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Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

LEIS 
LEI N° J.'f.Y3 DE 2q DE ABRIL DE 2013 

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração dos Docentes do Quadro 
Efetivo da Universidade do Estado do 
Amapá. 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, 

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

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAI'ÍTUI.O I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica instituído, o PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DOCENTE DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPA, cujos integrantes são regidos pelo 
Regime ,Juridico dos Servidores do E.stado do Amapá. instituído pela Lei n• 
0066. de 03 de maio de 1993 e pelo disposto nesta lei. 

Art. zo O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de que trata 
esta lei objetiva atender ao disposto no inciso V, dos artigos 206 e 207, da 
Constituição Federal; no artigo 287, da Constituição Estadual e nos artigos 
53. Parágrafo único, inciso Vl; artigo 54, § 1 ", inciso I; artigo 56, Parágrafo 
unico e 67, t~dos da Lei Federal n• 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 
(estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), Lei 1.301, de 08 de 
janeiro de 2009 (que dispõe sobre o Quadro de Pessoal Efeti\'o da Universidade 
do Estado do Amapá- UEAP), no Estatuto. Regimento Geral e demais normas 
internas da UEAP relativas à atuação e carreira doce11te, mediante: 

l - o estabelecimento de diretrizes e instrumentos que assegurem 
a estruturação de sistema de gestão de pessoal focado na valorização dos 
docentes da Universidade do Estado do Amapã; 

li - a definição de deveres e responsabilidades inerentes aos 
c~gos do Magistério PUblico Superior da t:niversidade do Estado do Amapá e 
seus ocupantes; 

IIl - a fiXação de diretrizes de política salarial assentada na 
,·alcrização docente por ''ia de progressão funcional, asseeurando-~~. o seu 

desenvolvimento profissional através do reconhecimento de sua qualificação, 
do seu aperfeiçoamento continuado e da avaliação do seu desempenho. 

Art. 3" Enquanto não for alterada a lei que disp~':_ sobre a 

estrutura organizacional básica da UEAP os colegiados assumirão as funções 
atribuídas aos departamentos. 

Art. -4° Enquanto não for alterada a lei que dispõe sobre a 
estrutura organizacional básica da UEAP, o CONSU assumirá as funções 
atribuídas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

CAPÍTULO II 
DO EXERCíCIO DOS CARGOS E FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO UNIVERsiTÁRIA 

Art. 5° Para o exercício de cargo de gestão universitária e de 
outras funções comissionadas serão observadas as seguintes normas: 

I - os docentes investidos nos cargos de Reitor, Vice-Reitor, Pró
Reitor e de Chefe de Divisão e Unidades exercerão, obrigatoriamente, as· 
atividades de ensino, pesquisa e de extensão; 

li -~os docentes investidos em Coordenação de Colegiado de 
Curso serão dispensados de parte das atividades de ensino, obrigando-se a 
ministrar, no máximo 08 {oito) horas semanais de aula. 

CAPÍTULO m 
DA ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DA CARREIRA 

Ârt. 6° A administração da carreira de docentes cabera à UEAP, 
no limite do seu quadro de pessoal composto dos cargos criados por lei. 

Parágrafo único. A responsabilidade institucional será exercida 
prezando a democracia nas relações internas, o respeito à estrutura 
deliberativa colegiada e a valorização do espaço público próprio para o 
desenvol~imento das atividades acadêmicas. · 

CAPÍTULO IV 
DA ISONOMIA 

Art. 7° A isonomia salarial será assegurada pela remuneração 
uniforme do trabalho prestado por dO<:entes do mesmo nível, regime de 
trabalho e titulação, bem como pela uniformidade de critérios gerais para 
progressão, promoção e para ingresso, obrigatoriamente por concurso público 
de provas e títulos, conforme previsto nesta Lei. 

CAPÍTULO V 
OOS PRINCÍPIOS 

Art. 8° A carreira docente da Universidade do E~tado do Amapá 
se desenvolverá, segundo os seguintes princípios: 

I - valorização do docente, que pressupõe: 

Docente; 
a) unicidade do regime jurídico dos servidores do Quadro 

b) a manutenção de um sistema permanente de formação 
continuada acessível a todo docente, nos termos desta Lei, com \'istas ao seu 
aperfeiçoamento profissional ~~ua promoção na carreira; 

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para 
fins de promoção e progressãq na carreira, a formação continuada, o 
de~. penho profissional e o temE9 de serviço; 



Maca ã 29.04.2013 (DIÁRIO OFICIAL) Pãg. 02 

PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Divanaide da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas:Coaraci Macia! Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: lnailza Rosário Barata Silva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes:NeucireneAimeida de Oliveira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: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: lvanci Magno de Oliveira 
Polícia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 
Polícia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da Silva· 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Balieiro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Ro'sário Almeida Mendes 
Cultura: José Luiz Amaral Pingarilho 
Comunicação: Carlos Henrique Schidt 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: Mário da Silva Brandão 
Educação: Elda Gomes Araújo 
Receita Estadual: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
Infraestrutura: Amilton Lobato Coutinho 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Dorival da Costa dos Santos 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Capiberibe 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Ivana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SIAC- Super Fácii:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Adalberto Carvalho Ribeiro 
lapen: Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sub Ten. PM. José Aurivan Gomes da Silva 
Diagro: Marco Antônio Silva de Sousa 
F cria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Fernando Augusto Negrão Braga 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: Ivanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral 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 (interin->) 

Sociedades de Economia Mista 

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

d) Remuneração compativel com a complexidade das tarefas 
atribuídas ao docente e ao nível de responsabilidade exigida para 
desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa; 

e) piso salarial profissional; 

l) remuneração· revisada anualmente, com data base em 1º de 
abril de cada ano; 

g) liberdade de ensinar, aprender. pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber, dentro dos ideais da democracia; 

garantia: 
li - humanização da educação superior pública, que pressupõe a 

a) da gestão democrática: 

b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas que 
garantan1 o exercício do magistério superior; 

educação; 
III - a aplicação dos recursos constitucionais destinados à 

IV - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

CAPÍTULO VI 
!>OS CONCEITOS 

Art. 9° Para os efeitos desta lei considera-se: 

I - Carreira Docente: Conjunto de docentes da educação superior, 
titulares do cargo de professor da Universidade do Estado do Amapá na forma 
da Lei 1.301/2009, com atribuições inerentes ao ensino, pesquisa e extensão. 
responsabilidades e vencimentos específicos, pagos pelo Governo do Estado do 
Amapá; 

11 Docente: Profissional da Educação Superior, com 
qualificação específica que desempenha funções inerentes àquele que atua no 
espaço acadêmico sob o pressuposto pedagógico da relação professor-aluno; 

Ili - Categoria: Conjunto de cargos da mesma denominação; 

IV - Carreira: o conjunto das classes que compõem o quadro de 
pessoal efetivo docente da UEAP, cujo acesso será privativo dos titulares dos 
cargos públicos que a integram; 

V - Cargo: Conjunto de atribuições substancialmente idênticas 
quanto à nature~ do trabalho e aos graus de complexidade c 
responsabilidade da atividade docente; 

VI - Classe' a unidade básica do cargo de docente, integrada por 
níveis organizados em linhas de acesso e promoção na carreira; 

VII - Nível: Posição dentro de uma mesma classe, que permite 
identificar a situação do ocupante do cargo na estrutura hierárquica e de 
remuneração na carreira; 

VIII - Progressão: a passagem do docente na carreira para o nível 
de vencimento imediatamente superior, dentro da mesma classe, observado o 
interstício de 18 meses de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho, desde que não tenha ausência injustificada ao serviço nesse 
período, nem sofrido falta ou penalidade disciplinar; 

IX - Promo<,:ão: a passagem do docente de uma classe para a 
classe imediatamente superior mediante. comprovação dos requisitos de 
titulação; 

X - Vencimento: é a retribuição pecuniária atribuída ao servidor 
integrante da Carreira do Docente do Quadro de Pessoal Efetivo da UEAP, pelo 
efetivo exerci cio do cargo professor, na forma fixada no Anexo Único desta Lei; 

XI - Remuneração: é o vencimento do cargo efetivo de Professor, 
acrescido das vantagens pecuniárias, previstas _nesta Lei; 

Xll · CONSEPE: Conselho Superior de Ensino Pesquisa e 
Extensão é a instância consultiva e deliberativa de todas as questões técnico
ciemificas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Estado 
do Amapá. 

TÍTULO II 
DO PESSOAL DOCENTE 

CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 

Art. 10. O corpo docente da lJniversidade do Estado do Amapá 
será constituído pelos integrantes da Carreira de Docente Efetivo c Temporário 
(Docentes Visitantes, Associados e Substitutos), na forma da Lei 1.301/2009. 

Art. 11. Poderá. haver contratação de Docente Temporário, na 
qualidade de substituto, pelo prazo de 01 {Um) ano. podendo ser renovado. no 
mteresse da Administração, por mais O 1 (um) ano, respeitado o disposto na 
Lei 1.301/2009. 

§ 1" A remuneração do Docente Visitante e Substituto será fixada 
pela UEAP, observando a correspondência com os valores do nível 
remuneratório l (um) da Carreira de Docente Efetivo, titulação e regime de 
trabalho. 

§ 2" O quantitativo de Docente Associado não poderá exceder 
10% (dez por cento) do quadro de pessoal docente efetivo da UEAP. 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE 

1'\rt. 12. Haverá n·a UEAP uma Comissão Permanente de Pesso~ 
·Docente (CPPD), fonnada por docentes, instituída por eleição direta. 

§ 1° À CPPD caberá prestar assessoramento ao Conselho 
Superior Universitário - CONSU da UEAP, para formulação e acompanha
mento da execução da política de pessoal docente efetivo. 

I 

I 
I 
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§ 2" As ~tribuições e forma de funciOnamento da CPPD serão 
definidas em resolução do Conselho Superior Universitário- CONSU da UEAP. 
no prazo de ate um ano da publicação desta lei. 

CAPÍTULO m 
DAS ATIVIDADES, A'miBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Art. 13. São consideradas próprias dos integrantes da Carreira 
do Magisterio Público Superior da Universidade do Estado do Amapá as 
ati\idades: 

.. I - ·pertinentes à pesquis~. ensino e extensão que.' indissociaxeis. 
visem á aprendizagem, á produção do conhecimento, a ampliação, difusão e 
comunicação do saber; 

11 - inerentes ao exercido de direção e assessoramento na 
admmistração acadêmica. 

Parágrafo único. Compreende-se por athidades de extensão, 
objetivando promover o intercãmbio com a comunidade: cursos, serviços 
especiais. ações de natureza intelectual. cienlifica. artística. sociocultural, 
alem de consultoria e assessoramento especializado, compati,·eis com os Iins 
da l niversidade. 

Art. 14. Compreende-se por administração acadêmica as 
attvtdades de direção. assessoramento e chefia, rclaciunadas com órgãos e 
funções acadêmicas da administração universitária. 

§ 1 • São privativos dos integrantes da carreira do magistério 
publico superior da Universidade do Estado do Amapá, os cargos e funções da 
administração acadêmica. 

§ 2" Estão compreendidas na definição deste artigo as atividade& 
desenvohidas nos seguintes cargos e funções: 

I - Reitoria; 

li -Vice-Reitoria; 

III · Pró-Rei terias: 

IV · Diretor de Divisões e unidades acadêmicas ligadas às 
ati,•idades de ensino. pesquisa c extensão; 

V • Coordenador do Colegiado de Curso: 

VI • outros inerentes à área acadêmica. 

Art. 15. São atribuições dos docentes da Universidade do 
Estado do Amapá - UEAP: 

I - participar da elaborução da proposta pedagógica dos cursos a 
que estiver lotado; 

11 - elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito 
de sua atuação; 

IIi - parucipar da revisão do Projeto Politiw Pedagógico do curso 
ao qual está vinculado; 

IV - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico dos 
novos cursos criados pela IEES; 

V • desenvoh•er o efetivo exercício da docéncia; 

acadêrnicn; 
VI - coordenar e sistematizar o processo de rendim:ento 

VII · planejar, executar e acompanhar as ações de recuperação 
do acadêmico; 

VIII - participar de reuniões de trabalho; 

IX - desenvolver pesquisa educacional; 

X • participar de ações administrativas e das interações 
educativas com a comunidade; 

XI - zel~ pela apre!Jdizagem dos a~adêmicos; 

XII -.ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas. além 
. _de participar integralmente dos períodos dedicados aoplanejamento, avaliação 

c desenvolvimento profissional; 

XIII - desenvolver atividades em ambientes de aprendizagem, 
através das Tecnologias de Informação e Comunicação, e Programas de 
E.ducação, presencial ou á distãncia. com vistas à dinmnização e 
modernização das praticas pedagógicas e à formação continuada dos 
profissionais da educação. 

Art. 16. Sem prejuízo de outras pre,isões legais ou 
regulamentares que lhes sejam aplicáveis, os integrantes da Carreira Docente 
da Universidade do Estado do Amapá têm as seguintes atribuições: 

I · Docente Especialista: além do estabelecido no artigo IS e seus 
incisos, atividades de ensino e de co-orientação de alunos em cursos de pós
graduação lato sensu. elaboração de projetos de pesquisa. coordenação de 
projetos de extensão, co-orientação de bolsistas de iniciação científica, 
orientação de Trabalho de Conclul!ão de Curso - TCC e estágio 
supenisionado: 

li - Docente Mestre: sem prejuizo do disposto no artigo 15 e seus 
incisos, atividades de ensino .e de orientação de alunos em curso de pós
graduação lato sensu e co-orientação de stricto sensu a critério do colegiado do 
curso, coordenação de projetos de pesquisa e orientação de docentes em 
estágio; e a coordenação de áreas disciplinares de põs-graduação lato sensu, 
de pesquisa e desempenho acadêmico de grupos de produção de 
conhecimento; 

Ill - Docente Doutor: além do estabelecido no artigo 15 c seus 
incisos, a orientação de alunos em cursos de pós-graduaçãn ~ a coordenação 
de áreas disciplinares de pós-graduação, de pesquisa e desempenho 
acadêmico de grupos de produção de conhecimento. 

CAPÍTULO IV 
DO CONCI.IRSO PÚBUCO E DOS REQUISITOS PARA INõilEsso NA CARREIRA 

Art. 17. O ingresso na carreira de docente do magistério publico 
superior da Universidade do Estado do Amapá dar-se-á atraves de concurso 
público de provas e títulos, com posicionamento na classe e nivel inicial dos 
cargos da carreira, na forma estabelecida na Lei 1.301/2009 & segundo a~ 
disposições desta Lei. 

Parágrafo único. O concurso público para pro,~mento dos cargos 
da carreira docente da Universidade do Estado do Amapá reger-se-á, em todas 
as suas fases pelas normas estabelecidas na legislação vigente e, em edital a 
ser expedido pela Autoridade Competente, que fixará o· numero de cargos a 
serem providos e os requisitos de formação especificas de acordo com a 
habilitação ou titulação exigida para o exercício do cargo a ser provido. 

Art. 18. S.ão requisitos de formação e titulação para ingresso na 
Carreira Docente da Universidade do Estado do Amapá: 

I - para a Classe de Docente Graduado: Diplom~ de Graduação 
de nivel Superior na área ou áreas afins de conhecimento; 

li - para a Classe de Docente Auxiliar: Certificado de 
Especialização na área ou áreas afins de conhecimento; ' 

III - para a Classe de Assi~ten te: Titulo de Pós-graduação em 
nivel de Mestrado n~s~eas ou ár~_s afins de conhecimento: 

IV - para a Classe de Adjunto: Titulo de Pós-graduação em nivel 
de Doutorado nas áreas ou áreas aftns de conhecimento. 

CAPÍTULO V 
DO REGUlE I>E 'mA&ALHO 

Art. 19. Na forma do ato de provimento do cargo respectivo, o 
servidor integrante da Carreira Docente da Universidade do Estado do Amapá, 
está obrigado aos seguintes regimes de trabalho: 

I • regime de -trabalho de Tempo Parcial [TP) 20 (vinte) horas 
semanais, que obriga o dQcente a ministrar no minimo 08 {oito) e no máximo 
10 (dez) horas-aula semanais; 

11 - regime de trabalho de Tempo lntel!fal (TI) quarenta horas, que 
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obriga o docente a ministrar no minimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) horas
aula semanais; 

llJ - aos docentes em regime de Tempo Integral com Dedicação 
Exclusi,·a (TfDE) será atribuída a carga horária mínima de 08 (oito} horas e 
máxima de 14 (quatone) horas-aula semanais. 

~ I • Os docentes que não tiverem atividades de pesquisa e 
extensão aprovada pelo Colegiado do curso obrigar-se-á a cumprir a carga 
horária de 20 horas semanais de atividade de ensino em sala de aula. 

§ 2" As horas necessárias à integralização do regime de trabalho 
serão utilizadas compro\'adamente em planejamento. orientação, athidades 
pedagógicas complementares, em pesquisa ou em extensão vinculadas a 
projetos previamente aprovados, ou outras indicadas pelo colegiado. 
autorizadas pelo CONSEPE e homologada por Resolução do CONSU. 

§ J• A alteração do regime de vinte para quarenta horas de 
trabalho será precedida de justificativa técnica da unidade academica em que 
estiver lotado o docente e decidida pelo colegiado. no interesse da 
administração, verificada a disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 4° A alteração do regime de quarenta para vinte horas de 
trabalho somente ocorrera a pedido do docente. consultado o colegiado e no 
interesse da administração, mediante delibcraç;1o do Conselho Universitário. 

§ s• Ao docente em regime de tempo integral com dedicação 
exclusiva será vedado o exercício remunerado cumulativo de qualquer outro 
cargo, emprego, função, com ~'inculo. em entidades públicas ou privadas. 
snlvo a exceção de cargos e funções internos na UEAP. 

§ 6° O docente em regime de tempo integral com dedicação 
~xclusiva passando a ocupar cargo em comissão ou função gratificada na 
Universidade poderá afastar-se parcialmente das ati,idades de ensino. 
pe,squisa ou extensão respeitada a carga honi.ria minima estabeiecida na· Lei 
9:l94j96. 

§ 7• O Docente somente poderá migrar de regime de tra-balho 
após o cumprimento do estágio probatório, na forma da regulamentação do 
CONSU/UEAP. 

Art_ 20. Sem prejuízo dos encargos da docência,_ será permitido 
ao docente em regime de tempo integral com dedicação exclusi\'a: 

f - participação em órgão de deliberação coletiva de classe ou 
relacionado com <~!i funções de mal!istério:: . 

ll - participação em comissões de estudo c trabalho, comissões 
julgadoras ou verificadoras relacionadas com o ensino. pesquisa e extensão; 

. lii · desempenho eventual de ati\idades de natureza intelectual, 
científica, técnica ou artística, destinada à producão. difu:<ão ou aplicação de 

. idcias e coryhecimentos: 

IV - perccpcão de direitos autorais, respeitados as hmitacoes de 
ordem admmistrati,·as do convênio estabelecido <:om a lJEAP. na fonna da 
regulamentação do COXSU/UEAP: 

V - remuneração decorrente dr qualquer atividade esporádica 
pertinente a sua ârea de atuação científica, acadêmica e profissional. devera 
ser deliberado e aprovado pelo colegiado ao qual estiver vinculado a partir de 

.resolução especifica homologada pelo CONSU/UEAP. 

CAPÍTVLO VI 
DO EST~GIO PROBATÓRIO 

Art. 21. !\os primeiros 03 I três) anos de efeti\'o exercido o 
servidor da carreira docente será submetido ao estagio probatório, durante o 
qual serã a\'aliado para fins de confirmação c estabilidade no cargo para o 
qual foi nomeado. 

Art. 22. Durante o estágio probatõrio aos prufiRSIOnais do 
magisténo superior serão proporcionados os meios para sua in tcgraçâo e 
desenvolvimento de suas potencialidades, obsen•ado o interesse público. 

Paré.grafo único. Cabe à Gniversidadc do Estado do Amapã 
instituir os instrumentos e meios necessários para acompanhamento e 
avaliação de desempenho dos profissionais da educação em estãgio probatório, 
a partir de normatização do CONSU/UEAP. 

llrt. 23. Em caso de reprnvação na avaliação de descmpenh~. o 
sen·idor da carreira docente da UEAP serà exonerado. com garanna do 
principio do contraditório e da ampla defesa. · 

Art. 24. O desempenho do docemc em estagio probatório .será 
a,·aliado por comissão instituída· especificamente para este fim,. conforme 
cntcnos objetivos definidos em Resolução específica aprovada e 
regulamentada pelo COiiSU. 

§ t• O docente será cientificado antes da divulgação do resultado 
dA avaliação, podendo dela recorrer, no prazo decadencial de 15 dias ao 
CO!\SU em instância única. 

§ 2• O resultado da avaliação sera registrado no assentamento 
funcional do docente e considerado para efeito de orientação pedagógica e 
·progressão. 

Art. 25. É vedada a concessão de. licença para frequentar curso 
de formação continuada durante o periodo de •igência do Estágio Probatório 
do docente, tanto aos cursos ofertados fora como dentro do Estado do Amapá. 

§ 1° Em caráter excepcional, mediante a deliberação ·lo colegiado 
e aprovação do CONSEPE poderá se concedida a licença referida no roput do 
presente artigo. para os casos em que o curso ê realizado no Estado do 
Amapá, desde que o docente cumpra a carga horária minima, tenha 'pelo 
menos 2 idois) anos de efetivo exercício probatôrin e tenha plano de curso 
apro,·ado pelo colegiado. 

§ 2° Em caráter excepcion~, mediante a deliberação do colegiado 
poderá ser concedida licença para frequentar curso de formação continuada, 
durante o período de vigência do Estágio Probatório, o docente que estiver 
matriculado cursando o curso em nível de mestrado ou doutorado. 

CAPÍTVLO VII 
DA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO 

Ãl't. 26. A avaliação de desempenho na carreira de docente, para 
flns de progressão, terá como baliza a assiduidade. disciplina, capacidade de 
lnJCiattva, produtividade, atualização curricular, produ~ão intelectual, 
científica ou artística c participação em ati,~dades de pesquisa e extensão, 
segundo critérios objetivos estabelecidos por Resoluç;1o do CONSU e será 
realizada pela CPPD. · 

§ 1" O docente será cientificado antes da divulgação do resultado. 
podendo dela recorrer, no prazo decadencial de 15 dias ao Conselho 
l,;nivcrsitário, em instância única. 

§ 2• O resultado da avaliação será registrado no assentamento 
funcional do docente e considerado para efeito de orientacão pedagógica e 
progressão. 

Âl't. 27. A progressão para os níveis subsequentes ocorrerá a 
cada 18 meses, exclusivamente pelo critério de mereCimento. obscn•ado o 
disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. O percentual de ,progressão será de 5% (cinco 
por cento) a cada 18 meses trabalhados, incidindo sobre o \'encimento básico 
da classe c nível em que o seT\~dor se encontra. 

Art. 28. O ato de concessão da progress>io será apreciado ~ 
publicado no prazo máximo de três meses da data da homologação da 
avaliação de desempenho. 

Art. 29. Os efeitos financeiros da progressão passam a contar da 
data limite do tempo que o docente tiver direito. ultrapassado o prazo c 
constatado o direito do docente à progressão ser-lhe-á garantida a percepção 
de remuneração correspondente, retroagindo à data limite do protocolo do 
pedido de progressão. 

Ãl't. 30. Não serão considerados como de efetivo exercício de 
docência, no cálculo do imersticio previsto para efeito de progressão,· os 
seguintes períodos de afastamento: 

I - suspensão do exercido do cargo ou licença pará atendimento 
de interesse particular; 

11 -cessão do senidor para outros órgãos ou entidades: 

disciplinar; 
1II - afastamento do exercício por cumprimento de penalidade 

IV - faltas não justificadas em número superior a 03 (três) faltas 
m~nsais, para quaisquer atividades fms das Divisões e t;nidades acadêmicas 
ou ·Colegiado. , "· .,-,,, ., 

§ I o Na hipótese do inciso III, se constatada a ilegalidade da 
penalidade disciplinar/improccdênciu punição, computar-se-à, como de 
exercício de magistério, o período correspondente ao af::~mento. 

§ 2" Para efeito do disposto no inciso IV. con:<iderar-""-6 a 
unidade-dia, independentemente do número de horas diárias do docente. 

CAPÍTVLÍ:> Vm 
DA AVALIAÇÃO PARA PROMOÇÃO 

Art. 31. A promoção de docente da Universidade do Estado do 
Amapá será formalizada em ato de exclusÍ\'a competência do Reitor e terá por 
fundamento exclusivo a titulação. 

Parágrafo único. A promoção por mérito de titulacão dar-se-á a 
qualquer tempo, uma vez comprovada pelo interessado obtenção de novo grau 
de qualificação conferido por instituição oficial ou reconheCida. ocorrendo. 
sempre para a nova classe e nível, respeitando o tempo de sen~ço. 

Art. 32. Constituem requisitos para a promoção por titulação: 

1 - da Classe de Docente Graduado para auxiliar: obtenção do 
título de especialista; 

11 - da classe de Docente Auxiliar para a de Docente Assistente: 
obtenção do titulo de mestre; 

lil - da classe de Docente Auxiliar ou Docente assistente para a 
de Docente Adjunto: obtenção do titulo de doutor. 

Art. 33. A avaliação p~a a promoção de que trata os incisos I. li 
e lil do artigo anterior será realizada pela CPPD, respeitada a legislação qu': 
trata sobre a validação dos cursos, conforme Parágrafo J•. do Ar!. 48. da Le1 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 1" Os requerimentos de promoção serão apreciados e seus 
respectivos atos de concessão publicados, não podendo ultrapassar_ ma1s que 
dois meses do pedido efetuado pelo docente no protocolo da mst.Jtulçao. 

§ 2° Os efeitos financeiros da promoção passam a conta.t da data 
de entrada no protocolo, observado o parágrafo anterior. ultrapassado o pra7.o 
e constatado o direito do docente á promoção ser-lhe-à garantida a percepção 
de remuneração correspondente, retroagindo à data em que foi protocolado o. 
pedido de promoção. · 

§ 3• Ocorrendo a promoção prevista neste artigo, o reposiciona
mento do docente da UEAP ocorrera na nova classe no rúvel equivalente da 
classe anteriormente ocupada, 'sendo-lhe assegurado o tempo de serviço para 
fins de progressão funcional na carreira. 

§ 4• O processo que trate de promoção de sen•idor integrante da 
Carreira Docente deverã ser iniciado, decidido e encerrado no âmbito da 
Universidade do Estado do Amapá. 

Art. 34. A homologação dos processos d~ promoção e de 
progressão na Carreira de Docente do Quadro de Pessoal Efetivo da UEAP será 
efetivada pelo CONSU, conforme relataria· da CPPD e formalizado por ato da 
Autoridade Competente, com publicação no õrgão de imprensa oficial do 
Governo do Estado do Amapà. 
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CAPITuLO IX 
DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 35. O~ ~'encimcntos dos integrantes da carreira docente da 
lEAP serão fiXados segundo as classes e os níveis a que pertencem e de 
acordo com o regime de trabalho a qu<" estiYerem submetidos. 

Parágrafo único. Para efeito de ftxação do venCimento basico de 
que trata o caput deste artigo será considerado o seguinte.: 

I - o vencimento básico do docente em regime de" 40 (quarenta) 
horas semanais será o dobro do vencimento básico correspondente ao regime 
de 20 1•1ntel horas semanais; 

!I - o vencimento básico do docente ·em regime de tempo integral 
com dedicação exclusi,·a será o triplo do vencimento basico correspondente ao 
regime de 20 (vinte) horas. · 

Art. 36. OH valores básicos dos vencimentos dos docentes da 
L:EAP, por classe, níveis e respectivos regimes de trabalho serão os constant"s 
no anexo l desta Lei, a partir da publicação desta lei. 

Art. 37. A remuneração dos mtegrantes da Carreira Docente da 
U EAP compõe-se do vencimento básico, gratificações e vantagens adicionais 
pre\·istos nesta Lei. 

Art: 38. A remuneração do profissional da educação e fixada 
tendo em vista a formação, compreendendo a titulação. qualificaçáo. 
aperfeiçoamento ou pós-graduação e tempo de sen·iço. 

Parágrafo único. O percentual devido por mudança entre class~' 
que compõem este Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração será de 20% 
(vinte por cento! sobre a remuneração do servidor .. 

CAPITuLO X 
OA GRATIFICAÇÃO E ADICIONAIS 

Art. 39. t devida aos integrantes d_a carreira de docentP a 
seguinte gratificação. e adicionais: 

I - Gratificação de Titulação, incidente sobre o vencimenr.o básico 
do respectivo nível e classe· ocupado pelo docente. devida a detentores de 
curso de pôs-graduação. reconhecido pelo Ministério da Educação, nos 
seguintes percentuais: 

ai 15% (quinze por cento), para os possuidores de curso de 
especialização: 

bJ 30% (trinta por centoJ, para os possuidores de titulo de 
mestrado: 

doutorado; 
c) 50°1Ó icinqucnta por cento). para os possuidores titulo de 

11 - Adicional de Insalubridade e/ou Penculosidade: só será 
concedido. mediante laudo expedido por órgão oficial de fiscalização de 
m~dicina do trabalho. ao docente que. no desempenho das atribuições do 
cargo, seja submetido a condições de trabalho em locais perigosos e 
insalubres, como laboratórios e outros assemelhados, que causem risco a sua 
integridade lisica e li_ ~!:_a ~úd~. na f()_rma da,!_~gislação especifica; 

IIl - Adicional de lnteriorização: devido exclusivamente ao docente 
que esteja no efetivo exercício de suas atribuições, de forma permanente e por 
tempo indeterminado, em localidade fora das sedes dos municípios de Maeapá 
e Santana, conforme valores estabelecidos na tabela descrita no an~xo H. do 
presente Plano de Cargos. Carreira e Remuneração. 

CAPÍTULO XI 
DA RETRIBUIÇÃO POR PROJETOS INSTITVCIONAIS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Art. 4Ó. No regime de dedicação exclusiva·dcverã ser admitida a 
percepção de retribuição por Projetos Institucionais de pesquisa e. extensão, 
com recursos próprios, em percentuais e valores a serem definidos em 
Resolução do Conselho lJni,•ersitario especffica para este fim. observadas as 
disposições desta Lei. 

Parágrafo único. A Resolução de que trata o caput deste artigo 
deverá ser promulgada em prazo que não poderá exceder a um ano, após a 
pu b!icação desta Lei. 

Art.· 41. Os docentes em regime de tempo integral com 
dedicação exclusiva poderão ter d.iminuida a sua carga baniria de aulas 
semanal, respeitado o mínimo de 08 (oitul hofas-aula, mediante comprovação 
da realização de trabalhos de pesquisa ou extensão, a critério dos respectivos 
Colegiados. 

§ .l" Os projetos de pesquisa uu extensão financiados com 
recursos próprios da UEAP serão aprovados pelos respectivos Colegiados. 
respeitados os editais de demandas das !ri.stituições financiadoras oficiais. 

§ 2" Para os projetos de pesquisa ou extensão com financiamento 
externo serã necessária a anuência da Pró-Reitoria e Reitoria, respeitada a 
na tu reza do projeto. 

Art. 42. Quando ao docente for atribuída, em caráter 
excepcional e devidamente justificado. a carga baniria miníma na docênci;. a 
sua jornada serã programada na forma dos planos do Colegiado. 

CAPÍTULO XII 
DAS UCENÇAS E AFASTAMENTOS 

Art. 43. Conceder-se-ão aos docentes da UEAP as licenças 
previstas nos artigos 93 a 112, da Lei n° 0066. de 03 de maio de 1993 
excetuando-se o que se aplica no§ 3°, do an. 112, da Lei 0066. ' 

Parágrafo único. Suspende-se durante os períodos das lice.ncas 
previstas no caput. o período de efetivo exercício para fins de contagem do 
tempo de estágio probatório para concessão da estabilidade no cargo. exceto a 
prevista no artigo 95, da lei citada no caput. 

Art. 44. Além das hipóteses pre>istas na legislação que lhe seja 
aplicãvel, o integrante da Carreira Docente do Quadro Efetivo da Universidade 
do Estado do Amapá poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os 
direitos e vantagens, para: 

I - realizar curso de pós-graduação em instituições oficiais ou 
reconhecidas, no pais· ou no exterior; 

li - colaboração com outra instituição pública de ensino superior 
ou de pesquisa, mediante acordo formalmente celebrado pela UEAP; 

UI - frequência em congressos, simpósios, encontros ou reuniões 
relacionadas com atividades acadêmicas, administrativas .ou sindicais, após 
aprovação no colegiado a que o profissional docente estiver ligado e publicado 
pelo Reitor da UEAP atra~és de Portaria; 

IV • participação em atividades desenvolvidas por entidades 
científicas ou representativas de classe ou categoria profissional. 

Parágrafo único. o afastamento do docente deverá ser autorizado 
pelo CONSEPE e homologado pelo CONSU. 

Art. 45. O integrante da carreira docente poderá afastar-se para 
realizar curso de pós-graduação após o cumprimento do estágio probatório, 
quando o curso de pós-graduação for local, admitindo-se neste caso redução 
de carga horária a que estiver submetido no momento do afastamento, 
respeitada a carga horária mínima estabelecida no art. 57, da Lei 9394/96, 
obedecendo aos seguintes critérios: 

I - para o afastamento previsto no inciso I. do artigo 44. serão 
concedidos até Ó2 (dois) anos para mestrado e 04 (quatro) anos para 
doutorado, podendo ser prorrogado por mais um ano por motivo devidamente 
justificado e a critério das instituições envoh~das no programa de pós
graduação; 

11 - para o afastamento prC\isto no inciso 11, do artigo 44, sera 
concedido até 01 (um) ano, prorrogável por mais um ano, por moti\'O 
devidamente justificado a critério das instituições envolvidas. nos termos do 
acordo celebrado entre as partes. 

Parágrafo único. O afastamento será autorizado pelo CONSEPE e 
homologado pelo CONSU. 

CAPÍTVLO XIII 
DAS FÉIUAS 

Art. 46. Os docentes da UEAP têm direito a 45 (quarenta e 
cinco) dias de férias anuals, acrescidas do terço constitucional, a serem 
gozadas nos períodos de recesso acadêmico, sem prejuízo à normalidade do 
ano letivo, conforme calendário acadêmico e tabelas pre,~amente definidas, 
salvo quando se tratar de licença maternidade que a servidora docente poderá 
gozar do direito fora desse período. 

CAPÍTULO XIV 
DO PROGRAMA OE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Art. 47. A Universidade do Estado do Amapá fará incluir em 
Plano de Trabalho anual o Programa de Capacitação do Docente, tendo por 
objetivo o aperfeiçoamento intelectual, técnico, cientifico, cultural e artistico 
dos docentes da UEAP, na perspectiva da construção de um padrão de. 
qualidade e de aprimoramento do desempenho das funções sociais da 
Instituição. 

Parágrafo único. Compreendem-se por programa de capacitação 
do docente, ·programas de pós-graduação stricto sensu, atividades técnicas, 
cientificas, culturais e artísticas realizadas em nível estadual. nacional ou 
mtemacional. A execução deste Programa de Capacitação do Docente 
guardará obediência à disciplina emanada do CONSEPE e, de modo especial, 
aos seauintes requisitos: 

t - realização de cursos dC pós-graduação stricto sensu; 

!I - definição de prioridades de afastamento elo~ docentes. de 
modo a possibilitar a participação de, no máximo 20% (vinte por cento) do 
corpo docente de cada Unidade Acadêmica, salvo quando se tratar de 
programa local; 

lU - obrigatoriedade de pem1anencia do docc:nle na Instttuição 
por tempo igual ao periodo de afastamento, .sob pena de ressarcimento á 
Universidade da remuneração recebida no período em que esteve afastado 
para capacitação, em valores atualizados e em parcela única; 

IV - apresentação, pelo docente, de relatório final à Unidade 
Acadêmica onde tenha exercício, para avaliação e demais providências .Que o 
caso requeira; 

V ressarcimento de ~todas as despesas rcalizad~s à 
lniversidade. caso o docente não conclua com êxito a capacitação, salvo 
motivo de doença comprovada por documento médico idõneo. acatado pelo 
CONSEPE e referendado pelo CONSU: 

VI - as unidades acadêmicas defmirão, nos Conselhos próprios, 
prioridades para capacitação de seus .docentes, submetendo-as à Pró-Reitoria· 
competente. 

Art. 48_ Após cada período de 07 (sete) anos consecutivos de 
efetivo exercício na atividade de docência, o integrante da carreira fará jus a 
06 (seisl meses de afastamento, a título de licença sabatica para 
aprimoramento técnico-profissional, assegurada a percepção da respectiva 
remuneração. 

§ I • A concessão desta licença estará condicionada a aprovação 
do colegiado do curso ao que o docente estiver lotado, respeitado o plano de 
aperfeiçoamento técnico-profissional apresentado pelo docente, com o aceite 
da Instituição onde o plano será desenvol,~do. 

§ 2• A licença sabãtica, para aprimoramento tecnico-profissional, 
poderá ser prorrogada por igual periodo. caso s~a solicitada pelo tutor do 
docenre em licença sabática, ouvida a câmara de Pós-Graduação da 
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Universidade ou a Instituição de Pesquisa a que o doc~nte estiYer lotado no 
período em que estiver em estudo, sem prejuízo de sua remunera~~o. 

. § 3• A conce'ssão de novo semestre sabático dependerá da 
comprO\'a\:ãO de Cl.\mprimento do programa de aperfeiçoamento proposto para 
o afastamento anterior. . 

Art. 49. O docente que não concluir em tempo previsto pelo 
programa de pós-graduação da instituição que esteja vinculado deverá 
devolver ao erário estadual todos os valores recebidos durante o período. 

TÍTVt.O UI 
DO REGIME DISCIPUNAR 

CAPÍTULO I 
DOS llEVEitES 

Art. 50. Além dos deveres previ~tos no Regimento Geral e 
Normas Internas da UEAP. também são deYercs docentes c)a UEAP. todos 
aqueles pre\istos no ar!. I 33. da~i 00ó6i93 .. 

proibido: 

CAPÍTULO II 
DAS AAOIBIÇÕES 

Art. 51. Ao docente do Quaclro de. Pessoal Efetivo da UF:AP é 

I ·.ausentar-se dn Mil idade docente, sem pré\'! a autorização ou 
justilicati1·a do colegiado; 

11 · retirar, sem prévia anuência da autoridade competente. 
qualquer document-o ou objeto da IEES: 

111- rccu!õar fé a documentos públicos; . 

IV - oferecer resisténcia inju~tificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de strviço: 

V - delegar a pessoa estranha à Unh·ersidadc, fora do~ casos 
prc1·istos em Lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

VI - ·coagir ou aliciar seus pares no sentido de filiarem-sr. a 
a~sociação profissional ou sindical ou a partido político; 

VIl - manter sob sua chefia imediata, em cargo nu função de 
confiança cónjuge, companheiro ou parente até o 3° grau civil: 

VIII • valer-se do cargo para lograr proYcito pessool ou de outrem 
em detrimento da dignidade da função pública; 

IX · participar de gerência ou administração de empresa pri,•ndu. 
de ~ociedade ci\il, ou exercer o comercio, exceto na qualidade de acioni~la. 
cotista ou comanditário: 

X - atuar, como procurador ou intermediário, junto ã repartição 
publica, salvo quando se tratar de beneficios pre1~denciãrios ou assistenciais 
de parentes até 3° grau. de cõnjuge ou companheiro; 

Xl - receber propina, comissão, presente ou ''antl~gcm de 
qualquer espécie em razão de suas atribuições; 

Xll - praticar usuras sob qualquer pe suas formas; 

XIII - proceder de forma desidiosa: 

XIV - utilizar pes~oal ou recursos materiais da IEES em sen~ços 
ou ati\'idades particulares; 

XV · delegar a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que 
ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias: · 

XVI - exercer quaisquer atividades que· sejam incompatíveis com 
o exercício do cargo ou função c com horário de trabalho: 

X VIl · referir-se, de modo depreciativo ou desrespeitoso, em 
informação. requerimento. parecer ou despacho. ás autoridades. docent~s e 
usuários, bem como a atos da administração pública, podendo, em trabalho 

·.assinado. critica-los do ponto de vista dnu trinário ou da organização do 
sen·iço: 

XVIII • deixar de informar, com presteza os processos que lhe 
forem encaminhado~ e faltar a verdade no exercício de suas funções por 
malícia ou má fé: 

XIX - impedir ou concorrer para que não !õeja cumprida qualquer 
ordem da autoridade competente, ou para que seja retHidada a ,sua 
eXoneração; 

XX • abandonar o seniço ou comissão para o qual tenha sido 
designado. sem justificati\'a idônea; 

XXI - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisãó ou 
ordem judicial; 

XXII · usar. durante o seniço, mesmo em quantidade 
insignificante, bebida alcoólica. ou qualquer tipo de drogas lkitus ou Wcitas de 
qualquer natureza; 

XXIll · receber gratificação por serviço e>.'traol'dlll"··''" fi!UC não 
tenha prestado efeth·amente: 

XXIV - abrir ou tentar abrir qualquer depet1~ ~io da 
UEAP fora das horas de expediente, desde que não cslleja ~ente 
autorizado pela autoridade competente. 

CAPÍTULO III 
·DAS PENALIDADES 

Art. 52. Das penalidades que envolva Docentes cfo <li!-~'!7: • 
efetivo de professor da UEAP dar-se-á conforme· o estabelecido U l.-1 

0066/93, e o trámite dar-se-á, exclusivamente, no ãmbito da UEAP, 
respeitadas as leis em vigor e o regimento geral da Universidade, na parte que 
versa sobre o regime disciplinar. · 

CAPÍTULO, IV 

OA SINDICÂNCIA E llO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLlNAR 

Art. 53. Os procedimentos de Sindicância e Processo Adminis
. trativo Disciplinar, envolvendo profissionais integrantes da Carreira do Quadro 
de Pessoal Docente da Universidade do Estado do Amapã. dar-se-üo confoll)1c 
rito estabelecido na Lei 0066/93. 

muLo IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

.Art. 54. Ato da Reitoria, ao início de cada semestre letivo. 
estabelecerá a lotação dos docente~ nas Unidades Academicas de acordo com 
a respectiva ãrea·especifica de conhecimento para o quai o docente prestou 
concurso, independentememe do nível ou das modalldades de ensino. 
pesquisa e extensiio, após decisão tomada em r~união do colegiado de curso 
e/ou conselho de colegiados. . 

Art. 55. O exercido da docência nas Unidades Acadêmicas da 
Universidade do Estado do Amapá fica submetido, ainda, às seguintes regras: 

I · o docente poderã ser designado para ministrar aulas em 
Unidade distinta de sua lotação, no inter~sse da Universidade. sem prejuízo da 
percepção do adicional previsto no artigo 40; 

11 · para a lotação semestral de que trata o eaput desrr. artigo 
d~verá ser considerado o município de localização da Unidade para a qual· o 
docente prestou concurso de admissão ao quadro dr. pes5oal efetivo docente 
da UEAP; 

!11 • a recusa injustificada dn docente em atender a lotação ou li 
designação importa falta grave. pa?sível de penalidade. ressalvado a ampla 
defesa e o contraditório: · 

IV · a remoção de docente da qual resulte mudança de Município, 
a pedido, somente poderá ser concedida mediante autorização expressa do 
Conselho Universitário. não assistindo qualquer direito ao docente em relação 
à carga horária anterior e ü percepção do adicional de localidade._ 

.Art. !56. Os docentes da UEAP poderãu congregar-se em 
sindicato ou associação d~ classe, na defesa dos seus direitos. nos termos da 
Constituição Federal. 

Art. 57. O docente eleito, c que estiver no exercício de. função 
diretiva ou executiva em Sindicato, Federação ou Confederação da Educação, 
de ámbito estadual ou nacional, poderá ser licenciado das suas atividades. 
sem prejuízo da sua remuneração, enquanto permanecer nessa condição, 
sendo considerado esse tempo como de efetivo exercício. não exçedendo o 
prazo de licença de 02 (dois! mandatos para tal flm, desde que observadas as 
diretrizes da Lei n" 0066, de 03 de maio de 1993. 

.Art. 58. O dia 15 (quinze) de outubro é consagrado ao docenl<'. 
sendo ponto facultativo para todos os que exerçam atividades do magistério na 
UEAP. 

Art. 59 .. Será assegurada a participação de OI (um) membro do 
Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amapá • SII\DUEAP. em 
comissão que seja constituída para fins de acompanhamento c fist'.alizaçàu de 
concurso público promo1·ido pela UEAP para ·provimento de cargos do seu 
Quadro de Pessoal Efetivo Docente, aré a homologação final do certame. 

Art. 60. As entidades representativas dos docentes terão direito 
à consignação em folha de pagamento das contribuições respectivas, mediante 
pré\ia autorização do associado. 

Art. 61. As despesas decorrentes desta Let correrão á conta elos 
recursos especificas consignados. no brçamento do Poder Executi\'o, para a 
Unh·ersidade do Estado do Amapá. 

Art. 62. No prazo de 90 (noventa) dias. contados da publicação 
desta Lei, a· Universidade do Estado do Amapá, através de sua instância 
máxima de deliberação • CONSU deverá promulgar a Resoluçiio de que trata o 
caput do artigo 26, desta Lei, que defmirlt os critérios d~ avaliação de 
desempenho para fihs de desenvolvimento da carreira docente do seu Quadro 
de Pessoal Efetivo. 

Árt. 63. Aplicam-se aos docentes da carreira docente do Quadro 
de Pessoal Efeti1•o da Universidade do Estado do Amapá, no que couber c nns 
casos omissos desta Lei. as disposições da Lei 0066/93. 

Art. 64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, zq d~ abril d~ 2013 
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ANEXO 1- TABELA SALARIAL (os valores da referida tabela serão apresentados após o fechamento das negociações) 

! 

V\ 
11> 

< .;::;· 
o 

·-·-- -- '--- --r---

'() 
Grupo s 

Ocupacional ~ 

Vencimento 
Básico (R$) (R$) 

Vencimento 
Básico (R$) 

Gratificação _ 
d T

. 
1 

ã Remuneraçao 
e 1tu aç o (R$} 

(R$) 

Regime tle Trabalho 

Vencimento 
Básico (R$) 

Gratificação Remuneração 
de Titulação (R$} 

(R$) 

-·--·-- ·-------------.----------------,------ -- ··--···--·----: 
20 horas ----+- __ ___,_ ___________ _ 

l
i. Graduado ! ~- ~ ·~:::~:~~ ::~:~:: 

I.., r-,,-,-~ 
I 11 1.311,98 1.311,98 

---+--+--+----------·---·--

Especialista 

l> 
c: 
~ 
~· 

1.428,00 214,20 

1.499,40 224,91 

1.574,37 236,16 

1.653,09 247,96 

1.735,74 260,36 

1.822,53 273,38 

1.642,20 

1.724,31 

1.810,53 

1.901,05 

1.996,10 

2.095,91 
1------+-+---1------------·--

Mestrado 

v 
I VI 
~-----

VIl 

1.713,60 514,08 

1.799,28 539,78 

1.889,24 566,77 

1.983,71 595,11 

2.082,89 624,87 
2.187,04 656,11 

2.296,39 . 688,92 

VIII 2.411,21 

2.227,68 

2.339,06 

2.456,02 

2.578,82 

2.707,76 
2.843,15 

I 2.531,77 
r----~--+---+---~ 

723,36 

759,53 . 

1.028,16 

1.079,57 

1.133,55 

1.190,22 

1.249,73 

1.312,22 

2.985,30 

3.134,57 

3.291,30 

3.084,48 

:J.238,70 

3.400,64 

3.570,67 

3.749,20 

3.936,66 

1 2.056,32 

1 11 2.159,14 

~-l 2.267,09 

~ IV i 2.380,45 

v 2.499,47 

2.624,44 
Doutorado 

2.755,67 1.377,83 4.133,50 

2.893,45 1.446, 72 4.340,17 

3.038,12 1.519,06 4.557,18 

3.190,03 1.595,01 4.785,04 

3.349,53 1.674,76 5.024,29 

3.517,01 . 1.758,50 5.275,51 

40 horas Oedlcaçao Exclusiva 
-----------------+----------------' 

2.380,00 

2.499,00 

2.623,95 

2.856,00 

2.998,80 

3.148,74 

3.306,18 

3.471,49 

3.645,06 

3.427,20 

3.598,56 

3.778,49 

3.967,41 

4.165,78 
4.374,07 

4.592,78 

4.822,41 

5.063,54 

4.112,64 

4.318,27 

4.534,19 

4.760,89 

4.998,94 

5.248,89 

5.511,33 

5.786,90 

6.076,24 

6.380,05 

6.699,06 

7.034,01 

428,40 

449,82 

. 472,31 

495,93 

520,72 

546,76 

1.028,16 

1.079,57 

1.133,55 

1.190,22 

1.249,73 
1.312,22 

1.377,83 

1.446,72 

1.519,06 

2.056,32 

2.159,14 

2.267,09 

2.380,45 

2.499,47 

2.624,44 

2.380,00 

2.499,00 

2.623,95 

3.284,40 

3.448,62 

3.621,05 

3.802,10 

3.992,21 

4.191,82 

4.455,36 

4.678,13 

4.912,03 

5.157,64 

5.415,52 
5.686,29 

5.970,61 

6.269,14 

6.582,60 

6.168,96 

6.477,41 

6.801,28 

7.141,34 

7.498,41 

7.873,33 

3.570,00 3.570,00 

3.748,50 3.748,50 

3.935,93 3.935,93 

4.284,00 

4.498,20 

4.723,11 

4.959,27 

5.207,23 

5.467,59 

5.140,80 

5.397,84. 

5.667,73 

5.951,12 

6.248,67 
6.561,11 

6.889,16 

7.233,62 

7.595,30 

6.168,96 

6.477,41 

6.801,28 

7.141,34 

7.498,41 

7.873,33 

642,60 

'674,73 

708,47 

743,89 

781,08 

820,14 

1.542,24 

1.619,35 

1.700,32 

1.785,34 

1.874,60 
1.968,33 

2.066,75 

4.926,60' 

5.172,93 

5.431,58 

5.703,16 

5.988,31 

6.287,73 

6.683,04 

7.017,19 

7.368,05 

7.736,45 

8.123,28 
8.529,44 

8.955,91 

2.170,09 9.403,71 

2.278,59 

3.084,48 

3.238,70 

3.400,64 

3.570,67 

3.749,20 

3.936,66 

9.873,89 

9.253,44 

9.716,11 

10.201,92 

10.712,01 

11.247,61 

11.809,99 

2.755,67 8.267,00 8.267,00 4.133,50 12.400,49 

2.893,45 8.680,35 8.680,35 4.340,17 13.020,52 

3.038,12 9.114,36 9.114,36 4.557,18 13.671,55 

3.190,03 9.570,08 9.570,08 4.785,04 14.355,12 

3.349,53 10.048,59 10.048,59 5.024,29 15.072,88 

3.517,01 10.551,02 10.551,02 5.275,51 15.826,52 

ANEXO i1- TABELA DE INTERIORIZAÇÃO 
~~==============------~ 

NO TA: O percentual de 100% descrito na tabela abaixo corresponde ao Salário Básico do Nível VI do Grupo Ocupacional do Especialista da TABELA SALARIAl descrita 
acima. Portanto, o valor da gratificação de interiorização de cada município, será definido por ocasião da finalização da referida tabela. 

-· .. -- ·--- --- -· -
Valor Valor 

% localidade % 
(R$) (R$) 

-··------
0% 1.458,02 Cutias 70% 1.275,77 ·----
0% .. -- 1.4~8~~-- ltaubal 70% .!~_7~!_7_ t-· -
0"/o 1.458,02 Ferreira Gomes 50% 911,27 

·-
0% - -- _1 :4_?_8,02 Porto Grande 50% 911,27 
0% 

-

DECRETOS 
DECRETO N" 2-42.0 DE 2,9 DE ABRIL DE 2013 

Dispõe sobre a criação do Comitê Estadual 
de Enfrentamento ao Tráfico de Seres 
Humanos, e dó outras providênc~ 

. -- -~~275,77 Mazagão 50% 911,27 
.. . - ---

O GOVERNiDOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso xXV, da Constituição do Estad~ do 
Amapá, tendo em vista o contido no Ofício n° 212/2013-GAB/SEJUSP, e 

Considerando que o Brasil e signatário da Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e do Protocolo Adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Seres Humanos, em 
Especial Mulheres e Crianças {Protocolo de Palermo): 

Considerando que o Governo Federal, por meio do Decreto n• 
6.347, de 08 de janeiro de 2008, aprovou o Plano Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas - PNETP; · 

Considerando que o Plano de Nacional de Enfrentamento ao 

~---------------------------------------------------------------------------------~ 
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Trãfico de Pessoas - PNETP- tem por escopo prevemr e reprimir o tráfico de 
pessoas, responsabilizar os seus autores e garantir atenção ás vitimas, nos 
termos da legislação em vigor e dos instrumentos internacionais de direitos 
humanos; 

Considerando que o enfrentamento ao tráfico de seres humanos 
requer a permanente articulação entre os poderes públicos e organismos da 
sociedade civil, que têm esse compromisso; 

ConsiderOIIdo que o Poder Executivo e o responsável pela 
formulação e implementação de políticas soci]iis no Estado; -

. Considerando, ainda. que o Go,•emo 'do Estado do Amapá, por 
meio da Secretaria de Estado da Justiça e Scgurançll PUblica. cr.lebrou 
convênio com o Governo Federal, por intermédio do Ministi:rio da .Justiça e da 
Secretaria Nacional de Justiça, para a instalação do primeiro Núcleo de 
Enfrentamento ao Trâlico de Pessoas. ratificando a adesão ao Plano Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

t>ECRETA:. 

Art. 1 ° Fica criado o Comitê Estadual de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas no ES!odo do ~mapó: 

/ 

Art. 2" O Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de ~eres 
Humanos no Amapá c um fõrum de articulação permanente. compos10 por· 
órgãos dos poderes públicos e organismos da sociedade ci\'il. com atribuições 
de planejar, monitorar c a\'aliar as ações de combate· ao tráfico de seres 
humanos no' Amapá, nos eixos mobili2açãolartkulação. preven1·iw/ 
atendimento e monitoramento I avaliação. 

Art. 3° O Comitê Estadual, órgão colegiado de carater consultho 
e deliberati1·o. é composto por membros representativos e membros 
consulti\'OS e tem por finalidade formular c propor diretrizes das ações 
go,·emamentais de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

§ 1' O colegiado do Comité sera compoMo pelos seguintes 
representantes: 

dentes; 

- Gabinete do Governador; 

- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança PUblica; 

• Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social; 

- Secretaria de Estado de Educação; 

- Secretaria de Estado da Saúde; 

· Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo; 

- Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude: 

- Secretaria Extraordinária de Politicas para as Cl-lulheres; 

- Secretaria Extraordinária de Politicas para os Afrodesccn· 

-Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas; 

- Secretaria de Estado do Turismo; 

- Secretaria de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro; 

- Secretaria de Estado do Desenvoh~mento Rural; 

· Secretaria de Estado de Transportes; 

- Secretaria de Estado da Cultura; 

- Policia Militar do Estado do Amapá; 

- Policia Civil; 

- Defensoria PUblica do Estado do Amapli. 

§ 2• As secretarias de Estado, mencionadas no § I". indic.nrào 
um representante titular, que serã um servidor efetivo. e um suplente .. 

§ 3' Os mi:mbros que compõem o Comité terão mandato de dois 
anos. podendo ser reconduzidos por igual pcriodo. 

§ 4° Os membros consultivos prestam np01o tccnico, cientifico c 
financeiro. 

Art. 4° A política de enfrentarncnto ao tráfico de seres humanos 
no Amapá é de responsabilidade do Gabinete do Governador ou Secretaria de 
Estado da Justiça e Segurança PUblica, no que tange a sua coordenação. 
implantação e imple!Jlentacão. : 

Parágrafo único. Os órgãos públicos previstos no§ 1·. do art. 3°, 
deste Decreto e outros que venh~~-~!:. integrar posteriormente ao Comitê 

ficam responsáveis por inserir nos seus planos de trabalho ações relacionadas 
ao enfrentamcnto ao tráfico de seres humanos. 

Art. 5° Compete ao CETPIAP: 

I - propOr as diretrizes que devem no'rtear à Política Estadual de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 

li - propor ações para o desenvolvimento e consolidação da 
Política Estadual de Enfrent11mento ao Tráfico de Pessoas no Estado; 

JII - elaborar e monitorar o Plano Estaduâl da Política Estadual 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que conterá, dentre outros aspectos. 
as estratégias, ações, metas quantitativas para os resultados, produtos, 
atividades e cronogramas, estimativas de recursos e formas de r•rganização. 
funcionamento. avaliação e controle de sua execução; · 

IV - promo\:er e aprimorar a inter-relação com organizações 
governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, para a 
ampliação da rede de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

V - propor instrumentos normativos que possibilitt<m a execução 
das ati\?dadcs do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - NE1 P I i\P; 

VI - realizar e estiniular estudos e pesquisas em tomo do tráfico 
de pessoas, inclusive sobre a legislação vigente e comparada, apresentando 

sugestões para elaboração de projetos legislativos; 

VII - expedir recomendações ou outras providências administra
tivas a instituições públicas e privadas referentes à prevenção e enfrentamcnto 
ao tráfico de pessoas; 

Vlll - instituir e regulamentar seus órgãos de apoio; 

IX - coordenar as ações de enfrentamento ao tráficõ de pessoas 
do Estado do Amapá; 

X • acompanhar o cumprimento dos princípios, diretrizes e ações 
constantes da Política e do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas; 

XI· - coordenar o processo de elaboração. atuali1.ação e 
implementação de políticas no enCrentamento ao Tráfico de Pessoas; 

XII - acompanhar e avaliar os projetos de cooperação técnica 
fll1llados entre o Governo do Estado e os organismos nacionais, estaduais. 
municipais e internacionais nessa temática; 

XIll - promover capacitações e incentivar a realizaç.'io de 
campanhas sobre o tema; 

XIV - apoiar o Núcleo de Enfrentamcnto ao Tr;ifico de Pessoas do 
Estado do Amapá na articulação da rede de atendimento do Estado do Amapá; 

XV - discutir e encaminhar os casos e processos relacionados ao 
tráfico de pessoas; · 

XVI- aprovar o seu regimento interno. 

§ I' São convidados permanentes para integrarem o CETP 1 AP, 
com as mesmas. prerrogativas dos demais membros, representantes do 
Tribunal Regional Federal da 5" Região, do Tribunal Regional do.Trabalho. do 
Tribunal de Justiça do Estado; do Ministério PUblico Estadual, Federal e dÚ 
Trabalho; das Policias Federal e Rodoviária Federal, além de representantes do 
segmento não-governamental que atuem na prevenção e enfrentamento ao 
tráfico de pessoas. selecionadas e aorovadas oor deliberncàn no Comitê. 

§ 2" Poderão ser convidados para participar das reuniões do 
CETP/AP representantes de instituições públicas ou privadas. organismos 
governamentais e não governamentais e movimentos sociais que possuam 
notórias atividades no enfrentamento ao tráfico depessoas. 

§ 3° Os membros titulares, em suas faltas· ou impedimentos, 
serão substituídos pelos respectivos suplentes. 

§ 4' Os membros do CETPIAP serão designados por ato cio 
Governador do Estado, após indicação dos titulares dos órgãos ou entidades a 
que estejam vinculados. -. 

Art. 6° A participação no CETPIAP será considerada função 
pública relevante, honorífica e não remunerada. 

Art. 7° ·o regimento interno do Comitê complementará as 
competências e atribuições definidas neste Decreto e estabelecerá as normas 
de organização e .funcionamento do colegiado., 

Parágrafo único. O regimento intenio do CETP 1 AP será elaborado 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua instalação. 

Art. s• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Maeapó. 2'1 de. cbril de. 2013 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(Procuradoria Geral do Estado ) 
Antônio Kleber de Souza dos Santos 

PORTARIA N" 039/2013-PRO,G. 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
DO AMAP.Á. no uso de suas atribuições que lhes 
sao conferidas pelo art•go 28 .. rc1sos i e IX da Lei 
Complementar ól0 0006 de 18 de agosto de 1994 e 
:endo em vista o Memo. 0037/2013-PA/NCA e 
Memo. 036/2013,PAA/PROG. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Autorizar o deslocamento dos servidores 
Jeane Alessandra Teles Martins e Otni Miranda 
de Alencar Junior, Procuradores de Estado. da 
sede de suas atnbuições MacapatAP ate a 1.:1dace 
de Brasi!ia-DF. para participarem do Seminário 
Nacional de Regime Dife'renciado de 
Contratação Pública ·(RDC); 5" edição no 
per;odo de 29 a 30 de abril do corrente ano 

Ar:t. 2°- Dê-se ciência. Puljijque-se. S:.umpra-s~ .. 
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Gab nete ~Jc Procurado irf,e:al rV':llcapa-AI-' 24 de 
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. /ÚLL~\ 
ANTÓNid KLEB, D~-S'ouz~ DOS SANTOS 

fi-(!?9:1Uidor-G~ral do E-stado 

(Ouvidoria Geral do Estado ) 

Raintundo Lima da Silva 

JUSnFICATIVA NO 004/2013- OGEAP 

Homologo na forma da Lei. 

Macapá·Áp) iJ !:i.J2o13 

PROCESSO: 24.000.00712013 
ASSUN:rO: Disjlensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24. inciso 11 da Lei 8.666193 e 
aneraçOes posteriores. 
CONTRATADA: lnforgame Produtos EletrOnicos L TOA EPP 
OBJETO: Aquisição de Equrpamento e Material Permanente 
VALOR TOTAL: RS 7.952,00 {Sete MII.Novecentos e 
Cinqüenta dois Reais ) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa 449052 
- Equipamento e Material Pennanenle 

Senhor Ouvidor, 

Submeto á apreciaçao de Vossa Senhoria, a presente 
justificativa, com amparo legal no art 24. inciso 11 da Lei 
8666/93 e alteraçOes posteriores, estando caracierizada a 
Dispensa de Llcltaçao, para ser efelivado o pagamento em 
favor da empresa lnfOrgame Produtos EletrOnicos L TOA EPP. 
referente à Aquisição de Equipamento Material de Permanente 
. conforme consta no Memorando 1 012013-NSP. 
A escolha da empresa supra .. se pauta no critério do menor 
preço, cons1derando que foram apresenladas 03 (três) 
propostas. para a aquisição do material áludidos no 
memorando acima mencionado. sendo que a empresa 
adJUdicada foi a que apresentou o menor preço e condições 
mais favonlveis para a administração deste Órgão. conforme 
descrito nas cotações de preços acostadas no bojo do 
processo. 

É de ressaltar que. o referido valor dos materiais. encontra~e 
dentro dos tim~es legais eslabelecldos na Lei de Licitações e 
Contratos. 

Diante do exposto, em atenção aos Princípios da 
Admmistração Pública e comandos da Lei, submeto a presente 
justifrcativa a aprecaaçao de Vossa excelência, para fins de 
rat1ficação e posterior publicação na Imprensa Ofrcial. """-... ..,:." ;c:x· 

<.{}i Ma~â·J, 25 de Ab<il de 2013 

e 6oJa 
torial de 

(Corpo de Bombeiros 

Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 

PORTARIA 
N."10012013-CMDOGERAL 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá. no ·USO de suas atríbuiçOes 
conferidas pelo Decreto Governamental n• 0531, de 25 de 
fevereiro de 2013, e ainda considerando a Declaração de 
Intenção Relativa a Cooperação Técnico-Profissional em · 
Matéria de Defesa Civil firmada entre o Brasil e a França. 

RESOLVE: 

Art. 1"- Nomear os militares, abaixo listados. sob 
a presidência do Comandante Geral do CBMAP, para 
comporem o Comitê de Acompanhamento do Acordo de 
Cooperação Técnico-Profissional entre o Corpo de 
Bombeiros Miltlar do Estado do Amapá (CBMAP) e o Serviço 
Departamental de Incêndio e Socorro da Guiana Francesa 
(SOIS): 

CEL BM GtOVANNI TAVARES MACiEL FILHO 
Secretário Executivo 

TEN CEL BM ALEXANDRE VERÍSSIMO DE FREITAS 
Assessor Técnico Administrativo 
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MA.J BM ALMIR A VELAR DENIUR 
Assessor Técnico Operacional 

1° TEN BM MED CYNTHIA DIAS MARTINS CHAVES 
Assessor Médico 

2" TEN BM JOSÉ REOSON CAVALCANTE BARBOSA 
Tradutor Oficial 

SUB TEN BM HELTON PONTES DA COSTA 
Àuxiliar Administrativo 

Art 2" - Os trabalhos de acompanhamento terão 
como norte h seguintes atividades: 

§ 1• Articulação lnstHucional do CBMAP, com 
órgãos Federais para a rigorosa observaçào da ·fegislliçAo 
nacional vigente na fOrmulação do Acordo de Cooperação: 

§ 2' Articulação instftuclonal do CBMAP, com a 
Agência de Desenvolvimento do Estado do Amapá - AOAP 
fins balizar os interesses estratégicos do Estado; 

§ 3' Articulação da Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil do Estado do Amapá - CEDEC e o Estado 
Maior da Zona de Oefesa da Guiana - ~io na elaboração 
dos planos de acordo mútuo em matéria de preirénçAo, 
preparação e resposta em desastres que envolvam o Corpo 
de Bombeiros Milijar do Estado do Amapá - CBMAP e 
Serviço Oepaitamental de tncêndio e Socorro da Guiana -
SOIS: . 

§ 4° Subsidiar e acompanhar os projetos de 
interesses do Corpo de Bombeiros Mil~ar, propostos ao 
Progràma Operacional de Cooperação Transfronteiriço (PO 
Amazônia) junto ao Estado Maior da Zona de Defesa da 
Guiana: 

§ 5° OrganlzaçAo, planejamento e agendamento de 
simulados. seminários, cursos. estágios e Vlsijas técnicas e 
de cortesias; 

§ 6" Mant&r o registro, o controle e guarda de toda 
a doeumentaçêo atinente ao Acordo de Cooperação; 

§ 7" Outras atividades necessárias para o fiel 
cumprimento do Acordo de Cooperação. 

Art. 3°- Revogar a Portaria n• 3901201().l)DRH. de 
24 de novembro de 2010. 

Macapá-AP. 10 de abril de 2013. 

Miguel Ro~rrJrtt;k;m~BM 
Comandante Geral do CBMAP 

·pORTA R I A 
N.• 11112013 • CMDO GERAL 

O Comandante Geral Cio Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado Cio Amqpá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n• 0631, de 25 de 

. fevereiro de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1"- Nomear os mililares. abaixo listados, sob 
a presidência do Subcomandante Geral do CBMAP, para 
comporem a comissêo encarregada da concessão de 
Medalhas e Comendas do Corpo de Bombeiros Mil~ar do 
Estado do Amapá. 

TEN CEL BM OENT ENÉAS CASTRO ROSA 
Membro 

MAJ BM MÉO VANIR IBIAPINO DA SILVA JUNIOR 
Membro 

1° TEN BM LEOMAR PIMENTEL 
Membro 

Art 2•- Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

Macapá-AP, 11 de abril de 2013. 

COMiSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

H o mo logo: 

1ii:ff:::·13. 
Mrgut!IRo== ~ ~ 

Comandante Geral do CBMAP 

Jl).S.Tif'IÇAr[\.fA de Qispcnsa @J,j_çitaç.!l9 .!1.".. 

PtOCC5:-i~J 

Pedido de 
t;ot<.ção 
Programa oe 
·l~:ai.Jalho 

U2l:!Ql3 • ÇPLIC8t-1l\J' 

Açües de ?:ocedirnt:rllo 

t3.C00.004SÍ2013. 

00512013-SAO/CBMAP

OOSI2013·DOf-icsMAP-

Prevenção e COinbaie a 
S111istr.os. 

~ontP. de Recurso 101. 

Pá • 09 

Natureza 33.90.30.· - -

t.imite 
Orç .. !tlentáno 
Modalidade de 

RS fõóõ,"oõ (dois mil 

rc~~L ... 
Ordinário . 

. cmpen~o. 

1\ssunto 

FunCiamen:ação 

Dispensa de tJcitação. 

~~ei ;;-.: a.666193, arr. 24;--·
inciso IV e suas 

F.t~·lp!'CSú 

lldjuc•cad~ 

~ltc~l!S_õg;~-- -··--
Hr.rnàndes & Cia Ltda I 
CNPJ n• 
01.744. ~0810001-88. ns t.siil.s·o imil, · - -· 

seiscentos e trinta e dois 
reais e cincoenta 

-· ~~avo& __ _ 
Ohjetu AQuisição ·de 

frm;m1c11tas (materiais 
cil!_.!i!!I?!!L 

Excc:e,;i;S:~Tmo senhor ·comaõdãiite 
Geral, 

1\ Instituição: Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapii - CBMAP necessitou 
pactuar com a empresa Hernandes & ·Cia Lida, 
mscrita no CNPJ n• 01.744.20810001-88, 
objetivando adqu~ril, em "canitcr emergencial", 
20 (vinte) facõc!; ilC preço de RS 24,00 {vinte e 
QLiülro rcai!;J ;; unidade; 1.0 (dez) pás de bico com 

·cabo.ao preço de RS 26,00 (vmte c seis reais) a 
unidade: ~~ (quinze) pás meia lua (peula} com 
cabo ao preço de RS 2 7,00 (vil1te e sete reais) a 
unidC~de e /.5 (vinte c ci11c<i) r.nxadas com cabo 
ac prc~.; ch• RS 19.~i.l (t:t·~,cnovc rf)ais c cincoenta 
:~w~ttlvos) él unidndt!, com a f•nvlidadr. de serem 
~ .. ~;Jizada~ J'Of bflmhcir<~!) militares f.' br;gadistas 
nc combate a mcêndio em resposta ao desastre 
llprl1cado como h'cêndio florestal que 
compreendem a Reserva Biológica do Lago 
Piraiuba na área dos municípios de AmapáiAP e 
Tartarugalzinho/1\P que encontràva-se em 
"~ituaçâo rle emcrgiinda". Tal dispensa te.JJI 

como fundamentação o inciso IV êlo ·artigo 24 da 
lei n• 8.666/93 e alterações e ainda em virtude 
das seguintes consideraç6ês: 

1. Que, foi declarada pelo Excelentfssimó 
senhor Governador do Estado do Amapá. 
"situação de emergência" na região citada 
acima, através do Decreto n" 39'76 de 26 de 
outubro de 2012, havendo prorrogações através 
do Decreto n• 4219 de 22 de novembro de 2012 e 

·Decreto n• 5770 de 26 de dezembro de 2012 e 
reconhecida ainda pela Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, através da Portaria n" 320 de 05 de 
novembro de 2012, publicada no Oiá.rio Oficial da 
União n• 214 de 06 de novembro de 2012; 

2. Que, tal situação . deu-se pela 
identificação de vários focos de Incêndio que 
atingiram as porções centto·oeste, noroeste e 
sul da reserva consumindo cerca de 2 mil 
hectares em apenas quatro dias. avançando a 
uma velocidade de 2km por dia; 

3. Que, a técnica mais eficaz utilizada foi a 
escavação de trincheiras que em alguns .locais 
chegaram a 1,5 metros de profundidade, onde 
pelas condições do terreno e pelas condições de 
desenvolvimento do combate ao incêndio ocorre 
o desgaste natural das ferramentas utilizadas 
necessitando de reposição para a continuidade 
da Operação: 

4. Que, tornou-se necessário a intervenção 
urgente da ação de resposta do Corpo de 
Bombeiros cn1 decorrência de suas atividades 
constitucionais desenvolvidas, necessitando da 
aquisição do objeto ora em apreço em 
decorrência da imprevisibilidade do evento, · 
conforme solicitação contida no oficio n• 
003/2013·CEDEC/AP, de 04 de janeiro de 2013. 
contido nos autos, além de que a aquisição do 
objeto consta como previsão no Plano de 
Trabalho constante nos autos; 

S. Discorrendo sobre o assunto, Meirelles 
esclarece: · 

[ ... ] A emergência camctériza-se 
pela urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar 
prejuízos ou comprometet a 
incolumidade ou a segurança de 
pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, exigindo 
rápidas providências da 
Administração para debelar o 
minorar suas conseqüências 
lesivas à coletividade. (. .. ) 
Calamidade pública é a situação de 

;:.-- perigo e de anormalidade social 
decorrente de fatos da natureza, 
tais como inundações 
devastadoras, vendavais 
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destwidores, epidemias letais 
sacas assoladas e outros evento~ 
físicos flagelantes que .afetem 
profundamente a segurança ou a 
S<l~de públicas, os bens 
particulares, o transporte ,coletivo, 
a habitação ou o trabalho em geral 
[ ... ]. (MEIRELLES, 2007: 281, grifo 
do autor). . 

b. i\~a:l,!est:~n:Jo-:;:..· sobre a matéria, 
h"""·'d,~s (2000, p 313) ensina que: 

/ ... } ·pilra malhar expliciraç.'lo do 
assunto, • seria conveniente 
distinguir caso de emergência da 
situaçlío de emergência, 
,:·.-r:preq;mdo o primeiro termo para 

:-:va!ia.,:.~o restritil a OTg;Jo ou 
.• fH,rJi.1o"(. ~;O Sf:![:I:XfO p.:irii 0 que O 

Ul.\r/cto .tt·!cndo cnwndc como ,1 

r.Irt:un:;;i/incia que deve ser 
f·Jrma/1/acfa por um ato 
'"fminisrrativo portaria 
or11r.isicrial. [ .. .] 

o:, .. · ,,. ''''' . "nsin'\ o pro!. Cal !las 

.• ! ::.:los~.~ po(le conlút1d1r urgência 
.:·:.Jm en,cq)êrttia; c:sta última 
combina urgênc1a com 
imprevisibilidade. Qualquer 

·despesa pode se tomar urgente, 
de srle que ;zs providências 
,.~·u:s:·::ínas partr tr sua satisfaç~o 
mio SCJ<lm romaci«s 110 tempo certo. 
(H, F: lADO, 1009: .1.41}. 

B. ,; ,,n!endimenco do lCU a respeito 'do 

9. 

as~:unto:· 

I ] para ;; rcgularid,1de da 
::otdr<H<•çlio por emergência é 
:·~:c:•ss.úrio que o tato túfo decorra 
~-;; !ai i:~ <:: pl:mcii.•mcnfl;, cfevc.• 
·-.t.l5~ir ~l~f.H-~-W.I.1 ··:-;nr,·:·-·~ ? cfetivtt 
·t- Jir:;.:daw~.·lll'·, t:.ustc.: âsco 
.:m~r;n:ro c prov.avcl c i! coufratc.1ção ~ 

Sl1J'l o meio adequado de afastar o 
nsc;o. [TCU. Processo ·n• 
014.24:<193-8. Decisão n' 374/1994-

, P!r.:><ino}. (FERNANDES, 2!J05:417). 
l.i TC..; c!f.C!di •. i l.jt!C: 

f_ ./ 50 :-.~: ~!e'.IO n:;lii7, .. Jr aqttiSiÇÕCS 
c:m1 d;spcns,1 de licitação, fundada 
110 rnciso IV do art. 24 da Lei n'. 
b.666193, q<mndo devidamente 
Citrilctcriziida a situação de 
cmergiincia ou dr: calamidade 
,r-üt;:ica. desde que " situação não 
s(• tr:nlli.i originado, tolill ou 
;.:;nbmicnrr.. da fa/t.1 de 
,:: a!1CJ<1fii<!IIW, da desitlia 
e>dn;mrstr:uJva oa <la má gestão dos 
'~::ursos 1f1sponivcis e desde que 
.:,;reja Ct)mprova<lo que a imediata 

•. -· Gonlrat;:çiio é o meio adcquildo, 
c:tJ.'iv:J !t ,,.r;<..·iefltr. de Jfastt."ll o ·risco 
hr;urP.nte detvclado. (:CU. Processo 
"'' OlS. 7G4/95-8. Occi:;jo n• 
ilU/1996 - Plenário]. (FERNANDES, 
2iJOS: 416). 

11.)_ Qu~:~, u adjud1caçãn com o adjudicatário, 

Uõ·Sf! em r;uiin oe possuir o. objeto para pronta 
P:"it.::~;:l. aceitanao o panamcnto posteriormente 
<tt~os ,j :ra~~~uaç~~o do procedjmento 
ad"l""·'tcat.vo exigido pela legislação aplicável, 
~misiu.!t:11do ~ r:onvl!niência e capacidade de 
awndinwnto às necess1dades da Administração 
c rios !!11'JOivodos na Operação; 

n. Qt;{,, o preço proposto está de acordo 
·~o:"" ;n i"'Hi;;~dos no mercado local par~_objeto 

da mesma singularidnde, conforme cotações 
contidas nos autos, além da adjudicatária 
apresentar todo a documentação necessária para 
contratar com a administração pública. 

12. A lei n° 8.666193, assim prevê: 
Art. 24. É dispensável a licitação: 

[. .. ] 
IV . nos casos de emergência ou de 
calamidade pública, quando 
caracterizada · urgência de 
atendimento de situaç.ilo que possa 
ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e 
somente p11ra os bens necessários 
ao atendimento da situaçlo 
en l/encial ou càlamitosa e para 
as pàrce/as de obras e serviços 
que possam ser conclufdas no 
prazo máximo de 180 (cento e .. 
oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados, da 
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· ocorrênci,1 da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos; 
[ ... ] 

Sugerimos, então, diante das 
considerayõcs acima a co~tratnção direta por ser 
DISPENSAVEL A LICITAÇAO, nos termos do art. 
24, inciso IV da Lei n' 8.666193 e suas alterações; • 

Pelo exposto, para salvaguardar os 
interesses da Administração e demonstrada à 
hipótese incidente desta nção, submetemos a 
presente Justificativa a superior apreciação e 
deliberação de Vossa Excelência, ao mesmo 
tempo em que solicitamos a sua publicação na 
Imprensa Oficial do Estado do Amapá, para que 
se cumpra o disposto no artigo 26, da Lei de 
Licitações e Contratos em vigor, condiÇão de 
eficácia deste ato. · 

Clauberto Go ves Cunha- 1' Ten BM 
• Pr B~nt da CPLICBMAP- . 

(Polícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

PORTARIA NO 308/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLiCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe silo conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, comb;nado com o 
parágrafo único do art. 161 da Lei n° 0066/93 e tendo em Vista 
os motivos expostos no Ofício no 677/2013-CSAD, subsclito 
pelo Presidente da Comissão na Sindicância Administrativa 
Disciplinar n. 0 065/2012-SAD, os quais justificam a necessidade 
de redesignação do prazo fixado em lei para a condusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 30 dias, o prazo para 
·i:ondusão· dos trabalhos cia Comissão const1tuida pela Portana 
n.0 705/2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá-AP, {o~e i/ de 7013. 
t 

Dê-se cl6n 
Publique-s. 

PORTARIA N° 360/2013·DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POÚOA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são confendas pelo art. 17, XI, 
da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo unico do art. 161 da Lei no 0066/93 e tendo em vista 
os mot1vos expostos no Ofício no 807/2013-CSAD, subsc~to 
pela Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa 
Disciplinar no 057/2012-SAD, .os quais justificam a necessidade 
de redesignação de prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respect1vos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 30 dias, o prazo ra 
conclusão dos trabalhos da Comissão constituída pel ortarla 
n° 0202/2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá·AP, 22 de abril 2013. 

Dê-se ciênda. . 
Publique-se. • 

Tito Guimarles Neto 
Deleg_ado·Geral de Polícia Ci..;/ 

PORTARIA N• 361/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLICIA CIVIL, 
usando das atribu1ções que lhe são conferidas jlelo art. 17, XI, 
da lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo úniCo do art. 161 da Le1 n° 0066/93 e tendo em 
vista os motivos expostos no OfiCio n"805/2013·CSAD, 
subscrito pela Presidente da Comissão na Sindicância 
Administratlvt Dlsdplinar n.o 010/2012-DGPC, os quais 
justificam a necessidade de prorrogação do prazo fixado em lei 
Pllll ~dos respectivos trabalhos. .. ,_ 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 30 dias, o p 
~l!!ISiriibaihos da Comissão constituída 
n.•~ a contar do prazo legal. 

IIKapá·AP, 22 de abril e 2013. 
/ 

.._dênci~. /,. 

........ :r 
,_~Neto 
~de Polida Civil 

Pág. 10 

PORTARIA N°362/-2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o art. 
168 da Le1 n• 0066/93 e tendo em vista os motivos expostos 
no Oficio n° 806/2013-CPAD, subscrito pelo Presidente da 
Comissão do Processo Administrativo DiSCiplinar no 020/2012· 
DGPC, os quais justificam a necessidade de ·prorrogação do 
prazo f!xado em lei. para a condusão dos respectivos .trabálhos. 

R'ESoLVE: 

PRORROGAR, por 60 dias, o praz para 
conclusão dos trabalhos da Comissão)onstituída pel ortaria 
n° 0141/2012:DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá·AP, 22 de abril "013. 

Dê-se ciência. / 
Publique-se. 1!- / 
Tito Gulmarã~·'eto 
Delegado·Geral1df!. Polícia Civil 

P 0 R TA R I A N° 0364/2013 - DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das. atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 · SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando no 104/13 - GAB/DGPC. 

RESOLVE: 

I · HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores TITO 
GUI_MARÃES. NETO ( Delegado Geral de Polida Óv;/ ), 
CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA ( Motorista do Delegado 
Geral ), GILKON CLE!BER VIANA NEVES, ROBSON GUIMARÃES 
DE ANDRADE e DEODORO DE CARVALHO FLEXA ( Agentes de 
Polícia ), que .,;ajaram da sede de suas ati.,;dades Macapá-AP, 
até o Município de Oiapoque no período de 18 a 21/04/2013, 
em missão policial. 

2- De acordo com o Decreto 1492, de 04/Àbril 02 e 
Lei n° 0066, de 03 Maio 93, autorizo o saque c~t'04 (quatro) 
diária(s). / 

Registre-se, Publique-se e Dê;.sé. Clênda. 

: ,MaC~Jpá·AP., 24 de Abril de 2013. 

( 
TITO GI:J!MARÃES NETO 

Delegado Ger"l de Pblícia Ci..;/ do Amapá 

PORTARIA N° 309/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍOA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas j)elo art. 17, XI, 
da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo único do art. 161 da Le1 n° 0066/93 e tendo em vista 
os motivos expostos no Ofído n° 678/2013·CSAD, subscrito 
pelo Presidente da Com;ssão na Sindicànàa Administrativa 
Disciplinar n.o 041/2012-SAD, os quais justificam a necessidade 
de redesignação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 30 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria 
n.0 0197/2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá-~~~e abr e 2013. 
/ 

Dê~dênci 
j"blique . 

. hito uima es Neto 
( j)l egado-Ge I de Polida Civil 

PORTARIA N° 310/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são contendas pelo art. 17, XI, 
da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
art. 168 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expostos no Ofício n° 674/2013-CPAD, subscrito pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 
n.O 017/2011-DGPC, os quais justificam a necessidade de 
redesignação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 60 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria 
n. o 0426/2011-DGPC, a contar do prazo legal. 
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PORTARIA N° 311/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usar.do das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
ua Let n° 0883, de 23 de março de 2005, combtnado com o 
a1t. 168 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os motivos 
e:;postos no Ofícto n° 675/2013-CPAD, subscrito pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disdplinar 
n." 041/2012·DGPC, os quais justi~cam a necessidade de 
redesignação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectiVOS trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 60 dias, ·O prazo para 
r~nclusão dos trabalhos da Com1ssão constituída pela Portaria 
n.c 071 9/2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá-AP,-ttfde abril de 2013. 

Dê-se ciência. 
Publique-se. 

PORTARIA N° 312/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA OVIL, 
usando das atrrburções que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Le' no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
art. 168 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expost~s no Oficro n° 679/2013-CPAD, subscrito pelo 
Presidente da Comrssão do Processo Administrativo Disciplinar 
n° 040/2012-DGPC, os quais JUStificam a necessidade de 
redcs1gnação do prazo ·fixado em let para a conclusão dos 
n~~.nect!vos trabalhos. 

RESOLVE:· 

REDESIGNAR, por 60 dias, o prazo para 
conc!usao dos trabalhos da Comissão constituída pela Portana 
n. o 0704/2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá-AP, JG-<le abril de 2013. 
;/' ': 

Dê-se çl@ncia.j 
Publiiue-se 

PORTARIA N° 317/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLICIA CIVIL, 
csando das atnbu1ções que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
êa L~i n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo única do art. 161 da Lei no 0066/93 e tendo em vista 
os motivos expostos no Ofício n° 685/2013-CSAD, subscrito 
pelo Presid~nte da Comissão de Sindicância Administrativa 
Dtscipl1nar n.0 .043/2012-SAD, os quars JUStificam a necesstdade 
de prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
rcesoectrvos traoalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 30 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comtssão constituída pela Portaria 
no 0468i2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá-AP,Afãe abr?:Í. 

Dê·Sllciênc~·a •. / 
Pu!JIÍque·se . Y . 

fito GuJA!iÍr s Neto 
Dele:gatlo-Ger de Policra Civil 

. PORTARIA No 318/2013~DGPC 

DELEGADO·GERAL DE POLÍCIA CIVIL. 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
aa Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo úntco do art. 161 da Let n° 0066/93 e tendo em vista 
os motivos expostos no Ofido n° 686/2013-(SAD, subscrito 
pelo Presidente da Comissão de Sindicânaa Administrativa 
D1sciplinar n.0 044/2012-SAD. os quais JUStificam a necessidade 
ae prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão dos · 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 30 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão constttuída peta Portaria 
r 0 502í20!2 DGPC, a contar do prazo legal. 

Macapá-AP, )1 de abril ~'20!3. 
. / 

Dê-se dênci •. 
Pub?4ue-se 

Ti~ Gui r es Neto 
til~ga -Ger I de Policia Civil 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA NO 319/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lct n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
drt. 168 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expostos no Ofioo n° 690/2013-CPAD, subscrito pela 
Presrdente da Comissão do Processo Administrativo Discipl1nar 
n° 042/2012-DGPC, os quats justificam a necessidade de 
redesignação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 60 dras, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão constituída· ela Portaria 
n. 0 700/2012-DGPC, a contar ~r~o legal. 

Macapá-AP, 11 de abri e 2013. 

PORTARIA N° 321/2013-DGPC 

DELEGADO·GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribUições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, combtnado com o 
art. 168 da Let n° 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expostos no Ofiao no 698/2012-CPAD. subscnto pelo 
Pres1dente da Comissão do Pror.esso Admlmstrativo Disciplinar 
n.0

: 018/2012-DGPC, os quais JUstificam a necessidade de · 
reoesignação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabal11os. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR. por 60 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comt?$ão consti.tui,\ii'peta Portana . 
n.o 0101/2012-DGPC, a contar do prazo le"' 

Macapá-AP, 12 de ijbril de 2013. 

Dê-se ciência. 

Publique-se*_. 

Tito Guimar- Neto 
(D_~Ie~aE?"Geral e Polícia Civil 

PORTARIA N° 322/2013-DGPC 

DELEGADQ-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atnbutções Que lhe são conferidas pelo art .. 17, XI, 
da Le1 n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
art. 168 da Let n° 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expostos no Oficio n° 700/2013-(PAD, subscrito peta 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 
n° 005/2013-DGPC, os quais JUSttficam a necesSidade de 
redesignação do prazo fixado em ler para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 60 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comtssão constituída pe)p- Portaria 
n° 720/)012·DGPC, a contar do pr~gal. // 

Macapá-AP, 12 de abril de 2013. 

Dê-se ciência. 
Publique-se. 1 · 

·' 

Tito Guimaraes1Net:o 
Dejegado·Geral d~_P.9_1Ída Civ11 

PORTARIA NO 324/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL. 
usando das atnbuições que lhe são contendas pelo art: 17, XI, 
da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
art. 168 da Lei no 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expostos no Oficio no 718/2013-CPAD, subscnto pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo Dtsdplinar 
no 024/2012-DGPC, os quors justificam. a necessidade de 
prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria 
'n.0 0!70/2012·DGPC, a contar do llr\!ZO legal. / 

Macapá-AP, 15 de abril de J6Í3. 

Dê-se ciência. 
Publique-se. ~ 

I 

Tito Guimar~ Neto 
Delegado-Geral [!e Polícia Civil 

Pãg. 11. 

poRTA R I A NO 03Í8/2!113 - DGPC 

O DaEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEIUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando n° 126/ !3 - NOI/DGPC. 

RESOLVE: 

1 • HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
FRANOSCO DE AZEVEDO COSTA TRINDADE, JAOLDO DE 
MIRANDA BARROS, ARLEM AUGUSTO CANTUÁRIA DE 
OLIVEIRA e YSABELLE CRISTINA DA COSTA SOARES CANUTO ( 
Agentes de Polida ), que viajaram da sede de suas atividades ·. 
Macapá-AP, até os Muntcfptos de Pedra Branca do Amaparl e 
Serra do Navio no período de OS a 08/04/2013, em missão 
policial. 

2 - De acordo com o ~t 1492, de 04 Abril 02 e 
Lei no 0066, de 03 Maio 93, alitorizo o saq de 04 (quatro) 
diária(s). · / 

Reg~~k::. Pu~~~ e 

V 'lf\f. -ES NEro · • 
Delegad G~Poli ta Ovtl do Amapá 

PORTA R IA N° 0339/2013 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, no · 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEIUSP e, tendo em vista o documento, Ofício n° 
410/13 - CGPC. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores. 
JAONTA DE FÁTIMA PERNAMBUCO COSTA, ANTONIO 
DOMINGOS DE JESUS MACHADO BARRETO, WOSTON 
ARTAGNAN DE SOUZA LEITE ( Responsáveis petas Atividades 
de Inquérito Administrativo ) e ELZA ROSA DA SILVA CHAGAS ( 
Agente de Polícia ), que viajaram da sede de suas atividades 
Macapá·AP, até o Município de Catçone no dia 15/03/2013, 
para realizarem diligência no referido município. 

2 - De acordo com Q'{)Tto 1492, de 4 Abril 02 e 
Lei no 0066, de 03 Maio 93, au ·zo o sa e de 01 (uma) 
diária(s). 

Registre-se, Publique-~ e 

PORTARIA NO 340/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Ler no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
art. 168 da Lei n° 0066/93 e tendo em vista os motivos 
expostos no Ofício no 742/2013-CPAD, subscrrto pelo 
Presidente da Com1ssão do Processo Administrativo Disciplinar . 
n• 021/2012-DGPC, os quais justificam a necessidade de 
prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respect1vos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo para 
condusão dos trabalhos da Comissão cônstituída peta Portaria 
n.0 0142/2012-DGPC, a contar do prazo legal. · / 

Macaoá-AP, 17 de abril cte/on 
Dê-se ciência. 

Publique-se.~' 
1 

l 
Tito Guimatã !lleto 
Dele~dp-Gera Policia Civil 

PORTARIA No 341/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribtuções que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
art. 168 da Lei n° 0066/93 e tendo em vista os mohvos 
expostos no Ofícto no 741/20!3'CPAD, subscrito pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo Dtsdplinar 
n° 015/2012-DGPC, os quais Justificam a necessidade de 
prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 dtas, rpr para · 
conclusão dos trabalhos da Comissão constituída Portaria 
n° 0138/2012-DGPC, a contar do prazo legal. 

/ 
Macapa-AP, 17 de abril de. 2013. 



Dê-se âêncra. 
Pu_bliqué-~. .

1 
rito GÚimáriJ Neto 
Delegado-Geral Je Polida Civil 

Pohi.íiiA ;.. l4~t2ol]:oc;p(; 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCill CML, 
u!'.lndc das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei ~o 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo único do art. 161 da lei n° 0066/93 e tênao elll vista 
os motivos exPOStos no dfido n° 740/2013-csAD, subsciito 
pelo PreSidente da Comissão de Sindicância Adminlstra~va 
D•scipknar n.0 018/2012-SiiD, _os quais justificárn .a necessid~de 
de prorrogação do prazo fixàdo em léi para a éondusão dos 
respectivos trabalhos. 

~-:. - ! .+" ..... 
RESOLVE: 

. P~oRROGAR, por 30 _dias, 
cordusão doS iraÍlaihos da Comi'ssãa cOnstitui 
,,_, Ot4ot2012·oGPC, à aintâr do praio legal 

Ma~'AP, 17 <fé áb. 

•· .. d-·.,L,.} / 
-~-se """'a .. 
ltu!ilr~úe-se. l: 

rítl! Guim~ _KéiO 
Delegádo-Gera~de Polida Ovil 

POltTAIUA N• 343/ioú,i)GPc: 

. DELEGAÓO·GERAL DE POLÍCIA CiVIL, 
,,;,wao ~as atribuições que lhe são co~feridâs P'f!i() art. 17, XI, 
~il Lr.l no 0883, de 23 de _março de 2005, com~lnado 50m o 
,;:t : ó8 da L e• . n° 0066/93 e tendo em vista_ os _motivos 
cxçostos ·nc Oficio n° 747(2013-CPAD, _ SUbscn!X> pelo 
P~f.s•dente da Comissão do Processo .Administrativo OISflpllnar 
n ,. 011/2012-DGPC, os qúais justificam a necessidade de 
prérrog~o do prazo fixado em lei para a condusl!o rios 
respectivos trahalhos. 

~ESolVE: 

PRoRRÓGAR, por 60 dias, _prafo para 
ccnclusao ·dos tiabalhos da. COmissão consti • a pi!la Portaria 
n_c ~85í2012·0GPC, a contar do prazo 

~1acapá ·AP. 17 de ·r de 2013. 

Dê-sedêtid 
Publlqu·e · . f 
Tito Gu~~~ Néto 
Delegado-<.....-H rt• Pnllri> f'ivll 

PCiRTAiUA NO 344/2013-DGPC 

DELEGAOO·G-ERAL DE · POLiCI!\ DviL, 
usando das atribuições que lhe sl!o conferidas pelo art. 17, XI, 
oa Lei n' 0883, de 23 de marçO de 2005, combinado <:Of!l o 
parágrafo úmco do art. 161 da Lei n• 0066/93 e tendo em VISta 
os motivos expestos no Ofido n° 748/2013-<:SA, subscrito pelo 
Presidente da Comissão na Sindicância Administrativa 
Disciplinar n.a 001/2011-SAD, os quais jusUficam a 'necessidade 
de prorrogaÇão do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectiVOS trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, per 30 dias,~)ir zo para 
condusJo dos trabalhos da Comi5Si!.o constituída a Portaria 
n.c 0053/2011 DGPC, a contar do prazo legal. _, 

Macapá-AP, 17 de abril _oe 2013. 

Dê-Se ciência. 
Publique-se. , 

Tito Gulm.Vã. •f Neto 

Delegado-Gera~ Polida Civil 

pORTA R J A N° 0345/2013 - DGPc 

o DELEGADO GERAL DE POLiCIA CNIL DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhf. são conferidas pela I'Qrtaria (NJ 
004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o documento, 
Memorando no 195/13- DPJ. 

RESOLVE: 

1 . HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores, 
EDMUNDO PONTES DA COSTA, ANTÔNIO PEREIRA _DE MELO e 
EVALDO RODRIGUES COSTA ( Agentes de P~hoa ), _que 
viajaram da sede de suas atividades Macapa·AP, até o 
Munióplo de Laranjal do Jari no período de 12 a 16/04/2013, 
em missão pellclàl. 

2 - De acondo com o Deo-~lo 1492, de 04 Ab_;;rfu' e 
Lei no 0066, de 03 Maio 93, autorizo o saque 7 (dnco) 
dlária(s). · .--

Registre-se, Publique-se e Dê-~)2tencia. 

~1acapá-AP., 19 de Abril~e 2013. 

I 

77TO GUÍij_ '--NEro . 
Delegâdo Geral de~ Ovil do Amapá 

PÓRTÂRIÁ N• 346/2013-DGPC 

.• _ . . i?ELEGAOO-GERAL DE POLÍOA CN!L, 
usando dà~at(ib~ições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei [1° uá83,_ de ~3 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo úr~co do a1t. 161 da Lei no 0066/93 e tendo em vista 
os motivos exp'*ÓS.no OOcio n• 769/2013-CSAD, subscrito 
pela Presidente da_. ComiSSão de Sindicância Administrativa 
Disciplinar n.• 058/2012-SJ\0, os quais justificam a necessidade 
de prorrogàçâ_o do prazo fixado em lei para a conclusl!o dos 
respectivos trabalhos. 

RI:SõLVE: 

. , • .. )'RORROGAR, por 30 dias, prazo para 
ronclusão dos trilbalhos da Corriissã:ll constitu' pela Poitâria 
n. 0 544/lO LHÍGPc, a contá r do prai' legaL 

Macapá·Ai', 18 d~ a de 2013. 
< I 

.Pê-ce dênci~. ' Píibn~iíe-se, ' 

Tito Gulrnir:l ' Neto 
Oel~ad,O:<!::~ Poliaa Ovil 

'iiOil:ri'Rii\ 'N• 347t2013·ooioc 

. DELEGADO-GERAL DE POÚOA CIVIL, 
usando élás:atdbuiçõesqúe lhe São oonferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n° 08a3, de ·23 de maí-ço de 2005, combin'ado éom o 
parágrafo únic:O do art. 161 da Lei n• 0066/93 e tendo em vista 
os motivos éXpoStbs no Oficio n° 788/2013-(SA, subscrito pela 
p(es•ctente • êr~. , óimlssao . de Sindicância Administrativa 
Disciplinar n• 018/2013-~D, os quais justificam a necessidade 
de prorrogação _í:lo prà2o fixado em lei para ·a condusão dos 
rês,lec~vos trabalhos. 

~RESOLVI:: 

~PRORR~, por 30 dias, o prazo para 
ronclusâo dos trabalhos da ComiSSão conStituída pela Port-aria 
n.0 0172/1013-0Gi>C, à -contár ·do~- legal. 

Mâcapá·AP, 19 de ~bril de 201 

Í>O~TARIA No 348/l013·DGPC 

DELEGAóO-GERAL OE I'OÚCIA CJ\ÍIL, 
usando das àttibui~s 'que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado cóm o 
parágrafp (mico do art. 161 tia Lei no 0066/93 e téndo em Vista 
os motivos expostos no Otiàa no 787/2013-CSA, subscrito pela 
Presldf.nte âa COmiSSão de SindiCãncta Administrativa 
OiSOptinár no 017 /2013•SAD, os quais justificam a necessidade 
de prorrogação do prazo fixado em lei para .a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESoLVE: 

~ORROGAR, per' 30 dias, o prazo para 
condusâo dos .trabalhos da com-~o constiiuida pela Portaria 
n.~ 0168/2013-DGPC. a contar do pr~o legal. 

I 
Macapá-AP, 19 d, abril 2013. 

I 
- ' ' 
-~ 

'POfiTÁRlA N° 349/2013-0GPC 

DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CML, 
usando das atribuições que lhf. são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parãgraro único do àrt. 161 da Lei n• 0066/93 e tendo em VIsta 
os inativos expostos no Ofiao no 773/2013-csAD, subscnto 
pela Presidente da Comissão de Sindicânàa Administrativa 
Disdplinár no 063/2012-SAD, os quais justificam a necessidade 
de redesignação de prazo fixado em lei para a condusâo rios 
re5peclivos -tràbaiiÍos. 

RÉSOLVE: 

REOESIGNAR, pcir 30 dias, o prazo para 
conclusão dos trabálhos da COmi~ constituida pela Portaria 
n" S49/2012·DGPC, a contar do pr'zo legal. 

Macapá-AP, f1 de •> Hl de Í013. 

-~~seciên · 
l'ubllque-

. 12 

PoR.THrA N°o3silt2ot3-ooPC: 

o CiElEGAOO GERAL DE i>oLfi:JA OVIL OD AMAPÁ, no 
u5o dils atrlbUiçÕés Que lhe são éonferidas Pela Portaria {N) 
904/2000 - SEJUSP e, te!)do., em vista o documento,_ 
Memorando no 100/13 - GAB/OGPC. 

RESOLVE: 

• 1 : HOMol.OGÃR o desfocàm~tç> dos ?ervidores, ,; 
GIVAlOO. CAVALCANTI DE ii!ELO JU~IOR, DEODORO DE: 
cARVAlHO FlEXA e LUIZ VILHENA PIRES ( Agentes de Polfàa: 
), Qtie VIajaram da sede de suas alivid<ides Macapá·A~. até o: 
Miirllêí(iío de Vitória do Jari no período éle 12 a 15/04/2013, em 
missão ·i>olidal. . ' 

2- De ácordo com o Decréto 1492, de Ó4 '~2 e 
Lei Íl0 0066, de 03 Maio 93, autorizo o sáque de ~~~ãtro) 
diârra<s>. / 

Registre-se, Publique~ e ~ âênaa. 

M'acipá-ÁP., 22 de Abrir de 2ot3. 

rrro GU1M.XE5 iviTo 
_ _!)elegactO Gêf~l de P.fct~ Ovil do Ãmàpâ 

) o·ít TA·R·J'l N° Ô351/íoi3- ooPc 

·õ ÓÉLfGADo GERAL DE POúi:JA é:ML DO AMAPÁ, no · 
~ .c!âs ~tiibu1~esque lhe São i:onferidas Pela ~ortària (N) i 
00'1/lOOO- - 'SEJUSP e, tendo em vista o documento, . 
Meri'iori!nilo no o65/13 -DPI. · 

RESOLVE: 

1 • HOMOLoGAR o deSlócamento_ d~ Servidores, 1 

SANDRO SIMEY JoRIUNHA DA SilVA ( Cíelegado de Policia ), 
JÓRGE_ úJIZ CARDOSO coSTA, r,:DRo MACHADO COSTA e · 
iGOR JOSÉ REINALDO DE FARIAS DO NASOMENTO ( Agentes 
de Polida ), que viajaram da sede de suas atividades 
Macapá-AP, até as ~reas ribeirinhas de Macapá e Itaubal do 
Pirlrim ho periodo de ll4 a 06/04/2013, em missão polida!. 

2 - De acendo com o Decreto 1492, de 04 fo;r 02 e . 
lei no 0066, de O~ Mâlo 93, autOrizo o saque ;Jé 03 (três) 
diárla(s). 

Registre-se, Publique-se e Oê-se uênda. 

Macapá-AP., 24 de Abrtl'é:!e 2013. 

77TO GUIMARÃES NEfO 
Delegado Geral de Polícia OVil do Amapá 

PoRTARIA N° 3S2/Í013~DGPc 

DELEGAOO-GERAL DE POLÍCiA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pekl art. 17, XI, 
da Léi no 0883, cie 23 de março de 2005, combinado com o 
paf]Ígráfo único do art. 161 da Lei no 0066/93 e tendo em vista 
os motivOs éxJiostos no Ofido n° 774/2013-cSA, subscrito pelo 

·Presidente da COmissao na Sindicânàa Admln15tra~va 
Discirilin'ár n.o 019/2013-SAD, os qúais justificam a nec~s1dade 
de prorrogação do prazo fiXado em lei para a condusao dos 
resl)ettiVos trábalhos. 

RÉSOLVE: 

l>RORROGAR1 per 30 . dias, o _ 
condú~âo dos trabalhos da <;imíiss.lo oonstitulda 
n.o 02Ó4/2013·DGPc, a éontllr do p~zo legal. 

Macapá-AP, 22 c e abril 2013: 

· o· ãéndai/. ~--r 
·-p@uque;+.se, 
.'Í'ito Gulma Neto • 
f Delegado,· de Policia Civil 

PÔRTARIA NO 353/2013-0GPC 

OELEGAOO·GERAL DE POLÍOA CIVIL, 
usando das atiibuições que lhf. são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado C001_ O 
parágrafo único do art. i61 da Lei n° 0066/93 e tendo em vista 
os motiVos exPostos no OfíCio n° 775/2013-<:SA, subscr~o ·pelo 
Preslderite da Comissão na Sindicância Admin_Jstrativa 
Disciplinar n. o 020/20 13-.SAD, os quais l_us_tificam a nece~id.ade 
de prorrogação do prazo fixado em le. para a condusao dos 
respectiVÓs tiabalhos. " 

RÉSOLVE: 

PRORROGAR, per 30 dias, o prazó ra 
condusão dos trabalhos da COmissão constituída pela' rtarla 
n. o 0202/2013•DGPC, a contar do pr~ legal. · 

Macapá-AP, 22 de a~ril de 
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PORTARIA N° 354/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POÚCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da lei no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com o 
parágrafo único do art. 161 da lei no 0066/93 e tendo em vista 
os motivos expostos no Oficio n° 776/20f3-C5A, subscrito pelo 
Presidente da Com1ssão na Sindicância Administrativa 
D1scipl1nar n. 0 021/2013-SAD, os quais justificam a necessidade 
de prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão dos 
respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 30 dias, o pra para 
conclusão dos trabalhos da Comi~onstituída pel Portaria 
n.o 0203/2013-DGPC, a contar do praz\legal. 

Macapá-AP, 22 de abril de_, 13. 

Dê-se ciência. ; 

Publique-se. J'./ 
Tito Guimari eto 
Delegado-Ge~a(d ·Polícia Civil 

Secretarias de Estado 

(Administração 

Agnaldo Balieiro da Gama 

PORTARiA N° ~5~ /2013- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos nos 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 o contido no Memorando no 
015/CPL/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar Edilamar Ferreira de Souza -
Secretário Administrativo/SEM), Código CDI-1, 
para exercer cumulativamente e em substituição a 
Presidência da CPL/SEAD, Código CDS-2, durante 
o impedimento do respectivo titular Shirley de 
Fátima Queiroz Moraes, que se encontra 
afastado, no período de 18 a _2.5/04/2013. 

PORTARIA NO J 0Qo4-2013·DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
no 103/98-SEAD, de 03/03/98, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença
Especial Prêmio por Assiduidade, na forma do 
artigo 101, da Lei n° 0066/93, aos servidores 
abaixo relacionados, integrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na 
SESA: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUINOUÊNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

Edicleuma Santana Melo 
Técnico em Laboratório 
708372 
25/04/2005 a 23/04/2010 
01/05 a 31/07/2013 
Protocolo Geral no 6949/2013 

Joelma Cássia da Silva 
Lopes 
Técnico em Enfermagem 
897655 
21/03/2007 a 18/03/2012 
01 a 30/05/2013, Urã 
30/07/2014e 01 a 30/03/2015 
Protocolo Geral n° 9742/2013 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MacaP.á-AP, em)~ de ~ (l/)., de 2013. 

MARIA LUIZA((N R r ú ~~~# RENSE 

Dir=~~~--
PORTARIA NO j 0!/04·2013-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
no 103/98-SEAD, de 03/03/98, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de licença
Especial Prêmio por Assiduidade, na forma do 
artigo 101, da Lei no 0066/93, aos servidores 
abaixo relacionados, integrantes do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do ll.mapá, lotados na 
SEJUSP: 

SERVIDOR( A) 

CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
~1ATRÍCULA 
QUINQUÊNlO 
PERÍCDO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PER;ODO(S) 
PROCESSO 

: Maria Euciane de Araujo de 
Souza Pereira 

: Oficial de Policia Civil 
: 341517 
: 14.'08/2004 a 12/08/2009 
: 02/06 a 31/0fs/2013 
: Protocolo Geral no 78175/2012 

: Arildo Chagas da Silva 
: Agente de Polícia 
: 259381 
: 27/02/1999 a 25/02/2004 
: 03/06 a 02/07, 05/03 a 03/09 e 

04/11 a 03/12/2013 
: Protocolo Geral no 21231/2013 

: Ricardo José Neri de Oliveira 
: !l.gente de Policia 
: 260703 
: 26/05/2004 a 24/05/2009 
: 01/06 a 31/08/2013 
: Protocolo Geral no 20021/2013 

0 Qe Ar: (1., / J.., de 2013. 

EARENSE 

Na Portaria no 037/01·2013-DRH/SEAD, 

Pá . 13 

Especial Prêmio por Assiduidade, concedida 
ao servidor Paulo Denilson Dias Pantoja: 

ONDE SE LÊ: QUINQUÊNIO: 21/06/1994 a 
22/06/2004 

LEIA-SE: QUINQUÊNIO: 21/06/1994 a 
19/06/1999. 

Publique-se e registre-se. 
~ 

Macapá-AP, emiG de 413 tltJ .. de 2013. 

MARIA LUk~~ CEARENSE 
. Diretora do DRH/SEAD 

ERRATA 

Na Portaria no 297/07·2009-DRH/SEAD, 
de 08 de julho de 2009, referente à licença
Especial Prêmio por Assiduidade, concedida 
ao servidor Paulo Denilson Dias Pantoja: 

ONDE SE LÊ: QUINQUÊNIO: 21/06/1994 a 
19/06/2004 

LEIA-SE: QUINQUÊNIO: 20/06/1999 a 
17/06/2004. 

Publique-se e registre-se. 
t 

de 41'>1l t l- de 2013. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 
ERRATA 

No diário Oficial de n° 5450 do dia 
18.04.2013 paginas 21 e 22 no sub-titulo. 
Onde se lê: 
Policia Técnica Científica 
Leia-se: Gabinete Civil 
OndeseLê: · 
Gabinete Civil 
Leia-se: 
Policia Técnica Científica 

de 31 de janeiro de 2013, referente à Licença-_ ®ceita Estadual J 
Especial Prêmio por Assiduidade, concedida ~;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;:.;=~ 
ao servidor Daniel Melo Mascarenhas: Jucinete Carvalho de Alencar 

ONDE SE LÊ: QUINQUÊNIO: 02/05/2004 a 
30í04/2009 

EIA·SE: QUINQUÊNIO: 02/05/2003 a 
. . 29/04/2008. 
Publique-se e registre-se. -

Macapá-AP, ~m b de A z~ /L de 2013. 

. r ';(y_))_J~ 
MARIA LUI IRES PICANÇO CEARENSE 

Diretora do DRH/SEAD 

ERRATA 
Na Portaria n° '179/07-2004-DRH/SEAD, 

de 22 de julho de 2004, referente à Licença
Especial Prêmio por Assiduidade, concedida 
ao servidor O::::!'liel Melo Mascarenhas: 

ONDE SE lÊ: QUINQUÊNIO: 06/05/1999 a 
01/05/2004 

LEIA-SE: QUINQUÊNIO: 03/05/1998 a 
01/05/2003. 

Publique-se e registre-se. 
I 

Macapá-,~P~, .. 2., de A & ll.ll de 2013. 
I ' 

I I lQLL·-
MARIA LUI I ES PICAN'!o CEARENSE 

Diretora do DRH/SEAD 

ERRATA 
Na Portaria n° 209/07-2005-DRH/SEAD, 

de 08 de julho· de 2005, referente à Licença-

· COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 
NÚCLEO DE CONTROLE DE LANÇAMENTOS TRIBUfÁRIOS 

EDITAL DI!: INTIMAÇÃO N'OOOl/2013 . 

O Coordenador de Arrecadaçlo, Gerente do NOcleo de Controle 

de Lan~mentos Tribut4rios!NUCI.A e Grnate do Núcleo de 

Informações EcoaOmic~Fisuio/1\'UIEF, da Secretaria da Rec:tlta 

Estadual- COARE/S.R.E, com base no Art. 19S, Incl10 Jll da Lei 

400, de 22 de dezembro de 1997, INTIMAM o titular ou preposto 

das empr .. as abaixo relacionadas, 1 regularizor a tronsmlssDo de 

!uas DeclaraçOts de Informaçlle• e Apuraçlo - DIAP e atualizar 

seu endereço cadastral junto à SRE, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publinçDo d .. te Edital. O nAo cumprimento d .. ta 

intlmaçlo teri como con!tquência 1 su•pensDo da iaStri~o 

cadastral do contribuinte, nos tci-m.ns du 11iocas 411"' c "b.,1 do 

inciso I, Art. 73, du Anexo I do D«rtlo N' 2169198. 

Eliane ~~~~nn./. a~j:~·~:-:~:lde2013 
c.:!·~~~~ __.i~~~ 

t 

·-~:~'5: ~'!, C;1ta' 
--~~r~) 

RELAÇÃO DE ( ~IBUINTES 
r-C-A-D--IC_M_S~--------~~~0-SO __ C_M_L ______ _ 

OJ.OI091U WADESOUZ.A 

03.022197-8 CRISTIANE OI.IVEIRA DE SOUSA I\IE 

03.013011~ M ELSOt:SAME 

03.1123013-6 GRUPO N J LTDA 03.028143-1 M MAUES SACRAMENTO ME 
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(Meio-Ambiente ) 
Greyton Tavares Toledo 

PORTARIA N" 064/2013-5EMA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE. no uso oe suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 123, lr.ciso 11, da 
Constituição do Estado do Amapâ, pelo Artigo 34 
da Lei Estadual n• 0338/1997 e Decreto de 
Nomeaçao n• :.108 de 10 de junho de 2011. e: 

CONSIDERANDO a Portaria n" 185, de 04 de 
junno de 2012, do Ministério do Meio Ambiente. 
qi.!e convc::a a IV Conferência Nacional de Meio 
Ambiente, cujo temá:io aeve ser previame:nte 
discutido nas Conferências Estaduais 

RESOLVE: 

Art.. 1° Fica convocada -a IV Ccnferênci;:; Estaciua! 
ae Melo Ambiente, a reali?:ar-se em Macapá r.o 
pcrixo ce 28 a 30 de agosto de 2013. 

:..rt. 2~ A IV Conferência Esi2dual de Meio 
Arno;e:r.te terá como objetivo contribuir para a 
i:T.p!ementação da Polltica Nac1ona: de Resíduos 
Sól!dos r.c; âmbito esiadual, com foco ern. 

I - PioduÇãc e Cor.sumo St!Stentáveis; 

11 - R~?.dução dos impactos embientais: 

I li : ·Ser:.lçao ele emprego e renda; 

J\/ .. Educaçao A.Ínbiental; 

Art. 3° A IV Conferência Estadual de Meio 
Ambiente será presidida pelo Secretário de Estado 
jo ~~~io Ambiente ou. na s~a ausênci::~ ou 
Impedimento· deste, pelo Coordenaaor Gera: da 
Corr.,&são Organizadora Estaauai··_COf.. 

Art. 4° ;\ or;;anizaçgo da Conferér:cia contará corn 
urna Gom1s~o Orgamzadora Estadual .. COE, 
cc:npcsta par:~a:iarr;ent~ por represer:taçócs de 
Poder Püb•ico, Sociedade Civil e do Setor 
Empresari:~l, a ser posteriormente formalizada por 
Porta;ia da Secretaria de Est::éo ':la Meio 
Ambiente. 

Art. 5° O Reglmentc ln!emo ca IV Con.ir.;réncts 
·Estar.:ua! de Meio Amb.ente e c Cslendár!o cas 
Con:~rê'lcius Regionais/Municipais s~rãc 

apr,JW:tdos pela Comissao Organizadora Estadual -
CCE e eci!tados por Portaria d.a Se:cretaria de. 
Estadc ce Meio Ambier.te. 

Art. 6• As despesas com a organização e 
reslizaç~ç- das etapas 'regional e estadual da lV 
C"'r:fe~ên:i;;. Estadue;! de Meio Amb1er.te có:rerão 
por .::onta de :ecursos orçamer.tàrios c•,r.signaaos 
~ Secre,tane ele Es•al'!o de Meio ,ll:nbieõ'!<• ':' 1'!:; 
patrc:::!nie;s qtJe possam ::ont:ibuii para a sua 
e:~~;:.uçãc. 

Art. 7° Esta Portaria entrn e:n Vigor na data de. sua 
pub';ca;áo. 

/'.~·:. 8° Dé-sa :.A:ncia. Publique-se(';; Cumpra-se. 

GABINETE 00 SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

ME;O.AMBlEtúTE, em Macapá·AP, 24 d~ abri: de 

(DIÁRIO OFICIAL) Pág. 14 

PORTARIA N° 065 -SEMA Vil - Coordenar, orientar e acornnan!Jar as. 

O SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO atlvidacés da COE-AP; 

AMBIENTE, no uso de suas atribuições que ihe Art. 4•. A Com1ssãQ Interna será presidida _pe:o:> 

sáó conferidas pelo Artigo 123. lncisc !!. da Ccorcenador Geral. 

Constituição do Estado do Amapá. pelo P.rtigo 34 ~1·. Caberá 2: Coordenador Gerai da Comissãc 

da Lei estadua'l · n• 0338i1997 e Decreto de . Interna a solução de casos não previstos 'lesta 

Nomeaçao r." 3108 de 10 de junho de 2011. e: Portaria. 

CONSIDERANDO a Portaria n• 185. de 04 de §2°. Caberá ao SuiY'..oordenador Geral substituir 

junho de 2012. do Ministério do Meio Ambiente. nos impedimentos eventuais ao Coordenador 

que 'convoca a IV Conferência Nacional de Meic Ger-a! n;; Comissão lr.!e:na com p!enos poderes 

Ambiente. cujo temáno deve ser previamente dec!sivos. 

discut1C:o ::as Confer~!<cias E~tadugis. 

RESOLVE: 

Art. 1". !nslituir a Com.ssão Interna de 

Coordenação da IV Conferência Estadual de Me!o 

Arr.bi::lnte- C EMA/AP.::~ âmbito da Sec~etai!a de 

Estado do Me!o Ambiente- SEMA-AP; 

Art. s• . .e. pa:ticipaçãc na Comissão int&rn.e não 

enseJ:'!ré remuneraçl!o de qualquer Gspêcie e serà 

co::sicerada ser•içq_ público re!evante. 

Jl.rt. 6•. A Comissão Interna da SEMA reunir-se-él, 

a part!r da publicação desta Portaria: 

A.!t. 1•. Os assuntos a serem trat:ad:Js ::as 

reuniões óev;:rão ser submetidos à apreciação '~a 

Coordenação Geral para a elaboraçêc da 

Art. 2" . . 1... Gomissãc lr.terna sera constiluída pelos · res99ctiva pau!a. 

ser~:dores da SEMA-AP, abaixo designados: 

Nome ____ Téargo f"FüõÇãO-···-·mil 

i 'Comissão 

RENATO LUIS i GERENTE ~-COORDENADOR ·i 
I I ! 

DA S1LVA ! NEAICEIAISEIII i GERAL 

BAASILif:)<SE ! A : 

-A:-:-N.,-:A--=-r,i':0:RiA~ ESP-EC-IA~-Vl-CE-.· -- .. , 

CORREi>. : EM GESiÃO j COORDENADORA 

. eAR9CSA : A'-'1B!ENTA!. . 

tJANILCE- ·--oS:eoucÃ~:-COLAãó-RÃÕORA ' 

: SOCORRO I SOC!OAMBIEI'! : i 

: SILVEIRA :lE 1 TAL , 

LsouZA J 1 I 
MARTA CARM~ : EDUCAOÕiC"'IcoLABORADORA ' 

: DE BRITO l SOCIOAMBlEN I 
. ' i TAL i. ·I 

I. 

'Ar.IP. 8~4TRiiTÃNAUSTA DE i COLÃBÕRADÕRÃ ~ 
: NUNIÕS RIBEIRO ! MEIO i 

! i~s~~ i 
: ·~· i I 
ifl:ÃVIO - ..... - ... - -TECNICO -EM I COLABORADORA I 
1 ~ : I ! AUGuSTO . 1 3ESTÃO DE ! l 

. 1 NEV:::S . OE ! MEIO 

. I OL!VF.IRA ~ _L~MBI:~~----'----·--·-· 
Art. 3°. Séo a:ribúições da C-ornissM ln!erna de 

Cooroenaçllo da IV Conferência Estadual de Meio 

Ambielite - GEMAJAP· 

1 - Representar a :SEMA, em ;odos os momentos 

da Conferência, desde os atos preparatórios até 

os resultados Hnais; 

!l - Pa!1!cipar. se·mar.a!:ner.té, cas n~uniões no 

auditório da SEM.I-\~AP; 

IH - Organizar a composiçao da Comissão 

Organizadora Estadual- COE da IV CEMA-AP, 

IV -· Sis~emat:Zar e disponibilizar ao público todas 

as informações relativas á iV CEMA-AP; 

v - Promove; a :énticulaçac e mobilizaçaco das 

entidades civ:<;, empresárias e órgão~ publicas. ã 

fim de instituir a Comissão Orgal'llzado~a Es:ad~.:al 

-COE·AP; 

VI - Pro~or à Comissão Organizador-a Estadual· 

COE-AP. a r::etodologia de elaboreção dos 

oo;;umentcs, tais c'om.::: Regimento e Textos B:se 

das Ccnferênci.:;s ML;nicipsls; Texto Base, 

Reg!mentr., Interno e Re;julamer.to Gerai da IV 

CEMA·.t..P; 

Art. s•. Esta Portaria entra em vigor na ::lata dG 

sua pub!icação. 

Art. 9•. Dê-se Ciência, Publique-se e Cump;a-se. 

GABINETE o·o SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

MEIO AMBIENTE, em Macapá- :2.& .:!e at;rii de 

2013. '..:"/ 
.'d:f~/ 
.'[P' 
~" 

GRAYTON ARES TOLEOO 
Secretâri ~ lado do Meio Ambiente 

_3 éretõ N" 3108/2011 

l(setrap 

Bruno Manoel Rezende 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

) 

. EXTRATO DO s• TERMO AOITNO 00 CONTRATO N • 
003/2003 • SETRAP. 
02- PARECER JURIDICO: 

N•. 117/2013-ASSEJURISETRAP E N" 383-PAA/PGE. 
03- PARTE 00 INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

a) CONTRATANTE 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SETRAP • 

b) CONTRATADA 
MAIA MELO ENGENHARIA L TOA. 

·c) OBJETO DO TERMO ADITlVO 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINALIDADE: ALTERAR A 
CLAUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO PRINCIPAL· 
DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES: Fita 
devolvido ao contrato o saldo de prazo restante de 298 
(duzentos e noventa e oijo) dias, a contar da data do seu 
reinlcio em 05 de fevereiro de 2013 (Ordem de Serviços.· 
n• 01312013-DOV/SETRAP), ficando dessa fonna o novo 
término do contrato programado para o dia 29 de: 
novembro de 2013, podendo ocorrer novas prorrogações, 
desde que configurado o Interesse das partes. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presenle Tenno tem como fundamento legal o disposto no : 
Art. 79, § 6°, da Lei Federal de n•. 8.666193 e suas · 
alteraç6es posteriores. 

04- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
14 de fevereiro de 2003. 

Macapá-AP, 2~ 2013. 

Bruno Manoel ~zênde 
Secrelãtlo- SETRAP 

OI- ~STRUfF.NTO PRil'iCIPAI.: . 
F.XTRATO DO 3' TF.RMO ADITIVO DO CONV~NIO N ' 

, 00112010 • SETRAP. 
02- PARECER JURÍDICO: , 

N". 17212013-ASSEJIJRISETRAP. 
03- PARH: DO Jl'i~TRu:'t!CNTO PRINCIPAL: 

o) CONTRATANTE 
SECRETARIA DF. ESTADO DE TRA~SPORTES...SETRAP. 

bl CONTRATADA 
INSTITUTO DE PESQUISAS Clt:NTiFICAS E 
TE<.'NOLÓGICAS 00 ESTADO DO AMAPÁ· IEPA 

c) OBJETO 00 TERMO ADITIVO 
CLÁliSULr\ PRIMEIM - DA FJN.4LIDAOE: Allcrnr a 
Cláusula Sétima do lnstrumenlo Principal: fica PRORROGA !lO. 
de oncio o prlllO da víg~ncia do convênio em quiOStAo, por mais 
08 (oito) mtscs, a cont1lróe 16 de abril de 2013. Po.-consc:guintc. 
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o IIIWl' prazo de \' igência do convênio pa:,sará parn ~ 1 (quarenta e 
um) meSe.~, ticnndo seu novo tém1íno programado para o dut 11 
ile dezembro de 20 I J. podendo ocorrer nova~ prorrogaçõe' 
CLÁI'SHA StGl1:'1DA - llO fl':'IODAI\I['ITO L[G.\L: O 
presente Termo tem como luntlamenlo legal o disposto nos Arts. 
~7. § 1'. VI e 79, § 5', ambos da Lei Fedtrol n'. 8.666/93 e su•s 
alteraçnrs posteriores. · . 

ll~- DA H llf. ASSDIATl'IH DA.,\ VE:'IOÇ.\ PRI:'IOCIPAL: 
16 OE Jl':"HO OE 2010. 

.Macapá-AP. 12 de a!>fil de 2013 

(Segurança 

~/ 
/ 

Brono Mano'el Rezende 
Secretarro- SETRAP 

Marcos Roberto Marques da Silva 

Ho111ologo na forma da Lei &.6titil93 tl~ltcraçoes 

Em~~~~.J 

Dr. Marcos Roberto a· ue$-da Uva 
Secretario de Estado de Ju i .if3egurança Pública 

JUSTIFICATIVA N'. 09/201 • PLISEJUSP-AP 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Li 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 
alterações. 
ADJUDICADO: · OBJETO: Aquisição de software 
COMERCIAL CAD para o Setor de Engenharia do Núcleo 
de Engenharia e Execução da SEJUSP/AP .. 
VALOR TOTAL: R$18.190,00 (dezoito mil cento e noventa 
reais) 
Ação: 3390.39 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS. . 
Natureza da Despesa: 3390.39 . . 
Fonte: 0.101- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 
·FPE 
PROCESSO: 28580.12412013 

Exmo. Senhor Secretario, 
Submeto a elevada apreciação de Vossa 

Excelência a presente justificativa .sobre Inexigibilidade 
de Licitação, em favor da empresa MN TECNOLOGIA E 
TREINAMENTO LTDA, CNPJ (MF) 03.984.95410001·74 que 
tem como objetivo a Aquisição de software COMERCIAL 
CAD para o Setor de Engenharia do Núcleo de 
Engenharia e Execução da SEJUSP/AP, considerando·se 
as seguintes razões: 

Em atendimento a solicitação protocolada 
através do Memorando n' 056/2013-CPP/SEJUSP de 08 de 
abril de 2013, considerando o interesse desta Secretaria 
em dotar o setor de engenharia de software capaz de 
suprir as demandas dos projetos a serem desenvolvidos 
pelo referido núcleo de acompanhamento e execução e 
coordenação dos projetos financiados pelo BNDS, com 
espeque no art. 25, "Caput", da Lei n.' 8.666/93 e 
alterações. 

Consagra o Art. 25, do vigente· Estatuto 
das Licitações; verbis: · 

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

I - para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada à preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão do comércio local em que 
se realizaria a transação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Conlederàção Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes; 
(Redação dada pela Lei n' 8.883194) 

Dessa forma, a lei excepcionalmente 
autoriza a Administração a adotar outro procedimento, no 
qual certas formalidades são suprimidas ou substituídas 
por outras. 

Entretanto, essa exceção não é 
composta de discricionariedaae. Ao contrário, o próprio 
legislador fixou as hipóteses efll que se aplicam os 
procedimentos llcitatórios simplificados. 

A dispensa de licitação não equivale à 
contratação informal, realizada com quem a 
Administração bem entender, sem cautelas e 
documentação. 

Destarte, a partir de análise percuciente 
desta Comissão Permanente de Licitações, por tudo 
quanto dos autos consta, todas as hipóteses para figurar· 
se a aquisição do COMERCIAL CAD para o Setor de 
Engenharia do Nilcleo de Engenharia e Execução da 
SEJUSP/AP, haja vista ser a empresa M.N TECNOLOGIA 
E TREINAMENTO LTDA, CNPJ (MF) 03.984.954/0001-74 · 
única empresa detentora da patente no Brasil de 
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fornecimento, exclusivamente, com reconhecimento 
nacional de acordo com Certidão n'121101/23.171 pagina 
de 01 a 11, expedida pela Associação Brasileira das 
Empresas de Software/ASES, anexa, devidamente 
reconhecida e com autenticação cartorial, que a empresa· 
acima referenciada é a única desenvolvedora e detentora 
dos direitos autorais, de comercializaçao, e de prestação 
de serviços manutenção, de atualização tecnológica e 
funcional, de suporte técnico do sistema computacional 
acima referenciado. 

Quanto à escolha do Contratado se 
encontra diretamente ligado a três fatores: por se 
apresentar documentalmente idônea, possuir 
exclusividade de fornecimento dos equipamentós, bem 
como, ofertar o preço compatível. 

Trata·se de atendimento de extrema 
necessidade, permitindo inferir que tal contrataçao seréi 
essencial e indiscutivelmente, a mais adequada à plena 
satisfação do objeto garantia a segurança publica dos 
cidadãos. 

Por se tratar de necessidade essencial 
.a operacionalização dos Órgãos de Defesa Social, afirmo 
o seguinte. 

Conclusão: 

Pelo exposto, denota-se que a situação 
em epígrafe, reveste·se de legalidade, pela singularidade 
da situação. Não viola a lei e se harmoniza com a 
jurisprudência sobre o tema. 

Quanto aos preços, estão compatíveis 
com o objeto pretendido e se ressalva ainda que nao há 
outro fornecedor nas características e com preços no 
mercado nos moldes apresentados, além de que, há 
recursos orçamentários· que assegurem o pagamento da 
despesa. desta forma há previsão legal para a pactuação 
do contrato e aquisição nos moldes acima mencionados. 

É o parecer sub censura ·de Vossa 
Excelência · 

Macapá/AP, 25 de abril de 2013. 

CA:-1('[(...\ llt:\Hl o•: LIUT-I«,:.iO 
PR[C,iO U.ETRÔ\1('0 111/21113. 

A Secretaria de Estado da .Justiça e Segurança 
Pública do Amapá, através de seu Pregoeiro e 
Equipe de apoio, lorna público que a licitação 
rererente ao Processo n" 28580.023/2013, na 
Modalidade Pregão Eletrônico n' 10/2013, publicada 
nu· DOE 5423, de 08/03/2013 roi cancelada por 
interesse da Adminislração. após análise tÚnica. 

.\1acapú-ap. 25 de abril de 2013. 

(Turismo ) 
Dorlval da Costa dos Santos 

PORTARIA (P) N' 014/2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO DO TURISMO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n' 5653, 
de 21 de dezembro de 2012: e considerando o Memorando n' 
036/2013-REVISETUR. 

RESOLVE: 

Art. 1•- Designar os servidores Catia Cilene da Silva 
Rola -_Gerente Operacional do Projeto de Revitalizaçao dos 
Pontos Turlsticos do.Amapé, ROmulo de Jesus Martins Rocha· 
Chefe da Divisao de Relações com o Mercado e Oséas 
Ferreira Pantoja-Gerente Geral da. Revitalização, para se 
deslocarem da sede de suas atribuições em Macapá-AP até o 
Municlpio de Cutias, no perlodo de 24 a 29104/2013, com o 
objelivo de participar do 13' Campeonato Brasileiro de Surf na 
Pororoca e. 4' Campeonalo Brasileiro Feminino de Body Board. 

Art. 2"- Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

Macapé-AP, 22 de Abril de 2013. 

'.""\ ' Í I' · f· i -.../ ...... ' .... ,,,\ 4.. "" ........ _ 
Derivai da Costa dos Santos 

Secretário de Eslado do Turismo 
Decreto n• 565312012·GEA 

Autarquias· Estaduais 
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(Adap ) 
lvana Maria Antunes Moreira 

PORTARIA N°. 030113-ADAP 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP, no uso de suas 
atribuições legais dispostas na Lei Es1adual n• 1.304. de 19 de 
Janeiro de 2009 e Decreto esladual n' 4.918, de 29 de 
Setembro de 1997, de conformidade com o art. n• 68, da Lei 
Federal n• 4.320, de 17 de Março de 1964. e com a Lei 
Estadual n' 0624. de 31 de Outubro de 2001, regulamentada 
pelo Decreto Estadual n' 3547, de 14 de Novembro de 2001, 
tendo em vista o que dispõe o Memo. n' 051/2013-DGUADAP. 
de 22 de abril de 2013. 

· Considerando o que dispõe o art. 3• da 
refenda Lei n' 4.320, que determina que aplicação do 
adiantamento deverá ser em despesas de pronto pagamento, 
entendida como tal as que devam ser efetuadas para atender 
às necessidades inadiaveis da Administração, com aquisição 
de material de consumo e execução de serviços de terceiros e 
outros: 

Considerando o que dispõe o art. 1' ,do 
decreto n' 3547 de 14 de Novembro de 2001·. qwe estabelece 
no máximo 1 (um) adiantamento men~al para cada unidade 
administrativa sob sua responsabilidade: 

RESOLVE: 

Art. 1' - Conceder o adiantamento em nome 
do Servidor Marlúclo Dias Gomes o valor de R$ 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), a fim de atender á Diretoria de Gestão e 
Loglslica - DGL, visando cobrir despesas imprevislveis e de 
pronto pagamento. para atender necessidades inadiáveis no 
desenvolvimento das ações desla coordenadona. 

Art. 2• - o adiantamento concedido devera 
ser aplicado no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da 
data do recebimenlo. 

Art. 3° - a .referida despesa deverá ser 
empenhada na fonte de recursos 0101, no Programa de 
Trabalho n• 04.122.0001.2001.- da ADAP. nos elementos de· 
despesas, 3390.3999 - Material de Consumo, no valor de R$ 
2.000 (Dois mil reais); 3390.3990 - Serviços de Terceiros 
Pes~oa Juridica, no valor de R$ 2.000 (Dois mil reais). 

Art. 4' - o responsável pelo adiantamento 
concedido deverá apresentar prestações de contas a Agência 
de Desenvolvimento do Amapá, dentro de 1 O (dez) dias úteis. 
após a execução das despesas. 

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

(IPEM 

Macapá. AP. 24 de abril de 2013. 

lvana Maria Ant•~ Moreira 
Diretora-Pr~~;nte 

~··ú~~ir.:, p.~~~·df:;; d~J! -:-:; .~·1 ~. 

Fernando Augusto Negrão Braga 

PORTARIA W. 019/2013/GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
'PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições. consoante delegação de 
poderes do Governador do Estado do Amapó, 
nos termos do Decreto n° 2874 de 27 de julho de 
2012 e Portaria do INMETRO no 408 de 02 de 
Agosto de 2012. 

Considerando o regimento interno das 
comissões estadual e dos grupos de· trabalho 
transversais do Comitê Gestor do Programa SELO 
AMAZONICO; 

Considerando a necessidade de 
melhorar os procedimentos de relaclonodos ao 
Comitê Gestor do Programa SELO AMAZO.NICO; _ 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o servidor RUDA TAVARES 
MAGALHÃES - Assessor de Desenvolvimento 
lnstitucionai-IPEM/AP, para exercer o encargo 
de SECRETARIO EXECUTIVO, a serem 
desempenhados de acordo com o 
estabelecido na minuta do Regimento lntemo 
Q_as Comissões Estaduais e Dos Grupos de 
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Trabalho transversais do · Comitê Gestor do 

Programo Selo Amazônico. e demais normas 
Inerentes admitidos pelos norri'los do direito· 

público. com . poderes. deveres e 
responsabilidades Inerentes à função. 

se. 
Art. 3• Publique-se. registre-se e cumpro-

Mocopó (AP). 25 de Abril de 2012. 

... . . .. 
. ,. •• : t,, :·~.... .\• '. ' ;. .... ~~ .· •. 

Beatriz de ê:ásSia Ràmós· éle OliVeira 
Chefe de Gabinete em substituição Diretor 

Presidente do lpem/ AP 

PORTARIA N". 020/2013/GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições. consoante delegação de 
poderes do Governador do Estado do Amapó, 
nos termos do Decreto n• 2874 de 27 de julho de 
2012 e Portaria do INMETRO n6 408 de 02 de 
Agosto de 2012. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR os servidores RUDA TAVARES 
MAGALHÃES - Assessor de Desenvolvimento 
Institucional e ANTONIO CARLOS RIBEIRO 
MACHADO - Motorista do Gabinete, a se 
deslocar da sede de suas atribuições em 
Mocopó- AP. até a eldode de PORTO GRANDE· 
AP, no dia 27 de abril 2013. paro participar do 
Seminório de Normas Regulamentares quanto as 
Exigências paro Certificação de Produtos. 

Dê ciência. registre-se e Cl)mpro-~ 

Macapó (AP): 26 de abril de 2013. · 

Beatrfz de Cóssla Ramos de Oliveira 
Chefe de Gabinete em substituição Diretor 

Presidente do lpem/ AP 

Oapen ) 
Nixon Ke1tedy Monteiro 

PORTARIA N°. 072/2013 -IAPEN-

.0 DIRETOR PRESIDENTE 00 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO· ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00089/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Alan 
Batista Assunção Monteiro, Jivanildo Nunes de 
Miranda e Rubens Pacheco Ferreira, que viajaram da 
sede de suas atividades Elm Macapá - AP, até o 
munlcfplo de Porto Grande • AP, a fim de realizarem 
escolta de interno para ser ouvido em audiência, no 
dia 28/02/2013, sob· a ordem de missão N". 081/2013. 

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

··I 
I 

Macapá-AP, 05 de abril/de 2013. 
~ ... 

PORTARIA N°. 087/2013 -IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO· DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo O.ecreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00095/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores José 
Sérgio Pinto Lopes, Otávio Barata dos Santos 
Plabeo de Jesus Santos Brito e Wherlen Santan~ 
Melo, que viajaram da sede de suas atividades em 
Macapá- AP, até o município de Porto Grande- AP 
a fi~ de realizarem escolta de interno para se; 
ouvrdo em audiência, no dia 07/02/2013, sob a ordem 
de missão N°. 027/2013. 

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

//1 , I 

. 201/ 

PORTAR IA NO. 088/2013 • IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00096/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Jean 
Ferguson Pimentel. Josivaldo Azevedo da Silva e 
Ricardo Vilhena Ferreira. que viajalam da sede de 
suas atividades em MacaJtá - AP até o município de 
Ferreira Gomes - AP, a fim de reállzarem escolta de 
interno para ser' ouvido em audiência, no dia 
28/0212013, sob a ordem de missão N•. 044/2013. 

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

PORTARtAN'.129/2013-GAB/IAPEN 

o Diretor-Presidente do Instituto de Administração 
Penitenciaria do Estado do Amapã·JAPEN, · usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 0506 de 1 o 
de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1'.- Detem1inar. oom arrimo no art. 159, 164 e 165 
da Lei n'. 066193, a Instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar objetivando apurar a oonduta do servidor público 
RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM, matricula n• 579793, 
Agente Penitenciário;. 

Art. 2'. - Designar RAQUEL SOUZA DE LIMA. ALEX 
DE ALMEIDA PEREIRA e HUMBERTO SIQUEIRA DE 
SOUZA NETO, servidores públicos estaveis do quadro 
funcional do Estado do Amapá, para. sob a presidência da 
primeira. oonstituirem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, com sede em Macapá-AP. incumbida de apurar, no 
prazo legal, as Irregularidades referentes aos atos e falos 
noticiados no Memorando n' 075/2013-GAB/IAPEN e seus 
anexos. bem como as demais infrações conexas Que vierem a 
ser detectadas no decorrer dos trabalhos envolvendo 
servidores públicos: 

Art. 3°. - Afastar o servidor RAIMUNDO JORGE 
SAMPAIO BONFIM de suas atividades funcionais. pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação desta, 
com fulcro no art. 163 da Lei n' 066/1993, como medida 

. cautelar a fim de que o servidor não venha a influir na apuraçã,o 
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da irregularidade, coagindo testemunhas e/ou praticando 
outros fatos delituosos: 

Art. 4'. · Deliberar Que os membros da comissão 
poderão reportar-se diretamente· aos demais órgãos da 
1\dministração Pública, em diligências necessárias à instrução 
processual: · 

(SIAC/Super-Fácil ) 
Dãrlo Nascimento de Souza 

EXTRATO . 
TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO· E 
PRECÁRIO N°. 001/2013-SISTEMA INTEGRADO 
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SIAC/SUPER 
FÁCIL e a A~êNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO 
AGROPECUARIA- DIAGRO. 
FUNDAMENTO LEGAL: A presente Cessão de 
Uso é concedida a titulo gratuito e precário e 
tem por fundamento legal o Estatuto Federal 
das Licitações e Contratos Administrativos em 
vigor, Lei Federal n• 8.666/93 de 21.06.1993 e 

-suas alterações posteriores.· 
DO OBJETO: Constitui objeto deste Termo à 
Cessão de espaço físico, a titulo gratuito e 
precário, para Instalação do escritório da A· 
gêncla de Defesa e Inspeção Agropecuária -
DIAGRO, na Unidade SUPERFÁCIL, no municl
pio de Ferreira Gomes, utilizado exclusivamen
te para a descentralização dos serviços pres
tados pelo órgão ao Cidadllo. 
DA VIG~NCIA: Este instnumerito terá vigência 

·de .24 (vinte e quatro meses) no perlodo de 
23/0412013 a 22/04/2015, podendo ser renovado 
por igual ou sucessivo perlodo, até o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses, desde que 
haja interesse das partes ou a.critério da Ad· 
ministração, através de Termo Aditivo, a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado. 
REPRESENTANTES: Marcos Antonio Silva de 
Souza - Diretor Presidente - DIAGRO e DÁRIO 
DE JESUS NACIMENTO DE SOUZA - Diretor 
~eral· SIAC. 

Macapá-AP, 24 de abril de 2013. 

DARIO~OSOUZA 
DIRETOR GERAL- SIA~ 

EXTRATO 
CONTRA TO N°001/2013-SIAC/Processo 
licitatórlo 40.000.111/2012/pregão presencial 
001/2013: 
PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
por intermédio do SISTEMA INTEGRADO DE · 
.ATENDIMENTO AO CIDADÃO· 
SIAC/SUPERFÁCIL, e a Empresa Y. A . .AMORIM 
-ME, para fins nele declarados. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Fundamento' Legal: . 
O presente instnumento tem por fundamento 
legal o disposto na Lei 8666/93 e alterações . 
posteriores e decreto Normativo 3989/2010. · 
CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em 
manutenção predial preventiva e corretiva nas 
Instalações · hidro-sanitárias, instalaçõ!!S 

· · elétricas, ilumh1ação, telefonia, extintores, 
Instalações físicas como fiação, pisos, muros, 
grades, forrós, divisórias, aberturas, 
esquadrias, marcenaria, carpintaria e demais 
equipamentos, portão de acesso· à garagem, 
entrada prinçipal ·e lateral, fechaduras com 
fornecimento de peças nas dependências das 
11 (onze) unidades que compõe o Sistema. 
Integrado de atendimento ao Cidadão -
SIAC/SUPERF ÁCIL. 
CLÁUSULA TERCEIRA. PRAZO DE 
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VALIDAOE: Vigerá no periodo de 09 de abril de 
2013 a 08 de abril de 2014. 
CLÁUSULA QUARTA- VALOR CONTRATUAL: 
A Contratante pagará a Contratada o valor total 
de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte), 
divididos em 12 parcelas de R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais). 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOT AÇÃÓ 
ORÇAMENTÁRIA: Correrá à conta dos 
Recursos Orçamentãrios do SIAC, fonte 0101, 
Programa de Trabalho 13.103.04.122.001.2001; 
Elemento de Despesa 3390.39 - Serviços de 
Pessoa Jurídica, observando-se o contido na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 e 17 da 
Lei 101/2000 complementar. 
DOS REPRESENTANTES: DÁRIO ·DE JESUS 
NASCIMENTO DE SOUZA, pelo 
SIAC/SUPERFÁCIL e o Sr. VAGO ARAÚJO 

• AMORIM pela empresa Y. A. AMORIM • ME -
Contratada. 

Macapá-Ap, 22 de ab~il de 2013. 

DÁRIO DE ~'oE SOUZA 
Diretor Geral do SIAC 

Contratante 

Sociedades de Economia Mista 

(CEA 

José Ramalho de Oliveira 

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 
N°013/2013-CEA 

í 

) 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
através da sua pregoeira, Nara Rita Carmo de 
Sousa, comunica que o Pregão Presencial n° · 
05/2013-CL/CEA. cujos objetos e aquisição de 
combustível tipo Gasolina para abastecimento dos 

· veículos das Agência de VitOria do Jari· da. 
companhia de Eletricidade do Amapá - CEA foi 
declarada DESERTA 

Macapá, 26 de Abril de 2013. 

Nara Rita Carmo de Sousa 
· Pregoeira 

Portaria n°141/PRE-CEA 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N• 016/2013-
CUPREICEA 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
através de sua Pregoeira nomeada pela Portaria 
n• 141, de 22 de Maio de 2012, comunica às 
empresas interessadas, o ADIAMENTO da 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo MENOR VALOR OFERTADO, no horário e 
forma abaixo relacionada, com base no disposto 
pela Lei n• 10.520/02 de 17/07/2002 e no Decreto 
n• 3.555 de 28/10/2000, pára Contratação de 
Empresa especializada em engenharia para 
realizar os Serviços de ampliação e reforma· da 
R.D.U. do Municfpio de Serra do Navio, no 
Alimentador CoiOnia de Água Branca do Estado 
do Amapá. 

Abertura: 09/05/2013 
Hora: 09h00minh 

- Visita Técnica: 07/05/2013-
Responsável Sr: Carlos Gama /DEEN 
Local: Sala da Comissão de Ucitação
CL!PRECEA, sito na Av. Padre Julio Maria 
Lombaerd, 1900- Santa Rita- Macapá- AP. 

OBS: Edital completo poderá ser obtido 
gratuitamente em arquivo digital na sala da 
Comissão, no endereço acima citado, cuja midia 
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deverá ser fornecida pelo interessado ou no site 
http://www.cea.ap.gov.br, na guia de licitaçéies. 

Macapá, 26 de Abril de 2013. 

.. 
});:,•J_;':íj\. 

Nara Rita Carmo de Sousa 
Preg'Oéira - CUPRE/CEA • 

PORTARIA N• 141/12-PRE/CEA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N• 025/2013 -CUCEA. 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
através cje sua Pregoeira nomeada pela Portaria 
n• 141, de 22 de Maio de 2012, comúnica às 
firmas interessadas, que estará realizando 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo Menor preço por item, no horário e forma a 
seguir relacionados, com base no que dispõe a 
Lei Federal10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto n' 
5.450/05 de 26 de março de 2.007, Lei 
Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, pela 
Lei n• 8.666/93, e alterações; Aquisição de 
LOADBUSTER, para atender as atividades 
operacionais da Departamento de Distribuição 
-DDIS/CEA. 

Abertura: 20/05/2013 
Hora: 14h30min 
Local: Sala da Comissão de Licitação
CUPRECEA, sito na Av. Padre Julio Maria 
Lombaerd, 1900- Santa Rita- Macapá-AP. 

OBS: Edital completo poderá ser obtido 
gratuitamente na sala da Comissão, no endereço 
acima citado, em arquivo digital, cuja mldia 
deverá ser fornecida pelo interessado ou no Site 
www.cea.ap.gov.br. 

Mac~çtpá, ,2~ e Abril de 2013. 

,.!. ~-nm~. 
Fâb a en- rif'costa Sousa 

~regoeira - CUPRE/CEA 
PORTARIA N 141/12-PRE/CEA 

Torna público que recebeu do Instituto de Meio 
Ambiente e de Ordenamento Territorial -
IMAP, a ·RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO DAS USINAS 
TERMOELÉTRICAS SANTANA I E 11" 
localizadas no Municlpio de Santana, emitida 
em 16/04/2013 e com validade até 15/04/2016. 

([9DER LEGISLATIVO) 

(Tribunal de Contas do Estado ) 

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante A. Picanço 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.• 001t2010-TCEJAP 

TERMO ADITIVO· AO CONTRA TO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.• 00112010-
TCEIAP. QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ E A EMPRESA 'SERVI-5AN 
VIGIL.ÁNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 
NOS . TERMOS DO PROCESSO 
ADMINISTRATNO N• 006151201~TCEIAP. 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de . • 
direno, de um lado o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, pessoa jurldica de direito púbr100 intemo, inscrito no 
CNPJ n.• 34.870.24610001-36, sediado na Av. FAB n.• 900, 
Centro, em Macapá, Estado do Amapá, Cep 68.9Q6.907, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por sua Presidente, a Conselheira MARIA 
ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO, 
brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade n• 
264.9G7.SSPIAP, e do CPF n.• 098.474.642-00, residente e 
domiciliada nesta cidade, e do outro lado, a empresa SERVI· 
SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, 
pessoa jurldica de dire~o privado, inscrita no CNPJ n.• 
j2.Q66.015/001l-75, estabelecida na Av. Mãe Luzia n.• 1.162c 
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Jesus de Nazaré, em Macapá, Estado do Amapé, Cep 68.908-
160, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu procurador, o Senhor DERIVALDO 
AMORtM DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, portador 
da Cédula de Identidade n.• 404.612.SSPIAP e do CPF n.• 
448.556.992-68, residente e domiciliado Travessa Quinte n.• 61, 
Conjunto da Embrapa, em Macapé, Estado do Amapá. Cep 
68.903-625, CELEBRAM, com base no artigo 65, 11. "d" da Lei n• 
8.666/93 e suas alterações, o presente TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
ARMADA E DESARMADA destinada à guarda e segurança do 
Tribunal de Contes do Estado do Amapá, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES 
CONTRATUAIS: 

As Cláusulas Quarta, Nona e Dez do Contrato 
n• 00112010-TCE/AP, passam a vigorar com as seguintes 
modifiC8ç0es: 

POSTO 

TCE· 
RECEPÇÃO 

(AV.FAB,900· 
CENTRO) 

TCE·PORrAO 
DAEN!RADA 
PRINCIPAL, 

AV.FAB, 900-
CENTRO 

TCE·PORTAO 
DAENTFWJA 
PRINCIPA~ 

AV. FNJ, 900-
CENTRO 

TCE·PORTAO 
LATERAL (R 
00/IARDO 
SILVA.W· 

CENTRO) 
TCE·PORrAO 
LATERAL (R 
00/iARDO 

SILVA, Sff· 
CENTRO). 
ESCOlA~ 
CONTAS, AV. 
MENCONÇA 
FURTADO, 

S/11'
CENTRO. 
ESCOLA~ 

CONTAS, AV. 
MEIIOONÇA 
FURTADO

CENTRO. 
Al.AAELM 
MARAC4-
~·A', 

~22. 
CABRJ.ll~Ni't). 

ALAMEDA 
M,W('Á.. 

Q!JA!)lA 'A', 
CASA22, 

CABRAlZifKJ. 

RAMA!.. DA 
ILHA MIRIM, 

2431, BAIRRO 
ALVORADA 

"CLAUSULA QUARTA - QOS POSTOS, 
LOCAIS DE EXECtJCAO DQS SEBVJCOS, 
QUANUTAPVOS. nPQS, TURNOS E 
JORNADAS: 

Os setvlços de vigi/áncia patrimonial armada e 
desarmada objeto desse instJu/Ílento, demo 
ser executados por vigilantas em quantidades 
suficiontes à execuçAo do objeto, !ando como 
unidade de medida o "Posto" devendo ser 
efetivada nos endereços, turnos, jornadas e 
quantidades 11slabe/ecirlR" :o ·"'i'JUir: 

TIPO OE POSTI)'CAfiGA HO/IÁRIA 
QTDE. 

VIGILAinCS ARMADO llfSAIWOO 
OIURNO NOTURNO OIIJIIH{) NOTURNO 

01 44 

02 12X36 

02 12X36 

02 12XJ6 

02 12X36 

02 12X36 

02 12X 36 

02 12X 36 

02 12X36 

02 12X36 

02 12X36 

"CLÁUSULA NONA - DA DOTA.;AQ 
ORCAMÊNTARIA: 

As despesas deconentes deste Instrumento 
Contratual totalizarllo a lmport4ncla de R$ 
880.113,12 (oitocentos e o/tema mil, canto e 
treze I'N/s e doze centavos), que corre/li a 
conta dos recursos consignados no O~nto 
do Tribunal de ContBS do Estado do Amsp!J • 
TCEIAP, para os exerciçios de 2013 e 2C14, 
com f8CIJISOS do Programa de Trabsfno: 
1.02.101.01.122.0166.2611.0.1600110 ·Elemento tfe 
De!SP6sa: 3390.37 • Fonte: 101, estando 
consignado pare o IIKen:lclo 2013 o valor de R$ 
860.084,84 (seiscentos e sessenta mil, 
oltenà e quafru m/J e olltltlts e quatro 
cent.~vos), estando o mesmo jíl parcialmente 
empenhBdo na quantia de R$ '14685,52 
(t:ento e QININiflfll e 88ls mil, se-tos e 
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oitenta e cinco reais e clnquenta e dois 
centavos), de acoroo com a Nota de Empenho 
n. • 2013NE00160, de 1• de abril de 2013 
devendo o rastante do valor contnJtado para se~ 
posteriormente empenhado, ainda no exeroicio 
2013 e também no exeroício 2014." 

"CLAUSULA DEZ- DA VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo prorroga o prazo de 
vigência do contra/o original por mais 12 (doze) 
meses, *.sssndo este a vigorar até 1• de abril -
de201~ ......... --

CLÁusULA SEGUNDA- DA RATIFICAC.lO 

As demais cláusulas do contrato permanecem 
ina~eradas. 

E por estarem assim justos e acordados, será 
impresso o presente Contrato em 03 (três) vias. de Igual teor, 
para um só efetto, sem rasuras ou emendas, o qual-depois de 
lido e achado conforme. será assinado perante duas 
testemunhas para cumprimento das obrigaÇlOes nele contido, 
devendo este instrumento ser publicado no Oiério Oficial do 
Estado no prazo de 20 (vinte) dias. 

TESTEMUNHAS: 

.---··,=·,,.0-
1) MA~Ii . . ROA 

CPF_ 11° 21 271.292,34 

2)~~~-;:r--
CPF n° -466.359.392-53 "" ru'"(1' 

2321 SESSÃO ORDINÁRIA 
Data:30104/2013 

PAUTA PE APRECIAÇÃO/ HOMOLOGACÃO 

REGISTRO QE APMISSÃO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapâ 
INTERESSADA: Suziane Negrão Santiago 

11) PROCESSO N". 00081412013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admisslio 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
,INTERESSADA: Suzane do So~or~ Gois Rodrigues 

12) PROCESSO N". 000887/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de AdmissãO 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Rafaela Scherer 
DECISÃO DO PLENÁRIO: 

13) PROCESSO N•. 000888/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admisslio 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Ricardo Barbosa Silva . 

14) PROCESSO N". 0092112013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Luã Kristian Araújo Pelaes 

15) PROCESSO N•. 000995/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Arlisson Marchado da Conceição 

16) PROCESSO N". 001463/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Paulo Roberto Baldez Lima 

17) PROCESSO N". 00150712013-TCE 
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PROCEDÊNCIÃ: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
. INTERESSADA: Andreza Cristina Lima 

31) PROCESSO N". 002907/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Hilnara Marine da Silva Estêves 

32) PROCESSO N°. 00290812012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Jeritza Braga Rocha 

33) PROCESSO N". 002909/2012-TCE 
ASSUNTÇ: Registro de Admissão 
PROCEDENCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Ellene da Silva Barbosa 

34) PROCESSO N". 002910/2012-TCE 
ASSUNTÇ: Registro de Admisslio 
PROCEOENCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Linna Paola Bannach 

'35) PROCESSO N". 00291212012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCED~NCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Cibele de Lemos Guimaraes Barbosa 

36) PROCESSO N". 00291312012-TCE 
ASSU~TO: Registro de Admissao 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Evelyn Louise de Morais Medeiros Dantas 
Monteiro 

ASSUNTO: Registro de Admissão. REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: Ministério PúbNeo do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Magno Rômulo Wlinger da Silveira ~: Cone. ANTÔNIO WANDERL.f:R COLARES 

18) PROCESSO N". 001508/.2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Públíco do Estado do Amapá 
INTERESSADO: José George Dias Gomes 

Relatoria: Cons. ANTÔNIO WANDERLER 
TAVORA 

COLARES 

19) PROCESSO N". 002887/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Jussara Mendes Machado 

20) PROCESSO N". 00288912012-TCE 
ASsUNTO: Registro de Admissão . 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 

37) PROCESSO N". 001556/2010-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: lnaci dos SantosTresl 

38) PROCESSO N°. 00283212010-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência- AMPREV 

.INTERESSADO: Enio Torquato Ferreira 

39) PROCESSO N". 002653/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria -
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência- AMPREV 
INTERESSADO: Francisco Barreto do Nascimento 

Relatorla: Cons. TEREZINHA DE JESUS BRITO INTERESSADA: Tonia Martins Dacier Lobato REGISTRO DE PENSÃO 
BOTELHO . 

01) PROCESSO N". 000188/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão _ 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Cleyton Dyonne Santos Araújo 

02) PROCESSO N". 000218/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do -Estado do Amapá 
INTERESSADO: Francisco de Souza Melo Neto 

03) PROCESSO N". 00025212013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Lucien Rocha Lucien 

04) PROCESSO N". 00058812013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Publico do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Newton Augusto Albuquerque Chianca 

05) PROCESSO N°. 00021712013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: MinistériO PúbHco do Estado do Amapé 
INTERESSADO: Arthu Francisco Araújo da Silva 

06) PROCESSO N". 000278/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Sonale Maria Rolim Barbosa 

07) PROCESSO N". 00034812013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 

. INTERESSADA: Denise Gaze! Picanço 

08) PROCESSO N". 00035012013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Ministério Público do Estado do Amapá 
INTERESSADO: Felipe Stuart Souza de Almeida 

09) PROCESSO N". 00040312013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: MinistériO Público do Estado do Amapé 
INTERESSADO: Marcelo Ferrai de Oliveira 

10) PROCESSO N". 000648/2013-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 

21) PROCESSO N". 002893/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Janalna de Souza Soares 

22) PROCESSO N". 00289412012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Fabfola Coely Oiiveira de Araújo 

23) PROCESSO N". 002898/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÉNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Alessandra Gusmão Trajano de Araújo __ _ 

24) PROCESSO N". 00289712012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCED~NCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amepé 
INTERESSADA: Fabfola Regina dos Santos Rodrigues 

25) PROCESSO N". 002899f2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCED~NCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Fablola Carvalho do Rêgo 
DECISÃO DO PLENÁRIO; 

26) PROCESSO N". 002900/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Josylene dos Santos Souza de Br~o 

27) PROCESSO N". 00290112012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Jusbça elo Estado do Amapã 
INTERESSADA: Cinthia Cascaes Torres 

28) PROCESSO N". 002902/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça elo Estado do Amapá 
INTERESSADA: Marcilene Reis dos Santos 

29) PROCESSO N". 00291M/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Admissão 

Rl'atoria.: Cons. ANTÔNIO WANDERLER COLARES 
T VORA 

40) PROCESSO N". 00292112007-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência- AMPREV 
INTERESSADA: Carolina Pires da Silva 

Relatoria: Cons. JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO 

41) PROCESSO N". 000569/2012-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Macapá Pre\lidência • MACAPAPREV 
INTERESSADA: bneide Pereira Pantoja 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO À DILIGÊNCIA 

Relatoria: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

42) PROCESSO N°. 000619/2012-TCE(Retirado de Pauta 
na 231" Sessio Ordinária) 
ASSUNTO: Multa Por Descumprimento à Diligência n' 
096/2012-SEGER/TCE . 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
RESPONSÁVEL: Elcio José de Souza Ferreira 

Macapá, 26 de abril de 2013. 

ê
'ri,~ .. 

Damilton B •á-Sàlomão 
Secrellirio o TCE-AP 

Ministério Público Estadual 
PROCEDÊNCIA: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Ana Priscila da cruz (Procuradoria Geral de Justiça J 
30) PROCESSO N". 00290512012-TCE 
ASSUNJ:Q: Registro de Admissão 

lvana Lúcia Franco Cei 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
PORTARIA N° 0122/2013-PGJ/MP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA . 025/2013 

Rei. Processo n• : 3001151/2013-MP-AP 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

. RECONHECIMENTO DE 
'DIVIDA 
: Art. 65, 11, letra "d', da Lei 

8.666/93 e . alterações 
posteriores. 

FAVORECIDO 

OBJETO 

: A E F GOUVEIA 

: Pagamento de Despesas, com 
Hospedagens, referentes ao 
Contrato n° 003/2012. 

VALOR TOTAL RS 6.610,00 (seis mif seiscentos 
e dez reais). 

RECURSO : Programa 02.062.0142.2.494 -
Operacionalização T éGnico 

· Administrativa do MP-AP, 
Elemento de Despesa 3390.39 -
Outros serviços de terceiros PJ, 
Fonte: 101-Recursos do 
Tesouro consignado no 
Orçamento vigente deste 
Ministério Público. 

Senhor Dirétor-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa A E F GOUVEIA, no valor de R$ 6.610,00 (seis 
mil seiscentos e dez reais), referente à pagamento de 
despesa com Hospedagens, conforme Contrato n' 
003/2012, conforme decidido no Processo n' 
3001151/2013. em que se reconheceu a ocorrência de 
caso fortuito. cujo esteio legal cinge-se no Art. 65, 11, letra 
"d" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Caracterizando s~uação de RECONHECIMENTO DE 
DIVIDA. 

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 

Macapá-AP. 24 d~il de 2013 

/ 
/. 

~
: J-

!1'/. 
Sa Santiago Leite 

Presidente da CPL'~·lP-AP 

PREGOEIRO- Portaria n•. 012412013-GAB/PGJ 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE: Pregão N• 017/2013-MPAP 
R$ 7.800,00(mensal) 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
22/0412013 

VALOR TOTAL 
TIPO: 
DATA DE ABERTURA: 
HORA: 10:00h 
OBJETO (resum1d0) Contratação de Empresa 

Especializada na Prestação 
de Serviços Clipping 
Eletrônico sobre matérias 
jornalísticas de atividades do 
Ministério Público do Estado 
do Amapá. 

P ROC.:ESSO.· .1000 12412013-MPA P 
- ~MPRESANENCEDOR . ! 

AXJMIDIA COÀIUNICAÇAO LÍDA EPP I 
CPF; 09.368.50010001-55 · 

~- -

TERMO DE ADJUDICACAO 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3' c/c o 
1nciso XX do Art. 4' ambos. da Lei n• 10520. de 17 de 
JUlho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto à 
licitante vencedora do certame com o respectivo vaior 
total acima mencionado conforme decisão registrada na 
ata da sessao do dia 22/04/2013 

í----- Macapá-AP, 23 de abril de 2013 

Ma;c~~~-deAbreu 
PregõelroT~ÃP-AP 

/ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Ao Diretor-Geral do Ministério Publico do Estado 

do Amapá, usando das atribuições que lhes sao 
conferidas por lei, considerando os critérios legais da 
legislaçao pertinente e observando os preceitos do Artigo 
43, Inciso VI da Lei 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da licitação na modalidade P gao Presencial 
n'.017/2013 - realizado pelo Pregoei Marcos Ravel 
Magalhéles de Abreu na sessão d certame supra
epigrafado, do dia 22104/2013, às 1 .OOh, que declarou 
VENCEDORA do objeto da present licitaçao. conforme 
especificado no Resultado Final da citaçao. 

PREGOtJNO PORTARIA IU2013-<i-lfl 

O MINISTÉRIO PÍ'HI.ICO DO F.ST.\00 00 
,UIAP.\, A TRA \'{,:S DE SlT PRF:GOEIRO E 
t:QliiPE DE ,\1'010, A\'ISA QL'[ ESTAR.-\ 
PROMO\'ENDO LICITA(:,\.0, CONFORMF. 
AH..\IXO liSI'ECIFICADO: 
1'rocesso n': 3001450/21113-\1PAP 
Modalidade: l'rogàn Pmcndal n' 016/21113-.\IPAP 
Tipo: ME'iOR PREÇO POR ITE\1. 
Data da Abertura: 15/0S/2013 (Ql'.\RTA-feira) 
Hora da licitação: 10:00 Horas (horário de Macapii-AP) 
LOCAL: SALA DA CP!. OA PROCUt\DORIA 
GER.\L DE Jl.STIÇ4.-I\1PAP, LOC.\Llí'.AOO ;";A,\\·. 
FAH, :'<". 064- CE:'\TRO, \'1..\C. \1' . .\-AP. 
OBJETO: Aquisição de \-Jatcrial de Consumo (Ribon 
:\lixto e Etiqueta em Papel ÜIUchê), para atender as 
necessidades do Ministério Público do Estado do ,\mupá, 
conforme especificações c quantidades constuntes no 
termo de ref<rência c anexos deste Edital, Independentes 
de transcrição, 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO (a partir do dia 
30/04/2013) NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU 
ATRAVÉS DO SITE: www.mp.ap.gov.br 
O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO 
COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERES
SADOS. PARA ESCLARECER QUAISQUER 
INFORMAÇ0ES OU DÚVIDAS SOBRE O CERTAME 
_EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE, DAS 08 DO AS 14:00 HORAS, NÕ 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE (96) 3198-
1652 OU PELO E-MAIL cpl@mp.ap.gov.br. 

-AP. 29 de abril de 2013. 

tVêli'lllldàlhães de Abreu 
Preaor!im/MPAP 

PREGOEIRA -PORTARIA: 0125/2013 

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

Processo n•: 

Modalidade: 

Tipo: 

3001951/2013 

Pregão Presencial n.' 027/2013 

Menor Preço, por item 

Data da Abertura: 14/05/2013 

Hora da Licitação: 1 O:ODh 

LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV. FAB, N'. 
064, BAIRRO: CENTRO, MACAPÁ/AP- FONE/FAX: 

:( 9 6 ) 3 1 9 8 1 6 5 2 

~bjeto Resumido 

fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO, GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, EM BOTIJÃO DE 
13 KG, confonne especificações e quantidades 
constantes n9 tenno de referência e anexos do 
Edital. 
O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÉS DO SITE: 
www.mp.ap.gov.br, A PARTIR DO DIA: 02/05/2013. A 
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM-

. SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS. PARA 
ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O 
CERTAME EM APREÇQ !'10 HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE, DAS 07:30 As 13:30 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU PELO TELEFONE: 
(96) 3198-1652 

:\1acapá-AP{• 29 e april de 2013 

·•.:..·-----... 
Hele~Co 

/ 
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PREGOEIRO- I'ORTARIA /24'21113-G.48 
:·············· ....................................................... : ................. ~ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
: ....................................................................................... : 

O :\1JNISl'ÉRIO P(IBLJCO 00 ESTADO DO 
AMAP . .\. ATRAVÉS OE SEll PRF:GOEIRO E 
F.QUPE m: .UOIO, A VISA Ql'E ESTAR,\ 
PRO:\IOVE'-100 LICITAÇ,\0, CONFOR\IE 
ABAIXO ESPECIFICAOO: 
Processo n•: 300157312013-MPAP 
Modalidade: Prcgio l'resencial n' 02!112013-:\-IPAI' 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data da Abertura: 14/05/2013 (TERÇA-feira) 
Hora da licitaçlo: 10:00 Hora.s (horlirio de ~1acapá-AP) 
J.OCAL: SAL\ DA CPL OA PRO<TRADORI.\ 
GERAL OF. Jl'STIÇA-\-IPAP, LOCALIZADO NA AV. 
l'AB, "i'. 064- CENTRO, .\1AC\P.Á--\P. 
OBJETO: Aquisiçllo de \1aterial J>ermanente do Tipo 
Marcador e "iumerador de Pneus, para atender as 
nec:essidadcs do Ministério Público do Estado do Amapá, 
conforme espec:ifiraçllts • quantidades constantes no 
trrmo de referência e anexos deste Edital, indepcndrntes 
de transeriçlo. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO (a partir do dia 
30/04/2013) NO ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU 
ATRAVÉS DO SITE: www.nip.ap.gov.br 
O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO 
COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERES
SADOS. PARA ESCLARECER QUAISQUER 
INFORMAÇÕES OU DUVIDAS SOBRE O CERTAME 
EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE, DAS 08:00 AS 14:00 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96) 3198-
1652 OU PELO E-MAIL cpl@mp.ap.gov.br. 

/""~Á-AP. 29 de abril de 2013. 

Marcos ~es de Abreu 
Pr~p 

Publi 

VIA ALTERNATIVA LTDA-ME CNPJ: 04.046.62410001-
09 Torna público que recebeu do Instituto do Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorlai-IMAP, a Licença 
de Operação (LO) n• 0203/2011, destinada a coleta, 
transporte e destinaçllo final, de resíduos sólidos, em 
container estacionário, oriundos de produçllo 
industriais e urbanos (entulho e lixo doméstico, em 
Macapá e Santana. 

VIA ALTERNATIVA LTDA-ME CNPJ: 04.046.62410001-
09 Toma público que requereu do Instituto do Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial - IMAP, a 
renovaçlio da Licença de Operação (LO) n• 0203/2011, 
destinada a coleta, transporte e destinação final, S!e 
resíduos sólidos, em container estacionário, 
oriundos de produçlio industriais e urbanos (entulho 
e lixo doméstico, em Mace pá e Santana. 

EXTRA TO 00 CONTRA TO EMERGENCIAL N' 00312013-SCCICDSA 

PARTES: COMPANHIA DOCAS DE SANTANA - COSA, 
como Contratante e a empresa EXECUTIVA 
EMPREENDIMENTOS L TOA -ME, como Contratada. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, de 2t/06/1993; 
Le'r Complementar n'10t, de 04105/2000; 
Lei n• 4.320. de t7/03/1964; 
Lei n'12.305/2010; 
Decreto n' 5.940/2006, de 25/10/2006: 
Portaria n• 04212011 SL TI-MP; 
Instrução Normativa n.' 002/2008-SL TI/MP, de 30/0412008, e 
alterações; 
Instrução Normativa n• 001/2010-SL TIIMPOG, de 1910112010 
e alterações; 
Nonnas Regulamentadoras de Saúde, Segurança. Medicina do 
Trabalho e AtiVidades Portuárias do Ministério do Trabalho e Emprego: 
Resolução CONAMA n' 257. de 30106/1999: 
Resolução CONAMA n.• 258. de 26/08/1999; 
Plano de Segurança da COSA: 
Condicronantes Ambientais: 
Regulamentação especifica para o SeiVIÇO objeto deste Contrato: 
E o que constar no Processo em epígrafe. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto decte 
instrumento consiste na contratação em caráter emergencial 
de empresa especializada para prestação de seiViço ·de 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO das instalações portuária da 
CONTRATANTE, com fornecimento de mão-de-obra, de 
acordo com a necessidade da COSA, visando à obtenção de 

· • adequadas condiçOes de salubridade e higiene, nos termos 
deste contrato e seus anexos, em conformidade com' os 
termos do Processo n• 071/2013-CDSA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: Este contrato tem 
vigência de 06 (seis) meses, contados da data de sua 
assinatura, o qual não poderá ser prorrogado, na forma do 
artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n• 8.666/93 ou ao final do . 
processo licHatório correspondente, o que acontecer primeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA • DO VALOR E PAGAMENTO: O 
valor estimado do presente contrato é de RS 126.136,20 (cento 
e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos). 
sendo pagos conforme se!'-'IÇO efetivamente prestado. 



Maca ã 29.04.2013 

Subcláusula primeira. O valor total mensal deste contrato é 
RS 21 022,70 (vinte e um m11 vinte e dois reais e setenta 
centavos), conforme aba1xo d1scrrminado. 

PROFISSIONAL QTDE VALOR VALOR 
UNITÁRIO · MENSAL 

COPEIRA 02 R$ 2.t8U1 RS 4.366.62 
SERVIÇOS 

08 RS·2.082.01· R$16.656,08 I GERAIS . 

· TOTAL DE 
10 VALOR TOTAL . 

· R$21.022,70 PROFISSIONAIS ~ 

CLÁUSULA·QllARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
dotaÇOes orçamentárias para cobrir as despesas oriundas 
deste contrato; ·correr~ o por conta 'da Receita Operacional da 
Companhia -Docas de Santana - COSA; na Natureza de 
Despes~ 02.05 ~ Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
02,.bs 38-.Mão-de-Obra Terceirizada. · · 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: A 
publiéaçao resumida do presente Contralb ·ria' Imprensa Oficial 
do Estado do Amap~. como condição ind•spensável para sua 
eficácia. será prov1denciada pela CONTRATADA, nos teimas 
do Parágrafo únK:O do Art. 61. da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA • DO FORO: Para dirimir 
qua1squer dúvidas surgidas em decorrência do não 
cumprimento deste Instrumento. os CONTRATANTES elegem 
o Foro da Comarca de Santana - AP. com a exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Data de Assinatura: 16104/2013. 

Diretor Prosldent 

Registro de Imóveis "Eioy Nunes" 
Comarca da Capital do Estado do 

. Amapá 

Oficial- Bel. Nino Jesus Aranha 
Nunes 
Oficial Substituta - Bel. Patricia 
Porpino Nunes 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
(Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979) 

A Bacharela PATRICIA PORPINO 
NUNES Oficial Substituta desta Comarca 
de Maca pá, Estado do Amapá, .-••. 

FAZ SABER a todos os interessados 
que o MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 
devidamente representado, depositou 
neste Serviço Registra! os 
documentos necessários exigidos 
pelo artigo 18 da Lei Federal n° 6. 766. 
de 19 de dezembro de 1979, para o 

• registro de um Loteamento 
denominado "CONJUNTO 
HABITACIONAL SÃO JOSÉ", a ser 
implantado no Lote urbano sob o n°-
900. quadra 39. setor 10, localizado 
no Bairro Buritizal, nesta cidade,' de 
forma irregular. medindo 77.567,37 
m2 há e com Perímetro de 1.125.70m; 
formando uma · área total do 
empreendimento de 77.567.37m2 .. 

matriculado sob o n° 26.403. no livro 
n°2 de Registro Geral. do Registro de 
Imóveis desta Comarca. O 
Loteamento contém 77.567,37m2 do 
projeto divididos em 06 (seis) lotes 
residenciais. compostos com 07 
(sete) quadras com as seguintes 
numerações: Quadra 01: contendo 01 
(um) lote com a numeração 01, 
Quadra 02: contendo 01 (um) lote. 
com a numeração 01; _Quadra 03: 

DIÁRIO'OFICIAL · 

destinada-· a área verde, áreas de 
equipame~tos comunitários ·e área de 
eqUipamento urbano; • Quadra 04: 
corite~do - 01 (um) lote ·.com a 
númeraçao 01; Quadra 05: cOntendo 
01 .(um) lote. com a numeração 01; 
Ouadr~ _qs: contendo_QJ_ (um) lote 
cóm a numeração 01: Quadra 07: 
contendo 01 ·(um) . lOte com. a 
numeraçêo 01 e área de equipamento 
~rbano. Contendo as seguintes áreas: 
Areas do Residencial 39.919,46m2 -

percentagem 51.46%: Área de 
Equipamento Urbano 2.877.51m2 -

percentagem 3.71%: Área de 
Equipamento Comunitário 
~1.740,50m2 - percentagem 15.14%: 
Area verde 3.373,28m2 

percentagem de 4,35%; Área do 
Sistema Viário 19.656.62m2 

percentagem 25,34%; e Área Total 
do Terreno 77.567.37m2 

percentagem de 100,00%. Considera
sê que a propriedade urbana somente 

. cumpre sua função social quando 
atende às· exigências de ordenação 
da cidade prevista nas leis loca1s, 
dentre as quais se observa o Plano 
Diretor. Destaca-se. assim. o papel do 
Município como principal responsável 
pela política de desenvolvimento 
urbano por representar um esforço 
em favor da democratização, que há 
de ser compreendida no contexto de 
um sistema polltico. Cumpre-se, por 
isso, compreendê-las juntamente com 
as políticas destinadas à legalização 
fundiária e à regularizaçêo urbanística 
das áreas dos loteamentos. por 
constituírem. muitas vezes, num 
verdadeiro investimento urbanístico. 
visando à melhoria da qualidade de 
vida da área. Faz-se possível. assim. 
regulamentar as áreas do loteamento 
supracitado para fins de moradia, pois 

· viabílizam o exercício da cidadania. 
haja vista. que a priorizaçao da 
referida área culmina no anseio e 
expectativa da populaçao em busca 
de' moradia. E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se 
este edital que será publicado no 
jornal local e no Diário Oficial por três 
(03). dias consecutivos. podendo o 

. registro ser impugnado no prazo de 
quinze (15) dias. contados da data da 
última publicaçêo. tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei F~erat n° 
6.766/79. Macapá-AP, 02 de abril de 
2013. Beta. Patricia Porpino Nunes -
Oficial Substituta. 

.. I'REFEiTURA IlfUNlCIPAL,DE CUTIAS 
Gabinete do .Pref~lta , .. · 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Municlpii:i de Cutlas, através de sua -éP.L, ·t~rna publico 
para quem lniéressar possa.· qué· realiza rã licitaç3o. na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n' 00212013 preço 
global, tipo menor preço. 

OBJETO: Aquisii;3o Parcelada de Gêneros AlimentiCIOS 
(Merenda Escolar). para o pertodo d~ o·a meses. 
DA SESSÃO DE .ABERTURA: A CPUPMCT, recebera as 
propcistaa envelopes n• 01 e 02, em sessao publica a ser 
realizada na sede da PREFEITURA. no dia 03 de maio de 
2013, as 09:00h. 

DAS INFORMÁi;ÕES COMPLEMENTARES:·o Edital poderá 
se examinado e, havendo interesse, obtido. ju~to a CPL. na 
cidade de Cutlas-Ap no prédio de PMCT, em ilias úteis, nos 

, horários de 08:30 as 14:oo· horas. sendo fornecido, 
ju'ntamente com os respectivos anexos. 
CONTATOS: pelos telefones (096) 8109·7432: 9136•8407: 

p ... Cutlas (Ap.), 23 de abril de 2013. 
/) ,._..---...._ -
V.::.,-'f1'r."-t12':>.~ 

mfeíiüló'o NASCIMENTO · 
Presidente da CPUPMCT 

Dec. N' 01512013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 
Gabinete do Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 001/2013 

O Municlplo de Olapoquo, através de sua CPL, torna 
publico para quem interessar possa que reallzarâ licltaçao 
na modalidade de PREGÃO . PRESENCIAL n' 001/201J 
preço global, tipo menor preço com registro de preço. 
DO OBJETO: Aqulslçao Parcelada de Material Dldàtico o de 
Expediente. 

DA SESSÃO DE ABERTURA: A CPUPMO, recebera as 
propostas envelopes n' 01 e 02, em sessao pública a ser 
realil!Bda no Anexo da PREFEITURA, no dia 14 de maio de 
2013, as 09:00h . 

PREGÃO PRESENCIAL N' 002/2013 

O Município de Olapoque, através de sua CPL torna 
~úbtico para quem interessar possa, que r~allzará 
hc1tação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n' 
002/2013 preço global. tipo menor preço com registro de 
preço. 

DO OBJETO: Aquisjção Parcelada de Gêneros Alimentícios 
(Merenda Escolar), para o periodo de 08 meses 
DA SESSÃO DE ABERTURA: A CPUPMO, ~eceberá as 
propostas envelopes n' 01 e 02, em sessão pública a ser 
realizada na sede da PREFEITURA, no dia 15 de maio de 
2013, as 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 003/2013 

O Município de Oiapoque, através de sua CPL torna 
público para quem interessar possa, que r~atizará 
liCitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n' 
003/2013 preço global, tipo monor preço com registro de 
preço. 

00 OBJETO: Aquisiçao Parcelada de Medicamentos 
Material Odontológico, Correiatos e Ouros para o period~ 
de 08 meses. 

DA SESSÃO DE ABERTURA: A CPLIPMO, receberá as 
propostas envelopes n' 01 e 02, em sessão publica a ser 
realizada na sede da PREFEITURA, no dia 16 de maio do 
2013, as 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 00412013 · 

O Município de. Oiapoque. através de sua CPL torna 
público para quem interessar possa, que r~alizará 
licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n' 
003/2013 preço global, tipo menor preço com registro de 
preço . 

DO OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Permanente. 
DA SESSÃO DE ABERTURA: A CPL/PMO, receberá as 
propostas envelopes n' 01 e 02, em sessão pública a ser 
realizada na sede da PREFEITURA, no dia 17 de 'maio de 
2013, as 09:00h. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 005/~!013 

O Município de Oiapoque, através de sua CPL torna 
público para quem interessar possa, que r~ali2:ará 
licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n• 
003/2013 preço global, tipo menor preço com registro de 
preço. 

00 OBJETO: Aquisição ·Parcelada de Material Limpeza. 
Utens1hos de Copa e Cozinha. 
DA SESSÃO DE ABERTURA: A CPLIPMO. receberã as 
propostas envelopes n' 01 o 02, em sessão publica a ser 
realizada· na sede da PREFEITURA, no dia 20 de maio de 
2013, as 09:00h. 

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o Edital poderá 
• se examinado e, havendo interesse, obtido junto a CPL, na 
cidade de Oiapoque-Ap no prédio Anexo da PMO, em dias 
úteis, nos horários de 08:30 as 14:00 horas, sendo 
fornecido, juntamente com os respectivos anexos em 
formato digital. podendo ser copiado mediante a enirega 
de midia COR ou Pen drive. 
CONTATOS; pelos telefones (096) 3521-1101, 8109-7432. 
9136-8407, ou por e-mait: oiapoguepm@hotmail.com, 

;..?;i~:~~~~:4J.·l· 24 de abril de 2013 ... 

~O FeRM'(M~O NASCIMENTO 
Presidente da CPUPMO · 

Dec. N' 103/2013 


	

