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Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

DECRETOS 
DECRETO W 6311 DE 08 OE NOVEMBRO !)E 2013 

o 60VERNAI>OR 1>0 ESTACO 1>0 AMAPÁ, u.sando das atribuições 
que lhe são conferida~ pelo rui~ 119, inciso XXII, da ConstituiÇão .do Estado do 
Amapá, ~;c aLei n° 1.230, de 29 de maio de 2008, tendo em vista o contido no 

Ofício n° 3165/2013-GAB/SEEO, e 
Considerando que dCve ser uma preocupação constante do poder 

público planejar, desenvolver c agregar ações que buscam A proteção e a 
segura,nça sociocducaciona.l dos alunos e alunas que estudwn nas escolas 
públicas estaduais; 

(A)n~i~cràndo, ainda, que twnbém deve ser uma preocupação 
constante do poder público estimular a integração e a co-responsabilidade da 
escola, da família. da comunidade e da segurança pública na busca pela 
cidadania, a fim de colaborar para a construção da implantação da cultura da 
paz na escola, desen,•olvendo na comunidade escolar, atitudes e comporta
'mentos compatíveis com :1,1ma tra;,~tpria saudável de <ida, 

Art. J" lnsto!tuir Cf!l todo E,st!ldO q9 Amapá o Progrwna "Pactu 
pela pa,l: p.a E,scola", qtjo principio é a integraçá9 das· políticas públicas do 

Estado. 

Art. ·~" O PÍ'ograma "Pacto pela Paz na Escola" tem como 
proposta a <\beçtura das escolas públicas esfaduais a diversas ações sociais de 
·prevenção (! \'Íolêl'lcia escolar, advindas das Secretarias de ·,Estado, e ou.trcis 
órgãos governamentais c nã,o govemwnentais. 

Art. r Os espaços das escolas públicas esl;l.duais, de que trata 
o artigo ;mterior, devem estw di~ponivcis !l .fim de estimular a participação da 
comunidade intra ~ !'~ttra-~~colar e!TI atividades artísticà~. e~portivas·, 
recreativas, fonnatiV!lS c inforw.ativas; yóltlldas ao exercició <;la çidadlW-ia, em 
.rerfej!a sintonia com 9 pr9)~to pe~agógico d:i ~,~_~id!tde escolar. · 

Art. 4° São o_pjctiyos (lo ,f'rograJ!!~: 

[ · planejar, desenvolver e agre.gar ações que busc<i!TI a pro,teçãÇ> e 
?- segurança· sociocduçacional dos i!lun()s e al'\(nas que estudam nas esc<;>\as 
públicas estaduais; · · 

11 · estif!1Uiar a i.ntcgração e a co-responsabilidade da escola, da 
família, dA comilllidadc e qa segurança pública f\a busca pela cidadania; 

m - colabo~ar para a construção da imphmtaçào da ~-ultura da 
paz na escol~; · 

IV - desenvo\\'er 1J8 comunidade escolar, atitudes e comporta· 

mentos compativeis com uma trajetória sati~ável de vida;, 

V • favorecer o desenvolvimento de uma cultura participativa e o 
fortalecimento dos vínculos da escola com a comunidade; 

VI - promot·er atividades que priorizem o diálogo, a paz, o amor, a 
."úlo-cstima,·e·avalorizà'çãodavi<!a.'' ::,,.;:~ ... '''.:; .. ·:- : .. 

Art. 5° Para a consecução dos objetivos propostos e para a 
construção da cullura de paz e o desenvolvimento social no conjunto das 
comÚnidadcs, o Programa "Pacto pela Paz na Escola" poderá contar. 
observadas as normas legais c regulamentares pertinentes, com o. apoio e ~ 
estabelecimento de parcerias e convênios com os· diversos segmentos sociais; 
pomo organizações não governamentais, assoda~s, empresas, sindicatos,' 
cooperativAs,· instituições .de e.nsino superior e outras· instituições 
educacionais e a participação dé demais Scc:etarias de Estado. · 

§ 1 • Poderão. ser estabelecidas ações de cooperação com 
orgw1ismos nacionais e internacionais, bem como adesão de estudantes 
universitários, em especial'- os egressos do ensino médio da rede estadual 
·amapaen5e de ensino, mediante a concessão de bolsas de estudo. 

§ 2" A concessão de bolsas de estudo, a que se refere o parágrafo 
anterior, serâ efetuada por meio <;!e regrá.lllento a ser estabelecido em Portariil. , 
da Sçcrç.têia de .Estado da FAucação. 

.4rt. 6° Cabe à Sesretl!ria de Estado <;la Ed1,1cação, em relação ao 
Programa "Pacto ,pela Paz .na ,Esco_la": · · · 

I · çooJdcnar ,as ições do Programa; 

• ,1.1 · estal:>clecer as .Qiret,rizes e os proéedimentos que vial;lilizarão a 
efetiva implantaç~o e a implementação do fTograma jvnto às unidades 
escolares da rede pública de ensino; · · 

,111 - expedir as it:~struçõcs comple,mentares gue se rlZCte,m 
necessárias à adequada.execuçào do :Progrl)11la. · · · ! 

.4rt. 7° Para a execução do Programa "Pacto pela Paz ~a te cola", 
compet~ à_ Secretaria de Estado c;la Educação em çonju_nto com à ,Sçcrctaria dé 
J1,1stiça e Segurança Pública, assim .como com as outras' .Secretarias de 
Estaçlo: · · · 

I - promover ações articuladas para as escolas públicas çlo 
Estado respeitadas as _competências próprias de cada Secretaria; 

U ' subsidiar o planeji1Jllento integrado das ações do Progra,ma 
'Pacto ,pelª' Paz ila Escola" do ,Sistema de Ensino PUblico ,Estadual, .no ruvel dá 
~~·~~ . . 

H! · apoi!ll' os ,gestores estaduais ila articulação, phl.J:IejB.IDe.nto e 
impl.ementaçãQ das ~ções .do ,PrO!P'!Ima ".Pacto pela Pai t:l.a ,Esco\à•; 

,IV - .d.cfutir as priorigades e metas çle atcqdim.ento .c;lo ProP.;ran;la 
"Pat~L~ pela paz ·r1a E:scola". '· · 

Parágrafo único. Caberá a Secretaria de ';Estado ~a .Educação, 
descentralizar apoio fmancciro para as escolas, para implementação .das a~s ' 
do Programa •pacto pela .Paz na l;:scola", observadas as di,sponibilidades 
orçamentárias. · 

' Art. 8° .o planejamento, a execução, o I!,CO~p9,!1h,a!pet;~~O e a 
avaliação· do Programa serão realizados por Comissõe!>' ,t~tenjas :Çie .Di~ogos 
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Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Bmsilia: Dh•anaide da Costa Rihei.ro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndigenas:Coaraci Macia! Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Maria Alice L R. Bentes(interina) 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes:Ntucirtn• Almtida d• Oliveira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador: Délcio'Ferreira de Magalhãl'S 
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 
Policia Militar: Cel. PM Aclemildo Barbosa dos Santos 
Policia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. RM Miguel Rosário do Nascimento 
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Gcral: Raimundo Lima da Sih·a 

Secretários de Estado 

Administração: Agnaldo Ralieiro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Luiz Amaral Pingarilho 
Comunicação: Carlos Henrique Schmidt 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e l:azer: Mári·o da Silva Brandão 
Educação: Elda Gomes Araújo 

"~'-~l<i;i~ .,1., ''R~ita Est,dual: Jucinete Carvalho de Al~cat 
lndustria e l::omércio: José Reinaldo Alves ~icanço 
Infraestrutura: A milton Lohato Coutinho 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo .. 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Caslilo Sih•a 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Sih·a 
Setrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendedorismo: Sh•aldo~da Silva Brito 
Turismo: Richard Madureira da Sih·a 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Capiberibe 

Autarquias Estáduais e Órgãos Vinculados 

Adap: h•ana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Olh•eira (interino) 
SIAC- Super Fácil: Dá rio de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Adalberto Carvalho Ribeiro 
lapeh: Nixon h:enedy Monteiro 
Detran: Sub Te·n. Pl\•1. José Auri,·am Gomes da Silva 
Diagro: Marco Antônio Sih•a de Sousa 
Feria: lnailza Rosário Barata Silva 
Hcmoap: h•an Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira .Júnior 
IPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: h•anete Costa Amanajás (interi11a) 
Pescap: .João Bosco Alfaia Oias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alí)lio Diniz de Moraes ,Júnio·r 
RDM: Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Marcelo da Silva Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Tcrezinha de Jesus Soares dos Santos 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio ,José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: Fra~cisco Antonio A. Correia Lima 
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque 

~---------------------

pela Paz/CIDIPAZ, instituídas nas escolas .por .. Ponaria. de criação da 
Secretario de Estado da EducaÇão. 

Al't. 9° Fica criado o Dia Estadual pela Paz na Escola, a ser 
comemorado anualmente no dia 08 de novembro. 

2013. 

Al't. 10. Este Decreto entra em '~gor na data de sua publicação. 

Al't. 11. Revoga-se o Decreto n° 6167, de 29 de outubro de 

Maccpó., 08 de 

DECRETO W 6312 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre a cnasaa da Conselho 

Col!sultivo da Florestc Estaducl do 
Amap6. 

O GOVERNAI:>OR 00 ESTACO 00 o>\MAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso VIII, da C.onstituição do Estad; do 
Amapá, de acordo com art. 4°, da Lei fo~stadual n• 1028, de 12 de julho de 
2006,-e tendo em vista o contido no Ofício n° 1133/2013-GAS/SEMA, 

DECRETA 

Al't. 1 o Fica instituído o Conselho Consultivo da Floresta 
~~sr.arlual do Amapâ. 

Al't. 2• O Conselho Consultivo tem a finalidade de contribuir 
com ações voltadas á efetiva gestão desta unidade de conservação e ao 
cumprimento de seus objetivos de crí11<;tjo, assim como o que preconiza o art. 
20, do Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

Al't. 3° O Conselho Consultivo da Floresta Estadual dó Amapá 
será composto pelos representantes dos seguintes órgãos, entidades, 
comunidades e organizações.n<io governamentais: 

I - Representantes d'a Secretaria de Estado do Meio Ambiente -
SEMA. sendo um tituiM e um· suplente; · · · 

. >.."-' ' /.t" )\,, 
. :'"' lJ -'Rc!pré~en'tantes do lnstitu to Estadual de F'! oi-estas do Amapá · 

IEF, sendo um titular e um suplente; 

llJ - Representantes do Instituto çl.e Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicos do Estado do Amapá- IEPA, sendo um titular e um suplente; 

IV - Representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA, sendo um titular e um suplente; 

V - Representantes do lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sendo um titular e um suplente; 

VI - Representantes do Instituto de Dcscnvolvímemo Rural do 
Amapá- RURAP., sendo um 6tular e um suplente; 

VII - Representantes do Instituto do MeiÇ> Ambiente e de 
Ordenamento Tenitorial do Estado do Amapâ - IMAP. sendo um titular e um 
suplente; 

Vlll - Representantes do Batalhão Ambiental do Estado do 
Amapá, sendo um titular c um suplente; 

LX - Representantes do IEPE - Instituto de Pesquiso e Fom1ação 
Jndigenn, sendo um titular e um suplente; 

X - l<eprescntantcs do Instituto Nacional de Coloniza~ào e 
Reforma Agrária- INCRA, sendo um titular e um suplente; 

X1 - ~eprescn tantes do Instiruto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidadc- 1CMBio, sendo um titular c um suplente: 

XII - Representantes da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 
sendo um titular c um suplente; 

XIII - Representantes da Prefeitura do município de Oiapoque, 
sendo um titular e um suplente; · 

XIV - Um representante da Prefeitura do município de Calçoene e 
um representante da Prefeitura do município do Amapá; 

XV - Um representante da Prefeitura do município de 
Tartarugalzinho c um representante da Prefeitura do município de Pracuúba; 

XVI ~ Um representante da Prefeitura do município de Pedra 
Branca do Aroapari e um representante da j"rcfeitura do município de Serra do 
Navio; 

XVII - Um representante da Prefeitura d(> municipin de Porto 
Grande e um representante do Prefeitura do município de Ferreira Gomes; 

XVlll - Representantes da Prefeitura do município de Mazagào, 
sendo um titular e um suplente; 

XIX - Representantes dn Assentamento Pancada do Camaipi, 
sendo um titular c um suplente; 

XX - l<epresentantes das comunidades de Água Fria, Porto 
Alegre. Xivet.e e Arrependido. localizadas no munidpio de Pedra Branca.,do 
Amapari, sendo um titular c um suplente; 

\ 
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XXI - Representantes da comunidade São Sebastião do Cachaça, 
localizada no rn.uniClpio de Pedra Branca do Amapari, sendo um titular e um 
suplente; · 

XXI! - Representantes das comunidades Centro Novo e 
Cachorrinho, localizadas n<; município de Pedra Branca do Amapari, sendo 
um titular c um suplente: 

XXIII - RepreRcntantcs r:hl' comunidades de Riozinho, Sete r!has, 
Nova Divisão, Tucano I e Tucano 11, localizadas no municipió de Pedra Brarica 
do Amapari, sendo um titular e um suplente; 

XXIV - Represetitantes da Terra lndigena Waiãpi, sendo um 
tilulfU' e um suplente; 

)(};V - Representantes das comunidades de Colônia da Agua 
Branca, Perpétuo Socorro, Ramal São ,José, Porto Limão e Projeto de 
Assentamento Serra do Na"io, localizados no municipio de Serra do Navio, 
sendo um titular e um suplente; 

XXVI - Representantes das comunidades do Ramal do Cachaça c 
Cachaço. localizadas no munir.ípin de Serra do Navio, sendo um titular e um 
supiente; 

'XXV!l - Representantes das cr;rnunidades Capivara, Sucuriju, 
Ama, Stefaneo, Ca$tanheira e Vilage Antônio, localizadas no município de 
Serra riu Navio, sendo um titular c um suplente; ' 

XXVIJI - · Rcpr~sentarites das comunidad~s ·Vila· do Munguba, 
Projeto de Assentamento Munguba, Distrito do Cupixi, Vila No\'a e Km 142 do 
Projeto de Assentamento Nova C<•.naã, localizadas no município de Porto 
Grande, sendo um titular e um s\rplente; 

- XXIX - Representantes das comunidades Colônia Agricola do 
:vlatapi, Campo Verde, Projeto de Assentamento Manoel .Jacinto e ribeirinhos 
do rio Araguari, localizados no município de Porto Grande, sendo um titular e 
um suplente; . 

XXX - Representantes das comunidades São Tomé, Terra Preta, 
PaHw, Traira. Caldeirão, Paredão, localizadas no município de Ferreira Gomes 
e Projeto de Assentamento .Nova Vida, localizado no município de 
Tartar-ugalzinho, Renrlo um timlar e um suplente; 

XXXI - Representantes das comumdades dos Projetos de 
Assentamento Cedro, Entre Rios, Bom ,Jtsus, Governador Janary l c I!, 
Comunidades do Mutum, Vila do Jtaubal e Tartaruga! Grande, localizada" no 
município de Tartarugalzinho, sendo um titular c um suplente; 

Art. ;• O ·Conselho Consulti"o da floresta f~stadual do Amapá 
será presidido peio Chefe da Unidade de Consen·açào. nomeado na Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente por Decreto do Governador do Estado, conforme 
o art. 17, do Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta os§§ 
5" e 6•, do art. 17, da Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, que dispõe 
~bre o Sistema Naçwnru de Unidades de ConseJVação - SNllC. . 

Art. 6 • A Vice--Presidência do Consellio Consulti\'O da Floresta 
Estadual do Ama:pa será exercida pelo Instituto Estadual de Florestas do 
/\mapa - TEF; . 

Art. 7" O mandato do conselheiro é de dois anos, renovável por 
igual período, não remunerado e considerado ati\~dade de relevante interesse 
público. 

Art. 8" Os membros do Consellio Consultivo da Floresta 
Estadual do Amapá serão indicados por seus respectivos órgãos, entidades, 
comunidades c organizações não governamentais, sendo' nomeados/ 
exon,rados por Portaria específica do Secretário de Estado do Meio Ambiente. 

Art. 9" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 08 de novembro de 2013 

~.~-,, """ 
éARLOS f'~~~:tador / 

DECRETO N" 63J 3 DE og DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das ·atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc a Lei n° 0624, de 31 de outubro de 2001, tendo em vista o 
contido no Ofício n• 1088/2013-CBMAP, e 

Consl?erando o Decreto n" 6104, de 23 de outubro de 2013, do 
Governo do Estado do t\m,tpã, que declara em situação anormal caiacterizada 
como situação de emergência a área urbana do Bairro Perpétuo Socorro, 
comprovadamente afetada, do_ Município de Macapã - AP, por Desastre 
Tipificado como: incêndio em aglomerados residenciais COBRADE n° 
2.3.1.2.0; 

XXXII - Representantes das comunidades Vila do Cujubim, 
F'lexal, Dreu, Agrovila, Porto franco e Projeto de Assentamento Pernambuco, 
localizados no município de Pracuúba. sendo um ti~l,l\ar ~ um"s!lplente; 

•l0''1un ~:,;:~n;li",; :.-.:Pl01i;cn o.i;vmq _ _ 'lMJOH~ - ~;' u~.!!ru r• 
. , • --:... · - . - XXXllf - Representante~ das comunidades de Amapá Grande, 

·: ,-.,•.:;: I .:1.i:J ,"·lCiinsiderondo a. situação be anormalidade ocorrida Jo dia 23 de 
outubro de 2013, no Bairro Perpétuo Socorro que trouxe a perda imediata de 
várias residências e uma comoção generalizada; 

Q 

Base Aérea e Projetos de Assentamcn to Cruzeiro e Piquiá, localizados no 
munic:í;;,, de Amapá, sendo um titular e um Ruplente; 

XXXI v· .R.:presentantes das comunidade~ de Calafate, Ilha 
Grande, Cunani. dos Projf"to.::: rk A.ss~!!tamrnto l!"i:-;.e.u e FPHpo:o Mutum c os 
di::tríto~ de Can1o: e '--Ol:'"f"r~çv. lc a i7Fhi0~ 1~,, tnhr ...... jp:c de •'~,d~:·e.:te. sendo 
um litu!ar c urn suplente; 

XXXV - Represetttantes -das comunidades do >Ramal do Km 47, 
Ramal do Km 38, Ramal do Km 35 e Primeiro do Cassiporê, localizados no 
município de Oiapoque, sendo um titular e um suplente:-

XX.XVI - Representantes da Terra Indígena Uaçá, sendo um 
titular e um suplénte; 

Parágrafo único. As titularirlarles e suplências das cadeira~ 
previstas nos incisos XJV, XV, XV! c XVII serão nomeadas via Portaria 
específica do Secretário de Estado do Meio Ambiente, .em comum acordo com 
as represe.ntações dns referi doR municípios. 

Art. 4 • As atribuições dos membros, a orgmli7.ação e o 
funcionamento dn Consellio Consultivo da Floresta Estadual do Amapã serão 
ÍLxados em Regimento Interno, elaborado pelos membros do Consellio 
Consulti,•o e aprovado em reunião. 

Paràgrafo único. O Consell;lo Çonsultivo da floresta Estadual do 
Amapa tera prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação deste Decreto, 
para elaboraç.~o e aprnvaçáo do seu Regimento Interno. 

Considerando a crescente demanda da população atingida pelo 
desastre, causando com isso um impacto fmanceiro deste evento, também na 
situação econômica pública e privada do Estado, que, de imediato e com 
qualidade tem o dever de amparar as vítimas e suas ·famllias; 

. Consid~rando a .necessidade de atender as ações de. respo~ta de 
Defesa Civil Estadual, prestando atendimento imediato à população atingida; 

Considerando, ainda, o estabelecido no art. 4°, § 1°, da Lei n• 
0624, de 31 de outubro de 2011, cjc o art. 23, inciso U, da Lei n• 8.666, de 21 
de junho de 1993, · 

DECRETA 

Art. 1° Conceder, e111 caráter excepcional, adiantamento em 
nome do 1 • TEN QOCBM Orielson Ferreira Pcmtoja, Matricula n• 683019, no 
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com o objetivo de ser empregado 
nas açôes de resposta da Defesa Ci,~l Estadual, prestando atendimento ã 
população atingida pelo Incéndio .de· grande proporção ocorrido no dia 23 de 
outubro de 2013, com Material de Consumo e Serviço de Terceiros Pessoa 
Física c Sen•ico de Terceiros Pessoa Juridica. 
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Art. 2° O adiantamento concedido deverá ser aplicado no prazo 
máximo dê 60 [sessenta! dias, a contar da data do recebimento. 

·Art. 3° A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos 101 (FPE). Programa de Trabalho n° 36.101.06.182.03-40.2267 -
Resposta llos Desastres e Reconstnlção, nos Elementos de Despesas 33.90.30 
- Material de Consumo, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
33.90.36 - Sen.iço de Terceiros Pessoa Física, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mfl Mais), 33.90.39 - Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). 

Art. 4° O responsável pelo adiantamento deverá apresentar 
prestação de contas junto à Dhisão de Orçamento e Finanças do Corpo de 
Bombeiros Militar. dentro de 10 (dez) dias, contados do término do prazo de 
aplicação constante do art. 2• deste Decreto. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, o€ . de novembro de 2013 

DE o~ DE NOVEMBRO DE 2013 

O "'VEANÀbOil DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das ·atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido ~o Oficio ft 0 3377/2013-6AB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Exonerar o SGT BM Edesio Pereira da Silva Junior da função 
comissionada de Responsável por Atividade Nível li/Unidade de Condutores/ 
Circunscrição Regional de Trãnsito - CIRETRAN, Código F6I-3, do bcparta- ., 
mento Estadual de Trânsito. 

Macapá, Qg de novembro de 2013 

DECRETO N° 6BJ5 DE <JB DE NOVEMBRO DE 2013 

O OOVEilNAt>Oil DO ESTADO DO. AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Esta_do do 
Amapá, c/ c a Lei n° 1.453, de li de fevereiro de 2010, e tendo em VlSta o 
conqdo no Ofício n° 3377/2013-6Á8/bETRAN-AP, 

R E S O.L V E: 

Art. 1° Nomear o CB BN. Antônio José lAcerda para exercer a 
função comissionada de Responsável por Atividade Nível JllfUnidade de 
Condutores/Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN, Código FGI-3, 
do Departamento Estadual de Trânsito. 

. Art. 2° O referido cargo é considerado de natureza Polic.iàl 
Militar, ·de acordo com os termos do Decreto n• 6184, de 30/10/13. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data-de sua publicação. 

Mocopó, '08 de novembro de. 2013 

DE NOVEMBRO DE 2013 

O OOVERNADOR bO ESTA ()O DO. AMAPÁ, usando das atribuições , 
·que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!I, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 33n/2013-6AB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Exonerar Erivelton Costa Milhomem do cargo em comissão de ' 
Gerente/Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN, Código F6S-2, do i 
Departamento Estadual de Trânsito. 

Moeapá, 08 ele novembro 

DECRETO N° 63J1- DE Qg DE NOVEMBRO DE 2013 

O "'VERNAt>OR. 00 ESTADO t>O. AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 3377/2013-6AB/DETRAN-AP, 

; 1 

RESOLVE: 

· Art. 1D Nomear o S6T BM Edesio'•Pe.rcira da Silvo Junior para 
exercer o cargo em comissão de Gerente/Circunscrição Regional de Trânsito -
CIRETRAN, Código F6S-2, do Departamento Estadual de Trânsito. 

Art. 2° O referido cargo é considerado de ·natureza Policial 
Militar, de acordo com os termos do Decreto n° 6I84, de 30/10/13. 

Art. 3° Este Decreto entra em \igor na data de sua publicação. 

Moeapó, OIS' de novembro de 2013 

DECRETO W ~3JS DE og DE ti)OI.l&I'I')P.>W bE 2013 

O GOVERNACOR CO ESTADO CO AMAPÁ, usru1do das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.453, de 11 de· fevereiro de 2010, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 3377/2013-GAB/bETRAN-AP. 

RESOLVE: 

Exonerar Flávio ferreiro da Silvo Júnior do cargo em comissão de 
Assessor Técnico Nivel li/Corregedoria, Código FGS-2, do Departamento 
Estadual de Trãnsito. 

Macopá, ~ de 1\QII(mi,I..O de 2013 
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DECRETO W 63jq DE 0"6 DE .vOIJEif"\~ e:Q DE 2013 

O GOVERNADOR .DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado dó 
Amapá. c/~ a Lei n• 1.45~, de lI de fe\'ereiro de 2010, e tendo em vista o 
cOntido no Ofício n• 3377/2013-GAS/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Nomear Erivelton Costa Milhomem para exercer o cargo em 

comissão de Assessor Tecnico Nivd llf.Corregedoria, Código FGS-2, do 
Depart<UIJento Estadual de Trânsito. 

Macopá, m de MVC.rn~ de 2013 

DECRETO N" Cõ3ZO DE 08 DE 1-J().)€11'\BfQ DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe ~ão conferidas pelo art. I 19, inciso XXII, da Constituição do Estado· do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0988, de 30/03/12 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 3377/2013-GAB/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

Nomear Flávio Ferreiro do Silva Júnior para exercer o cargo em 

comissão de Assessor Jurídico do Projeto "Apoio Administrativo à Comissao 

Permanente de Licitação", Código CDS-2, do Departamento Estadual de 
Trânsito. 

Macopá, ()g de 2013 

DECRETO W 632.L DE 0~ DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 1217/2013-GAB/POUTEC, 

RESOLVE: 

Autorizar Odair Pereira Monteiro, Diretor-Presidente da PoliCÍa 

Ti:cnico-Cientifica, para viajar da sede de suas atribuições, Macapó-AP, até a 

cidade de Brcsílio-DF, a fim de participar do XXII Encontro do Conselho de 

Dirigentes Gerois, no periodo de 20 a 23 de novembro de 2013, sem õnus para 
o Estado. -

Mocapá, Ot? de novembro de 2013 

DECRETO N° 63U DE ~g DE. NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferirias pelo art. 119, inciso Y.:XY, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 1217/2013-GAB/POUTEC, 

RESOLVE: 

Designar João Correr<~ Bohio, Diretor do Departamento de 
Medicina Legal, para exercer, acumulativamentc e em substituição, o cargo de 
Diretor-Presidente da Policia Técnico-·Cientifica, durante o impedimento do 
titular, no período de 20 a 23 de novembro de 2013. 

Macopá, OS' de novembro de 2013 

DECRETO N"- 63.Z3 DE 0-<6 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO iMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 363/2013-GAB/FAPEAP, 

RESOLVE: 

Autorizar Terezinho de Jesus Soares dos Santos, Diretora
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá, para 
viajar da sede de suas atribuições, Mocapá-AP, até a cidade de BrosBia-DF, a 
fim de participar de debate e validação do Plano de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Região Norte com o Líder do Governo no Senado Federal no dia 
12 de novembro de 2013. · ' 

Macopá, Q~ de novembro de 2013 

·~flf 
Gov rnador 

DECRETO N" G 3.zA DE '()g DE NOVEMBRO DE _2013' 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em '~sta o contido no Ofício n° 363/2013-GAB/FAPE.AP, 

RESOLVE: 

Designar Edilson Afonso Mendes Pereira, Coordenador da 
Coordenadoria Cientifica e Tecnológica, para exercer, acumulativamente e em 
substituição, o cargo de· Diretor-Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amapá, durante o impedimento da titular, no dia 12 de 
novembro de 2013. · 

Macopá, 0& de novembro de 2013 

~~.i!t 'cARLOt'CAM:tr~!i~ . 
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DECRETO No 6325 DE 08 DE NOVEMBRO I>E 2013 

bispõe sobre a .transferência do Serviço 
Ativo da Polícia Militar do Amapá, par<~ a 
Reserva Remunerada, "EX-OFFÍCIO", do 2° 
TEN PM JOSÉ LUIS R.AMOS R.AIIELO. 

O GOVERN.ADOR DO EST.ACO 1>0 AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são .conferidas pelo art. 119, inciso )01, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de '2010, e tendo 
em ~~sta o teor do Processo n° 28740.001458/13-biP, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica transferido para ·a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada, "EX·OFFÍCIO", o 2° TEN PM Josi Lilis Ramos Rabelo. 
pertencente à J;'olicia Militar do Estado do Amapá, nos tennos do art. 42, da 
Constituição Federal, c art. 31, § 1°, da Emenda Constitucional n" 19, de 04 
de junho d~ 1998, c/c os arts. 50, incisos!, 11 c 111, alínea "i"; 51; 104, inciso 
I!; 106. inciso VIl e 138, da Lei Complementar n• 065, de .21 de setembro de 
2010. 

Art. 2° Os proventos de•idos terão como base o qú';d~tenr:~am 
os arts. 19; 20, incisos I, I!, lll. IV, V e VI,§ 1", inciso I,§ 4" e 21, incisos I. 11, 
lll, IV, V, VI c Vll, Parágrafo único, da Lei n• ·!0.486, de 04 de julho de 2002, 
calculados sobre o soldo de 2• TEN PM. 

· Art. 3° A Diretoria de lqativos c Pensionistas da Policia Militar 
·do Amapá efetivará o presente desligamento do seniço ati,•o, de acordo com· o 
disposto no art. 102. inciso I, Parágrafo único e art. 103, da Lei Complementar 
n• 065. de 21 de setembro de 2010. • 

1"· 4° Este Decreto entra em '~gor na data de sua publicação. 

Macapó, ~ de 

qtfb .. ~~ 
DECRETO N° Cô3ZG DE 0'8 bE ...:lO\It;mt>W bE .2013 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO .AM.APÁ, usando das atribuições 
que llic são conferidas pelo artigo 119, incisos VIU e XXII, da Constiruição do 
Estado do Amapá, c/c a Lei n• 0949, de 23 de dezembro de 2005, tendo em 
~sta o teor do Processo - Protocolo Geral n° 2012/35047, e 

Consldef:'ondo as informações prestadas pela Secretaria de Estado 
da Educação, bem como no Parecer do Conselho Permanente de Valorização 
do Profissional da Educação Básica - CPVPEB, 

RESOLVE: 

Art. 1° Conceder Promoção Funcional ao serndor ocupante do 
cargo de Pro,~mento Efetivo de Professor, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Esl;ldo do Amapá, conforme o Anexo deste Decreto, na forma 
estabelecida nos arts. 31 e 32 da Lei n• 0949, de 23 de?.embro de 2005, com 
efeitos fmanceiros a contar de 31 de dezembro de 2012. 

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

Macapá, ~ de .l'\0\K m\y,O de 2013 

Decreto n• (Õ~2G de Oi ·de 1'\.()\..tm~ de 2013 

ANEXO 

OI) Scrndor: Nora Andréia Cardoso da Silva 
W do Processo: 2012/35047-SEED 
Curso: Licenciatura Plena C_II?. Letras 
cargo: Professor 
Cadastro: 872113 · 
Promoção: Classe B para C 

bEC~ETO N° <ô321" bE 0~ bE !VO\léMS 20 bE 2013 

O GOVERNADOR 90 ESTADO DO AMAPÁ, usandu das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 I 9,_ incisos Vlll e XXII, da Constituição do 
Estado do Amapá. cjc a Lei n• 0949, de 23 de dezembro de 2005, tendo em 
'~sta o teor dos Processos - Protocolo Geral n°s 2013/14572, 2013/13635, 
2013/18236, 2013/13633, 2013/9413, 2013/7573, 2013/11377, 
2013/10072, . 2013/10751. 2013/16536, 2013/18358, 2013/12150, 
2013/19318, 2013/11657. 2013/15852, 2013/12313, 2013/10100, 
2013/n574. 2013/13630, 2013/12144, 2013/11230 2013/15017 
2013/14564, 2013/14566, 2013/8301, 2013/9414.. 2013/15252: 
2013/9415, 2013/12163, 2013/15685, 2013/15854, e 

Considerando as informações prestadas pela Secretaria de Estado 
da Educação, bem como no Parecer do Conselho Permanente de Valorização . 
do Profissional da Educação Básica- CPVPEB, 

RESOLVE: 

Art. 1° Conceder Promoção Funcional aos servidores ocupantes 
do cargo de Provimento Efetivo de Professor, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, conforme o Anexo deste Decreto, na forma 
estabelecida no art. 37. inciso V, dn Lei n• 0949, de 23 de de~embro de 2005, 
com efeitos financeiros a contar de 30 de junho de 2013. 

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

"""'· ~ ,, """"""" ' dd0131/ !I 
C.APIBER B~ 

Decreton°~321" de O& de~TI'\~ de2013 .. 

O I) Serndor: Ademar de Brito Nunes 
N" do Processo: 2013/14572 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em História do Amapá 
Cargo: Professor 
Cadastro: 248258 
Promoção: Classe C para D 

02) Serndor: Agnaldo de Araújo Assunção 
N" do Processo: 2013/13635 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Biologia e 
Química 
Cargo: Professor 
Cadastro: 291455 
Promoção: Classe C para D i 

03) Senidor: Aguinaldo da Silva Pinheiro 
N" do Processo: 2013/18236 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia de Ensino de Lingua 
Portuguesa e Literatura 
Cargo: Professor 
Cadastro: 431729 
Promoção: Classe C para O 

O~) Sen>idor: Alberônio Neri da Paixão 
N° do Processo: 2013/13633 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 40831 O 
Promoção: Classe C para D 

OS) Senoidor: Cândida Magave Lobato de Sousa 
N° do Processo: 2013/9413 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão do Trabalho Pedagógico: 
Administração, Orientação e Supernsão 
Cargo: Professor 
Cadastro: 284920 
Promoção: Clâsse C para D 

06) Senidor: Claudovil Barroso de Almeida Júnior 
N° do Processo: 2013/7573 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Clirúca e 
lnslitucional 
Cargo: Professor 
Cadastro: 911291 
Promoção: Classe C para D 
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Oi) Ser,.idor: Damião Ferreira da Silva 
· W do Processo: 201.3/ 11377 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 360457 
Promoção: Classe C para D 

08) Servidor: Edinalva Noronha Aguiar 
W do Processo: 2013/10072 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial e Educação 
Inclusiva 
Cargo: Professor 
Cadastro: 861278 
Promoção: Classe C para D 

09) Servidor: Edriany Braga Rodrigues 
N° do Processo: 2013/10751 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu êm Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 41868~ 
Promoção: Cla~se C pura D 

I O) Sen~dor: Fábio P~reira Pantoja 
W do Processo: 20 13/ 1 6536 
Curso: Pôs-Graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino de Filosofia 
e Sociologia 

- Cargo: Professor 
Cadastro: 412341 
Promoção: Classe C para D 

11} Servidor: Helionai Cardoso Coutinho 
"J" do Processo: 2013/18358 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 861090 
Promoção: Classe C para D 

I 2} Servidor: Hérico Moisés Ramos da Silva 
·w do Processo: 2013/12150 
Curso: Pós-Graduàção Lato Sensu em MetodOlogia do Ensino na Educação 
Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: .8,q5494 . 
Promoção: Classe C para D 

1.3) Ser•Jtim·: Joana de Oliveira do Silva 
W do Processo: 2013/19318 
Curso: pós-Graduação Law Sen~u em Gestão do Traba!..'Io P~dagógico: 
Supervisão e Orientação Esc.1lar 
Cargo: Professor 
Cadastro: 416720 
Promoção: Cl~sse C oara O 

1 4) Servidor: José Ronaldo de Moraes Freitas 
X" do Processo: 2013/11657 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 3954 55. 
Promoção: Classe C para D 

15) Servidor: Lindomar Cabral Rodrigues 
W do Processo: 2013í15852 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor · 
Cadastro: 399264 
Promoção: Classe C para O 

16) Servidor: Maria de Nazaré Oliveira de Amorim 
N' do Processo: 2013í12313 
Curso: Pós-Graduaçáo Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 288977 
Promoção: Classe C para D 

17) Servidor: Maria Luiza Dias da Silva 
N" do Processo: 2013/10100 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil e Séries Iniciais 
Cargo: Professor -
Cadastro: 291080 
Promoção: Classe C para O 

18) Serv-idor: Melissa Pereira Mozer 
N° do Processo: 20 13 f 7 57 4 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Pedagogia Escolar: Supen:isão, 
Orientação e Administração 
Cargo: Profe.ssor 
Cadastro: 8640 l3 
Promoção: Classe C para Ó 

19) Ser..-idor: Nilton Ferreira Batista 
W do Processo: 2013/13630 · 
Curso: Pôs-Graduàção Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor · 
Cadastro: 620734 
Promoção: Classe C para D 

20} Servidor: Orlandina Maria José de Sousa Tavares 
N".do Processo: 2013! 12144 
Curso: Pós-Graduação Lato Scnsu em Desenvolvimento da Gestão 

Estratégica 
Cargo: Professor 
Cadastro: 328995 
Promoção:_ C~sse C ~ara O 

21) ScrYidor: Rita Luíza Corrêa da Silva 
W do Processo: 2013/11230 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 870072 
Promoção: Classe C para O 

22) Servidor: Roberto Lina dos Santós 
N" do Processo: 2013/15017 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino- Superior 
Cargo: Professor· 
Cadastro: 320900, 
Promoção: Classe C para D 

23) Serddor: Ronaldo Franck Figueiredo leite 
W do Processo: 2013/14564 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Doc;ência do Ensino Superior 
Cargo: Professor · 
Cadastro:915637 
Promoção: Classe C para D 

24) Servidor: Ronaldo Franck Figueiredo Leite 
N" do Processo: 2013íJ4566 
Curso.: Pós-Graduação Lato Sensu em Docéncia do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 63584 7 
Promoção: Classe C para D 

25) Servidor: Ronison Mareei dos Santos Santana 
N° do Processo: 2013/8301 
Curso: Pós-Graduação Lato Scnsu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 870595 
Promoção: Classe C pa:-a D . 

26) Sen'idor: Rosiney Picanço Ferreira 
N" do Processo: 2013/9414 
Curso: Pôs-GraduaÇão Lato Sehsu em Gestão Escolar I · 
Cargo: Professor · · · 
Cadastro: 975907 
Promoção: Classe C para D 

27) Servidor: Valdeli Castelo Silva 
W do Processo: 2013it5252 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
Cadastro: 85862:Í 
Promoção: Classe C para D 

28) Sen~dor: Veralelde Ramos Campos 
W do Processo: 2013/9415 . 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial e 1nclusiva 
Cargo: Professor 
Cadastro: 429848 
Promoçá?: Classe C para D 

29} Servidor: Vital Valdésio Dantas da Silva 
W do Processo: 2013/12163 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino de Biologia e 
Quimica 
Cargo: Professor 
Cadastro: 613576 
Promoção: Classe C para D 

30) Servidor: Wania Maria de Almeida Garcia Palheta 
W do Processo: 20 1 3 I 15685 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Docêm:ia do Ensino Superior 
Cargo: Professor 
.Cadastro: 412988 
Promoção: Classe C para D 

31) Servidor: Zalete Tavares Pinheiro 
W do Processo: 2013/15854 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão do Trabalho Pedagógico: 
Supervisão e Orientação Escolar 
Cargo: Professor 
Cadastro: 3444 78 
Promoção: Classe C para D 

DECRETO N° b 3<3 ~ DE 08 CE NOVEMBRO t>E 2013 

O GOVERNAOOR 00 ESTAOO 00 AIMPJ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em ;~sta o contido no Memo n° 0136/2013-AEG, 

RESOLVE: 

- I ' ~ . I • 
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Tornar sem efeito os [)~tos n°s 6033 e 6034, de 23 de 
outubro de 2013, publicados no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 5579, 
de 23 de outubro de 2013. 

Macopá, 08 ~ nov~mbro de 2013 

DECRETO N° 63<59 DE OB DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVEIWAOOR 1)0 ESTA[)() [)() AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.289, de 05 de janeiro de 2009, c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 501/2013-GAB/SECOM, 

RESOLVE: 

Exonerar Nayron Gom~s d~ M~lo Coelho do cargo em comissão de 
Assessor Técnico Nível l/Núcleo de Jornalismo Institucional/Coordenadoria de 
Comunicação, Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Comunicação. a 
contar de OI de novembro de 2013. 

Macopó, 68 de novembro de 2013 

íf4L9Jt~@ 
DECRETO No {:,330 DE 0'8 DE NOVEMBRO DE 2013 

o' GOVERNADOR 00 ESTADO 1)0 AMAPÁ, usando das atribuiçõés 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n° 1.289, de OS de janeiro de 2009, e tendo em VISta o 
contido no Ofício n° 501/2013-GAB/SECOM, 

RESOLVE: 

-Nomear Volnei de Jesus Oliveira para exercer o cargo em 
com1ssao de Assessor Técnico Nível I/Núcleo de ,Jornalismo lnstit.ucio
naiJCoordenadoria de Comunicação, C6digo CDS-1, da Secretaria de l~stado 
da Comunicação. a contar de 01 de novembro de 2013. 

Moeopá. b8 de novembro de 2013 

DECRETO W 63 3J. DE 08 ,DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estfi:do do 
Amapá, cfc a Lei n.0 1.289, de OS de janeiro de 2009, e tendo em \1Sta o 
contido no Ofício n° 5()1/2013-GAB/SECOM, 

RESOLVE: 

Nomear Cristlanne Duarte de Azevedo pma exercer o carp;o em 
comissão de Assessor Técnico de Comunicação Nível l/Núcleo de Aten~ento 
e Produçãof.Coordenadoria de Comunicação, Código CDS-1, da Secrctana de 
Estado da Comunicação, a contar de OI de novembro de 2013. 

Macapá, 08 de novembro d~ 2013 

DECRETO N° b:33-ô bE .08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR bO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, çfc o art. 46. da Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n°s 1970, de 23/03/11 c 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
conrido no Ofício n° 0692/2013-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Exonerar Jerusa Vilheno Henriques do cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Ati\~dades do Projeto "Incentivo CIO Programo Primeiro 
Emprego", Código CDS-1, da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprc
endcdorismo. a contar de OS de novembro de 2013. 

DECRETO N° b 333 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR 00 ESTA[)() DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei no 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n"s 1970, de 23/03/11 c 0116, de l0/0if13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0692/2013-6AB/SETE, 

RESOLVE: 

Exonerar Ricardo d~ Araújo 6onçolves do cargo em comissão de 
Gerente Gerul do Projeto "Incentivo ao Programa Primeiro Empr~go·, Código 
CDS-2, da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a contar de 
05 de novembro de 2013. 

~"~·~i/! 
~ARLOS f::tar 

DECRETO N° b 334 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR [)() ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n°s 1970, de 23/03/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0693/2013-6AB/SETE. 

RESOLVE: 

Nomear Rical'do de Ara~o Gon.çalvu para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Incentivo ao 
ProgramG Primeiro Emprego", Código CDS-1, da Secretaria de Estado do 
Trabalho e Empreendcdorismo, a contar de OS de novembro de 2013. 

Macapá, O 6 de nav~mbro de 2013 
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DECRETO N• b 335cE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n" 0338, de 16 de abnl de 1997, de acordo com 
os· Decretos n°s 1970, de 23/03/11 e 0116, de 10/01/13, e tendo em \1Sta o 

contido no Ofício n• 0693/2013-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

. Nomear Jerusa Vilhena Henriques para exercer o cargo em comis

são de Gerente Geral do Projeto "Incutivo ao Programa Primeiro Emprego", 
Código CDS-2,· da s~cretaria de Estado do Trabalho e· Empreendedorismo, a 
contar de 05 de novembro de 2013. 

Macapá, o8 de novembro de 2013 

- DECRETO N° 6 33G DE o6 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inci~o XXII, da Constituição do Estadó do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n°s 1930, de 29/05/12 e O 116, de 10/01/13, e. tendo em vista o 

. contido no Ofício ·sJn• /Z013~GAB/PGE, · · ' ... · 

·RESOLVE: 

Exonerar Sabrina Suelle da Silva Moroes d'o cargo em comissão 

de Gerente Subgrupo de Atividades do Projeto "Coordenação Administrativo dos 
· Procuradorias Especializadas", Código CDS-2, da Procuradoria-Geral do 

Estado. a contar de 07 de novembro de 2013. · 

Macapó, 08 de 

DECRETO N° b337 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei no 0338, de 16 de abril de 1<:l97, de acordo com 
os Decretos n"s 058i, de 14/01/05, alterado pelo Decreto n" 1918, de 
29/05/12 c 0!16, de l0/0lf13, c tendo em vista o contido no Offc:io s/n°/ 
2013-GAB/PGE, 

RESOLVE: 

Exonerar Daniel Duarte . Rodrigues dos Anjos do cargo em 
comissão de Gerente Subgrupo de Atividades do Projeto "Controle ,de Informa
ções ao Regime Geral da Previdência Social". Código CDS-2, da Procuradoria
Geral do Estado, a contar de 07 de novembro de 2013. 

Macapá, 0'8 de novembro de 2013 

DECRETO N° b338 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçõés 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n°s 1930, de 29/05/12 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o 
contido no Ofício s/n°/2013-GAB/PGE, 

RESOLVE: 

Nomear Daniel Duorte Rodrigues dos Anjos para exercer o carg& 

em comissão de Gerente Subgrupo de Ath•idades do Projeto "Coordenaçac 

Administrativa das Procuradorias Especializadas", Código CDS-2, da Procura
doria-Geral do Estado, a contar de 07 de novembro de 2013. 

Macapá, CB .de novembro 

DECRETO N° b3-39 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das.atribuições 
·que lhe são' conferidas pelo·art: 119, inbso XXII, da Constituição db Estado do 
Arnapã, c;c o art. 46. da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0587, de 14/01/05, alterado pelo Decreto n" 1918, de 
29/05/12 e 0116, de 10/01/13, e tendo em vista o. contido no Ofício s/n°/ 
2013-GAB/PGE, 

RESOLVE: 

Nomear Andréa Sampaio Conrado Bezerra para exercer o cargo 

em comissão de Gerente Subgrupo de Atividades do Projeto "Controle de 

Informações ao Regime. Geral da Previdência Social", C6dlgo CDS-2, da 
Procuradoria-Geral do Estado. a contar de 07 de novembro de 2013. 

Maca pá. OB de novembro de 2013 

CARLOS 11! 
' 

DECRETO N° f>3(jO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lbe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0783/GABIIEPA, 

RESOLVE: 

Nomear Ellen Kariny Rodrigues Rodrigues para exercer q cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de Bibli.oteca/DIDOC; Código FGS-1, do 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnolõgicas do Estado do Amapá. 

Macapó, oS de novembro de 2013 



Maca á 08.11.2013 (DIÁRIO OFICIAL) 
Pá . 10 

DECRETO N" b 3-tj .L DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

. O GOVERNAI>OR CO ESTACO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c;~ a Lei n° 1.335, de 18 de maio de 2009, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1291/2013-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear o 3° SGT PM Cleber Silva Dantas para exercer o 
. cargo em comissão de Gerente de Núclco/Núcieo Central de Informações e 
Estatísticas/Centro Integrado de Operações de Defesa Social, Código CDS-2, 
da Secretaria de Estado da .Justiça e Segurança Pública, a contar de 17 de 
setembro de 2013. 

Art. z• O referido cargo é considerado de natureza Policial 
Militar, de acordo com os termos do Decreto n° 6184, de 30/ I0/13. 

Art. J• Este Decreto entra em vigor na data d~ sua publicação. 

Mocopó, 08 de nov!mbro de 2013 

~ "·~ .6,, (!!, ~ARLO~ Gil unad . 

DECRETO N° b34<5 DE 06 DE IJOI.Jt.m&o DE 2013 

Altero o Dur!to n• 5522, de 05 de 
dezembro d! 2011, qu! regulamento 
os procedimentos paro a concessão, 
fiscalização e SUp!rvlsoo, do$ 
benefícios cv!ntuais no Estado do 

Amapá. 

O GOVERNACOR 1:>0 ESTACO 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuiçôes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do :o\mapá, tendo em vista o contido no Ofício no 2~49/2013-
GAB/SIMS, e 

Considerando a Resolução no 019/2013, de 31 de outubro de 
2o 13. do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS que estabelece 
critérÍos orient-adores para a regulamentação dos beneficios. evc1:tuais po 
âmbito da Política de Assistencia Social no Estado do Amapá e mclu1 o a\L~lio 
habitação e aWiilio rede ·no rol dos beneficios garantidos, 

DECRETA: 

Art. 1° O Decreto no 5522, de OS de dezembro de 2011, passe. a 
vigorar. com as seguintes alterações: 

"Art. 3° ................................................................ .. 

1- ......................................................................... . 

li- ........................................................................ . 

III- ...................................................................... .. 

IV- ..................................................................... . 

v-····························· ........................ ················ 
VI- ....................................................................... . 

VII-....................................................................... . 

VIII - AuXI1io Habitação: 

a) consist~ na concessão de ma,l.erial de construção 
para famílias, com prioridad.c para aquelas que 
possuem crianças, pessoas td~sus, pessoas ~o~ 
deficiência em situação de desabngamcnto temporano 
ou na dep~ndência de terceiros, além de siruações que 
coloquem em risco a saúde~ a propna vtda. . 

IX- Auxilio Rede: 

a) consiste na concessão ãs famílias em situação de 
vulnerabilidade social, de rede, lençol, mosqUiteiro e 
colchão em caráter emergencial, com priori~dc para 
aqueles que possuem crianças, pessoas tdosas e 
pessoas com deficiência." 

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

Macap&. 08 de 'I)QueTl'lbno de 20~~ /) /J 

fl::+r;n 
odor 1 

DECRETO N° b343DE oe, DE ~\JE.I:\&0 DE 2013 

Institui o GNpo de Trabalho que irá 
definir o Programa Estadual de 
Políticas Culturais do Governo do 
Estado do Amapá. 

O 60VERNACOR CO·ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e 

Considerando a importância de defmir princípios, objetivos, 
diretrizes, estratégias, ações e metas que devem orientar o poder público 
estadual na formulação de políticas culturais articuladas entre a sociedade 
civil organizada, visando ã inclusão social, à democratização e à participação 
da sociedade amapae~sc na defmição das diretrizes par~ o setor cultural, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído o Grupo de Trabalho que irá defmir o 
Programa Estadual de as Politicas Culturais do Governo do Estado do Amapá, 
formado pelos Órgãos abaixo relacionados, sob a Coordenação da Secretaria 
de Estado da Cultura- SECULT: 

· Gabinete do Governador- GAB GOV; 
· Secretaria de Estado da Cultura- SECULT; 
- Secretaria de Estado da Educação - SEED; 
· Secretaria de Estado do Turismo- SETUR; 
· Secretaria de Estado da Comunicação- SECOM; 
· Secretaria de Estado do Desporto e Lazer- SEDEL; 
· Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social- SIMS; 
- Secret~ria de Estado do Desenvolvimento Rural - SDR; • 
· Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração 

SEI COM; 
· Junta Comercial do Amapá- JUCAP. 

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

Macapcí, 08de ~61'10 de 2013 

~ECRETO N° 63<.,~ bE 08 I>E NOVEMBRO I>E 2013 

O 60VERNAOOR [)O ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7°, inciso I. de. Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, tendo em vista o contido no Offeio n• 2055/2013-
GAB/SEAD, e 

Considerando o resultado fmal inserido no Edital de Homologação 
do Concurso Público para preenchimento de vagas e fonnação de cadastro 
reserva da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, através do Edital no 
026/2012, publicado no DOE n° 5286, de 10 de agosto de 2012; 

Considerando, ainda, que após a participação em 'Concurso 
Público, os candidatos preencheram todos os requisitos n~essãrios a assumir 
o cargo público pare. o qual foram aprovados, 

RESOLVE: 

AM. 1° Nomear Fabricio Cunha da Silva para ocupar o cargo de 
Pro,imento Efetivo de Técnico em Enfermagem, Classe 3", P?drão ~· _Grupo 
Saúde - NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa (MunJClplo de 
Macapá). 

Art. 2• Este Decreto enrra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, O 8 dE nov!rnbro de 2013 

DECRETO N° 63.~5 DE 08 ,CE NOVEMBRO DE 2013 

O 60VERNAbOR DO ESTAbO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em \ista o contido no Ofício n° 3367/2013-SESA, 

R E sOL ·v E: 
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Retificar o Decreto n• 6153, de 29 de oútubro de 2013, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 5582, de 29 de outubro de 
2013, que passa a vigorar com a seguinte redaçii.o: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP,i,, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art.. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n' 0417, de 17 de abril de 1998, é tendo em vista o contido 

no Ofício n• 2825/2013-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar Eudides de Pinho Vida! do cargo em comissão de Chefe 

da Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho, Código. CDS-2, da Secretaria 

de Estado da Sáude." 

Macapá, o8 de novembro de 2013 

DECRETO N" 63Ljf, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são ~onferid.:" pelo art. J J 9, inciso X.XV, da Consiituição do Estado do 
Amal':i, c tendo em vista o contido no M~mo n• 0137/2013-AEG, 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito os Decr.etos n•s 5969 e 5970. de 17 de 

outubro de 20i3, publicudos no Di&rio Oficial do Estado do Amapá n" 5575, 
de 17 de outubro de 20 !.'3. · 

Macapó. oS de novembro de 2013 17 

DECRETO N° (;3/.{=f DE O€ DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pdo arl. 119, inciso XXV. da Constituiç.ãt~ do Estado do 
A';'apá, c tendo em vistn o contido no Ofício n° .3423/2013-GAB/SESA, 

RESOLVE: 
.,'>;..:..:~ ~ 1~t ·lt .... ~··• .":"JL;..Llr~üht.! 

·- ,Homol.;gar: o ct~sioc;;~~úto cie ólind<l Consiiéró'"Uriia Araujo, 
oecrerána de Estado da Sa·Ú;l~. da sede dc.~Ú·;~_atribuições, Mac,;pá-AP, ate a 

cidade rle Olinda-PE, a fim de parLicipar do lii Fón1m Global sobre Recursos 
Humanos em Saúde -lll FGRHS, no período de 09 a 14 de novembro de 2013 . 

. Macapá, oe 

DECRETO N" 0 31.1 'ó DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO· AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferido:; pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amap<;, e tendo em vista o contido no Ofício n° 3423/2q_~3-GAB/SESA, · 

RESOLVE: 

Homolog<tr a designação M Anailce Rúbia M~ndes de Sena Souza, 
Secretária Adjunta · Area de Gestão em Saúde, pelo exercício, em substi
tuiçào, do cargo de Secretario de Estado da Saúde, durante o impedi-mento da 
titular, no período de 09 a 14 de novembro de 2013. 

""'''· oe .,. .;......, '' ""(!1. 
BE 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das attibuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em 'ista o contido no Ofício n° 363/2013-GAB/FAPEAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Terezinha de Jesus Soares dos 

Sontos, Diretora-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Am8pa, da sede de suas atribuições, Macapó-AP, até a cidade de Brasaia-DF, a 
fim de participar de reunião sobre a estrutura do Plano de Ciência e 
Tecnologia para a· Amazônia· com os Presidentes das FAP"S, no dia 30 de 
outubro de 2013. 

Macopã,. o6 de novembro de 2013 

DECRETO N" (:;, 3So DE 08 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são r.múeridas pelo art. 1.19, ínciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 363/2013-GAB/FAPEAP, 

RESOLVE: 

.. nmbKJ-ioinolôg;Ir' i designa'çáó'de Ahtônio Carlos Brito de Umo Júnior, 
Chefe de Gabinete, pelo exercicio;Cem: substituição, .do· cargo de Diretor
Presidente da ?undação de Amparo ã Pesquisa do Estado do Amapã, durante· 
o impedimento da titulrír[ÍlO dia 30 de·.outubro de:20W. )qll::"l~ 

Macapá. 08 de novembro de 2013 

DECReTO N" ~35J DE DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 I 9, inciso XXV, da Constituição do Estado do . 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 462/2013-GAB/RDM, • 

RESOLVE: 

Autorizar Juliana Alves Coutinho, Gerente da Rádio Difusora de 

I 
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Macapá, para viajar da sede de suas atribuições, Macopá-AP, até a cidade de 
Brosnia-DF, a fim de participar da t• Reunião da Rede Pública de Rádio (RPR), 
no periodo de !O a 14 de novembro de 2013. 

Mocapó, 08 de novembro de 2013 

DECRETO N° (Ó 3S.e DE 08 t>E NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR 1:>0 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuiç.ões 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXV, da Constituiçáo do Estado do 
Amapá. c tendo em vista o contido no Ofício n• 463/2013-GAB/RDM, 

RESOLVE: 

Designar Helione Barbosa Nunes, Chefe da Unidade de Adminis
tração, para exercer, acumulath•amente e em substituição, o cargo de Gerente 
da Rádio Difusora de Macapá. durante o impedimento da titular. no periodo de 
10 a 14 de no\'embro de 2013. 

Mocapó, 08 de novembro de 2013 

DECRITO No (Ó 353cE oB DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuiç.ões 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em ~;sta o contido no Ofício n° 910/2013-GAB/PGE, 

RESOLVE: 

Autorizar Antônio Kleber de Souto dos Santos, Procurador·Geral 
do Estado, para viajar da sede de suas atribuições, Macapó.-AP, até a cidade 
de Brasflia-DF. a fun de tratar de assuntos de interesse da administração 
estadual, no dia 07 de no,·emhro de 2013. 

Mocopó, 08 de novembro de 2013 

DECRETO N° b '354 DE 08 DE NOVEMBRO· DE 2013 

• 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo a11. 119. inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em \~sta o contido no Ofício n• 1385/2013-Gobinet~ do 

Comandante Geral do ~MAP. 

RESOLVE: 

Autorizar o CEL QOC Aclemildo BorbÓso dos Santos. Coman· 
dante Geral da Policia Militar do Estado do Amapá, para vi~ a: da sede de 

suas ntri~uiçôcs, Mccopó-AP, até a cidadé de Bonlto-MS. a fim de participar 
da Reumão Ordinâria do Consdho Nacional de Comandantes-Genús das 
Polícias Militares c Corpos de Bombeiros Militares CNCG-PM/CBM. no periodo 
de 02 a 06 de dezcnibro de 2013. ' 

Mocopá, o8 di novembro de 2013 

DECRETO N° 6 355 DE o 8 'DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em \'ista o contido no Ofício n° 138!5/2013-Gabinete do 
Comandante Geral de PMAP, 

RESOLVE: 

Designnr o Cel PM Amiel Pinto do Nascimento, Subcomandante
Geral da Polici::. Militar do Estado do Amapá, para exercer, acumulativamente 
e ern substituição. o cargo de Comandante·Gernl da Policia Militar do Estado 
do Amapá, durante o impedimento do titular, no periodo de 02 a 06 de 
dezembro de 2013. 

Mocapá, oS de novembro de 2013 

DECRETO N° b ~DE .08 DE NOVEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre- o transferência do Serviço 
Ativo do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amopó, mediante transferência 
poro o Rtservo Remunerado, "Ex
OFFÍCIO''. DO MAJ QOABM CELSO LUIZ 
ALVES FRéiiiES. . 

O GOVERNAtlOR DO ESTAI:>O 00 AMAPÁ, usando das ;trihuiçõe~· 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisÓ XV, da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010, e tendo 
em vista o teor do Processo n° 13.000.963/2013-I>P, 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada, "EX-OFF1Cl0", o MAJ QOABM Celso Luiz Alves Freires, 
pertencente ao Quadro de Oficiais da Administração do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 42, § 1", da Constituição 
Federal: art. 31, § r•, da Emenda Constitucional n" 19, de 04 de junho de 
1998, cfc os arts. 51,§!"; 106, inciso VII,§ I" e 138 da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010. 

Art. 2° Os prO\·entos devidos terão como base o que determinam 
o~ arts. 40, !i I" c !42, § 3", inciso X, da Constituição Federal; art. 61, caput e 
Parágnúo único da Lei Complementar n" 065, de 21 de setembro de 2010; art. 
19, caput an. 20, incisos I, !1, 111, IV, V e V1 e§§ 1", inciso I, 3" e 4", do mesmo 
artigo, e art. 21, incisos I a Vll e Parãgfafo úruco, todos da Lei n• 10.486, de 
04 de julho de 2002. · 

Art. 3° A Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
do Corpo de Bombeiros Militar do· Estado do Amapá, efetivará o presente 
d~sligam<':nto do serviço ativo, de acordo com o disposto no art. 102, inciso I. 
Panigrafo úruco c at1. I 03, da Lei Complementar n• 065, de 21 de setembro 'de 
2010. 

Art. <4° Este Decreto entra em vigor na data de sua· publicação, 
com efeitos retroativos a 25 de setembro de 2013. 

Macopó, O 8 dr. novembro 
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DECRETO NoG3s=tDE oS DE NOVEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre a transterincia do Serviço 

Ativo da Corpo de Bombeiros MilitClr do 

Estado da Amapá, mediante transferênciCl 

para a Reserva Remunerada, "EX

OFFÍCIO". DO MAJ QOABM RAIMUNDO 

SÉRGIO DIAS AGUIAR. 

O GOVERNADOR DO E!;TADO 00 AMAP.i., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei Complell\entar n° 065, de 21 de setembro de 2010, e tendo 

em vist~ o teor do Processo n• 13.000.964/2013-DP, 

RESOLVE: 

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

Remunerada, "EX-OFPÍClO", o MAJ QOABM Raimundo Sérgio Dias Aguiar, 
pertencente ao Quadro de Oficiais da Administração do Corpo de Bombeiros 
Militar do r:stado do Amapá, nos termos do art. 42, § I", da Constituição . 
Federal; art, 31, s J>, da Emenda Constitucional n" 19, de. 04 rle. iunho de 

. Órgãos Estratégicos de Execução 

(corpo de Bombeiros 

Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W 12/2013-CBMAP 

PROCESSO N" 13.000.408/2013 
PREGÃO N' 14/2013-CBMAP 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos quatro dias do més de novembro do ano de dois mil e treze, o CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, inscr;ção no CNPJ n' 
02 943.346/0001·54. situado na Rua Hamilton Silva. 1647, Centro, Macapá/AP, 
representado por seu Comandante Gerai, CEL BM MIGUEL ROSARIO DO 
NASCIMENTO, brasiloiro, RG n' 011635-AP e CPF n° 226.070.722-04, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. observadas, 
ainda normas legais aplicavcis, de acordo com o resultado da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N" 14/2013-CBMAP, RESOLVE registrar os preços das empresas abaixo 
relacionadas .. respeitadas as condições do edital que integra este instrumento de 
registro e aquelas enunciadas que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material permanente e de consumo (cadeirinhas de salvamento, 
capacetes de salvamento, mosquetão, freio oito de resgate .... ) a serem utilizados 
nas atividades de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapa . CBMAP, de 
acordo com as especificações, quantidades e mediante as condições estabelecidas 
0este edital e seus anexos. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente ata lera validade de 12 (meses), 
contados a part1r de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas e as especificações dos materiais registrados na 
presente ata encontram-se indicados abaixo, observando-se á ordem de 
classificação obtida no certame licitatório. 

EMPRESA REG~STRADA: Duarte & D~d~PP-------~~ 

CNPJ: 10.222.867/0001-45 . 
...,-;;-;;-:-=-,--c---;::--

IENDEREÇO: Rua Eliezer Levy n' 2167, Ba1rro Centro, CEP 68900:083 

~:;=r::~:.::~ :':ATERJAl ~~g QU~n I u~~~:.o 
L -------- ( l I 01 I CADEIRINHA DE SALVAMEtfiO TIPO ------1 LJ ~~~c:~c~1trsafe Und 50 540,00 I 

I 

~::e~!~~~:0~~0S~L~~~~~~O TIPO ti--- ·t---~ 
02 (liPORESGATE) Und. 50 610 00 

Marca: Ultrsafe. · 
Modelo: Verona 40:;.:0:.,:1..:::0.=E=.C ____ I-----

0
5 MÜsqu~tão assiiTiétrico -· ---~ · ---.--

Marca: Task. Und. . 100 86,00 __ _ 

r. -06 Freio oito de resgate. Und. 10~0 ; 168,00 -
Marca: Task. 

1- . Polia dupla. f--. --<j 
I 07 i Marca: Task. ~~~ ~~-,--.' 299,~ _ 

1998, cjc os arts. 51,§ l"; 106, inciso VII,§ J• e 138 da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010. 

Art. 2" Os proventos devidos terão como base o que determinam 
os ar:s. 40, § l" e 142, § 3", inciso X, da Constituição Federal; art. 61, caput e 
Parágrafo único da Ld Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010; art. 
19, caput, an. 20. incisos I, 11, lll, IV, V e Vl e§§ 1", inciso I, 3" e 4", do mesmo 
artigo, e an. 21, ineisos I a VIl e Parágrafo único, todos da Lei n• 10.486, de 
04 de julho de 2002. 

Art. 3 • A Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ah1apá, efetivará o presente 
désligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto no an. )02, inciso I, 
Parágrafo único e art. 103. da Lei Complementar n" 065, de 21 de setembro de 
2010. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 25 de setembro de 2013. 

Macapá, 

08 Polia simpi<)S. u d 4o 179,00 
Marca: Usclim:.:bo:.· ______ --+--n-.--1-----+---- l 

09 Fita lubolar. Metro 200 7,80 . I 

1----1 0,--f", ~:::r.::.a~::.:::.:.i .:::~T. · - --- ---·- ·---+-:-M-tr-+-2-0_0_____ 7 ,BO I 

r ___ _]j, :~~··'",~::::;, ... -;,;~~ • , I I 
I 11 bateria recarregável. J"'l Und. 50 1.198,00 
! Marca: Stream 

1:-~;-- Luva de rapei 
. Marca~ Tecma 

iight. 

I ~--;~~·-, para salvamento .. 
Par 

ter. 
Luva de 

14 pigmeniada. I Par 500 
Marca: Orck 

15 
1 Placa de anca 
Marca: Task 

''''''""""'"1 
~----

ragem 

--
17 

menta estatica. Corda de salva 
Marca: Plasm 
Naciadeira .. slm 
Marca: Seasu 

odia P48F. 
pies com alça. 
b. 

21 
SD. -

. Blissola. 
'Marca: CRS 
Modelo: DC45 
Calça de pro 
de motosserra 

teção p3ra operador 
23 

Marca: Tecma ter. 

ed. 
tas. 

r. 

24 
·c:ãiiillãó(inóx) 

r- ____ Marca: Brasm 

27 
Kit de lerramen 

. Marca: Vonde 

29 Marca: Sumax 

is~--~ J 
Binóculo. -

Modelo: BS V 
--- -- .

1

-Machado arrombador 
33 bombeiros. 

Marca: Beilota 
1 f'rãncha-pãra salvamento 

bombeiro. 8
7 tipo envelope) 

Marca: Task. 

40 [ Gancho croque 
. .l.~~~.<';Us_i!li!': n. 

para 

(maca I 

I 

Und. 20 

Metro 1.500 

Par 100 

I 

I Und. 30 

-· 
I 

Und. 30 I 

-----
Und. 15 
--- --

Und. l 15 

I 

Und. I 15 

Und. 20 

··-

r--0~--1 
Und. 

Und. 20 

39,00 

4,85 

215.00 

~~j 205,00 

96,00 

·-l 
129,00 

420,00 

45~._00 _j 
420,00 

300,00 

2.750.00 

- 700,00 

Total: R$ 276.125,00 (d uzentos e setenta e seis mil e cento e vinte c cinco 

~~i.s),_ ------

IEMPRESAREGISTRADA: Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda. 

NPJ: 01.989.691/0001-60 

ENDEREÇO: Rua. C- 212 c/218 n° 7f..Jardim América, GoiâniaiGÓ, CEP: 74.270 
320 TeU62l 4012-2222(62) 4012·2223. . · 

ITEM I DESCR~Ç~O DO MATERIAL i ':~g~ VALOR 
QUANT. UNITÁRIO 

(R$) 

I Capacete de Salvamento-ca~ 
03 d• ~0""""· lopo 111, ""~A Uod t--';.0 160,00 

L Marca: Montana. 

18 J Aparelho de poço (tnpé)-- I Und - 10 4.800,00 
Marca: Tractel. 

Total: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). 

13. DAS DISPOSIÇÕES Flt'.iAIS 

13.1. Integram a presente Ala o Processo Administrativo n' 13.000.408/2013, o 
Editai do Pregão n• 14/2013 e as propostas. com preços e especificações. 
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de 
Macapa, Capital do estado do Amapá, pela Justiça Estadual. 

E por estar, assim, juslb e avençado, depois de lido e achado conforme, foi 
o presente instrumento lavrado ern quatro vias de igual teor e forma assinado pelas 

partes e testemunhas abaixo. ~ , 

'· -
4r() 

MIGUEL ROS~EL BM 
Comandante Geral ~ CBMAP 
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(Põi1Cla Civil J 
Tito Guimarães Neto J 

PORTARIA N°970/2013-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 Lei n• 
0066/93 e tendo em vista os motivos expostos no 
Oficio n• 1780/2013-CPAD, subscrito pela 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
D1sciplmar n °040/2013-DGPC. os quais 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 Comi5~ão 

constituída pela Porta/· · ,n• 0724/201-a-DGPC, a 
contar do prazo legal. , \ 

f . 

MacaprAP, 31 ~e tubro de 2013. 

~~q~::ci1:. 
o Gu' a aes Neto 

_ e do-Geral de Polícia Civil 

PORTARIA N° 971/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POLICIA 
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 parágrafo único 
do art. 161 da Lei n° 0066/93 e tendo em vista os 
mot1vos expostos no Oficio no 1782/2013-CS.<\D, 
subscrito pela Presidente da Comissão de 
Smdicãncia Administrativa Disciplinar n• 017/2013-
SAD os quais justificam a necessidade de 
redesignação de 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' 0168/2013-DGPC. a 
contar do prazo legal. 

Dê-se ciência. 
~tiblique-se. 

/Tito Gui ã s Neto 
( Delega -Geral de Polícia Civil 

PORTARIA N° 972/2013-DGPC 

DELEGADO-GERAL DE POUCIA 
CIVIL, usando das atribuições que ihe ;;ão 
conferidas pelo ait. 17, XI. da Lei n° 0883, ôr:; 23 de 
março de 2005. combinado com o paragrafc único 
de art 161 da Lei n° 0066/93 e tendo ern v1sta os 
motivos expostos no Ofício n' 17"19/2013-CSAD. 
subsçito pela Presidente da Comissão de 
f.:;nriicâncla Administrativa Disciplinar no 063/2012-
Sí-ID, os quais justificam a necessidade de 
r:;::ies!gnação de prazo fixado em lei para a 
conclusão dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR, por 30 dias, o prazo 
para conclusão dos trabalhos da Comissão 
constitu ida pela Portaria n.' 549/2012-DGPC, a 
contar do prazo !egal. 

l.lbro tie 2013. 

Dê-se ciênci . : 

Publique_ b 
... / 
ito ima es Neto 

=o·G celd• Pollol< C'"'~ 

(~:>IÁRIO OFICIAL) 

CORREGEDORIA GERAL DE POLICIA CIVIL 
PROCESSO ADMiNISTRATIVO DISCIPLINAR N' 02312013 

PORTARIA N' 22812013 -OGPC 

MANQADO DE CITACÃO/INTIMACÃO 

Ao limo. Sr. ALBERTO RONALD PEREIRA DA 
CRUZ 
Função: Agente 'de Policia Civil 
Lotação: Corregedoria Geral da Polícia Civil. 

A Presidente da Comissão do 
Processo Administrativo Disciplinar n• 023/2013. 
designada pela Portaria n• 228/2013-0GPC, no 
qual Vossa Senhoria foi NOTIFICADO da 
instauração através do DOE n• 5487 de 13/0612013, 
no uso de uso de suas atribuições legais, informa-o 
de seu indiciamento nos autos do presente 
processo, e com fundamento no Art. 179 da Lei 
Estadual n• 0066193 CITA.O, para no prazo de 
quinze (15) dias. à partir da publicação deste ato, 
apresentar Defesa Final Escrita em face da 
acusação de ter abandonado o cargo de Agente de 
Polfcia deSde o mês' de Janeiro de 2012. 

Fica ainda, vossa senhoria 
INTIMADO a comparecer perante esta Comissão, 
no prazo acima, para audiência de interrogatório. 

O não comparecimento implicará na 
declaração por termo nos autos de Revelia e a 
designação de defensor dativo, na forma 
estabelecida no Art. 180 e parágrafos da Lei n° 
0066193. 

A sede da Comissão funciona no 
horário normal de expediente. em uma das salas do 
prédio da Correged.oria Geral de Polícia Civil. 
localizada na Rua Leopoldo Machado n• 252, Jesus 
de Nazaré, nesta cidade, telefone 2101-2662. 

(Gabinete Civil · 

Délcio Ferreira de Magalhães 

P 0 R TA R I A NO 172/13·GABI 

O CHEFE DE'·GABINETE DD GOVERNADOR, no 
uso da faculdade de delegação,, que lhe é conferida pelo inciso 1!, do 
art. 123, da Constituição Estadval e Le1 nn 0664, de 08 de abril de 
2002 e t!'MO em VIsto o teor do Memo n° 124/13·CE~GAB, 

RESOLVE: 

Homologar o desl~mP.nto dos servidores 
WALCYMEIRE PENAFORT PEREIRA, Coordenadora de r.erlmomal 
e Relações Públicas, Código CDS·J, JACIENE MARIA DA SILVA 
TELÉOO Gerente de Núcleo de Produção e OrganiZaç~o oe 
Eventos/<.T.RP, Cód1g0 CDS-2, El:ANE DA COSTA MAÇIELt Gt>!ente 
de Núcleo de Rei11Ções Públicas/CCRP, Código CDS·2, SILVIA LUCIA 
D! SOUZA TAVARES, A;sessor 'récmco Nível U/CGOO, Código CDS· 
2, MARCIONE GOMES DOS ·.sANTOS, Chefe de Unodade de 
Atendimento/CCRP, Código CDS·l, RAFAELA MATOS SOUZA, Olefe 
da Unidade de EventocJNPOE/CCRP, Códrgo CDS·!, BRENO 
ANDERSON ~INTO DE ARAÚJO Responsável poc AtrVldade Nive'. 
Ul/CCRP, Código CDI· 3, e l~RGE GONÇALVES .BARBOSA, 
Motorrsta da Coordenadoria de Ceflmonral e Relações Públrcas, Código 
CDI·2, lotados neste GatJincte do Governador, que v•aJaram da sede 
de suas atribuições Macdpã-AP, atê o município de Porto Grande-AP.· 
onde realizaram o evento de Entr~ rle 131 Titulas de Domínio do 
Programa Terra Legal e Patrulhas Mecanizadas, no referido munidpio, 
com a presença do Excelentíssimo ~nhor Governador do f:stado, no 
dra 31.10.13. 

CHEFIA DE GABINETE DO 
novembro de 20!3. 

DESPACHO 

OR1GEM P~~·•.1u Mhtrl• ·;~. ••:'IJ:,<J 

"fATUREZA -~:)'I .. ·~ 1...: r:.- ; ,,, .-., ..... , 1 :i 

EME"'T A r..' :.~, ; v·•t. 
?·~·."•T''•('tl\, 

OECISAO: 
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/ \~G·~rr·.1rkr 

(Defensoria Pública 

lvanci Magno de Oliveira 

PORTARIA 
N°. 131/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO. DO AMAPÁ. 
usando das atribuições que lhe são conferrdas pelo Artrgo 119. 
lnc,so 111. da Ler Comple.'nentar Estadual n'. 0008. de 20.12.94 
e pelo Decreto n" 022, de 03 de jane•ro de 201 ~. 

RESOLVE: 

Designar a Advogada MARIA DO SOCORRO CUNHA LIMA, 
Gerente do Pro1eto Descentralização da Defensoria Pública nas 
Zonas Norte e Sul de Macapà. CDS-2. OABIAP n' 1369-B, 
lclada nesta Instituição. pa:a viajar da sede de suas ativid~des 
- MacapatAP. ate os Municípios de Amapá e 
Tartarugalzinho/AP. no perlodo de 04 a 16111/2013, a r,, de 
atuar nas audiências. no referido municipio 

Dé-seciência registre-se. publique-se e cumpra-se 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 

DO AMAPÁ, EM 04 DE N~O; 2013. 

IVANCI M DE OLIVEIRA 
Défensor úblico-Gcral 

(Gabinete de Segurança Institucional) 
Tc,;.Cel. PM. Cláudio Adrilmo O. Rnlieiro 

I' O R TA R I A N'. 09012013- GSI!GEA 

O Cheft do Gabinete de Segun1nça Institucional do 
Governo do EstRdo do Amapá, usnndo dns atribuições qut Ih~: s1'!o 
confrrit1ns pelo nfcrt'tO 'Coov~rnamtnlal n° IR.t/2013, df 14 dt 
janeir~ de 2013 r ronsiderando lt Onlflll dr Stl'\'iÇO no 062, de 0(. 
dé no••mbro de 2013. 

RI~SOLVE: 

Art. I • Autorizar o dtslocamento dos militares auaixo 
rdaclonados, da sedt de suas atrihuiç~s em ~1acapli-AP atl u 
Comunidade Quilombola de são Pedro dos Bois-AP, no dia tli de 
nn~'fmbro de 2013, a ~rviço dt'ste Gabinett. ~ 

• Cap )•1\1 Pntrick Costa Rocha- Cru pu UI; 
. Cap I'M Israel Coutinho dos Santos· G~upo 111: 
• Sgt PM Walter .~lve\ !"'halo- Grupo VIl; 
. Sgl PM Odilan ·Souza da Si h· a· Grupo VIl; 
. Sgl PM João Batista Pinbeiro GonçAlves· Grupo \'11; 

· Sd PM Roberto de Sooza Ramos, Grupo VII; 
. Sd I'M H~ule Nllton Snntos de Oliveiro ·Grupo \'li; 
. Sd I'M André Luiz Dias Brazilo. 

Art. r - De acordo com o art. -1''. aliu~a b do Uccrffo no 
1472, de 114 de ahril de 2002, que alte a I tia dos valom das 
diárius dos servidore!t ch·is t· milit · o E 1ado do Amapá, o 
!tefor rcspons:\v{"l drvcrfl. prO\'Idrnrl os 
aos dirritos prcnniários a qu(' faze jus. 

Cláudio :.\drianu Batist 
Chefe do Gabinete de 

(Polícia Militar 

Cel. PM. Aclemlldo Barbosa dos Santos 

) 

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 
MÚTUA N° 003/2013- PMAP/PROFISSIONAIS 

LIBERAIS 

INSTRUMENTOS E PARTES: POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADA 

''·'' "PMAP", E DE OUTRO, AS PROFISSIONAIS 
LIBERAIS - SRA. ANA CAROLINA BARBOSA 
FALCÃO E SRA. VANESSA DIAS AIRES, PARA 
OS FINS ABAIXO DECLARADOS. 



Maca ã 08.11.2013 

Pelo presente instrumento e nos melhore·s termos 
do Direito, as partes ao fim assinadas, de um lado, 
o Governo do Estado do Amapá, através da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.023.862/0001-16, 
situada na Rua Jovino Dinoá, n° 0146, Bairro Beiral, 
CEP. 68.902-030, Macapà-AP, representada neste 
ato pelo seu Comandante Geral. .CEL PM 
ACLEMILDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, 
casado. CPF (MF) n° 324.723.822-00, RGC n° 
065.542-SSP/AP, residente e domiciliado na Rua 
Luiz Azarias. n° 1752, Bairro Universidade, CEP 
68.903-350, nesta cidade de Macapá-AP. 
doravante denominada PMAP, e de outro lado, as 
profissionais liberais Sra. ANA CAROLINA 
BARBOSA FALCÃO, brasileira, CPF . n°. 
967.836.722-04, RG n°. 126211, inscrita no 
CRP/AP sob o n°, 03631, residente e domiciliada na 
Rua Maria da Silva Xavier, n• 2008. Bairro Novo 
Horizonte, nesta cidade de Macapá-AP e, a Sra. 
VANESSA DIAS AIRES. brasileira, CPF n° 
811.791. f12-49, RG n° 168970, inscrita no 
CRFa/AP sob o n° 10333, residente e domiciliada 
na Rua Secundino Campos. n• 271, Bairro Nova 
Esperança. nesta cidâde de Macapá-AP, resolvem 
de comum acordo e na melhor forma de direito 
celebrar o presente TERMO, mediante as cláusulas 
e condições a seguir: 

CLÁUSL!LA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO é 
firmado com fundamento legal nas disposições do ·. 
Art. 116 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares 

· aplicáveis à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Pelo 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO os participes 
estabelecem ações e responsabilidades com o 
objetivo de proporcionar aos servidores da PMAP, 
extensivo aos seus dependentes, a Prestação de 
Serviços de Psicologia e Fonoaudiologia, em 
caráter preventivo e curativo visando à ~.mpliação 
da assistência á saúde dos militares pertencentes 
ao quadro efetivo da Corporação, bem como de 
seus familiares. 

. I 
O TERMO v1sa também, estabelecer a cooperação 
entre os participes, Profissionais Liberais .e PMAP, 
com o fulcro de incentivar. orientar e conscientizar 
os militares quanto á necessidade de cuidar da 
saude, desenvolvendo ações integradas que 
alcancem todas as unidades Administrativas e 
Operacionais da Corporação, inclusive as 
localizadas no interior do Estado, para que todos 
tenham acesso e conhecimento dos trabalhos ora 
implementados, facultando ássim a utilização dos 
serviços. 

Parágrafo Únicp: As PARTES estabelecem ações 
e responsabilidades para a consecução do objeto 
ora pactuado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA 
PRORROGAÇÃO: O present~ TERMO DE 
CO,OPERAÇÃO entra em vigor na data de sua 
assinatura e permanecerá vigente por 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, mediante a anuência das 
PARTES, através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA- QA PUBLICAÇÃO: O 
extrato do presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial 
do Estado, rio prazo máximo de 20 (vinte) dias, a 
contar do 5° (quinto) dia útil do mês seguinte a sua 
assinatura. (Art. 61, §Único da Lei n• 8.666ÍQ3). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: Fica 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JOS~ DOS REIP~""'~<>Il 
Diretor 

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO N° 
004/2013-PMAP/GC MM 

INSTRUMENTOS E PARTES: POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO AMAPÁ- PMAP, COMO 
CEDENTE, E DE OUTRO, A GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE MACAPÁ/GCMM, COMO 
CESSIONÁRIA. 

Pelo presente instrumento e nos melhores termos 
do Direito, as partes ao fim assinadas, de um lado, 
o Governo do Estado do Amapa, através da 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
inscrita no CNPJIMF sob o n° 06.023.862/0001-16, 
situada na Rua Jovino Dinoá, n° 146, Bairro Beiral, 
CEP. 68.902-030, Macapá-AP. representada neste· 
ato pelo seu Comandante Geral. CEL PM 
ACLEMILDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro. 
casado, CPF (MF) n° 324.723.822-00, RGC n° 
065.542-SSP/AP. residente e domiciliado na Rua 
Luiz Azarias, n• 1752, Bairro Universidade, CEP 
68.903-350, nesta cidade de Macapa-AP, 
doravante denominado CEDENTE, e de outro lado, 
a Prefeitura Municipal de Macapà, através da 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MACAPÁ, inscrita 
no .CNPJ: 17.743.677/0001-12, representada neste 
ato pelo seu Comandante PAULO DE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, brasileiro. solteiro, CPF (MF) 
209.920.412-87, RG 046149-AP, residente e 
domiciliado na Rua Socialismo, n° 861. Bairro 
Renascer, CEP 68.900-000, Macapa/AP, doravante 
denominada CESSIONÁRIA estabelecem o 
presente Termo de Cessao de Uso mediante as 
cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente TERMO tem por objeto a· Cessão de Uso, 
a titulo gratuito, de um espaço público, •ora 
denominado PM BOX VEIGA CABARÀL, situadÓ 
na Praça Veiga Cabral. na esquina da Rua Candido 
Mendes com Avenida Mario Cruz, Bairro Centro. 
Macapá/AP. CEP. 68.900-000. 

A indicada Cessão de Uso é destinada ao uso 
·compartilhado pela Guarda Civil Municipal de 
. Macapa e pela Policia Militar do Amapá. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ·PRAZO E DA 
VIGÊNCIA: A presente CESSÃO DE USO será 
outorgada, a título gratuito, pelo prazo de 12 
(doze) meses. podendo ser prorrogada mediante 
acordo, caso a CESSIONÁRIA manifeste interesse 
por meio de comunicação escrita, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do prazo 
final da vigência deste instrumento e ~Tsde que a 
CEDENTE o aceite. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORO: Fica eleito o 
Foro da Comarca de Macapa, Estado do Amapá, 
como competenté para julgar quaisquer duvidas ou 
controvérsias e solucionar questões que nao 
puderem ser resolvidas amigavel e/ou 
administrativamente pelas partes, renunciando-se a 
oualauer outro. por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, firmam o 
presente Termo de Cessão de Uso em 03 (três) 
vias de igual teor e forrna. acompanhados das 
testemunhas abaixo subscritas, para todos os fins 
de direito. 

eleito o Fora· da Comarca de Ma~pá para dirimir · DATA 'DA ASSINATURA: 05 de Novembro de 2013. 
quaisquer dúvidas odundas do presente acordo . 
com exclusão de qualqÚer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e acordados firmam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma para um só efeito na presença das 
testemunhas abaixo identificadas. 

DATA DA ASSINATURA: 04 de Novembro de 2013. 

SIGNATÁRIOS: CEL PM- Aclemildo Barbosa dos 
Santos, Sra. Ana Carolina Barbosa Faltao e Sra.· 
Vanessa Dias Aires. 

SIGNATÁRIOS: CEL PMAP- Aclemildo Barbosa 
dos Santos e Paulo de Oliveira dos Santos. 

Macapa- AP. 08 de Novembro de 2013. 
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(Procuradoria Geral do Estado ) 

Antônio Kleber de Souza dos Santos 

PORTARIA N° 123/2013-PROG. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições , 
que lhes são conferidas pelos artigos 2° e 5°, da ' 
Lei Complementar n'. 0011/1996, e por delegação 
determinada pela Portaria n° 052/2013-PROG, e 
tendo em vista o Memo. n• 540/2013-NSC/PGE. 

RESOLVE: 
·i 

Art. 1° - Autorizar o deslocamento 
dos servidores Jimmy Negrão Maciel Procurador 1 

de Estado, para participar de audiência, e Celson 
da Silva Nascimento, Motorista, da sede de suas 
atribuições Macapa-AP, até o Município de Serra 
do Navio-AP. no perlodo de 11 a 13 de Novembro 
do corrente ano. 

Art. 2• - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua expedição. 

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

GabineVoProcu§!l'or-fi;~à-~;:.~pá-AP, 06 de 
Navrro de 2tm':"~" . 

i."-. JOSÉ CASSIANO DE FREÍ~A,;;' f 
·--S!J.ºp:ocurador-Geral do~- . 

PORTARIA N° 12412013-PROG. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
-ESTADO DO AMAP A. no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas pelos artigos 2° e 5°, da 
Lei Complementar n°. 0011/1996, e por delegação 
determinada pela Portaria n° 052/20,3-PROG, e 
tendo em vista o Memo. n• 074/2013-PAP/PGE. 

RESOLVE: .,, 
'h • 

Art. 1° - Autorizar o .deslocamento I 
dos servidores Andre Rocha, Procurador de 
Estado, para participar de audiência, e Reginaldo 
Cardoso Pontes, Motorista, da sede de suas i 

atribuições Mácapa-AP, até o Município de ' 
Oiapoque-AP, no período de 12 a 14 de Novembro " 
do corrente ano. · 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua expedição. 

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

Gab~d; Procurador-G ai f0.§_Cápa-AP, 06 de 
Novfmbr~ de~ ·---~ 

\ JOSÉ ~ASSIANO DE FRE'Jn(~J 
'· .. _ ~ubprocurador-Geral do Est;;;?. 

PORTARIA N° 125/2013-PROG. 
~ # • i r ~ .. 

O SUBPROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
que lhes sao conferidas pelos artigos 2° e 5°, da Lei 
Complementar n•. 0011/1996, e por delegação 
determinada pela Portaria n° 052/2013-PROG, e 
tendo em vista o Memo. n°. 381/2013-GAB/PGE. 

RESOLVE: 
Art. 1°- Homologar o deslocamento do, 

servidor Alexandre Martins Sampaio, Procurador' 
de Estado, da sede de suas atribuições Macapá-AP, 
até a cidade de Brasilia-DF, no perlodo de 30 a 31 
de outubro do corrente ano, a fim de participar de 
reunião relativos à divida da CEA com Petrobras.1 

acompanhando o Procurador Geral do Estado. 

Art. zo -Esta Portaria entra em vigor na' 
data de sua expedição. 

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

G~~~-
Nf,.,bro_~e 2013. , 

\ JOSÉ CASSIANO DE FREITA 

07 de 

'· .. Procurador Geral do Estadc:, 



.. 

Secretarias de Estado 

(Turismo 

Richard Madureira da Silva 

PORTARIA (P) N° 067/2013- SETUR 

O SECRETARIO DE ESTADO DO 

TURISMO. no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n• 4103. de 23. de julho de 

20 13; e considerando que consta no Processo n• 
51 00.567/2013/SETUR-AP 

RESOLVE· 

Art. 1 • - Designar os servidores abaixo 

relacionados PAULO ROGERIO GOMES 

BARRETO e MARCIO DOS SANTOS 

BATISTA. representantes da Secreta na de 

Estado do Turismo no Com1té Gestor da IX 

Feira Nacional da Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária· FENAFRA. 

Paulo Rogéno Gomes Barreto - Titular 

fvíarcio dos Santos Batista • Suplente 

f1rt. 2° · Pê·Se cténc!a cumpra·se e publique-se 

Macapá·AP, 06 de Novembro ae 2013. 

EXTRATO OE INSTRUMENTO DE CONTRATO 

CONTRATO N' 004/2013· SETUR 

I ; 
1 Processo::'. 51.000.03Sí281 J.SE-LR 

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÂ -

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO e a EMPRESA A. 
L. DE S. CORDEIRO· ME. 

CLÂUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL O 
presente Instrumento enconira·se amparado legalmente sol> 

a égide do art 25 § t• e 37 "Capur da Cohst·tuição Federal 

no art 42 ·Capur da Conslitwçilo do Estado do Amap?. • .. F.I 

. Co:nplerr.enlar n" 101. de 04 de mate de 200C ~ Le1 n' 
811 ;20ü4 regulamentad~ pelo Decreto n• 199J ~e 15 de 
;ulilJ de 2C04 Jecret•J n'' 1997í2J:J4. Lic•!a:àc na mod<1lidad0 

D spensa de Uc•taçáo- CPUSETUR .~.ri 24 c:,so 11 oa 'é n' 

8 566:93. L-ei Ccmplemt:nla~ Estadual ü44:20Gi no ~are:e
Ju- d!CC n' 022í2013·ASSEJUR1SETUR Parecer Juridi~o n• 

1..i30't:J13· PGE e ainda nas d!spOSIÇê·es legais qu& seJam 
a~l:caJa> e:1 eir:ude de obielo prev:sto e caracter.zado res:e 

~su~mento legal. 

.CLÂUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: Este Cor.lralç. t~r> 
por objeto a contratação ae empresa espec'a'izaoa para 
realizr.r SERVIÇOS DE .MECÂNICA PREVENTIVA E 

CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO 

DE OBRA MECÂNICA NO VEiCULO L·200 PLACA NEM 
0468. pertencenle à Secretaria de Estao~ do Tunsmo . 

S~TUR. 

CLÂUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA: 

As despesas necessárias â execução do objeto desle 

Contraio estão orçadas no valor global de R$ 7.455,00 (sete 

mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e 

disponibilizados · na dotação orçamcrtár;a do exercicio 

finance:ro de 2013 na Fonte 0101. Programa de Trabalho 

2332. Natureza da Despesa 33.90.39 

CLÁUSULA SEXTA -· DA VIGÊNCIA: O presente 

CmJTR.A.TO lerá vtgénc1a 60 (sessenta) dias contados da 
data da s~a assinatura. · • · · 

Macapa·AP 01 de'nc·,ernbrc; de 2013 

(DI~RIO OFICIAL) 

(Infra-Estrutura 

Amilton Lobatp Coutinho 

UNfoADE DE CONTRATOS 
Extrato de Contraio 

Processo: 2013/22712 

) 

PARTES: Termo de Contrato n• 077!13·SEINF. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amapá. através da 
Secretaria de Estado da lntroestruluro. como Contratante e 
a Empresa AXA CONSTRUÇÕES LTDA. poro os 1lns nele 
declarados. 

DO FUNDAMENTO lEGAl: A execução deste Contrato. bem, 
ainda, os casos nele clmlssos, regular·se·Clo pelos clóusulas 
contratuais e pelos p1eceílos de direito pública, aplicando· 
se lhes, supletivamente, os prlncíplos da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, no forma do 
artigo 54. do 'tel n' 8.666/93 combinado com o Inciso XII. do 
artigo 55. do mesmo diplomo legal. A lavratura do presente 
Contrato decorre do realização do Tomado de Preços n'. 
022/2013/CPL/SEINF/GEA. conforme previsto no artigo 22. 
Inciso 11. parágrafo 2'. combinado com o artigo 23, Inciso I. 
alínea b", da lei n• 8.666/93. Os serviços foram adjudicados 
~m lavor da CONTRATADA. conforme ala lavrada no 
Processo n" 2013/22712·SEINF, tomando como base o 
disposto no .artigo 45. parógralo 1'. Inciso I, da Lei n' 
8.666/93. 

Qru.liQ; Consltlui objeto do presente Instrumento. a 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços, para execuçOo. sob o regime de empreitada por 
preço global, das obras e serviços de engenharia, relativas 
à CONSTRUÇÃO DA ES(;OlA ESTADUAl DA lOCAliDADE DE 
CUBANA, NO DISTRITÓ DE BAILIQUE, NO MUNlcfP\0 DE 
MACAPÁ·AP. Para efeito deste Controlo, consldero·se 
como obra a execução do lotalldade dos serviços 
constantes do Edllal da Tomada d~ Preços n". 
022/2013/CPl/SEINf/GEA. 

~: O preço paro a consecução do objeto deste 
CONTRATO será de R$.475.583,53 (Quatrocentos e setenta e 
cinco mil quinhentos e Óitenta e três reais e clnquenla e Ires 
centavos), a ser pago de acordo com as medições de 
serviços. 

~: Os recursos orçamentários para a execução 
dos serviços objeto desta llcllação no valor máximo de Ri: 
~ (Quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos 
e oitenta e três reais e clnquento. e três .centavos) serão 
oriundos do programa de Trabalho: 15.451.0450.2612-
lnfraesfrufura Básico Com Construção. Ampliação e 
Reforma dos Prédios e E!!ulpamentos Públicos, Natureza da.· 

··despesa: 4.•Í:90.51. sendo: Fonte 0174 (BNDfS)- Operação 
de Créditos Interna. conforme noto de empenho n•. 
2013NE00807, datado de 31!10/2013 . 

~: A abra deverá ser executada no prazo máximo 
· de 120 (cento e vinte) dias. O prazo para Início do abra 

se1ó de até 10 (dez) dias contados da expédlçôo da ordem 
de serviço pela CONTRAT TE. 

~capá·AP, 31/10/2013 

lnho 
raestrutura 

779/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Contrato 

Processo: 201 3/22717 
!A&lll: Termo de Contrato n• 076/13·SEINF. que e.ntre si 
celebram o Governo do. Estado do Amapó. através do 
Secretario de Estado da trÍtroestrutura. como Contratante e 
a·Empresa ABRASSE EMPREENDIMENTOS lTDA ·ME. paro os 
fins nele declarados. 

DO FUNDAMENTO lEGAl: A execução deste Contrato, bem. 
oindo, OS casOS nele omlss~s, regulor·•e·ÓO pelas Cláusulas 
confrafuals e pelos preceHos d~ direito público. aplicando· 
se lhes. supletlvamente. oi princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e os disposições de direito privado, na formo do 
artigo 54, da lei n• 8.666/93 combinado com o inciso XII. do 
artigo 55. do mesmo diploma legal. A lavratura do presente 
Controlo decorr~ do reollzaçOo da Tomada de Preços n•. 
027/2013/CPL/SEINF/GEA. conforme previsto no artigo 22. 
Inciso 11. parógralo 2'. combinado com o a~lgo 23. Inciso I. 
alínea b", da Lei n• 8.666/93. Os serviços foram adjudicados 
em lavor da CONTRATADA, conforme ata lavrada no 
Processo n• 2013/22717·SEINF. tomando como base o 
disposto no artigo 45, .parógralo 1', Inciso I, da lei n' 
8.666/93. 

OBJETO: Constflul objeto do presente lnstrum~nto, a 
contratação de empresa especializada no prestação de 
serviços, para execuçOo. sob o regime de empreitada por 
preço global. das obras e serviços de engenharia. relativas 
à CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAl DO IGARAPÉ DO 
CARNEIRO. NO DISTRITO DE BAiliQUE. NO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ·AP, Paro eleito deste Contrato. consldero·se 
como abra a execução da totalidade dos serviços 
constantes do Edital da Tomada de Preços n'. 
027/2013/CPl/SEINf/GEA 

fllÇ,Q: O preço poro a· consecução do objeto deste 
CONTRATO será de RS.-450.115.01 (Quatrocentos e 
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cinquenla mil cento e quinze reais e um centavo) a ser 
pago de acordo com as medições de serviços. 

Q_OTACÃO: Os recursos orçamentários para a execução 
dos serviços objeto desta llcllaçào no valor máximo de _Ri: 
4S0.1 15 01 (Quatrocentas e clnquento mil cento e quinze 
reais e um centavo) serão oriundos do Programa. de 
Trabalho: 15.451.0450.2612 - tnfraeslrulura Básica com 
Construção. Ampliação e Reformo dos Prédios e 
Equipamentos Públicos, Natureza da despesa: 4.4. 90.51 . 
fonte: 0174 (8NDES) Operàçõe.s de Créditos Interna, 
conforme noto de empenho n•. 2013NE00805, datado de 
31/10(13. 

VIG~NCIA: A obra deverá ser executada no prazo máximo 
de 120 (cento e vinte) dias. O prazo para Inicio da obro 
será de até lO (dez) dias contados do expedição do ordem 
de serviço pela CONTRATANTE. 

acapá.M. 3·l~l~/2Ô13 
Amlllon l . u hho 

Secretário de E da In aestrulura 
Decreto N 779 /2Q 1. 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extraia de Contrato 

Processo: 2013/22714 
fAK!ll: Termo de Contrato n• 075/13·SE1Nf. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amapá. através da 
Secretaria de Estado do Infraestrutura, como Contratante e 
a Empresa A.D. RÉGO ·ME. para os fins nele declarados. 

DO fUNDAMENTO lEGAl: A execução deste Controlo, bem. 
ainda, os casos nele omissos. regular ·S&·Ilo pelos cláusulas 
contratual! e pelos precettos de dlretto público: aplicando· 
se lhes, supletivamente. os prlncfplos do Teoria Geral dos 
Conlrotos e os disposições de direito privado. na formo do 
artigo 54, do lei n• 8.666/93 combinado com o inciso XII. do 
artigo 55. do mesmo diploma legal. A lovralura do presente 
Controlo decorre da realização da Tomada de Preços n•. 
024/2013/CPL/SEINF/GEA. conforme previsto no artigo 22. 
Inciso 11, parágrafo 2'. combinado com o artigo 23. Inciso I. 
alinea b", do lei n• 8.666/93. Os serviços foram adjudicados 
em lavor da CONTRATADA. conforme ata lavrada no 
Processo n• 2013/22714·SEINF. tomando como base o 
disposto no artigo 45. parógrato 1'. Inciso I, do lei n" 
8.666/93. 

~ Constaul objeto do presente .Instrumento, a 
conlralação de empresa especializado na prestação de 
serviços, poro execução. sob o regime de empre~odo por 
preço global. das obras e serviços de engenharia, relativas 
à CONSTRUÇÃO DA ESCOlA ESTADUAl GliCÉRIO DE SOUZA 
RODRIGUES,. NA COMUNIDADE DE PONTA GROSSA DO 

. c'URUÁ. NO -DISTRITO DE BAtUQUE, NO MUNicfPIO DE 
MACAPÁ·AP. Para eteHo deste Contrato, considero·se 
como obra a execução da totalidade dos serviços 
constantes do EdHal da Tomada de Preços n•. 
024/2013/CPl/S EIN F/GEA 

PRECQ: O preço para a consecuç6o do objeto deste 
CONTRATO seró de R$·469.595 74 {Quolrocentos e sessenta 
e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e 
quatro centavos) o ser pago de acoldo com as medições 
de serviços. 
QQTACÃO: Os recursos orçamentórios para o execução 
dos serviços objeto desta Ucitaçõo no valor de Ri: 
469.595 74 [Quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos 
e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) será 
oriundo do Programa de Trabalho: 15.451.0450.2612 -
lntraestruluro 8áslca cóm Construção e Ampliação Reformo 
dos Prédios e Equipamentos Públicos. Natureza da 
despes~l: 4.4.90.51 · Fonte: 0174 {BNDESJ Operações de 
Créditos Interna. conforme nota de erripenho n~. 
2013NE00806, datado de 31/10/13. 

VIGENCIA: A abra deverá ser executada no prazo máximo 
de 120 (cento e vinte) dias. O prazo para Inicio da obra 
será de até lO {de•) dias contados da expedição da ordem 

·de serviço pelo CONTRATANTE. 

~acapá·AP. 31/.10/2013 

Amliton linho 
Secretário de E traestrutura 

Decret _ j _013 

UNIDÁDE DE CONTRATOS 
Extrato de Contrato 

Processa: 2013/22716 
PARTES: Termo de Contrato n• 074/13·SEINF. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amapá, através da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura. como Cantralante e 
a Empresa CONSTRUTORA UNIVERSAl liDA. poro os fins nele 
declarados. 

DO FUNDAMENTO lEGAl: A execuç6o deste Contrato. bem. 
ainda. os casos nele omissos, regutar·Se·õo pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direHa público, aplicando· 
se lhes, supletivamente, os prlncfplos da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54. da lei n' 8.666/93 combinado com o Inciso XII. do 
a~lgo 55. do mesma diploma legal. A lavratura do presente. 
Contrato decorre da realização da Tomada de Preços n•. 
026/2013/SEINF/GEA, conforme previsto no artigo 22. inciso 
\t, porógralo 2'. combinado com o artigo 23, inciso I. alínea 
b" .. do lei n• 8.666/93. Os serviços foram adjudicados em 
favor da CONTRATADA. conforme ata favrada no Processo 
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n' 2013/22716·SEINF, tomando como base o disposto no 
artigo 45, parágrafo 1'. inciso I, do lei n' 8.666/93. • 

.OBJETO: Constitui objeto do presente Instrumento, a 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços, poro execução, sob o regime de empreitada por 
menor preço global. dos obras e serviços de engenharia, 
relativas à CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ 
CAMPELO. NA COMUNIDADE LIMÃO DO CURUÁ. NO 
DISTRITO DE BAILIQUE, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ·AP, Pdro 
efeito deste Controlo. consldera.se como obra a execução 
da totalidade dos serviços constantes do Edital da Tomada 
de Preços n•. 026/2013/CPL/SEINF/GEA 

.f_llÇQ: O preço para a comecução do objeto deste 
CONTRATO será de RS-640. 922 65" (Seiscentos· e quarenta 
mil novecentos e vinte e dois reais e sessento e cinco 
centavos). a ser pago de acordo com as medições de 
serviços.' 
DOTACÃO: Os recursos orçamentários para a execução 
dos serviços objeto desta licitação no valor de ~" 
640.922 65 (Seiscentos e quarenta mil novecentos e vinte e 
dois reais e sessenta e cinco centavos).será oriundo do 
Progromo de Trabolho: 15.451.0450.2612 - inkaestrutura 
Básica com Construção e Amplloção Reforma dos Prédios 
e Equipomentos Públicos. Natureza da despesa: 4.4. 90.51 . 
Fonte: 0174 (BNDES) Operações de Créditos Interna. 
conforme nota de empenho· n•. 20 13N E00808. dato do de 
31/10/13. 

YJÇ_ÊNCIA: A obra deverei ser executado no prozo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dios. O prazo poro Início do obro 
será de até lO (dez) dias contados do expedição da ordem 
de serviço pelo CONTRATANTE. 

.~capá-AP, 31/10/2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 
Extrato de Contrato 

Processo: 2013/20663 
~: Termo de Contrato n• 073/13·SEINF, que entre si 
celebram o Governo do Estodo do Amapá, através do 
Secretario de Estado da lnlroestrutura. como Contratante e 
a Empresa CONSTRUTORA RAÇA LTDA·ME. para os flns nele 
declarados. 

DO FUNDAMENTO lEGAl: O presente CONTRATO !em 

respaldo legal do artigo 43, Inciso VI, capuf e Inciso 21 da 

Constituição Federa! de 1988, dos ariigos 12 § 4', 116 e 119, 

itens I e XXVII do Constnulção do Estado do 1 Amapá de 

1991. nas disposições que forem pertinentes do lei Nacional 

n• 8.666/93 e suas alterações posteriores. e nas demais 

disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

PARAGRAFO ÚNICO • O presente CONTRATO tem a sua 
origem na efetivação do processo llcitotório: Convite n' 
011/2013-CPL/SEINF/GEA, do Processo N' 2013/20663-SEINF. 
homologado em 11/10/2013 pelo limo. Senhor Secretário 
de Estado da Infraestrutura. com base no Decreto n• 
1779/2013. 

Qblelo: O presente CONTRATO tem por objeto o execução 

pela CONTRATADA. em regime de empreitado global os 

Serviços de: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM MADEIRA DE 

LEI, NA AV GENERAL OSÓRIO E RUA MANOEl EUDOXIO 

PEREIRA. NO BAIRRO JESUS DE NAZARE, EM MACAPÁ-AP. 

Preço: O preço paro o coi1Secução do objeto deste 
CONTRATO seró de [l$-47.029.76 (Quarenta e sele mil, vinte e 
nove reais e setenta e seis centavos). ser pago de acordo 
com as medições de serviços. 

Dotocão: As despesas com o pagamento do referida 

objeto estão previstas no Programa de Trabalho: 

15.451.0450 2. 606- Infraestruturas Básica de Macro. Micro 

Drenagem e Urbanização de Bacias Hídricas Ressacas 

Canais e O~as • Natureza do Despesa: 4.4.90-51 . Fonte: 

101 · (FPE). conforme Noto de Empenho N' 2013NE00801, 

emitido em 31/10/2013. no valor de RS· 47.029,76 (Quarenta 

e sele mil vinte e nove reais e setenta e seis centavos). 

Y:igenclo: O presente CONTRATO lerá a vigência de 30 
(trinta) dias consecutivos, contados a partir da dato da 
expedição da Ordem de Serviço, pela Coordenadoria 
competente e responsável pela fiscalização da obro. 
podendo ocorrer prorrogação de acordo com as 
condições previstas neste CONTRATO. O prazo poro lnfcio 
da obra deverá ser de 05(clnco) dias contados do 
recebimento do ordem de serviço e~pedlda pelo 
contratante 

gacopá-AP, 11/10/2013 

Amllfon o linho 
Secretário de E d I roestrutvro 

Decret 79!2013 

UNIDADE DE CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 
Processo n• 2013/55678 
Partes: 
7' (sétimo) Termo Aditivo ao contrato n• 007/11 . SEINF. aue 

(DIÁRIO OFICIAL) 

entre si celebram o G.E.A., através do Secretaria de Estado 
çlo Infraestrutura - SEINF, coma CONTRATANTE e a 
empresa THT CONSTRUÇÕES LTDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de: Reforma e amplioção da 
Escola Estadual Oeusolina Soles Farias. no Município de 
Macapá-AP, paro os fins nele declarados. · 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO: Ao Preço inicial 
Controlado e aditado de RS-3.704.158.05 (Três milhões 
setecentos e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e 
cinco centavos), fica acrescido, o valor de ~5.503 97 
(Oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e três reais e 
noventa e sete centavos). equivalente ao percentuol.-de 
27,60% do controlo. ficando o Controlo paro o valor de Ri: 
4.539.662,02 (Quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil 
seiscentos e sessenta e dois reais e dois centavos). 

Amllton Lo ~i ho I 
Mocopá (AP), 06/11/2013. 

Secretário de Es d~~~estrutura 
con nfe · 

Decreto n' i 779/2013 

UNIDADE Df CONTRATOS 

Extrato de Termo Aditivo 

PROCESSO: ·2013/70957 
P>Jrtes: 
4' (quarto) Termo Aditivo ao contrato n• 017/13 ·SEINF, que 
entre si celebram o G.E.A., através da Secretaria de Estado 
da lnlroestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e o 
em preso THT CONSTRUÇÓES lTDA como CONTRATADA, que 
tem como objetivo os serviços de: Reforma Geral da 
Sambádromo. no Município de Macopó·AP, para os Iins 
nele declarados. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DOS CREDITO$ 
ORCAMENTÁRIOS: Ao Preço global controlado de !$..: 
992.536 16 (Novecentos e noventa e dois mil quinhentos e 
trinta e seis reais e dezesseis centavos). fica acrescido. o 
valor de RS-206.361 60 (Duzentos e seis mil trezentos e 
sessenta e um reais e sessenta centavos), equivalente o 
20. 7'1% do Controlo. passando para o valor de Ri: 
],J~8.897 71J, (Hum milhão cento e noventa e oito mil 
oilocentos e noventa e sete reais e setenta e seis 
centavos). 

Macapá (AP). 06/11/2013. 

\Xf.'ll .I 
AMILTON (O\'f!J~UTINHO 

Secretário de Estodo dJT..traestruturo 
Contratante 

__ Decreto n'1779/2013 

(Administração 

Agnaldo Balieiro da Gama 

PORTARIA N° 1-f/ J/11-2013.- 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 Assjduidade, na forma do artigo 
101, da Lei nõ i:iÓ66/93, aos servidores abaixo 
relacionados, integrantes do Quadro de pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR{ A) : Francisco Januárlo e Souza 
Neto 

CARGO Professor 
MATRÍCULA 320218 
QUINQUÊNIO : 17/05/1994 a 15/05/1999 
PERÍODO(S) 01/11 a 31/12/2013 e 03/02 a 

04/03/2014 
PROCESSO Protocolo Geral n° 70078/2013 

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

PROCESSO 

Macione Viana de Almeida 
Pedagogo 
993360 
28/06/2007 a 25/06/2012 
01/11 a 31/12/2013 e 03/02 a 
04/03/2014 
Protocolo Geral no70080/2013. 

Macapá-AP, emO~' de ..{/0-Y!lA-tb..i.dde 2013. 
-~ 

MARIA LU~ie§~às<c:EARENSE 
Diretora do DRH/SEAr 

(Segurança 

Marcos Roberto Marques da SÍiva 

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 
'-----TO....:.M_A_D~ DE PREÇOS 01/2013 

• Processo.: 28580.226.2013 
• Modalidade.: Tomada de Preços 
• Tipo.: Menor Preço Global 
· Data de Abertura.: 21de outubro de 2013 
· Hora.: 1 O horas 
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• Objeto.: Contratação de empresa para prestação dos 
Serviços de Reforma Adequação no Prédio da 
Corregedoria da Policia Civil, na Cidade de Macapá, 
situado na Av. Leopoldo Machado, 252· Centro com Av. 
Pedro Américo, que integra este ato convocatório, de 
acordo com os termos deste edital e seus anexos, 
Processo n' 28580.22612013-SEJUSP. 
· Empresa Vencedora: TRINDADE & GOMES L TDA, CNPJ 
17.852.785/0001·23. 
Valor Gls>bal.: R$ 148.541,30 (cento e quarenta e oito mil · 
quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos). 

Maca pá - AP, em 25 á e outubro áe 2013 

MAURd 1JELiMA SOUZA 
Pres' PUSEJUSP 

TERMO DE ADJUDICA ÃO 

Observados os preceitos legais e fundamento 
do Art. 43, inciso VI da Lei 8.666/93 procedo a 
ADJUDICAÇÃO do objeto a licitante vencedora do 
certame com respectivo valor total acima mencionado, 
conforme decisão registrada na ata da sessão do dia 
21/10/2013. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Secretario de Estado de Justiça· e Segurança 
Pública do Amapá, usando das atribuições que 
conferidas por Lei, considerando os critérios legais da 
legislação pertinente e observados os preceitos do Art. 
43, Inciso VI da Lei 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preços 
01/2013- realizado peta Comissão Permanente de 
Licitações - CPL na pessoa de seu presidente MAURO 
DE LIMA SOUZA, na sessão supra·epigrafada, do dia 
21110/2013, ás 09 horas, que declarou VENCEDORA do 
objeto da presente licitação, conforme especificado no 
resultado final da Licitação. 

Macapa- AP, em/5 r outubro de 2013 
. ti : 

Homologo, na wa Lei 8.666/93 
alterações Posteriores. ' 

1 
· 

íl .. 

e 

. MARCOS ROBERl4iARQUES DA SILVA 
S_ecretário de Estado da Jus li§' e Segurança Pública do Amapa 

REVOGAÇ},o OE LICITAÇÃO 
CARTA f-ONVITE 03/2013 

O Secretario de Estado da Justiça c Segurança Pública 
do Amapá, atnl\'éS da Comissão Permanente de 
licitações- CPL torna público que o certame ticitatório 
referente ao Processo n•. 28580.213/2013, cuja 
modalidade foi Carta Convite n' 03/2013, Tipo Menor 
Preço Global, cuja sessiio de abertura ocorreu· no dia 
ll/0912013 (quarto-feira), ás 09:00 bs (horário de 

llrasília), Objeto Contratação de empresa 'rara 
prestnção de Reforma e Adaptação da Unidade 
llitegrnda Oistritnl de Policia Civil do Municipio de 
1\tacapá, CO;>;VENIO FEOERAL 764169/2011, foi 
REVOGADA nos termos do item 14.1 do instrumento 
con\·ocatório c/c A ri. 49 ~ Lei 8.666/93. 

A Comissão P ~anentc de Licitações - CPL 
coloca-se á dispo. ça '· dos interessados para 
esctnrecimento e du . sobre o referido Jlroresso 

'I, 

)~e. ,bro df2013 
I :}'J 

Marcos Ro* ' Marjjues da Silv11 
Secreto rio de Estado d' stiça ~ Segurança Publiclt do 

.llt•Pá 

(Setrap ) 
Bruno Manoel Rezende 
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PORTAR I.\ \• ~~I!IJ-SHR.-\1' 

O SF.CRt:T-\RIO OE f.STMJO 
IM SECRETAR I,\ llt: tSL\UO ut: TIIA:'\SPOil n:s, no uso da; 
atnhuit;OC,; que llh,' ):liJ conl~titlas pclu Drcn:to n". 5645 i.k 21 ti..: 
DC'7.emhro de 2012. 

_ 0\SIDERA\IlO a cdrbraçao do 
C<>lllmto W 021/2010- SETRAP, enlfe a S<rrrr..-in dr Estndo dr 
Transporlrs- SETR,\P <a cmpr<sa OOHO ~IARTit\S & ,1111.10 
L'lll.-\. n~jo objct1vo sâo os S\.'rviç.o:-. ,.k [\l'L"u\·ã~' Uc C(lii~C:J\w;:fv <l..: 
Rt""~d\1\·lali f:~raduai~ (AP's). nn F.s1nd<> dt' Arí~npá- Ll'h: Oi1acc-s~o ao 
Luuu:m;o- an:a tlt abrang~ncia AP 260 ct:m 54 ~m) 

CO:-ISlllERA:'IIIlO '" OI>I'U;il!'ll> 
ne~ arllgn:-. M1 c: (,i da l.l'i /\'~ R.666!9J. que disciplinmn n cxccuç."\o 
1iscalt~._aç;'o ~· a:."-tunpanhamcnh> c.Jt: ubra!.- t \C I'\ icn:; nl" <imhlto do<; 
,.-onlmto' celcbrndos com órgl'lo da ndmlntSttaçao plibli~:t. 

RESOLVE: ' 
Art. 1"- Desrgnar os servtdí\1es abarxo n::lacronad~~~ 

P<~ra th:c.·;;thzarcm os ~crnços durame a \'Í!!~ncia do Ct\mt.Hn n{> 
0211201fl-SETRAP. obser\'ando 0 fiel L:umtu ~HC"nlo do Coutwt0l' r.~ 
c~pt:~.:iricaçtks crm~tante~. 

l,l'IZ FELIPE OA SI L\'.\ TI\A \',\SSOS Engenhrim c;,-il, 
PA!II.O ,.\l.FRF.I>O 8 IIAGF. Trrni<'o rm lnfrar.rruturo 
I'Eil\,-\il/00 :\UG\ISTO 11 SOTt\0 Tcrnlcn rm Jnfroestrulur• 

,\1'1, r. E:':tn Pontlf'l<l entrnJ~IC:Ill , .• gor j I)Rilll da data 
dt: ~ua publicação . 

.. \rt. 3°- Re\'<'gnm-se ns drspo!'ições l.':lll corurcurl). 
~1.\CAPtÍ.·:\P, 04 OI: l'iOH~JJIRO llE 2013 

DRL'l'iO ~l.·\l'iOÊi-li~ZE"illE 
SI:CRE'LiRIO llA ~EIK\1' 

I'ORT,.\RL\ 1\" 472•13-SETlt-\1' 

0 SECHET..\RIO llE EST_\1)() IH 
Sf.CIH:T.\RIA ()E EST.\IlO DF. TR,\:'\Sl'ORTt:S, no u;n ,Ja< 
atrihuiçõe~ qnc lhe são confcr idas pelo Drcrc(O tt". S6-'5 de 21 de 
DI:<C~lhro de 2012_ 

CO:'I/SillER.\:'\IlO H «lcbr;<çà~> d" 
Co!ltrato l\(> 02212010- SEl RAP. cntrr- a St<'l't'fltr'iA ·de E~lado (h: 
'lr•nsporrrs · SI::TRAI' c a cmpr<>a DOIIO ~IARTil'iS & .1111_10 
tTl>:\. c.:ujo l\bjcli\"O sào O'i Ser\'iço~ rll! f':\ecu.;:'\n de C"on~~rvaç-âo de 
Rodovtas Estndums IAP'·:>). no Esladu t)(l Ama(1:i - Lme ()7ínct)St\ 
Aporema- Jrea de ahrnng:Cncm AP 450 com48 Km) 

CONSmJ::R.\l'illO os di;posi1ivo; 
nos artigo~ (,6 e tí7 da Lei i\" 8.66fJ,'?3. tliiC: dts..:i1>hmun a t.'.\C~tu;Ju. 
fhcahzaçí'to t: a~o:omp;.mhamt:nlo de obra:. c sen·iç<'" no limhHo dos 
Cllnlr<ttos cclchrndo~ com c'Jrgao dn ndmtnts:•n~~o publt..:~. 

RESOLVE: 
.-\rt. I D. Des1gnm os .;crvtliUt\:~ ahÚ'(<' 

rdn~•onados pma Jiscalit.mctn us strvtçm dur:tme n 'iuêncin do 
Conlrmo n' 022/2010-SEl'll-\P_ ohscl'ando o fid ournprlmcnln do 
Contrato c as cspt.'cilicaç.("\e!i constanle~. 
1.1117: H:I.II'f: llA SIL\'A TIU\"ASSOS 
PAL'LO AI.FRE()O RF.7.F.RR·\ H~\GE 

Engenheiro \i\'11 

lnft·ustruturA • 

Ff.R\;\:'iDO ,{t"GI'STO R.-\HROS.-1 SOTAO "l'rroiro em 
lnfrHcstrutura 

. t\rt. r. Esta Ponariil (lllfarà cn1 vlg.,,r ;t partir da dala 
de '"" publ!caçao: 

. .\ri. 3" · Rc,ugarn-~t as disp~rç(ie~ e:t\ conrrílria 
MACAPA·AI', 04 ()E NOYF.:)1-RRO llf. 101.1 

IIRIIl'iO \IA:o>()(L RÜENIH: 
SEÇ!!!'T..\RIO J),~-SETR-IP 

(Educação 

Elda Gomes Araújo 

) 

1:\ m \'1 O UE -\IJE!;.\0 _\XI'\ UE RU;I~ 1110 ur; I'IIE~US 
:'\" 00~120IJ-rROGI_\P 

Pn)('r~su n": ].(IIJ/:'~3:'~ 
Órcl\u Gcrcnd~ulur: Pn,cuntJt,ri:t Gctal Jo r.:-ta<.k' lll, Am:.~pã 
\'i~Zfnriu da ·\ta: 04·'06/~01.\ a O.\:HM2'(114 
Órcào .\t.lrrenlt:: Sccr..:larJa de E~tadtl d"lducaçàn 
Ob.ic.·ro: ,\qtH"-lÇ.no de mmcrinl de wn,umo. 1-":1pel :\-l 
\'alur: R$ 191.·10U.0(J (('cnltl L' Í\\.1\I.'IHa ~· ()umw \111 t.· 
<)u:uroce.nlCIS Rcf!ISI. 
Funtr de rr('ursos: Phtgrama: (lr:rcn•.:r;unt:nlt' •\dmtni~lratin' -
Fducnç110. O.:~pon\l c I :11cr . .:\\·ih,. ".·liJmlll'llÇàl' c hnplcnh.'nln;;ltn · 
Jo:o. S~,.·n.l\'ll> Adminblrall'l') llu t'umpk."' J:.t SEED .. c·,dl~\'. 
12 I ::!2 (I_~ 10 ~2h8 .. l-lemf'llh• de- l>e"Sjh!~:l .\J90 ~0. h."'ott~· 107 (I( 1'). 

Fornrcrdor: .:\maz(\11 Papel l.~·a •.. C.~I>J 0557i.66'1·0001-f.H 
Ontll: nl de nmcmhrlt dr; 2<•1.1 ·~ 

-~\·_:';_~~ 
l:tda é,; f,~ :\ral•jo 

<.;~,.,·r~.~ti•na d~ 'tniiP di1 F u.::t.;:'h, _ 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N°. 0281/2013- SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEEO e o Sr. 
MARCELO DE PINHO BARREIROS. -
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto incluír 
componente (s) -curricular (es) no 
CONTRATO supramencionado. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O (A) Contratado 
(a) deverá ministrar o (s) componente (s) 
curricular (es) Maquinas, Motores e 
Equipamentos Utilizados na Pesca (60h), 
na (s) Turma (s) 233 e 231,_no período de 
05/08/2013 a 20/09/2013 no curso Técnico 
em Pesca, totalizando 120 horas a ser 
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' I 
cumprida, co:rrespondendo o valor a ser 
p~go de R$ 4.800,00 (quatro mil e 
ortocentos re~is),incldindo os descontos 
legais. • 
CLÁUSULA ;TERCEIRA: Permanecem 
inalteradas as demais Cláusulas e 
condições estabelecidas no instrumento 
principal. ' 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da 
Educ~ção, Sra. ELDA GOMES DE 
ARAUJO, e o~S . MARCELO DE PINHO 
BARREIROS. · 

\ 

. ~~rj 
~ 1bmes de Araújo 

Secretaria de Estado da Educação 

EXTRATO DO ·1° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N°. 0092/2013- SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a 
Sra. ANA CRISTINA ARAÚJO BELUNI. 
CLÁUSULA P:RIMEIRA: O presente 
Termo Aditivo . tem por objeto incluir 
componente (s) curricular les) no 
CONTRATO sup'ramencionado. -
CLÁUSULA SEGUNDA: O (A) Contratado 
(a) deverá ministrar o (s) componente (s) 
curricular (es) E~tensão Pesqueira (60h) 
no período 13/05/2013 a 24/05/2013 e 
Beneficiamento e Controle de Qualidade 
de - Pescado (80h) no período de 
27/05/2013 a • '26/06/2013 no Curso 
Técnico em Pesca, totalizando 140 horas 
a ser cumprida, ~orrespondendo o valor 
a ser pago de R$ 5.600,00 (cinco mil e 
seiscentos reais), incidindo os 
descontos legais. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem 
inalteradas as demais . Cláusulas c 
condições estabeiecidas no instrumento 
principal. , 
ASSINARAM: A Sécretária de Estado da 
Educação, Sra. ELDA GOMES DE 
ARAÚJO, e. a Sra. ANA CRISTINA 
A~AUJO BELLIN'i'~~ . 

· ~Jilb;:laújo 
Secretá.ri~ de f.~t~dE ~~~duc:_ação 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N°. 026S/2013- SEED 
Instrumentos e Paites: GEA/SEED e a 
Sra. DENISE DE UMA ARAÚJO. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo 
Aditivo tem pÓr objeto incluir 
componente (s) curricular (es) no 
CONTRATO supramencionado. 

. CLÁUSULA SEGUNDA: O (A) Contratado 
(a) deverá ministrar ó (s) componente (s) 
curricular (es) em fut:~damentos de saúde 
no periodo de 18/06/2013 a 22/08/2013 no 
Curso Técnico de - Analises Clinicas, 
tot!llizando 40 horas a ser cumprida, 
correspondendo o vaíor a ser pago de R$ 
1.600,00 (hum mil fl. seiscentos reais), 
incidindo os descontos legais. 
CLÁUSULA TERCEÍRA: Permanecem 
inalteradas as den!lais Cláusulas e 
condições estabelecidas no instrumento 
principal. · 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da 
Educação, Sra. EL:DA GOMES DE 
ARAQJO, e~a Sra. DENISE DE LIMA 
ARAUJO. 

Elàa omes de Araújo 
Secretária de Estado da Educacão 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N,0 • 007112013- SEED 
Instrumentos e Partes::GEAISEED e o Sr. 
WALKSON BOUSSE NÓBRE. 
CLÁUSULA PRIMEIRA::o presente Termo 
Aditivo tem por objeto incluir 
componente (s) curricular (es) no 
CONTRATO supramencionado. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O (A) Contratado 
(a) deverá ministrar o (s) componente (s) 
!<_!,!!ricular (es) Informática Básica (40h) 
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no período de 05/08/2013 a 06/11/2013. no
Curso Técnico em Edificações, ~as 
turmas 111.13 e 121.13 totalizando 80 
horas a ser cumprida, correspondendo 0 
valor a ser pago de R$ 3.200,00 (três mil e -
duzentos reais), incidindo os descontos 
legais. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Pennanecem 
_inalteradas as demais Cláusulas e 
condições estabelecidas no instrumento 
principal. 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da 
Educ!"ção, Sra. ELDA GOMES DE 
ARAU,JO, a. WALKSON BOUSSE · 
NOBRE. 

'41} 
Ida ornes de Araújo 

S~cretária de Estado da Edu~_!_o 

EXTRATO DO CONTRATO N° 0322/2013-
SEED/AP 
PARTES: GEAIAP ·e a empresa J. 
MARQUES NASCIMENTO- ME. 
OBJETO: O presente contrato tem como 
objeto à aqursu;ao de unifonnes 
escolares conforme especificado no 
tenno de referência descrito no anexo I e 
seus apêndices 1-a 4 (layout das camisas 
com as respectivas medidas) e 
apêndices 5 (rol de escolas com 
quantitativos de uniformes) Lote único 
conforme publicado no-EDITAL n• 5567, 
de 07 de outubro do 2013, para atender 
as escolas do ensino fundamental dos 
Municípios de Pracuúba e 
Tártarugalzinho, zonas urbana e rural no 
ano letivo de 2013. 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá sua 
vigência de 120 (cento e vinte) dias a 
partir da data de assinatura prorrogável 
por igual período. -
VALOR: O valor glooal do presente 
contrato é de R$ 45.239,36(quarenta e 
cinco mil duzentos e trinta e nove reais e 
trinta e seis cel'!ta)(,os)., . conforme 
disposto na proposta dá Contratada, pelo 
fornecimento dos uniformes . 
ASSINATURA: 10/10/2013 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da 
Educação, a Sra. ELDA . GOMES DE 
ARAÚJO e o representante da emp-;esa 
Sr. JAIL TON MARQUES DO 

NASCIMENT01". 

1- ~W) . 
Bda ome's de Araújo 

Secretária de Estado da Educação 

t;XTRATO DO CONTRATO N° 0299/2013-
SEED/AP 
PARTES: GEAIAP e a empresa 
MICROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EM 
INFORMÁTICA LTDA. 
OBJETO: O presente contrato tem como 
objeto à aquisição de Computadores e 
No-breaks, com suporte técnico e 
garantia de 36 meses no mínimo, para 
Secretaria de estado da Educação 
visando atender as demandas da mesma, 
devidamente especificado no Termo de 
Referência. 
VIG~NCIA: O presente contféltO terá sua 
vigência de 120 (cento e vinte) dias a 
partir da data de assinatura cumprindo 
integralmente todas as obrigações 
pactuadas. 
VALOR E DOTAÇÃO: Pelo perfeito 
fornecimento dos materiais, o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, 
o valor total de R$ 420.997,20 
(quatrocentos e vinte mil novecentos e 
noventa e sete reais e vinte centavos), 
empenhado por conta do Programa: 
Universalização e Qualidade do Ensino 
Fundamental Ação: Construção 
Reforma Ampliação e Legalização de 
Prédios Escolares do Ensino 
Fundamental- Código: 12.361.0200.1084 

Elemento de Despesa: 4490.52-
Equipalllentos em Material Permanente -
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Fonte: 115 (FUNDES), dê acoréio'coin a 
Nota de ·Empenho n• 2013NE03870, 
emitida em 29/07/2013. 
ASSINATURA: 21/10/2013 
ASSINARAM: A Secretária de Estado 'da 
Educação, a Sra. ELD.A GOMES DE 
ARAÚJO e os representantes da· empresa 
Sr. MARCELO CESAR JUSTO ·MOURÁ 
DA ROCHA e Sra. GISLENE DE BARROS 
MOURA DA ROCHA. 

A. 

da ornes de Araujo 
Secretâna 'e Estado da Educacão 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE -CONTAS E 
RECONHECIMENTO OE DIVIDA N° Ó012/2013 - _ 
SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEEO e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAP~. 
OBJETO: O presente Termo tem por oojeto a 
llqul.daçao do valor devido pelo Estado, bem como 
o reconhecimento da divida, relativa ·ao. uso do 
Imóvel localizado a: Rua Felinto Muller, 1737 • 
Remedios li • Santana/AP. pertencente à _Mitra 
Dlocesana de ·Macapâ para funcionar a Escola 
Estadual Padre Simão CoiTidori, . no perlodo de 
janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor do presente TERMO é de R$ 
47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e clnquenta 
reaist, e será pago com os recursos do 
PROGRAMA: Universalização do Ensino ,Médio -
AÇAO: Manutenção e Implementação das 
atividades do Ensino Médio - CÓDIGO: 
-12.361.0220.2339 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39 - FONTE: 115(FUNDE8} de acordo com a 
Nota de Empenho 2013NE04920 emitida em 
21/10/2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 
ASSINARAM: A SecretAria .de Estado · da 
Educaçao, Sra. ELO~MES DE ARAÚJO, e o 
BISPO DOM PEDRO JO ~ CONTI. 

... \.., ... , 
Elda G .. de Araújo 

SecretAria de tado da Edueaello 
~-

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N~ (!013/2013 ,~ 
SEED -
Instrumentos e Partes: GEA/SEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto· a 
liquidação do valor devido pelo Estado, bem como 
o reconhecimento da divida, relativa ao uso do 
imóvel localizado no: Bairro ·'Provedor 11, &Ín • 
Santana/AP. pertencente à Mitra Dloeosana de 
Macapi para funcionar a Escola Estadual Prof' 
Denise de Melo Vasconcelos, no período ae janeiro 
a julho de 2013. 
VALOR: O valor do presente Termo é de R$ 
26.600,00 (vinte seis mil e seiscentos reais), e será 
pago com os recursos do PROGRAMA: 
Unlversallzaçlio do Ensino Médio - AÇÃO: 
Manutenção e lmplemenmçAÓ elas atividades do 
Ensino Médio • CÓDIGO: 1_2.36Ül220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. - FONTE: 
115(FUNDEB} de acordo,com·a Nota de Empenho 
2013NE04922 emitida em 21/10/2013. 
ÁSSINATURA: 3·0.10.2013 
ÀSSiNARAM: ,A secrillárla .de E~~do da 
Educação, Sta. E"'DA ~ES .DE ARAUJO, e o 
:EiiSPO DOM PEDRO J. ÉiéONTI. 

' 

EXTRATP .® .T~RM9 J>!' .~u:s~ ;ti!= c!)t4TAs ·E 
RECONHECIMENTO ·OE DIVIDA N° ·001412013 -
SEEÍl •· . , 
jnst!'I~0\.05 ;~ ):''lrtes: <;EA/SEED e a MITRA 
.QIOÇE_SAt{A itE:M."W.~- ... 
QSJE'I:P: o ''-pteSen!e. ·Terino ·~m •por o1Jje1o • 
llquidaçllo-do .val,qr .devjd_o Pé!o·És!8do, !lBJ!I .é,omo .9 . 

.i-econtíeclmerrto'(la dlvfjla,,rell!~ta.~o IJ~.C!.o Imóvel 
localiZàd.o -a: RUa Jp_sefa Petases :11a SIM., ~9,4 -
Jardim:F.ellcldalfl' 11 ·:r,1a~jláiAP,~ncente·ll Mi!J'a 
Dl~a de .!Mac~P.A :Pó!~ _,f!l~iona~ ~~~ ;&cola 
Estaduai.Setaflni'Costaperârla, iiO perlodo ele janeiro 
ajul~~-2~13. . · ... · .. _ 
VALOR: O nlor ,do presente le!J11o é de RS 

·-4Ú5Ó,oO (quàrenta,e dojs _miÍ tra~onto5 e.clnquenta 
. resiJI), e serâ filiAO com os-recursos do PROG~A: 
,t)rilversalizaçio .. 4o E!!sir\o JUdio : .AÇÃO: 
Manutenç!lo --e tm~enteç3o IÍ!Js atil!i~ do 
Ensino Médio • C~LQO: 12.36.1.0220.2339 -
·ELEMENTO ·DE ·DESPESA: 3390.311 - fONTE: 
115(F,UNDEB) de ài:ordo .cont !1 ~ota 'de Empenho 

'.20.13NE04925 emitida em 21!1012013. 
;A.SSI~ATURA: 30.10.2013 _ 
ASSINARAM: A Secre.tárta .de Estado _aa 

• Educaçio, Sra. ELDA G,(>MES -DE ·ARAÚJO, e o 
·BISPO DOM· PEDRO JO'~ CONn. 
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E Ida de Araújo 
Secretltria de· tado da Educação 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001512013 -
SEEO 
Instrumentos e Partes: GEA/SEED e a 'MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a 
llquldaç3o do valor devido pelo Estado, bem como o 
reconhecimento da divida, relativa ao uso do Imóvel 
localizado a: Av. Alexandre F. da Silva, s/n • Novo 
HoriZonte - Macapá/AP, pertencente ê Mitra 
Diocesana de Macapã para ·funcionar a Escola 

·Estadual Dom José Maritano, no período de janeiro 
a j'ulho de 2013. 
VALOR: O valor do presente Termo é de R$ 
43.750,00 (quarenta e três mil setecentos e 
cinquenta reais), e serâ pago com os racurs95 do 
PROGRAMA: Unlversalizaçlo do Ensino Médio -
AÇAO: Manutençio e Implementação das atividades 
do Ensino Médio - CODIGO: 12.361.0220.2339 ~ 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 
1115(FUNDEBJ de acordo com 'a Nota de Empenho 
2013HE04926 emitida em 21/1012013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 
ASSINARAM: A Secretltria de Estado da Educaçlo, 
Sra. ELDA GOMES DE ~AÚJO, e o BISPO DOM 

PEDRO JOSÉ CON~I. I 
' 

Eldà o d Araújo 
SecretAria de tado da Educação 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO 0016/2013 -
SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a 
liqUidação do valor devido pelo Esta~o, bem corrio O 

reconhecimento da divida, relativa ao uso do Imóvel 
localizado a: Av. José Uno Ramos, 209 ·São Uzaro 
• Mac;~pá/AP, pertencente à Mitra Diocesana de 
Macapâ para funcionar a Escola Estadual São 
Lézaro, no perlodo de janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor do presente Termo é de R$ 
35.7bO,OO {trinta é cinco mil e setecentos reais), e 
serâ pago com os recursos do PROGRAMA: 
Unlversalizaçl!o do Ensino Médio - AÇÃO: 
ManutençAo e lmplernentaçlo das atividades do 
Ensino Médio - CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39' - FONTE: 
115(FUNDEB} de acordo com a Nota de Empenho 
2013NE049Z7 emitida em 21/10/2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 

. ASSINARAM: A SecretAria de Estado da Educaçio, 
Sra. ELDA GOMES DE;. ARAÚJO, e o BISPO DOM 

PEDROJOSÉCONTI~'\ . 

Elda de aújo · 
SecretAria e E do da Edueaç3o 

EXlRATO 00 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
·.RECONHECIMENTO DE DMDA N° "oiltB/2013 -

SEED . 
Instrumentos e Partes: GEAISEEO e ·a .MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: o presente Termo tem .por objéto a 
Ífquldaçllo do_vaiOr devido pelo:E~dà. ~ili éomo ~ 
reconhecimento da divida, relatlva'ao,úso'do Imóvel 
localludo'a:'íiúà''ôr. Alberto Í.imà,' 3oo- ccln96s • 
Mac;~pAIAP, pertencente à Mitra -Oiocesana de 
Maca pá para funcionar a Escola -Estaillial Prol. • 
Onelde Plrito·Uma, no"perlodo de janeiro a julho de 
2013. 
VÁÍ.ci~t: .9 _ valõr ,c!o presenta -'!'afino .é de R$ 
. 26.600,00 (vinte e seis mil e'selicentbs~~als), e:serâ 
'pago 'com ·os recursos Cio PROGRAMA: 

\JOive~l.izaÇio do ·En&fno -~jlio . • .liÇA9: 
:Mãn!ltençliJI.e linplementaÇio ,das: ~!ti~!~ _do 
·Ensino 'Médio • :cóDIGO: 12.361.0220,~3311 -. 
ELEMENTO OE DeSPEsA: ~339o.39 ::- ''FONTE: 
115(FUNDE;Il:de ~oído.com;a No~:de'emperiiio 
2013N.E~9,3 t;el!'ltida ·em-21/1012013. . 

·.ASSINATURA: 30.10.2013 
ÀSSINARAM: ,...-.s~;.uria de EStado ila 'Educa_ç6o, 
Sra. ~LÔA GOMes DE , WO, é o (siSPO ·OÓM 

, PEDRO .ÍOSÉ ÓONTI. . . . 

EXTRAT9 I)() TERMO .DE 'AJUSTE DE -coNTAS-~ 
RECONHECIMENTO DE DMOA 'H' 0017!2013 -
·SEEo ' . . . · •. 
lnstrum8ntos e P,artes: GEAISEED e. a MITRA 

. DIOCESANA DE MACAPÁ. 
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OBJETO: O presente Tenno tem por objeto a 
liquldaçio do valor devido pelo Estado, bem como o 
reconhecimento da divida, relativa ao uso do Imóvel 
localizado a: Rua dos Coqueiros, 401 • Braall Novo • 
Maeapá/AP, pertencente $1 Mitra Diocesana de 
Macapé para funcionar a Eacola Estadual Nossa 
Senhora de ·Nazar'6, no perlodo de janeiro a julho de 
2013. 
VALOR: O valor do presente Termo 6 de R$ 
32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais}, e 
será pago com os recursos do PROGRAMA: 
Universalização do Ensino Médio - AÇÃO: 
ManutençAo e implementaçio das atlvldailes do 
Ensino Médio - CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 
115(FUNDEB) de acordo com a Nota de Empenho 
2o13NE04928 emitida em 21/1012013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 

,ASSINARAM: A Sec~ria de Estado da Educação, 
:Sra. ELDA GOMES DE ARAÚJO, e o •BISPO DOM 
PEDRO JOSÉ CONTI. ". 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE OlVIDA N" 001912013 -
·SEED .• 

lnsb'Umentos e ·Partes: GEAISEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. . 
OBJETO: O ·presente TERMO OE AJUSTE DE 
CóNTAS E RECONHECIMENTO DE DiVIDA tem por 
objeto a llquldaçlo do valor devido ,pelo Estado, 
bem como o reconhecimento da divida, relativa ·ao 
uso do imóvel localizado a: Rua lias Laranjeiras, 458 
- Brasil Novo • Macapjl AP, pertencente à :Mitra 
Dloc:asana ,de Macapâ pam funcionar a Escola 
Estadual Maria Mãe de Deus, no perlodo de janeiro a 
Julho de 2013. 
VALOR O valor do presente Termo é de RS 
49.700,00 (quarente e nove mil e setecentos reais), e 
serâ pago com os recursos do PROGRAMA: 
Universalização do Ensino Médio - AÇÃO: 
Manutençio e Implementação das atividades do 

. Ensino Médio - CÓDIGO: 12:361.0220.2339 -
ELEMENTO OE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 
115(FUNOEB).de acordo com a Nota de Empenho 
2013NE04935 emltldaém 22110/2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 
ASSINARAM: A Secretária de Estado .da Educação, 
Sra. ELDA GOMES E ARAÚJO, e o' BISPO DoM 
PEDRO JOSÉ CO 

EXTRATO 00 TERMO DE AJUSTE OE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE OlVIDA NO 002012013 -
SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEEO e a MITRA 
DIOCESANA OE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a 
liquldaçAo do valor devido pelo Estado, bem como o 
reconhecimento da divida, relativa ao uso do Imóvel 
localizado a: Rua -General Rondon, 419 - Lagulnho -

:!i'lacapáiAP, pil\1éncénte _à. Mjtra ·Qiocesana djl 
Macapé p111à funcionar a · Escola Estadual São 

·:aenedito,.no perlodo de)anelro a julho de 2013. 
VALOR: :9 ·yalor do .presente Terino é de ·R$ 
46.900,00 (quarenta·e seis lnil e novecantoli reais), ·e 
será pago com os recuraos do PROGRAMA: 
UniVersallzaçllo do Ensino Nédio - AÇÃO: 
:Manutençlo e Implementação ~ atlvld~e~ do 
Ensino ;Médio - CÓDIGO: 12.3$1.0220.23311 -
~ELEMENTO <ÓE .OÉSPESÃ: 339o.39 - FONTE: 
~ffii(FÜNDÉB} de acOrdo com • .Nâta de ·empenho 
2ó13NEcMII36'imitlda em,22Jtoi2o13 . 
ÃS&INAniRA:-3o:1o.2o13 
ASSINÂRAM: A Séc~ita dll Estado 'da ~ducaçlio, 
Sra. :ái>A ~esh.· 'ARAÚJO, e o :tiiSPO DOM 

. PEÓRO JOSÉ CONTÍ. 

· 'elda de .Araújo 
· SecAttitla a · do da ~ucaçAo 

iexíRATO DO TERMO :oe RÊSCISÃ9 
:tó'N~~At. 
lil&~ntos e Palt8a: GEAISEED e a cSra. 
F.RANCiNÉIA' RAMOS VIAHA • 
00 éÓHTRATO E FINALIDADE:. ·o 'termo de 
·Contmo n° 0268/2012 - SEEOIAP, tendo· como 
·objeto exerciclo da funçio do cargo 'de :educador 
. de :Oua)lfh:açao Profissional (áP} Teteinétlca do 
Curso Técnico dll Nlvel Médio na E. E. PrO!.• Maria 
Bérnadete. · 
-DA :REsCISÃO CONTRATUJ\L: ·O presente Teimo 
de Contrato fica RESCINDIDO, a. partir do dia 17.de · 
outubro de 2013, COiii'base no aue oraVê o Art. 79 
~aiel n" 8MSI93. · 

., 
t. 

I 
f 
t 



,,f, 

Maca á 08.11.2013 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N' 0021/2013 -
SEED . 

Instrumentos e. Partes: GEA/SEED e 1 MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJÉTO: Ó presente Termo tem por objeto a 
liquidação dC1 valor devido pe.IC) Estado, bem CQmC) C) 
reconhecimento da divida, relativa ao USQ dC1 Imóvel 
localizado a: Rua StM:undinC1 CampC1s, s/n • Nova 
Esperança • Macapâ/AP, pertencente a Mitra 
DiC1cesana de Maca~ para funcionar a Escola 
Estadual Padre Vltórlo Galliane, no período de 
janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor dC1 presente Termo é de R$ 
22.400,00 (vinte dois mil e quatrocentos reais), e 
será pago com os recursos do PROGRAMA: 
Universalização do Ensino Médio • AÇÃO: 
Manutenção e lmplementaçao das atividades do 
Ensino Médio • CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 
115(FUNDEB) de acordo coin a Nota de Empenho 
2013NE04938 emitida em 22/1012013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da Educação, 
Sra. ELDA GOMES Ql; ARAÚJO, e o BISPO DOM 

PEDRO JOSÉ CON~I. 

\ 
El<l_a de Araújo 

Secretária de do da Educação 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE OE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N' 0022/2013- SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. . 
OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação 
do valor devido pelo Estado, bem como o reconhecimento 
da divida, relativa ao uso do imóvel localizado a: AV. José 
GC1nçalves Plcanço, n' 537 • Cong6s • Macapá/AP, 
pertencente à Mitra Oiocesana de Macapá para funCionar a 
Escola Estadual MQe Angélica, no perlodo de janeiro a 
julho de 2013. 

VALOR: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 

CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 6 de R$ 
23.590,00 (vinte três mil quinhentos e noventa reais), e 
sel'fl .. · pag'p · com os recursos dó PROGRAMA:;· 
Universalização do Ensino Médio - AÇÃO: Manutenção e 
Implementação das Atividades do Ensino Médio - CÓDIGO: 
12.361.0220.2339 -·ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 -
FONTE: 115 (FUNDEB) de acordo CC1m a Nota de Empenho 
2013ne04939 emitida em 22.10.2013, 
ASSINATURA: 30.10.2013 
ASSINARAM: A Secre ··'!a de estado da Educação, Sra. 
ELDA GOMES DE ARA . J!;), e o BISPO DOM PEDRO JOSE 
CONTI. 

E Ida 
Secretária 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N' 0024/2013- SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 
OIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem pC1r objeto a llquldaçao 
do valor devido pelo Estado, bem como o reconhecimento 
da divida, relativa ao uso do Imóvel loCalizado a: Av. Maria 
Colares, tsln • Nova Brasilla • Santana/AP, pertencente à 
Mitra Dlocesana de · Maca~ para funcionar a Escola · 
Estadual Slo João, no perlodo de janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor· do. presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHEéiMENTo· DE DIVIDA é de R$ 
34.300,00 (trinta e quatro mH e trezentos reels), e serã pago 
com os recursos do PROGRAMA: Unlversallzaçao do 
Ensino Médio - AÇÃO: Man'utençao e lmplementaçao das 
Atividades do Ensino Médio - CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3l90.39-FONTE:115( FUNDES) 
de acordo com a Nota de Empenho 2013.ne0494f emitida em 
22.10.2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 

ASSINARAM: A Secre 'ta il~. Estado da Educação, Sra. 
ELDA GOMES DE· AR ·v~o';: .;·o BISPO DOM PEDRO 
JOSÉ CONTl: ·. '' . :·: ·; ' · · -

EI 

,;.-:'I~~ ;;~J';J .. \~-, ·~ .~ 

exTRATo Do TERMo ·ée:.~"us'iÉ:·óê éoNTAs E 
RECONHECIMENTO DE PIVIQ~ • '~02~12~13- ~EED 
lnstrumentC1s e Pàrtes: .. <O &EED •. , e a . MITRA 
OIOCESANA DE MACAPÁ·. , ·. · .• •; :';.:· · .• . 
OBJETO: O presente TERMo''tiE''ÁJO's'fe'.oe CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA<to!Jl P.ôr.:objeto·a liquidação 
do valor devido pelo Estado, bem corno o· reconhecimento 
da divida, relativa ao uso do· lrnólieJ.lÕClÍiizádo a: Av. Nilo 

.i' ·:··.· . . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Almeida, n' o·1 • Congós • Macapá/AP, pertencente à MltrÓ 
Dlocesana de Macapá para funcionar a Escola Estadual 
Nelita Brito Dias Rocha, no período de janeiro a julho de 
2013. 

VALOR: O vâlor do presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é de R$ 

38.500,00 (trinta .e oito mil e quinhentos), e será pago com 
os recursos do .PROGRAMA: UnlversalizaçãC1 do Ensino 
Médio - AÇÃO; ManiJNnção e lmplemcntar;io das 
Atividades do Ensino Médio- CÓDIGO: 12.361.0220.2339-

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39- FONTE: 115 (FUNOEB) 
de acordo com a Nota de Empenho 2013ne04940 emitida em 
22.10.2013. 

ASSINATURA; 30.10.201 

ASSINARAM: A Secre ri.~ de Estado da Educação, Sra. 
ELO~ GOMES DE A AU.lO, e o BISPO DOM PEDRO 
JOSE CONTI. . l 

EI 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N' 002512013- SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por objeto a liquidação 
do valor devido pelo Estado, bem como o reconhecimento 
-da dfvlda, relativa ao uso do Imóvel localizado a: Av. sao 
Paulo ApóstoiC1, 2384 - Paralso • Santana/AP, pertencente à 
Mitra Diocesana de Maca~ para funcionar a Escola 
Estadual sao Paulo, no perlodo de janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é de R$ 
37.450,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e clnquenta 
reais), e será pago com os recursos do PROGRAMA: 
Unlversallzaçao do Ensino Médio - AÇÃO: Manu1ençao e 
Implementação das Atividades do Ensino Médio- CÓDIGO: 
12.361.0220.2339 - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 -

FONTE: 115 (FUNDEB)de acordo éom a Nota de Empenho 
2013ne04942 emitida em 22.10.2013. 
ASSINATURA; 30.10.2013 
ASSINARAM: A Sec 
ELDA GOMES DE 
JOSE CONTI. 

EXTRATO OO'TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N' 0026/2013-
SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 

. OBJETO; 0 presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por 
objeto a liquidação do valor devido pelo Estado, 
bem CQmO o reconhecimento da divida, relativa ao 
uso do Imóvel localizado a: Rua Emfllo Garrastazú 
Médici, 844 - Santana/AP pertencente à Mitra 
Diocesana de Macapá para funcionar a Escola 
Estadual São Bento, no perlodo de janeiro a julho 
de 2013. 

VALOR: O valor do presente TERMO DE AJUSTE. 
DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA é de 

· R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos 
reais), e seré pago com os recursos do 
PROGRAMA: Universalização do Ensino Médio -
AÇÃO: Manu1enção e lmplementeçao das 
Atividades do Ensino Médio CÓDIGO: 
12.36i .0220.2339 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39 - FONTE: 115(FUNDEB) de acordo com a 
Nota de Empenho 2013NE04943 emitida em 
22.10.2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 

ASSINARAM: A Sec tária de Estado da Educação, 
Sra. ELDA GOMES O~ ARAÚJO, e o BISPO DOM 
PEDRO JOSÉ CONT 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N" 0028/2013 -
st:Eo 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por 
objeto a liquidação do valor devido pelo Estado, 
bem como o reconhecimento da divida, relativa ao 
uso do imóvel localizado a: Rua Cézlo Guedes sJn -
Perpetuo Socorro - MacapWAP, pertencente à Mitra 
Diocesana de Maca~ para funcionar a Escola 
Estadual Ângelo Blraghi, no perlodo de janeiro a 
julho de 2013. · 

VALOR: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é do R$ 
42.700,00 (quarenta e novo mil e setecentos reais), e 
eeré pago cC1m os recursos do PROGRAMA: 
Unlversallzaçi!C1 ·do Ensino' Médio - AÇÃO: 

Pá . 20 

ManutençãC1 e lmplementaÇao das· Atividades do 

Ensino Médio - CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 115 
(FUNDEB) de acordo com a Nota de Empenho 
2013NE04945 emitida eni 22.10.2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 

ASSINARAM: A Secretária de · Estado da· 
Educação, Sra. ~A GOMES DE ARAÚJO, e o 
BISPO DOM PED O }JOSÉ CONTI. 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N' 0027/2013 -
SEED 
lnstrumenios. e Partes: GEAJSEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. . 
OBJETO; O presente TERMO DE AJUSTE DE 

. CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA tem por 
. objeto a liquidação do valor devido pelo Estado, 

bem como o. reconhecimento da divida, relativa ao 
uso ·do. imóvel localizado a: Rodovia' Duque de 

Caxias, s/n .Km os - Cabralzlnho -. Maca~/ÁP 
pertencente ·à Mitra Diocesana ·de Maca~ para 
funcionar a Escola Estadual Santa Maria 
(Cabralzlnho), no perlodo de janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor do presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA é de R$ 
59.500,00 (cinquenta e nove mil e qulithentos reais), 
e seré pago com os recur5.os do PROGRAMA: 
Universalização do Ensino Médio - AÇÃO: 
Manu1ença() e lmple.mentaçao das Atividades do 
Ensino Médio - CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
~LEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 115 
(FUNDEB) de acordo com a Nota de Empenho 
2013NE04944 emitida em 22.10.2013.ASSINATURA: 
30.10.2013 
ASSINARAM: A 
Educação, Sra. EL A GOMES DE ARAÚJO, e 0 
BISPO DOM PEDR J S~ CONTI. · 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 002912013 -
SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a MITRA 

. DIOCESANA DE MACAPÁ. . . · 
OBJETO: O presente.,.TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS e RECONHÉCIMENTO DE DIVIDA tom por 
Qbjeto a liquidação do valor devido pelo Estado, 
bem como o reconhecimento da divida, relativa ao 
uso dC1 Imóvel localizado a: Rua Maria da 
Conceição dos Santos; 2005 - Novo Horizonte 11 -

Macapá/AP, pértencente à Mitra Diocesana de 
Maca~ para funcionar a Escola Estadual Edna 
Maria Queiroz, no periÓdo de janeiro a julho de 
2013. 

VALOR: O valor dC1 presente TERMO OE.AJUSTE 
DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA é de 
R$ 25.650,00 (vinte e cinco mii e seiscentos e 
cinquenta reais), e será pago com os recursos do 
PROGRAMA: Universalização do Ensino Médio -
AÇÃO: Manu1enção e lmplemen1açao das 
Atividades do Ensino Médio CÓDIGO: 
12.361.0220.2339 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39 - FONTE: 115 (FUNDEB) de acordo com a 
Nota de Empenho 2013NE04946 emitida em 
22.10.2013. . 
ASSINATURA: 30.10.2Ó13 
ASSINARAM./ A . Secretária de Estado da 
Educaça~ra. ELDA GOMES DE ARAÚJO, e o 
BISPO DOM PEDRO JOSÉ CONTI. 

EXTRA TO DO CONTRA TO N' 003l8/2013 - SEED 
Instrumentos e Partes: GEAISEED e a SANDRA 
DO SOCORRO CAMPOS TAVARES DE SOÜZA 
OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a 
·locação de um Imóvel localizadC1 na Comunidade de 
·Santa Maria do VIla Nova • Santana/AP. para 
funcionar como anexo da ESCOLA ESTA DUAL 
BELMIRO MACEDO MEDINA, com área privativa t1e 
140,76' m• sendo um bloco de sala ·de aula em 
madeira de lei recém construido, pinturà recente e 
cobertura de palha de buçu, composto de 02 (duas) 
salas de aula, varanda, 02 (duas) saletas menores, 
descrição de acordo com o laudo de avaliação da 
COREF/SEED, que passa a ser parte Integrante 
deste, Independente de sua transcrição. 
VIgência: O presente CONTRATO. terá sua vigência 
a partir da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2016. 
VALOR: o LOCATÁRIO pagará o valo·r de R$ 810,00 
(oitocentos e dez reais), mensalmente, 
As despesas decorrentes do presente CONTRATO 
totalizam o montante de R$ 2.430,00 (dois· mil 
quatrocentos o trin1a reais), para o' exerclclo de 
2013 e correrão à conta da Fonte: 102 (SE) -
Programa: Unlversalizaçlio e Qualidade do Ensino 



Maca á, 08.11.2013 

Fundamental - Ação; Manutenção e Implementação 
das Atividades do Ensino Fundamental e suas 
modalidades (Especial, Indígena, Quilombola, 
Afrodescendente, ETC) • Código: 12.361.0200.2297, 
Elemento de Despesa: 3390.36- Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Fislca, de acordo com Nota de 
Empenho n• 2013NE04907, emitida em 20/10/13. 
ASSINATURA; 29.10.2013 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da Educação, 
Sra. ELDA GOMES D RAÚJO, e a Sr" SANDRA 
DO SOCORRO CAMP TAVARES DE SOUZA 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DNIDA N° 0030/2013 -
SEED 
Instrumentos e Partes: GEA/SEED e a MITRA 
DIOCESANA DE MACAPÁ. 
OBJETO: O presente TERMO DE AJUSTE DE 
CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por 
objeto a liquidação do valor devido pelo Estado, 
bem como o reconhecimento da dívida, relativa ao 
uso do imóvel localizado a: Rua Emílio Garraztazú 
Medici, 2505 • Agreste - Laranjal do Jari/AP, 
pertencente à Mitra Diocesana de Macapá para 
funcionar a Escola Estadual Santo AntOnio do Jarl, 
no perlodo de janeiro a julho de 2013. 
VALOR: O valor do presente TERMO DE AJUSTE 
DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA é de 
R$ 18.755,59 (dezoito mil setecentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e nove centavos), e será 
pago com os recursos do PROGRAMA: 
Universalizaçao do. Ensino Médio - AÇÃO: 
Manutenção e Implementação das Atividades do 
Ensino Médio - CÓDIGO: 12.361.0220.2339 -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - FONTE: 115 
(FUNDEB) de acordo com a Nota de Empenho 
2013ne04947 emitida em 22.10.2013. 
ASSINATURA: 30.10.2013 
ASSINARAM: A Secr . ria de Estado da Educação, 
Sra. ELDA GOMES \ARAÚJO, e o BISPO DOM 
PEDRO JOSÉ CONTI. J 

E Ida 
Secretária 

I 

EXTRATO DO CONTRATO N° 00325/2013- SEED 
Instrumentos e Partes: GEA/SEED e a SANDRA 

.. PO SOCORR9 CAMPOS TAVARES DE SOUZA 
.OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a 
locaçao de um imóvel localizado na Comunidade de 
Santa Maria do VIla Nova • Santana/AP. para 
funcionar como Alojamento de professores (ensino 
modular) da ESCOLA ESTADUAL BELMIRO 
MACEDO MEDINA, com área privativa de 127,30m' 
terreno alagado sendo pavimento em madeira de lei 
composto de 05 ( cinco) donnltórios, 01 (uma) sala 
Intima com 87,75m', em bom aspecto construtivo, 
acesso Independente, 01 ( uma) sala de banheiro e 
sanitários com 03 vasos, 01 chuveiro e um lavatório 
com 7,70m' Isolado do prédio principal em alvenaria 
rebocada faltando plntura e um refeitório 
independente em madeira de lei com 31,85m' 
Vigência: O presente CONTRA TO terá sua vigência 
a partir da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2015. 
VALOR: o· LOCATÁRIO pagará o valor de R$ 660,00 
(seiscentos e sessenta reais), mensalmente. 
As despesas decorrentes do presente CONTRATO 
totalizam o montante de R$ 1.980,00 (um mil 
novecentos e oitenta reais), para o exerclclo de 
2013 e correrão à conta da Fonte:1 02 (SE) -
Programa: Universalização e Qualidade do Ensino 
Fundamental - Açao: Manutenção e Implementação 
das Atividades do Ensino Fundamental e. Suas 
Modalidades ( Especial, lndlgena, Quliombola, 
Afrodescendente, etc) - Código; 12.361.0200.227, 
Elemento de Despesa: 3390.36, de acordo com Nota 
de Empenho n' 2013NE04909, emitida em 
21.10.2013. 
ASSINATURA: 29.10.2013 
ASSINARAM: A Sec •.. ria de Estado da Educação, 
Sra. ELDA GOMES E ARAÚJO, e a Sr" SANDRA 
DO SOCORRO CA ~$TAVARES DE SOUZA 

/ 
!i!i!õ:n.m'ltde Araújo 

do da Educaçao 

EXTRATO DO CONV~NIO N' 004/2013- SEED/AP 
PARTES: GEA/AP e a AG~NCIA DE FOMENTO DO 
AMAPÁ S/A-AFAP. 
OBJETO; O presente CONVÊNIO tem por objeto 
exclusivamente_ financiar a 2' edição da feira do livro, 
para compra das moedas Impressas pela AFAP, O 
VALE LIVRO (atenderá a professores e estudantes·de 
diferentes nlveis e modalidades tem validade apenas 
durante os dias 26 de outubro a 1° de novembro ou 
seja, os dias de realização da 2' edição da FLAP e 'sua 
utilização está restrita aos produtos vendidos nas 
editoras e livrarias que participam oficialmente da feira 
do livro do amapã- FLAP. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

VIG~NCIA: O presente CONVÉNIO terá vigência a partir 
da data de sua assinatura até o término do repasse dos 
recursos as editoras e livrarias. 
VALOR: O valor do presente CONV~NIO é de R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais), que será repassado 
de acordo com as destinações especificadas no plano 
de apllcaçao e cronograma desembols.o, partes 
integrantes do pre$ente Instrumento. 
ASSINATURA: 25110/2013. 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da Educação, a 
Sra. ELDA GOMES DE~RAÚJO e o representante da 
AFAP Sr. SÁVIO~OSÉ '~RES FERNANDES. . 

-v·---..... 
es de Aràújo 

Secretária d stado di!...Educasao 

EXTRATO DO CONTRATO N' 0324/2013- SEED/AP 
PARTES: GEA/AP e o CENTRO DE ENSINO 
TECNOLóGICO DE PESQUISA E PROJETOS LTDA -
CETEP. 
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a 
prestaçao de serviço do curso de capacltaçao de 
Recursos Humanos e o fornecimento de material 
didático complementar para o desenvolvimento do 
Programa de Aceleração da Aprencllzagem. 
PERIODO DE EXECUÇÃO DO CURSO: O curso será 
realizado em 90 (noventa) dias, após o recebimento da 
Nota de empenho e/ou assinatura do contrato entre as 
partes. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes 

· do presente contrato totalizam o montante de R$ 
118.150,00 (cento e dezoito mil cento e cinquenta 
reais), e correrão à conta da Fonte: 115 (FUNDEB), 
Programa: Universallzaçao e Qualidade do . Ensino 
Fundamental - Código: 12.361.0200.1092, Ação: 
Implementação do Programa de Fonnaçao Continuada 
aos Profissionais do Ensino Fundamental, Elemento de 
Despesa: 3390.39 :. Outros serviços de Terceiros -
Pessoa Jurfdlca, de acordo com Nota de empenho n' 
2013NE04843, emitida em 08/10/2013. 
ASSINATURA: 21/10/2013. 
ASSINARAM: A Secretária de Estado da Educação, a 
Sra. ELDA GOMES DE ARAÚJO e o representante do 
CETEP Sr. SÉRG~O VI OR DO ESPIRITO SANTO. 

/ ~ 
/ es de Araújo 

. Se_.,:retárla de stado da Educação 

(Meio-Ambiente 

Grayton Tavares Toledo 

FÓRUM AMAPAENSE DE RESiDUOS SÓLIDOS 
& CIDADANIA 

Edital de Convocação para Eleição da 

Secretaria Executiva 

Art. 1° - Ficam convocados os representantes 

institucionais componentes do Fórum Amapaense 
de Resíduos Sólidos e Cidadania para a inscrição 
de chapas de Eleição da Secretaria Executiva 

(biênio 2014·2015) do referido Fórum. de acordo 
com o Regimento Interno da Comissão Eleitoral 

aprovado na 48 Assembleia Ordinária realizada no 
dia 20 de agosto de 2013. 

§ 1• - Para efeito deste artigo, as Instituições 
constituintes do Fórum Amapaense de Resíduos 
Sólidos e Cidadania, aptas ao pleito são: 
CEREST!SESA- Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador 

CAOP-IJ/MPEAP .:.. Centro de Apoio Operactonal 
da Infância e Juventude 
ELETROBRAS ELETRONORTE Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil 
FECOMÉRCIO/AP - Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá 
FUNASA/AP- Fundação Nacional de Saúde 

IBAMA/NEA - Instituto. Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

SEMA - Secretãria de Estado do Meio Ambiente 
SIMS - Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social 
SRTEJAP/MTE - Superintendência Regional· do 
Trabalho e Emprego no Amapá 

SENAI-DRIAP ServiÇJ Nacional de 
Aprendizagetn lndust:·:al 

SESC-DR/AP- Serv:ço SGCial do Comércio 

SEMURIPMM Secretana Municipal de 
Manutenção Urbanística de Macapá 

§ 2' - Para efeit~ deste artigo. as lnstit~ções 
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. constituintes do Fórum Amapaense de Resíduos 

Sólidos e Cidadania, aptas ao direito do voto são: 

ACAM - Associação dos Catadores de Ma capá 

ADAP- Agência de Desenvolvimento do Amapá 

Banco do Brasil S.A.- GEPES Belém Plataforma 
Macapá/AP · 

Batalhão de Polícia Ambiental 

CAIXAIAP - Superintendência Regional do 
Amapá/GIDUR · 

CAESA - Companhia de Água e Esgoto do 
Amapá 

CMM -Câmara Municipal de Macapá 

CEREST/SESA- Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador 

CAOP-IJ/MPEAP - Centro de Apoio Operacional 

da Infância e Juventude 

COEM A -Conselho Estadual de Meio Ambiente 

ELETROBRAS ELETRONORTE Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil 

FECOMÉRCJO/AP - Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá 

FUNASA/AP- Fundação Nacional de Saúde 

IBAMA/NEA - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IEPAIGERCO - Instituto de Pesquisas Científicas 

e Tecnológicas do Amapá 

IMAP - Instituto do Meio Ambiente e de 

Ordenamento Territorial do Amapá- Suplente 
ONG MML- ONG Ministério Mãos Limpas 

PRODEMAC/MPEAP · Promotoria de Justiça de 

Defesa do Meio Ambiente. Conflitos Agrários, 

Habitação e Urbanismo - Suplente 
SEMA- Secretaria de Esuao do Meio Ambiente 
SETE - Secretaria de Es1ado do Trabalho e 

Empreendedonsmo 

SETUR - Secretaria de Estado ''" ·· "-"no -

Suplente 
SI MS · - Secretaria de· Estado da lndusão e 

Mobilização Social 

SRTE/AP/MTE - Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego no Amapá 
SEBRAE/AP- Serviço Brasileiro de Apoio a Micro 

e Pequenas Empresas 

SENAC-DRIAP Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 

SENAI-DRIAP Serviço Naciona! de 
Aprendizagem Industrial 

SESC-DRIAP- Serviço Sacia: do Comércio 
SEMURIPMM Secreêa·:a Municipal de 
Manutenção Urbanística de; Macapá 

SEMASTIPMM Secretaria Municipal de 

Assistencia Social e Trabalho de Macapá 
SECUL T/GAPELL - Secretaria de Estado da 
Cultura 
Art. 2° - Os interessados em concorrer ao pleito 

deverão fazer inscrição de chapas no período 06 a 
22 de novembro de 2013, no horário de 8:00h às 
12:00h h e 14:30h às 17:00 h nos diasúteis, junto 

a Comissão Elertoral Temporária, que funcionará 
na Secretaria de Estado de Meio Ambiente -
SEMA (Av. Mendonça Furtado, no 53, Centro), 
sala da Agenda Marrom/CPNA. 

Art. 3° · A eleição para a Secretariá Executiva do 
Fórum Amapaense de Re;íduos Sólidos e 
Cidadania ocorrerá no dia tO de dezembro de 
2013 com início da votação às 08h30min e término 
às 11 :OOh. 

Art. 4• .. Conforme capítulo 7 do Regimento 

Interno do -Fórum Amapaense de Resíduos 
Sólidos e Cidadania e ainda por se tratar de 

eleição exlraordinária, julga-se necessário informar 
que a posse ocorrerá imediatamente após a 

apuração dos votos. 

Presidente da omissão Eleitoral Temporária 
Jam c e de Souza/SE MA 

Presidente da Secretaria Executiva/FARS 



Maca â 08.11.2013 

FÓRUM AMAPAENSE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
& CIDADANIA 

Regimento para a Eleição da Secretaria 
Executiva 

Biênio 2014-2015 

Art. 1°- A Comissão Eleitoral Temporária (CET), 
Llstituída pela Assemb!eia Geral do Fórum 
Amapaense de Resíduos Sólidos e Cidadania do 
dia 22í05/2013, nos termos dos artigos 19 a 24 e 
seus incisos, do Regimento Interno do referido 
rorum, constituída de representantes das 
instituições Instituto do Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP), 
Promotoria de Meio Ambiente, Conflitos Agrários, 
Habitação e Urbanismo (PRODEMAC) e 
Secretaria de Estado do Turismo ISETUR\. 

§1• · A CET tem como objetivo realizar a eleição 
da ·secretaria Executiva para o exercício de 02 
(dois) anos, tendo como atribuições: 
a) Convocar, por meio de editais, a inscrição de 
chapas: 
bj Registrar a inscrição de chapas; 
c) Verificar participação das entiaaoes nas 
;eunfÓes de Fórum e vaÍidar a inscrição: 
d) Organizar e conduzir a votação, ·procedendo a 
posterior apuração dos votos: 
e} Elaborar relatório sobre a eleição· e proclamar 
os eleitos; 
f) Dirimir quaisquer dúvidas sobre a eleição e 
apuração. 
'§ .2" - A CET fica extinta após a conclusão dos 
trabalhos. 

Art. 2° - A votação se destina a eleger chapa 
completa mínima conforme art. 21 do Regimento 
Interno do referido Fórum, a saber: 
- Presidente; 
- Vice-Presidente: 
- Secretário: 
• Secretário 1\djunto. 

Art. 3° · As inscrições das chapas serão feitas 
junto à Comissão Eleitoral Temporária - CET, a 
partir r.~ lançarr.ento desta edital, 
i·11preterrvelrrHmte, até as 17 horas do dia 22 de 
novembro de 2013, mediante preenchimento de 
requerimento, com a apresentação . dos 
documentos exigidos para o pleito. a saber: 
cópias da Cédula de Identidade e CPF. e ainda. a 
declaração da Instituição participante indicando o 
nome do representante para a chapa. 
Art. 4° - No registro das chapas, observar -se-á o 
seguinte: 
I • As chapas serão registradas pela ordem de 
inscrição e identificadas numericamente: 
11 - É vedado o registro de ·chapas provisórias ou 
incompletas: 
111 - Nenhuma Instituição poderá inscrever·se em 
mais de uma chapa; 
1\f - Serão impassíveis de registro as chapas que 
estiverem em desacordo com o presente 
reg1mento. 
·Art. s• -- A votação será pm sufrágio universal e 
voto direto e secreto. 
Art. 6".- As Instituições terão competência para 
rxercer o direito de voto conforme os termos do 
artigo 22 do Regimento Interno do 'referido Fórum. 
Art. 7" - A. eleição em que trata o Art. 1 ° ·será 
realizada no dia 10 de dezembro de 2013, nc 
auditório da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. 
Art. 8° - Cada chapa poderá indicar 01 (um) fiscal 
para acompanhar o processo no dia da votação 
desde que não seja candidato; 
Art. go - Na realização da Eleição deverão ser 
coservados os segt;intes procedimentos: 
! - A comissão Eleitoral providenciará todos os 
n~eios necessários e suficientes para realização da 
!:ô!e!ção do Fórum: 
11 - O início da· votação :leverá ocorrer às 08:30h, 
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terminando as 11 :OOh; 
111 - A apuração deverá ser feita pela Comissão 
Eleitoral, irr.ediatamente após o encerramento da 
votação; 

lV - Será elerta a chapa que obtiver o maior 
m.irnero ae votos válidos; 
V - A ata deverá ser lavrada e assinada no 
decorrer da Eleição; 
VI - Ao apresentar·se para votar o eleitor deverá 
identificar-se com documento que tenha fotografia 
e assinar a follla de varação. 
Art. 10 • Qualquer recurso contra eventua1s 
irregularidades durante o pleito deverá ser 
impetrado por escrito à comissão eleitora! para as 
devidas providências até a divulgação do 
resultado linal. 
Art. 11 · Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Eleitoral. · 
Art. 12 ·Este regimento entra em vigor na data da 
sua aprovação pela Assembléia Geral. 

Macapá-AP, ~Q de:llgosto de 2013. 
,· I' 

Glaucla R-s/PRODEMAC 
Presidente da Cbmissão Eleitoral Temporária 

·Janwte de Souza/SE MA 
Pr!3sid_ente da Secretaria Execut:ya/FARS 

(Mobilização Social 

Cláudia Camargo Capiberibe 

PORTARIA N° 350/2013-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonância com o art.8°, ·inc. XII do 
Decreto n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Oficio n°01712013-
CEDIMAP, processo 2013168930. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento do 
·servidor Manoel Moacir TQmaz Abraçado, 
Motorista/Gabinete Executivo- CD1·1, que viajou 
da sede de suas atribuições Macapá-AP até os 
Municlpios de Porto Grande, Cupixi, Pedra Branca 
e Serra do Navio, com objetivo de acompanhar a 
Comissao Executiva do Conselho Estadual dos 
direitos da Mulher no Amapá-CEDIMAP, no 
perlodo de 16 a 19 de outubro de 2013. 

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

Macapá-Ap, 29 de outubro de 2013. 

PORTARIA 352f2013·SIMS 

1A SECRÊTÁR!A óe ESTA-oo :oA 
.INCLUSÃO'l:·MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso dàS 
suas atribuições que ~he fora outorgada ,Rela Lei n° 
'0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em 
.c;onsonáncia com o art. a•, inc. XII do ·oecreto n". 
'0029, de 03 de janei~o de _2005, tendo em vista o 
contido no Memo n• 099/13-NPEICPS/SIMS e no 
Processo 20t3no529. 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar o deslocamento do servidor, 
Marco Aurélio Tavares 'Saraiva, Psicólogo, que se 
deslocará da sede de suas atribuições Macapá-AP 
até a cidade de Brasllia-OF, com objetivo ·de 
participar e representar esta secretária - SIMS no 
Encontro Nacional: o papel da Educaçao no 
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Sistema Socioeducativo, afim de nivelar 
informações e atualizar a execuçao/ providências 
relativas a Proteçao .Social Especial do Estado, 
conforme preconiza a legislaçao da Polltica 
Nacional de Assistência Social, no período de 09 a 
12 de novembro de 2013. 

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

Macapá-Ap, 29 de outubro de 2013. 

r 

l. Xj))).dv./J ~'vk-~t 
C:í'aud ia Cain~o.l Capiberibe 

Secretária /SIMS 

PORTARIA N° 353/2013.SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 
das suas atribuições que lhe fora outorgada pela 
Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 
87, em consonância com o art.8°, inc. XII do 
Decreto n°. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo 
em vista o contido no Memo n° 33512013-
CARTIISIMS, no Processo 2013170905. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o deslocamento do 
servidor Antonio Alves Ferreira, Gerente de 

'Núcleo de Fortalécimento das Organizações 
Sociais/NFOR-COS-2, que se deslocou da sede 
de suas atribuições Macapá-AP até o municlpio de 
Amapá, com o objetivo de realizar Articulação 
Institucional e Mobilização da sociedade civil 
organizada, · em apoio à programação do 
aniversário do referido municlpio, no perlodo de 21 
a 22 de outubro de'2013. 

Art. 2" - Dê-se Ciência, Cu'!lpra-se e · 
Publique-se 

~acapá-Ap, 29 de outubro de 2013. 

Oii ... ,l •• -t;\J0G~J.'\L,·h. 
~á~o Qaplberibe 

Secretária /SfMS 

CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL- CEAS/AP 

RESOLUÇÃO N" 020/2013- CEAS I AP 

Dispõ& sobte a Aprovação da Reprogramação de ( 
Saldos dos Recursos do CAPACITASUAS 2012 r 

1 apresentado pela Secretana de Estado da Inclusão e 1 
Mobilização Soctal- SI MS para o exercício 2013 ' 

O CONSELHO ESTA DUAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CEAS. em Reunião Plenária extraordinária. ' 
realizada no dia .29 (ie outubro de 2013 de acordo 1 

com as competências e a1nbu1ções contendas pelo· 
Artigo 7°. Incisos VI e XI e pelo Art1go 22°. lnc1so XII § ; 
~o da Lei·n" 0256. de 22 de dezembro de 1995 e de_: 
acordo coÍJ1 a deCisão de seu Plena no. 

·RESOlVE: 

Artigo 1° - Aprovar a Reprogramação de Saldos dos I 
Recursos do ·CAPACITASUAS. referente ao ano de 1 
2012. apresentado pela Secretana de Estado da 
Inclusão e ·Mobilização Soc1al - SI MS para o exerci cio ,i 
201.3. no valor total de:~:210.107,70 (Duzentos e~: 
dez mil, cento e s_ete ·réais e· setenta centavos).; 
correspondente a ~250 .capacitandos, o que eqUivale . 
ao valor de R$ 840,43 (Óitocen.tos e quarenta reais . 
e quarénta e três centavos) por aluno. ,a ser': 
repassado para a 1nstitu1ção de Ensino·Superior (IES): 
contratada. · 

Artigo .2° • O CAPACITASUAS tem como 
objetiVo efetuar contrataçao de lr.stitlHÇêo de Ensino : 
Supérior- IES credenc1ada à rede Nac10nal de · 
Capacitação e Educação Permanente do Sistema 



Maca á, 08.11.2013 

Unrco de Assrsténcra Soc1al - SUAS. para realrzação 
do Curso de Capac1tação ele trabalhadores no ãrntJito 
elo sur,s. 
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CELISIMS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N' 005/2013 Art. 3° - ~sta Resolução entra ern v1gor na data de 
sua publicação e revogadas as diSpOSIÇões em 
contrá~1o 

- Dé CiênCia e publique-se 

Macapà-Ap. 31 de outubro de 2013 

SANDRA REGINA SMITH NEVES 
Pres1denre do CEAS-.i,P 
Decreto n° 496812013 

Coordenação de Formulação e Gestão da Política de 
Assistência Social- CFGPAS 

w 
01 

Relação Final de Entidades Habilitadas do 
Edital de Subvenções Sociais 2013 

ENTIDADES 
ASSOCIAÇAO DOS VOLUNTARIOS 
BAIRRO NOVA UNIÃO 

DO 

I 02 CASA DA HOSPITALIDADE 

-+-· --r ' CASA DA HOSPITALIDADE I 

04 ASSOCIAÇAO DE GAYS E LESBICAS E 
TRANSGr:NEROS DE SANTANA 

r-os ASSOCIAÇAO FILARMONICA 
EQUINÓCIO DAS ÁGUAS 

06 ASSOCIAÇAO DE MOVIMENTO HIP HOP 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

07 ASSOCIAÇAO DE GAYS E LESBICAS E 
TRANSGr:NEROS DE SANTANA 

! 
08 ASSOCIAÇAO DE MOVIMENTO HIP HOP 

DO ESTADO DO AMAPÁ 

09 CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS 

10 ASSOCIAÇAO NOSSA FAMILIA 

I 
11 SOCIEDADE EDUCACIONAL E 

SOCIOCUL TURAL PROVEDOR 

12 CENTRO DE PROMOÇAO HUMANA DR 
MARCELLO CANDIA 

13 ASSOCIAÇÂO EDUCAR · 
--

14 ASSOCIAÇAO FILAR MONICA 
EQUINÓCIO DAS ÁGUAS 

15 ASSOCIAÇAO DOS VOLUNTÁRIOS DO 
BAIRRO NOVA UNIÃO .. 

16 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO BAIRRO 
DO REMtDIO I E 11 

17 ASSOCIAÇAO EDUCAR 

18 I ASSOCIAÇAO DE MICARETA E 
CARNAVAL INFANTIL .DE SANTANA 

19 CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS 

20 ASSOCIAÇÃO ARTISTICA ·CULTURAL 

' I LINGUASOLTA ' 

I 

Macapá, 04 de Novembro de 2013. 

I ~ 

\i nü&"'Ul~1),r·"~J;lr 
! 

Cláudia Camargo Capiberibe 

Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social 

OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (AÇAI). 

A Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, com sede na Av. Procópio 
Rola N" 88, _Centro Administrativo, Macapá-Ap, 
Cep 68.906-010, fone (96) .2101-3405 - Email 
cel@s1ms.ap.qov.br, através de seu pregoeiro e 
equipe de apoio, torna público que as 09h00min, 
(horário local) do dia 27 de Novembro de 2013, 
realizará licitação na modalidade pregão 
presencial· - SRP, tipo menor preço Global, 
visando o Registro de Preços para eventual 
aquisição de gêneros alimenticios pereciveis 
(Açai), para atender a demanda do Abrigo São 
José, conforme especificações e condições 
assentadas no termo de referencia - anexo I do 
editaL 

Para obter o edital, os interessados deverão 
consultar o site: 
http://www.ap.gov.brlamapa/licitalguadro.php- ou 
apresentar pen drive e carimbo da empresa na 
CEUSIMS das 08h00min, ás 17h00min de 
segunda a sexta feira 

Macapá-AP, 07 de Novembro de 2013. 

·~ 
De1zon da Silva Rocha 

Pregoeiro/SI MS 
Portaria n'058!2013-SIMS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CELISIMS 

AVISO DE PREGAO PRESÉNCIAL N" 008/2013 

OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO (RECARGA DE ÁGUA MINERAL). 

A Secretaria de· Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, com sede na Av. Procópio 
Rola W 88, Centro Administrativo, Macapá-Ap, 
Cep 68.906-010, fone (96) 2101-3405 - Email 
cel@sims.ap.gov.br, através de seu pregoeiro e 
equipe de apoio, torna público que as 09h00min, 
(horário local) do dia 28 de Novembro de 2013, 
realizará licitação na modalidade pregao 
presencial - SRP, tipo menor preço Global, 
visando o registro de preços para eventual 
aquisição de material de consumo (recarga de 
água mineral), para atender a demanda do Abrigo 
São José. conforme especificações e condições 
assentadas no termo de referencia - anexo I do 
edital. 

Para obter o edital, os interessados deverão 
consultar o site: 
http://www.ap.qov.br/amapa/licita/guadro.phQ ou 
apresentar pen drive e carimbo da empresa na 
CEUSIMS das 08h00min, às 17h00min de 
segunda a sexta feira. 

Macapá-AP, 07 de Novembro de 2013. 

~ 
F$~-c--~ 

D~izon da Silva Rocha 
Pregoeiro/SI MS 

Portaria n'05812013-SIMS 
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CELISIMS 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2013 
CEL/SIMS- EXCLUSIVO PARA ME & EPP 

OBJETO: Registro de Preços para eventual 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, a 1im 
dé atender os centros de convivências, conselhos, 
abrigos e a SI MS, 

A Secretaria de Estado da .Inclusão e 
Mobilização Social, com sede na Av. Procópio 
Rola W 88, Centro Administrativo, Macapá-Ap, · 
Cep 68 906-010, fone (96) 2101-3405 - Email 
cel@sims.ap.gov.br, através de seu pregoeiro e 
equipe de apoio. torna público que as 09h.OOmin., 
(horário local) do dia 26 de novembro de 2013, 
realizará licitação. na modalidade PREGÃO na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, o edital pode ser obtido no site e 
http://www.ap.qov.br/amapa/licitalguadro.php ou 
com a apresentação de pen drive e carimbo da 
empresa na sala da CELISIMS das OShOOmin, às 
17h00min de segunda a sexta feira. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2013. 

(Comunicação 

Carlos Henrique Schmidt 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL 

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 
00412013- CPUSECOM 

OBJETO: Registro de preço para aqulslçlo de: 
material de consumo (cartuchos e toner). 

Publicado no Otário Oficial do Estado n•. 5570 no dia: 
10.10.13. Clrculaçlo em 10.10.13. · 

ONDE SE~: 

ITEM04 
Toner I im~sora Brother MFC 7220- TN- 350. 

Unld QTo I u~iT. I v. TOTAL \ . M~ 
u 10 I 110,10 I 1.100,00 I Brother 

LEIA-SE: 

ITEM04 
~Qner p/ impressora Brother MFC 7220- TN - 350. 

Unid QTD I u~ir .. I y_ TOTAL I Marca 
- --U 10 I 11000 I 1.100,00 j Brother 

· Dê-se ciência, cumpra-$8 e publiq~JM~e 

Macapã- AP, 08 de Novembro 2013. 
,( ...-~ 

'~~~~~~~fuO.SENA 
P nte da CPUSECOM 

DEC N" 1018 

Ollnc!a Consuelo Lima Araújo 

PORTARIA N" 734113-SESA 

Dispõe sobre a designação 
de servidor para exercer o 
acompanhamento c 
fiscalização da cxccuç~o 

dos contratos celebrados 



Macapá, 08.11.2013 

pela Secretaria de Estado 

dü Sallde do Amapá. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA. SAÚ!JE. no 
uso ele suas atribuiçoe~ que lhe ~ao 

conkridas pelo Dccrr.lo N' 1769 de 01.0·~.2013 
e, tr.•HIO em vista o d•Spol;to no IHl. 67 da Lei 
:1' ;;,G:36'9:S, <: corno :noldc S(·ÇJ•.JIIHio acJ q"c 
di~po~ C> art. G" do (),;ereto n" 22271 de julho 
tl~ 199/, e as dí•;posiçocs previst;~s 110 

Cur•trato. 

!'([SOLVE: 

í\r:. 1" · Desiunar o servidor abaillO indicado 
· pJr~. com obscrvã,lcin na lcgislaçao vigenta. 
:llt •. H ~omo fiscal elo Contrato celebrado entre 

Sr:crctaria de t:stacle da Saúde !lo 
,\,,,,1páiSESA e a Empresa a seg11ír cnunc.ad~: 

Cl:ntr ato: 026120'13 Proce\;so: 2010\~765'1 

C:mtratüdu: Tf{ATALIX SERVIÇOS 

M:,Bif:NTAIS 00 Bf<ASIL LTOA-EPP. 

i.Ji,i<:h: :J prc•:'>Cil!C C.t;ntrai•J 1!:111 C:lii110 :•IJJCIO 
a :v::t:;,tacjr, d.-, ~n:prc;;;·, e~pcr.i;Jiil:ul.; em 
s::;rcr:lJ dt: Coleta 1 ranspMin, TrJtt1111cnto i' 
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d(: :;,,., pubhcaçao, rNroaginclo seus cfertns a 
data de assinatura do Contrato acima 
cspecific:ado. 

DA ~;[CHt:T ill'dAiSES/\ 

PORTARIA NO 745/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prol. Geral n° · 
2013/57369; 

RESOLVE: 

Homologar a autorização .de deslocamento elo 
servidor MÁRCIO BASTOS TEIXEIHA - Chefe 
da Coordenadoria Regional de Saudc - CDS-3, 
da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a 
localidade de São Joaquim do Pacui, 
objetivando participar da ação denominada 
Plano Plurianual - PPA, parte integrante do 
Governo Perto do Você, no dia 27.07.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 05 de novembro de 2013. 

PORTARIA N° 746/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA OE GESTÃO 
EM SAÚDE no uso das atribuições que lhe são 
conferidas 'pelo Decreto n• 6212 de 01. 11.201'3 
e: considerando o que consta do Prol. Geral 11° 
2013/66183: 

RESOLVE: 

Homologar a autorização de deslocamento da 
servidora IVANEIDE FERREIRA DA COSTA -
T&cnica em Enfern1agcrn, a sede de suas 
aliviclades -· Macapá-Ap, ate a Cidar!_c _de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Curitiba - F R, ol)jcllva·HIO particip~r do li 
Scminario Ações Pela Vida "Cnanças, 
Adolosccntos, Jovens e familiares vivendo e 
convivendo com HIV/AIDS, no período de 01 a 
06.10.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRINSESA: Macapá· 
Ap, 05 de novembro de 2013. 

~~v,..;~.L~:t. ~~4~ ~..._,;·,-,".j.; ,.~~~:-.-. .;. ·~:.....;->
fNAlLCE RUBIA Mf:NDES DE SENA SOUZA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

PORTARIA N°747/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuh;ões que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2013/69886; 

RESOLVE: 

Designar a servidora LUANA PATRICIA DA 
SILVA - Contadora, a se deslocar da sede de 
suas atividades - Macapá·Ap, até a Cidade de 
Brasília - DF. com objetivo de participar do 
XXV Seminário Nacional dos Núcleos 
Estaduais de Apoio dos SlOPS - Sistema de 
Informações do Orçamento em Saúde, no 
período de 03 a 05.12.2013. 

GABINETE DA SECRETARIA/SESA: Macapa
Ap, 05 de novembro de 2013. 

~ti~~e·~·~~-~eNti~i(~é ~~·N·A ~o~Jf-A 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Satide 

PORTARIA N° 748113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE. no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013, 

e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2013161670; 

RESOLVE: 

Homologar autorilação de deslocamento dos 
servidores HEBER FÁBIO DE LEMOS 

GUIMARÃES - médico veterinário, CARLOS 
ALBERTO DA CRUZ BEZERRA e JOAQUIM . 

DAS NEVES ROSA NETO Altlliliures 

Administrativos, da sede de suas atividades -
Macapá-Ap, até o Município de Ferreira Gomes, 
objetivando realizarem ações de vigilância em 

saúde e conseqüentemente a Campanha de 
Vacinação antirrabica de cães e gatos, 

abrangendo as localidades de Paredão, Terra 
Preta, Caldeira ~ Ferreirinha, com meta de BO% 
da população canina c coleta de encéfalo 
canino para diagnóstico da raiva, no período 

de 23 a 30.09.2013. 

GABINETE DA SECRET ÁRIA/SESA: Macapâ· 
Ap, 05 de novembro de 2013. 

PORTARIA NO 749113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GES!ÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto n° 6212 de 

01.11.2013 e; considerando o que consta do 

Prot. Geral no 201317038S. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Conceder Suprimento de Fundo 
Especial - Ucc. 1473/2005, em nome da 
servidora SUZANA RODR.~G~_!'S MARTEL, no 
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valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
destinados a custear despesás de pronto 
pagamento, junto ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência· SAf-1U. 

Art. 2° • o· adiantamento concedido será 
aplicado no máximo de noventa {90) dias, à 
contar da data do recebimento. 

Art. 30 • A referida despesa, deverá ser 
empenhada na Fonte de Recursos 107, 
Programa de Trabalho n° 2489, Elementos 
de Despesas - 3390·30 - 'Material de 
Consumo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) 
e 3390·39 - Serviços ele Terceiros - Pessoa 
Jurídica, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais). 

Art. 4° • O suprido deverá apresentar a 
Prestação de Contas devidamente 
homologada pelo titular do Órgão, na 
UCCICAG, dentro de dez (lO) dias, contados 
do término do prazo de aplicação constantes 
no Art.2°. 

Art. 5° • Esta Portaria entra em vigor na dilta 
de publicação no DOE. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em 
Macapá-Ap, OS de novembro de 2013. 

JN'Ait~E fú~~~~~"{;~>s~ :~~--~Ld:iA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em 
Saúde 

PORTARIA N° 750113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE' GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n• 6212 de 01.11.2013, 
c considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2013/70851; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
ÉRICA DO NASCIMENTO FIÚZA e LUIZ 
FERNANDO CASTRO CORREA DA SILVA -
Auxiliares Administrativos." da sede de suas 

atividades - Macapá-Ap, ate o Município de 
Amapá, ·objetivando registrarem c realizarem o 
acompanhamento da ação Mais Saüde, no 
período de 22 a 23.10.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRINSESA: Macapa
Ap, 05 de novembro de 2013. 

.,..__,_Jz ~. • "'~~,)€·v"-C:í;Q. ~ ~ ~
I' í . .h-. . .. •. 

NAILtf ÚBIA~DES DE S~NA SOU~ . 
Secretaria Adjunta I Area de Gestão em Saúde 

PORTARIA NO 751113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto n° 6212 de 

· 01.11.2013, e considerando o que consta do 

Prot. Geral n° 2013170268; 

RESOLVE: 

Autorizar os servidores EDUARDO 

MONTEIRO CAROOSO - Enfermeiro, MARIA 

DO SOCORRO OliVEIRA ANDERSON -, . 

Psicóloga e MARIA 00 SOCORRO GATINHO 

RIBEIRO Assistente Social, a se 

deslocarem da sede de suas atividades -

MacapiÍ·Ap, até' a Cidade de Brasília - DF, 

com objetivo de participarem do I Congresso 

do Sistema Brasileiro de Trünsplantes, no 

período de 04 a 07.12.2013, com ônus 

.limitado jy~cimento integral) para esta _ 



Maca á, 08.11.2013 

Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRJA/SESA: Macapá
Ap, OS de novembro de 2013. 

' 1 l· . t'Y I ) . .L -"·· ,. 

i~~AÍLcÚu~{~ íJr;õEsó"~i~Á· s~Ú6 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em 
Saudc 

PORTA RIA N° 752/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013. 

e considerando o que consta do Prol. Geral n° 

2013170892; 

RESOLVE: 

Homologar autoriza·~ão de deslocamento da 

servidora CELINA TELMA Ft:RREIRA HAICK -

Psicóloga, ·da sedu ele suas atividades -

Macapá-Ap, até a Cidade de Brasiiia - DF. 

objetivando particip~r do evento PGASS pelo 

Ministério dJ Saúdo, no período de 22 a 

24.1l'.2013, com ônus limitado (vencimento 

integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DA SECR,ETÁRIAISESA: Macapá
Ap, OS de novembro de 2013. 

,{- . · • · ' /Jk, J{t..,.,J1? cU se....,._ S:;;u. }c".._ • 
KNAiléE RUBIA-1viENOES DE SENA SOEJZA 
S~:cretária Adjunta /Área do Gestão em Saude 

PORTA RIA N° 753/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe sao 

': _. conf~ridas ;pelo Decreto n° 6212 du 01.11.2013, 

e considerando o quu consta do Prot. Geral n" 

2013/12193; 

RESOLVE: 

Homologar autorização de deslocamento dos 

servidores JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, 

MANOEL DE SOUZA BARRETO - Agentes de 

Saude, MARLÚCIO rERREIRA DOS SANTOS e 
CLEO BERN/,RDO DE OLIVEIRA - Guardas do 

Endemias, oa sede de suas atividades ·

Macapá-Ap, ató os Municípios de Porto Grande 

e Ferreira Gomes. objetivando realizarem 
trcinomento c acompanhamento de apli~ação 
de inseticida no combate ve.torial da malária e 

dengue, no período c!e 26.02 a 09.03.2013. 

GABINEl E CA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 05 de f1ovc,nbro de 2013. 

ÁNAIL~~~s ~~Ã iootx~· 
Secretária Acljunta /Área de Gestão em Saúde 

PORTA RIA N° 754/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, Í10 uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo O<Jcreto n° 6212 de 01.11.2013, 

e C0f1Siderando o quo -consta do Prol. Geral r'l0 

2013/67675; 

RESOLVE: 

Hornologar a designação de desrocamento do 

servidor MÁRIO LUIS SILVATIERRA TAMES. 

módico, da sede de suas atividades - Macap~•

Ap, até a Cidade de São Paulo - SP, 

objetivando realizor o acompanhamento de 

paciente em estado grave, para tratamer1to 

Fora de Dornicili~ no período de 07 a 

09.10.2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

GABINETE DA SECRETARIAISESA: Macapá
Ap, 05 de novembro de 2013. 

L. kx. ~- r<--w:/4:;:ocí-i s--~ 
· 'À'NÃtlcE RUB1Mi1ENDES DE SENA SOUZA 

Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saude 

PORTA RIA N" 755113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA .DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013, 

e considerando o que consta do Prot. Geral n° 

2013/69890; 

RESOLVE: 

Designar a servidora JOZILMA DE MORAIS 

BRITO - Responsável por Atividades Nível 111 -

CDI-3. da sede de suas atividades - Macapà

Ap, até a Cidade de Brasília ·-DF, com objetivo 

de participar do XXV Seminário do Sistema de 

Informação em Saúde - SIOPS. no período de 

03 a 05.12.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macilpà
Ap, 05 de novembro de 2013. 

~U<.~~#~?ck~~.:X,.....J<>..-. 
ANAILCE RUB!.k'MENDES DE SENA SOlfZA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão em Saúde 

-·· -·--

PORTA RIA N° 756113-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 

EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013, 

e considerando o que consta do Prot. Gorai no 

2013172581; 

RESOLVE: 

Homologar a designação de deslocamento dos 

servidores MÁRCIO LUIZ DO VALE MARTINS·

Técf1ico em Enfermagem c KLEBER RUI DA 

SILVA COELHO- Gerente de Apoio Técnico

CDS-1, da sede de suas atividades - Macapá

Ap, até o Município de ltaubal do Piririm, 

objetivando realizarem visita técnica referente 

a denún.cia sobre o armazenamento do 

Aparelho de Raio-X, pertencente a UBS do 

referido Município, no dia 19.09.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapà
Ap, .05 do novembro de 2013. 

t .. i"/ . " '·· ·-J.t...,·Y:.L.J .... ._J ~:........._, .l?~...: .. _- !t;·,· .• ;.v: :.;~~"~ ..... -~ ·• ~·- -11.-k~<\- . 

,ANÁILCE RÚBIA J)IIENDES DE SENA sot:J'zA 
Secretária Adjunta /Área de GGstào em Saude 

PORTARIA N° 757/13-SESA 

A SECRETÁRIA ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 6212 de 01.11.2013 
e; considerando o que consta do Prol. Geral n° 
2013172584; 

RESOLVE: 

Homologar a designação de deslocamento do 
servidor MÁRCIO BASTOS TEIXEIRA - Chefe 
da Coordenadoria Reg1onal de Saude - CDS-3. 
da sede de súas atividades - Macapi\.Ap, até o 
Município de Oiapoque, objetivando participar 
da ação denominada Plano Plurianual - PPA, 
parte ír1tegrante do Governo Perto de Você, no 
período de 12 a 16.09.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIAISESA: Macapá
Ap, 05 de novembro de 2013. 

{j"'Q....J,..: ... ~. ~-A.f]f..·:., 4-t....:;~:. ·.:-'..:';:~-'\:·~ ... -~C'", 
IANAILCE RUBIA M.E'Í-JDES DE SENA SOUZA 
Secretária Adjunta I Área de Gestão ern Saúde 
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ERRATA DA ATA E ADJUDICAÇÃO 
RETIFICAÇÃO DO PROCESSO N°2012/76258- CPLJSESA

PREGÃO ELETRÔNICO N'029/2013 

Retificar a publ1cação do Pregão Eletrônico 029/2013 . para 
registro de preço para aquisição de moveos 
hospitalares/HE-SESA, pub\lc~da em 08 de Outubro de 
2013. no DiáfiO OfiCial do Estado do Amapá n• 5568. com 
wculação nas respectivas datas ac•ma 

Onde sele: 
VALOR UNITARIO DO ITEM N' 01 · R$19.750,00. 

Leia-se: -
VALOR UNITARIO DO ITEM W 01 ·R$ 19.749,9'0. 

Reqmtre-se e Publ•que·se 

Macapa, 08 de ~ovembro de 2013. 

FAB~ÍC}~Ncfói' SOUZA BARATA 
Pregoeiro da (;PLISESA 

(Desenvolvimento Rural ) 

Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 

PORTARIA 
N. • 538/2013·SDR 

A SECRETÁRIA oOE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123. Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. W 051/13-NEFICOAGRO/SDR de 
30. ~ 1.2013. 

RESOLVE: 

Destgnar os funcionários CAETANO DIAS THOMAS 
FILHO, Gerente de Núcleo de Expo-Feira, CDS-2, 
OLAVO RODRIGUES BARBOSA, ocupante do cargo 
de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. 
RAIMUNDO GERALDO BARRETO DE JESUS e 
MANOEL DE JESUS RODRIGUES FIGUEIREDO, 
ocupantes dos cargos de Agente de Atividade em 
Agopécuária ambos do Quadro de Pessoal do ex
Território Federal do Amapá para viajarem até o 
Município de Amapá, a fim de participarern dos serviços 
de limpeza e manutenção do Parque de Exposição João 
Pompilho, no períodode05à 15.11.2013. 

t~~~~.IDA MENDES 
lo Rural 

PORTARIA 
N.O 537/2013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIME,'-JTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. W 179/13-GABISDR de 30.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar. JOSUÉ DAS CHAGAS SILVA, Assessor 
Técntco de Desenvolvimento InstitucionaL CDS-1 e 
SANDRO DO ROSÁRIO ALMEIDA DA SILVA, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, (Contrato 
AdministrativoiSDR). para viajarem até o Município de 
Laranjal do Jari, a fim de participarem da cornitiva da 
secretária da SDR, da Ação de Governo· Perto de Você. 
nos dias 02 e 03.11.2013. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-sy-, 

Macapa~~30 de outubro de 20/3 c ei LA__. · · · )/' ·- .. ~ 
ADM. MARIA CRISTINA DO~OSÁRlO ÀLMEIDA MENDES 

Secretária de Estado da· !;leseryvolvimenlo Rural 



Maca á 08.11.2013 

PORTARIA 
N. 0 53612013·SDR 

A SECRETÁRIA DE EST ADÓ DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constrtuição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. W 197/13-CODER/SDR de 22.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar, HERMINIO MORALES SANDIFORD, 
Gerente de Núcleo de Organização Rural, CDS-2, para 
viajar até os Municípios de Mazagão, Serra do Navio, 
Porto Grande, Calçoene e Oiapoque, a fim de participar 
das visitas técnicas nas Associações contempladas pelo 
Programa Casas de Farinha-PRó-AGROINDÚSTRIA, 
no período de 29.10 à 06.11.2013. 

Dé-se ciêr.cia, cumpra-se e publique-se. 

Maca·pa-AP, 22 de outubro de 2013. 
.) ., ~ 

PORTARIA 
N.0 53512013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. N°.081/13-CER/SDR de 22.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar o funcionário ANTÕNIO JOSÉ DE SOUZA 
LOPES, Motorista do Secretário, CDI-2, para viajar até 
o Município de Calçoene. conduzindo o veiculo Pick-up 
MITSHUBISHI L 200, placa NEM - 3974, com técnicos 
da SDR, nos dias 24 e 25.10.2013. 

Dé-se ciéncia, cumpra-se e publique-se. 

PORTARIA 
N. 0 53412013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123. Inciso 11 da 
Constrtuição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. N°.080113-CERISDR de 22.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar o funcionário FÁBIO DOS SANTOS SILVA, 
ocupante do cargo· de' Analista de Desenvolvimento 
Rural do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, para 
viajar até o Município de Oiapoque, a fim de participar 
do levÍmtamento 'de dados que irão subsidiar a 
elaboração da proposta para construção de uma F~ira 
Popular, nos dias 24 e 25.10.2013. 

PORTARIA 
N. 0 53312013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usandó das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ·ao 
Memo. N".091/13-NPR/CODER!SDR de 22.10.2013. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Designar os funcicr;';rir,~ V:'P.~I~.•1 ~EIS DE OLIVEIRA, 
Gerente de Núcleo de Politica Rural, CDS-2 e 
UBIRAJARA TAVARES SARAIVA, Chefe de Unidade 
de Política de Aqüicuftura e Pesca, CDS-1, para 
viajarem até o Municipio de Porto Grande, a fim de 
participarem da reunião com a Colônia Z-16 e a 
Associação dos Agroextrativistas Ribeirin-hos do Rio 
Araguari, no dia 23.10.2013. · 

Dé·se ciência. cumpra-se e publiq 

PORTARIA 
N.0 53212013-SDR 

A SECRETÁRIA DE EST AOO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. N". 178/13-GAB/SDR de 22.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar, JOSUÉ DAS CHAGAS SILVA, Assessor. 
Técnico de Desenvolvimento lnstHucional, CDS-1, para 
viajar até o Municlpio de Amapá a fim de participar da 
comitiva da secretária da SDR, da Ação de Governo 
Perto de Você, nos dias 21 e 22.10.2013. 

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

PORTARIA 
N.0 531/2013-SDR 

·A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. N°.178-A/13-GAB/SDR de 22.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar, CÉSAR QUÉOPS MONTEIRO DA SILVA, 
Chefe de Gabinete. CDS-3, para responder 
acumulativamente como secretario em exercício nos 
dias 21 e 22.10.2013. · 

Dé-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

PORTARIA 
N. o 530/20 13·SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
O.ESENVOL VIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são co! 1feridas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
r"Jemo. N°. 089/13-PROTAF/CODER/SDR de 
16.10.2013. 

RESOLVE: 

Designar o funcionário EOINALDO NASCIMJ:NTO DA 
COSTA, Gerente de Assuntos Jurídicos, CDS-2, para 
viajar até a cidade de Fortaleza · CE, a fim de participar 
do XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREiTO 
ADMINISTRATIVO. no período de 01 à 07.11.2013. 

Dé-se ciência. cumpra-se e publique-se. 

hlacapá-AP, 18 ~ outubr~ de 2013/ .. 
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A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ' 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pe!o Art. 123, Inciso 11 da 
Cons\ituiçào do Estado do Amapâ e atendendo ao 
r,t8n't; N° 175113-GABiSDR de 14.10.2013. 

'RESOLVE: 

Designar o funcionaria ANTÓNIO JOSÉ DE SOUZA 
LOPES, lvlotorista do Secretario. CDI-2. para viajar até 
o Município de Calçoene. conduzindo o veiculo Pick-up 
MITSHUBISHI L 200, placa NEM- 3974 com técnicos 
da SDR. no d1a 15.10.2013. 

Dé-se ciência cumpra-se e publique-se. 

PORTARIA 
N.0 528/2013-SDR 

A SECRETÁRIA OE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapà e atendendo ao 
Memo. W 196!13-CODER:SDR de 11.10.2013. 

RESOLVE: 

Destgnar o fur.cionario JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 
ocupante de cargo de Agente Administrativo do Quadro 
de Pessoal do Estado do Amapa, para v1ajar até a 
c.d~de de Brasília - DF. a fim de participar da 2• 
Cor"fe•éncia Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustwavet e Solidario · CNDRSS. no período de 13 à 
18 10.2013. 

Dt::-st:: ciéncia. cumpra-se e publique-se. 

POR T 1A R I A 
. : N.0 5~7/2ói3_.sbR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
qu.e l_he são conferidas pelo Art. 123. Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
~1emo. N°. 174/13-GABISDR de .14.10.201~. 

R ES.OLVE: 

Designar, LORE~A CRISTINA ARAÚJO DA SILVA, 
Gerente do Projeto 'Assessoria de Comunicação', CDS· 
2, para viajar até o Município de Calçoene, a fim de 
participar da visita técnicas juntos aos produtores 
familiares, com objetivo de obter subsidias técnicos a 
serem utilizados na realização da AGROPESC de 2013, 
no Parque Exposição ~~ão P.ompilho, nos dias 15 e 
16.10.2013. 

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



Maca á, 08.11.2013 

(Fazenda Estadual ) 
Jucinete Carvalho de Alencar 

( P } N' 230/2013- SEFAZ 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
confendas por Le1 e tendo em v1sta o teor do Memo. n' 039 
12013- UCEPEISREIAP de 02.10.2013 

R E SOL V[: 

HOMOLOGAR a designaçao do servidor RAUL 
SOARES PEREIRA DE SOUZA, Gerente Geral do Protelo 
"Nota Ftscal Amapá", Código CDS-3. lotado na Secretaria de 
Estado da Fazenda, para responder acumulativamente pelo 
cargo Gerente Geral do ProJeto "Unidade de Coordenação e 
Execuçao de Projetos Especiais- UCEPE", Códtgo CDS-3, em 
substituição a respect1va trtular, TANIA MARA ESPINDOLA 
DOS SANTOS. que se afastou para usufruto férias 
regulamentares do exercício de 2013 no período de 07 a 1 C 1 O. 
2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá/AP, 04 .de novembro de 2013. 

i \\( \ __ \_)._ ~,_}) l 
JUC\.,ETÉ C~~;:LHO DE ALENCAR 
S~~ria de Estado da Fazenda 

( P } W 23112013- SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda da Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuiçóes que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em v1sta o teor do Memo. n' 039 
12013- UCEPEISRE/AP de 02.t0.2013. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a designação do servidor RAUL 
SOARES PEREIRA DE SOUZA, Gerente Geral do Projeto 
"Nota Fiscal Amapá". Código CDS-3. lotado na Secretaria de 
Estado da Fazenda, para responder acumulativamente pelo 
cargo Assessor Técn1co Nivel ttiiGabtnete, Código CDS-3, em 
substitutção a respectiva titular, LANA DE NAZARE TELES 
DO NASCIMENTO, que viajou até a cidade de Fortaleza • CE, 
no periodo de 07 a 10.10. 2013, designada pela Portaria n' 
2t012013-SRE de '15.10.2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapâ/AP. 04 de novembro de 20t3. 

\ _,()l\.\.\. \_v \ 
JUciNEJ',E'cARVALHO DE ALENcAR 

S"lli:tétária de Estado da Fazenda 

( P) N' 232/2013- SEFAZ 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá. usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vtsta o teor do Memo. n• 039 
/2013· UCEPEISREIAP de 02.t0.20t3. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a designação da servidOra LANA DE 
NAZARE TELES DO NASCIMENTO. Assessor Técnico Nivel 
111. Códtgo CDS-3, lotada na Secretaria de EstadO da Fazenda, 
para responder acumulat1vamente pelo cargo Gerente Geral 
do Projeto "Unidade de Coordenação e Execução de Projetos 
Especiais - UCEPE". Código CDS-3, em substituição a 
respectiva trtular, TANtA MARA ESPINDOLA DOS SANTOS. 
que se afastou para usufruto férias regulamentares do exercicio 
de 20 t3 no per iodo de t1 a 16.1 0.2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá/AP. 0(\e ~vembro de 2013 

. .L"tl~\ \J\ \. 'D \ 
JUCINETE iARVALHO DE ALENCAR 

SecrsiáiÍa de Estado da Fazenda 

( P} W 23312013- SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá. usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n' 03E 
12013- UCEPE/SREIAP de 02.t0.20t3 
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R E 5O L VE: 

HOMOLOGAR a designação da servidora LANA DE 
NAZARE TELES DO NASCIMENTO, Secretária Adjunta da 
Receita. Código CDS-4, lotada na Secretaria de Estado da 
Fazenda, para responder acumulativamente pelo cargo 
Gerente Geral do Projeto 'Unidade de Coordenação e 
Execução de ProJetos Especiais- UCEPE", Código CDS-3, em 
substrtu1ção a respediva titular, TANIA MARA ESPINDOLA 
DOS SANTOS. que se afastou para usufruto férias 
regulamentares do exercicio de 2013 no perlodo de 17 a 
21.10 2013 

Publique-se e cumpra-se 

Macapá/AP, 04 d~ novembro de 2013. 

( _j'J2t \)_ \ ~·l 
JUCI~.E q_R:VALHO DE ALENCAR 

Secretánâ de Estado da fazenda _ 

( P} N' 23412013- SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
sao conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Mame n' 068 
120t3- COFISINUFAT/SEFAZ. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento da servidora 
CLEIDENIRA TEIXEIRA MONTEIRO VIEIRA. Fiscal da 
Recerta Estadual, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda, 
para viajar da sede de suas atividades em MacapáiAP até a 
cidade de Londrinaii'R, no período de 05 a 08.t1.2013. a fim 

· de participar do VIl Congresso Brasileiro Muftid1sciplinar de 
Educaç_ão Especial. Sem ônus para Admrnistração. 

Publique-se e cumpra-se 

Macapá/AP, 06 de novembro de 20t3. 

: \ \ .. (\\\'·\.."-*'. 
Juc;N,ETE ciii'~~o DE A~EN R 

Secretariá de Estado da Fazen - . -- . 

{ P) N' 235/2013 • SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atnbuiçóes que lhe 
são conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n•. 
02212013-GEFEISEFAZ. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a designação do servidor 
JOSENILDO SANTOS ABRANTES, Assessor de 
Desenvolvimento lnstrtucionall Assessoria de Desenvolvimento 
InstitUcional, Código CDS-2. lotado na Secretana de Estado da 
Fazenda, para responder acumulattvamente pelo cargo 
Gerente Geral do "Projeto Educação Fiscal", Cód1go CDS-1, 
em substituição ao respectivo titular RAIMUNDO ALBERTO 
TAVARES AMOEDO que se afastou para usufruto de férias 
regulamentares do exercíc1o 2013 no período de 28.10 a 
17.t1.2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

MacapaiAP. 06 de novembro de 20t3. 

; ~ !, . ~ ... ' ~. \. .;~ I 
··-----· l 

JUC!NET~ CARVALHO DE ALENCAR 
Secretária de Estado da Fazenda 

( P } N' 236 I 2013-SEF AZ 

A Secretaria de Estado da Fazenda do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuiçóes que lhe 
são conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n• 
082/SEFAZIADtNS. 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a designação da servidora 
JACILEIDE MARQUES PACHECO. Presidente/Comissão 
Permanente de Licitação, Código CDS·2. lotada na Secretaria 
de Estado da Fazenda, para responder acumulativamente pelo 
cargo de Assessor de Desenvolvimento Institucional/ 
Assessoria de Desenvolvimento Institucional, Código CDS-2, · 
em subs!ltuição ao respedtvo trtular JOSENILOO SANTOS 
ABRANTES, no período de 29.10 a 02.11.2013, que v1ajou até 
a cidade do Rio de Janeiro/RJ, designado através da Portaria 
n'. 2t812013 de 2tlt0/20t3. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2013. 

. ,\I ~ 
JUCt~TE ~~~~H~~~ ~~N AR 

Secretária de Estado da Fazen 

( P) N' 237/2013-SEFAZ 

A Secretána da Secretar•a de Estado da FazeMa do 
Governo do Estado do Amapa, usando das atribuiç5es que lhe 
silo conferidas pQ[.:....Jgu_ tendo em vista o teor dn 
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Memo.701COFISINUFATISRE. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor LUIZ RIBAMAR DE NAZARE 
CANTUÁRIA, Responsável por Atividade Nfvel l/Núcleo d~ 
Macro Segmentos Econômicos I Coordenadona de 
Fiscalização, Código CDI-1, lotado na Secretaria de Estado da 
Fazenda. para responder acumulativameniJ pelo ~rgo de 
Chefe de Unidade/Postos Fiscats Porte 1/Nt;d~o de 
Fiscalização de Transito de Mercadonas/Coordenadotia de 
Fiscalização (Posto. Fiscal do Trevo) . Codiyo CDS-t, em 
substituição ao respectivo titula• JANtO COELHO ARI\Ú,IO, 
que se afastou para usufruto de férias regulamentare~ no 
periodo de Ot a 30.11.20D. 

Publique-se e cumpra-se. 

Mac.apá/AP ~ de ~ovemiJro de 2013 

; - )':\.~, .. ~: \.\ \. "'-l 
JUCI~TE CARVALHO DE ALENCAR 

Secreiãria de Êstado da Fazenda 

( P) N' 238/2013-SEFAZ 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá. usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n•. 
0004312013-SRE/COFIS/NUFES. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor THOMAS RtVELINO DE 
SOUZA RODRIGUES, Gerente de Núcleo/Núcleo de Macro 
Segmentos Econômicos/Coordenadoria de Fiscalização. 
Código CDS-2. lotado na Secretaria de Estado da Fazenda, 
para responder acumulativamente pelo cargo Gerente de 
Núcleo/ Núcleo de Fiscalização de 
Eslabelecimentos/Coordenadoria de Fiscalização. Código 
CDS-2, em substituição a respectiva titular IEDA PAULA 
GOMES RODRIGUES, no período de 04 a 08.1t.2013, que 
viajou até a cidade de Belém-PA, designada através da 
Portaria n' 22512013 de 23.t0.20t3. 

Publique-se e cumpra-se 

Macapá/AP, 06 de n~vembro de 2013. 

r · ~·· L \.. '-\ \\\o l 
JU~NETE·~~LHO DE ALEN4AR 

Secretária de Estado da Fazenda 

( P} N' 239/2013 • SEFAZ 

A Secretána de Estado· da Fazenda do 
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n'. 
043/20t3-COATEISEFAZ. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor JOSE ALBERTO 
ARAÚJO DE OLIVEIRA, Gerente de Núcleo/ Núcleo de 
Planejamento e Avaliação de Atendimento/ Coordenadoria de 
Atendimento. Cód1go CDS-2, lotado na Secretaria de Estado da: 
Fazenaa. para responder acumulat1vamente pelo cargo 
Coordenador/ Coordenadoria de Atendimento,. Código CDS-3. 
em substituição ao respectivo titular JECIVALOO FREITAS DE 
ANDRADE que se afastará para usufruto de férias 
regulamentares do exercício 20t3 no período de 20.tt a 
10.t2.2013 

Publique~se e cumpra-se. 

Macapá/AP, 06 de novembro de 2013. 

. ·,._.'>.\. ... \ \~-.. ~- ' .. i 
JUCINE,TE ÇARVALHO ~E ALENC R 

Secretãria de Estado da Fazenda 

( P ) N' 240/2013-SEFAZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo. n'. 
039/20t3- SRE/NUAF/SETOR DE PESSOAL. 

RESOLVE: 

DESIGNAR a servidora MARIA VERA CRUZ 
ARAUJO DE BRITO. Chefe de Unidade/Unrdade de . 
Administração/Núcleo Administrativo Financeiro, Código CDS-
1. lotada na Secretana de Estado da Fazenda. para nesponoer 
acumulativamente pelo cargo Responsável por Attv1dade Nivel 
111- PessoaVUnidade de Administração/Núcleo Administrativo 
Financeiro, Código CDt-3, em subst1tuiçao a respectiva titular 
RUBENICY DOS SANTOS FILGUEIRAS, no período de 27 a 
30.11.20t3, que viajara até a cidade de Maceió • AL. 
designada através da Portaria n'. 203/2013-SRE de 
t4.10.2013 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá/AP. 06 de novembro de 2013. 

\ ~\~\ \_-. I 
JUCINE.tt; CARVALHO DE ALENCAR 

Secretária de Estado da Fazenaa 



Macapá 08.11.2013 

( P) N" 241 /2013-SEFAZ 

A Secretana de Estado da Fazenda do 
Governo do Estado do Amapá. usando das atnbuiçõ~s que lhe 
são conferidas por Lei e tendo err. vista o teor do Memo n' 
16'i/NUCCF/COARE/SEFAZ. ' 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR designação da ~ervidora 
MARIA LUIZA RIBEIRO. Gerente de Núcleo/ Núcleo de 
PlaneJamento e Controle de Arrecadaç:Jo/ Coordenadoria de 

. Arrecadação, Código CDS-3, lotada na Secretaria de Estado 
da Fazenda. para responder acumulat1vamente pelo cargo de 
Gerente de Núcleo/Núcleo de Conta Corrente 
F1scal1Coordenadoria de Arrecadaçao. Código COS-2, em 
substitUiçãO a respect•va trtular NAZARÉ MARIA· HDMOBONO 
BRITO. que se afastou para tratamento :le saúde no perindo 
de 16 a 23.10.2013. · 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2013. 

'· •· .. '\ \... \..l \. '\.: } 
_____LL..~ ' 1 

JUCINÊl-f.CAAVALHO DE ALENC R 
Secretaria de Estado da Fazenda 

( P ) N' 242/2013-SEF AZ 

A Secretária de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usandO das atribuições que lhe sao 
conferidas por Le1 e tendo em v1sta o teor do Memo. n•. 
039!2013 -NUAF- SRE. . 

RESOLVE: 

DESIGNAR JACILEIDE MARQUES PACHECO. 
Presidente/Comissão Permanente de Licitação, Código CDS-2, 
lotada na Secretaria de Estado da Fazenda. para responder 
acumulativamente pelo cargo Gerente de Núcleo/Núcleo 
Administrativo Financeiro, Cód1go CDS-2. em substituiç:Jo a 
respectiVa titular TELMA MARIA CALIXTO DOS SANTOS. no 
período de 27 a 30 11.2013. que viaJará até a cidade de 
Maceió - AL. designada através da Portaria n'. 203/2013·SRE 
de 14.10.2013. 

Publique-se e cumpra-se. 

Macapá/AP, 06 ~e novembro de 2013 

\ , ::J. \. '\ \......; I 
JUCI~TE C~R\ÍALHO DE ALENCAR 

Scdct'áiia de r.:. ... tado d;1 razenda 

ATO DECLARATÓRIO N° 045/2013-COTRI/SRE 

Aprova o Regime Especial para a empresa 
UNAMGEM MINERAÇÃO E METALURGIA S/A 
·relativo ao beneficio fiscal ·incidente na 
aquisição de bens do ativo por indústrias de 
mineração e metalurgia, localizada no Estado 
do Amapá. 

A Secretária da Receita Estadual, com base na 
autorização prevista no art. 244. da Lei n° 
0400/97-CTE c/c com o inciso 11 do art. 415 do 
Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998 e, 

Considerando as disposições contidas no. 
Convênio ICMS 81, de 26 de julho de 2013. que 
autorizou o Estado do Amapá a conceder 
benefício fiscal incidente na aquisição de bens do 
ativo por indústrias de mineração e metalurgia, 
localizadas no Estado do Amapá; 

Considerando o disposto no Decreto n° 5767, de 
07 de outubro de 2013, 

Considerando, ainda, o contido no Processo n° 
5000052/20 i 3' 

DECLARA: 

Cláusula Primeira - Autorizada a empresa 
UNAMGEM MINERAÇÃO E METALURGIA S/A, 
CNPJ n° 42.593.269/0009-26 e CAD/ICMS n° 
03.032493-9, localizada na VL Santa Maria do Vila 
Nova, S/N Mina Santa Maria-Parte, Vila Nova, 
CEP 68.940-000, a usufruir dos benefícios fiscais 
de que trata o Decreto n° 5767, de 07 de outubro 
de 2013, nos termos deste Ato Declaratório. 

Cláusula Segunda - Fica reduzida a base de 
::álculo do Imposto sobre Operações Relativas à 
l:'rculação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviço de Transporte Interestadual e 
intermunicipal e de Comunicação - ICMS em 50% 

f 

~ (DIÁRIO OFICIAL) 

(cinquenta ,por cento) relativo ao diferencial de 
alíquotas incidente na aquisição de bens do ativo 
fixo, de origem nacional, relacionados no Anexo 
Unico do Decreto n° 5767, de 07 de outubro de 
2013 pela ir:Jdústria citada na Cláusula Primeira. 

Cláusula Terceira - O interessado no tratamento 
tributário previsto neste Ato Declaratório, estará 
sujeito ao cumprimento, de forma integral ou 
parcial, das seguintes condições gerais: 
I - de caráter sócio-econômico: 

a) manutenção ou geração de empregos, com 
utilização pr1oritária de mão-de-obra local; 
b) diversificação técnico-econômica e integração 
do empreeÔdimento ·à economia do Estado, de 

. modo a promover o processo de agregaç~o de 
valor na ativjdade beneficiada; \ 
c) elevação'lutura da receiía do imposto gerada na 
atividade beneficiada ou nas atividades 
econ'ómicas interligadas; 

. d) redução de custos e melhoria dos serviços 
prestados; 

11 -de caráter tecnológico e ambiental: 
a) observância do disposto na legislação 
ambiental e~ vigor; 

b) incorporação ao processo produtivo de 
tecnologias m·odernas e competitivas, adequadas 
ao meio ambiente; 

c) reintegração de áreas degradadas ao ciclo 
produtivo; 

d) utilização de normas de qualidade técnica no 
processo de produção; 
111 -de caráter espacial: 
a) promoção da integração sócio-econômica do 
espaço estadual; 
b) promoção da interiorização da atividade 
econômica; · 

c) localização em distritos industriais ou em áreas 
apropriadas à natureza do empreendimento; 
d) instalação· ou re-localização do empreendimento 
em áreas apropriadas, de modo a promover a 
desconcentração espacial da atividade econômica 
nos centros urbanos. 

Cláusula. Quarta Fica vedada a tránsferência dos 
bens adquiridos com a redução da base de cálculo 
de que trata a Cláusula Segunda para 
estabelecimentos localizados em outra unidade 

·lederada, bem como a vendas dos bens do ativo 
fixo, antes d:S completar 24 meses, contados da 
data da entrada em território amapaense. 

Parágrafo umco. O descumprimento do 
estabelecido no c'aput desta Cláusula acarretará 
perda do beneficio e a exigência do imposto, 
atualizado monetariamente, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Cláusula Quinta - Deverá constar no campo 
"Informações Complementares" dos documentos 
fiscais emitidos nas condições deste Ato 
Declaratório, a s~guinte expressao: "REDUÇÃO 
DE BASE DE CALCULO - REGIME ESPECIAL 
AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO N° 
045/2013- COTRIISRE". 

Clausula Sexta - O Regime Es·peclal outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia comunicação à empresa 
autorizada, na ocorrência de: 
I -superveniência de norma legal conflitante; 
11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial á Fazenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláu\ulas 
~condições: .. 

IV- ação fiscal proveniente de: 
a) falta de emissão de documento fiscal ou 
utilização de documento fiscal falso ou inidôneo; 
b) calçamento. de documentos fiscais; 
c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula Sé~íma - O Regime Especial ora 
aprovado terá vigência até 31 de dezembro, de 
2014 a COf!tar de sua publicação e sua 
prorrogação fica condicionada a apresentação, 
pelo interessado, de novo pedido até 30 (trinta) 
dias antes do .término do prazo de vigência deste 
instrumento. condicionado à prorrogação dos 
Decretos mencionados na Cláusula Segunda 
deste Ato Declaratório. 
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Clliusula Oitava - O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previs!as em 
Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Nona A fruição do benefício previsto na 
Cláusula Segunda fica condicionado à vedação de 

·utilização de quaisquer créditos fiscais. 
' Cláusula Décima - Este Ato Declaratório entrará 

em vigor na data de sua ·publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

Macapli, 17 de outubro de 2013 

.. ~'v~l-o \ 
Jucin e C o de Alencar 
Secretár1 eceita Estadual 

ATO DECLARATÓRIO N° 046/2013-COTRl/SRE 

Aprova o Re~lme Especi.al para a empres~ 
CICAL COMERCIO INDUSTRIA DE CAFE 
LIMITADA relativo ao beneficio fiscal à 
indústria do segmento de café localizada no 
Estado do Amapã. 

A Secretária da Receita Estadual, com base na 
autorização prevista no art. 244. da Lei n° 
0400/97-CTE c/c com o inciso 11 do art. 415 do 
Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998 e, 

Considerando as disposições · contidas no 
Convênio ICMS 63, de 26 de julho de 2013, que 
autorizou o Estado do Amapá a reduzir a base de 
cálculo da indústria do segmento de café 
localizada no Estado do Amapá; 

Considerando o disposto rio Decreto n° 5765, de 
07 de outubro de 20t 3, 

Considerando, ainda, o contido no Processo n° 
50000112/2012, 

DECLARA: 

Cláusula Primeira- Autorizada a empresa CICAL 
COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CAFÉ LIMITADA, 
CNPJ n° 05.995.030/0001-07 e CAD/ICMS n° 
03.000.183-3, localizada na Rua Manoel Eudóxio 
Pereira, 2458, Trem, CEP 68.900-000, Macapá
AP. a usufruir dos benefícios fiscais de que trata o 
Decreto n° 5765, de 07 de outubro de 2013, nos 
termos deste Ato Declaratório. 

Cláusula Segunda - Fica reduzida a base de 
cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviço de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal de Mercadorias e sobre à Prestação 
de Serviço de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS à 
indústria citada na Cláusula Primeira: 

I - em 75% (setenta e cinco por cento) do ICMS 
relativo ao diferencial dé alíquota incidente na 
aquisição de bens do ativo fixo relacionados no 
Anexo Único Decreto n° 5765, de 07 de outubro de 
2013;_ 

11 - de .tal forma que a carga tributária resulte na 
aplicação de 4% (quatro por cento), nas 
operações internas de café. 

Cláusula Terceira - O interessado no tratamento 
·tributário previsto neste Ato Declaratório, estará 
sujeito ao cumprimento, de forma integral ou 
parcial, das seguintes condições gerais: 

·I - de caráter sócio-econômico: 
a) manutenção ou geração de empregos, com 
utilização prioritária de mão-de-obra local; 
b) diversificação técnico-econômica e integração 
do empreendimento à economia do Estado, de 
m~do a promover o processo de agregaçãp ~e 
valor na atividade beneficiada; 
c) elevação futura da receita do imposto gerada na 
atividade beneficiada ou nas atividades 
econõmicas interligadas; 
d) redução de custos e melhoria dos serviços 
prestados; 
11 - de caráter tecnológico e ambiental: 
a) observância do disposto na legislação 
ambiental em vigor; 
b) incorporação ao processo produtivo de 
tecnologias modernas e competitivas, adequadas 
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ao meio ambiente: 
c) reintegração de áreas degradadas ao ciclo 
produtivo; 
d) utilização de normas de qualidade técnica no 
processo de produção; 

111- de caráter espacial: 

a) promoção da integração sócio-econômica do 
espaço estadual; 
b) promoção da interiorização da atividade 
econômica; • 

. c) localização em distritos industriais ou em áreas 
apropriadas à natureza do empreendimento; 

d) instalação ou re-localização do empreendimento 
em áreas apropriadas, de modo a promover a 
desconcentração espacial da atividade econômica 
nos centros urbanos. 

Cláusula Quarta Fica vedada a transferência dos 
bens adquiridos com a redução da base de cálculo 
de que trata o inciso I da Cláusula Segunda. para 
estabelecimentos localizados em outra unidade 
federada, bem como a vendas dos bens do ativo 
fixo, antes de completar 24 meses, contados da 
data da entrada em território amapaense. 

Parágrafo único. O descumprimento do 
estabelecido no caput desta Cláusula acarretará 
perda do benefício e a exigência do imposto, 
atualizado monetariamente, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Cláusula Quinta - Deverá constar no campo 
"Informações Complementares" dos documentos 
fiscais emitidos nas condições deste Ato 
Declaratório, a seguinte expressao: "REDUÇÃO 
DE BASE DE CÁLCULO - REGIME ESPECIAL 
AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO N° 
046/2013- COTRI/SRE''. 

Cláusula Sexta - O Regime Especial outorgado 
poderá, a 'qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia comunicação à empresa 
autorizada. na ocorrência de: 
I -superveniência de norma legal conflitante: 
11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; 
IV- ação fiscal proveniente de: 
a) falta de emissão de documento fiscal ou 
utilização de docuf_!l_élrl.to fiscal falso ou\nidôneo: 

b) calçamento de documentos fiscais; 
c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula Sétima - · O Regime Especial ora 
aprovado terá vigência até 31 de dezembro de 
2015 a contar de sua publicação e sua 
prorrogação fica condicionada a apresentação. 
pelo interessado, de novo pedido até 30 (trinta) 
dias antes do término do prazo de vigência deste 
instrumento, condicionado à prorrogação do 
Decreto mencionado na Cláusula Segunda deste 
Ato Declaratório. 

Cláusula Oitava - O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regulamento do ICMS 

Cláusula Nona A fruição do benefício previsto na 
Cláusula Segunda fica condicionado à vedação de 
utilização de quaisquer créditos fiscais. 

Cláusula Décima - Este Ato Declaratório entrará 
em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficiai do Estado. 

ATO DECLARATÓRIO N° 047/20.13-COTRI/SRE 

Aprova o Regime Especial para a empresa 
SOUZA E FERREIRA L TOA relativo ao 
beneficio fiscal à empresa extratora de pedra 
britada e de mão, localizada no Estado do 
Amapá. 

A Secretária da Receita Estadual, com base na 
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autorização prevista no art. 244, da lei n° 
0400/97-CTE c/c com o inciso 11 do art. 415 do 
Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998 e, 

Considerando as disposições contidas no 
Convênio ICMS 80, de 26 de julho de 2013, que 
autorizou o Estado do Amapá a conceder 
benefício fiscal à empresa extratora de pedra 
britada e de mão, localizada no Estado do Amapá; 

Considerando o disposto no Decreto n° 5766, de 
07 de outubro de 2013, 

Considerando, ainda, o contido no Processo n° 
5000369/2011, 

DECLARA: 

Cláusula Primeira - Autorizada a empresa 
SOUZA E FERREIRA L TOA, CNPJ n° 
03 806.022/0001-31 e CAD/ICMS n° 03.020.959-5, 
localizada na BR 156, Rural, Porto Grande, CEP 
68.997-000, a usufruir dos benefícios fiscais de 
que trata o Decreto n° 5766, de 07 de outubro de 
2013, nos termos deste Ato Declaratório. · 

Cláusula Segunda - Fica reduzida a base de 
·cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviço de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação~ ICMS ém 75% 
(setenta e cinco por cento) do ICMS diferencial de 
alíquota incidente na aquisição de bens do ativo 
fixo de origem nacional, listados no Anexo Único 
deste Ato à empresa extratora de pedra britada e 
de mão citada na Cláusula Primeira. · 

Cláusula Terceira - O interessado no tratamento 
tributário previsto neste Ato Declaratório, estará 
sujeito ao cumprimento. de forma integral ou 
parcial, das seguintes condições gerais: 
I - de caráter sócio-econômico~ 

a) manutenção ou geração de empregos, com 
utilização prioritária de mão-de-obra local; 

b) diversificação técnico-econômica e integração 
do empreendimento à economia do Estado, de 
modo a promover o processo de agregação de 
valor na atividade beneficiada; 

c) elevação futura da receita do imposto gerada na 
atividade beneficiada ou nas atividades 
econômicas interligadas: 

d) redução de custos e melhoria dos serviços 
prestados; 

11 - de caráter tecnológico e ambiental: 

a) observância do disposto na legislação 
ambiental em vigor; 
b) incorporação ao processo produtivo de 
tecnologias modernas e competitivas, adequadas 
ao meio ambiente; 
c) reintegração de áreas degradadas ao ciclo 
produtivo; 
d) utilização de normas de qualidade técnica no 
processo de produção; 
111 -de caráter espacial: 
a) promoção da integ(ação sócio-econômica do 
.espaço estadual: 
b) promoção da interiorização da atividade 
econômica; 
c) localização em distritos industriais ou em áreas 
apropriadas à natureza do empreendimento; 
d) instalação ou re-localização do empreendimento 
em áreas apropriadas, de modo a promover a 
desconcentração espacial da atividade econômica 
nos centros urbanos. 

Cláusula Quarta Fica vedada a transferência dos 
bens adquiridos com a redução da base de cálculo 
de que trata a Cláusula Segunda para 
estabelecimentos localizados em outra unidade -
federada. bem como a vendas dos bens do ativo 
fixo, antes de completar 24 meses, contados da 
data da entrada em território amapaense. 

Parágrafo único. O descumprimento do 
estabelecido no caput desta Cláusula acarretará 
perda do beneficio e a exigência do imposto, 
atualizado monetariamente, sem prejuízo da 
aplicaç.ão das penalidades cabíveis. 

Cláusula Quinta - Deverá constar no campo 
"Informações Complementares" dos document(J_~ 
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fiscais emitidos nas condições deste Ato 
Declaratório, a seguinte expressão: "REDUÇÃO 
DE BASE DE CÁLCULO - REGIME ESPECIAL 
AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO N° 
047/2013- COTRI/SRE". 

Cláusula Sexta - O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia comunicação à empresa 
autorizada, na ocorrência de: 
I -superveniência de norma legal conflitante; 
11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições: 
IV- ação fiscal proveniente de: 
a) falta de emissão de documento fiscal ou 
utilização de documento fiscal falso ou inidôneo; 
b) calçamento de documentos fiscais; 
c) fa!ta d~ rec()lhimento do ICMS. 

Cláusula Sétima - O Regime Especial ora 
aprovado terá vigência até 31 de dezembro de 
2014 a contar de sua publicação e sua 
prorrogação fica condicionada a apresentação, 
pelo interessado, de novo pedido até 30<-(trinta) 
dias antes do término do prazo de vigência deste 
instrumento, condicionado à prorrogação do 
Decreto mencionado na Cláusula Segunda deste 
Ato Declaratório. 

Cláusula Oitava - O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Nona - A fruição do benefício previsto na 
Cláusula Segunda fica condicionado à vedação de 
utilização de quaisquer créditos fiscais. 

Cláusula Décima - Este Ato Declaratório entrará 
em vigor na data de sua publicaç Diário 
Oficial do Estado. 

Macapá, 17 de outubro de 2013 

Juci~te a lho de Alen~ 1 
Secret'ru-ia d Receita Estadual 

ATO DECLARATÓRIO N° 048/2013-COTRIISRE 

Aprova o Regime Especial para a empresa 
F.W.P SOUZA L TOA relativo ao beneficio fiscal 
de redução de base de cálculo à indústria do 
segmento de colchões localizada no estado do 
Amapá. 

A Secretária da Receita Estadual, com base na 
autorização prevista no art. 244, da Lei n° 
0400/97-CTE c/c com o inciso 11 do art. 415 do 
Decreto n° 2269, de 24 de julho de 1998 e, · 

Considerando as disposições contidas no 
Convênio ICMS 64, de 26 de julho de 2013, que 
autorizou o Estado do Amapá à reduzir a base de 
cálculo da indústria do segmento de colchões 
localizada no Estado do Amapá; 

Considerando o disposto no Decreto n° 5764, de 
07 de outubro de 2013, 

Considerando, ainda, o contido no Processo n° 
5.0000041/2012, 

DECLARA: 

Cláusula Primeira- Autorizada a empresa F.W.P 
SOUZA LTDA, CNPJ n° 12.972.611/0001-80 e 
CAD/ICMS n° 03.038515-6, localizada no Rodovia 
Duque de CAxias, 585, Distrito Industrial, Santana
AP. a usufruir dos benefícios fiscais de que trata o 
Decreto n° 5764, de 07 de outubro de 2013, nos 
termos deste Ato Declaratório. 

Cláusula Segunda - Fica reduzida a base de; 
cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à i 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviço de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação- ICMS de forma 
que a carga tributária seja equivalente à aplicação 
do percentual de 4% (quatro por cento) sobre as 
operações internas de colchões produzidos pela 
indústria citada na Cláusula Primeira. 
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Cláusula Terceira- O interessado no tratamento 
tributário, previsto neste Ato Declaratório. estará 
sujeito ao cumprimento, de forma integral ou 
parcial. das seguintes condições gerais: 

I - de caráter sócio-econôm1co: 

a) manutenção ou geração de empregos, com 
utilização prioritária de mão-de-obra local: 

b) diversificação técnico-econômica e integração 
do empreendimento à economia do Estado, de 
modo a promover o processo de agregação de 
valor na atividade beneficiada: 

c) elevação futura da receita do imposto gerada na 
atividade beneficiada ou nas atividades 
econômicas interligadas; 

d) redução de custos e melhoria dos serviços 
prestados; 

11 - de caráter tecnológico e ambiental: 

a) observância do disposto na 1egi5/Bção 
ambiental em vigor; 

b) incorporação ao processo produtivo de 
tecnologias modernas e competitivas, adequadas 
ao meio ambiente: 

c) reintegração de áreas degradadas ao ciclo 
produtivo; 

d) utilização de normas de qualidade técnica no 
processo de produção; 

111 -de caráter espacial: 

a) promoção da integração sócio-econômica do 
espaço estadual: 

b) promoção da interiorização da atividade 
econômica; 

c) localização em distritos industriais ou em áreas 
apropriadas à natureza do empreendimento; 

d) instalação ou re-localização do empreendimento 
em áreas apropriadas, de modo a promover a 
desconcentração espacial da atividade econômica 
nos centros urbanos. 

· Cláusula Quarta - Deverá constar no campo 
"Informações Compleméntares" dos documentos 
fiscais emitidos nas condições deste Ato 
Declaratório, a seguinte expressao: ''REDUÇÃO 
DE BASE DE CÁLCULO - REGIME ESPECIAL 
AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO N° 
048/2013- COTRIISRE". 

Cláusula Quinta - O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia comunicação à empresa 
autorizada, na ocorrência de: 
1- superveniência de norma legal conflitante: 
11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 
111 - inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; 
IV - ação fiscal provemente de: 

· a) falta de emissão de documento fiscal ou 
utilização de documento fiscal falso ou inidôneo; 
b) calçamento de documentos fiscais; 
c) falta de recolhimento do ICMS,__ . 

Cláusula Sexta - O Aégime Espécial ora 
aprovado terá wigência até 31 de dezembro de 
2014 a contar de sua publicação e sua 
prorrogação fica condicionada a apresentação, 
pelo interessado, de novo pedido até 30 (trinta) 
dias antes do término do prazo de vigência deste 
instrumento, condicionado à prorrogação do 
Decreto mencionado na Cláusula Segunda deste 
Ato Declaratório. 

Cláusula Sétima - O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Oitava - O benefício previsto neste Ato 
Declaratório fica condicionado à vedação de 
utilização de qualquer crédho fiscal. r 
Cláusula Nona - Este Ato Declaratório entrará em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. 

Macapá, 21 de outubro de 2013 

( ~Cu .. \'-)\...,_. \ 
Jucin~e Alencar 

Secretária da Receita Estadual 
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ATO DECLARA TÓRIO N° 049/2013-SRE. 

Aprova Regime Especial de procedimentos 
fiscal para a empresa VIAÇÃO POLICARPO$ 
L:rDA, referente cumprimento de obrigações 
fiscais relativas ao ICMS, na forma que 
especifica. 

A Secretária da Receita Estadual, de acordo 
com a autonzaçao prevista no Art. 244. da Le1 
n°0400/97 - CTE c/c com os artigos 415 e 505 do 
Decreto n° 2 269/98- R ICMS, 

Considerando o disposto na Le1 n° 1. 759, de 
03/07/2013, que concede isenção do ICMS !1a 
aquisição de óleo diesel ou b1odiesel efetuada por 
empresa concessionária de transporte coletivo 
público intermunicipal e urbano de passageiros. 

Considerando a necessidade no controle nas 
operações de vendas de combustlveis no Estado 
doAmapã, 

Considerando que através deste ato evita·se o 
processo de ressarcimento mensal das 
distribuidoras junto a SRE. 

Considerando que o regime espec1al ora 
postulado nao preJudicará a segurança e a 
garantia do interesse da Administraçao Pública 
Estadual, estando resguardado o atendimento aos 
princípios de ma1or simplicidade e adequação em 
face da natureza das operações e prestações a 
cargo da requerente, 

Considerando o disposto no Parecer Fiscal 
n°12812013-COTRI-SRE. objeto do ped1d0 
formulado no processo n° 28730.023505/2013; 

O EC L A R A: 

Clâusula primeira - Autorizada a empresa 
VIAÇÃO POLICARPOS L TOA, empresa 
devidamente inscrita no CNPJ/MF no 
07 716.12310001-72 CAO-ICMS n• 03.029.219-0. 
estabelecida na Rua Ctáud1o Lúcio Monteiro, 1027 
- Centro, Município de Santana - Amapá, a 
adquirir óleo diesel ou biodiesel com isenção do 
ICMS para consumo na prestação de serviço 
público de transporte coletivo. da empresa 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SIA, situada a 
Rodovia Duque de Caxias, 203, Bairro Paraíso. 
município de Santana, inscnta no CNPJ 
34.274.23310207-15 e CAD-tCMS N° 03 001.812· 
4, conforme prevista na Port!lr"" lnl~>rinotirotcional 

n• 007/2013-GAB/SRE. 

Cláusula segunda - A empresa beneficiária 
devera informar a qUilometragem percorrida por 
mês, para fins de apuraçêo da cota individual de 
combustlveis a cada 6 (seis) meses. 

Cláusula terceira - A VIACÁO POLICÁRPOS . 
L TOA de remeterá ao Ni.icteô· 'de ' Mac-ro · 
Segmentos Economioos da "Coórdenadoria · 'de 
Fiscalização- COFISISRE, até o ú1!1mo dia útil da 
primeira qwnzena do mês subsequente ao fato 
gerador, relatório em papel e em meio eletrônico 
com as informações relat1vas ás operações 
realizadas no mês antenor contendo, no mínimo, o 
seguinte. 

·a) denom1naçao soc,al. CNPJ, 
inscriçilo no Cadastro de Contnbuintes do ICMS e 
Cadastro de Contribuintes do ISS se houver; 

b) placa e chassi dos veículos 
utilizados na prestação do serviço de transporte; 

c) owlometragem percornda por 
veiculo; 

d) óieo diesel ou biod1esel consumido 
por veiculo; 

e) coeficiente de consumo, calculadc 
dividindo-se a quilometragem percorrida pele 
combustível consumido. 

f) linhas que trabalhou 

Paràgrafo único. Ao relatório em papel de que 
trata o caput desla cláusula. deverão se1 
anexadas às respectivas cópias das Notas Fiscais 
de venda de óleo diesel e biodiesel para a 
empresa de transporte beneficiada com a isenção 
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do ICMS de que trata este Ato Declaratório. 

Cláusula quarta - A inobservância aos 
·procedimentos prevtslos no Decreto n• 

4.12212013, como meio de burlar a legislaçao 
tributária. determinará a perda automática da 
ef1cácia deste Ato Declaratório e o retorno à 
disciplina normal aplicável a matéria. sem preJuizo 

- da exigência do crédito tributário ~e_r.inente. 

Cláusula quinta - O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula sexta - O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente. ser revogado ou alterado. 
mediante prévia comunicacão ..jl empresa 
autorizada, na ocorrência de: 
i- superveniência de norma legal conflitante: 

11 - situaçao em que este Regime Espec1a1 v1er a 
tornar-se prejudicial á Fazenda Pública 
Estadual, 

111 - inobservância de qualquer das condições 
previstas nos artigos 2• e 4" do Decreto n• 
4.122113: 

IV- açao fiscal proveniente de: 

a) falta de emissao de documel'to fiscal ou 
utilizaçêo de documento fiscal falso ou 
inidôneo; 

bl calçamento de documentos fiscais: 
c) falta de recolhimento do ICMS sobre, o 

serviço de transporte de passageiros no 
caso de prestações intermunicipais. 

Clâusula sétima - O Regime Especial ora 
aprovado terá a duraçao de 1 (um) ano a .contar 
de sua publi;:açáo e sua prorrogação fica 
condicionada a apresentação, pelo interessado, 
de novo pedido até 30 (trinta) dias antes do 
término do prazo de vigência deste instrumento. 

Cláusula oitava - O Regime Especial entra em 
vigor na data da publicação deste Ato 
Declaratório no Diário Oficial do Estado. 

Macapá, 30 de outubro de 2013. 

( ~\À_\_,W' 1 
JUCIN~HO DE ALENCAR 

Secretaria da Receita Estadual. 

ATO DECLARATÓRIO N• 050/2013-SRE. 

Aprova Regime Especial de procedimentos 
fiscal para a empresa 'fPI'RANGA .PRODUTOS 

DE PETRÓLEO S/ A, referente cfu;tlprimento' de 

o~rigaç~e~ _f,isqais r'11atiy,a,s1 ao,:I,CfV!§, .na -forma 
que e~p_ec1f1ca. :' ,. ~-~o , - '." - · ,, . 

A Secretária da Receita Estadual, de acordo 
corn a autorização prevista no Art. 244. da Lei 
n.0 0400/g?- CTE c/c com os artigos 415 e 505 do 
Decreto n° 2.269/98 - RICMS; 

Considerando o disposto na Lei n° 1.759, de 
03/07/2013, que concede isenção do ICMS na 
aquisição de óleo diesel ou biodiesel efetuada por 
empresa concessionária de transporte coletivo 
público intermunicipal e urbano de passageiros. 

Considerando que o regime especial ora 
postulado nao prejudicará a segurança e a 
garantia do interesse da Administração Pública 
Estadual, estando resguardado o atendimento aos 
principias de maior simplicidade e adequação em 
face da natureza das operações e prestações a 
cargo da requerente; 

Considerando a necessidade no controle nas 
operações de vendas de combustrveis no Estado 
do Amapá; 

Considerando que através deste ato evita-se o 
processo de ressarcimento mensal das 
distribuidoras junto a SRE. 
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Considerando o disposto no Parecer Fiscal 
n"129/2013-COTRI-SRE, objeto do pedido 
formulado no processo n• 28730.023131/2013; 

DECLARA: 

Cláusula primeira - Autorizada a empresa 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS. 
com sede no Rio de Janeir.o. à Rua General 
Canabarro. 500, Maracanã, CNPJ/MF n• 
33.160.000.167/1130-62, CAD-ICMS n• 
03.019.268-4, a fornecer a cota de óleo diesel ou 
biodiesel com isenção do ICMS prevista na 
Portaria lnterinstitucional n• 007/2013-GAB/SRE, 
de 03 de setembro de 2013 a IPIRANGA . 
PRODUTOS DE PETRÓLEO SfA, inscrita no 
CNPJ 33.337.122/0077-25 e CAD-ICMS N° 
03.001.851-5. 

Cláusula segunda - A lpiranga Produtos de 
Petróleo S/A responderá pelo pagamento do 
imposto e seus acréscimos legais, sem prejulzo da 
revogação do beneficio e demais penalidades 
previstas em lei. caso adquira 'com 1senção do 
ICMS em quantidade superior a cota estabelecida. 

Cláusula terceira- O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em 
Lei e no Regulamento do ICMS. · 

Cláusula quarta - O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado. 
mediante prévia c"omunicação à empresa 
autorizada, na ocorrência de: 

I - superveniência de norma legal conflitante; 

11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual; 

111- inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; 

IV- ação fiscal proveniente de: 

a) falta de emissão de documento fiscal ou 
utilização de documento fiscal falso ou 
inidõneo: 

b) calçamento de documentos fiscais: 

c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula quinta - O Regime Especial ora 
aprovado terá a duração de 1 (um) ano a contar 
de sua publicação e sua prorrogação fica 
condicionada a apresentação, pelo interessado, de 
novo pedido até 30 (trinta) dias antes do término 
do prazo de vigência deste instrumento. 

Cláusula sexta - O Regime Especial entra em 
vigor na data da publicação deste Ato Declaratório 
no Diário Oficial do Estado. 

Macapà, 30 de outubro de 2013. 

( ~ '"''"'~ '\.? \ 
JUCI~ARVALHO DE ALENdAR 

Secretaria da Receita Estadual. 

ATO DECLARATÓRIO N°051/2013-SRE. 

Aprova Regime Especial de procedimentos fiscais 
para a empresa lpiranga Produtos de Petróleo 
SI A, relativo à isençilo de óleo diesel as empresas·. 
de transporte coletivo. 

A Secretária da Receita Estadual, de acordo 
com a autorização previs:a no /\rt. 244. da Lei 
n.o0400/97- CTE c/c com os artigos 415 e 505 do 
Decreto n• 2.269/98- R ICMS; 

Considerando o disposto na Lei n• 1.759. de 
03/07/2013, que concede isenção do ICMS na 
aquisição de óleo diesel ou b1odiesel efetuada por 
empresa ·concessionária de transporte coletivo 
público intermunicipal e urbano de passageiros. 
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Considerando que o regime especial ora 
postulado não prejudicará a segurança e a 
garantia do interesse da Administração Publica 
Estadual. estando resguardado o atendimento aos 
principias de maior simplicidade e adequação em 

face da natureza das operações e prestações a 
cargo da requerente; 

Considerando a necessidade no controle nas 
operações de vendas de combustíveis no Estado 
do Amapá; 

Considerando que através deste ato evita-se o 
processo de ressarcimento mensal das 
distribuidoras junto a SRE. 

Considerando o disposto no Parecer Fiscal n• 

129/2013-COTRI-SRE, objeto do pedido formulado 
no processo n• 28730.023131/2013; 

O EC LA RA: 

Cláusula primeira - No fornecimento de óleo 
diesel ou biodiesel com beneficio da isenção do 
ICMS às empresas concessionárias de transporte 
coletivo público rodoviário urbano e intermunicipal 
de passageiros, a empresa IPIRANGA · 
PRODUTOS DE PETROLEO S/A, inscrita no 
CNPJ sob o n• 33.337.122/0077-25, inscrita no 
CAD-ICMS n• 03.001.851-5. deverá cumprir os 
procedimentos fiscais .nos termos do presente 
Regime Especial. 

Cláusula segunda - A empresa deverá remeter 
ao Nucleo de Macro Segmentos Econômico da 
Coordenadoria de Fiscalização - COFIS/SRE, até 
o último dia útil da primeira quinzena do mês 
subsequente ao fato gerador, relatório em papel e 
em meio eletrónico com as informações relativas 
às operações realizadas no mês anterior 
contendo, no mínimo. o seguinte: 

1 -nas aquisições da refinaria: 

a) número e data da emissão da Nota Fiscal 
que acobertou a aquisição de óleo diesel ou 
biodiesel: 

. b) quantidade, valor unitário e valor total do 
óleo diesel ou biodiesel adquirido; 

c) número e âata da em1ssão da Nota Fiscal 
que acobertou a aquisição do óleo diesel ou 
biodiesel isento do ICMS; 

d) quantidade, valor unitário e valor total do 
óleo diesel ou biodiesel adquirido com a isenção; 

2- nas vendas para as empresas de transportes: 

a) denominação social, CNPJ e CADIICMS, 
se houver, da empresa de transporte público 
coletivo urbano e intermunicipal de passageiro 
destinatária do óleo diesel ou biodiesel; 

b) número e data da emissão da Nota Fiscal 
de venda de óleo diesel ou biodiesel, 
acompanhado das respectivas cópias das notas 
fiscais; 

c) quantidade, valor unitário e valor total do óleo 
diesel ou biodiesel vendido; 

d) ne campo "lnfonnações Complementares" da 
NF-e deverá constar a expressão: "ICMS isento 
conforme Lei n• 1.579/2013 - Ato Declaratório 
n"051 /2013-SRE" 

Cláusula terceira - A beneficiária deste Ato 
responderá pelo pagamento do imposto e seus 
acréscimos legais, sem p,ejuiZG da revogação do 
beneficio e demais penalidades previstas em lei. 
caso adquira com isenção do ICMS e não 
fornecida às empresas de transportes público. 

Cláusula quarta - A empresa deverá fazer o 
lançamento do volume do óleo diesel ou biodiesel 
no campo "ganho" do Anexo I. do Relatório de 
Movimentação de Combustível Derivado de 
Petróleo do SCANC, pelo fato de não ter retenção 
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do ICMS, para evitar a transmissão dos arquivos 
com estoque irreal no mês de referencia. 

Cláusula quinta - A cota individual da empresa 
de transpcrte com o beneficio da isenção é 
estabelecida em Portaria I nterinstitucional n• 
007/13 editada pelas Secretarias da Receita 

Estadual e Secretaria de Estado de Transporte, 

conforme abaixo: V\ () ' ' ' . -., . 
Empresas de Transporte - CNPJ - Fornecedor -
Volume Consumo/Mês-Litros: 

01. FK TRANSPORTES E SERVIÇOS L TOA -
11.148.883/001-06- lpiranga S/ A. 110.000 litros. 

02. VIAÇÃO POLICARPOS L TOA 
07.716.123/0001-72 -lpiranga S/A. 179.1671itros. 

03. VIAÇÃO VALE DOS AMAZONAS L TOA -
08.489.409/0001-25 -lpiranga S/A. 20.011 litros. 

Cláusula sexta. O presente Ato Declaratório não 
exonera o cumprimento das demais obrigações 
previstas em Lei e no Regulamento do ICMS .. 

Cláusulâ sétima. O Regime Especial outorgado 
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo da 
autoridade concedente, ser revogado ou alterado, 
mediante prévia comunicação à empresa 
autorizada, na ocorrência de: 

I -superveniência de norma legal conflitante; 

11 - situação em que este Regime Especial vier a 
tornar-se prejudicial-à Fazenda Pública Estadual; 

111- inobservância de qualquer de suas cláusulas 
e condições; 

IV- ação fiscal proveniente de: 
a) falta de omissão de documento fiscal ou 
utilização de documento fiscal falso ou inidôneo; 
b) calçamento de documentos fiscais· 
c) falta de recolhimento do ICMS. 

Cláusula oitava. O Regime Especial ora aprovado 
terá a duração de 1 (um) ano a contar de sua 
publicação e sua prorrogação fica condicionada a 
apresentação, pelo interessado, de novo pedido 
até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de 
vigência deste instrumento. 

Cláusula nona. O Regime Especial entra em 
vigor na data da publicação deste Ato Declaratório 
no Diário Oficial do Estado. 

Macapá, 30 de outubro de 2013. 

(j;;)Ç.),J.~\ üS! 1 
JUCINETE ~ALHO DE ALENCAf 

Secretária da Receita Estadual 

ATO DECLARATÓRIO N° 05212013-COTRIISRE 

Prorroga a vigência do Ato Declaratório n° 
00612010 alterado por meio do Ato Declaratório 
n' 00812010, que Aprova Regime Especial para 
a empresa Y B YATCHS COMÉRCIO DE 
EMBARCAÇ0ES L TOA, referente ao 
cumprimento de obrigações fiscais relativas ao 
ICMS, na forma que especifica. 

O Secretário da Receita Estadual, tendo em 
vista as disposições dos artigos 44, § 2° e 244, da 
Lei n° 400, de 22 de dezembro de 1997 c/c com os 
artigos 415 do Decreto n' 2269/98 - RICMS; 

Considerando o que dispõe a Lei Complementar 
n' 87/96, em seu art. 2', §1', quanto à tributação 
pelo ICMS. na entrada de mercadorias 
procedentes do exterior, qualquer que seja a sua 
finalidade; 

Considerando a necessidade de se estabelecer 
controles para operações de importação de 
produtos do exterior sem os favores fiscais 
previstos na Lei n' 8.387/91 e no Decreto n' 
517/92, na conformidade do art. 127 da Lei n' 
400/97, do Decreto n' 4098/11 é do Decreto n' 
5236/11; 

Considerando, ainda, o disposto no Parecer 
Fiscal n° 130/2013-COTRI/SRE, objeto do pedido 
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• 
formulado no processo n° 28730.020839/2013; 

DE C L A R A: 

Cláusula Primeira -Autorizada a prorrogação do 
Ato Declaratório no 006/2010, alterado por meio do 
Ato Declaratório no 008/201 O - COTRI/SRE e 
prorrogado por meio dos Atos Declaratórios no 
023/2011 e 025/2012, que concede regime 

· especial ae procedimentos fiscais para a empresa 
Y B YATCHS COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES 
L TOA, referente ao cumprimento de obrigações 
relativas ao ICMS, conforme disposto na Lei no 
8.387/91 e no Decreto no 517/92, na conformidade 
do art. 127 da Lei no 400/97, do· Decreto no 
4098/11 e do Decreto no 5236/11. 

Cláusula Segunda O Regime Especial 
outorgado poderá, a qualquer tempo e a critério 
exclusivo da autoridade concedente, ser revogado 
ou alterado, mediante prévia comunicação à 
empresa autorizada, na ocorrência de: 

I -superveniência de norma legal confNtante; 
11 - situação em que este Regime Especiàl vier a 
tornar-se prejudicial à Fazenda Pública Estadual:. 
111 - inobservância de. qualqÚer de suas cláusulas 
e condições; 
IV- ação fiscal proveniente de: 
a) emissão de documento fiscal ou utilização de 
documento.iiscal falso ou inidôneo: 
b) calçamento de documenteis fiscais; 

. c) falta de recolhimento do ICMS. 

' Cláusula Terceira - O presente ato não exonera 
o cumprimento das demais obrigações previstas 
em Lei e no Regulamento do ICMS. 

Cláusula Quarta - A prorrogação do beneficio 
deverá ser solicitada em até 30 (trinta) dias antes 
do vencimento da concessão, para análise do 
setor competente, desta Secretaria. 

Cláusula Quinta - Este Ato Declaratório entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, produzindo efeitos até 31.12.2014. 

Macapá, 04 de novembro de 2013. 

/ hll: L\.\>&' 
Jucin·~~~ Alencar 
Secretária da R_eceita Estadual 

ACORDAO N° 023/2013 
RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFICIO N°06/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.0 28730.001763/2001 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 684/2000 
RECORRENTE. LEMS F ARMA D!ST. FARMAC~UTICA L TOA 
CAD-ICMS: StN 
CNPJ (MFJ: 05.963.350/0001·77 
RECORRIDA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
REI:ATOR: FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE 
DATA DO JULGAMENTO: 27t08t2013. 

EMENTA: ICMS -AUTO DE INFRAÇÃO. 1) SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. AUSENCIA DE RETENÇÃO NA FONTE DEVIDA 
POR DISTRIBUIDOR. ·LEGALIDADE. 2) CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
EXERCICIO DE 1995. DECAD~NCIA 3) VICIO FORMAL 
FUNDAMENTAÇÃO APENAS EM DECRETO. ANUlAÇÃO DO 
lANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIREITO MATERIAL INTACTO. 
4) MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO "A QUO". 

1) A Consti1Uiçao Federal. em seu artigo 150, §7°. dispõe que a 
:ei podera atribuir a ao SuJefto passivo de obrigaçao tributária a 
condição de responsável pelo pagamento do imposto ou 
con1ribuição. cujo fato gerador ocorrer postenormente. 
assegurada a •mediata e preferencial restituiçêo da quantia paga. 
caso nao se realize o fato gerador presumido". A lei 
Complementar 87/96, também regulamenta a matéria. dispondo 
que a lei estadual poderá atribu/J a responsabilidade pelo 
pagamento do ICMS a contribuinte do imposto, a qualquer titulo a 
tesponsabilidade pelo seu pagamento. Em razão disse. o Estado 
~~Amapá editou a Lei400. de 22 de dezembro de 1997 (Cód•go 
T1ibutáno Estadual), no qual prevê expressamente o instituto da 
··!fbsfitUição tributária. bom como as operações a ele suj8ftas. No 
ertanto. em obediência ao que prevê a ConstllUiçao rederal. o 
Cód190 Tributário Nacional, a Lei Complementar 87/96 e o 
Convênio 81/93, o Estado do Amapá previu a sujeição de novas 
mercadorias ao regime de substrtulçêo tributária quando fmnado 
p-o!ocolos com outras unidades da federação. Como se pode 
claramente observar. a substituição tributária a qual sute1ta as 
r;perações realizadas pela recorren1e tem previsão legal 
Portanto, a recorrente recai a responsabilidade de anteCipar o 
pagamento do tnbuto. 

?; Neste caso,. o termo inicial do prazo decadencial será o 
,·'lme"o dia do exercíciO financeiro seguinte. nos 1ermos do 
an,go 173. I, do CTN. Logo, se foram fiscalizados os períodos de 
oc1~bro a dezembro de 1995, o termo iniCial do prazo 
d~:odencial setá de 1 o de janeiro de 1996 e o termo f.inal do 
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prazo decadenCial do exerci cio de f 995 será 1 o de Janeiro de 
2001. Como! o lançamento foi constlluido (finalizado) em 
25/03/2001, conformo AR. juntado na pnmeira folha dos autos, 
tem-se que o• exercício de 1995 foi fulminado pelo instituto da 
decadência. 

3) Vicio Formàl cons:ste na om1ssão ou na inobservância de 
formalidades ipdiSpensáve's il ex:s1ênc1a do ato administrativo. 
Infração fiscal 'consubstanc1ada em :nulta disposta, apenas, em 
decreto consiste em vic1o formal Desse modo, ·impõe.se a 
declaração de nulidade do procedimento administrativo. (art. 97. 
inciso V, da Lei n• 5. t 72/66-CTN). Na o sendo atingida pelo 
instituto da deéadência, a Fazenda Pública poderã constituir o 
crédito tributário no prazo de cmco anos. contado 'da data em 
qué se tornou definitiva a decisão que houver anulado. oor viCio 
fonnal, o lançamento anteriormente efetuado !Art. 173. 11. do 
CTN)." 

4) Recurso Vólunténo conhecido e parcialmente prcv1do. 
Decisao por unah1midade de votos 

ACORDAO 

Pãg. 32 

Decreto n•. 4019, de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n•. 243f2013 
GAB/AMPREV: 

RESOLVE: 

Designar os membros do Conselho Estadual 
da Previdência - CEP Paulo de Santana Vaz, 
Conselheiro Titular!TCE: Fernando Cesar Pereira 
da Silva, Conselheiro Titular/MP; Gilmar Santa 
Rosa Barbosa. Conselheiro Titular dos Servidores 
da Assembléia Legislativa; Edson · França, 
Conselheiro Titular Civis Inativos e Pensionistas: 
Marlúcio de Almeida Souza e Anatal de Jesus 
Pires de Oliveira, Membros do Conselho Fiscal, 
para viajarem da sede de suas atribuições 

· Macapá/AP até a cidade de Brasilia/DF no período 
de 10/11/2013 á 14/11/2013. A viagem tem como 
objetivo participar do 1 • Cogresso Brasileiro de 
RPPS's, que terá como tema central "0. controle 
Social Exercido pelo Conselhos dos RPPS's". 

Vistos, relatados o discutidos os presentes autos, o Conselho 
Estadual de Recursos Fiscais-CERF/AP, da Secretaria da 
Receita Estadua~ por unanimidade de votos dos seus membros, 
conheceu dos Recursos de Oficio e Voluntáno, ~r tempestivos , 

-------I 
Macapá-AP, 05 de nov ,bode 

-~ . 

-a. 
para. no ~érito. 'negar provimento ao Recurso de OfiCIO e dar 
prov:mento parci~i ao Recurso Voluntário, determinando que seta 
excluído do crédi~o tributário o valor apurado relativo a 1995. por 
ter side atcançadp pelo instrtuto da decadência e a reduçao da _ 
multa em face do principio da norma maiS benéflr.a (art. 173, 11, 
pÓ Código Tributârio NaCional) Anlllar o auto de infraçao n• 
684/2000 por erre formal em sua const1tuiçao. ante a 
fundamentação da penalidade apenas em decreto Determinar 

. ó dos AÍjos Oliveira 
sidente d{l ~PREVJ ~~e ri no 

Carlos 
Diretor 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVID~NCIA- CEP DO ANO 
DE 2013. 

que os autos s'e)am anulados e encaminhados ao setor Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, 
competente para que seja formalizado um novo Lançamento. no 
que diz respeito aq enquadramento da penalidade na lei estadual no Auditório da Ama pé Previdência - AMPR EV. s~uado a 

o intimação do contribuinte em regime de urgência 

ias Estaduais 

(Amprev 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 

PORTARI~ N°. 182/2013- AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuiÇoes que lhe sao conferidas pelo 
Decreto n•. 4019,' de 30 de outubro de 2012 e 
considerando o memorando n•. 240/2013 -
GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar os. servidores Marlene da Silva 
Brito, Assistente Social e José Maria Fernandes 
dos Santos, Motorista, para viajarem da sede de 
suas atribuiçOes Macapá/AP até a cidade de 
Pracuúba/AP no · perlodo de 31/10/2013 à 
01/11/2013. A viagem tem como objetivo coletar 
informações a fim. de instruir o processo no 
2013.07.1457P. que trata de beneficio de pensao 
por morte. 

- - Macapá-AP, 31 dã,ÕutubfP/de 2013 .. 
' '_.--0.·; -. 
~ 

Carlos · o dos Anjos Oliveira 
Diretor esidet\te da AMPREV, interino 

' PORTARIA N".188/2013-AMPREV 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
no uso das atribuiçOes que lhe são conferidas pelo 

Rua Binga UchOa, número dez .. Centro. Macapá-AP. às 

dezesseis horas, teve inicio a segunda reunlao exttaordlnária 

do· Conselho Estadual de Previdência, na direção do 

Presidente, senhor CARLOS ROBERTO DOS ANJOS 

OLIVEIRA, que cumprimentou os Conselheiros Tttulares e 

Suplentes e demais presentes. Em seguida, apresentou o ITEM 

01 ~a PAUTA· LEITURA DO EDITAL número. zlro, um, zero, 

de dois mil e treze, o qual convoca os membros. do Conselho 

Estadual de Previdência, Membros do Conselho Fiscal da 

Amapá Previdência. Diretoria. Execu1iva. Gerente Administrativo 

e Financeiro e Procuradorta Juridica da AMPREV: para 

fazerem-se . presentes. nessa sessao. ITEM 02 

VERIFICAÇÃO QO QUORUM, chamando nominalmente os 

membros Titulares e Suplen1es do Conselho Estadual de 

Previdência na seguinte ordem: .• DEL CIO FERREIRA 

MAGALHÃES, ausente representado por sua Suplente IVONE 

REGINA MUSSI TOSTES . .presente. JULIANO DEL CASTILO 

SILVA, ausente. representado por seu Suplente LUIZ 

AFONSO MIRA PICANÇO, presente. JUCINETE CARVALHO 

DE ALENCAR, ausente. RAUL SOARES PEREIRA DE 

SOUZA, presente. PAULO CÉSAR DO VALE MADEIRA •. 

presenie, JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO. 

ausente, PAULO DE SANTANA VAZ, presente, FERNANDO 

CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente, CLAUDIONOR 

MEDEIROS DE ANDRADE. presente. EDSON FRANÇA, 

presente, HELIELSON 00 AMARAL MACHADO. presente. 

HEMERSON DE SOUZA DIAS, presente, LADILSON COSTA 

MOITA, presente, GILMAR SANTA ROSA BARBOSA, 

presente. DELMIR FERREIRA DA SILVA. presente, CARLA 

FERREIRA CHAGAS, presente: LUIZ CARLOS DA COSTA 

PESSOA, presente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA DAS 

JUSTIFICATIVAS DE AUSÉNCIAS: Jorge Evaldo Edinho 

Duarte. Jucinete Carvalho de Alencar justificaram. PAUTA -

ITEM 04 - PAUTA - Apresontaçlio, apreclaçao e aprovação 

de Relatorla do conselheiro Paulo Cezar do Vale Madeira 

sobre o projeto de Criação do Regime Próprio de 

Prellld~ncltt,dos Militares. O Conselheiro Paulo Cezar iniciou 

sua fala informando que foi feilo relatório enxuto com a 

finalidade de trazer os pontos prtncipais para o debate, e 

apesar de ter sido enviado por email aos conselheiros com 

antecedência da reunião, fará a le~ura para que o público 

presente que tenha interesse no assunto acompanhe desde o 

inicio. Após a leitura do relatório, o Presidente falou que será 

ipiciado os debates, e solicitou que os membros q~~ 
participaram da comissão do RPPM se manifestassem em 

relaçêo ao relatório do conselheiro Paulo. O conselheiro Paulo 

pediu a palavra para sugerir a aHeraçêo das pautas que 

tratarem de aprovação de algum assunto, como exemplo c~ou 

a pauta do dia que traz em sua redação "J).presentação, 

apreciação e aprovaçêo de Relataria" e disse haver uma 

impropriedade nessa redação visto que pode ou· não. ser 
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aprovado, sugerindo que seja colocado "Apresentação, 

apreciação, aprovação ou não aprovação de Relataria". O 

Presidente acatou a sugestão do conselheiro que será seguida. 

a partir das pautas seguintes. O conselheiro Ctaudionor pediu 

que o conselheiro Pauto falasse novamente sobre o artigo do 

item 05 do relatório, que fala da retenção de valores. O 

conselheiro Pauto Madeira atendeu a solicitação do conselheiro 

Claudionor. O conselheiro Ladilson falou que outra duvida é em 

relação à junta medica da policia militar e do bombeiro prevista 

no projeto, hoje se tem a junta médica do Estado para efeHo de 

admissão e a JUnta médica da AMPREV para efeito de 

concessaa de beneficio, no seu ponta de vista acha que não 

caberia à JUnta médica da policia e do bombeiro a caráter de 

admissao como previsto, e sim para efeito de concessão de 

beneficia, e avalia que sendo prev1sto na projeto a AMPREV 

como gestora deveria ser submetidO a junta médica da 

AMPREV para efeito de concessao de beneficia como 

acontece com os servidores estaduais e naa submeter ao 

externo que seria a junta da policia e da bOmbeira, pais haveria 

até um conflito de interesses, como exemplo para se ter a 

isenção de imposto de renda tem que se submeter a junta 

médica da Receita· Federal. O conselheiro Gilmar concordou 

com o posicionamento do conselheiro Laditson, e enfatizou que 

se o Estado presta o serviço da junta médica. o militar deveria 

ser submetido como todos os outros servidores, mas nada 

impede que na junta do Estado tenha um militar para facilitar a 

avaliação. O conselheiro Helietson informou o candidato a 

militar após aprovação em concurso publico é diferente do 

servidor civil, ele é encaminhado a policia militar, que possui 

um setor pessoal que irá cuidar do tramite administrativo dessa 

admissão. passando pela parte documental, teste de aptidão 

física. teste psicológico e a perícia médica que é composta por 

três médicos militares, sendo eles dois bombeiros e um da 

policia m1trtar. Continuou exemplificando que a junta medica da 

AMPREV não é fixa atualmente sem quadro especifico. 

podendo ser o médico "x" hoje, amanha vir o medico Y. e que 

conhecimento esse médiCO tem de qual tipo de armamento, 

qual tipo de colete, qual capacidade física que esse mitrtar irá 

aguentar em treinamento para continuar a atividade? Então o 

médico seta ele militar ou civil é preso á um código de ética 

aquele que ele jurou cumprir e l)onrar para se falar nessa 

questão da junta o médico militar tem o conhecimento_. 

especifiCO de tudÓ que acontece no sistema operacional da 

policia, não se trata do corporativismo. O conselheiro 

Hemerson falou que mesmo que passe pela junta da AMPREV, 

ele já passou por todo um tramite da junta da policia e do 

bombeiro, então seria um retrabalho. O conselheiro Fernando 

pediu a palavra para falar que "perícia" e "junta médica" são 

COISas distintas e mal compreendidas pela AMPREV até hoje, 

pois quando se fala que o milrtar passa na junta médica. ele 

está passando por um processo de avaliação sobre a ótica 

médica da corporação, a AMPREV como unidade gestora e 

responsável na verificação e avaliação do procedimento tem 

autonomia de inclusive de contestar, pois o papel não será 

médico e sim pericial, para ficar maiS compreendido a lei 

poderia prever que dentre o corpo de peritos houvesse 

especialistas pra área especifica do militar. O conselheiro 

Gitmar colocou a proposta de a comissão de peritos ser mista. 

O conselheiro Laditson frisou que o que está sendo debatido 

servin! subsidio para a discussão que será levada a 

Procuradoria e Assembleia para melhorar o Projeto. O 

Presidente pediu a man~estação dos conselheiros. O 

conselheiro Helietson falou que em análise do relatório feito 

pelo conselheiro Pauto Madeira. não vê nenhum impedimento 

na criação da RPPM visto que o projeto se baseia em direitos 

que já estão descritos na legislação. e pediu que os. 
/ . 

conselheiros apreciassem com carinho essa matéria. O 

conselheiro Hemerson desejou boa tarde a todos. e falou que 

para um civil é difícil entender a vida do militar. então quando 

se discutir essa questão é 1mportante questionar como 

funcio~a. como ocorre os procedimentos, e como o conselheiro 

Helietson falou já se tem uma lei que fará 3 anos, e neta já esta 

previsto alguns artigos sobre o tempo de ativa do mil~ar e a 

idade compulsória, esse RPPM vem para regulamentar essas 

coisas. e para analisar deve ser feita análise para que não se 

prejudique nenhum regime. O conselheiro Fernando pediu uma 

questão de ordem, para falar que no relatório apresentado peta', 

equipe que visitou os institutos de previdência de outros 
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Estados. são importantes que seja passada as experiências 

vividas e é importante ouv1r as pessoas que fizeram esta 

viagem. E falou que essa discussão é meramente de opinar. 

sem atacar ninguém, visto que não é competência deste 

conselho aHerar ou criar como dito no relato do conselheiro 

Pauto. e s1m para sugerir redações para melhorar o texto do 

projeto. O conselheiro Pauto falou que não colocou em 

destaque ou citação no seu relatório das experiências 

passadas no relatório de v1agem por não achar nada de 

particular para expor em destaque, pois tudo que estava lá já 

esta em tei. O conselheiro Claudionor falou que leu o relatório 

de viagem e disse que lá consta que quem paga as contas dos 

regimes é o tesouro dos Estados e da União, e no seu,, 
.entendimento se na lei federal diz que que_ni_ paga ao exercito é 

o tesouro da União, quem paga do Estado quem paga se é o 

tesouro do Estado que entao esta sendo discutido algo que não 

precisa ser discutido. Continuou sua fala fazenda um nexo de 

como seria o regime do RPPM segregado dentro de alguns 

anos. e os riscos de segregar, expondo o seu entendimento de 

que é mais seguro permanecer o regime atual. Após algumas 

discussões sobre o comparativo dos lnst~utos de outros 

Estados ao Projeto de RPPM dos militares do Amapá, a 

Diretora de Beneficios da Amapá Previdência Atessandra. que 

participou da viagem aos institutos de outros Estados, explicou 

a funcionalidade dos regimes para os militares de outros 

Estados. e frisou que nos Estados afora foi criado o RPPM com 

fundos financeiros distintos. e aqui o RPPM esta sendo criado 

com um único fu"ndo. então são critérios diferentes e regras 

diferentes. e disse que em relação à segregaçao no projeto 

apresentado ficaria o fundo da AMPREV e todo o restante 

como está hoje e seria apenas criado o regime próprio com a 

cr~ação da diretoria dentro da unidade gestora. e não teria 

segregação de massa, o fundo permanecendo o mesmo. A 

conselheira Carta falou que o gra~de ponto da discusda é 

saber em quanto esse RPPM irá afetar o nosso fundo 

previdenciário, e fez a leitura do ponto 12 destacado no 

relatório do conselheiro Pauto, comentou que o fundo continua 

único e ocorrerá à segregação de massa. o fundo é o mesmo e 

o primeiro ponto a· ser discutido é até que ponto isso 

prejudicará a previdência geral dos servidores publicas. O 

conselheiro Raul falou que ~egundo o relatório o projeto de lei 

não é claro e em sua opinião a AMPREV tem que ter muHo 

cuidada porque parte do patrimOnio ·da instrtuiçao é 

contribuição dos militares, e daqui a pouco tempo alguns 

servidores tanto civil quanto milrtar estarão se aposentado ou 

de beneficio e nao sabe até quando a AMPREV irá suportar 

esse çonta. e acha que pelo menos por um tempo o Governo 

tem que assumir para a AMPREV poder se organizar para 

assumir isso, essa situação é temerária e de muito risco 

inclusive para eles. O Presidente disse que a função do 

conselho é proteger o regime da AMPREV. e a d1scussao é de 

que fomna serão afetados os recursos atuais, e quando essa lei 

for aprovada ela vai ter que entrar no calculo atuarial e não 

sabé de que forma isso ira impactar. então a intenção do 

conselho é gerir este regime. A oonselheira Carla disse que fez 

algumas anotações de pontos pára ser discutidos, o primeiro 

com relação ao regime próprio dos militares, como já disse 

anteriormente a análise das nomnas constitucionais feitas de 

forma sistemática deixa claro que eles têm sim tratamento 

diferenciado, que eles têm sim esse direito a regra .diferenciada 

e que teriam também direito ao regime próprio de previdência, 

mas um regime próprio separado do nosso que seja capaz de 
se autossustentar e pagar os beneficios. O segundo ponià é 
que a criação do regime próprio deve obedecer quatro 

principias básicos. que é o caráter contributivo, solidário. 

equillbrio financeiro e atuarial. são principias básicos para que 

ele seja autossustentávet e consiga cobrir pagamento de 

beneficios a curto. médio e tango prazo. a emenda 

canstttucionat n' 20 traz várias mudanças no sistema 

previdenciário brasileiro, a conselheira fez a leitura de alguns 

pontos dessa emenda e de outras que tratam de negras que 

não foram benéficas para os servidores. mas que foram 

necessárias para manter o regime e nesse projeto não prevê 

essas regras. E a conclusão que chegou é que se esse projeto 

for aprovado na forma em que ele está confiQUrado. mantendO· 

se as contribuiçOes junto com as do servidor civil será um golpe 

fatal para o regime de previdência. pois ele comprometerá o 

equitlbrio financeiro e atuarial fazendo com que em pouco 

tempo o tesouro venha . a .. fazer_ aporte para manter o 
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pagamento de beneficio; para manter esse tratamento 

diferenciado a solução seria segrega-lo totalmente para não 

comprometer o regime civil, e no momento em ·que estiver 

deficHário o Estado vai fazer os aportes necessérios. porque se 

eles estiverem juntos o fundo civil será comprometido. e serão 

dois trabalhos para o Estado, ou entao que seja feito um 

estudo para avaliar como permanecer junto. O conselheiro 

Luiz Afonso concordou com o exposto pela conselheira e falou 

que para poder se chegar ao que esta sendo tratado tem que 

ser feHo um estudo para avaliar o impacto que será causado, 

se deve segregar ou·não, quantitativo de pessoas que irão se 

aposentar e periodo de·aposentadoria. e vê que cada categoria 

tem sua peculiaridade e a diferença para com o civil é ·muito 

maior, entao no seu ponto de vista o que isso irá afetar o limite 

de gasto com pessoal. O conselheiro Helielson disse que 

escutou atentamente a discussao trazida pelos dois 

conselheiros, só que nas emendas crtadas peta conselheira 

Ca~a sobre as regras de criação de fundo nessas emendas o 

milrtar nao é abrangido. e concorda com o conselheiro Ladilson 

que o que o militar pretende com a criação do RPPM é o seu 

direito assegurado, o militar está contribuindo para a AMPREV 

desde a criação e está tanto no fundo previdenciário quanto no 

financeiro, e esses direitos pteHeados agora estão previstos na 

legislação e estatuto. e essa questão de calculo atuarial já era 

pra estar com a contribuição do milHar. se ele já contribui desde 

a criação, se não está no calculo a falha nao é do militar e sim 

da AMPREV. assim como o cadastro da AMPREV não está 

atualizado é falha da administração E se o militar tem direito 

ao regime próprio ele tem direito a uma diretoria própria e 

especializada, para dar celeridade aos processos; os militares 

não querem a mais querem só o que a lei garante. O 

conselheiro Raul disse que o que está sendo di_scutido não é o-

direito e sim a consequência, e o que tem que ser discutido é a 

melhor forma para fazer isso. O conselheiro Ladil>'·" ~isse que 

da forma como o RPPM estll sendo criado com o""- .o fundo 

de investimento que existe hoje e isso é incompatlvet da forma 

que está estabelecida, e pelo relatório apontado pelo 

conselheiro Paulo Madeira já demonstra que o conselho não 

tem poderes para impedir a adoção desse regime no Estado. já 

que a iniciativa parte do poder executivo, e consequentemente 

só caberia a nós a fiScalização e possivelmente entrar com. 

ação judicial para ver o que vai acontecer porque uma coisa é 

certa eles contribuem para o fundo previdenciano? Sim eles 

contribuem agora uma medida de justiça seria segregar do 

fundo os colegas militares. pois não seria justa a aprovação·do 

projeto do jeito que está, pois fere a Constituição Federal, cabe 

fazer um estudo da possibilidade de segregação, mas os 

servidores tem direito ao que contribuíram para a AMPREV, 

deverá ser feija essa análise, pois tem que sair recurso da 

AMPREV para o RPPM. O conselheiro Hemerson falou que 

observou as colocações feitas pelos conselheiros e disse que a 

respeito do tempo de serviço hoje o militar só ingressa no 

Estado com ensino superior. e o que esta previsto .no projeto 

estil em vigor no Estatuto, e com relação a segregação há a 

necessidade de ser estudado, e disse que nada do que esta no 

projeto não existe, tudo existe na lei está previsto e garantido, a 

fomna que será feito tem que garantir os direitos e não 

prejudicar os civis e· em consonância da lei. O conselheiro 

Paulo Vaz disse que o importante é o estudo do impacto nesse 

regime. porque o papel do conselho é proteger. então como 

será feita a aprovação ou dada opinião aqui sem se ter esse 

estudo detalhado para saber o que é viável ser farto. A Diretora 

de Beneficios Ate~andra falou que a comi~ ao que foi formada 

discutiu muito estudando várias legislações e reformas. sempre 

houve a preocupação da sustentabitidade do RPPM, os 

militares tem um posicionamento de que as reformas que · 

houve na previdência não alcançaram a eles, não foi feito o 

calculo devido à base de dados, com todos os principias e que: 

seja possivel verificar como ira ficar esse regime dos militares. 

A conselheira Carla falou que sua preocupação é a 

autossustentabilidade. e com relação à criação do regime as 

emendas abrangem os militares nesse caso. pois eles estão 

criando um novo regime, e frisou que sua outra preocupação é 

a viabilidade de fundo e justiça de contribuição. O Conselheiro 

Femando Cezar falou que em nenhum momento esta sendo 

questionados os direitos dos militares. e quando se analisa o 

que esta no projeto é para ver de que forma isso afetará o 

regime; falou sobre algumas observações sobre o relatÓrio da 
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comissão. O conselheiro Ladilson disse que· não há realmente 

como permanecer no fundo previdenciário pelas peculiaridades 

que tem o mimar que é incompatível com o regin:'e próprio civiL 

O conselherro Claudionor falou que no seu entendimento os 

milrtares ficariam na mesma contribuição para atender as 

questões de beneficios, e o regime próprio tratariam da 

aposentadoria, que nesse caso não haveria devolução de 

valores para os militares, não afetando o valor da contribuição, 

e concorda que eles são diferenciados, tem trabalho 

diferenciado diferente dos· civis. O conselheiro Paulo Madeira 

falou que são dois aspectos principars, o impacto sobre o 

próprio fundo e sobre a unidade gestora, pela previsão do 
projeto haverá uma cnação de um regrme próprio, porém será a 

mesma gestora AMPREV. havendo a necessidade de criar uma 

diretoria dentro dessa unidade gestora com 6nus para todos os 

servidores e contribuintes para poder garantir os que irão 

administrar rsso com gratificaçao. e pela disposição da lei a 

taxa de adminislfação máxima que pode ter o regime é de 2%. 

então se for tirar só do que os militares contribuem não é 

preciso nem se fazer estudo para ver que não vai ser sufrciente 

bancar toda a estrutura que a AMPREV possur hoje, então a 

criação do regime jurldico próprio para os militares é 

perfeitamente defensável e é favorável a isso, mas tem que ser 

como unidade gestora autônoma acha que tem que separar 

mesmo nao pode ser a AMPREV para gerir isso. na verdade o 

que vem sendo feito em outros Estados é um arranjo, e alguns 

autores já dizem que não se pode criar um regime próprio sem 

unidade gestora próprio. · pois cria um embaraço na 

admrnistração, haveria tratamentos diferenciados, separaçao 

de contas, teria que haver uma regra de" transição que diga que 

a AMPREV assumrra a gestão até que seja criada a unidade 

autônoma militar. O conselheiro Paulo Madeira proferlu o 

seu voto no sentido de que ~ela alterada essa parte da 

previs.§o legal retirando o Onus e obrlgacao da AMPREV de 

gerir o regime como Unidade Gestora. pois eles têm 

direito, mas não pode recair oara a AMPREV arcar com 

QSSe ônus, pois não estará sendo !usto Com OS servidores 

civis. Disse que este conselho deve recomendar a 

AMPREV através de resoluclo no sentido de que o CEP é a 

favor da criação do Regime Próprio de Prevjdênçia dos 

MUltares • RPPM desde gue sela alterada a redação 

retirando a obrigação da Amapá previdência de ser a 

Unidade Gestora do fundo, Que o RPPM tenha a sua 

Unidade Gestora Autónoma. O conselheiro ladilson 

comparou a situação dos militares com a dos professores e 

poticiars civis. O Presidente colocou o voto do relator 

conselheiro Paulo Madeira para aprovação pelos conselheiros. 

O conselheiro Hemerson votou contrário ao voto do relator, o 

conselheiro Helielson votou contrário ao voto do relator. o 
conselheiro Luiz Afonso se absteve de votar. a conselheira 

lvone se absteve de votar, conselherro Paulo Vaz acompanhou 

o votou do relator, a conselheira Carta acompanhou o voto do 
relator, o conselheiro Claudionor acompanhou o voto do relator.' 

o conselheiro Fernando acompanhou o voto do relator, o 

conselheiro Ladilson se absteve de votar. o conselheiro Edson 

França acompanhou o voto do relator, conselheiro Raul 

acompanhou o voto do relator. conselheiro Luiz Pessoa 

acompanhou o voto do relator.. o conselheiro Gilmar 

acompanhou o voto do relator. Aprovada a retatoria do 

Conselheiro Paulo Madeira, sobre o projeto de Criação do 

Regime Próprio de Previdência dos Militares, consignando 

08 votos a favor da retatorla, 02 votos contra o relatório e 

03 abstenções. O conselheiro Paulo solicitou que seja 

encaminhado ao executivo o posicionamento aqui deliberado. 

o conselheiro Gilmar pediu que fosse encaminhado o relatório 

com a deliberação ao executivo. O conselheiro Helietson pedru . 

Que fosse colocada ne próxima pauta a efetivação desse dire~o 

~os militares. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença a participação de todos. e 

eecerrou a reunião âs 1gh1Smin, da qual eu, Gleyssiane Maria 

Santana dos Reis, Secretária, lavrei a presente ata, que será 

assinada pelos Conselheiros presentes e por mim própria. 

Macapá-AP, 11 de setembro de 2013. 

I ;mando Cezar Pereira da Silva: L:J<..:~-A:~~""'--"<::~'f::/'~ 
Vice-Presidente do Conselho e· 
fepre!ientante do Ministério Público. 
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Hemerson de Souza Dias:..,...-.....,-===-:--..,.---
Membro Titular, representante dos M~~tnª~os. 

. . . ''-/ \ 
Gitmar Santa Rosa Barbosa:~· : -... '?""" U 
Membro Titular, represe~aos servidores da 
Assembléia LegLGI~ttva. 

Gleyss!ane Maria Santana dos Reis: ________ _ 
Secretária do Conselho 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO. CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVID~NCIA- CEP DO ANO DE 2013. 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

treze, no Auditório da Amapá Previdência - AMPREV. situado 

a Rua Binga Uchóa, número dez. Centro. Macapá-AP, às 

dezesseis horas e quarenta e um mi~utos. teve inicio a déCima 

segunda reunião ordinária do Conselho ·estadual de 

Previdência, na direção do Presidente, senhor CARLOS 

ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA. que cumprimentou os 

Conselheiros Titulares e Suplentes e demais presentes. Em 

seguida, apresentou o ITEM 01 da PAUTA • LEITURA DO 

EDITAL número, zero. um, nove." de dors mrl e treze. o qual 

convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência, 

Membros do Conselho Fiscal da Amapá Previdência. Diretoria 

Executiva. Gerente Administrativo e Financeiro e Procuradoria 

Juridica da AMPREV; para fazerem-se presentes nesta sessão. 

ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM. chamando 

nominalmente os membros nulares e Suplentes do Conselho 

Estadual de Previdência na seguinte ordem: OELCIO 

FERREIRA MAGALHÃES, ausente representado por sua 

Suplente IVONE REGINA MUSSI TOSTES, presente, 

JULIANO DEL CASTILO SILVA. ausente, representado por 

seu Suplente LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, presente, 

JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR, ausente representada 

por seu Suplente RAUL SOARES PEREIRA DE SOUZA, 

ausente, PAULO CÉSAR DO VALE MADEIRA, ausent~. 
JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, ausente, 

PAULO DE SANTANA VAZ.. presente. FERNANDO CEZAR 

PEREIRA DA SILVA. presente . .CLAUDIONOR MEDEIROS 

DE ANDRADE, presente. EDSON FRANÇA, presente, 

HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente. 

HEMERSON DE SOUZA DIAS. presente. LADILSON COSTA 

MOITA, presente, GILMAR SANTA ROSA BARBOSA, 

presente, CARLA FERREIRA CHAGAS, presente, LUIZ 

CARLOS DA COSTA PESSOA, presente. PAUTA- ITEM 03 • 

LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUS~NC!AS: Jorge 

Evaldo Edinho Duarte, Jucinete Carvalho de Alencar, PAUTA

ITEM 04 • Apreciação e aprovaçao da ata da 2' Reunião 

Ordinária do CEP12013 realizada no dia 31 de janeiro de 

2013; O Sr. Presidente informou que na pauta entregue aos • 

conselheiros houve um erro de forma na numeração dos itens 

de pauta, que foi coi\Sertado por todos manualme.nte. Em 

seguida perguntou aos conselheiros se haviam feno à análise 

prévia da ata e se algum conselheiro gostaria de manifestar 

correções. Posto para a votação da aprovação restou 

deliberado aprovada a ata da 2' Reunl~o Ord!o~rla do 

CEP/2013. 

PAUTA • ITEM OS ·Apreciação e aprovação da ata da 6' 
Reuntao Ordlnérla do CEP12013 realizada no dia 07 de. 
agosto de 2013; O Sr. P~~d_?~i!_~']1untou aos conselheiros_ 
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se havia alguma correç&o a ser feita nesta ata, e o conselheiro 
HeHelson pediu que fosse feHa a correção no sentido de que · 
consta na ata ele sendo membro da comissão dos militares, e 
consta a sigla do regime como RPPS, sendo necessária a 
mudança e retirada a alegação de que ele é membro e a 
akeração da sigla para RPPM. Após as correções foi~ 
VotaCAo onde l'l!Stou deliberado como aprovada a ata da 6' 
Reun~o Ordinâria do CEPI2013. PAUTA - ITEM 06 
Apresentação, apreciação e aprovaçio (votaçio) do 
relatório da Conselheira Relatora Carla Ferreira Chagas, 
objeto do Processo N'. 2012.111.500.515-PA que trata da 
Revtsao de aposentadoria em favor de Juventina Viana 
Holanda; Arytes de a conselheira Carla inicrar a apresentação 
do seu relatório, o conselheiro Paulo Madeira pedíu em virtude 
de ter que se retirar antes de terminar a reunião por motivo de 
compromisso, para informar que não foi trazido a conhecimento 
do CEP o seu relatório sobre a Comissão do Regime Próprio · 
de Previdência Militar nestá reunião por não ter sido colocado 
em pauta, apesar de não haver recebrdo nenhum documento 
por parte dos membros da comissão, mas o seu relatório já 
esté pronto e seria apresentado hoje se estivesse em pauta. O 
conselheiro Fernando Cezar pediu a palavra para pedir que 
fosse obedeCido o rito descrito no Art. 28 do Regimento 
Interno: 
"Art. 28. O processo incluldo na ofdem dO dia. após a 
designaç/lo do respectivo Conselheiro-Relator, deve ser 
apreciado seguindo as disposições adiante indicadas: I -
apresentaçao de relatório pelo Conselheiro-Relator, no qual 
devem ser evidenciados elemenlos como parte interessada, o 
objeto dO processo e as condições de sua instruçao; 11 -
discuss/lo da matéria; 111 - laitura do voto do Conselheiro
Relator: IV·- vola~o; V - proclamaçllo da decisão do 
Conselho.". O Sr. Presidente colocou a proposta de uma 
reunião extraordinária para tratar somente do relatório do 
RPPM. Conselheiro Pauto Madeira sugeriu que seja verifrca 
com a comissão a possibilidade de entrega do· relatório de 
viagem com antecedência para poder realizar a extraordinária. 
O conselheiro Helielson informou que o relatório ainda não 
ficou pronto, mas será enviado dentro do prazo para que ocorra 
a reuniao. Reatou deliberado â realização de reunião 
extraordinária no dia onze de setembro, para apresentação 
do relatório do conselheiro Pauto César do Vale Madeira a . 
respeito do' RPPM. Após foi passada a paiavra para a 
conselheira Carta Chagas. que iniciou a sua·aoresentação com 
um breve relato dos fatos expostos no relatório que foi enviado · 
com antecedência para os conselheiros. e"passoú a palavra 
para os demais conselheiros que queiram iniciar os debates 
sobre o relatório. O conselheiro Ladilson falou que pode 
observar pelo relato que a drvergência foi interna da própria 
AMPREV e até a Direção da Entidade coloca srtuação de que o 
beneficiário como parte deve buscar o "judiciário em sua causa 
para buscar o seu direito. enquanto que hoje se caminha para 
diminuir a demanda judicial. e hoje se luta para que a AMPREV 
sofra cada vez menos com as ações judiciais. E nesse caso da 
Sra. Juventina é uma causa que se assemelha a perda de 
causa para a AMPREV, e adiantou o seu voto de devolver o 
dinheiro para a parte. Falou da importância do alinhamento 
entre os setores do órgão público. e falou da necessidade da 
questão organizacional da AMPREV, da tramftação de 
processos. otimização, informartização, para atuação mais 
enérgica da Instituição. o órg~o tem recurso para manter um 
pessoal otimizado. O conselheiro Helielson falou da demora no 
atendrnento do pedido tratado neste processo, que foi dado 
entrada em 2010 em caráter de urgência. O Presidente pediu a 
palavra para informar que nessa gestão ficou definido que 
nenhum processo que tenha causa ganha nao será protelado e 
nem objeto de ação judicial, seré administrativamente pago e 
enviado para conhecimento do CEP, para que seja direito 
liquido e certo do servidor a ·devoluçQo de uma única vez. O 
Conselheiro Fernando Cezar pediu a palavra para acrescentar 
a fala do conselheiro Hetielson para que seja tomado 
providencias junto a Diretoria de Beneficios quanto â demora 
no atendimento dos pedidos feitos pelos se,gurados. O 
conselheiro Hemerson complementou sugerindo que seja 
solicitado da Diretoria de Beneficio um relatório informando a 
quantidade de processos que se encontram no setor que não 
foram encaminhados a Procuradoria Jurldica. com i 
justifrcativa da demora do encaminhamento a Procuradoria. E 
seguida, a conselheira Carta retomou sua fala dizendo que 
dividiu o seu relatório, em fato, razões do voto e o voto, e leu o 
seu voto "Em face do exposto. voto pelo reconhecimento 
do direito da recorrente. senhora Juventina VIana Holanda, 
em r&eeber retroatJvamente ao perlodo de 18 de junho de 
2009 até março de 2010, os proventos de aposentadoria, 
devidamente atualizados, nos termos do disposto no . 
Decreto n'0576, de 18 de março de 2010, bem como no art. 
21, parágrafo único, d8 Lei Estadual n• 09U/05. ". O 
Presidente colocou o voto da relatora em votacao onde restou 
deliberado aproyado o voto da relatora por unanimidade 
dos conselheiros presentes. PAUTA - ITEM 07 • 
Apresenblçio, apreciaçio e aprovação do relatório do 
Conselheiro Gllmar Santa Rosa Barbosa, objeto do 
Prousso 2012.61.200118PA que trata da manifestação 
juridtca quan1o o estabelecimento do quórum das sessões 
do CEP; O relatório do conselheiro nao foi .repassado com 
antecedência para os conselheiros, foi fe~a a leitura pelo 
relator. Após a leitura foi iniciadas as discussões. o conselheiro 
Paulo Madeira disse que o CEP demorou em tratar dessa 
.matéria. e é preciso encontrar um mecanismo para acelerar as 
matérias que sAo relevantes para o CEP, e pela demora pode 
ter havido penda de reuniões e votaQOes pelo fato da não estar 
definido a contagem da figura do presidente como quOrum, e 
por uma falha nao está previsto no regimento interno, e acha 
que não hã razão para a exclusão dele como quOrum. e voltou 
a dizer que a matéria demorou mu~o a vir â discussão. O 
Conselheiro Fernando disse que estranhou no relatório do 
conselheiro Gilmar, e na observação feita pelo conselheiro 
Paulo Madeira, sobre uma Informação que não consta no 
processo de que o CEP já havia sim se manifestado 
anteriormente sobre essa matéria e inclusive aprovou como 
nao sendo válida a presença do presidente para o quOrum. e 
após foi trazido nova discussão que hoje esta sendo tratado. 
Continuou a sua fala dizendo que segundo o regimento, no que 
diz respeito a composição não há destaque para o· presidente, 
e na lei 91 S diz que o presidente tem somente o voto de 
minerva. O Paulo Madeira complementou a fala do conselheiro 
dizendo que M uma diferença entre um Conselho e um 
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Tribunal de Justiça. porque nenhum membro do Poder 
Judiciário pode se abster do voto, no regimento interno prevê a 
abstençao de votos, e em uma situação por abstenções pode 
haver a necessidade de desempate com o voto de minerva do 
presidente. O conselheiro Helielson levantou um 
questionamento de que há o presidente e o vice-presidente que 
é conselheiro, e no caso de reuniao presidida pelo vice-, 
presidente terá direito a dois votos, então o preside,nte é 
conselheiro, se não o fosse teria como vice outro servidor da 
Instituição. A conselheira Ca~a falou que do ponto de vista 
iegal o presidente não é conselheiro, e a lei diz que o plenário é 
composto pelos conselheiros, deveria ser feito a mudança na 
lei, o conselho não pode deliberar contrário à lei, se for 
entendido que o presidente compõe o quórum deve-se 
trabalhar para alteração legal. O conselheiro Ladilson 
parabenizou o .relator por suas ilustrações exemplificativas. 
mas discorda do posicionamento central, há a necessidade de 
regularizar esta snuaçao, mas não será um ato do CEP que 
fará isso. terá que ser alterado e adequado por lei. há uma 
lacuna na lei sobre isso. isso leria que ser feito pelos 
responsáveis pela aneraçao da lei e regimento, a lei estadual 
nao prevê as resoluções como força de lei, e ferindo o principio 
da impessoalidade. O conselheiro Luiz Carlos reforçou o 
posiCionamento dos conselheiros de que é importante rever a 
lei. O conselheiro Luiz Afonso concordou com o que foi exposto 
pelos colegas conselheiros e lembrou-se de vérias situações de 
ausência de quórum no mandato anterior pela fa~a de validade 
da presença do presidente como contagem para o quórum, e 
destacou a importância de verificar quando foi feito esse~. 
instrumentos que regem o conselho, porque quando foi feito a 
lei e o regimento de lá para cá há uma dinamica de mudanças, 
e há necessidade de se rever. e é importante verificar em 
outros conselhos de outros institutos como se da o 
funcionamento. O Conselheiro Paulo atentou para como é feita 
a ·interpretação da lei, no sentido literal ou no sentido 
sistemático, onde em análise o presidente se torna conselheir.o 
ao proferir o voto de minerva, e a lei nao veda a participação do 
presidente como composiçao para o quórum. e acha que é 
posslvel sim o CEP decidir sobre isso, interpretar e decidir, sem 
incorrer em ilegalidade, pois nesse sentido é uma analise lógica 
sistematica e não uma afronta é legalidade. O Conselheiro 
Fernando em estudo ao regimento do conselho de Santa 
Catarina, disse que lá o conselho escolhe a presidência e vice
presidência, composta apanas por membros do conselho. O 
conselheiro Gilmar fez ressalva no sentido de que o principio 
da legalidade tem que ser respattado, mas no direito tem que 
buscar os fundamentos da lei, as jurisprudências e doutrinas. e 
com base nisso fez sua apresentação sobre o mérito da 
q~estão, e como o conselheiro Paulo disse não está sendo 
contrariada a legalidade, o CEP tem que provocar o judiciário 
para que haja a alteração. e o que for decidido será lavrado em 
ata, e ata é fonte do direito, com base nisso fez seu voto que 
será apresentado. O Conselheiro Hemers'on expos uma dúvida, 
a participaçao do presidente será só nos casos em que houver 
a necessidade do voto de minerva, nos outros dias normais 
não conta como quórum, nesse caso o que ira alterar o 
andamento da paridade, se irá ser um caso excepcional. O 
Conselheiro P,aulo respondeu que a colheita do quórum é para 
que o CEP seja operacional, e a seu ver nao enxerga qual a 
vantagem pública nesse impedimento de voto, já que no ponto 
de vista substancial ele pode votar e acaba sendo conselheiro, 
ainda que só para o voto de minerva, e reafirmou que a 
interpretação não pode ser literal, do ponto de vista operacional 
não há prejuizo para a contagem do presidente como quórum. 
A conselheira Carla perguntou ao conselheiro Paulo se o 
presidente contando como quórum votaria como todos os 
outros conselheiros ou somente no voto de minerva. O 
Conselheiro explicou que o presidente contaria como quórum, 
porém só votaria no caso de empate, para operacionalizar o 
CEP. e lembrou a fala do conselheiro Hemerson de que essa 
situaçao será excepcional. para que não haja perda de 
reuniões, no caso deste mandato não seria comum visto que os 
conselheiros sao participativos. O conselheiro Ladilson falou 
que do ponto de vista do direito administrativo é diferente. dos 
demais ramos do direitO. pois a administração só pode fazer 
aquilo que é regido na lei. nllo permite uma interpretação muito 
ampla, no seu ponto de vista a AMPREV não tem autonomia 
para decidir sobre isso. poderia encaminhar uma proposta para 
o governador. O conselheiro Claudionor falou que essa 
discussão já vem perdurando desde o mandato passado, muito 
pela falta de participaçao dos conselheiros do mandato 
anterior, e o interesse aqui é de todos, funcionários públicos, e 
acredita que se no conselho anterior houvesse a participaçao 
ativa dos membros hoje não haveria essa discussão, e acredita 
que para deliberar sobre isso seria necessário à a~eração da 
lei. e como não vem ocorrendo esse tipo de problema neste 
conselho poderia ser suspandido esse item e aproveitado o 
item a seguir para a mudança da lei e após voltar à discussão 
ao CEP. O Conselheiro Paulo Made~ra falou que aspecto 
levantado não desmerece o principio de direito administrativo, o 
que vem dizendo é que essa norma como foi posta foi mal 
elaborada. que permite uma interpretação que não afeta 
nenhuma interesse publico, e a deliberaçao sobre quórum é 
uma deliberação de encaminhamento, para a funcionalidade. 
·uma questão interna. e existem matérias de cunho jurfdico que 
o Supremo deliberou que até mesmo o servidor do judiciário 
pode proferir decisões, naquelas decisões ordinatórias, o 
direito vai evoluindo ele não é engessado, e voltou a dizer que 
sugere que se faça uma interpretação lógica sistemática que •. 
não fere nenhum principio. e frisou que essa é uma 
interpretação sua sem querer afrontar princípios. Após as 
discussões o conselheiro Gitmar proferiu o seu voto: ( ... ) "em 
relaçao ao Presidente do CEP voto pará que sua presença 
seja contada para preenChimento do quórum mfnfmo nas 
sessões, qual seja 08 (oito) membros; pela manutenÇio de 
voto de qualidade. Em r111açao aos procedimentos cablveis 
voto pela aplicabilidade imediata pelo Conselho do Voto do 
Relator, om apresentado, caso seja aprovado; .Jnstaumçao 
de c.omissão especifica pare adequaçao dos dispositivos 
lega•s que regem a mat&rla, é o relatório, t! como voto". 
Colocado em votaçao o voto do relator, o membro Hemerson 
acompanhou o relator, ·Helielson acompanhou o relator, a 
conselheira lvone acompanhou o voto do relator. conselheiro 
Paulo Vaz votou contrário ao relator. a conselheira Carla votou 
contrário ao relator, conselheiro Claudionor votou contrário ao 
relator, conselheiro Fernando votou contrario ao relator, 
conselheiro Lad1lson votou contrário ao relator, conselheiro 
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Edson votou contrário ao relator, conselheiro Luiz Canos votou 
contrario ao relator, conselheiro Luiz Afonso votou contrário ao 
relator, conselheiro Paulo Madeira acompanhou o relator 
Finalizada a votação onde 5 membros acompanharam o 
voto do relator e 8 membros votaram contrário ao voto do 
relator, restou deliberado como não aprovado o voto do 
relator Gllmar Barbosa Santa Rosa. O Conselheiro Helielson 
falou que. o voto do relator foi dividido e muttos dos membros 
concordaram com a criação de comissao para a alteraçQo da 
lei e regimento interno. O Conselheiro Paulo Madeira pediu 
licença para se retirar da reuniao como dito no inicio por motivo 
de compromisso inadiavel. e se dispôs a participar da comissão 
que for criada. O Conselheiro Fernando Cezar padiu que a 
secretaria mantivesse o controle dos fa~osos e notificação a 
Entidade de representaçao das faltas ocorridas. O Conselheiro 
Heme~on pediu que fosse enviada a convocação e os 
documentos com antecedência. PAUTA - ITEM 08 - Inicio 
dos trabalhos de alteração do Regimento Interno do CEP; 
O Presidente falou que todos já possuem o compendio de 
leglslaçao onde consta este regimento, e para iniciar o trabalho 
de alteraçao do Regimento e também da lei 9t5 precisa-se da 
criaçao de uma comissão. O Conselheiro Ctaudionor falou que 
em relai;ão a alteraçao da lei, jé deve haver algumas 
ponderações feitas pela Procuradoria Juridica, que deve ser 
visto e trazido para o CEP. O Presidente falou que não sabe se 
deve ser enviado ao CEP todo o projeto de atteraçao ou só a 
parte que trata do conselho. O conselheiro Helielson falou que 
até o momento esse ano não passou pelo CEP nenhuma 
aheração que foi feita recentemente na lei. O Presidente 
informou que não passou peló CEP, pois é uma prerrogativa do 
Executivo fazer anerações sem aprovação do CEP. O 
Conselheiro Helielson falou que mesmo com a alteração não 
veio pelo menos a conhecimento deste conselho. O 
Conselheiro Claudionor falou que se pudesse haver um 
alinhamento, onde antes de ser encaminhada alguma proposta, 
que a Presidência encaminhe a conhecimento dos conselhos 
da AMPREV. O Conselheiro Fernando Cezar sugeriu que seja 
acionada a Procuradoria da AMPREV para que qualquer 
alteraçao que haja na lei seja informada ao conselho. O 
conselheiro Ladilson falou que em 2014 irá completar três anos 
neste conselho e desde o seu ingresso no conselho que vem 
se falando na alteração da lei e na proposta de reforma e 
reestruluraçao da AMPREV para realização do concurso da 
AMPREV. e nao sabe se essa lei sairá neste ano, ou em 20t4. 
ou se nem sairá, pois já perdeu as esperanças, esperava que 
saísse desde 2011; M a necessidade de fazer as alterações 
internas no regimento. e depois que sair a alteração da tei o 
regimento deve ser revisto, pois não se pode ficar esperando a 
a~eração da lei para alterar o regimento, e frisou que o CEP 
tem autonomia e pode fazer o levantamento do JETOM e 
aprovar internamente o retorno do Jetom para os conselheiros, 
pois este seria um estimulo maior e não haveria a necessidade 
do voto de minerva do presidente, pois não haveria problemas 
na instalação do quórum. O conselheiro Claudionor falou que o 
Comttê de investimentos solicitou do Presidente o 
levantamento da ata que criou o Jetom para o Comitê, e este 
conselho se reúne uma vez ordinariamente e 
extraordinariamente quando necessário, ja o comitê se reúne 
até três vezes na semana, vérias análises. as vezes reuniões 
no horário de trabalho fora as análises levadas para casa. e 
gostaria que fosse colocado em pauta na próxima reuniao a 
possiblidade de retorno do Jetom, porque são sete horas da 
noite e estamos aqui trabalhando, e nos outros dias também 
sete horas o comitê esta trabalhando, então gostaria que fosse 
verificado. O Conselheiro Fernando se lembrou da deliberação 
feita paio CEP em relação a remuneraçao para as secretarias. 
que não está previsto na lei, então prevaleceu a decisão de 
gerar despesa. também deliberado desde 2007 o reajuste das 
diárias, outra despesa. e no momento em que foi tratar da 
remuneração Jetom se julgou incompetente, então há ·um 
contrassenso e acha que é o momento de rediscutir olhando os 
parâmetros que tem sua competência dentro da legislação. O 
conselheiro· Ladilson complementou dizendo que esta tendo 
que trabalhar no sébado e domingo·para·atender as demandas 
da AMPREV, inclusive tendo que sair no horário do seu 

. expediente para vir para AMPREV, então não é justo a não 
remuneração. Em seguida o Presidente pediu que ·os 
conselheiros interessados em ·compor a comissllo que se 
manWestesse. o conselheiro Ladilson informou que terá que se 
retirar da reunião por motivo de compromisso, ~ 
manifes!acoes restou deliberado que a Comissão para 
a!teracao do Regimento Interno· do Conselho Estadual de 
Previdãncia será comD9sto peJos conselheirO§ Carla 
Ferreira Chagas. Paulo César do Vale Mask!lra. Ladllson • 
Costa Moita, Femando Cezar pereira da Silva e Hemerson 
de Souza Dias, que terá o prazo de 30 dias para concluir os 
trabalhos, gue será avaliado em reuniio extraondlnárla com 
data a ser definir. Pauta item 09 - Comunicação da 
Presidência; O Presidente informou que o CIAP encaminhou 
algumas atas para conhecimento do CEP. e se algum 
conselheiro tiver interesse poderá solicitar cOpia da ata. O 
Conselheiro Fernando sugeriu que sendo para mero 
conhecimento que seja encaminhado por email à cópia das 
atas, e lembrou que o comitê tem obrigatoriedade de 
encaminhar ao conselho fiscal os demonstrativos men.sais, e 
posteriormente encaminhado ao CEP e isso nlio está 
acontecendo, tem que ser verificado junto ao conselho fiscal o 
que está acontecendo. PAUTA - ITEM 10 - Comunicação · 
dos Conselheiros; o conselheiro Fernando informou que esté 
como coordenador na comissão de levantamento da divida 
previdenciária, e foram feitas várias solicitações e uma 
solicitaçao pendente é até hoje silo os valores que compõem a 
divida, e sem esse elemento não tem como se dar passo 
nenhum, ji! foram feitas algumas diligencias, e gostaria de 
cobrar a apresentação da proposta orçamentária, que é 
obngaçao deste conselho apreciar e aprovar. E outra cobrança 
sao os demonstrativos de investimentos que não esta sendo 
encaminhado a este conselho. O Conselheiro Ctaudionor falou 
sobre o trabalho desenvolvido juntamente com a conselheira 
Carta e c conselheiro Ladilson no comttê. O Conselheiro . 
Helielson falou que em visita recente a AMPREV ficou sabendo 
que os funcionários da instttuição ainda n!io receberam o 
reajuste salarial, e pediu que seja feito um parecer informativo 
para este conselho. O €'residente informou que já está sendo 
feita avaliaçao paio jurldico sobre a questão do reajuste e ao 
término será informado ao CEP. O conselheiro LuiZ Afonso 
reforçou a importancia do repasse das inlo!fllaçlles de 
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investimentos virem para apreclaçao e aprovação do CEP, e 
também a informação sobre a auditoria do cálculo atuarial. 
PAUTA -ITEM 11 -O que ocorrer; Não houve. Não hiwendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
e a participação de todos, e encerrou a reunião ás 19h18min. 
da qual eu. Gleyssiane Maria Santana dos Reis. Secretária, 
lavrei a presente ata. que seré assinada paios Conselheiros 
presentes e por mim própria. Macapá-AP. 13 de agosto de 
2013. 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira:--,--------
Presidente do Conselho. _j' 

1 
F e mando Cezar Pereir~-da Silv~ f ti'J {/0 4?;r, 
Vice-Presidente do Conselho, ' Membro Titular, 
representante do Ministério Públii:o. 

i .' ! !'v 
lvone Regina Mussi Tostes:--.-...,.;,"'/ r'~""-:-;--:::--+:---
Membro Suplente, represe o Poder Executivo. . \ 

Luiz Afonso Mira Picanço: 
Membro Suplente, repres_e_n"'taA::___,ro-:P""od--:-e-r =f-e-atJ--:-:ti-vo-.-.• ----~ 

Raul Soares Pereira de Souza: . · ·, - . ;./ .. 

Membro Suplente, represen~~~rlE'xKci'tivo. 

Gleyssiane Maria Santana dos Reis: 
Secretária do ConoAthn --------

~~-- ) 
=======~ 

Sub Ten. Pf.t José Aurivam Gomes da Silva 

PORTARIA N"0593/2013- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 1786 de 01 de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo n• 
014.009855/2013· Memo. n• 155/2013- NC
DETRAN/AP. 

RESOLVE: 
ART 1° HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores, EDEVAR LIMA 
ISACKSSON FILHO, Chefe de Unidade de 
Registro de Condutores /FGS·1, ENDERSON 
COSTA BAIA, Gerente do Núcleo de Perícias
FGS-2, MARIA RAIMUNDA FERREIRA 
MONTEIRO, Chefe da Unidade de 
Condutores/CIRETRAN· FGS-1 BRUNO LUAN 
BARBOSA NEGRÃO, Chefe de Agencia de 
Trãnsito/FGS-1 e IVAN GOMES DA SILVA, 
Responsável por Atividade Nível III/FGI·3, da 
sede de suas atividades funcionais em 
Macapã/AP até o município de Pedra Branca do 
Amaparí-AP, no periodo de 1, 2 e 3 de 
novembro de 2013, a fim de realizarem abertura 
de processos referentes a habilitação de 
condutores. 

ART 2° - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as di~ções em 
contrário. // 

de novem'Í>ro de 2013. 
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PORTARIA N"0594/20t3'- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO 'ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto n• 1786 de 01 de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo n• . 
014.009853/2013- Memo. n• 156/2013- NC
DETRAN/AP. 

RESOLVE: 
ART 1° • DESIGNAR o 

deslocamento dos servidores, ENDERSON 
. COSTA BAIA, Gerente do Núcleo de Pericias
FGS-2, EDEVAR LIMA ISACKSSON FILHO, 
Chefe de Unidade de Registro de Condutores 
/FGS-1, MARIA RAIMUNDA FERREIRA 
MONTEIRO, Chefe da Unidade de 
Condutores/CIRETRAN· FGS-1, JORGE 
FURTADO CORREA JÚNIOR, Chefe de 
Unidade/FGS-1, MARLON FIGUEIREDO 
PESSOA, Chefe de Unidade de Infrações/ FGS-
1 e JAIANA CARLA GIAROLA CARMEZIM, 
Chefe de Unidade de Condutores/ FGS-1, da 
sede de suas atividades funcionais em 
Macapã/AP até o município de São Joaquim do 
Pacuí-AP, no periodo de 09 a 10 de novembro 
de 2013, a fim de realizarem abertura de 
processos referentes a habilitação de 
condutores. 

ART ZO - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disJ)I)sições em 
contrário. // 

Maca pá-A ~ 05 de no~~o de 2013. 

-~.,;;::::::j,"-

___ :iosi-t4 RIVAMbÓ~·ES ~~ ~;LVA 
~ Tene'nti;]pM 

Oiretor-rresidente j o OETRANIAP 

PORTARIA N" 0595/2013-DETRANIAP. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por força ·do Decreto 
Estadual n• 1786, de 01 .de abril de 2013, 
respectivamente, e; · 

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

CONSIDERANDO os preceitos 
estabelecidos pelos artigos 147, I,§ 2•, § 3° e§ 
4° da Lei n• 9503, de 23 de setembro Be 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como a Resolução n° 51/98, Resolução 
80/98 do CONTRAN, alteradas pela Resolução 
26712008, alterada pela resolução 42512012 -
CONTRAN, e ainda, o disposto nos artigos 311 
e 313 A do Decreto Lei n• 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940, que instituiu o Código 
Penal Brasileiro. 

CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria n• 073/2012-DETRAN/AP, publicada no 
DOE n• 5311, 11 de agosto 2012, que 
estabelece normas gerais sobre o 
Credenciamento de Entidades Psicológicas e 
Credenciamento de Psicólogos Peritos . 
Examinadores junto ao DETRANIAP. 

RESOLVE: 

Art 1° • RECREDENCIAR, VANDERLEIA 
FURTADO CORREA MOREIRA, devidamente 
inscrita junto ao Conselho Regional de 
Psicologia /AP, sob o n° CRP: 10/03339, 
Jurisdição Pará/Amapá, para execução dos 
serviços de Psicóloga Perita Examinadora, 
referente aos exames psicológicos para 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, . 
pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
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data de 12 de Novembro de 2013. 

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

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

Macapâ-AP, 04 de I)ÇVémbro de 2013 .. 

t i I / 
·-·- ;• ,v' •v. • -/r. 

JÓSÉAJ~IVAM ó,QiiES DA SILVA 
f Tenente PM · 

Diretor~PresldentE OETRANI,AP 

((Escê?lã de Administração Públic~ 
(Adalberto', Carvalho Ribeiro J 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPUEAP 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ElETRONICO N'. 008/2013·EAP 
Processo A. N•130203.2013/00107. 

O DIRETOR PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ • EAP, por 
Intermédio deste Pregoeiro, designado através da Portaria 
n' 052/2013 do dia 16 de outubro, publicado no DOE de 17 
de outubro de 2013, levam ao conhecimento dos 
interessados que, na forma da lei n•. 10.520, de 17 de 
junho de 2002, Decreto Federal 5450/2005, Decreto 
Estadual t•' 26<18/2007, Lei Complementar Federal n' 
123/2006, Lei Complementar Estadual n' 0044/2007, com 
aplicação subsid!ária da Lei n•. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores far:i realizar na modalidade Pregão Eletrõnico, 
do tipo "Menor Preço", quo tem por objeto o Sistema 
Registro de Preço visando eventual aqui~ição de 
suprimento de informática, conforme especificações 
constantes do Térmo de Referência , Anexo -I do Edilal. 
Obtenção do Edital a partir da publicação do Aviso de 
Licitação · nô Diàrio Oficial do Estado, no seguinte 
endereço: sito da internet www.llcitacões·e.com.br, na 
Escola de Administração Pública do Amapá • EAP, sito a 
Rua amazbnas n' 20, Bairro Central, Macapá- AP, na sala 
da CPL, mediante apresentação de "pen - drlve" e através 
do Slle !!_~ .. ap.gov.br. 
INICIO 00 ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/11/2013 
através do enderecb eletrônico: www.tlcltacões-e.~QmJ!!. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21111/2013 às 09h00min, 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21/11/2013 
às 15hJO. 

·REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo, 
durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente o 
horário de Brasília e, dessa forma serão registrados no sis· 
tema eletrônico. 
INFORMAÇÕES pelo endereço eletrõnico: e·mail: 
cpi.eap@hotmaii&Q!!l 
ou pelo telefone: 1f (096)3312-1950 I 33121959- CPL. 

Macapá·AP, 08 tle novembro de 2013.· 

Lai~~~~~rJ--..+. 
Preg eiro -~~~ ·- ---..... 

Portaria Op2Í2013-GAB/EAP ' 

(Hemoap 

Ivan Daniel da Súva Am~najás 

UNIDf10E DE CONTRATOS E CONVtNIOS 
EXTRAJO DO CONTRA TO 

CONTRATO N.•1012013·HEMDAP 

) 

CONTRAH> que Antro so r...teboam u INSTITUTO OE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ c a EonfXesa U. 
M UMA-ME. paoa o SERVIÇO DE MI\NUTENÇAO 
PREVENTWA E CORRETNA NA ~ROlA DE VEICULOS DO 
HEMOIIP, para os Iins nele dcdarados 
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NEM 9400, Chassi n'9BRBJOIG2110?.3135 Ol(wt1) 
ONIBUS(Unidad• Móvel. Placa NC010RO, Chass• 
n"98WY21 JB3XRX05210) .01(um) VAN DUCATO(Pir,ça HIG 
2581, Chassi n'A2049074) e 01(um) PICK UP l ?OO(PIIl(:n Nf.M 
2959 Chasso n'93Y.I'NK740AC964201CA) da ftola do 
CONTRATANTE 

CLÁUSULA l'F.RCEfRA - OA VIGI:NCIA: O presente Conlrah> 
terá,seu micio a partir de 01i11'2013 a vigorara PJf 12 meses. 
podendo ser prorrogado por iguA~ e sucessivos periodos, 
limilado a 60 (sê,.onta) meses, nos lermos do inciso 11, do arl. ~ 7 
da .lei n' 8.666193, devendo seo ot>ed•eido o limite da 
onrxl<olidade de liciteção que lhe deu origem 

CLÁUSULA OUINTA-OA DOTAÇAO - As dcspM"" r.om a 
cxccuç.'io 005to CONTRA lO no Vl!lor anual de R$43.200,00 e 
mern;.al de R$3.600.00 . rf-ftaranlas ao valor da manutênÇáo 
preventiva( fixo). e o valor ~timado de H$20.000.00 •eferen.te as 
peças de fêpostç:io, onde correrão à l"QQ'ttts da Fonte 107 . 
Programe do Trabalho 10.122 01'10.2·113. Elemento de De~pesa 
33 00.39 e 33 90.30 , Nota do Empenho n' 2013NE00134 e 
201:lNE00135 

I(Jucap 

<::;f Macapã-AP. o:, d: novembro de 2013. 

___ J?lt'---c;-.. ~. 
lvan\j)'.1'1iel d~ Silvn An{aMjos 
Ditetbr.iF'rcsidentr.-HEMOA P _ .. 

) 
Jean AI ex de Sousa Nunes 

PORTARIA N° 19/2013- JUCAP OS de novembro 
de 2013 

O PRESIDENTE DA JUNTA 
COMECIAL DO AMAPÁ JUCAP, 
usando das suas atribuições que lhe 
conferidas pelo art. 23, inciso I, da Lei 
n• 8.934/94 e art. 25. inciso XVII, 
Decreto n° 1.800/96 c/c ar. 92, inciso 
XVII do Regulamento da Junta · 
Comercial do Estado do Amapá, 
aprovado pelo Decreto n° 0711 de 
23/03 do G.E.A. 

Considerando a Normativo n• 84 de 29 de Fevereiro 
de 2000, que dispõe sobre a habilitação, nomeação. 
matricula e seu cancelamento de tradutor publico e 
interprete comercial e de outras providências, em 
seus arts 10° e 11°. 

RESOLVE: 

Art. '1°- Nomear para tradutor ad hoc do 
idioma português para o idioma Francês o Sr. Jost: 
SANT'ANA DE ANDRADE PONTES brasileiro, 
casado, docente, CIC n° 534581/AP, CPF n• 
000336422-49, residente e domiciliado Av. Padre 

Júlio M. Lombaerd. 3300 bairro Central. CEP 
68906530. Para fins de tradução de folhas do 
processo n 0011745-72-2007.8.03.0001, que ocorre 
na 1• Vara Criminal da Comarca de Macapá. 

Art. 2•- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Macapá/AP, 05 de novembro de 2013 

!}~1 ..j~ c{.. J ,4l~ 
{lan -Áiex de Sousa Nunes 

Presidente/ JUCAP 

CLÁUSUlA PRIMEIRA • ÓO FUNDAMENTO LI:GAL: O 
presente CONTRATO. tam U!sp.1'rlo togal arrevés do ProcP.SRO 
Licilatóuo ros Modalidade Prcglio Prcscncoal n•05.'2013-CPL· 
HEMOAP, devidamcnle hon1o1ogado pelo Oldcnador de despesa , . 
o Sr. Diretor-Presidente do lns!itulo de ll!lmaloiogoa e 

A Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP 
informa que a Ata n• 230, referente ao periodo de 01 a 
31.10.2013, que trata: 

H emotorapia do Amapã. sob a tutela do que preccilua a lei n• 
R.666193 e SUHS allereções em conformidade com a autonzação 
conlidano p!OCesso n' 18.00p.127/13. 
Proe<>sso desmemb<ado n'18.000.104!2013 
P arecP.r .luridico n?O!t 1120 13 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO QBJE 1 O· 
O objeto do presente Contrato oon.•;JStP. na contratação dA 
crnpcesa, especializada na ~C$t:tçãn de serv1ços nt.rtomotJvos, 
mais espociflcamenle na m~nurenção pravAnlivo e r.ormttva. 
Htrtlvés de serviços mecânicÇ, eléti;tco, lavagem c borrachnua, 
Incluindo m,;o-de·oboa e oej:losic;iio d~ peças a-iginais, em 
,;aturas d• marr.o lOYOTA. E VOLKSWAGEN. FIAT E 
MI~HI . •endo Ol(t~)TOYOTA BI\NOEIRANTE(Piaca 

- Os documentos deferidos: Sociedade Anônima 
Aberta; 
· Sociedade Anônima Fechada; 
-Alteração: 
- ExUnça<>/Destrato; 
. revogação de Procuração; 
- Empresa de Pequeno Porte; 
· Consórcio de Sociedade: 
Estão expostos no site da JUCAP. no endereço: 

www.jucap.ap.com.br. 
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Gabinete da Junta Comercial do Estado do Amapá, 
em 06 de novembro de 2013. 

//• .:1 ' !' /, 
· JU~-~~~io"usa ~J;é';i 
/ Presidente!JUCAP 

(Lacen l 
lvanete Costa Amanajás (interina) 

PORTARIA:'<' 107/2013-LACEN 

A DIRETORA PKESIDENTE DO 
LABORATÓRIO CENTRAL OE SAÚDE 
PÚBLICA, no uso das prerrogativas que lhe confere a 
lei n." 0338, de 16.04.97, regulamentada pelo Decreto 
n.• 5528, artigo 47. inciso XX, de 09.12.1997 e o 
Decreto n.< 3366: de 31.08.2012. comid~rando o que 
consta no memo n° 00212013-NUPLA\JíLACEN. 

RESOLVE; 

DESJGNAR a servidora Maria Consotata 
Granjeiro- Chefe do :-lúcleo de Planejamento- FGS 2. 
para se deslocar da sede de suas atividades Mat•apií-AP, 
até a cidade do Rio de Janeiro.'RJ, no período de 10 a 15 
de novembro do ano em curso. a fim de participar do 
curso '·Execução Orçamentlirin, Financeira e 
Contíabit", com ônus para o Lacen. 

.'vlacapá-AP, 05 de novembro de 201:3. 

L . . 
''~.~~;;~~-c~ta A~ajâ) 

Diretora Pt-esidcnte 
Interina 

PORTAKIA N" 108i2013-LACEN 

A DIRETORA PRESIDENTE DO 
L~BORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PUBLICA, no uso das pren·ogativas que lhe confere a 
lei n.• 0338. de 16.04.97, regulamentada pelo Decreto 
n." 5528, artigo 47, inciso XX. de 09. I 2.1997 e o 
Decreto n.' 3366, de 3l.08.201", considerando o que 
consta no mcmo. n" 134/20t3- DBM/Lacen. 

RESOLVE; 

AVTORIZAR a servidora Gleicyanne 
Furtado Frazi!o- Biomédica, para se deslocar d~ sede 
de suas atividades \1acapá1AP. até a cidade de 
Brasfl(a!DF. no período de 05 a 06 de novembro ·do ano 
em curso, a fim de participar do ''Treinamento 
Internacional ~m . Transporte de .<\mostras 
Biológicas", sem ônus para o Lacen-AP. 

\1acapá,AP, 05 de novembro de 2013. 

.:.~..v_. ........ :~ .... ~} {: ......... ___..~). j 

Ivanete Costa Amanajias ·' 
Diretora Presidente 

Interina 

EXTRATO DO 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO 
CONTRATO N° 006/2012-UCC/LACEN 

2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 006/2012-UCC/LACEN. QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O LABORATÓRIO 
CENTRAL DE SAÚDE PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAPA COMO 
CONTRATANTE, E A EMPRESA BRASNET 
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES L TOA 
COMO CONTRATADA ' 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: A 
Contratação do referido serviço, por razões 
de interesse público e resguardando-se a 
legalidade, fica prorrogado por um período de 
1 O (dez) meses, iniciando em 01/11/2013 e 
findando em 31/08/2014. 

CLÁUSULA • QUINTA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: As despesas com a 
execução do presente instrumento serão no 
montante de R$ 40.000.00 (quarenta mil 
reais), sendo pago mensalmente o valor de 
R$ R$ 4.000.00 (quatro mil reais) e correrão à 
conta do Programa de Trabalho 
10 122.0170.2226 através da Fonte 0101. no 
Elemento de Despesa 3390.39. · 

_Data de assinatura: 01 de novembro de 2013. 

(Prodap ) 
José Alípio Diniz de Moraes Júnior 

EXTRATO OA ATA DE REGISTRO De PREÇOS 
N° 019/2013 - P.RODAP - PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP. N°00212013- PRODAP 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de 
Preços para futura eventual aquisição de 
equipamentos de informatica, para atender a 
necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia 
-da lnformaçao - PRODAP, visando Projeto "Onda 
Digital", conforme descrito(s) no ANEXO I do Edital· 
de Licitaçao do Pregão Eletrônico SRP. n• 
002/2013- PRODAP. 
2. DA EMPRESA REGISTRADA 

. 2.1. Empresa Adjudiéatária: PERFIL DIGITAL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA • EPP; CNPJ. n• 
12.534.895/0001-23, inscrição .estadual 
n"10.480.403-3, com sede na Avenida 85, n° 1940, 
Setor Marisa - Galeria Nacional, Sala n• 209 -
Goiãnia/GO, CEP. no 74.160-010, Tei/Fax n° (62) 
3942-0005, e-mail: 
salomao@criativainformatica.com.br, representada 
pelo Senhor Clóvis de Carvalho Borges, Carteira 

. de Identidade n• 1645524/SSP/GO, CPF. n° 
588.615.051-04 
3. DOS PREÇOS REGISTRADOS. 
3.1. O preço, as quantidades e as especificações do 
fornecimento registrado nesta ata constam da 
proposta da empresa adjudicatária, que é parte 
integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 
74.697,00 (setenta e quatro mil seiscentos e 
noventa e sete reais). 
ifiit'\ ."' . " '·. lt· ., ;~~.-~;':[•f,<<;;i·!~,,.fjjSJ.1l!J~i,, 

Microcomputador Tipo 11: 
Processador: Dois 
processadores Intel Xeon de 
06 (seis) núcleos flsicos com 
clock de 2.4GHz. 
Armazenamento: Disco rígido 
ATA serial de 1TB de 7.200; 
Memória: 12' GB SDRAM 
ECC DDR3 de 133 MHz· 
Processador Gráfico:' 1GB 
de memória GDDRs· 
Rede: Duas ·interfaces 

Especificação 10/100/1000BASE-T (RJ45) + 
Wireless com tecnologia 
Airport Extreme Wi-Fi e 
Bluetooth 2.1 + EDR; 
Teclado e Mouse: Teclado do 
tipo Wireless completo e 
integrado e Mouse com 
superflcie MultiTouch; 
Sistema Operacional: 
Sistema Operacional OS X 
Mountain Lion; 
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Softwares Adicionais: Final 
Cut PRO+ Adobe Photoshop; 
GARANTIA: 12 meses. 

Quantidade os 
Marca/Modelo APPLE/MD771LUA 
Valor Unitário R$ 14.939,40 
Valor Total R$ 74.697 00 

4. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO 
E DO PEDIDO DE· ENTREGA DOS 
EQUIPAMENTOS 

4.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de 
Preços, se houver necessidade do fornecimento 
imediato, o Centro de "Gestlo da Tecnologia da 
Informação - PRODAP convocará a empresa cujo 
preço foi registrado. 
4.2. O Centro de Gestão da Tecnologia da . 
Informação - PRODAP fará a solicitaçao para a • 
entrega do objeto mediante emissão de pedido de 
entrega, cujo conteúdo deverá estar de acordo com 
as especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação Pregao 
Eletrônico SRP. n° 002/2013- PRODAP, enviando 
o referido pedido via fax·ou e-mail. 
4.2.1. A empresa adjudicatária deverá acusar o 
recebimento da solicitaçào, por meio do fax n° (96) 
3131-2637, ou e-mail no prazo máximo de 24 
horas. 
4.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a 
atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 
4.-4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a 
empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
equipamentos, conforme especificações e 
condições contidas no Edital e seus anexos de 
Licitaçao Pregão Eletrônico SRP. n° 002/2013 -
PRODAP. 
6. DO PAGAMENTO 
6.1. A licitante vencedora deverá emitir NF-e 
conforme exigência no Protocolo ICMS n• 42/2009: 
o nome do Banco·e os números da "d'· :a e da 
conta-corrente para efetivaçao do pagamento. 
6.2. O pagamento será efetuado após o aceite 
definitivo dos equipamentos, até o 10° (décimo) dia 
útil, . a partir da atestaçêo da nota fiscal pelo 
serv1dor responsável pelo aceite definitivo, 
mediante depósito bancário em conta da 
contratada, cumprido os requisitos disposto no 
Edital· de Licitação Pregão ·eletrônico SRP. n° 
002/2013 - PRODAP. · 
6.3. O pagamento somente poderá ser efetuado 
depois de cumprida as exigências do Decreto 
Estadual1278 de 17 de fevereiro de 2011. 
9. DA VIGENCIA 
9.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é 
de 01 (um) ano, contado da publicaçao do extrato 
no órgílo da imprensa oficial. 
12. DO FORO 
12.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do 
Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o 
competente para solucionar conflitos de interesse 
entre o Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação - PRODAP e a empresa adjudicatária 
relativa · a presente ata e aos contratos del~ 
advindos. 
13. DA PUBLICIDADE 
13.1. O extrato da presente Ata de Registro de 
Preços será publicado no órgílo da imprensa oficial 
conforme o disposto no parágrafo único do art. 61, 
da Lei n° 8.666/1993. 

Maca~~ novembrode2013. 

/ ----,:{ . .) 

José Alipio ófniz de Moraes Júnior 
Diretor Présidente do PRODAP 

__ _::Ó~r,go.:ão Gef!!nc.iad.QL 

(Pescap 

João Bosco Alfaia Dias 

PORTARIA I'' 10512013/I'ESCAP 

) 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA. no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
n' _611 de 11 de julho de 2001 e Art.36 do Estatuto da 
Entidade. aprovado pelo Decreto n• 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Memo. N• 00612013- CAFIPESCAP. 

RESOLVE: 

Designar o servid~r .. SILVANA PINHO .DE JESUS, Gerente de 
Processos de Aqu1s1ção de Bens e Serviços Comuns/PESCAP. 

,. 



Maca á 08.11.2013 

para substituir o servidor, CARLOS NELSON PINTO DE 
ALMEIDA, Coordenador de Assistência Técnica e Externa 

"', Pesqueira!PESCAP durante a ausência do titular, que se dará 
no período de 29/10/2013 a 27/11/2013. 

Dé-se ciência, cumpra-se e ubtique-se. 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
2"- TERMO ADTIVO- REF. CONTRA TO N• 

07/2012- PESCAP. 

/ 

CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ 
e a EMPRESA - COOTRAP- COOPERATIVA 
DOS PROPRIETARIOS AUTONOMOS DE 
VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO AMAPÁ, 
para fins nele declarados. ' 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa para locação de veículos, destinados 
à frota da Agência de Pesca do Amapá-PESCAP, 
conforme · especificações e quantitativos 
constantes tio Anexo I. 
Parágrafo Único: Os veículos para atender o 
segundo termo aditivo deverão ser 
obrigatoriamente: An.o/Modelo a partir ~e 2011. 
CLAUSULA SEGUNDA - DO ACRESCIMO DE 
QUANTITATIVO AO CONTRATO 
Para atender as necessidades do órgão. tudo em 
confonnidade com a Cláusula Sétima, item. 7.3, e 
Art. 65, da Lei 8.666/93, e considerando o 
procedimento que ao final considerou lícita· e 
justificável o acréscimo. será acrescido ao contrato 
a contratação de 02 (Dciis) novos veículos, sendo: 
- 01 (Um) veículo Tipo Pick~Up, Diesel, 
Ano/Modelo a partir de 2011. 
- 01 (Um) veículo Tipo Passeio, Ano/Modelo a 
partir de 2011. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE E 

· REVISÃO DE PREÇO 
Esta sendo reajustado o preço em 15% (Quinze 
por cento) do valór do contrato, com base na 
Cláusula Onze, Item. 1. 1.3.1 e art. 65. 11, "d" da Lei 
8666/95, além de atualização monetária pelo 
índice INPC/IBGE, tudo em confonnidade com o 
procedimento legal, com o valor do Contrato a ser . 
pago pelos fornecimentos dos veículos será de RS 
47.874.59 (Quarenta e sete mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta e nove 
centavos). sendo fixo e irreajustável e com valor 
global de· R$ 287.247,54 (Duzentos e oitenta-e 
sete mil duzentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta e quatro centavos). _ 
CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA: 
O prazo de vigência do presente tenno aditivo será 
de 01110/2013 até 31/03/2014, podendo ser 
prorrogado, se houver interesse da administração. 
CLÁUSULA QUINTA DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da contratação. objeto 
desta licitação, correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento do exercício de 2013 e 
Lei Orçamentária Anual do exercício de 2013, 
alocados nos Programas, confonne descrito 
abaixo: a) Programa 20.122.0780.2262 
Manutenções de_ Serviços Administrativos, Fonte 
0101, Elemento de Despesa 33.90.39. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO: 
Todas as demais cláusulas não especificamente 
modificadas pelas alterações decorrentes deste 
Tenno Aditivo pemnanecem em vigor e obrigando 
as partes confonne originalmente pactuadas. 
E, por estarem assim. jusias e avençadas, finnam 
o presente instrumento, redigido em 02 (duas) vias 
de igual teor e fomna, para um só efeito, 
juntamente com as testemunhas abaixo- · 
assinadas. 
Data de Assinatura: 01/10/2013 

Macapá/AP~ 25 dr outub~ ~~ 013. in 
~ OI«<- r,_.~, • 

/ JOAO BOSC IALF IA IAS 
Diretor Presidénte da PESCAP 

f Ministério Público Estadual 
I 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 
lvana Lúcia Franco Cei 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N° 012212013-PGJ/MP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 097/2013 

Homologo, na forma da Lei n° 8.666/93 e 
alteraç·es posteriores, em: 05/11/2013. 

;.~J>;J.../'JV' 

DR'. EL ETE SILVA AGUIAR 
PROM TORA DE JUSTIÇA 

DI ETORA-GERAL 

Ref. Processo n° 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

3004 794/2013-MP-AP 

INEXIGIBILIDADE 
LICITAÇÃO 

DE 

Art. 25, I, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E 
MOTOS DO AMAPÁ L TOA. 

AQUISIÇÃO DE 02 
VEICULOS AUTOMOTOR 
PARA ATENDER AO MPAP. 

R$ 94.000,00 (noventa e 
quatro mil reais). 
Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalização Técnica 
Administrativa do MP-AP. 
Fonte: 107-Recursos 
Próprios Elemento de 
Despesa: 449052 
Equipamentos e Material 
Permane,nte, consignado no 
Orçamento vigente deste 
Ministério Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 
AMAPÁ. L TOA, no valor acima. referente à aquisição 
de 02 veículos automotores para atender ao Ministério 
Publico do Estado do Amapá, considerando que a 
empresa é a umca autorizada a revenda do veiculo 
marca VOLKSWAGEN no estado do Amapá. 
Havendo, portanto, inviabilidade . de competição, 
encontrando amparo legal no Art. 25, I, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. Caracterizando 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

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 fms de homologação e posteri ··l?ublicação. 

Macapá-_Ae:_o -<~rode 2013. 
f. .( i 
· antlago Leite 
idente da CPLJMPAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
PORTARIA N". 0122/2013-PGJIMP-AP 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N•. 098/2013 

HOMOLOGO NA FORMA DA LEI N•. 8.666193 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 

·- EM: 05111/2013. 

isM/t~----......... 
DR' LOETE SILVA AGUIAR 

PR MOTORA DE JUSTIÇA 
IRETORA-GERAL 

REF. PROCESSO N°. : 3004794/2013-MP-AP 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR GLOBAL 

RECURSO 

. INEXIGIBILIDADE DE 

. LICITAÇÃO 
: ART. 25, I, DA LEI 8.666/93 E 

ALtERAÇÕES POSTERIORES 

BACABA VEICULO$ LTDA 

: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
AUTOMOTOR, MODELO HILUX, 
MARCA TOYOTA, PARA 
COMPOR A FROTA 
PADRONIZADA 00 MP-AP. 
R$ 113.000,00 (CENTO E TR!ô.ZE 
MIL REAIS). 
PROGRAMA 02.062.0142.2.494 -
MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO MP-AP, 
FONTE: 107 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 449052-
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE CONSUGNADO 
NO ORÇAMENTO VIGENTE 
DESTE MINISTÉ.RIO PÚBLICO. 

SENHORA DIRETORA-GERAL, 

JUSTIFICA-SE A PRESENTE ·DESPESA EM 
FAVOR DA EMPRESA- BACABA VEÍCULOS LTDA, NO 
VALOR DE R$ 113.000,00 (CENTO E TREZE MIL REAIS), 
ReFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
AUTOMOTOR, MODELO HILUX, PARA COMPOR A FROTA 
PADRONIZADA DO MP-AP, CONSIDERANDO QUE A 
EMPRESA É A ÚNICA A OFERTAR A MARCA TOYOTA, 
UTILIZADA PELA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE 
ÓRGÃO, HAVENDO, PORTANTO; INVIABILIDADE DE 
COMPETIÇÃO, ENCONTRANDO AMPARO LEGAL NO ART. 
25, I, DA LEI 8.666193 E AlTERAÇÕES POSTERIORES, 
CARACTERIZANDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

DESTA FORMA, DANDO-SE CUMPRIMENTO 
AO QUE DISPÕE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇOES E 
SUAS ALTERAÇÕES, SUBMETEMOS A PRESENTE 
JUSTIFICATIVA A VOSSA EXCELENCIA, PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO. 

MACAPÁ-AP, 05 DE N ~r DE 2013. 

/ 

PREGOEIRA- PORTARIA: 0125/2013 
RESULTADO FINAL DA LICITACÃO. 

MODALIDADE: Pregão Presencial n.0 063/2013 

TIPO: Menor Preço, por item 
' DATA DA ABERTURA: 25/t 0/2013 

HORA: 10:00:00 
PROCESSO N' 
OBJETO: 

3006404/2013 
Registro de Preços para eventual 
aquisição de sensores de 
temperatura. conforme especificações 
e quantidades constantes no Termo 
de Referência e anexos do Edital. . 

.--------V-E_N_C-ED_O_R-----1~1---:.~(',0(f.,~S'~':.:.-I\b'.\tc-~ " ~r~1 ~i ,:.1:~ 

SERVCm.i lTDA ·ME 

_1/al~r_T_"!."I_R~_!stra~_()_p~~a_() !_t_e_m~~- __ _ 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3° de o inciso XX 
do Art. 4°, ambos da Lei n• 10.520, de 17 de julho de 2002, 
procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto à lidanle vencedora ' 
do item relacionado, conforme decisão registrada na Ata da 
ultima sessão, do dia 25/1 0/2013. 

Macapá-AP,,06~'1ovembro de 2013 
' J \ 

1. 'da ,.-''"~ 
~· -~- ~ HeleniÍe. ' a de Mor s 

Pregoeir Oficiai/M -AP 

TERMO DE HOMOLOGACÂO 

A Diretora-Geral do Ministério Póblico do Es\ado do 
Amapâ, usando das atribuições que lhes são conferidas por 
leí, considerando os critérios legais da legislação pertinente e 
observando os preceitos do Artigo 43, lnçiso VI da Lei 

· 8.666193, resolve HOMOLOGAR o julgamento da licitação na 
modalidade Pregão Presencial n• 063/2013, realizado pela 
Pregoeira Oficial Helenize Corrêa .de Moraes na última sessão 
do certame supra-epigrafado. conforme Ata do dia 25/10/2013. 
às 10:00:00, que ADJUDICOU o objeto da presente licitação à 
lic~ante vencedora, conforme especiiicado no Resultado Final 
da Licitação 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2013 

Homologo, na forma da lei 8.666/93. 
e alterações posteriores. 

I 
-~-v~ (.~(· ,~ ~ . .J-...... ', . ..-.--.... -1 __ _...-./ ._f···.• 

Dra. tildete Silva Aguiar 
DirJora-Gera!IMP-AP 

PREGO!:IRO 

PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO AVISO DO 
PREGÃO PRESENCIAL N• 05612013/MP

AP/REPETIÇÃO 
PROCESSO N• 300481312013 

OBJETO(resumo): Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de Material de 
Consumo (Tapetes e Carpetes), para atender 
ao Ministério Público do Estado do Amapá. 

ONDE SE LÉ: 

Hora da Licitação: t 0:00 Horas (horário de Maca pá
AI')> 

LEIA-SE: 



Maca á 08.11.2013 

Hora da Licitação: 09:00 Horas (horário de 1\1acnp:i-
M'). . 

Maca pá, 08 de novembro de 2013. 

M *'R ii· 1Jaà. arcos a ·-.. 31 s·deAbreu 
Pregoeiro OficialiMP-AP 

PREGOEIRO -FORJARIA 124 2013-GAB 

O MI:\ISTÉRIO PÍiBLICO DO ESTADO 00 AMAP..\. 
,\TRA\'ÉS HE SEt: PltEGOEIRO E EQiiiPE HE 
APOIO. A VIS.\ Ql;E ESTAR,\ PRü:\10VENDO 
LJCI'rAÇ'i.O, CO'< FORME ABAIXO ESPECIFICADO: 
Prnmso n": 3006859/2013-MPAP 
~lodalidade: Pregão Presencial n' 077/2013-MPAP 
Tipo: \1ENOR PREÇO POR ll'EM. 
Data da Abertura: 27/11/2013 (QI.'ARTA-feira) 
Hora da licitação: 10:00 lluras (horário de \lacapá-AP) 
LOC.\L: SALA IH CPI. DA PRO<TRADORIA GER,\L 
IJF JI.'STIÇA-MPAP, LOCALIZADO NA AV. HB. N'.ll64 
-CENTRO, MAC..\P,\-AP. 

OB.IETO: Rc~istro de Preços parJ futuras e eventuais 
Prestaçilcs de Scn·iços de Hospedagem, para atender as 
necessidades do 0\-linistério l'úblico do Estado do Ama(tá. 
eonforme espeeilicaçõe!i e quantidades constantes no termo 
de r<ferência, e anexos deste Edital, independentes de 
transcrição. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO (a partir do dia 
12111/2013) NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU 
ATRAVÉS DO SITE: www.mpap.mp.br. O 
PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE 
À DISPOSIÇAO DOS INTERESSADOS. PARA 
ESCLARECER QUAISQUER 1NFORMAÇ0ES OU 
DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM APREÇO NO 
HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, DAS 08:00 ÀS 
14:00 HORAS, NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, 
TELEFONE· (96) 3198-1652 OU PELO E-MAIL 
cpl@mpap.mp.br. 

I 

~:!""-bmdo2013. 

Marfos Ra ~es de Abreu 
Pregoeiro!MPAP 

PREGOEIRA· PORTARIA: 012512013 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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

Processo n•: 

Modalidade: 

Tipo: 

3006662/2013 

Pregão Presencial n.' 07912013 

Menor Preço, Global 

Data da Abertura: 26/11/2013 

Hora da Licitação: 12;00h 

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA CPL NO PRÉDIO 
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-MPEA, 
LOCALIZADO NA AV. FAB, N•. 064, BAIRRO: 
CENTRO, MACAPÁ/AP· FONE/FAX: (96) 3198-1652. 

Objeto Resumido 
Iluminação especial e ambientação natalina das 
seguintes unidades do Ministério Público do Estado 
do Amapa: Procuradoria-Geral ·de Justiça, 

· Promotoria de Justiça de Macapá, Promotoria da 
Cidadania, Árvore Samaumeira do Ed. Sede e 
Promotoria de Justiça de Santana, 
O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÉS DO SITE: 
www.mpap.mp.br. A PARTIR DO DIA: 11/11/2013. A 
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO COlOCAM· 
SE Á DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, PARA 
ESCLARECER QUAISQUER OUVIDAS SOBRE O 
CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE, DAS 08:00 ÁS 14:00 HORAS. NO 
ENDERECO ACIMA CITADO. OU PELO TELEFONE: 
·' 9 6 . ) 3 1 9 8 . 1 6 5 2 

PREGOEIRA· PORTARIA: 012512013 

AVISO __ ºE_ LICITAÇAO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O MINISTÉRIO PUBLICO 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: 

3007171/2013 

Pregão Presencial n.' 078/2013 

Menor Preço, Global 

Data da Abertura: :'5'1 1':;013 

Hora da LicHação: '·.'.OU~ 

LOCAL: SALA DE REUr!IÕES DA CPL NO PRÉDIO 
DA PROCURADOFliA-GERAL DE JUSTIÇA-MPEA, 
LOCALIZADO NA AV. FAB, N'. 064, BAIRRO: 
CENTRO, MACAPÁIAP· FONE/FAX: (96) 3198-1652. 

Objeto Resumido 
Contratação de emp~esa especializada para a 
prestação de servtços de sonorização e 
estruturação de palco (Cantata Natalina do 
Ministério Público do Estado do Amapá 2013) 
O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVtS DO SITE; 
www.mpap.mp.br, A PARTIR DO DIA: 11/11/2013. A 
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM· 
SE Á DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, PARA 
ESCLARECER QUAISQUER DUVIDAS SOBRE O 
CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE, DAS 08:00 ÁS 14:00 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU PELO TELEFONE: 
(96) 3198-1652 

:\1acapá-AP, 08 de ovemb1·o de 2013 

lj \.,;./9 
Helenize"'ê a · M aes 

Pr oeira 

Publicações Diversas I) 

~CARTÓRIO VALES 

EDITAL DE PROCLAMAS 

VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES. Ofrr:1nl dr: Y RegistiC Crvrl das 
Pe!isoas Natur<J!5 do Ols;~rto e Munici.oio de f.Jiacr=~p3 Estado uo .A-r.<~:2 

FAZ SABER que prefende•n casar. 
J,;SSC.N GCf,.1ES .DE SOU~A JUNLJR e GRN.:E KELLY CP.STtLM(' 

cr::ELIIO 
ELE ~:tho de Jtisson G::l!,-es de Scu:..a e de Gdene Go·~:es de S::a .. s<\ 
ELI\, filha de (l.unai D:as C::elt.o e de N1!~a Cas!l!h::. 6artosi\ 

Se alguém SOl<:e· d-= a:gt...m lil";.>C:t'tlrn~nto ooonha·se r.;;~ fau-r'a. da lei. 
LQ'JrO o preser·te par1:1 s.e1 af1>:a:.:v em Cmlori·J e publicado '1a lr.~prensa 
LOC31. 

FAZENDA SÃO JOSÉ 
Márcio Cunha de Faria 
CPF 655.263.767-53 

Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado (no município de 
Macapá). Foi determinado Estudo de Impacto 

Ambientª-'. 

FAZENDA URICURITUBA 
Márcio Cunha de Faria 
CPF 655.263.767-53 

Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado (às margens do 
igarapé Uricurituba). Foi determinado Estudo de 
Impacto Ambientai 

FAZENDA MAUBAL 
Márcio Cunha de Faria 
CPF 655263.767-53 
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Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 

(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 

de Agropecuária) localizado (às margens do 
igarapé Uricurituba). Foi determinado Estudo de 

Impacto Ambiental. 

FAZENDA REUNIDAS CAMPO GRANDE 
Carlos Mauricio Primo de Siqueira 

CPF 475.165.347-49 
Sávio Boechat Primo de Siqueira 

CPF 083.876.417,74 
Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado em (foz do Igarapé 
da Onça no furo do Uricurltuba). Foi 

determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

FAZENDA CINDERELA 
Mauricio Cunha de Faria 

CPF 561.587.427-91 
Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado em (à margem do 
Rio Amazonas no municlpio de Macapá). Foi 

determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

FAZENDA DOS PATOS 
Maurfcío Cunha de Faria 

CPF 561.587.427-91 
Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado em (à margem do 
Igarapé Uricurituba). Foi determinado Estudo de 

Impacto Ambiental. 

FAZENDA VITÓRIA RÉGIA 
José Car!os Rangei Gonçalves 

CPF 082025.757-53 
Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado em (à margem do 
Rio Amazonas no trecho comp~eendldo entre 
igarapés São Jorge e Urlcurituba). Foi 

determinado Estudo de lm~acto Ambiental. 

FAZENDA DA ONÇA 
Márcio c~~nfla de Farie 
CPF 655.263.767-53 

Torna público que REQUEREU ao IMAP a licença , 
(LAU Licença Ambiental Única) para (Atividade 
de Agropecuária) localizado em (à margem do 
Igarapé Uricurituba). Foi determinado Estudo de 

Impacto Ambient?.i · 

CONSELHO REGim< :,L DE MEDICINA DO 
ESTADO C•:.i AMAPÁ 

EXTRATO DE CO~-IRATO N°0312013 
INSTRUMENTO E PM:TES: CONTRATO N°. 
0312013, celebrado entr<: o Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Amapá, e a Empresa 
IMPLAf•TA INFORMATICA LTDA. 
F;jí~DAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO 
tr.on respaldo na modalidade INEXIBlLIDADE 
LICITAÇÃO, sob a tutela rio disposto no Art. 25, 
11, ele Art.13 inciso VI da Lei de n°. 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
OBJETO; O objeto .:..c presente Contrato 
constitui na prestação c\1, serviços de operação 
assistida para instrui~ os funcionários de 
Ccnselho Regional de fí\~dicina do Estado do 
Amapá - CRM- AP pç:a plena utilização de 
todos o:; recursos do sistema para controle do 
Almoxarifado - SIALM do sistema para o 
con!rol"' de Compras, C .•.1tratos e Licitações -
S!CCI, do .sistema para o controle das 
hssagens e Diárias - 31SPAD e do sistema 
para o controle do Fluxc Financeiro- AGENDA 
"INANCEIRA, conforme ·:>reposta comercial n° 
~18129, fornecida pela C(tNTRATADA em 30 de 
s;:tt:ulbrc de 2013, a qual integra· a este 
lêQ_ntrato, mesmo sem su;\ transcrição. 



Maca á, 08.11.2013 

Vigênéia: '18/11 á 19/1112l•':3 
Vaior: RS 4.767,50 

Macapâ- AP. 30 de outubco .de 2013. 
~-"·~\r". 

Dorimar dos Sautos Barbosa 
Pre_siden!l' '~~RM·AP 

80'!11SSÃO ?ER:'vlANiiNTE DE l!C!TAÇÃO 
R.A.T!í'!':O 

,t:m. 29tlll/2013. ~ 
~-'\."-· . ...,...,~, 

DORIMAR DOS SHi~TOS BARBOSA 
Pnisident::tCRM-AP 

Jl1STIFICATICA no 06,'2013· CPLiC:R.lii-AP 

SenhJr h'esidente: 
~ustifica-se a presente desrJcsa em favor da 
E:npresa IMPLANTA '-!FORMATJCA LTDJ!. 
iCNPJ: 37.994.043/0001 40) nc valor de RS 
4 7ô7.50 referente a 02 (·:'ois) dias de Operaç~o 
? .,sistida (treinamento) ilara implementação e 
reforço de conhecimento do sistema para o 
:·ontrole de Almoxarifid(•-SIALM, do sistema de 
coólfr.Jte ue compras,cc.ntratos e licitações ·_ 
~iCCL/fO ·sister:la r-ara o controle de 
Passagens e Diárias --'iiSPAD e de sistema 
para c controle do fluxo; Financeiro- AGENDA 
FI~~ANCEIRA, tudo de ac,;;rdo com o orçamentc 
que passa a fazer parte ntcgrante % presente 
j-~sl•fiça~.va. 

Destrate. o trcinamen :-:;, realizar-se-á devido 
a cn;;'!·:ra nos Softwa1 :s · Sistema para o 
c-::: ,ro:'" de AimoxarifidC~·SIALM, C:o s1siemê do 
c:.n~role de compras,cc.:ttratos e licitações -
$1CC:...do sistama para O CCJI'iti'úiC de 
;;assagens c Diárias -.:>ISPAD e do sistema 
;.>ara o C·:r1!:ole óo fluxr. Financeiro· AG::I'I:OA 
F!\;ANCE:RA. or: exclul;ividade aa empressa 

· !MPLAN_JA !NFORMATiC:A junto do conil!r.to 

\ 
' ' I 

PLANTA DE LOCAÇ10 
ESCALA: IBI EICALA 

lOTEAIENTO VERANA MACA~ Á 

(DIÁRIO'OFICIAL) 

CFM /CRMs para ultiliz; · .ão por profissionais 
que serão devidamente l•·!linados. 

Nesse sentido, resta, ~atente a inviabilidade 
rie ~on;petição para '' objete preÚmdido, 
encontrando amparo leg:JI, portanto, no Art. 25, 
!I c/;: . . t.rt 13, Inciso . ; da Lei 1!.666/93 c 

Pág: 40-. 

locahzaao nesta cidade. me<J•ndo ~22 S25 l~m'. com os .l•mlles e 
confront!ções seguintes. Ao Leste corr. o Rodollla ?restdente 
Juscehno Kubi1Sdlet: de O!!VeiTa \anuga Estrade Fazend,nha\ Ao 
Nor.e Cllm os IOies n's 03 e 02B Ao o~m: com o Rio Amazonas e 
A.o Sul com o l:):e "v '.f./·11. formenáo uma area total do 
empreendimento de 522.925,16m'. matncu\aojo sob n° 30.298. no livro 
no 2 de Regi!t:o Gef!l d.:> Regis~ro de tmóvets desta Cona~ca O 
Loteamento contem 522.925 ~Sr.l' de proJtto dtVtdídos em .<479 
(qualtocentos e seten!o -e ll(IVe, ~01e& corhpoStos com 27 tv.nie e sete; 

ai!P"<H;ões posterio:·~S. Caracterizando quadras. com as segu<ntes numerações de.OI a 2i. o prime.ra. oom 
/.'JEXIG/BIL/OADE DE LICITAÇÃO. 01 lole. oned•ndO 6~:; 72m' a seguoda · con 28 io:es. meoooao 

Desta forma, dando-:; i, cur.1primento ao que ~3~81:'~." ~.~·;,~~o- ~g";e~\~~~;·;~~.'~:~0_ 1~0~~-t~;::~~~~~~ 
.iispõc o Art.26 da Le' Je Licilaçõe$ e suas . 7723)0m' a ••"'•.· com 1510tes med1rv.lo 5000.23m' a·s~t•ma. 
ulterações. subrnet(,~!lOS a presente ..-ar,:-·~..,19;:n•• medor.~o s •ss 131:1'. a ootava · ::om 07 1o1es medindo 

. . •. . . . . t-t~.::m' a nona· com 06 foles medondo 2 OBB.OOm'. a aee·ma . 
Justllica.lva a Vossa E.<Celenc1a, pua Iins de \.., :~ lo:es. meo•ndo a 555:~3rr' a decirra primeira. com :s1otes 
Homoiogação c posteriu publicação. "'"'"' '" 5 369 O>m' a dec.:n• seg.n:a · com 09 •o:es. medindo 

Macapá-AP, 29 dE: outubro de 2013. 

?h1rià ·~;Õüza 
Presid~nte d;. ~PL:CRM-AP 

portaria n' 149/20~ 3 

3 • 2: "6'1"' a de:tma ter::e·~a · t:om 06 ~o!es. medtndO 1 98S 95m1 a 
::::ew·:•,;;, ::~ua-:a • ccrr Li :eles medn"!dc i 953 J.Orn'. a d~•ma ourn!a : 
C.JM 24 10\es. rreo1ndo' -: 3!)5.51:r-' a déc.r:1a ser.a • com ?2 lctes 
-e: . .,d~ 6 ;J0.48m' a ôeCif''"'la sê:1ma • :CYn 10 lotes. medindo 
4 ~EJ :5r,'. a dé_wna o•ta\•& • c9m 30 lvtes· rned.n1o 9 6S7 27m'. e · 
deci'ila nof".a • com 21 lctes me é !ld:> '3 a:t J::tm' s ~r;ésrma. ccf"'' t2 , 
1o:e-s :r:~Jinoo 6 73C 4&m1

. a ;~iges.-:na p~rrr.er•a • cem 11 1o:es 
(l'leCr~do 6.013 SSm' a v:gést"'":a segur.~a . c.cm 11 lotes 'T'Il'dtr"l(lo 
5 8$3 3im'. a >~rgesrrna terce1ra ·com 22 lotes. rredri'dO 6 730 4Sm• a' 
v;gêstma quana. com 11.1otes med;ndo "3 6·J2.S'5m' a vrges1ma qutnli 
·com 01 lote. medindo 3 746 15m'. a v•gésima sexta. com 2~ lo~es 

Nu nesft meomdo 6.47B.22m' e a \ltgésrma sét.ma . com 14 lotes mecrnjo 
5 971.62m1 .. Contendo as segwntes âreas Areas d~ lotes: medr~o Registro de lmóveis"Eloy 

Comarca da Capital do Estado 
do Amapá 

160.966 52m'. Areas de EqurpaiTef'IIO Pubf.co Urbana· medrn:=:o' 
2 009 7Sm1

• Areis Veraes medrndo 240 854 64m' Áreas de V r as 
Púb:rcas. medrnjc 72 2~ 72m1: Arcas oe Srstemas de Lazer. 
AG 840.51m' Ârea Tc~al de 522 925 15m' Ccnsrdera-se q\...e a 
propnedade urba~a .somente cumore sua !unção socie.! quando atert::le · 
âs exrg~ncras de o~derraç~o da cr:lace ptevrs~a nas lers lor:ats ce.,He 

Ofiria 1 _ 1 kl. \ j no ,J 1 .,11~ . \ l'a 11 h a \ 11111'•. . as Quaos se observa o P;eno Dore1or Destaca-••· ass·m c oapel do 
.. • • . • • . , . \ Munlc.pto com::> pnncipal res~sável pela poti:tc.a ce ~He:i~wch'-rr.ent::~ 

011rta I ~~~h, f 11111 a 11•·1 . l'a I I'H'I :1 I "1'(111111 - 1111•'• urbano por represenlar um esforço em favor a a aerocral•zaçâo .• ,. 
-- h~ de se( compreendtde 1'\0 Conteldo de um sistema po1:1rco ::urnpre. 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
(Lei Federal n'6.766. de 19 de dezembro de 1979) 

A Bacharel PATRICIA PORPINO NUNES. 
Ofoe~al Subsl•lula do Reg•suo de lrnóve.s desla 
Comarca de Ma capá. Estado do Amap~ E!c 

FAZ SABER a todos os oole:essados que VLX 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE L TOA com sede na 
Aveniaa 1" c e li.« atO 6~7 .a Sarrro d:l TreM. f'le,la C!:Jade dC\Itdamente 
representada. daposlta neste Serv;çc Reg1stra1 ns dOCL:mentos 
necessénos exrgrdos pe:o sr.rgo IS cta Le' f=ederal n• 5 766. de 19 de 
dezembro de 1979. pa·a o reg•strc C!e J:n Lottlmanto deniJil11f"ISdo 
"LOTEAMENTO VERANA MAC.t.PA' a ser implanlaoo oo loto 
~;~rbano sob o no 01 =tuadra ãrea. se1or area de forma irregular 

se. por isso~ compreende·las JUntamente com as po\itrcas destlnaoas e 
legahzaçio fund1árla e a regulatitação urbanishce das ~reas d~s 
loteamerrtos. aor conshtutrem. murtas veles. num verdaCietro 
Investimento urbanishco. vtsando a mei.,Ottl ca qua'rda:le áe: vt·::Ja .:a 
érea Fet·S& POSSt'fel es_stm. reg:;lame'ltar a! ãreas t'lo io:eamento 
supracllado para ftns de TIOI&dt8. pcts \·rat::l za1'1". o e ~crcrcro a a 
Ctdaoanra. hajil vtsta que a pnortzaçJo da re~erida aru c .. lrr.tna r:o 
anseto e expeclaltva de popli.aç.Ao em c~,;sca de mo'ad-a E p.;ua qlle 
chegue ao c.onhectmento oe todos expedru-se es!e ecuta! que sera 
put:t,cado no ;omat 1:>eal e no Otano Ofrc•a' oor t~és tC3; d•as 
co~secu1rvos, podendo o ·egistro ser 1mpiJgl'la::So no !)ra.to oe qt.~1nze 
(15) dtas. conlados da data da a ubhca o. tuoo nos termos. d::. 
a11190 \9 da criada t:ei ~ederal p0 6 

Macapa-A2 o_~ -de nov 

/ : .· ~· 
elltaltim P no Nunes 

Ofoclal Substitue 

VlX SPELTOA 


	

