c ultima chamada. na )ctk: d,, 
STJrr'-AP. A A\'. Henrique Galucio. 1224 no Oairro do Trem. na 
Cidade de ).facapD. Estado do Am~ paro trntamn da ~~uinl~,; 
pauta. 
OI - d<libenryiio da mudança do endereço do SO\ITL\iAP da .\\'. 
Diógenes Sil\'a. t6Q.l Bairro do Burili2at para. a Av. Henrique 
Galucio. J 224 no Rairro do Trem. 

r:;~• ri-AP Oljlc }larço de lOiõ. 
' 11 ' ·:::,..-:ú,{."' --

L\lia:\t:~Jdo \"iea~RodriNt::f 
~idcntc ... .... 

CR ALMEIDA S/ A ENGENHARIA DE OBRAS 

. RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A CR Almeida S/A Engenharia de Obras 
torna público que recebeu junto ao Instituto 
de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial 
- IMAP em 05/03/2013. a Licença de 
OperaÇão n° 065/2013, destinada à 
Atividade de Armazenamento e distribuição 
de combustíveis, localizado na Mlrgem 
direita da BR 156, Trevo de 
Calçoene/Oiapoque, mumc1p1o de 
Calçoene, Estado_d~ Amapá. 
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ORO • AMAPA MINERAÇAO LTDA. CNPJ N° 
06.170.25310001-90. torna público que requereu junlo ao 
IMAP/GEA a Renovação da Licença de Operação-LO No. 
0319/2012·1MAP. Processo No. 32000-081712005-IMAP. 
destinada a extração e beneficiamento mineral, DNPM 
850.832/1982. C~oe~~~· 06 ~e m!r~ de 2013. _ 

MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA • _ EPP -
TRANSPORTADORA CNPJ: 02.612.262/0001-32 
• Processo no 32000-1054/2002 - Torna público 
que está requerendo junto ao IMAP a Licença de 
Operação para o transporte de combustíveis da 
base da empresa lpiranga! em Santané\_ para 
todo o E~!~do doAma~?_á. 

MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E 
DERIVADOS LTDA • CNPJ: 39.825.~35/0001-00-Toma 
público que recebeu do IMAP, a Licença de Instalação 
(LI) n° 0182/2013, de 08/03/2013 para atividade 
construção de um posto de abastecimento para 
aeronaves, no aeroporto Internacional de Macapá, 
localizado na Rua Hildemar Maia, ,s/n, Santa Rita 
Macapá;AP. com prazo de validade de 03 anos. .. . ... -~-

BELNAVE RODOFLUVIAL E LOGISTICA_ L TOA 
CNPJ: 34.889.477/0002·72 

A Belnave Rodofluvial e Logistica Ltda. toma 
público que· requer JUnto ao .Instituto de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial • IMAP 
Licença de·Operaçao destinada a atividades de 
Porto Fluvial para embarque e desembarque de 
Balsas no Rio Matapi, localizada na Rodovia 
Macapá/Mazágão Rua 02 Lote 03 Quadra B S/N 

gistrito Industrial - Santana-Amapá 

UCENÇA PARA RENOVAÇÃO 
UCENÇA AMBIENTAL (UCENÇA OPERAÇÃO). . 

REQUERIMENTO DE RENOvAÇÃo DE liCENÇA AMIIIENTAL 

EMPRESA: MARIA S. DOS SANTOS--ME 
CNPJ: 11.507.240.0001~1 

Toma púlilico que requereu do IMAP a 

renovação da licença ambiental (licença de Operação) 

nl! 0213/2012 para desenvolver atividade 

odontológica, localizado na Avenida Cora de . 

Carvalho, 1590, bairro Centro, no Municipio de 

Macapá, A~. com prazo de validade de 10 de maio de 

2013. 

UCENÇA AMBIENTAL/ LICENÇA DE OPERAÇÃO 

EMPRESA: MARIA S. ooS SANTOS-ME 
CNPJ: 11.507.240.0001.01 

Torna público que recebeu do IMAP a 

licença Ambiental (licença de Opefação) n11 

0213/20U para desenvolver Atividade Odontológica, 

localizado na Avenida Cora de Carvalho, 1590, bairro 

Centro, no Muríiáplo de Maca!)i, AP, com prazo de 

validade de 10 d_e maio de_ 2013. 

BELNAVE RODOFLUVIAL E LOGISTICA L TOA· 
CNPJ: 34.889.477/0002-72 

A Belnave Rodofluvial e Logística Lida. torna 
público que requereu junto ao Instituto de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial ; IMAP em 
21/12/2012 a Licença de Operaçao no 0814/2012 
destinada a atividades de Transporte por via 
Rodoviária e de Navegação interior de cargas em 
geral; localizada na Rodovia Macapá/Mazagâo 
Rua 02 Lote 03 Quadra B S/N - Distrito Industrial 
Santana-Amapá. 

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E FAMILIARES 

DA COMUNIDEDE DE SÃOTIAGO DO MATAPI 

AAGFAST 

· (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 56 

O presidente da Associação dos Agricultores c Familiares da comunidade de 

são Tiago IAAGFAST). no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas pelo Estatuto 
e em conformidade com Art. 18 do Estatuto da AAGFAT. convoca todos os sócios aptos 
a votar, para eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o período de 02 
(DOIS) anos. fi contar de 14 de Abril de 2013 a 14 de Abril 2015, em conformidade c~ 
Art. 17 (alíneas "a" do Estatuto da AAGFAST). 

L Data da Eleição: 07 de Abril de 2013 
2. Hora: 
a) Inicio: 08 h OOmin 
b) Termino: 17 h 00 min 
3. Local de votação: Associação (AAGFAST) 
4. Prazo para registros das chapas: 
a) Inicio: Dia 14 de março de 2013 
b) Termino: 24 de março de 2013 
S. Horário de funcionamento de inscrições de chapa fi local: 
a) Segunda a sesta feira 
b) Das 08 h OOmm ~s 12 h 00 min 
c) Local (AAGFAST} 
6) Posse: 14 de Abril de 2013 

Ramal das armas Comunidade de São Tiago 10 de Março 2013 

JOSE ROQUE DA SILVA COUTINHO 

Presidente da AAGFAST 

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E FAMILIARES 

DA COMUNIDADE DE SÃO TIAGO 

AAGFAST 

Os sócios da Associação. dos Agricultores da comunidade de São Tiago 
IAAGFAST), no uso de seus direitos, que lhes são conferidos pelo inciso 111 do Art. 7 
do Estatuto da AAGFAST. 

Reuniram-se as dez ( 10) horas do dia três 103) de março de 2013, para tratar 
• de assunto relativo á diretoria da Associação (AAGFAST). comparecera os sócios 

abaixo assinados. 

Tomando a seguinte decisão: Torna sem· efeito o contido nas atas do dia 16 de 
Oe<embro de 1012 e do dia 30 de Oc.embro de 1012, por não haver amparo legal 
no Estatuto da (flfiGFASl}, com b~sc Artigos, 16, inciso 111 do Art. 17 e Art. 18. 

Decidiram também que a Diretoria Executiva !epresentada por JOSE ROQUE 
DA SILVA COUTINHO, e conselho Fiscal permanecera no cargo ate a realização de 

nova Eleição da Diretoria e conselho fiscal. 

Concorda com a decisão: ' fr"' 
Manoel Ferreira dos Santos." Lt&d(l. cí~ ,- 4 <, 4 {c . 

Florzinha Pereira_ da Silva.'Gon "-Âo (1,,. 7' ~-na ,4- 5t ~A.n 

Edir da Silva Ramos. écL~ 11 c\p, S) ·. d<"\ J;X e CV ' ' f9 

Celina Barbosa da Silva. fal.mçr.. rj q n b~o- olor ~it ta. 

C> 1 Welington da Silva Coutinho. · · ' _ 

lzilda Mendes da Silva__,~ 7..J ~ c;&z ~~0-
M;;.;;;;,~, ... ., .. ,, , .. ;';CJ~~:zv 
Eliana Mana BarretoC01mbr~_ -----~-~ ~ 
Eliana da Silva Coutinho. -fil()NIO ÂC! O,, ~rO f()J • tm\llo 

Albertino Araújo Travasse~ 2.tC .. ui.4H;I-<~' , 9t::;,,.·T4.,ÇJ:~ 

Comunidade de São Tlago Ramal das Armas, 03 de Março de 2013 
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