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N° 5596 

_Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

LEIS 
LEI W .!.'7 82 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013 

Altera os arts. 2° e 7° da Lei n° l.n4, 
de 17 de outubro de 2013. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

aprovou e eu. nos termos do art. 107 da Constituição Estadual. sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Os artigos 2" e r da Lei n" 1. 774. de 17 de outubro de 
2013. passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" .. 

I ........... . 

li· ............................................................. .. 

Parágrafo único. A estrutura organizA.cional e de cargos. 
comissionados da Secretaria de Estado da Fazenda e da 
Secret<tría de Estado do Planejamento constA.m dos 
Anexos VIl, Vlli. IX e X desta Lei." 

"Art ?" ............................... .. 

Parágrafo único. A fusão da Auditoria-Geral do Estado, 
da Ouvidoria-Geral do Estado c a incorporação da 
Corregedoria Admini~rrativa da Secretaria de f.sÍado da 
Administração iJara a criação da Controladoria-Geral do 
Estado do Amapá e a transferência das ativido.Jes e . 
funções re:ativas ao Tesouro Estadual. prev1sta no art. 
3°. inciso li. alineas "a" e "b" serão realizadas somente 
após a r•gulamentação definida no art.?•, da Lei n" 
I. i74, de 17 de outubro de 20 13" 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de. sua publicação 

Macapá, 

LEI W .!. '?l? 3 DE J 9 DE NOVEMBRO DE 2013 

Autorizo o Poder Executivo a firmar 

Contrato de Concessão de Colaboração 

Financeira Não Reembolsável junto ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

aprovou e eu. nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. l ° Fica o Poder Execu~ivo autori;;.ado, nos termos desta Lei, 
a firmar Contrato de Concessão de Colahora~:ào Financeira Não Reembolsável 
junto ao Banco !\'aciona] de Desenvolvimento Econômico c Social - BNDES, 
aré o valor de R$ 40.304.200,00 (quarenta milhões, trezentos e quatro mil e 
duzentos re.Us), no âmbito do F'undo Amazônia, destinados a ap01ar: (il u 

aumento do conhecimento, da assistência técnica e da infraestrutura relativos 
ils cadeias produtivas do açaí, da madeira e da castanha-do-brasil voltados à 
população extrativista: (ii) o aprimoramento de instrumentos de ordenamento 
territorial; (iii) a melhoria das condições operacionais e o aumento da 
qualificação profissional nos órgãos e autarquias estaduais para fortalecer 
iniciativas de gestão ambiental, territorial e florestal no estado; e (iv) o 
desen\'Oivimtnto de instrumentos voltados para implementação de projetos de 
Reduçáo de Emissoes por Desmatamento e Degradação (REDDJ, nos termos 
das condiçôcs aprovadas pela diretoria do BNDES através da Decisão de 
Diretoria tl 0 1007/2013, de 24 de setembro de 2013. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nos vigentes 
Plano Plurianual - PPA c Orçamento Geral do Estado - OGE e nos Planos 
Plurianuais c Orçamentos Gerais do Estado subscquentes, dotações 
indispensáveis ao cumprimento das obrigações do contrato firmado em 
decorrencia desta Lei. 

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais suplementares, em qualquer tempo, com cobertura no produto do 
Contrato çlc Concessão de Colaboração Financeira Não Reembolsável nos 
limites mcnciona~os nesta Lei, destinados a atender despesas decorrente~~. 

Art. 4 ° Fica o Poder Executivo autórizado a realizar doação ou 
ccssãu para os municípios, cooperativas, associações, produtores rurais e 
outros beneficiários, de bens e equipamentos adquiridos com recursos do 
contrato dr que trata o art. 1" desta Lei. 

Parágrafo único. Os bens e equipamentos doados ou cedidos 
serão utilizados única e exclusivamente nas finalidades das ações previas na 
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira 1\ão Reembolsável, sob 
pena de sua reversão ao domínio do Poder Executivo, sem prejuízo das 
sançõe~ cabi\'eis á espécie. 

Art. 5° Esta Lei entra em vi~or na data da sua oublicacão. 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Divanaide da Costa Ribeiro 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndígeilas:Coaraci Macia I Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Politicas para Mulheres: Maria Alice L. R. Bentes( interina) 
Se.cretaria Extraord. de Políticas Atro Descendentcs:Neucirrue Almeida d• Oli.-eira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: Délcío Ferreira de Magalhães 
· G;1binete de Segurança Institucional: Ten.Cel. PM. Cláudio Adriano B. Balieiro 
Controladoria Geral: Benedito Balieiro Ferreira 
Procuradoria Geral: Antônio h:Jeber de Souza dos Santos 
Defensoria Pública: lvancí Magno de Oliveira 
Polícia Militar: Cel. PM Aclemildo Barbosa dos Santos 
Polícia Ci,·il: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento· 

· Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Raimundo Lima da Silva 

Secretários de Estado 

Administração Agnaldo Balieiro da Gama 
Desenvolvimento Rural: Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 
Cultura: José Luiz Amaral Pingarilho 
Comunicação: Carlos Henrique Schmidt 
Ciencia e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Can'alho 
Desporto e Lazer: Mário da Silva Brandão 
Educação: Elda Gomes Araújo 
Secretaria Estadua~da Fazend;~: Jucinete Carvalho de Alencar 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Pican~o 
Infraestrutura: A milton Loba to Coutinho 
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo' . 
Planejamento. Orçamento e Tesouro: José Ramalho de Oliveira 
Saúde: Olinda Consuelo Lima Araújo 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Sctrap: Bruno Manoel Rezende 
Trabalho e Empreendcdorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Richard Madureira da Silva 
Mobilização Social: Cláudia Camargo Ca11iberibe 
Secretaria de Governo: Juliano Del Castilo Silva 
Secretaria de Relações Institucionais: Neuza Monteiro de Velasco 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: lvana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira (interino) 
SlAC- Super Fácil:l>ário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Adalberto Can•alho Ribeiro 
lapen: Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sub Ten. ·PM. José Auri\·am Gomes da Silva 
Diagro: Marco Antônio Silva de Sousa 
Feria: lnailza Rosário Barata Silva 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Olh•eira Júnior 
IPEM: Nilson José Pereira dos Santos 
.Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: lvanete Costa Amanajás (interina) 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amar·al de Araújo 
Prodap: José Alipio Diniz de Mora<'S Júnior 
RDM: .Juliana Alves Coutinho 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
IMAP: Marcelo da Silva Oliveira (interino) 
ARSAP: Rilton Rodrigues Amanajás 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
IJEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Fundação Tumucumaque: Terezinha de Jesus Soares dos Santos 

Sociedades de Economia Mista 

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

Macapá, J9 de novembro de 2013 

LEI N° 1. '7 8 J.j DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013 

Altera a Lei n° 0872, de 31 de 
dezembro de 2004, alterada pela Lei n° 
0983, de 03 de abril de 2006, institui o 
Fundo de Apoio ao Microempreendedor .e 
ao Desenvolvimento do. Artesanato do 
Amapá - .FUNDMICRO. extingue o Fundo 
de Desenvolvimento do Ar":"esanato do 
Amapá - FDA e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a' Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 
opro.vou e eu, nos termos do art.· 107 da Constituição Estadual, sanciono o 

seguinte Lei: · 

Art. 1° Os artigos 2°, 3", 4°, 8" c go dC\ Lei no 0872, de 31 de 
dezembro de 2004. passam a vigorar com a segui;lte redação: 

"Art. 2° .................................................................... : 

I - Conselho Diretor: CONDMICRO, órgão consultivo e 
deliberativo, cuja composição será definida no 
Regulamento do . Fundo e suas competências e 
atribuiçõe" regulamentadas no Regime Interno. 

[[ - Agência de Fomento do Amapa S/A - AFAP, 
responsável por gerir administrativa e financeiramente o 
fundo com aplicação da contabilidade especifica, 
exclusiva depositária de seus recursos. 

§ 1 o ., .................................................. . 

I - Secretário de Estado da Indústria, Comercio e 
Mineração; 

11 - um representante da Secretaria de Estado do 
Trabalho e Empreendedorismo - SETE; 

lii - um representante da Se~retaria de Estado do 
Planeirunento- SEPLAN; 

IV - um representante da Agencia de Fomento do Amapá 
S/A-AFAP; 

V - um representante dos artesões, escolhido entre eles 
em reunião específica para tal fim; 

VI - um representante da Federação de Microem
prccndcdores do Estado do Amapá; 

VII - um representante da Federação das Associações de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado· 
do Amapá - FEMICRO I AP; . . 

VIl! - um representante do Serviço Brasileiro de Apoio 
ás Micro c Pequenas Empresas- SEBRAE/AP. 

§ 2" Competirá à Agência de Fomento do Amapá SI A
AFAP a operacionalização dos recursos do FUNDMICRO. 
com a emissão de relatõrios trimestrais a serem 
submetidos à aprovação do CONDMICRO." 

• ·'Art. 3° .................................. · ··· ·· · ··· ·· 

IX- recursos apartados por organismos financeiros 
nacionais e internacionais. 

..................................................................................... 
§ 2° Para assegurar o disposto' no inciso II. deste artigo, 
a Agência de F'omento do Amapá - AFAP apropriará,. em 
favor do Fundo, o resultado das aplicações finan-.:et_ras 
refcrçntes aos recursos disponiv.fiS nas contas e 
subcontas que integrarem, informando mensalmente o 
CONDMICRO." 

;Art. 4° As tuxas de juros correspondentes às operações 
das linhas de crédito real~das com recursos do Fundo 
serão fixadas mediante deliberação do CONDMICRO, 
observados os críterios fixados no Reguiflmento do 
FUNDMICRO." 

"Art. 8° Serão atendidos créditós pa>a capital de giro, 
investimento fixo e misto· {giro mais flxo)." 

"Art. 9" As anãlises de credito dos beneficiários 
submeter-sc-ão á~ nortnas e aos procedimentos 
estabelecidos pelo agente financeiro operador do 
FUNDMICRO." 

1 
1 
i 

i 
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Art. 2° O artigo 6° da Lei n" 0872. de 31 d~ dezembro de 2004. 
r.om a redação da Lei n° 0983, de 03 de abril de 2006 passa a vigorar com a 
seguinte redaçüo: 

Anexo·do Decreto n.0 64 '18' 

ANEXO I . - SUPLEMEN.T AÇÃO 

09.000- SECRETÁRIA DE ESTADO D"' COMUNICAÇÃO 
09.201 -RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ 

Pág. 03 

de 2013 

I R$ 1,00 

''Art. 6° Os serviços prestados pela Agência de Fomento 
do Amapú S/A - AFAP, na conrliÇão de gestora 
administrativa e linanceira do FUNDMICRO. serão 
!'t'munere~dos em l~·'Ó (um por cento} ao rnês 1 calculado 
sobre o património do Fundo, a ser apurado 
inensalmente.··· Programa de Mier<> Reglao 

Iduso Fonte Natureza Valor Total 

AM_. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua E_tl_léllica,:iío. _ 

Art. 4 ° Ficam revogados o inciso IV do artigo 5° e o artigo r da 

Lei n° 0872, de 31 de dezembro de 2004, e a Lei 0983, de 3 de abriljle 2006. 

Trabalho Municipio 

:,:.1.12~.1190.2387 16000<1 o 101 3.190.39 

!60000 o 240 ,390.39 

20.000- sECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

20.101- SECRE'I'ARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

15.550 
44.000 59.550 

R$ 1,00 ~"~ ;;;;;:;~?! 
l{ARLOS r~~~JiAPP( . Programo de Micro Região Iduso Fonte Natureza Valer Total 

DECRET·OS 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 11.386.185,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTÃDO DO AMAPÁ. usando das at.ribuiçô~s que 

lhe sfw ·conferidas arravés do inciso VIII, do art. 119, <ia Constituição 8stadual 
e do art. 7", Parágrafo Único, da Le1 n. 0 L729, de J l de janeiro de 2013, 
que estima a Receita e fixa a Despesa para o Ex,.,rcicio Financeiro de 2013. 

DECRETA: 

Art. 1 • Fica aberto o Credito Suplementar no valor de R$ 11.386.185,00 

(Onze Milhões. Trezentos e Oitenta e S<ls Mil, Cento e Oitenta e Cinco Recis), 
destinado ao reforço de dotB.<.~õr::s consignadas no orçamento vigente, confonnc anexos 

constant~s do presente Decreto . 

Art. zo Os recursos ncccssá.rios à execução do disposto no artigo anterior, 

dccorre:n de Anulação· Piircial ou Total de Dotaçõe" Orçamentârias, na forma do 
mcJSo [!1, § [ 0 do art. 43, da Lei Federal r1.

0 1.320/64. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na datn de sua publica<,".ão. 

MacapÃ·AP, J9 de no.Je....-.bro de 2013 

~JY. 
I . ;· " 

JOSÉ RAM~ DE OLIVEIRA 

Secretária q{ Estado do Planejamento 

Trabalho MunicÍ!lio 

160000 o 101 ))90.30 200.000 

JóUOOO o !OI 3390.39 300.000 
04 69..! .0-180.1615 

160000 o !OI 3390 . .1Q 486.800 

160000 o !OI 4490.51 2.121.000 

160000 o !OI 4490.92 60.000 

160000 o 101 4490.93 1.0(10.000 

15.4! !.0•150.2618 160000 o 101 4450.42 535.000 

16000!1 o 103 3390.39 30 000 

160000 ) IOI 3390.39 3.000 
16.482.0440.11'74 

160000 1 !OI 4490.51 1.420.000 

23.000- SECRETARIA DE EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

23.101- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOI..VIMENTO RURAL 

Pragrama de Micro Região 
Iduso Fonte Natureza Valor 

r-
Trabalho Município 

20.60~ 06:.!0.2503 ;60000 o !OI 3350.41 679.692 

24.000- sECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

24.101 -SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDOR.ISMO 

Proiamo de Micro Região 
Iduso Font• Naturua 

Trabalho Municíoia 

!I 334.0ó70.2·177 !60000 o 107 JJ50.41 

I U.\~.t17~W.219i 1611000 o 101 )390.33 

27.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

27.101 -SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

Programo de 
Trabalho 

. 7.3.695.0770.2342 

Miero Região Idoso Font• Natureza 
Município 

160000 !OI 3350.41 

28.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

28.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Programo de 
Trabalho 

160000 llS 3390.39 

Valor 

296.895 

30.000 

Valer 

1.451 

Valer 

1.863.000 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

soo.ooo 

3.667.8011 

535.000 

1.453.000 

R$ 1,00 

Teta I 

679.692 

R$ 1.00 

Total 

296.895 

30.000 

R$ 1,00 

Total 

1.45( 

R$ 1,00 

Total 

1.863.000 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Diretor( I ntcrino) 

.Josivane Lima Porto Bastos 
Chctc da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Almeida 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE L~RGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Chefe da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
\'lembro da ABIO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais · 
Sede: Av: A urino Ror~es de Oliveira, 103 

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 
3212-2138 Fone Fax: (96) 32q-2135 

E Q.UADROS. FONTE ARIAL 1 O. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

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

RA Cl REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SA POSTAL 

Exemplar ................................................................ R$ 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... R$ 6,00 
Ccnt!metro Composto em Lauda Padrão ............ RS 5,50 
Ccnlimclro IHlnl Compor .................... .' ................ RS 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

Ao DIO res'erva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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30.000- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

30.301 -FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

_Programa de Micro Regiao 

Trdbalha MunicÍpio · 
Iduso Fonte 

10.30S.On9.~210 160000 o 216 

Noturno Valor 

3JQ0.30 R2.011 

33.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇII PÚBt.ICA 

33.202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENaÃR!A DO ESTADO 

Programo de Micro Região 
Iduso Fonte Natureza 

Trobolho Munidpio 

14A21 .0330.~278 160000 o IOI 3390.)0 

35.000- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAP~ 

35.101- POlÍaA aVIL DO ESTADO DO 1\1.\AP~ 

r-::---· 
Programa de Mkro Região 

Iduso Fontl! Natureza 
Trobaiho Munlcfpip 

06.i81.0380.i o i61 !60000 o 101 33~0.30 
160000 o 101 3390 J~ 
160000 o IOI 3390.91 

1!6.1 SI o;&O.I 020 160000 o !OI JJ90 >i 

. 06.181.03)0.1050 i60000 o IOI 4490.52 

-

3b.OOO'- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

Valor 

soo.ooo 

Valor -

w.ooo 
400 

70.000 

67.000 

90.000 

36.301 ·FUNDO DE P.EEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 

Programo de Micro Região 
Iduso Fonte Natureza 

Trabalho Munidplo 

o6.: s1.o;so.ms 160000 o 240 4490.52 

38.000- SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

38.101 -SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Programa de Micro Região 
Iduso Fonte Naturua 

Trobolho Município 

13.3'12.01 &0.2003 JbiJOOO o ror 3350.·1} 

ANEXO n - ANULAÇÃO 

09.000- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO . 
09.201 - RÃI>IO DIFUSORA llE MACI\f'Ã 

Programa de Micro Região 
Iduso Fon!e Naturela 

Trabalho Munkíplo 

L-U22.1190.238i 160000 o IOI 449052 
160000 o 2!JO 4490.5~ 

20.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

20.101 -SECRETARIA llE ESTAilO DA INFRA-ESTRUTURA 

Programo de Micro Região 
Iduso Fonte Natureza 

f-T~obolha Município 

15.451.0450.261R 160000 o IOI ·14Q0.51 
160000 J IOI 4490.51 

16.482.0440.1i ;4 160000 o I Oi 3390.39 
160000 o IOI 111190.51 
160000 o 103 4490.5 I 
160000 ·' IOI 4490.51 
160000 o 101 4490.)2 

-· 

Valor 

105.906 

Valor 

1.0~4.48Q 

Valor 

15.550 
44.000 

Valor 

120.000 
1.420.000 

550.000 
1.500.000 

}0.000 
3.000 

532.800 
I 

23.000- SECRETARIA DE EST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

23.101- SECRETARIA DE ESTAtlO DE llESENVOLVIA\ENTO RURAL 

' 
Programa de Micro Regrao 

Iduso Fonte Natureza Valor 
Trabalho MunicÍpio 

20.W5.0620.2ó03 160000 o IOI 3390.39 679.692 

-

24.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 
24.101- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

Programo de Micro Região 
Iduso Fonte Natureza Valor 

Tro.balha Munlclnlo 

li.J]4.0610.2-IJ9 160000 o IOI 3390.39 JO.OOO 

24.000- SECRETARIA DE ESTADQ DO TRABALHO E EMPREENDEDOIUSMO 
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R$ 1 00 ==-
Total 

R2.011 

1.00 

,.,, ~ 
800.000 i 

R$ I 00 

Total 

'130.400 

67.000 

90.000 

R$ l 00 

Total 

105.906 

R$ I 00 

Total 

1.02J.180 

R$1 00 

Total 

59.550 

--

R$ I 00 

Total 

1.540.000 

4.61S.800 

R$ 1,00 

Total 

679.692 

R$ I 00 

Total 

30.000 

7.7.000- SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

27.101 -SECRETARIA llE ESTADO 1>0 TUP.IS/t'.O 

Programa de Micro Rogil!o 
Iduso Fonte Natureza 

Trabalho Munkípio 

23.695 0770.2351 160000 o fOI 3350.41 

28.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

. 28.101 ·SECRETAR!~ DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Programo. dt Micro Regiao 
Iduso fonte· 

Trabalho Município 

121(>1.0200.1084 160000 o 115 

30.000- SECI~ETARIA llE ESTADO DA SAÚDE 

30.301- FUNDO ESTADUAL l>E SAÚDE 

r--programo de 'Micro Região 
Iduso Fonte 

Trabalho Município 

I 0.304.01)0.2~ 17 IWOOO o 216 
160000 o 216 

10.305.0130.2015 160000 o 216 

Noturezo 

3390.39 

Natureza 

3390.14 
-1490.52 

3.390.39 

V o. for 

IA 51 

Valor 

1.863.000 

Valor 

3.000 
19.949 

59.062 

-.. 33.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA-PÚBLICA 

33.202- INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO 

Programo de Micro Reglao 

Tro.bclho Munldpio 
Iduso Fonte Naturezo 

14.421.0330.101ó 160000 o IOI 4490.52 

14.4~ 1.0330.1079 160000 o 101 4490.51 

35.000- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

35.101- POlÍaA CIVIL 00 ESTADO DO AIAAPÁ 

Prógromo. de Micro Regrao 
Iduso Fon!e Noturno 

Trabalho Munkípio 

06.181.0J20.1030 160000 o IOI 3390.33 

COJ20.11)40 160000 o IOI 3390.30 
1600!10 o 101 3390.39 

0}_~,1050 160000 o 101. 3390.39 

01>.181.0380.1016 160000 o 101 3)90.33 

06.181.0380.1020 160000 o IOI 3390.39 

' 

36.000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

V olor 

700.000 

IIXI.OOO 

Valor 

19.000 

25.000 
37.000 

108.595 
39:805 

lR.OOO 

36.301 -FUNDO DE REEQUIPAMENTO tlO CORPO DE BOM9EIROS 

Progro!M de Micro Reglao 
Iduso Fonte 

Trabalha · Municfpia 

06.18Z.01R1l.2258 160000 o NO 
160000 o ~40 

160000 o 240 

99.000- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
90.101- RESERVA DE CO~NaA 

Programe de Micro Região 
Iduso Fonte 

Trabalha Município 

99.999.1130.1:63 160000 o IOI 

-

Natureza V o. for 

JJ90.30 2:!.000 
]}90.31 10.906 
))90.39 7:!.000 

No.turuo. Valor 

9?99.9Y 1.024.480 

R$ 1,00 

Total 

1.4Sl 

R$ 1 00 

Total 

1.863.000 

R$ 1 00 

Total 

22.949 

59.062 

R$ 1 00 

Total 

700.000 

100.000 

R$ I 00 

Total 

19.000 

62.000 

108.595 
39.805 

58.000 

R$ 1. 00 

Total 

105.906 

R$ I 00 

Total 

1.024.480 

ABRE . CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 4.000.000.00 PARA O 

FIM QUE ESPEaFICA E !>.Á OUTRAS 

PROVIOÊNaAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 

lhr. siio conferidas através do inciso V111, do art. 119. -da Constituição 
Esladual c do art. 7°, Parágrafo Ünico riii'Lei n." l-.729, de 11 de janeiro de 
2013. que estima n Receita c fixa a D"spcs~ para o Exercido F'inaJlceiro de 

2013. 

24.302- FUNDO DE APOIO AO MICROEMPREENI>EDOR E DO ()ESENV DO ARTESANATO 

1· Programa de Micro Regiao 
Iduso Fonte 

Trabalho Munlefpio 

! II.Jl4.0i30.2621 160000 o 107 
160000 . o 107 

Natureza Valor 

3390.37 91.895 
3390.39 205.000 

R$100 

Total 

296.895 ·----

DECRETA; 

Art. I" Fica abeno o Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 

(Quo.tro Milhões de Reais), destinado ao reforço de dotações con•ignadns nc 

orçam~ to vi~enie, conforme anexos constantes do presente Decreto . 
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Art. 2° Os recursos necessãrios à execução do ti_isposto no artigo anterior, 

decorrem.de Excesso de Arrecaàação, na foima do inciso li, § 1' do art. 43, da 
ui Federal n." 4.320/64. 

Art. 3° Este Decreto cntm em vigor na data de sua public~ção. 

Macapa. A9 

r 

Anexo do Decreto n.0 tó4 '79 de 19 de _novembro 

ANEXO . I - SUPLEMENTAÇÃO 

28.000- SECRETAR!A DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

28.101- SEÇRETARIA DE ESTADO bA EDUCAÇÃO 

Micro 

Região- Iduso Fonte Natureza Valor 

2013 

de 2013 .. 

R$ 1,00 

Total Programa de 
Trabalho 

Município 
~---·-----+--~-t--~----t-----~-------r------~~ 

1 ~ .. :61.ll200.2~')7 160000 101 3390.39 200.000 200.000 

"I ].]61.ú20C>.Ill84 160000 102 4490.52 2.600.000. 2.600.000 

160000 ! 
-------='==='=::----'---========---=========~ 

1.200.000 1.200.000 !02 3350.-tl 12.J61.0200.231ü 

DECRETO W CóJ.t SO DE J.9 DEtJOIIGMSWDE 2013 

O GOVERNADOR [)O ESTADO [)O AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são çonferidas pelo art. 119, inciso IV, cjc o art. 113, da Constituição 
do Estado do Amapá. de acordo com a Portaria n° 115/2012-TCE/AP, c tendo 

em vista o contido no Ofício n° 226/2013-PRESI-TCE/AP, 

RESOLVE: 

Nomear Rtginoldo Parnow Ennes para o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá, a contar de 19 de novembro de 
2013. 

Mocopá, 19 

- / 

DECRETO N" 6J.t 'i?l DE 1. 9 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, incisos VII! e XXV, da Constituição do 
Bstado do Amapá, cfc o ~ 3". do art. 3", do Decreto n' 4509, ele 29 de 
dezembro de 2009. e tendo em vista o contido no Ofício n• 012/2013/ 

SECERH/CERH, 

RESOLVE: 

Art. 1° Exonerar os membros abaixo relacionados do Conselho 

Estadual de. Recursos Hídricos: 

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIA~ CO 
ESTADO [)O AMAPÁ 

·Uibirá Sena Silva -Titular 
Priscila Pires Vilhena - Suplente 

AGÊNCIA DE-DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ 
Ana Ruth do Rosario de Souza- Suplente 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
Karlia Dalla Santa Amaral -Titular 

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

Macapá, 19 dr! novembro de 2013 

DECRETO N° '=:.1-.i 'il2 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013 

O GOVERNACOR [)O ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que .lhe são conferidas pelo art. 119, incisos VJJI e XXV, da Constituição do 
r•;stado do Amapá, cfc o § 3', do art.· 3', do Decreto n• 4509, de 29 de 
de7.embro de 2009, e tendo em vista o contido no Ofício n° '012/2013/ 

SECERH/CERH, 

RESOLVE: 

Art. 1°- Nomear os mero bras abaixo•rclacionados para comporem 

0 Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para o mandato de 2013 a 2015: 

INSTITUTO CO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL CO 
ESTACO [)O AMAPÁ 

Priscila Pires Vilhena - Titular 
Danilo Monteiro Monteiro .- Suplente 

AGÊNCIA DE DEsENVOLVIMENTO DO AMJ.Pi..' 
Josian de Souza Gaia - Suplente 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
Marcos Tavares Dias - Titular 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na dat~ de sua publicação. 

Mo~pd. ~9 ,, -·"" "' 2013 (jJ 
8E 

. DECRETO N° 6483 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013 

Regulamenta o Secretaria de Estado da 

Fazenda e dá outros providências_ 

O GOVERNACOR CO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições. 
que lhe são conferidas pelo art. 119, ·incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, c/c o disposto no art. 34, da Lei n° 0811, de :10 de fevereiro 
de 2004, alterada pela Lei n' 1.774, de 17 de outubro de 2013, e tendo em 
vista o teor do Processo n• -28730.02!5596/2013, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovado o Regulamentp da Secretaria de Estado da 
f'a7.';,nda, na forma deste Decreto. 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Seção I 
DA FINALIDADE 

Art. 2° A Secretaria de Estado da F'a?.enda - SE~'AZ, tem por 
finalidade planejar, executar, acompanhar e avaliar. a política tributária, 
finru1ceira ·e contábil do Estado do Amapá, dirigir, superintender, orientar e 
coordenar as ati,~dades de tributaçao, arrecadação, fiscalização, controle 
fmanceiro e contábil, a partir das atribuições de sua responsabilidade e 
exercer outras atribuições correlatas. 

Art. 3° Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, sem 
prejuízo de outras ações e ati,~dades previstas em normas legais e 
regulamentares, compete à Secretaria de Estado da Fazenda- SEFAZ: 

I - organizar. gerenciar e disciplinar o processo de pagamento e 
arrecadação do Estado; 

li - dirigir, superintender e exercer a atiVidade de orientação 
normativa e metodológica aos órgãos e entidades estaduais quanto à execução · 
orçamcntã.ria, financeira, contábil patrimonial, dívida pública e outras 
complementares: 
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llJ - gerenciar o sistema de execução orçamentãria, fmanceira c 

contfihil patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Estadual; 

IV - proceder á contabilidade linançeira, orçamenu\ria c 
patrimonial; 

V - exercer o controle,e administração das operações de crédito 
internas e externas, os haveres financeiros e mobiliários estaduais e efetuar a 
gestão do estoque, das amortizações c dos serviços da dívida pública eslad_ual; 

VI - administrar o fluxo de caixa de todos os recursos do Estado c 
o desembolso dos pagamentos, oriundos de todas as fontes de recursos, 
relacionadas com o Tesouro Estadual, exercendo o controle da movimentação 
financeira de todos os órgãos; 

Vll - analisar a capacidade de investim<~nt.o da administrAção 
pública e~tadual, objetivando compatibilizar o tamanho da cstnuura 
administrativa com a capacidade econômica e financeira do Estado; 

VUJ - organizar, gerenciar c disciplinar o processo de escrituraçüo · 
da contabilidade pública, elaborar e consolidar o Balanço Geral do Estado, 
observando as nonnas. limites c prazos estabelecidos na legislaçcüo federa] e 
~stadual; · 

IX - implementar medidas visando o incremento da arrecada~:iio 
de receitas públiCAs; 

X- controlar a arrecadação de tributos e outras receit~s públicas 
de compcténcia do Estado; 

XI - elaborar a previsão de receita c adotar medidas de combate à 
sonegação fiscal no Estado; 

XII - acompanhar a evolução do patrimônio do Estado sem 
prejuízo da competência atribuída a outros õrgãos; 

XIII administrar a execuçüo fmanccira, atrnvés do 
gerenciamento da Conta c Únic<! do Estado, sem prejuim da ccompetêncin 
atribuída aos órgãos do Poder Executivo, Legislati\'0, Judiciãrio e Ministério 
Público; 

XIV • observar os parâmetros definidos na Lei de Responsabi
lidade Fiscal relativamente aos limites de despesas; 

XV - realizar estudos e pesquisas concernentes aos processos de 
arrecadação e pagamento; 

XVI- controlar o pagamento de précatórios do Estado; 

XVll - operacionalizar o Sistema Financeiro de C<Jnta Única do 
Estado do Amapá, através de conta corrente mantida em Banco auto'rizado; 

XV!ll -- desen,·olvcr a poli tica fiscal e tributária; 

XIX- arrecadar e fiscalizar os tributos estaduais; 

XX - exereer n adminisuaç.áo financeira, contábil e patrimonial: 

XXI - assessorar nas· t1egociações ·estaduais com Governos e 
Entidades econômicas e financeiras; 

XXII - contribuir com estratégias e procedimentos necessários â 
~acionalização e otimização dos recursos públicos. de forma a alcançar níveis 
r.levados de eficiência e eficácia para o bom cumprimento da missão da 
Secretaria e para melhoria dos serviços postos ;i disposiçiio da sociedade; 

XXIII - orientar os setores do Poder Executivo objetivando a 
consolidação das informacões orcamcntárias, financeiras e contábil 

patrimonial. 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá 
promover intercâmbio e par<.-eria com as instituições públicas e privadas, 
órgãos e entidades sociais, por meio de convênios, termos de acordo, com o 
fim de intercambiar experiéncias, realizar estudos, pesquisas, c;liagnõsticos, 
formular políticas fiscais c tributárias e demais ati\~dadcs inerentes a gua 

. finalidade institucional. 

seção n 
t>A ORGANIZAÇÃO At>MINISTRATIVA 

Ãrt. 4° A estrutura o~ganizacionul básica da Secretaria de 
Estado da Fazenda - SEFAZ é a seguinte: 

I - OIREÇ.i\0 SUPERIOR: 
I. Deliberação Colegiada 

1.2. Conselho Estadual de Recursos Fiscais 
1.3. Junta de Julgamento em 1" lnstiincia 

2. Deliberação Singular: 
?..1. Secretário de Estado da Fazenda 

li -UNIDADES DE ASSESSORAMENTO: 
3. Gabinete 
4. Corregedoria de Estado da Fazenda 
5. Centro de Pesquisa e Análise Fiscal 
6. Comissão Permanente de Licitaçüo 
7. Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

1IJ - UNIDADES DE EXECUÇAO PROGRAMÁTICA: 
8. Coordenadoria de Arrecadação 

8.1. Núcleo de Informações Econômico Fiscais 
8.2. Núcleo de"Conta Corrente Fiscal 
8.3. Núcleo de Planejamento e Controle da Arrecadação 8.4. 

Núcleo de Controle de Lançamentos Tributários 

Fazenda 

9. Coordenadoria de Atendimento 
9.1. Núcleo de Planejamento e Avaliação do Atendimento 
9.2. Núcleo de Suporte as Agências da Secretaria 'da 

'l.2.1 Agéncias da Secretaria da Fa7.enda no Interior 
9.2.2 Agéncias da Secretaria da Fazenda na Capital 

10. Coordenadoria de Fiscali•.ação 
1 O. L Nücleo de Fiscalização de Estabelecimentos 
1(} ?c Núr.lPn rlP Macro-Segmentos Econômicos 

10.3. Núcleo de Fiscalização de Trãnsito de Mercadorias 
10.4. Núcleo de Receitas Não Tributàri~s 

1 I. Coordenadoria de Tributação 
1.1. Núcleo de Estudos Tribut:irios c 
11.2. Núcleo de Orientação Tributária 

12. Coordenadoria da Gestão Financeira 
12.1. Núcleo de Programação Firianceira 
12.2. Núcleo de Gestão do Fluxo de Caixa 
12c3. Núcleo de Pagamento 
12.4. Núcleo de Gestão rle ConvéniÇ>s 

13. Coordenadoria de Contabilidade 
l :1.1. Núcleo da Administração O ir_~~ c-
13.2. Núcleo da Administração Indireta 
13.3. Núcleo de Conciliação 
1:'1.4. Núdeo. de Gestão da Divida Pública 

14. Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
14.1. Núcleo de Produção e Redes 

14.1.1 Unidade de Suporte de Rede de cOmputadores 
14.1.2 Unidade de Administração de Dados 

14.2. Núcleo de Sistemas 
14.2.1 Unidade de Desenvolvimento 
14.2.2 Unidade de Suporte aos Usuãrios 

IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 
15. Núcleo Administrativo-Financeiro 

15.1. Unidade de Administração 
15.2. Unidade de Contratos e Convênios 
15.3. Unidade de r-'inans:as 

Parágrafo único. A representação gráfico da estrutura organiza
cional bãsica da Secretaria de Estado da Fazenda, consfa do !\nexo 11 deste 
Decreto. 

Art. 5° 'O Conselho Estadual de Recursos Fiscais, órgão de 
deliberação colegiada yinculado a Secretaria de Estado da Fazenda, possui 
estrutura, organizaçüo e funcionamento. de acordo com ordenamentos 
juridicos prõprios. 

Ar-t. 6° A ,Junta de ,fulgrunento em 1 • Instância possui 
composição c competência de acordo com os artigos 197 c 198 da Lei n• 0400, 
de 22 de dezembro de 1997. 

Ar-t. 7° A Secretaria de Estado da Fazenda será dirigida pelo 
R<:crctãiio de Estado com auxilio de 02 (dois) Secretários Adjuntos. o GabinP.te 
pelo Chefe de Gabinete, as Coordenadorias por Coordenadores, a Assessoria 
de Descm·ohimento Institucional pelo Assessor de Dcscnvoh~mcnto 
Institucional, a Comissão Permanente de Licita~·ão pdo Presidente, o Centro 
de Pesquisa e Análise Fiscal por Gerente, a Corregedoria por Corregedor. os 
1\úcl~os por Gerentes _c as Unidades por Chefes, cujos cargos serão providos 
na fonna da legislação pertinente. · 

CAPÍnJLO ll 
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIMt>ES 

~iloi 

00 GABINETE 

Ar-t. 8° O Gabinete da Secretaria de Eslatlo da Fazenda 
desenvolve a atividade de coordenação do Gabinete, dando suporte ao titular 
da pasta, tendo as seguinles competências: 

I - supervisionar o recebimento, a redação. a trarnitúçâo, a 
expediç-.ao, o controle da correspondência oficial do Gabinete, bem como a 
organi1.~çiio, " manutenção e a atualização do arquivo de corrcspondcncias: -

li - despachar com o Se~retário os assuntos que dependem de 
decisão superior; 

111 - acompanhar a composição da pauta de despacho do 
S.-cretário com os demais Secretários, dirigentes de entidades e com o 
Governador; 

IV - preparar c avaliar a agenda diária do Secretário e coordenar 
o roteiro de suas audiéncias; 

V - atender as partes interessadas que procUiem o Gabinete: 

VI - promover contatos com entidades públicas e privadas e 
esclarecer sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria; 

VIl - acompanhar os assuntos que sejam encaminhados ao 
Gabinete pelo Secretário; 

VJII - exf'rcer a supervisão sobre o controle dos processos e atos 
ndministrativos: 

IX - dnr encaminhamento, transmilir ordens e mensagens, 
emanados do Secretário. bem como divulgar atos, portarias, circulares, ordens 
de serviço c instmçõcs baixadas pelo Secretário; 

X - acompanhar as matérias de interesse da Secretaria 
dinJ lgadas nos meios de comunicação e organizar arquivos; 

XI - disponibili.,;r o apoio logístico para o Secretário de Estado, 
Assessorias e Gabinete; 

XII - coordenar a promoção de eventos e organizá-los. elaborando 
as apresentações institucionais a scrr.m realizadas pelo Secretário, pelo Chefe 
de Gabinete e pelos Coordenadores, nos di.-ersos eventos; 

Xlll - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuições, que 
direta ou indiretamente, concorram para a regularidade e eficiência dos 
serviços do G"binete. 

seçao n 
DA CORREGEDORIA t>E ESTAt>O t>A FAZENDA 



Macapá, 19.11.2013 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 07 

açócs de planejamento, cbordenaçi\o, orientação c controle, que visem à 
implementaçfio das atilirlades relacionadas com apuração de responsabilidade 
administrutivo-discipünares, pertinentes aos atos e fatos executados por 
servidores da Secretaria. no exercido de suas funçóes, mediante a aplicaçáo 
de medidas preventivas e corretivas, competindo-lhe cspccificamt<nt~ as . 
seguintes utivirlades: 

I - planejar. coordenar, orientar, propor e controlar a rcali7~lção de 
processo especifico, visando à apuraçào de respons;;bilidade administrativa 
quer em relaçào à moral, à etica e à cüsciplina do scr:idor; 

!I - receber c analis;u denúncias sobre irregularidades eticas ou 
tlicttas administrativas e disciplinares; 

III - propor a adoção de medidas cabíveis, sempre que ~ anãilse <ia 
denimCJa. representação. documento ou procedimenro disciplinar assim o 
recomendar: 

fV - reali7Á'lT, de olicio ou por determinação do SeÚetário de Estado 
da Fazenda, correi~·ões relativas ao desempenho funcional, profissional, moral 
c ético dos servidores lotados nas di1·ersas unidades da SEFAZ, em relação aos 
derrwis ser:idores, aos contribuintes e aos usuários dos sef\iços prestados: . 

V - analisar processo disciplinar, ético c correcional antes de 
submete-lo a apreciação da autoridade competente, propondo a adoção das 
mecüdas nccessarias à padroni2açiin, saneamento e outros especificas, quando 
for o caso; 

\!1 - encaminhar ao órgi\o de pesson.l da SEFAZ os registros sobre 
desvios éticos julgados conclusivamente, para efeito de instruir e fundamentar 
avaliaçõe~ de desempenho e para todos os demais procedimentos próprios da 
carreira do ser\'idor; 

\1I- zelar pela respeitabiüdqde e credibilidade da SEFAZ, propondo 
alterações ou sugerindo mecüdas de natureza administrati1·a visando o 
saneamento de ocorrências que venham denegrir a imagem da instituição ou 
dificultar seu adequado funcionamento; 

VIII - requisitar, quando for o caso, ao Secretário de F.:stado da 
Fazenda disponibilidade em tempo integral de sen;idore.s lotados nas demais 
unidadt:s da SEFAZ para integrarem comissões relativas aos trabalhos da 
Corregedoria - COR: · 

IX - analisar cons'ultas, oferecer sugestões e elaborar pareceres 
relacionados com deveres, proibições e outros assuntos que versem sobr~ a 
ética. o desempenho e <1 disciplina funcional ou demais áreas de sua 
competcncia; 

X - interagir com órgãos congêneres nas esferas federal, estadual e 
mumcipal, visru1do intercâmbiO de informações de irregularidades ou ilícitos 
pertinentes a servidores; 

XI solicitar informações ou documentos aos órgãos da 
administraçáo pública e também junto a particulares, realizando as diligências 
necessárias para o exame de matéria de sua área de atuação; 

XII - requisitar para exame, quando for o caso, livros. papéis, bem 
como quaisquer documentos, mesmo que conclusos ou arquivados, e 
informaç.óes a respeito de procedimentos administrativos junto às unidades 
administrativas da Sf~FAZ; 

Xlll - com·nc.ar servidor, quando for o caso, para prestação de 
informaçócs c esclarecimentos da salvaguarda e interesse da SEFAZ. com a 
anuência do Secretário de Estado da F'azenda: 

XIV- comunicar ao denunciante, quando for o caso, as providências 
adotadas ao fmal dos pr-ocedimentos apuratórios relativos ãs denuncias; 

XV- coordenar as athidadcs da gerencia vinculada; 

X\11 - apresentar, anualmente ou quando solicitado, relatório das 
ati\"idades desenvolvidas pela Corregedoria; 

XVII - dcscnvoh·cr outras atividades correlatas. 

Purãgrafo único. O detalhamento das çompetências e do 
funcionamento .da Corregedoria de Estado da Fazenda serão definidas em seu 
regimento interno próprio. 

Seção III 
DO CENTRO DE PESQUISA E ANÁLISE FISCAL. 

Art. 10. O Centro de Pesquisa e Anàüse Fiscal tem como função 
basica subsidiar as atividades de tributação, arrecadação c fiscalização de 
tributos estaduais através do desenvolvimento de açócs de anàüse e 
investigação fiscais, viabilizadas pelo desenvolvimento das seguintes 
competências: 

I - recepcionar c examinar as denúncias c informações relarh·as à 
sonegaçÃo de tributos, fraudes e outros ilicitos fiscais, sem prejuizo da 
competência de outras unidades da Secretaria; 

ll - encaminhar as dentíncias de natureza fiscal com implicações 
criminais para a devida apuração; 

Ili - encaminhar ao Secretario de Estado da Fazenda o resultado 
dos trabalhos e das investigações produzidos; 

IV - promo,·er contatos com órgãos externos para 1'iabilizar 
mecanismos de cooperação e intercàmbio de informações relacionadas ao. 
combate de crimes contra a ordem tributária; 

V - estudar técnicas de pesquisa, investigação e avaliação de 
dados, bem como mecanismos e procecürnentos de prevenção, obstrução, 
detecção e de neutralização de sonegação e de crimes -contra a ordem 
tributária; 

VI - auxiliar no aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de 
fiscalização; 

Vll - propor alteraçóes na legislação tributária de forma a 
prevenir e combmer a sonegação fiscal; 

VIII - realizar estudos e anàüscs sobre sonegação de tributos, 
fraudes e ilicitos fiscais; 

IX - promover diligências de investigação para detecção e 
elucidação de fatos relacionaaos à ocorrência de Crimes contra a Ordem 
Tributária; 

X - amáliar a ati,·idadc de Representação Fiscal na obtenção de 
elementos probantes da ocorrência de ilicitos penais tributários; 

XI - requisitar liberação de recursos, de utilização específica ou 
reservada para atender às demandas das ali,idades de pesquisa c 
investigação: 

XII - desenvolver atividades de operações relativas ao trãns.ito de 
mercadorias relacionadas à atividade de pesquisa e investigação; 

Xlll - prestar assistência e orientação aos servidores da 
- Secretaria em questões de crimes contra a Ordem Tributária e de 

procecürnentos de elaboração c saneamento dos processos de Representação 
Fiscal para fins penais: 

XIV - subsidiar o Ministério PUblico, mediante assessoramento 
técnico quando requisitado, na instrução e avaliação de processos que 
contenham incücios de crime contra a Ordem Tributária. 

Seçõ:o IV 
COMISSÃO PERMANENTE DE I.ICIT AÇÃO 

Art. 11, A Comissão Permanente de Licitação compete: 

1 -elaborar e manter atuali?.ado o cadastro de fornecedores, a ftm 
de oferecer maior opção no processo de seleção e desenvolvimento; 

![ - realizar, através de processo licitató1io, compras e prestação 
de serviço em estrito cumprimento à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública: 

lll - realizar, periocücamente pesquisas de preços, com vista a 
adotar na Administração Pública, melhores procecürnentos para aquisição de 
bens c serviços; 

IV - cumprir e fazer cumprir as demais exigências constantes da 
Legislação referente á mat~ria. 

Seçi!o V 
DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 

Art. 12. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete 
coordenar e consolidar o planejamento, a elaboração da proposta 
orçamentária, o controle orçamentário, o uso de tecnologia da informação, 
promover o desenvol,imento de competências e habilidades elas pessoas e da 
modernização da gestão, no ãmbito da Secretaria e: 

l - obsef\•ar e fazer cumprir as diretrizes e rpetodologias 
estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Planejamento; 

li - desenvolver progran1as. coordenar projetos e equipes na 
implementação de mctodologias. técnicas e ferramentas no aperfeiçoamento 
dos processos, clissr.minando os conceitos de gestão por resultados e a 
aplicação de tecnologias inovadoras necessárias à eficiéncia e a eficácia da 
adrninis!Iaçào da Secretaria; 

Ill - articular parcerias com órgãos c 
compartilhar informaçóes, experiências, conhecimento, 
gmpos de estudos de interesse da Secretaria; 

instituições para 
participando de 

IV - prestar assessoramento técnico ãs demais unidades da 
Secretaria na elaboraç1io e na execução dos planos de ali1·idades_; 

V - coordenar a elaboração de relatórios trimestrais e de relatório 
anual de atividades; 

VI - coletar, tratar e fornecer ao Órgão Central do Sistema de 
Planejamento as infonnações nece.ssárias à composição das estatísticas 
estaduais; 

VIl - gerar infnnnações para subsidiar o processo decisório da 
Secretaria; 

Vlll- promo1·er a utilizaçáo de novos modelos, métodos e técnicas 
de gestão, objetivando o aperfeiçoamento da administração da Secretaria, 
tmscando a efeti,·idade das ações govemamenu.tis, elevando o nível de 
satisfacão da popula~:ão, c em particular, dos contribuintes; 

IX - elaborar estudos e fornecer informações à Secretaria de 
Estado da Administração, necessários ã formulação da política de recursos 
humanos; 

X - promover o desenvolvimento dos servidores, priorizando e 
identificando oportunidades de capacitação e qualificação e articulando a 
execução com a l::scola de Administração Pública do Amapá; 

Xl - promover o desenvol\·imento de metodologias e técnicas 
est.alisticas para tratamento e gerenciamento de dados e informações, gerados 
pelas ações e programas articulados pela Secretaria: 

XII - promover estudos cconórnicos, fmanceiros e fiscais 
pesquisas para subsidiar a tomada de decisão; 

Xlll - responsabiiÍ7Jll-se pelo planejamento e pela elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria; 

XIV - auxiliar tecnicamente na avaliação de planos c programas 
da Secretaria; 

XV - fonnular política, em conjunto com a Escola de 
Administração PU blíca do Amapã, para a formação sistemãtica e continuada 
de r;;éursos .. humanos na área de atuação da Secretaria; 

XVI - promover ações voltadas para a educação fiscal da 
sociedade em geral; 

XVII - fonnar agentes capacitadores e multiplicadores para a 
educação fiscal; 

. XVlll - executar, tm conjunto com o órgão central de 
comunieacào do Gov~_rnoi- .. ~" ~str!l~~_gi_as de comunicação com o público 
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in temo e ~xterno, assessorando a Instituição junto aos Orgãos de imprensa; 

XLX - propor estrAtégias e pmcedimenti>s ncccssãnos à 
otimização dos recursos públicos utilizados pela Secretaria, de forma a 
alcançar níveis mais elevados de eficiência c eficácia para o cumprimento de 
sua missão c melhoria dos scniços postos à disposição da sociedade: 

XX - receber e dar encmninhamcnto as demandas da 
ControladoriA-Geml do Estado; 

XXI -executar o acompanhamento e o controle orçamentário; 

XXJ! - implantAr serviço de ausculta c de atendimento aos 
cidadAos recebendo as criticas e encaminhando-as ao setor competente, em 
consonância com a Coordenadoria de Atendimento. 

Se~oVI 

M COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 

Art. 13. A Coordenadoria de Arrecadação compete planejar, 
analisar, acompanhar e avaliar o comportamento das receitas tributárias por 

·segmento econômico. município c atividade econômica, por meio dr. seus 
Nticleos, e: 

fornecer e disponibili7.ar informações cadastrais dos 
contribuintes: 

11 
contribuintes; 

acomp::>.nhar e avaliar a conta COITentc fiscal dos 

11! - analisar c fornecer informações sohre lançam~nlo de 
tributos: 

IV- calcular e disponibilizar o valor adicionado dos municípios; 

V - acompanhar e U\'aliar os contribuintes por porte com base 
nas informações cconómico-fi~cnis; 

VI - definir as metas de receita anual, e acompanha-las ao longo 
do exercício: 

VIl - analisár. acompanhar e ~rnitir p:orect:rcs sobre os impactos 
das renüncíM fiscais: 

VIII - formular, acompanhar c avaliar os contratos· com as 
instituições financeiras autorizadas a arrecadAr rcceit.ns e.staduais; 

controlados; 
IX - fornecer. acompanhar c avaliar documentos fiscais 

X - monitorar e avaliar a cobrança de débitos fiscais; 

XI - acompanhar e a~a!Íar o parcelamento de débitos fiscais; 

XII - monitorar a emissão de Certidão de Regulnriclarle Fiscal; 

XIII - ~companhar c a\·aliar as informações rle processos de 

natureza fiscal: 

XIV - analisar e propor restituição f compensaç.ão de tributos: 

XV apurru·. acompanhar e avaliar as declarações dos 
contribuintes; 

XVI conceder. acompanhar, avaliar, enquadrar c alterar o 
regime de tributação dos contribuintes; 

XVII- lançar. acompanhar r: a\'aliar o IPVA e o ITCD; 

XVlll - executar as atividades necessárias para a cf~tíva cobra,nça 
de IPVA c taxas, nos termos da legislação tribütória; 

XIX . consolidar e controlar registro~ de imunidac\e, .riio 
incidéncia. suspensão e impugnação de débitos trihut(lrios diretos; 

XX - analisar a efetividade das regra~ de cobrar)ça dos valqres 
estabelecidos para as taxas; 

XXI- subsidiar a pre,isiio da receita do Estado; 

XXII - manter atualizada a tabela de valor yennl de vekulos: 

XXlll - milnter atualizada a Pauta de valores e respectivas 
cobranças das Taxas da Secretaria da Fazenda e dos demais órgãos estaduais; 

XXJV - autorizar c acompanhar a escrituração fiscal com uso de 
tecnologia da informação; 

XXV - homologar. acompanhar c avaliar o uso do equipamento 
emissor de cupom fiscal- ECF; 

XXVI - autori1.ar e acompanhar a utili?.ação de documentos 
fiscais: 

XX VIl - analisar, acompanhar e avaliar as operaçúes ele 
importação e de exportação; 

XXVIII - prestar assessoran1ento ao Secretário nas ati,~dadcs 
relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

Stção VII 
DA COORl:>ENADORIA DE ATENDIMENTO 

Art. 14. A Coordenadoria de' Atendimento compete estabelecer, 
em conjunto com as demais unidades da Secretaria, padrões técnicos r. 
normativos de prestação de se1viços, c ainda as seguintes atividades: 

I ~ alinhar conteüdos c estratégias de relacionamento entre as 
di,·ersas estruturas dcsccntraliza.das de atendimento; 

li - desenvolver. em conjunto com a Controladoria-Geml do 
Estado do Amapã c com a Asse~soria de. Desenvolvimento Institucional, 
processos de aferição do nível de satisfação dos usuilrios quanto aos seniços 
prestados pela secr~t.aria: · 

lll - coordenar ações de attmdimento telefônico e irlformatizado: 

IV- apoiar o desenvolvimento das agências de atendimento: 

V - proviclenciar a preparaç.ão c atualização das informações a 
serem disponibilizadas no sistema de átcndimcnto ao cidadão na internet; 

VJ - fornecer, por meio das demais Coordenações, suporte técnico· 
aos atendentes; ·--· -· . 

VTI- dar. por meio do Gabinete, apoio logistico.às Agências de 
Atendimento: 

VIJJ - prestar assessoramento ao Secretário nas ati•idades 
relativas ao gerenciamento das ~ções da Se<:retaria. 

Subseção I 

Árt. 15. Integram a Coordenadoria de Atendimento as seguintes 
Unidades de Execução: 

I - Agências da Secretaria da Fazenda no Interior: 
a. Agência de Atendimento Santana; 
b. Agência de Atendimento Laranjal do ,Jari; 
c. Agência de Atendimento Oiapoquc. 

il - Agências da Secretaria da Fazenda na Capital- Centro. 

I1I - Agências Descentralizadas da Secretaria da Fazenda na 
Capital: 

a. Agência de Atendimento no DETRAN; 
b. Agência de Atendimento na JUCAP. 

Seção vm 
DA COORDENAl:>ORIA DE FISCAUZAÇÃO 

Art. 16. A CoordenAdoria de Fiscalização. compete planejar. 
acompanhar e avaliar as al.h·id~des de fiscalização dos tributos, e ainda: 

I - assistir o Secretário da SEF AZ em assuntos de natureza 
tributária, especialmente os relativos ao sistema de fiscali1-açào de tributos do 
Estado: 

Jl - formular diretrizes gerais para o sistema de fiscalização; 

lii - coordenar a elaboração dos planos e projetos setoriais de 
fiscalização, estabelecendo critérios p:ua seleção dos contribuintes; 

IV - homologar as ~ções fiscais e as informações prestadas em 
processos no âmbito da Coordenadoria: 

V - credenciar agentes fiscais de outras Uniclades ·da Federação 
para desenvolvimento de at.i,idaclcs ·específicas dentro do Estado do Amapã; 

VI - analisar c confrontar as infonnaçôes oriundas de outros 
órgãos c empresas com os registros. constB.Jllcs na SEF AZ com o objetivo de 
elaborar ações fiscais; 

VIl - propor. acompanhn.r e avaliur indicadores e metas das 
athidades desenvohidas pela Coordenadoria; 

VIIJ -coordenar as atividades dos Núcleos vinculados; 

IX - identificar as necessidades de treinamento dos ser.idores da 
Coordenadoria; 

X - consolidar relatórios sobre as ati,iclades desenvolvidas pela 
Coordenadoria: 

XI - coordenar, programar, supenisiona.r c controlar a execução 
das ati,idadcs relativas à análise prévia da ação fiscal: 

XII - analisnr e sanear as ações fiscais, compatibilizando-as com 
os parâmetros estabelecidos, sugerindo levantam~ntos oo propondo 

modificações. quando for o caso: 

XIII - examinar e aprovar os autos de infração a serem lavrados 
como ronsequenc:ia das ações· tiscàis analisadas; 

XN - coordenar a fiscalização no 1 rãnsito de mercadorias: 

XV - fomF.cer infonnações em processo: 

XVI - viabilizar o atendimento às solicitações da ,Junta de 
Julgamento em 1• Instância e d~ Conselho Estadual de Recursos Fiscais: 

XVII - supenisionar e integrar as ações de fiscalização; 

XVI!l - acompanhar, supenisionar e fi~c:alizar o cumprimento 
pelos agentes fiscais, de tarefas pertinentes; · 

XIX - propor medidas de distribuição, redistribuição c lotação dos 
auditores fiscais, fiscais de tributos c de pessoal adminislr~tivo; 

XX formular. manua,i7.ar, acompanhar avaliar os 
proced.imentos fiscais: 

XXI -emitir mandado de procedimento fiscal; 

XXII - analisar e a\'aliar as informações c os resultados das ações 
fiscais: 

XXIII acompanhar e avaliar as atividades de fiscaliza.ção de 
estabelecimento; 

XXIV - designar servidores para . a fiscalização do uso do 
equipamento de Emissor de Cupom Fist:aJ; 

XXV · monitorar, avaliar e iisc.1.üzar os segmentos êconômicos 
que possuem maior representati,idnde: · · 

XXVI - prestar assessorame';no ao Secretário nas atividades 
relativas ao gerenciamento das ;rçcies da Srcrctaria. 

Subse~o I 

Art. 17 _ Integram a Coordenação de Fiscalização as seguintes 
t.:nidades de Execu~olio. 

I - Postos Fiscais Porte I 
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açôes de planejamento, coordenação, orientação c controle, que \isem à 
implementação das ati\idades relacionadas com apuração de responsabilidade 
administrativo-disciplinares, pertinentes aos atos e fatos executados por 
servidores da Secretaria, no exercício de suas funções, mediante a aplicaçã.o 
de rn~didas preventivas e corretivas, competindo-lhe especificamente BS . 

segumtes atividades: 

1 · planejar. coordenar, orientar, propor e controlar a reali7~Jç.'io de 
processo especifico, visando à apuraçiio de responsabilidade administrativa 
quer em relaÇ<io à moral, à etica e à disciplina do scn·idor; 

!I · receber c analisar denúncias sobre irregularidades êticas ou 
ilícitas administrativas e disciplinares; 

Ill - propor a adoção de medidas cabíveis, sempre que ~ análise da 
denúncia. representação. documento ou procedimento disciplir)ur assim o 

recomendar: 

IV · reaiimr, de oficio ou por determinação do Secretário de Estado 
da Pazenda, correi~·ões relativas ao desempenho funcional, profissionaL moral 
e etico dos gervidores lotados nas di\'ersas unidades da SEFAZ. em relação aos 
demais servidores, aos contribuintes e aos usuários dos seniços prestados: 

V - analisar processo disciplinar, ético c correcional antes de 
submetê-lu à apreciação da autoridade competente, propondo a adoção das 
medidas ,1ccessàrias à padronizaçüo, saneamento e outros específicos, quando 
for o caso; ~ 

\11 - encaminhar ao órgão de pessoal da SEF AZ os registros sobre 
desvios eticos julgados conclusivamente, para efeito de instruir c fundamentar· 
avaliaçõer. de desempenho e para todos os demais procedimentos próprios da 
carreira do sen·idor; 

\11 - zelar pela respeitabilidade e credibilidade da SEFAZ, propondo 
alterações ou sugerindo medidas de natureza administrativa visando o 
saneamento de ocorrências que venham denegrir a imagem da instituição ou 
dificultar seu adequado funcionamento; 

Vlll - requisitar, quando for o caso, ao Secretário de F.stado da 
Fazenrla disponibilidade r.m tempo integral de sen~dores lotados nas demais 
unidades da SEFAZ para integrarem comissões relativas a~s trabalhos da 
Corregedoria - COR: 

IX - analisar consultas, oferecer sugestões e elaborar pareceres 
relacionados com de\'cres. proibições e outros assuntos que versem sobre a 
ética. o desempenho e n disciplina funcional ou demais áreas ·de sua 
competcncia: 

X - interagir com órgãos congêneres nas esferas federal, estadual e 
municipal, visando· in'tcrcãmbio de informações de irregularidades ou ilícitos 
pertine.ntes a servidores; 

XI solicitar informações ou documentos aos órgãos du 
administraçáo pública e também junto a particulares, realizando as diligências 
necessãrias para o exame de matéria de sua ãrea de atuação; 

XII - requisitar para exame, quando for o caso, livros, papéis, bem 
como quaisquer documentos, mesmo que conclusos ou arquivados, e 
informações a respeito de procedimentos administrativos junto às unidades 
administrativas da SF~FAZ: 

Xlll - convnwr servidor, quando ·for o caso, para prestação de 
informações c esclarecimentos da salvaguarda e interesse da SEFAZ. com a 
anuênci~ do Secretário de Estado da Fazenda; 

XIV - comunic:ar ao denunciante, quando for o caso, as providências 
adotadas ao fmal dos proc:edimentos apuratõrios relativos às denúncias; · 

XV- coordenar as ati,idades da gerência vinculada; 

X\11 - apresentar, anualmente ou quando solicitado, relatório das 
atividades dcsenvohidas pela Corregedoria; 

XV!l - desenv~h-er outras ati\idades correlatas. 

Parágrafo único. O detalhamento das competências e do 
funcionamento da Corregedoria de Estado da Fll7.enda serão definidas em seu 
regimemo interno próprio. 

Seção III 
DO CENTRO DE PESQUISA E ANÁLISE FISCAL 

Art. 10. O Centro de Pesquisa e Análise Fiscal tem co;no função 
basica subsidiar as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de 
tributos estaduais através do desenvolvimento de ações de análise e 
investigaçáo fiscais, viabilizadas pelo desenvohimento das seguintes 
competf,ncias: 

I - recepcionar c examinar as denúncias c informações relarh·as à 
sonegação de tributos. fraudes e outros ilicitos fiscais. sem prejuízo da 

·competência de outras uniuades da Secretaria; 

11 - encaminhar as denúncias de natureza fiscal com implicações 
criminais para a de\'ida apuração; 

lli - encaminhar ao Secretário de Estado da Fazenda o resultado 
dos trabalhos e, das investigações produzidos; 

IV - promo\'er contatos com órgãos externos para '~abilizar 

mecanismos de. cooperação e intercàmbio de informações relacionadas ao 
combate de crimes contra a ordem tributãria; 

V - estudar técnicas de pesquisa, investigação e avaliação de 
dados, bem como mecanismos e procedimentos de prevenção, obstrUção. 
detecção e de neutralização de sonegaçào e de crimes contra .a ordein 
tribu tãria; 

Vf auxiliar no aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de 
fiscalizaçào; 

VIl - propor alterações na legislação tributária de forma a 
prevenir e combater a sonegaçiio fiscal; 

Vlll - realizar estudos e análises sobre sonegação de tributos, 
fraudes e ilícitos fiscais: 

!X - promover diligências de investigação para detecção e 
elucidação de fatos relacionados il ocorrência de Crimes contra a Ordem 
Tribu tària; 

X awáliar a atividade de Representação Fiscal na obtenção de 
elementos probantes da ocorrência de ilicitos penais tributários; 

X! - requisitar liberação de recursos, de utilização especifica ou 
reservada para atender às demandas das ati~idades de pesquisa e 
investigação: 

X!! - desenvolver atividades de operações relativas ao trânsito de 
mercadorias relacionadas à atividade de pesquisa e investigação; 

Xlll - prestar assistência e orientação aos servidores da 
Secretaria em · questões de crimes contra a Ordem Tributária e de 
procedimentos d" elaboraç;io e saneamento dos processos de Representação 
Fiscal para fins penais: ' 

XIV - subsidiru· o Ministério Público, mediante asses~oramento 
técnico quando requisitado, na instrUção e avaliação de processos que 
contenham indicios de crime contra a Ordem Tributária. 

SeÇão IV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Art. 11. A Comissão Permanente de Licitação· compete: 

1 - elaborar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, a fun 
de oferecer maior opção no processo de seleção e desenvolvimento; 

11 . realizar, atravcs de processo licitatório, compras e prestação 
de serviço em estrito cumprimento à Lei de Licitav'áes e Contratos da 
Administração Pública; 

111 - realizar, periodicamente pesquisas de preços, com vista a 
adotar m1 Administração PúblicA, melhores procedimentos para aquisição de 
bens c serviços; 

IV - cumprir e fazer cumprir as demais exigências constantes da 
Legislação referente à matéria. 

Seção V 
DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Art. 12. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete 
coordenar e consolidar o planejamento, a elaboração da proposta 
orçamentária, o controle orçamentário, o uso de tecnologia da informação; 
promover o desenvolvimento d"e competências e habilidades das pessoas e da 
modernização da gestão, no ãmbito da Secretaria .e: 

t - observar e fazer cumprir as diretrizes e JJ:)etodologias 
estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Planejamento: 

11 - desenvolver progran1as, coordenar projetos c equipes na 
implementação de metodologias, técnicas e. ferramentas no apetíeiçoamento 
rios processos, disseminando os conceitos de gestão por resultados e a 
aplicação de tecnologias inovadoras necessárias à eficiência e a eficácia da 
administra<;.ão da Secretaria; 

111 articular parcerias com órgãos e 
comparúlhHr informações, experiências, eonhecimento, 
grupos de estudos de intéresse da Secretaria; 

instituições para 
participando de 

IV - prestar asgessoramento técnico às demais unidades da 
Secretaria na elaboraçlio e na execução dos planos de ati,·idades; 

V - coordenar a elaboração de relatórios trimestrais e de relatório 
anual de ati\idades: 

VI - coletar, tratar c fornecer ao Orgào Central do Sistema de 
Planejamento as infonnações necessárias à composição das estaüsticas 
estnduais; 

VIl -.gerar informações para subsidiar o processo decisório da 
Secretaria; 

VIII - promover a u'úlizaçáo de novos modelos, métodos e técnicas 
de gestão, objetivando o aperfeiçoamento da administração da Secretaria, . 
buscando a ~fetividade das ações governamentais, elevando o nível de 
satisfação da população, c em particular, dos contribuintes; · 

rx · elaborar estudos e fornecer informações à Secretaria de 
Estado da Administração, necessários ii formulação da poütica de recursos 
humanos; 

X - promover o desenvolvimento dos servidores, priorizando e 
identificando oportunidades de capacitação e qualificação e articulando a 
execução com a E:scola de Administração Pública do Amapã; 

. Xl - promover o desenvoh·imento de metodologias e técnicas 
cst.aüsticas para tratamento c gerenciamento de dados e informações, gerados 
pelas ações e programas articulados pela Secretaria: 

Xll - promover estudos econômicos, financeiros e fiscais 
pesquisas para subsidiar a tomada de decisão: 

XIII - responsabilizar-se pelo planejamento e pela elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria; 

XlV - auxiliar tecnicamente na avaliação de planos c programas 
da Secretaria; 

XV - formular política, em conjunto com a Escola de 
Administraç~o Püblica do Amapã, para a formação sistemática e continuada 
de r~-~~~;;:;s-humanos na área de atuação da Secretaria; 

XVI . promover ações voltadas para a educação fiscal da 
sociedade em geral; 

XVII - formar agentes capacitador~.s e multiplicadores para a 
educação fiscal: 

XVIII - executar, em conjunto com o órgão central de 
comunicação do Govem.o, ___ ;:~s ~str?,~.:_gi_as de comunicação com o público 
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in temo e ~xtr.rno, assessorando a [nstituicão jumo aos órgãos de imprensl\; 

XLX - propor estratégiAs e pmcedimcnl;>S ncccssãnos à 
otimização dos recu.r.<os públicos utilizados pela Secretaria, de forma a 
alcançar níveis mais elevados de eficiência c eficácia para o cumprimento de 
suq missão e melhoria dos serviços postos a disposição da sociedade: 

XX - receber e dar encaminhamento as demandas da 
Controladoria-Geral do Estado; 

XXJ - executar o acompanhamento c o r.ontrole orçamr.ntârio; 

X.Xll - implantar servi~:o de ausculta c de atendimento aos 
cidAdãos recebenào as criticas e encaminhando-as ao setor competente. em 
consonância com a Coordenadoria de Atendimento. 

SeçaoVI 
DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 

l.rt. 13. A Coordenadoria de Arrecadação compete planejar, 
analisar, acompanhar e avaliar o comportamento das receitas tributárias por 
segmento econõmico, município c atividade econômica, por meio de seus 
Núcleos, e: 

fornecer e disponibilizar informaçõe$ cadastrais dos 
contribuintes: 

ll 
contribuintes; 

acompanhar e avalinr a conta com:nte fiscal dos 

li[ - analisar e fornecer informações sobre lançamento de 
tributos: 

IV- calcular c disponibilizar o valor adicionado dos municípi!Js; 

V - acompanhar e avaliar os contribuintes por potte c~m base 
nas informações econômico-fiscais; 

VI - definir as metas de receita anual, e acompanhá .. las ao longo 
do exercício: 

VII - analisar, acompanhar e emitir pareceres sobre os impactos 
das renúncias fiscuis; 

Vlll · formular, acompanhar c avaliar os contratos com as 
instituições financeiras autorizadas a arrecadar receitns estaduais; 

controlados; 
IX - fornecer, ac.ompanhar e avaliar documentos fiscuis 

X - monitorar e avuliar a cobrança de débitos fiscais; 

Xl - acompanhar e avaliar o paréclamcnto de débitos fiscais; 

XII - monitorar a emissão de Certidil.o de Regularidade Fiscal; 

XIH - acompanha;· c avaliar as informações de pn>cessos de 

natureza fiscal; 

XIV - analisar e propor restituição I compensa~:ão de tributos; 

XV apurar. acompanhar e avaliar as declaraç-ões dos 
contribuintes; 

.XVl conceder. acompanhar, uvuliar, enquadrar ·c alterar o 
regime de tributação dos contribuintes; 

XVII -lançar, acompanhar~- n1·aliar o IPVA e o ITCD; 

XVIll- executar as atividades necessárias parH·a cféti\·a''cobrança 
de JPVI\ c taxas, nos termos da legislação tributó.ria; 

XIX . consolidar e controlar registros de imunidade; n'iio 
inci<lcncia. suspensão e impugnação de debites tributários diretos; 

XX - analisar a efetividade das regras de cobrança cios valores 
estabelecidos para as taxas; 

XXJ- subsidiar a pre1~s;io da receita do Estado; 

XXJ! - manter atuali•-nda a tabela de valor \'enal de veic_ulos; 

XXI!l - mAnter atualizada a Pauta dr. valores e respectivas 
cobranças das Taxas da Secretaria da Fazenda e dos demais órgãos estaduais; 

XXJV - autorizar c acompanhar a escrituração fiscal com uso de 
tecnologia da infonnação; 

XXV - homologar, acompanhar c avaliar o uso do equipamento 
emissor de cupom fiscal- ECF; 

XXVI . autorizar e acompanhar a utilil-nção de documentos 
fiscais: 

XXVIJ - analisar, acompanhar e avaliar as op~ra1:i•es de 
importação e de expOttação; 

XXVIII . pre~tar assessoran1ento ao Secretário nas ati,,idadcs 
relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

Seçi!o vn 
DA COORDENI.DORIA DE ATENDIMENTO 

Art. 14. A Coordenadoria de Atendimento compete estabelecer, 
em conjunto com as demais unidades da Secretaria, padrões técrticos e 
normativos de prestação de serviços, c ainda as seguintes atividades: 

1 • alinhar conteúdos c estratégias de ,relacio.namcnto entre as 
di\·ersas estruturas descentralizadas de atendimento; 

11 • desenvolver. em conjunto com a Controladoria·Gerul do 
Estado do Amapá c com a Assessoria de Desenvolvimento lnslitucio~1al, 
processos dr. aferição do nível de satisfação dos usuários quanto aos sen1ços 
prestados pela secretaria; 

lll - coordenar ações de atendimento telefônico c informatizado: 

IV. apoiar o desenvolvimento das agências de atendim~nto; 

V - providenciar a preparação e atualização das informações a 
serem disponibilizadas no sistema de atendimento ao cidadão na internet; • 

VJ • fornecer, por meio dus demais Coordenações, suporte técnico 
~os Htendentes; · ·--- . -·-

VIl · dar, por meio do Gabinete, apoio logístico às Agências de 
Atendimento; 

Vlll - prestar assessoramento ao Secretario nas ati,idades 
relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

Subseção I 

Art. 15. Integram a Coordenadoria de Atendimento as seguintes 
Unidades de Execução: -

1 - Agências da Secre~aria da Fazenda no Interior: 
a. Agência de Atendimemo Santana; 
b. Agência de Atendimento Laranjal do Jari; 
c. Agência de Atendimento Oiapoquc. 

li - Agências da Secretaria da Fazendo na Capital- Centro. 

111 - Agéncias Descentralizadas da &crctaria da FaY-enda na 
Capitt!l: 

a. Agência de Atendin1ento no DETRAN: 
b. Agência de Atendimento na JUCAP. 

Seção vm 
DA COO~DENAOORIA DE FISCAUZAÇÃO 

Art. 16. A Coordenadoria de Fiscalizaç.'io compete planejar, 
acompanhar e avaliar as at.h·idades de fiscaliiação dos tributos, e ainda: 

I - assistir o Secretário da SEF AZ em assuntos de natureza 
tributária, cspcciulmente os relativos ao sistema de fiscali.7-açào de tributos do 
Estado; 

11 · fonnular diretrizes gerais para o si&tema de fiscalização; 

111 · coordenar a elaboração dos plru10s e projetos setorii.ís de 
fiscnliznçãn, rstabelece.ndo critérios para seleção dos contribuintes; 

lV -. homologar as ações fiscais e as infonnaçõcs prestadas em 
processos no âmbito da Coordenadoria: 

V - credenciar agentes, fiscais de outras Unidades da Federação 
para desenvolvimento de atividades especificas dentro do Estado do Amapá; 

VJ ·- analisar c confrontar as infonnações oriundas de outros 
órgãos c empresas com os registros constru1tes na SEFAZ com o objetivo de 
elaborar ações iise<Üs; 

VH - propor, acompanhur e uvaliur indicadores e metas das 
athidades desenvohidas peln Coordenadoria; 

Vlll - coordenar as ali,•idades dos Núcleos vinculados; 

rx - identificar as necessidades de treinamento dos sel"oidores da 
Coordenadoria; 

X - consolidar relatórios sobre as ati•idades desCn\'olvidas pela 
Coord ... nadoria: 

Xl - coordenar, prógramar, supcnisionar c controlar a execução 
das atividades relativas à análise prévia da ação fiscal; 

X li - analisar e sanear as ações fiscais, compatibiliz;mdo-as- com 
os parâmcrros estabelecidos, sugerindo. levuntamt'ntos ou propondo 

modificações. quando for o caso; 

Xlll - examinar e aprovar os autos de infração a serem lavrados 
como consequência das ações fiscais ru1alisadas; 

XIV - coordenar a fiscalização no t.ránsitu de mercadorias: 

XV - fornecer infonnações em processo; 

XVI - viabilizar o atendimento às solicitações da .Junta de 
Julgrunento em ·1• Instância e elo Conselho Estadual de Recursos Fiscais; 

XVll - supenisionar e integrar as ações de fiscalização; 

XVlll - acom'panhar, supenisionar e fiseulizar o cumprimento 
pelos agentes fiscais, de tarefas pertinentes; 

XlX - propor medidAg de distribuição, redistribuição c lotaç.ão dos 
auditores fiscais, fiscais de tributos c de pessoal administrativo; 

XX fonnular. manualizar, acompanhar c avaliar os 
procedimentos fiscuis: 

XXl - emitir mandado de procedimento fiscal; 

XXI! - analisa~ e a\'aliar as informações c os resultados das ações 
fiscais: 

XXIll acompanhar e avaliar as atividades de fiscalização de 
estabelecimento.: 

XXIV - designar servidores para a fiscalização do uso do 
equipamento de Emissor de Cupom Fis<:al; 

XXV - monitorar, avaliar e fiscalizar os gegmentos econõmicos 
que possuem maior ~epresentati,idnde: 

XXVI - prestar assessorame~to ao Secretário nas atividades 
relativas ao gerenciamento das açücs da SecrctaJia. 

Subseçi!o I 

Art. 17. Integram a Coordenação de Fiscalização as seguintes 
t; nidades de Execu\:fio. 

l - Postos Fiscais Porte 1 



Macapá, 19.11.2013 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 09 

a. Posto Fiscal da SUFRAMA; 
b. Posto Fiscal do Aeroporto; 
c. Posto Fiscal de Pedrinhas; 
d. Posto Fiscal dos Com~ios. 

!I - Postos Fiscais Porte ll 
a. Posto Fiscal do Igarapé d<J Fortaleza; 
b. Posto Fiscal dos Matadouros; 
c. Posto Fiscal do Km 9: 
d. Poslo Fiscal do Trevo. 

Seção IX 
DA COORDENADORIA DE TRIBVT AÇÃO 

Art. 18. À Coordenadoria de Tributação compete prover a 
Secretaria d~ Estado da Fazenda de instrumental da legislação tributária, 

promovendo sua divulgação no ãmbito int~rno e ex-temo, por meio de seus 
Núcleos, tendo ainda us seguintes athidades basicas: · · 

I - orkntar e responder consultas de contribuintrs em questões 
tributários nec~ssR.rias no cumprimento de sua missão; 

11 - realizar estudos e sugerir as medidas de atuali7.aç:ào da 
legislação tributária; 

IIJ - elaborar, acompanhar. consolidar. avaliar e disponibilizar a 
legislação tributária; 

IV - analisar e emitir pareceres e informações fiscais sobre 
restituição e/ou compensação de tributos; 

V - emitir pareceres em processos de consultas de contribuintes 
sobre matéria tributária; 

VI - estudar c sugerir medidas para aplicação, intcrpretaç.ão e 
imegi-a~·ào da legislação tributária; 

VIl ' assistir e otientar os assunt<>s da Secretaria quanto à 
apliCii\'ÚO rla legislação 1ributilria; 

VIII - analisar. homologar, acompanhar c avaliar os regimes 
especiais de tributaçiio; 

IX - elaborar, periodicamente, manuais, cartilhas, resenhas 
contendo matéria tributária, para fins de facilitar a utilização da legislação 
tributária: 

X prestar informações as consultas internas e externas de 
natureza tribut~ria; 

XI · elaborar anteprojetos de kis, decr·etos, resoluções. portarias 
e atos administrati\'OS que versem sobre assuntos de natureza tributária ou 
processual tributária do Estudo; 

XII desenvolver estudos e pesquisas objctivàndo o 
aprimoramento, a interpretação e a regulamentação da legislação tributária do 
Estado; 

XIII assessorar o Secretário de Estado ·da Fazenda 
conjuntamente com Assessoria "I:écnica Tributária em matérias de nature?.a 
tributária, inclusive em relação aos assuntos que forem objeto de discussões e 
deliberações no CONF/1.Z e otttros órgãos ou fónms que tratem de assuntos de 
natureza tributaria; 

XIV - manter atualizada e sistemati7.ada a legislação tributária ·do 
Estado, a le!Pslacão nacional. do ICMS, os convênios, aJUStes, protocolos e atos 
COTEPE/ICMS: 

XV · prestar assessoramento ao Secretário nas atividades 
relativas ao gerenciamento das ações da Seçretaria. · 

Seção X 
DA COORDENADORIA. [)A GESTÃO FINANCEIRA 

Art. 19. A Coordenadoria da Gestão Financeira compet~ 
desen,·oJver a atividade de gerência das disponibilidades financeiras· do 
Tesouro Estadual. e ainda: 

I - acompanhar e avaliar a politica económico-financeira do 
Estado. no que tange à adequação das fontes de crédito e financiamento e, 
t.ambêm. quanto à racionalidade e sintonia dos gastos publi<:os com as 

diretrizes estratégicas c prioridades estabelecidas pelo Governo; 

11 - elaborar a programação financeira do Governo do Estado; 

111 - administrar, Allalisar, controlar c acompanhar a execução 
financeira da Administração Publica Estadual, gerenciando o fluxo financeiro 
das receitas e despesas da administração pública estadual; 

IV · gerenciar e acompanhar a mo,~mentação finaneeira diária 
dos recursos públicos, orçamentários e extra-orçamentários, sob sua 
responsnbilidade; 

V - controlar a movimentação financeira dos órgãos estaduais. 
oriunda do Tesouro do Estado ou de outras fontes de recursos; 

VI - gerenciar a aplicação dos recursos dos fundos estaduais sob 
sua responsabilidade; 

VII · estabelecer e gerenciar o relacionamento com Instituições 
fma.nceiras, monitorando as contas bancárias; 

VIII · exercer as atividades relacionadas com cronograma de 
desembolso, de acordo com a legislação em vigor; 

IX - exercer o controle das despesas decorrentes de suprimentos 
de fundos. de pessoal, de diárias e representaç<ies do Governo do Estado; 

X - exercer o c;ontrol<:! de participação acionária do Governo do 
Estado no capital de entidades públicas e privadas. bem como em outros 
investJmentos de que faça o Governo:· 

XI · controlar as obrigações ~ssunlidas pelo Governo resultantes 

de operações de crédito; 

XII - controlar e executar a emissão de cheques, de ordens de 
pagamento e de outros documentos de saques bancários para pagamento das 
obrigações contraídas pelo Governo do Estado; 

~ Xlll · controlar e elaborar demonstrativos dos empenhos 
~estimativos e globais: 

XIV - analisar pedidos de pagamento, após atestado o 
fornecimento dos bens e serviços ou execução da obra, bem como fa;...er a 
liquidação da despesa. quando comprovada a sua regularidade; 

XV- efetuar o registro e controle dos valores de convênios; 

XVI orientar os executores de convênios, quanto á 
dispozúbilidade de recursos e cumprimento dos prazos, fornecendo as 
informações necessárias; 

X'V[I - confrontar processos de despesas com planos de aplicação 
de convênios; 

XVlll - executar controle da movimentação e guarda de títulos e 
valores mobiliários do Governo do r:stado ou de terceiros; 

XJX · pres-tar assessoramento ao Secretário e aos Secretários 
Adjuntos nas atividades relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

Seção XI 
DA COORDENADORIA DE CONT ABIUDAC>E 

Art. 20, A Coordenadoria de Contabilidade compete a 
consolidação da execução orçamentária, fmanceira c patrimonial, o Balanço 
Geral do Estad_o, a conciliação bru1cária e a prestação ~e!~.!_ó_ri.os _p_ara o 

Tribunal de Contas c para o Poder Legislativo e cumprir os prazos- e 
informações da legislação, e ainda: 

1 - programar,· coordenar, orientar e conu·olar a execução 
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial das atividades no âmbito da 
Administração Pública Estadual; 

Jl - registrar, de forma analitica e sint~tica, os atos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial; 

Jli . registrar e manter controle sobre toda a movimentação de 
ativos, passin1s, receitas e despesas do Governo do Estado; 

IV - coordenar a e>tecução e a consolidação dos balanços dos 
órgãos da Administração Direta c Indireta, elaborando o Balanço ·Anual do 
Estado; 

V elaborar os· balancetes orçamentários, financeiros e das 
variações patrimoniais. bem como os demonstrativos contábeis no final de 
cada exercicio; 

• VI - proceder o registro das dotações orçamcntãrias e sua 
mo,~mentação, das despesas orçamentárias, das despesas empenhadas e a 
pagar, controlando a conta restos a pagar; 

VIl - elaborar demonstrativos de execução orçamentária setorial e 
do f:stado, evidenciando os créditos, os empenhos emitidos, as despesas 
realizadas, obedecendo as normas legais; 

Vlll . acompanhar o cumpriménto dos dispositivos instituídos 
pda legislação especifica de Contabilidade PUblica e pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

IX - realizar a conciliação bancária dos Orgãos Estaduais; 

X - orientar e acompanhar a aplicação do Plano de Contas do 
Esta<jo; 

XI - analisar os demonstrativos contábeis e relatórios gerenciais 
orçamentários, fmancciros e patrimoniais dos órgãos e entidades da. 
Administração PUblica Estadual; 

XJI - controlar os processos de suprimento de fundos e proceder 
ao seu arquivamento; 

XIU - gerenciar a utilização do sistema. de contabilidade no 
Estado; 

XIV - emitir os relatórios mensais para o Tribunal de Cont~s do 
Estado: 

XV . prestar assessoria, apni; e orientação a gestores e órgãos da 
Adrainistração PUblica Estadual; 

XVI . adminisrrar o serviço da Dívida Pública Estadual e 
monitorar o endividamento do Estado; 

XVII . manter atualizado, e em ordem. todo o arquivo, exigido por 
atos normativos -e legislação específica, relacionado com os documentos e 
demonstrativos contábeis; 

XVIII - manter atualizado o registro dos ordenadores de despesas 
e dos responsáveis por valores e outros bens públicos; 

XIX - prestar assessoramento ao Secretário 'e aos Secretários 
Adiuntos nas ativida~~s_E':!il:~vas ao gcrenciamen!~~as ações da Secretaria. 

Seção XII 
DA COORDENAOORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Art. 21. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação compete 
planejar, coordenar, e~ccutar e controlar soluções de tecnologia da informação 
para atender as necessidades da instituição ou de caráter corporativo 
alinhadas ãs diretrizes tecnológica do governo c executar atividades de 
informática no ãmbito ela Secretaria, e ainda as seguintes atividades: 

I - promover estudos, pesquisas, a~·aliações e difusões de. novas 
tecnologias de harrlware e software, propor especificações téçnicas e definir 
necessidades de alocação de recursos tecnológicos por área; 

11 - contribuir com a produção de sistemas informatizados e · 
solicitar o suporte. aos softwares utilizados pela Sccr~taria, junto ao órgão de 
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informática do Estado; 

. 11! - participar da racionalização e da automação dos processos, 
da mscrção de novas tecnologias, da documentação de sistemàs r da 
elaboração de manuais de procedimentos; 

IV - dar suporte aos usuários e pro\idenciar a manutenção dos 
sistemas informatizados; 

V - propor criterios de. implementação e definir mecanismos de 
controle de qualidade para auditoria de sistemas informatizados; 

. VI - estabelecer parâmetros para implantação, operação de 
mfraestrutura, seniços e processos relacionados à rede de comunicação do 
Governo do Estado. bem como para aquisição c contrata~ão de bens e 
serviços; 

Vll - consolidar levantamento de perfil e necessidades .atuais e 
furums dos usuàrios, incluindo a prospecç.ão de volumes, tipos c níveis de 
sc['\.:iço, incluindo acesso fixo ou móvel; 

Vlll - acompanhar indicadores de eficiéncia e efetividade de 
opcracão de redes c serviços c.orrelatos. estabelecendo parâmetros para 
definição de diretrizes, padrões . .níveis de s~_rviço e processos; 

IX - planejar de forma articulada com as demais gerências de 
Tecnologia de Informação ou ôrgãos correlatos, a expansão e otimização das 
redes. considerando inventários, levantamento de necessidades, tipos de 
servtço_s, perfis de usuàrios, tipos de acesso fixo ou mõvcl, oporrunidades e/ou 
ncccsstdadcs de atualização..tecnológica, bem como oportunidades financeiras 
o\J Orçamentárias; 

X - implementar ações para garantir a unificação de rl'des e a 
convergência de vi\rios tipos de scniços para a rede do governo, tais como 
dados, voz, telefonia. imagem c vídeo; 

XI - interagir com .órgãos e entidades da administração das 
esferas municipais, estaduais, federais· e demais instituições de interesse, c-.om 
objetivo de buscar integração e otimização da infraestrutura de comunicação ~ 
s~n·iços; 

XII - gerenciar o parque de tecnologia da informação c 
comunicaç.ão. provendo suporte técnico de software e hardware; · 

Xlll -garantir ulta disponibilidAde do ambiente operacional; 

XIV - inr.orporar as :novações tccnolôgicas em equipamentos, 
programas e servicos. de forma a acompanhar a evolução da informática; 

. XV - manter a segurança e o bom funcion~ento d~s instalações 
e equipamentos de informática, bem como exigir a execução dos contratos de 
manuten~ão de equipamentos; • · 

XVI - implantar e operar sistemas de gerência de rede de. 
computadores e bancos de dados e operação de sistemas; 

XVII - administrar os bancos de dados da Secretaria, facilitando o 
acesso às informações e preservando sua integridade e segurança; 

XVIIT - manter o backup atualizado dos sistemas· de banco de 
dados da Secretaria de Estado da Fazenda; 

XIX - manter os aplicativos c desenvolver P. implantar projetos de 
sistemas de informação da Secretaria de Estado da F111.enda; 

XX - adotar dirct.ri?.es para aprimoramento de sistemáticas de 
desenvolvimento, implantação, manutenção e utili.zação de sistemas de 
informação; 

XXI - disseminar a cultura de informática no ãmbito da 
Secretaria; 

XXII - desenvolver sistemas em tnicrocomputudores para suporte 
das arj,idades fiscais, financeiras c contábil; 

xxm - executar as atividades de desenvolvimento e manutenção 
dns sistemas de informação para aÍcnder às necessidades dos usuários, e 
coordenar a contratação destes sen~ços; 

XXIV - manter o nivel de suporte técnico necessário às ati,~dades 
da Secretaria, estabelecendo normas e procedimentos técnicos que tenham 
por objeti\'0 o melhor usó dos programas e equipamentos de informática; 

XXV - orientar técnica e administrativamente as atividades 
internas de produç.ão na área de informática; 

XXVI - levantar junto aos usuários as reais necessidades na área 
de informatica, planejando e gerindo sua implementação de acordo com a 
política de informática do Governo do Estado; 

XXVII - planejar junto 'com as Coordenadorias e Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional, atualização c programas de formaç.ão e 
treinamento do pessoal de informática e sistemas corporativos da SeC:rctaria c 
demais usuàrios. 

Seçélo XIII 
DO NÚCLEO ADMINISTTMTIVO-FINANCEIRO 

Art. 23. Ao Núcleo Administrativo-Financeiro compete 
programar, coordenar. supervisionar, oriemar e controlar a execução das 
atividades setoriais .nas áreas de pessoal, comunicacões administrativas, 
material, património, serviços gerais, transporte, finanças, e contratos e 
convênios de acordo com as normas estabelecidas pelos sistemas 
_organizados. 

Subseçao I 
DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 24. A Unidade de Administração compete coordenar e 
supenisio.nar as atividades de pessoal, comunicações administrativas, 
material, patrimônio, se['\.•iços gerais, c transportes. 

Art. 25. A Atividade de Pes~oal cómpetP.: 

I - observar e fazer cumprir as diretrizes e normas técnicas 
enútidas pelo Orgão Central do Sistema Estadual de· Recursos Humanos, hem 
como, assistir à Instituição nas matérias a ela referente~; 

li .. organizar e manter at\lalizado o cadastro de pessoal, 
registrando a documentação furu:ional referente à nomeação, exoneração, 
afastamento e outros atos administrativos; 

lii - organizar, controlar e expcdll informações sobre a frequência 
de servidores; · 

IV- coletar e fomecer a nível setorial, as informações necessárias 
á composição das estatísticas estaduais do Sistema; 

V - elaborar atos de concessão de diárias para os senidores 
autorizados a viajar a seT\Iiço; 

VI - elaborar c encAminhar expediente necessário à concessão de 
direitos e mntagens do servidor, tais como: férias, licenças, salário-família, 
qu inquênios, aposentadorias e outros; 

VIl - preparar boletins de alteração de cadastro, •manter a tabela 
de ~a.!Jirios e gratificaçõ~s atualizados, solicitar sempre que necessário, as 
rubricas para a indicação de pagamcntof, diversos, bem como, efetivar a 
inclusão de nomes de· bancos e agências não cadastradps; 

VIII - fornecer subsídios na área de pessoal á instância superior 
para o planejamento de ações; 

IX - controlar ·o processo de lotação c movimcntaçào de 
ser\'idores: · 

X - proceder ao a<:ompanhamcnto de estagiários; 

XI - informar e controlar processos de aposentadoria dos 
servidores, expedir declarações e certidões relativas à situação funcional. 
implementar promoções c progressões de se['\.idores. confo~e legislação 
vigente; 

Xll - efetivar as alterações mensais da folha de pagamento 
referente aos scn•idorcs efetivos, cargos comissionados, contratos 
administrativos, estagiarios, c outros na forma da lei. 

Art. 26. A Ati,~dade de Comunica~ões Administrativas compete: 

I · ohseT\Iar e fazer observar as diretrizes e normns técnicas 
emitidas pelo Órgão Central do Governo, bem como, assistir à Instituição nas 
matérias a ela referentes; 

11 - ·controlar a tramitação interna e externa• de documentos 
oficiais; 

111 - manter sob sua guarda c coordena~ão o arquivo geral de 
documentos e executar tarefas relacionadas no arquivamento e registro, bem 
como, atender á solicitação de dcsarquivamenio de documentos para 
pesquisas, propor e realizar a desativação de d9cumentos irisenivcis à 
Instituição, mediante a análise efetuada por comissão constituída; 

IV - prestar informações aos usuários sobre a tramitação de 
processos administrati_t·os, no âmbito da Instituição; · 

V - propor medidas de melhoria na recepção, identificação e 
registro de visitantes e acesso de scn"idorcs. 

Art. 27. A Atividnde de Material e Património ~_olhpcte: 

. I - obsen•ar c fazer obsen•ar. as diretrizes e normas técnicas · 
emitidas pelo úrgão Central do Sistema Estadual de MaterinJ e de Património, · 
h"m corno, assistir à Instituição nas matérias a ela referentes: 

11 - proceder á aquisiç.ão de material de consumo e permanente, 
com base nos projetos e· ~tividades programadas; 

Ill - organiznr, controlar e estab~Jeccr os níveis de estoque de 
equipamentos, material permanente e de consumo para o controle do processo · 
de suprimento; 

iv - controlar o uso. efetuar a manutenção. a conservação e a 
guarda dos bens patrimoniais da instituição; 

V - propor recolhimento dos materiais obsoletos ·e inserviveis; 

V1 - manter atualizado o acervo de bens patrimoniais mõveis e 
imó,·eis, verificando através do processo de tombamento, cadastrando e 
registrando em mapas de inventário do Sistema; 

Vll - solicitar aquisição de material, no caso de dispensa de . 
licitação; 

VIII -zelar pelo arquivo de documentos relativos a projetos, 
registros, contratos e escrituras de móveis e imõveis; 

IX -acompanhar, fiscalizar e receber obras e seniços de 
engenharia, contratados pela insHtuição, em conjunto com a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura; 

X - proceder ao levantamento da necessidade de reforma, 
recuperação c manutçnção de imó\'eis, móveis e equipamentos c defmir as 
especificações técnicas dos produtos a serem adquiridos; 

XI - coletar e fornecer em nível setorial, as informações 
necessàrias â composição das estatísticas estaduais do .Sistema. 

Art. 28 A Atiyidade de Seniços Gerais e Transportes compete: 

1 - o!Jsen·ar e fazer observar as diretrizes e normas técnicas 
emitidas pelo Órgão Central do Sistema -Estàdual de Sctviços Gerais e de 
Transportes, bem como, assistir à lnsrimiçào nas matérias a ela referentes; 

11 - controlar e disciplinar o uso de veículos a seniço da 
\nstituição, bem como, os das prestadoras de serviços; 

III - manter registro funcional dos condutores dos veículos a 
SCI"\'ÍCO da Instituição; 

-IV - pr.opor e supervisionar a manutenção dos ''ciculos oficiais. 
bem como. solicitar a aquisição de peças e acessórios quando necessários; 

V - coordenar a limpeza c consen·ação dos prédios pertencentes à 
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VI - coordenar · e supervisionar as atividades de zeladoria. 
v\gil{mcia e copa: 

. VIl - efetuar as dcspes~s de pequeno vulto, por intermécüo de 
suprimento de. fundos e a contrataçüõ de serviços no caso de dispensa de 
licitaçào: 

Vlll - programar a rcnovaçáo, a manutençiio preventiva c 
corretiva. e gerencwr a utilização da frota de veículos, fazer a pre;isão e o 
controle do consumo de combustível: 

Subseção m 
DA UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Art. 29. A Unidade de Contratos e Com·ênios compete: 

I - analisar sob o pontb de vista administrativo c fma.ncciro todas 
as propostas para a execução de ser\:iços por terceiros sob regime de contratos 
c convênios; 

li - elaborar termos de convênios, acordos e contratos a serem 
celebrados pela entidade em observância as normas legais em vigor; 

1ll - efetuar o registro, o controle c a prestàção de contas de 
convênios. acordos e contratos firmados; · 

IV - acompanhar e fiscalizar a execução fisico-financóra de 
contratos e convênios celebrados pelo Governo do Estado, com a 
inter.•eniênci3 da Secretaria; 

V - orientar os executores de convênios, acordos e contratos, 
quanto à ctisponibilidad~ de recursos c cumprimento dos pnv.os, fornecendo 
as- informações necessarias; 

VI - prestar contas de recursos recebidos através de convênios; 

Vil · receber a prestação de contas de convênios e examinar a 
juntadn de documentos antes de encaminhá-la aos órgüos competentes. 

Subseção II · 
DA UNIDADE DE FINANÇAS 

Art. 30. A Unidade de Finanças compete: 

l - obseri·ar e fazer observar as direllizes c nom1as técnicas 
emitidas pelo Órgão Central do Sistema Estadual de Administração 
Financeira. bem como assistir il Secretaria nas matérias a eia referente; 

li - proceder o controle fmanceiro da Secretaria observando os 
preceitos legais; 

IIl - processar notas de empenho e o respectivo lançamento 
contábil: 

IV- elaborar programação de desembolso mensal; 

v 
orçrunentúrio; 

preparHr OS dados ncccssârios para O acompanhamento 

VI - receber, veriiicar, acompanhar e liberar a prestação de 
contas de suprimentos de fundos; 

Vll - manter sob guarda o arquivo dos processos de pagamentos; 

Vlll - proceder a execução fmanceira c o registro das despesas a 
serem empenhadas e pagas, controlando as que ficarem inscritas em restos a 
pagar. 

CAPÍTULO IU 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Seçao I 
DO .c;J:t:QI'TÁ,HO I'IJ: F~TAM DA FAZENDA 

. . Art. '*31. O Secretário de Estado da Fazenda desenvolve a 
auv1dade de coordenação estratégica da instituição, tendo as seguintes 
atnbUlÇÕes, em consonáncla com o di~posto no art. S7, da Lei no OS 11 de 20 
de fevereiro de 2004: · ' 

. . .r - promover a administração geral da Secretaria em estreita 
observancm as disposições normativas da administração pública estadual; 

ll - exercer a representação política e institucional da Secretaria, 
promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes 
mve1s governamentais e não governamentais; 

. . _ 111 : auxiliar o Governador do Estado no atendimento às 
solicltaçoes: convocações da Assembleia Legislativa, às requisições e pedidos 
de mformaçao do Poder Judiciario; 

. . . lV . - promover o atendimento das convocações para fins de 
mquento admm1straUvo; , 

. V - P_restar assessoramento-ao Governador, colaborando com os 
demms gestores publicas em assuntos de competéncia da Secretaria; 

. . . Vl - promover e participar das reuniões ordinãrias e 
cxtraordmanas, quando convocado, dos órgãos colegiados dos quais seja 
responsavel ou faça parte; 

VII - dar posse aos funcionários e inaugurar o processo 
discipünar no âmbito da Secretaria; 

.. _ V!II : apreciar em grau de · recurso hierárquico, quaisquer 
dee~soes no amh1to da Secretana, dos Órgãos e rlas Entidades a da 
subordmados ou vinculados, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão 
enseJOU o recurso, respe1tados os limites legais; 

. IX - apresentar ao Secretario de Planejamento a programação a 
ser executada pela Secretana, a proposta orçamentária anual, as alterações e 
aJustamentos que se fizerem necessarios; 

. . . . . X - expedir portarias e . atos normativos sobre a organização 
admmtstrauva da Secrctana, obedectdos os limites ou restrições de atos 
normattvos suoenores; 

XI - expedir portarias c atos normativos sobre a aplicação de leis, 
decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria; · 

XII - firmar ou. referendar atos, acordos, contratos e convênios em 
assunto de competência da Secretaria; 

XIII formar, excepcionalmente e a seu critério, por ato 
especifico, comissão cspeciai de licitação para proceder à aquisição e à 
contratação de bens e ser.·iços para suprir as necessidades da Secretaria; 

XJV - representar o Estado do Amapã nas reuniões do Conselho 
Nacional de Politica F';v.endária ·- CONFAZ; 

XV - indicar os servidores que representarão o Estado na 
Comissão Técnica Permanente- COTEPE do CONFAZ; 

XVI - indicar os membros que representarão a Secretaria junto ao 
Conselho Estadual de Recursos Fiscais; 

XVII - nomear os membros que comporão a JW1ta de Julgamento 
em 1' Instância; 

XVJll' - conceder, após o parecer da Coordenadoria de 
Arrccadacao. rcstituicão/compensaçiio de tributos; 

XIX - deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Secretaria 
e sobre os casos omissos; 

XX - definir de forma complementar ao disposto neste 
Regulamento, as atribuições dos Secretários Adjuntos. 

Seção II 
DOS SECRETÁRIOS ADJUNTOS 

Art. 32. Os Secretários Adjuntos da Receita c Tesouro 
desenvolvem as atividades de coordenação complementar ao titular da 
Secretaria e exercem a gerência dos assuntos Internos. · 

Parágrafo único. Os Secretarios Adjuntos terão suas atribuições 
definidas atraves de Portaria expedida pelo titular da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Gabinete; 

Seção m 
DO CHEFE DE GABINETE 

Art. 33. Constihlem atribuições bãsicas do Chefe de Gabinete: 

I - assistir o titular da pasta no desempenho de suas atribuições; 

ll - distribuir, orientar, redigir e controlar os trabalhos do 

lll - receber, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial 
da Secretaria: ·· 

IV - despachar com o Secretario os assuntos que dependem de 
decisão superior; 

V- compor a paur.a de despacho do Secretário com o Governador, 
acompanhando-a com precisão; • 

VI - preparar a agenda do Seçretàrio; 

VII zelar pela manutenção, uso e guarda do material de 
expediente e dos bens patrimoniais rlo gabinete. 

Seç3o V 
DO ASSESSOR JURÍDICO 

Art. 34. O Assessor Juridico realiza a atividade de orientação 
juridica, com as seguintes atribuições: 

I - re,isM e examinar Projetos de Lei~ Decretos, Convênios, 
Contratos, Regulamentos. Regimentos e demais atos de interesse da 
Secretaria; 

11 - prestar orientação nas questões judiciais, emitindo pareceres 
e infonnações em matéria juridica e técnica de interesse da pasta, ressalvados 
aqueles inseridos na esfera de competência da Procuradoria-Geral do Estado; 

lli - examinar e emitir pareceres em matérias de natureza juridica 
solicitadas pelo Secretário, Coordenadores e tecnicos; 

IV - pesquisar, organi7.ar e manter atualizado o ementário de 
Legislação Federal, Estadual c Municipal de interesse da Secretaria; 

V - articular-se com os demais órgãos integrantes da 

Administraçáo Pública, objetivando a uniformidade da orientação jurídica no 
Governo do Estado; 

VI - analisar e solicitar aplicação das normas que regulamentam 
atos da administração pública; 

observar fielmente o contido nos paragrafos I •, 2" c 3• do art. 2• 
da Lai Complementar n• 006, de 18 de agosto de 1994. 

Seção VI 

DO ASSESSOR TÉCNICO TRIBUT -4RIO 

Art. 35. Ao Assessor Técnico tributário compete assessorar o 
Secretário, e ainda: 

I - representar a Secretaria de. Estado da Fazenda na comissão 
técnica permanente COTEPE/CONFAZ, relatando as propostas do Estado; 

· li - apreciar, em conjunto com a Coordenação de Tri.butação, as 
proposições relativas aos convênios e aos demais instrumentos legais a serem 
abordados no CONFAZ; · 

li! ~ proceder estudos sobre os impactos que as alterações na 
legislação tributaria causam â receita estadual; 

IV - opinar s6bre questões tributarias do Estado; 
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V - opinar sobn: questões relacionadas com a aprovação " 
aplicaçào das nonnas previstas em estudo na COTEPE c no CONFAZ. bem 
como sua aplicação; 

VI - prestar assessoramento técnico tributário ao Secretario da 
Fazenda c as unidades organizacionais no ámbito da Secretaria; 

VII - supen~sionar c ajustar a execução das athidades 
constru1tes do plano de ação da Secretru·ia da Fazenda; . 

VIII - propor, em conjunto com a Coordenadoria de Tributação, 
medidas que visem a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias; 

lX - preparar estudos. bem como colher dados, informações e 
subsidias, interna ou externamente, para apoio às decisões do Secretário; 

X - examinar previamente, analisar e emitir pareceres em 
processos administrativos que \'ersem sobre assuntos técnicos de competência 
d~ Secretaria na Pa1.enda; 

XI · estudar e propor menidas relativas P. polir.ka tributária do 
Govemo, no setor polari,.ado pela Secretaria, visando il dinamimcão de suas 
ati\'idadcs: ~ 

XII - conuibuir com a elaboração de minutas de leis, decretos c. 
quaisquer outros atos normativos de natureza tributária. ruuilisar e ar.licar as 
normas que regulamentam atos da administração tributária estadual; 

XIII - elaborar programas que visem á melhoria do padrão de 
at~ndimemo e de orientação ao público, em conjunto com a Coordenadoria de 
Atendimento; · -

XIV - executar ouu·as at.i\'idades correlatas. especialmente as 
determinadas pe~~ ~:_cret1\rio. 

Seção vn 
DOS COORDENADORES 

Art. 36. Constituem atribuições básicas dos Coordenadores: 

I · prestar assessoramento ao titular do órgão nas ati-.idades 
relativas ao gerenciamento das ações da sua área de atua~·iio: 

11 ·.propor políticas c diretrizes no ámbito de sua competéncia; 

111 - coordenar, acompanhar, controlar c avaliar as ações 
desenvolvidas pelas unidades que lhes são subordinadas; 

IV·- mru1tcr sistemática de comunicação permanente com os 
órgãos e entidades públicas estaduais, no que conceme às ações 
desenvoh~das nas áreas de sua competência: -

patrimonial oriundo da Secretaria da Receita Estadual e das atividades das 
Coordenadolias de Contabilidade e da Gestão Financeira. oriundas da 
Secretaria de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro ficara 
tran~itori~mentc nas unidades de origem uté " transferéncia dcfm..itiva c a 
reorganização da ali,~dade sucedida. 

Art. 45. Os casos omissos neste regulame>lto serão dirimidos 
pelo Secretário de Estado da Fazenda. 

~rt. 46. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

Art. 47. Revoga-se o Decreto n• 0027. de 03/01/2005. 

Macap<i, dt de Z013 

Decreto n• 6483 de 19 de nnvembro de 2013 .............. .. 

ANEXO I 

Denominação e quantiflcaçao dos cargos de dlreçao e ossessoramento superior 
e de direção intermediário · 

No 
r-------·-

vNIDADE ORGANICA i . CAR60 _CÓD~~~ QVA_~ 

i ~ '~remrio do.E'"''" 

Secretário d-=:e'-:::.E;::st~a~d7o __ +-..:;C:.:D::.:S::...-.!.!5--t_..!O::..:I:.__· 
Se:rctário-Adjunto da CDS-4 O I l 
Receita 

OI 
SecretáriÕ :~djunto do 
Tesouro 

CDS-4 

· J.Ee~-de Ga_~.~iii~!:e!::te;----,--+-.:::C!::D.:::S..!-3~1-_;0~1:_-t 
Secretário Executivo do 

' 

2 :Gabinete 
I 

1 Gabinete I CDI-2 02 I 
• 1 Motorista ii'ó8ecrciãrio ~-..fQI:L ____ <?.L. 
I Secretário Executivo do , l 
'Conselho Estadual de j1 CDI-2 · OI 

Recursos Fiscais . 
Ass~ssn~ TécnicÕN~cliiT' 1- C~--;- --~ 
- Tnbutana 

tccnico; 
V - analisar processos ~ outros documentos e emitir parecer 1----'--:::----:-:----

; Corregedoria da 
3 jl Secretaria da 

Asses~ r-Jurídico 
Corre cdor 
Respo;~{.~;el por-Atividade 1 

Nivel I · · VI - zelar pela manulençáo, uso e guarda do material de 
expediente c dos bens patrimoniais da Coordenadoria. 

Seção VIII 
DOS GERENTES, DOS CHEFES E DOS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES 

Art. 37. Constituem atribuições h1isicas dos Gerentes, dos 
Chefe~ e dos Responsáveis por Atividades: 

I - executar as ati\'idadcs dcscn,·olvidas pela unidade; 

11 . emitir parecer e nespachos dos processos submetidos à sua 
apreciêH.,:~to: 

111 - acompanhar o dcsl'nvoh~mento dos programas de trabalho 
da unidade; 

Pa1.enda 
·centro de Pesquisa e 

_ 4 __ _Análise Fiscal 

Comissão 

Gerente 

Preside-;;(-;, -da CÕmissão 
PeT'll!anente dé Licitação 

5 Permanente de Secretário Administrativo 

CDS-2 02 

CDS-2 O! 

CDI-1 01 Licitação I da Comissão Permanente 

------+::d:...;e ~9.~~·--·-----+----1----·--i 

l Assessoria de ,. ~:~~s::~~~cnto 01 
6 r Descnv~lv1mento Institucional 

__ J~~~C1-~~al J Assessor Técnjco Ní~;el-1 __ I CDS-1.~+-~0::.:2:........-t 
i 7 • Coordenadoria de 1 C d d CDS 3 · 01 · oor ena or , -. _j ___ _ 
I Arrecada ão ____ .J_·--------+-"""".....,.-,· 
, · Gerente de N~clco _ _ CDS-2 O I 

CDS-2 

IV _ 7.elar ~la manutenção, uso c guarda do material de ' 7. I Informações :Responsável por Atividade 
expediente dos bens patrimoniais da unidade. !

1
__j Ec.onómico Fiscais · Nível I· 

.CDJ.J 02 

I · ~érCrltêdeNúcleo 
Parágrafo único. As atribuições dos demais cargos comissionados : 7 2 I Nuclco de Conta !'Responsável por Atividade 

constantes do Anexo I deste Decreto serão definidas através de portaria ' · · Corrente Pisc:al Nível 1 
expedida pelo titular da Secretaria. ~--.... -·i Núcleo de .. ! Gercnt·-e-.ci-=-~"'N::-;. 7ú""c1:-eo-_-_-_-... -v--;C:;-:D~S;:;-_-;:2;-I 

I 7.3 ; PClaneJum
1 

ednto e I Responsável por Atividade 
CAPÍTULO m I · ontro e ~ Nível! 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Arrecadaçao ·-- -:--::-;-:-:-----f-;=;--;;--j 

CDI-1 

Art. 38. /\ implantação das unidades administrativas ocorrerá 
de forma sist.e.m:itica e planejada para o ncscnvoh~mcnto das funções bãsicas 
do Estado não sofrer solução de continuidade. 

Art. 39. O Secretário de Estado da ~-,.7.~ndH expedin\ ns atos 
nonnatn·os necessários ao pleno funcionamento das unidades da Secretaria. 

Art. 40. Os Cargos de Direção e Assessoram~nto, integrantes da 
estrutura orgruli?.acional da Secretaria de Estado da Fazenda, siio os 
conslantcs do Anexo I deste Occrcto. 

Art. 41. Os Cargos de Direção e Assessoramento, defmidos no 
Anexo I deste Decreto. serão livremente providos por ato do Governador do 
Estado do Amapá. 

.Art. 42. O Sccrctãrio de Estado da F'ozenda será substituído, em 
seu afastamento ou impedimento, pelos Secretários Adjuntos. devendo o 
•ubstituto ser designado por ato do Govemal.!or no Est~df) clf) Amapá. 
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1 Agências da 

1 

! 

8 2 2 ; Secretana da G 1 A - i CDS 1 o 1 · 

Art. 43. Sucedem a Secrctru·ia de Estado da Pazcnna todos os 
direitos c_ obrigações, inClusive os convênios, ncordos, ajustes e contratos 
oriundos da Secretaria da Receita Estadual, e ainda, no que couber, os 
atinentes ils funções do Tesouro Estadual incorporadas. oriundas da 
Sccrctru·ia de Estado do Planej,.mcnto, Orçamento e Tesouro. 

Art. 44. :\ responsaoili_da_d~ pelu ac.:ervo documental c 

i 
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Decreto n° 6483 de 19 de novembro de ~013 .. 

Órgãos Estratégicos de Exc~ução 

(Defensoria Pública 

lvanci Magno de Oliveira 

PORTARIA 
N°, 136/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das atribuições aue lhe são conferidas pelo Artigo 119. 
lne<so 111 da Le1 Complementai Estadual n' 000&, de 20.12 94 
e oelo Decreto n' 022. de 03 de janeiro de 201;. e 
conSidewndo o que cosia do oficie n• 00t478/2013. advindo 
da Comarca de Ca!çoene. 

RESOLVE: 

.I.M:)Ci'l' 

ORGAHOCol<At.l"' 
Se<:lelo111,\l'lblô!Wdtf;a,Uri'HU<n"II74:Xll.st'),.ol:.oto'<: ,_,i)ll 

Des;gnar o Advogado JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, 
Q,;a:AP n' 187, Chefe do Núcleo Regional da Comarca de 
Amapá. CNR, lotado nesta Instituição. para vrajar da sede de 
suas atividades- Amapa. até o Mumcipio de Calçoene /AP. no 
dia 19/1112012: a '"'' de atuar na audienc;a no refe11do 
n1unicip10. 

Dé-se ciência. registre·se .. publrque-se 2 cumpra-se 

GABINETE. DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 
DO AMAPA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2013. 

,..,.·· 

~~ 
)V{~c~~~GNO E 

/ Defensor Púbti -Geral 

PORTARIA 
N°. 137/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usa:o jas alribuições que lhe são contendas 
pelo Art1Qo'·\' · · J, Inciso lll, ria Lei Comp;ementar 
Estat1ual n°. Ooo,l, de 20.P.94, e peio Decreto n'' 022, 
cc: 03 de Janeiro de 2011, e considerando o contido no 
Ofic;IQ_ .. n° 000631/2013, advindo da Vara Única da 
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Cornorc3 de Pedra Banca do Am?.pari/AP. 

RESOLVE: 

Des!gnar os serv1dores PAULO JOSÉ DA SILVA 
RAMOS, Advogado, pa:·a dluar na Sessão de 
Julg~mento e NIL TON MARTEL PINHEIRO, t~ororista. 
CDl-1, com exerCÍCIO nesta Institurção, para 
ctesloc;,rem-se da seoe de suas atividacles -
Macapa/AP, ate o Município de Pedra Branca do 
Amaparí, no período <le 18 a 19/11/2013. a fim de 
atuar er:1 audiência no referido mumcip1o. 

8ê-seciénCtrt. rP.g~stre-se, publique-se e cumpra-5e. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 18 DE NOVEMBRO DE 
2013. 

PORTARIA 
N°. 138/2013-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando dils Mroburções que lhe são conferidas 
pelo Artigo 119, Inciso lll, da Lei Complementar 
Estadual no. 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto nQ 022, 
de 03 de janeiro de 2011, e considerando o contido no 
Oficio n° 0225/2013, advindo da Comarca de Pedra 
Branca do Amaparí/AP. 

R E 50 L V E: 

Des;gnar os advogados ANTONIO AUGUSTO COSTA 
SOARES, OAB/AP no. :612, Gerente Geral do Prolt~to 

"D1sk Cidadania", CDS-3, e NILTON MARTEL 
PINHEIRO. t~otorista, CD!-1, lotados nesta Institutçào, 
para se deslocarem da sede de suas ativid3des -
Macapâ/AP, até o Município de Pedra Branca do 
Amaparí/AP, no período de 25 a 28/11/2013, a 
fun de participarem da Sessão de Julgamento, no 
referido município. 

Dê-se ciência, reg1stre-se, put>lique-se e cumpra-se. 

GÁBINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 00 
ESTADO DO AMAPÁ, EM 19 DE NOVEMBRO DE 
2013. 

~~L'-// 
~CI MAGNO DE O~IRA 

L.: "Óefensor Publico-Ger_pljlo Estado 

(Gabinete Civil 

Délcio Ferreira de Magalhães 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

' AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL No 003/2013-

CPUGAB/GOV 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28760/2013 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Objeto: Sistema de Registro de Preços para 
eventual Aquisição de Suprimentos de Informática 
e Material de Processamento de Dados novos e 
de primeiro uso destinado a atender as 
necessidades do GAB, GSI, SEAFRO, SEPI, 
SEJUV de acordo com as características técnicas 
e quantitativos descritos no anexo I - Termo de 
Referência. 

Abertura: 03/12/2013, às 15:00h (horário local) 
Local: Sali!o Nobre do Palácio do Setentrião, 
localizado á Rua General Rondon, n• 259 - Centro 
- Macapá/AP. Rua General Rondon, n• 259 -
Centro, Macapâ/AP. 

Edital completo poderá ser adquirido por meio de 
solicitação para o e-mail 
cpl.setentriao@hotmail.com, ou adquirido, 
mediante apresentação de pendrive na sala da 
CPLIGABIGEA 
Informações pelo telefone: (96) 2101-8434. no 
horário das 08:30h às 11 :30h e das 14:30h às 

17:30h, 
Macapá, 19 de novembro de 2013. 

?K.l.~t. & ... """'o~ 
Priscila Borges Oliveira 

Pregoeira GAB/GEA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Polícia Técnico~Cientifica 
Odair Pereira) Monteiro 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 
DETENTORA DE VEICULOS PARA LOCAÇÃO, 
CAPI>:l. DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POLITEC. 

INFORMAÇÕES: 

FONE: OXX(96)2101-5300 RAMAL= 420; 

FAX: OXX(96)2101-5335. 

E-MAIL: POLITEC-AP@HOTMAIL.COM 

Hoje dia 19 de Novembro de 2013, a 

Policia Técnico-Científica do Estado do Amapâ 

através do seu Diretor Presidente REVOGA o 

LOTE 1 do Pregao Presencial n• 007/2013, por nao 

ser mais de interesse desta instituição. . 

c~.~~~~•·j 
Diretor Presidente/POLITEC 

(Polícia Militar 

Cel. PM. Afilemildo Barbosa dos Santos 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇAo 

A Policia Mlllta'r do Estado do Amapá, através 
de sua preg~eira, torna público que fará 
realizar licltaçao do objeto abaixo Identificado, 
na modalidaàe PREGÃO PRESENCIAL, 
prevista para o:' dia 04 de DEZEMBRO de 2013, 
com inicio às 09h, na sala da CPUDAIPMAP: 

PREGAO PRESENCIAL N° 01812013-CPUPMAP 
PROCESS0:.34.0101-2013.00460 • DOF 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZAO}. NA PRESTAÇAo DE 
SERVIÇOS DE; BUFFET, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDÁDES DA PMAP, conforme as 
normas e condições estabelecidas no Edital da 
licitação e em s~eus anexos. 

O EDITAL poderá ser obtido gratuitamente na 
sala da Comis~·ão Permanente de licitação no 
Quartel da Polícia Militar do Amapã, sito à Rua 
Jovlno Dinoã, 1n• 146, Beiro!, Macapá-AP, em 
dias úteis e 'no horãrio das 08h às 13h, 
mediante apresentação de pendrive pelo 
interessado juntamente com carimbo da firma, 
ou mediante ; solicitação via e-mail para: 
licitacao.pmap@lg.com.br. 

I 

Informações: (96) 3212-1520 das 08h às 13h 
nos dias úteis. · 

i 
Macapá-AP, 19 de setembro de 2013. 

SELMALlA:~A- CAP PM 
~~~:eira da PMAP 

(Corpo de Bombeiros 

Cel. BM Miguel Rosário do Nascimento 

) 

St(),O DE COi\TllATOS I:: ('0!'1'\'Í::\IIOS- Cll.\I-AI' 

EXTRATO UO I" COi\fi(ATO :'>1" OmOt31SCC/CB"-AP. 

Processo n' IJ.OOO.Si0/2012/CB~IAP. ~lotlnlidadr ele 

Licit~çilo: Prrgilo· Presendnl pnrn Registro de Preço~ n' 

0112013/C'PL!Cil~h\P. r.ontrnt~nte: Corpo de Bombeiros 

.\Iilit~r do [st~do du ,\map~. Contratada: Pronto Nrl 

LTDA-[PI'. Objero: Contratnç~o de F.mpres:1 de 

Tclct•tununicaçõe~ par:t 11rc~tar ~en·iço~ de ln\us~iss~o de_ 

Pãg. 14 

dado~. \'igrncin: 02/1 1120IJ A OI/05!1~. Data de As,inlltura: 

21/I 0/2013. -~;J--;;., 

Secretarias de Estado 

(Comunicação ) 
Carlos Henrique Schmidt 

liNIIlADE DE CONTRA TOS E CONVtNIOS 

ERRA TA I>OS CONTRA TOS N's 004 E OOS/I3 -SECOM 
CLÁliSULA SF.XTA- DA VIGÊNCIA 

ONOESF. LÊ: 

'' .... de 25 de setembro de 2013 A 25 de outubro de 2014 ... .'' 

LEIA-SE: 

" ... de 25 de setcmhro de 20I3 a 25 de setembro de 20 14 .... " 

Publicado no Diário Oficial do Estado n'. · 5567 do dia 
07.1 0.13. Circulaçno em 08.1 0.13, pags. n• 16 el7. 

I'ERMANECF.M INALTERADAS AS [)J(MAIS 
CLÁI:SULAS DO CONTRATO ORIGINÁRIO 

Marapá- AP. 14 de novembro 2013. 

Áurea do&. Oliveira Cosia 
Chefe dn UCC/SECOM 

Dec. n'2374/2012 

(Planejamento 

José Ramalho de Oliveira 

PORTARIA N' 225/2013- SEPlAN 

J 

O Secrelório de Estado do Ptonejomento. 
Orçamento e Tesouro do Governo do Estado do Amapá. 
no uso dos atribuições que lhe sõo conferidos pelo 
Decreto n• 0026. de 03 de janeiro de 2011; 

RESOLVE: 

Homologar o doslocomento · do servidor 
MARCOS AUR~LIO GÓES FERREIRA. Gerente de Subgrupo 
de Alividodcs do Projeto Con!role e Monitoramento de 
Obras Publícos, Código - cos 2. poro se deslocar do 
sede de suas atribuições Mocop6-AP. oté o Município de 
São Joaquim do Pocul- AP. com objetivo de visitar obras 
no município. no dio 08 de novembro de 2013. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTAOÓ DO PL~NEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E TESOURO, em Mocopó-AP. 11 de 
novembro de 2013. 

M....,,, . .-:o, 

V ANElE DÓS SANTOS PALMEIRA 
Secrelório Ad]unlo/SEPLAN 

PORTARIA N' 228/2013- SEPLAN 

O Secretário de · Estado do 
Plan•jamento, Orçrunento c Tesouro do Governo do 
Estado do Aump<i, no uso ctnS atribuiçõc~ que lhe: são 
conferidas pl'lu Decreto n' 0026, de 03 de janeiro de 
201 I; 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamenio da servidora 
I<LYSSIA DE SOUZA MENDES, Gerente Geral ~o Projeto 
"Controle r Monitoramento de Obras Públicas", Código CDS-
3, para"" dcslocer do sede de suas a1Iibuições Macapá-AP, até 
ao Distrito de Bailiquc/Macapá- AP, com objetivo de reali<ar 
visita técnica nas obras de Conslmç~o da E. E. Cláudio dos 
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Santos Barl'<.'Sa, Construção da E. E. Filadélfia do Igarapé 
Grande, Cmc<trução da R. E.'Fr,1nquinho, Construção da E. E. 
Romana Farias, no periodo de lR a 20 de novembro de 2013. 

Dé-sc ciénci<1, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PtANE)AMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO, em Macapá
Al'. 13 ,\e no,·embro de 2013. 

lTurismo 

. ~---~ 
/~~ .... -::-:;- ..._, '> },c,. .. .; 

VANETE DÓS SANTOS PALMEIRA 
Secretária Adjunla/SEPLAN 

Richard Madureira da Silva 

PORTARIA (P) N" 068/2013- SETUR 

O SECRETAR! O DE ESTADO 
DO TURISMO. no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 4103. de 23 de julho de 
2013; e considerando o Memorando n• 107/2013-
PRODETUR/SETUR-AP. 

RESOLVE: 

Art 1 • - Designar a servidora Ana Lucia 
Monteiro Canto - Gerente de Subgrupo de 
Atividades do Projeto Prodetur, para se deslocar 
da sede de suas atribuições em Macapá-AP até a 
Cidade de Brasflia/DF, no perlodo de 25 a 
28/11/2013, com a finalidade de participar do VIII 
Encontro de Coordenadores Regionais. 

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

Macapá-AP. 14 de Novembro de 2013. 

~~ 
. ·"' 

RICHARD MAD D SILVA 
Secretário de 'if9 urismo 

Decreto n• ~1'3 G~A 

(Meio·Ambiente 

Grayton Tavares Toledo 

E\TRATO 00 ACORDO DL COOPERAÇ..\0 TÉC.\'tCA 
~IMAIIIIMIAiSI:MA/1 \ IAP/2013 

. \COHilO llE (:00Pf!IAÇ.~O TÍ~C1\ICA QUr. El"TRE SI 
Cf.U:Illl\M :\ l/NI.\O,POR 1!\TER~IÊlliU OU ~11,\ISTi:RIO 
DO ~H:IO .~\llllf:'ln:, O 1\STI'fll'fO BRASILEIRO DO 
MEIO A'IBIE~TE E !lOS RE<.:tltiSOS 1'\AT\'R,\IS 
REKO\'.Á\'EIS - lllAMA E O ESTADO llO A.\IAI'Á, 
ATHA\'É:S liA SECRET.~RI~ DF. ESTADO DO MEIO 
MllliEXfl . SF.~H E 1\STITl!TO llO ~lEIO AMBIENTE t; 
llF. ORUENA~IENTO TERRITOIUAL 1>0 EST:\DO 1)0 
AMAPÁ -I":\!', I' AR~ OS FIKS QL'f: F:SPf:r.IFIC:A. 

CL\L'SU.,\ PR"IEIRA- DO OU.IETO ·O Jli<Sente illstrumel\to 
tem comu objdu c~h1~d..:•.:cr il l'DOpcra~·Jo cnlll~ os participes \'i;:mdo 
à reall7.açào de açr.es conjuntJS dest1nad:u à promoç:lo c ao apoio à 
rcgul.:uizaçào amblenlal de imóveis rurais. espccinlmente no que: tange 
a <.~Jt:)<lo t: ã impkmcntação do Cnda~tro Ambienta.! I{ um!. observ:tliíl 
a !egi:>l:lçJo federal peninent~ sobrt a mat~ria c a kgislaçUo cstadu~l. 
no que couber. 

r:tnígrafo único 4 As attvidad~s pcrtillC'IIICS RO plevisto neste ~cordo 
c;enin dcs~n..-olvidas coasoames planos de trabalho especilic.os 
lírm:uJo.5 entre os partícipes, em que haved o dctalhamcn1o dos 
:-Gpcctos cm'c..1h u.Jos l:llOJ a rcg.ularili'I.Çào am~içnta! das propriedades 
rur::\i'i. 1nc!usive no que di7 re:;.pcitn aos p:n:imctros técnicos 
ap}id\'CE •. 

Cl.c\t ISUI.A Tf.RCf.m~ -llO CAD .. \STRO A"lliE\TAI. 
Rl.'R·\L- A ins..:-1 içào no Cndnslro Ambi .. ~ntal Rural serl'l efettmdn por 
meit1 t.!ICtrótiico via rede mundial d~ computadores. 

§ In As ms~ri'(ócs íenlizndas em cndastrns am}lientais 
estaduais serlo considtWd:Js pdo Programa dl! Rcl!tllarinwàa 
Ambit:ulal. mcdianlc manifestação dt: Adesão ~implificndr., Cl)nt a 
autNiz:Jçàn de tr:.msfertncia ~ulmmhica de suas iniVrmaçàcs 
cáda.;tr<lli oaw o Programa Federa! 

§ 2e Os participes cstabclc":c:rào os proccJimC'Ittos 
Clperactonnis e logio:;licos para a integraç:1u e COO'\I')Icmentaricda.de de 
inlórmuçõ~.:s do Pr0grama Estadual requeridas para o C'odo:::tro 
Amhi::nral Rural. ~erào <:mbidcraJLJ.s vâliUos os acúrJos firmados 
CC!m m. intcn:.;;~aJos que atendam aos pn:ssupostos técnkos e 
mdmlolúgil:o~ ~.:stabdcctdo~ pd3 kgJsla~·~o fedt'Tal. 

Cl .. .\tiSIII.A QL~KLI .. IJAS I'ARCERIAS- 0 Ministério ue 
McttJ Ambit'nte. r. lnslltutn 8ra~ilt'in) do ~1eir Amb!cll!e c dos 
Renn'..>\1'::1 Natur<1i~ fknod~,octs - IBAMA c o E:it."tdo do A.mnp:i. 
podcrJü lirmar parct'ria:;. l:OlljUJil311lt:nlt: OU inJi\·iJualftl('tltC, CO:ll 

f\luntcipios. 0utrtls nrg:1ü:; 1lU instillliçi\o pública ou privaJ..1 p~a 
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auxiliar o cumprimen!~l do oUJ~to, ou pan.:das do ohjeto, do presente: 
At:clldO. 

CI..-Í.liSLII.A Si:TDIA- DOS llECLIRSOS FI'IA\CEIROS ·O 
p1cscmc Acordo nan implica t!'m repasse d~ r .. :cursos entre .os 
celehrantes. · 

l,arágraro único - E\•entua! transferência do.: n.:~~ursus fin.:1nceiros 
cntr~ os participes p:~ra e.\l~cuçâo c cus ti: i o ~as atrihuições previstas no 
prcscntr. instnnm:nto. quando n.:cessãna, ser:l efellvada por meio de 
instrumemos específicos. obs:crvad2 a kgbliJçao vigcnre. 

CL..Í.liSlll.A DÉCIMA SEGVJ'\OA - llA VIGÊNCIA . Este 
Acordo vigorarâ por 03 (trés) anos a contar da data c..lt:: sua assinatura, 
podt!r.do ser l'rorrngndo em comum a~orJo ~ntre os panlcipes. 
nh!(liantl.' Tema() Adiii\'O. 

DATA llE ASSINAlTIU: 2ó iur.hlldc 2013 

SIGNHÁRIOS: 

b~•IJrlla \Iônica Viein1 Ttheiru - \1inist~riu do Meio Amhicnte 
(MM:\) 
Curtos C•mito Góes C•pibcribe - Governo do Estado do Amapá 
(GEA) 
Volney Z:tnardi Júnior - lnstiruw Brasileiro do l\·teio Ambiente e 
dos Re(ursos Naturais Rl.'nOvitvds (lBAMA) 
Gráyron Ta\'arts Toledo - Secretaria Estadual de Mdo Ambiente 
(SEMA) 
Muct'lo da Silvll Olin•ira - Instituto de: Meio Ambtente c de 
Ordenamento Tcrriturial do Estado do Amopn (IMAP) 

Macap:i- AP. t4 d< no-.ml>m Je 20t3. 

RESOLUÇ,\0 CERH Nº OOI/ZOJ3 

Dispõe sobre a nomeação 
dos membros da Câmara 
Técnica de Assuntos 
Legais, Institucionais e de 
Polftica Estadual de 
Recursos Hídricos do 
Conselho Estadual de 
Recursos Hfdricos do 
Amapá. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECUROS 
HIDRICOS 00 AMAPÁ (CERHIAP), no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Estadual n• 0686 de 07 
de junho de 2002, 

.Considerando o que dispõem o art. 25 e 28 do 
Regimento Interno; 

Considerando a deliberação do Pleno do 
Conselho na 9' Reunião Plenária Ordinária, realizada no 
dia 20 de março de 2013, 

RESOLVE: 
Art. I • - Nomear os membros abaixo 

relacionados para compor a Câmara Técnica de 
Assuntos Legais, Institucionais e de Polftica Estadual de 
Recursos Hídricos do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos do Amapá, a contar de 20 de março de 2013: 

a) José Ângelo de Souza Oliveira-SEMA 
b) Raul Furtado Gonçalves-SDR 
c) Priscila Pires Vilhcna-lMAP 
d) Sebastião Barreiro Crisanlo· IEDA 
e) Gilberto Laurindo-ACIA 

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

RESOLUÇÃO CERH N2 002/2013 

Dispõe sobre a nomeação 
dos membros da Câmara de. 
Outorga, Cobrança, Licença 
de Obras Hídricas e Ações • 
regul~doras do Conselho 
Estadual de Recursos 
Hídricos do Amapá. 

O CONSELHO ESTADUAL I>E HECUROS 
HÍDRICOS (CERH/AP). no uso das arribuicões aue 
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lhe confere a Lei Estadual n• 0686 de 07 de junho de 
2002, 

Considerando, o que dispõem o art, 25 e 28 do 
Regimento Interno; 

Considerando, a deliberação do Pleno do 
Conselho na li' Reunião Plenária Ordinária, realizada 
no dia 04 de junho de 2013, 

RESOLVE: 
Ar I. 1 • - Nomear os membros abaixo 

relacionados para compor a Câmara Técnica de 
Outorga, Cobrança, Licença de Obras Hidricas e 
Ações reguladoras: 

· a) José Angelo de Souza Oliveira-SEMA; 

se. 

b) Dênis Marques de Oliveira-ELETRONORTE; 
c) Fmncinete da Silva Facundcs; 
d) Alan Cavalcante da Cunha-UNI F AP; 
e) José Fábio Cardoso Modesto-CTA 

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

RESOLUÇÃO CERH N2 003/2013 

Dispõe sobre a nomeação 
do presidente da Câmara 
Técnica de Assuntos 
Legais, Institucionais e de 
Política Estadual de 
Recursos Hfdricos do 
Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos do 
Amapá, 

O CONSELHO ESTA DUAL DE RECUROS 
HfDRJCOS DO AMAPÁ (CERHIAP), no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Estadual n• 0686 de 07 
de junho de 2002, 

Considerando o que dispõem o art. 25, 28 e 30 
do Regimento Interno; 

Considerando a decisão dos membros na I' 
reunião da Câmara Técnica de Assuntos Legais, 
Institucionais e de Política Estadual de Recursos 
Hfdricos, realizada no dia 28 de junho de 20 13; 

RESOLVE: 
Art. t• - Nomear o membro José Ângelo de 

Souza Oliveira para presidir a Câmara Técnica de 
Assuntos Legais, Institucionais e de Política Estadual de 
Recursos Hídricos, a contar de 28 de junho de 2013: 

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

Macapá-AP, li de novembro de 2013. 

(Desenvolvimento Rural 

Maria Cristina do Rosário Almeida Mendes 

PORTARIA 
N.0 54312013-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 
Meno. W001113-GI/GABISDR de06.11.2013. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de ANDRÉ LUIZ SOARES 
SILVA, Gerente Operacional do Projeto 'Gerência de 
lnformiltica'. COS-1, para viajar até o Município de 
Amapá. a fim de participar do cadastramento ·dos 
ambulantes que irào comercializar seus produtos na 
AGROPESC 2013, no Parque de Exposição João 
Pompilho, no período de 30.10 à 01.11.2013. 

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



Maca á 19.11.2013 

PORTARIA 
N.0 544/2013-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. W 182113-GAB/SDR de 06.11.2013. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de WDIRAELSON DA 
SILVA, ocupante do cargó de Assistente Administrativo 
(Contrato . Administrativo/SDR), para viajar até o 
Mun1cipio de Amapá. a fim de participar do 
cac_astramento dos ambulantes que irão comercializar 
seus produtos na AGROPESC 2013, no Parque de 
Exposição João Pompilho. no período de 30.10 a 
01.11.2013. 

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

Maca~:~ novem r de 2013. 

ADIII'NII.Aiti!A-e'RI.lilllftiA 

PORTARIA 
N.• 545/2013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO 'DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constrtuiçào do Estado do Amapá e atendendo ao 
fvlemo. N".185/13-GAB/SDR de 06.11.2013. 

RESOLVE: 

Homologar o .deslocamento de SABRINA DE SOUZA 
DE OLIVEIRA. ocupanle do cargo de .Assistente 
Administrativo (Contrato Administrativo/SDR), para 
v1ajar ate o Municipio de Amapá, a fim de participar do 
cadastramento dos ambulantes que irão comercializar 
seus produtos na AGROPESC 2013, no Parque de 
Exposição João Pompilho, no período de 30.10 à 
01.11.2013. 

Dê-se~· cumpra-se e publique-se. 

Macapá:-_AP)oa de novtl. ro de 2013. 

I 

ADM. MARIA ~A DO R~~~.l.IEIDA MENDES 
Secretária lado do Desenvolvimento Rural 

PORTARIA 
N.0 546/2013-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. NO. 034/13-NDR/COOER/SDR de 06:11.2013 

RESOLVE: 

Designar, ADILSON DE SOUSA PIMENTEL, 
MARCELO FRAriÇA SARGES, ambos Gerente de 
Núcleo de Desenvolvimento Rural. CDS-2 e MESSIAS 
FERREIRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo. (Contrato 
Administrativo/SDR), para viajarem até os Municípios de 
Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, a fim de 
participarem da supervisão e diagnóstico das áreas de 

· implantação das atividades de execução do Programa 
Territorial de Agricultura Familiar e Floresta-PROTAF, 
no período de 07 á 14.11.2013 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 
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PORTARIA 
N.• 547/2013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123. Inciso 11 da 
Consmuição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. N°.036/13-NDRICODERISDR de 06.11.2013. 

RESOLVE: 

Designar o funcionário DIOGO PINHEIRO CARNIO, 
ocupante do cargo de Extensiqnista Agropecuário do 
Quadro de Pessoal do Estado do Amapâ, para viajar até 
o Município de Mazagão. a fim de participar de reunião 
com agricultores locais ben'eficiârios do Programa 
Territorial de Agricultura Familiar e Floresta-PROTAF, 
safra agrícola 2013/2014, através âo convênio 
SDR/ATIAX-C, no dia 07.11.2013. 

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

Macapá-A., 8 de ~~br~ ~e 2013 .• 

ADM. MARIA C IA ~O ALMEIDA MENDES 
tado do Desenvolvimento Rural 

PORTARIA 
N.0 548/2013-SDR 

A SECRET~RIA 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".183113-GABISDR de 07.11.2013. 

RESOLVE: 

Designar, CÉSAR QUÉOPS MONTEIRO DA SILVA, 
. Chefe de Gabinete. CDS-3, JOSUÉ DAS CHAGAS 
SILVA, Assessor Técnico de Desenvolvimento 
Institucional. CDS-1 e SANDRO DO ROSÁRIO 
ALMEIDA DA SILVA, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, (Contrato Administrativo/SDR), para 
viajarem até o Município de ltaubal do Piririm, a fim de 
participarem da comitiva da secretária da SDR. na 
solenidade da entrega da embarcação tipo lancha a 
Colônia dos Pescadores Z-18, no Festival do Peixe. nos 
dias 09 e 10.11.2013. 

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

Macapa-~--'Je nove~ de_ 2013. . 

ADM. MA I~DO~~~IDA MENDES 
Secretária d · Estado d~~esenvol~i~~rlto Rural 

PORTARIA 
N.• 549/2013-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'. 005/13-Ass.TecPro.Est.ArtCoo/GAB/SDR 
de 25.06.2013. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de JOÃO BATISTA DOS 
SANTOS NASCIMENTO, Assessor Técnico de 
Programas Estratégicos, Articulação e Cooperação, 
CDS-2, ANDRÉ LUIZ SOARES SILVA, Gerente 
Operacional do Projeto 'Gerência de Informática", CDS-
1 e WDIRAELSON DA SILVA, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo (Contrato 
Administrativo/SDq), para viajarem até o Distrrto de São 
~oaauim do Pacui, Município de Macaoá. a fim de 
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participarem da organização dos eventos da entrega da 
casa de farinha do Programa Territorial de Agricultura 
Familiar e Floresta/PROTAF e das casas do Programa 
Nacional de Habitação Rural, no período de 05 a 
08.11.2013 

PORTARIA 
N.• 550/2013-SDR 

A ·SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituiçao do Estado do Amapá e atendendo ao 
Memo. N°. 199/13-CODER/SDR de 08.11.2013. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de OBERDAN 
MASCARENHAS DE ANDRADE, Coordenador de 
Desenvolvimento Rural. CDS-3, para viajar até a cidade 
de Brasília-DF, a fim c:te participar como representante 
da SDR e com parceria com o MOA, em apoiar o 
processo de elaboração dos Planos ~staduais e 
Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário, conforme deliberações estabelecidas na 11 
Conferência Nacional de Desenvolvimento · Rural 
Sustentável e Solidário, no período de 07 à 09.10.2013. 

PORTARIA 
N.0 551/2013-SDR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
DESENVOL VIMENTÔ RURAL, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
Mernü. N°. 199-A/13-CODER/SDR de 08.11.2013. 

RESOLVE: 

Designar, OBERDAN MASCARENHAS DE ANDRADE, 
Coordenador de Desenvolvimento Rural. CDS-3, para 
viajar até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar 
como representante da SDR e com parceria com o 
MDA. em apoiar o processo de elaboração dos Planos 
Estaduais e Territoriais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, conforme deliberações 
estabelecidas na 11 Conferência Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidário. nos dias 
12e1311.2013. · 

PORTA !'tiA 
N.0 55212013-SDR 

A SECRE1tRIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL, usando das atribuições 
que lhe são c011feridas pelo Art. 123, Inciso 11 da 
Constituição do Estado do Amapá e atendendo ao 
lvlemo. N'.155/13-NAF/SDR de 08.11.2013. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de RUSSYERIANE SILVA 
DE LIMA, ocupante do cergo de Auxiliar Administrativo 



Maca á, 19.11.2013 

(Contrato Adrninistrativo/SDR), para viajar até o 
Município de Amapâ, a fim de participar do 
cadastramento· dos ambulantes que irão comercializar 
seus produtos na AGROPESC 2013, no Parque de 
Exposição João Pompilho. nos dias 21 e 22.10.2013. 

Autarquias Estaduais 

(Detran 

Sub Ten. PM. José Aurivam Gomes da Silva 

PO~TARIA N"0647/2013- DETRANIAP 

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 i1"014. 009767 
/2013- Memo. N° 024/201'3-
NEG/COTEC/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 
ART.1° Retificar a Portaria n• 0583/2013-

DETRANIAP, . de 31 de outubro de 2013,
publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá no 5588, de 06 de novembro .de 2013, 
que pllssa a vigorar com a seguinte alteração: 

·onde se lê: 
... "HOMOLOGAR o deslocamento dos 

servidores LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE, 
Gerente do Núcleo de Engenharia/FGS-2 ·e 
HEVERTON AGUIAR DA SILVA, Chefe de 
Unidade/FGS-1 " ... 

Leia-se: 
... ''HOMOLOGAR o deslocamento dos 

servidores ALBERNI DE SOUSA ALMEIDA, 
Gestor em Infraestrutura/ NS e HEVERTON 
AGUIAR DA SILVA, Chefe de Unídade/FGS-1" ... 

ART 2" • Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação, r.e,vogando
se todas as disposições em c~rio. · 

Macapá-AJ, 2 de no_v~-~ro d.e 2013. 

, •VU , . -1t' 
JOSE A IVAM GO ES DA SILVA 

,, Tene;rte 
Dir~or do DET AN/AP 

PORTARIA N"0649/2013- 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 n° 1786 de 01 de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo n• 
014.0100181/2013 • Memo. n• 111/2013 -
NEDÚC/CT/DETRANIAP. 

RESOLVE: 
ART 1° - HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores JOSÉ ARTHUR 
OLIVEIRA MACIEL, Responsável por Atividade 
Nível 111/FGI-3, TÂNIA MARIA DE SOUZA, 
Responsável por Atividade Nlvel 111/FGI-3 e 
MARCIO ROBERTO DA SilVA PANTOJA, 
Assistente Administrativo- Nl, da sede de suas 
atividades funcionais em ·Macapá/AP até o 
município de Amapá-AP, no período de 15 a 16 
de outubro de 2013, para realizarem 
planejamento das · ações a serem 
desenvolvidas no evento "·Expofeira 2013", no 
município do Amapá. 

ART 2" - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as dísRosições em 
contrário. · 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N"0651/2013- 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 n° 1786 de 01 de Abril de 2013, tendo 
em vista o teor do Processo n• 
014.0100182/2013 - Memo. n° 111/2013 -
NEDUCICTIDETRANIAP. 

RESOLVE: 
ART 1° • HOMOLOGAR o 

deslocamento dos servidores ERIVEL TON 
COST~ MILHOMEM, Gerente de Projeto
CPUFGS-2, WESLEY GAMA PENAFORT, Chefe 

. de Unidade de Escola Pública de Transito/FGS-
1, ROSIVALDO DE LIMA SEIXAS, Chefe de 
Unidade Técnica/CIRETRAN/FGS-1, JACINEIDE 
DE JESUS CARVALHO, Chefe de Unidade da 
CIRETRANIFGS-1, JOSÉ ARTHUR OLIVEIRA 
MACIEL, Responsável por Atividade Nível 
111/FGI-3, TÂNIA MARIA DE SOUZA, 
Responsável por . Atividade Nível 111/FGI-3·, 
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA COUTINHO, 
Responsável por Atividade Nível 111/Unldade de 
Condutores/FGI-3, MARCO. TÚLIO DE 
OLIVEIRA SOUZA, Responsável por Atividade 
Nível 111/ FGI-3, MARCIO GLEY CASTINHO 
BARBOSA, Responsável por Atividade Nível 
111/FGI-3 e MÁRCIO ROBERTO DA SILVA 
PANTOJA,.Assistente Administrativo, da sede 
de suas atividades funcionais em Macapá/AP 
até o município de Amapá-AP, no período de 21 
a 22 de outubro de 2013, a fim de realizar 
atividades educativas na programação de 
aniversário daquele município . 

ART 2" - Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as /(lisposições em 
contrário. 

Maca pá-A 

·dOSE 

(Escola de Administração Pública) 

Adalberto Carvalho Ribeiro 

PORTARIA N°. 063/2013- EAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PQBLICA DO AMAPÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n• 1788 de 01 de abril de 2013, e 
tendo em vista o teor do memorando 03712013-
GAB/EAP. • 

RESOLVE: 

Art. 1"· Designar o servidor Lorimar 
Ribeiro de Souza, motorista, para se deslocar 
da sede de suas atribuiçÕes, Macapá-AP, até a 
localidade de lratapuru (Laranjal do Jari), com 
a finalidade de · acompanhar o 

Diretor/Presidente para participar de reunião 
concernente as relações de políticas 
ambientais entre a Comunidade lratapuru, 
Comaru e Natura, nos dias 15 e 16 de 
novembro de 2013. 

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

Macapá-AP, 11 de novembro de 2013. 

" 
( ' 

Prof. Dr. A(alb 
11 ~arvalho Ribeiro 

Direto . residente 
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) 
Nixon Kenedy Monteiro 

PORTARIA N°. 431/2013 -IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
abibuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n°. 506/2011, tendo em vista o teor do Memo. 
257/2013 COCEC/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar-t' deslocamento dos servidores Eder Uma 
Correa, Joel da Costa Olivindo e José Sérgio Pinto 
Lopes, que viajaram da sede de suas atividades em 
Macapá - AP, até a cidade de Cascavel . PR, a fim de 
realizar recambiam enio de intemo; no período <jé 16/1 O 
a 18/10/2013, confonne despacho exarado Memo. n• 
0257/2013 COCECIIAPEN. ' 

Registre~e, Publique~e e Dê~e Ciência. 

Macapà-AP, 15 de outubro de 2013. 

PORTARIA N". 464/2013 -IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, ·no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00484/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
Alessandro Núnes do Rosário, Cleiton Correa 
Figueiredo, Edicarlos Dias da Costa, ldalmir 
Andrade dos Santos e Joel da Costa Olivindo, que 
viajaram da sede de suas atividades em Macapá -
AP. ate o município de Pedra Branca do Amapari -
AP, a fim de realizar escolta de interno para ser 
ouvido em audiência, no dia 21/08/2013, sob a ordem 
de missão N". 24412013. 

e ~~e Ciência. 

PORTARIA N". 46512013 -IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ .:. IAPEN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•: 50612011, tendo em vista o teor do 
memo. n° 00485/2013-COSEG/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Arlin 
Aldo Pereira Picanço, Edicarlos Dias da Costa, 
Francisco Farias de Almeida Junior e Jeovanil Brito 
de Oliveira, que viajaram da sede de suas atividades . 
em Macapá - AP, até o município de Vitória do Jari· 
AP, a fim de realizarem escolta de internos para 
serem ouvidos em audiência, no periodo de 26 a 
28/08/2013, sob a ordem de missão N°. 253/2:013. 

Registre-se, Publiq~ e Dê-se Ciência. 
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PORTARIA N". 466/2013 -IAPEN ·ERRATA 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, rio uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00483/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

"' Art. 1'. RETIFICAR a portaria 208/2013, de 29 
de maio de 2013, publicada no diário oficial n• 5496 
de ·26 de junho de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Onde se Lê: Homologar o deslocamento dos 
servidores Cirlene Costa dos Reis, Elialdo 
Albuquerque Nogueira, Francisco Farias de Almeida 
Junior, Gerson Rodrigues, Jean Ferguson Pimentel 
e Samuel Reis da Silva. 

Leia-se: Homologar o deslocamento dos 
servidores Cirtone Costa dos Reis, Diomar Bastos 
da" Costa, Elialdo Albuquerque Nogueira, Francisco 
Farias de Almeida Junior, Glauber Monteiro Pena e 
Jean Ferguson Pimentel. 

. Art . .2: REVOGAM-SE as disposições em 
contrário. 

Registre-se, Publique~e Dê·:fiéncia. 

Macapá-AP, 11 de novembro de 2013. 

PORTARIA N°. 46712013 -IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
momo. n• 004B6/2013·COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores Cleiton 
Correa Figueiredo, João William Maciel Cantuária, 
Melquezedeque da Gama Ribeiro e Tiago Araujo de 
Medeiros, que viajaram da sede de suas atividades 
em Macapá- AP, a fim de realizar escolta de interno 
para ser ouvido em audiência, no período de. 26 a 
28/08/2013, sob ordem de missão 251/2013. 

Ciência. 

PORTARIA N". 468/2013 -IAPEN 

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

. memo. n• 00487/2013-COPLANIIAPEN.-

RESOLVE: 

Homólogar o deslocamento dos servidores José 
Sergio Pinto Lopes, Josivaldo Azevedo da Silva e 
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Wherlen Santana Melo, que viajaram da sede de 
suas atividades em Macapá- AP, até o município de 
Porto Grande - AP, a fim de realizarem escolta de 
Interno para ser ouvido em audiência. no dia 
27108/2013, sob a ordem de missão N•. 25412013. 

PORTARIA N°. 469/2013 • IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN. no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n•. 506/2011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00489/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores-Giauber 
Monteiro Pena, Márcio da Silva Mendes, Michael 
Jackson Barbosa Cardoso, Otávio Barata dos 
Santos, Ricardo Vilhena Ferreira, Roberta da Silva · 
Chagas, Romulo dos Pass.os Mota e Wilson 
Nascimento Souza, que viajaram da sede de suas 
atividades em Macapá - AP, até o município de 
Pedra Branca do Amapari - AP. a fim de realizar 
escolta de internos para serem ouvidos em 
audiência, no dia 21108/2013, sob a ordem de missão 
N°. 24412013. 

1 
.. 

·Registre-se, Publiqu -se e Dê-se ~iência. 

Macapá-AP, 22 de .outubr de 20 
I ! 

PORTARIA N•. 47'l/2(113 ·IAPEN 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo De'creto 
Estadual n•. 50612011, tendo em vista o teor do 
memo. n• 00490/2013-COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores José 
Sérgio Pinto Lopes, Sarnara Mendes Brazão e Silva e 
Wherlen Santana Melo, que viajaram da sede de 
suas atividades em Macapá- AP, até o municipio de 
Porto Grande - AP, a fim de realizarem escolta de 
interno para ser ouvido em audiência, no dia 
30/08/2013, sob a ordem de missão N°. 257/2013. 

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

Mac~pá-AP, 22 de outubro d 201 
/ 

NIXON 

João Bc~r.o Alfaia Dias 
~--.. ~~~~------------J 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO N°. 04/2013 
-PESCAP. 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
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IMÓVEL QUE ENTRE SE CELEBRAM 

AG~NCIA DE PESCA DO AMAPA- PESCAP E 

COOPERATIVA • AGROINDUSTRIAL DOS 

BENFtCIADORES DOS PRODUTOS DA 

FLORESTA NO AMAPÁ, PELOS SEGUINTES 

FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO A 

SEGUIR EXPOSTO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO 
LEGAL 
O presente CONTRATO DE TERMO . DE 

CONCESSÃO tem respaldo legal no §1° do 

Artigo 25, 37 Caput e .Inciso XXI da Constituição 

Federal e nos Artigos 12 § 4", 116 e 119, Inciso I 

e XXVII da Constituição do Estado do Amapá. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
O objeto do presente termo consiste na 

permissão de uso, por tempo determinado, 

sendo vedada a cessão, transferência ou 

sublocação de um imóvel localizado na Rodovia 
156 Km 02, s/n, Bairro São Lázaro, Município de 

Macapá. visando a exploração de serviços de 
beneficiamento de açaí para produção de polpas 

de frutas. fabricação de sorvetes, sucos e 

coberturas a serem comercializados no mercado 

local. nacional e exterior. 

CLÁUSULA QUARTA DA 

COMERCIALIZAÇÃO 
A permissionária como forma de atender ao 

interesse público da sociedade garante a 

comercialização de todos os produtos por ela 

fabricados. entre estes polpas pasteurizadas, 
sorvetes. sucos e coberturas, com 50% de 

desconto no valor do comércio local, para 

atender a Política Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) a ser executada em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Macapá · e 
Santana, através da Secretaria Municjpal de 

Educação (SEMED), bem como .. · a ser 

implementado pela Secret~ria Estadual de 

Educação do Estado do Amapá (SEED). 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
A vigência do contrato será de 60 (Sessenta) 

meses, a contar da data da assinatura, renovável 

por igual período, em conformidade com a Lei n. 

9.648/98 e sUas alterações. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS DEPENDÊNCIAS E 
INSTALAÇÕES 
A PESCAP fornecerá à Permissionária as 

dependências e·instalações, após ~ssinatura do, 

Termo de Permissão de Uso e realização de 
vistoria, mediante termo próprio assinado pelas 

partes e juntado ao respectivo processo de 
permissão. As referidas instalações compõem-se 

de equipamentos e mobiliários. conforme descrito 

no Anexo I do Termo de Referência. 
·Parágrafo único - A Permissionária deverá 

complementar todo o equipamento e mobiliário 
necessário para o correto cumprimento do objeto 

deste Contrato, que não constem do Anexo 

acima referido tendo um prazo de 320 dias para 

conclusão. 
CLÁUSULAOITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização dos serviços de que trata este ato 

. licitatório será exercida administrativamente por 
úma Comissão de 03 (três) servidores a serem 

designados ~la Diretoria, podendo ser 

constituída, que terão, denlre outras. as 

seguintes incumbências: 

a) Aprovar e observar se as condições do 

contrato estão sendo cumpridos conforme 
proposto; 

b) Fazer vistorias periódicas no local; 
c} Relatar as ocorrências que exijam a 
comunicação às autoridades de fiscalização. 
CLÁUSULA NONA- DA EXTINÇÃO 
O presente Termo extinguir-se á: 
a) No prazo final do prese~te instrumento, sem 
renovação mediante Termo Aditivo; 

b) Por utilização, do bem ora 
PERMISSIONARIO, diversa da estipulada neste 
instrumento; 
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c) Por interesse de uma das partes ou 
necessidade imperiosa, com notificação por 
escrito e antecedência minima de seis meses; 
d) Pelo descumprimento de quaisquer das 
condições aqui arroladas ou dispostas na 
legislação pertinente. 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA PUBLICAÇÃO 

O presente CONTRA TO DE TERMO DE 
CONCESSÃO DE USO deverá ser publicado no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias. a contar de sua 
assinatura, em resumo, no Diário Oficial do 

Estado do Amapá (artigo 1° da Lei n° 8.666/93). 
Igual, na presença de duas testemunhas 
também no fim assinadas." ' 

~capá (AP), 30 de0~tu.9"o de 20/ 

/, (I I ,.1,.,-i<. /} ',<'•; , 0 ' ,· • '") 

JOÃO BOSCO ALFAIA D.IAS 

Diretor Presidente/PESCAP 

Termo Homologação e Adjudicação 
CONVITE N• 001/2013 

O Diretor - Presidente da Agência de Defesa e 
Inspeção Agropecuária- DIAGRO, no uso de suas 
atribuições que !he são conferidas pela legislação 
em vigor, especialmente o pela lei de n• 8.666/93 
e alterações posteriores. RESOLVE 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório nos autos 
do processo de n' 26000.0012912013,. na 
modalidade convite tipo menor preço por ~em. 
OBJETO: Aquisição de material de consumo, 
(suprimento de escritório e processamento de 
dados), e ADJUDICAR o objeto licitado em favor 
da empresa A.SALOMÃO DE ALMEIDA- ME. a 
qual cotou a proposta mais vantajosa no valor ·de 
R$ 41.557,50 (quarenta e um mil quinhentos e 
cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos) 

Maca pá - A?:: . .01 de N~ve~ ~Q13 

=
~;;?-

Mar Silva de Sousa. 
rJirP.tor;_ ente da DIAGRO 

(Procon 

Maria Nilza Amaral de Araújo 

PORTARIA N°. 01612013- GABIPROCONIAP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
OEftSA 00 cm~SUM:OOR DO ESTADO 00 
'AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro de 
201:. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Autorizar o:; :;c;v\dores: JOSINEI MOREIRA 
AMANAJÁS, COSMO FERREIRA DA SILVA, 
ADIMAR DOS SANTOS PALMERIM, EONA 
CRISTINA DE SOUZA BRANDÃO, IVANEIDE 
GUIMARÃES BRITO e ROSEANNE DE FÁTIMA 
PAIVA BERNAL, para viajar da sede de suas 
atribuições Macapá até aos municípios de 
Tartarugalzinho c Pracuuna, no pcrtodo de 01/07 a 
04 de julho de 2013, a fim de Fiscalizar e Pesquisar 
os preços de produtos da 3cesta básica, gás de 
cozinha e combustível, assim como realizàr 
atendimento aos consumidores do município e 
outros assuntos de interesse deste órgão. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-' 
PROCON/AP. 

Macapá AP, 28 de unno de 2013. 
' 

DE ARAUJO 
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PORTARIA N°. 01812013- GABIPROCON/AP 

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n•. 0077 de 03 de janeiro de 
2011. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Autorizar os servidores: JOSINEI MOREIRA 
AMANAJÁS, COSMO FERREIRA DA SILVA, 
JOÃO CLEITON SILVA DE MELO, ADIMAR DOS 
SANTOS PALMERIM, IVANEIDE GUIMARÃES 
BRITO· e WAGNER SIDNEY PALHETA 
MARQUES, para viajarem da sede de suas 
atribuições Macapá até aos municípios de Porto 
Grande e Ferreira Gomes, no período de 09107 a 
13 de julho de 2013, a fim de Fiscalizar e Pesquisar 
os preços de produtos da cesta básica, gás de 
cozinha e combustlvel, assim como realizar 
atendimento aos consumidores do município e 
outros assuntos de interesse deste órgão. 

Art. 2° - Dê ciência, cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-
PROCON/AP. . 

Macapá AP. 08 de julho de 20~3. 

RAL DE ARAUJO 
Diretora President do PROCOf~.'r'\P 

Decreto n°.00 7/03/2011_ 

(Rurap 
Max Ataliba Ferreira Pires 

PORTARIA N.~ 122512013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 00 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuiçOes 
conferidas pelo Decreto n° 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Me mo. n. • 
029/20 13/COAFIIR U RAP. 

RESOLVE: 
• 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor 
Marco Antonio Borges Lourinho, Extensionista 
Agropecuario. que viajará da sede de suas 
atribuições Macapá, até Rio de Janeiro/RJ, 
participar do Curso de Gestão Integral de 
Convênios e Prestação de contas - Legislação 
Atualizada, Fiscalização e Responsabilidades, no 
período de 07 ã 12 de Dezembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênc· , ublique-se e Cumpra-se. 

EIRA PIRES 

PORTARIA N." 1227/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
634120 13/CATE R. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Dilberto do Socorro Maia Rosa 
Gerente Regional Norte, que viajou da sede d~ ' 
suas atribuições Macapá, até Amapá, com a 
finalidade de participar da programação do 
Governo no referido município, no periodo de 21 à 
23 de Outubro de 2013 
Art. 2") Dê-~~ Ciên~. Publique-s~ e Cumpra-se. 

Pág. 19 

Macapá (A\ VJde Outubro de 2013 

MAX ATA~RREIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1226/2013 UPICOAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n° 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n. 0 

634/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Antonio Francisco Araujo Almeida, 
Coordenador de Assistencia Técnica e Extensão 
Rural. que viajou da sede de suas atribuições 
Macapá, até Amapã, com a finalidade de 
participar da programação . do Governo, no 
período de 21 á 23 de Outubro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência ublique-se e Cumpra-se. 

PORTARIA N.0 123412013 UPICOAFI-RURAP 

·O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
654/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Angelo Venceslau Sawczuk, Técnico 
em Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições Pracuuba, até os municípios de 
Assentamento Governador Janary e São Benedito 
do Aporema (Tartarugalzinho), com a finalidade 
de elaborar o plano de recuperação de 
Assentamento/PRA, no periodo de 06 á 1 O de 
Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênc 

Novembro de 2013 

PORTARIA N.0 1235/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Pres1denÍe do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
654/2013/CATER 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento da 
servidora Erivani Leite Dias, Técnico em 
Extensão Rural. que viajou da sede de suas 
atribuições Macapá, até os municípios de 
Assentamento Governador Janary e São Benedito 
do Aporema (Tartarugalzinho), com a finalidade 
de. elaborar o plano de recuperação de 
Assentamento/PRA, no período de 06 a 10 de 
Novembro de 2013 
Art. 2") Dê-se Ciência 

Macapá (AP), 1 

PORTARIA N.0 1236f2013 UPfCOAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n° 0078 de 03 de janeiro 
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de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n. • 
654/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento da 
servidora Thame Cristiane da Silva Peixoto, 
Extensionista Agropecuário. que viajou da sede 
de suas atribuições Pracuúba. até os municípios 
de Assentamento Governador Janary e São 
Benedito do Aporema (Tartarugalzinho), com a 
finalidade de elaborar o plano de recuperaçao de 
Assentamento/PRA, no período de 06 à 1 O de 
Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênci , Publique-se e Cumpra-se. 

EIRA PIRES 

PORTARIA N.0 1237/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP. no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
654/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") 'HOMOLOGAR o deslocamento do 
·servidor Raul Teixeira de Andrade, Extensionista 
Agropecuário. que viajou da sede de suas 
atribuições Calç~ene. até os muníclpios de 
Assentamento Governador Janary e São Benedito 
do Aporema (Tartarugalzinho), com a finalidade 
de elaborar o plano de recuperação de 
Assentamento/PRA, no período de 06 à 10 de 
Novembro de 2013 · 
Art. 2") Dê-se Ciência, 

MAX ATALIB F RREIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N." 1238/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições · 
conferidas pelo Decreto n. • 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
64812013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento da 
servidora Darciane Pereira Gomes, Extensionista 
Agropecuário, que viajou da sede de suas 
atribuições Maracá, até os municípios de 
Mazagão, com a finalidade de realizar e organizar 
a reunião de sensibilização (meta 02) do plano de 
recuperação do Projeto de Assentamento 
Barreiro, da chamada pública INCRAIRURAP, 
(lote 02), no perlodo de 29 á 31 de Outubro de 
2013 . 

Art. 2") Dê-se c~·ê , Publiqu~-se e Cumpra-se. 

Macapâ (AP), 1 d ovembro de 2013 

MAX ATA :f FERREIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.• 1239/2013 UPICOAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. o 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n.0 

648120 13/CA TER 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
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servidor Paulo Justino da Silva, Extensionista 
Agropecuário - Engenheiro Agrônomo, que viajou 
da sede de suas atribuições Maracá, até os 
municípios de Mazagâo. com a finalidade de 
realizar e organizar a reunião de sensibilização 
(meta 02) do plano de recuperação do Projeto de 
Assentamento Barreiro. da chamada pública 
INCRAIRURAP, (lote 02), no período de 29 à 31 
de Outubro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênci , 

Macapá (AP). 

MAX ATALI 
'DirAtnr Pra~:idAntA 

PORTARIA N.0 1240/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n• 
645/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento da 
servidora Darciane Pereira Gomes, Extensionista 
Agropecuário, que viajou da sede de súas 
atribuiçõe~ Maracá, até os municlpios de 
Mazagão, com a finalidade de preparar, organizai 
e mobilizar . os assentados do Projeto de 
Asentamento · Barreiro, da chamada Pública 
INCRAIRURAP, lote 02, no perlodo de 21 á 25 de 
Outubro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênci Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá (AP), 

MAX ATALI A E EIRA PIRES 
DirefOfTresidente 

PORTARIA N."12~13 UPICOAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vi:;ta o teor do Memo. n• 
64412013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o desloç,?mento do 
servidor Milton Miro Willms, Extensionista 
Agropecuário, que viajou da sede de suas 
atribuições Oiapoque, até os municipios de 
Macapá, com a finalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasjl sem Miséria", no perlodo de 04 à 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

PORTARIA N.• 1242/2013 UPICOAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do ·INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
644/20 13/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Regiane Castillo Correa, Técnico em 
Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições Amapá, até os municlpios de Macapá, 
com a fmalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasil sem Miséria", no perlodo de 04 á 
08 de Novembro de ~13 
Art. 2°) Dê-se Ciêl)éia~Publique-se e Cumpra-se. 
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Macapá (AP)~ Novembro de 2013 

MAX ATA~~RREIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1243/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE· 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Me mo. n. o 
644120 13/CATER. 

RESOLVE: 

Art,1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Fátima Marizia Santos do Nascimento 
Extensionista Social - Economia Doméstica. qu~ 
viajou da sede de suas atribuições Porto Grande. 
até os municlpios de Macapá, com a finalidade de 
participar do Curso "Orientação para Agentes de 
ATER que atuarão no plano Brasil sem Miséria", 
no período de 04 à 08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

M'C•P• (AP). ~owmbm ,; 2013 

MAX ATALI~IRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N. 0 124412013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuiçÕes 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.0 

. 64412013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Robelino Almeida Pessoa, Técnico em 
Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições ltaubal do Piririm, até os municípios de 
Macapá, com a finalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasil sem Miséria", no período de 04 à 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciên~:Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá (AP),~~k Novembro de 2013 

MAX ATA~RREIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N. 0 1245/2013 UP/COAFI·RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das átribuições 
conferidas pelo Decre!o n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n• 
644/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Paulinho lvando Freitas, Extensionista 
Agropecuário, que viajou da sede de suas 
.atribuições Cutias do Araguarl, até os municípios 
de Macapá, com a finalidade de participar do 
Curso ''Orientação para Agentes de ATER que 
atuarão no plano Brasil sem Miséria", no periodo 
de 04 á 08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência blique-se e Cumpra-se. 

Macapá (AP), 1 

MAX ATALIB 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1246/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo DP.creto n• 0078 de 03 de ianeiro 
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de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n° 
644/20 13/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Valdemir Silva Abreu, Extensionista 
Agropecuário, que viajou da sede de suas 
atribuições .Tartarugalzinho, até os municípios de 
Macapâ, com a finalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasil sem Miséria". no período de 04 à 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Giência("11i~ue-se e Cumpra-se 

Maca pá (AP), 1 ~e ~~vembro de 2013 

· MAX ATALIJ.;EIRA PIRES 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1247/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor doMemo. n. 0 

644/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Gilson Caldeiras Freitas, Técnico em 
Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições Serra do Navi'o, até os municípios de 
Macapá, com a finalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasil sem Miséria", no perfodo de 04 à 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

PORTARIA N." 1248/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso d~s atribuições 
conferidas pelo Decreto n o 0078 de 03 de janeiro 
dé 2011, e tendo em vista o teor do Me mo. n° 
644/20 13/CATE R. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Ornar de Souza Pimentel, Analista de 
Desenvolvimento Rural - Engenharia Agrícola, 
que viajou da sede de suas atribuições Pedra 
Branca do Amapari, até os municlpios de Macapà, 
com a finalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasil sem Miséria", no perlodo de 04 à 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2") Dê-se Ciênci blique-se e Cumpra-se 

Macapà (AP), 

MAX ATALI 

PORTARIA N." 1249/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.0 

644120 13/CA TE R. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Salmo da Silva Santos, Técnico em 
Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições Oiapoque, até os municípios de 
Macapà. com a finalidade de participar do Curso 
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"Orientação para Agentes de ATER que atuarêo 
no plano Brasil sem Miséria", no período de 04 à 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ci~ncia, 

Macapâ (AP), 11 e 

PORTARIA N." 1250/2013 UP/COAFI·RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuiçoes 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n.0 

64412013/CATER 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Eraldo Ferreira Fernandes, Técnico em 
Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições Amapá, até os municípios de Maca pá. 
com a finalidade de participar do Curso 
"Orientação para Agentes de ATER que atuarão 
no plano Brasil sem Miséria", no período de 04 á 
08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

M•oopá (APJ, 1 ÚL,~bco ,; 2011 

MAX ATALI~EIRA PIRES
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1251/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
.DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. o 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n" 
644/20 13/CATE R. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Deosgenes Alves dos Santos, 
Extensionista Agropecuário, que viajou da sede 
de suas atribuições Cutias do Araguari, até os 
municípios de Macapa, com a finalidade de 
participar do Curso "Orientação para Agentes de 
ATER que atuarão no plano Brasil sem Miséria", 
no período de 04 a 08 de Novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência blique-se e Cumprá-se 

Macapà (AP). 1 

MAX ATALIB 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1254/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. • 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor doMemo. n. 0 

65012013/CATER 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Zacarias· da Silva Belo, Gerente 
Regional Sul, que viajou da sede de suas 

. atribuiÇões Macapá, até Mazagão, de realiza ·. 
juntamente com a equipe técnica do PDAIPRA as 
reuniões com os assentados dos assentamentos 
contemplados na chamada pública 
INCRA!RURAP. contrato700012012,1ote 2, no 
perlodo de 11 á 15 de Novembro 
Art. 2°) Dê-se Ciênci , ublique-se e Cumpra-se. 

MAXATA I 
Diretor Presidente 
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PORTARIA N.0 1252/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. • 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n. 0 

65912013/CATER ~ 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o . deslocamento do 
servidor Gabriel Melo Pinheiro, Gerente do 
PROTAF, que viajou da sede de suas atribuições 
Macapá, até Ferreira Gomes,Tartarugalzinho, 
Prauúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque, 
surpervisionar as áreas do protaf safra 2012/2013 

. e prestar informações referentes á implataçêo do 
programa as entidades convíniadas na safra 
2013/2014, no perlodo de 07 à 14 de Novembro 
2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá (AP)~1 d Novembro de 2013 

. ~ ~ 

MAX ATAL FERREIRA PIRES 
· Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 1259/2013 UP/ÇOAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO ·DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁÍRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. 0 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Me mo. n.0 

632/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Elielson Rabelo Almeida, Técnico em 
Extensão Rural, que viajou da sede de suas 
atribuições Oiapoque, até Calçoene. Compor com 
a equipe técnica local a selecionar áreas de 
agricultores Familiares para execuçêo do 
PROTAF, safra 2013/2014, no período de 21 á 25 
de Outubro de 2013 · 
Art. 2°) Dê-se Ciência, R 

MAX ATALIB 

PORTARIA N. 0 1255/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. o 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n. o 

002/2013/GPCT 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Dalberto de Morais de Oliveira, Gerente. 
do Projeto 'Comunidades Tradicionais nas 
Unidades de conservaçao do Estado do Amapá", 
que viajou da sede de suas atribuições Macapá, 
até Distrito de Jaril!lndia, com intutito de avaliar a 
situação do prédio que servirá de postó do 
RURAP, no período de 04 a 08 de novembro de 
2013 
Art. 2") Dê-se Ciência 

Macapà (AP). 1 

PORTARIA N.• 1261/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL . DO 
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AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o teor do Memo. n• 
077113-DIPRE/RURAP 

RESOLVE: 

· Art1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Haroldo Palheta Amaral, Analista de 
Crédito de Projetos. que viajou da sede de suas 
atribuições Macapá, até Mazagão e ltaubal, 
continuidade dos encaminhamentos dos 
formulário das visitas técnicas dos lotes 7000 e 
8000 para serem retificado, no período de 21 á 
26 de Outubro 2013 
Art. 2") Dê-se Ciência/lblique-se e .cumpra-se. 

Macapá (APl. 1~ dvfovembro de 2o13 

MAX ATA~EIRA PIRES 
· Diretor Presidente 

PORTARIA N." 1260/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP. no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Me mo. n. • 
077/13-DIPRE/RURAP. 

RESOLVE: 

A'rt.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor Ronaldo Benedito de Sousa, 
Extensionista Florestal. que viajou da sede de 
suas atribuições Macapá, até Mazagão e ltaubal, 
continuidade dos encaminhamentos dos 
formulário das visitas técnicas dos iates 7000 e 
8000 para serem retificado, no perfodo de 21 á 
26 de Outubro 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênci , 

Dire 

PORTARIA N.• 1263/2013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente • do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. • 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n. • 
656/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") o deslocamento do servidor Samuel 
Santos de Oliveira, Técnico em Extensão Rural, 
que viajou da sede de suas atribuições Vitória do 
Jarf, até , de visitar áreas para o desenvolvimento 
de novas propostas de Pronaf e áreas de 
produtores já financiados .. no período de 11 a 15 
de novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciênci , ublique-se e Cumpra-se. 

MAX ATAL 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.0 126212013 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
i)ESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no· uso das .atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0078 de 03 de janeiro 
de 2011. e tendo em vista o teor do Memo. n. 0 

656/2013/CATER. 

RESOLVE: 

Art.1") o deslocamento do servidor Manoel da 
Costa Brito, Técnico em Extensão Rural, que 
viajou da sede de suas atribuições Vitória do Jari, · 
até Comunidades de Taperebá, Santa' Ana e Silo 

(DIÁRIO OFICIAL) 

João. de visitar áreas para o desenvolvimento de 
novas propostas de Pronaf e áreas de produtores 
já financiados., no perfodo de 11 a 15 de 
novembro de 2013 
Art. 2°) Dê-se Ciência, 

ovembro de 2013 

(SIAC/Super-Fácil 

Oário Nascimento de Souza 

PORTARIA N° 093/2013-SIAC 

) 

O Diretor Geral do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão/SIAC, no uso das 
atribuições que lhe foram ·conferidas pelo 
Decreto n• 004/2011, de 01 de janeiro de 2011, 
tendo em vista o teor do Memo. n• 111/2013-
CPE/SIAC. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Autorizar o deslocamento da 
servidora abaixo relacionada para viajar da 
sede de suas atividades Macapá, até o Distrito 
de BAILIQUE/AP, onde participará da Ação 
Social nos dias 21 á 251111/2013. 

SUANY GUMARÃES LOPES 

Art. 2°- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

Gabinete do Diretor Geral do Sistema Integrado 
de Atendimento ao Cidadão. 

Dá rio ascimcnto de Souza 
Diretor Gerai/SIAC 

(Universidade Est .. ~· .aí do Amapã] 

Maria Lúcia Teixeira Borges 

PORTARIA N•. 231/2013-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do 
Amapá. no uso das atribuições legais que lhe silo 

conferidas pelo Decreto Estadual n•. 0270 de 06 
· de Janeiro de 2011, bem como pelo Estatuto da 

Universidade do Estado do Amapá, e. 
considerando o memorando n• 3012013 -
CLPEIDAEIUEAP, 

RESOLVE: 

Art.1° - Autorizar o deslocamento dos 
servidores Ralmunda Kelly Silva Gomes -
Professora, e José Carlos Melo Pereira -
Motorista. para viajar da sede de suas atribuições 
Macapá-AP, até a localidade de Maracá no 
município de MazagêoiAP, para realizar pesquisa 
de campo do projeto "Éducaçao Sócioambiental e 
Sustentabilidade em Areas de Assentamentos · 
Agroextrativistas do Estado do Amapá", no 
período de 15 a 17 de novembro de 2013. 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 13 
de novembro de 2013. 

Profa. Ora. Maria~- eira Borges 
~~ 
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PORTARIA N°. 23212013-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do 
Amapá, no uso das atriOuições legais que lhe são 
conferidas pelo Decreto Estadual n°. 0270 de 06 
de Janeiro de 2011, bem como pelo Estatuto da 
Universidade do Estado· do Amapá, e. 
considerando o memorando n• 32/2013 - . 
CLPE/DAE/UEAP, 

RESOLVE: 

Art.1• - - Autorizar o deslocamento dos 
servidores Fredson Costa Vulcão - Professor, e 
José Carlos Melo Pereira - Motorista, para viajar 

·da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o 
distrito do Maruanum/AP, para realizar aula de 
campo, objetivando o "reconhecimento e 
importância do negro na formação da população e 
da· cultura afroamapaense", no perlodo de 

30/11/2013 a 01/1212013. 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 13 
de novembro de 2013. 

Profa. Ora. M~~lZ. eira Borges ~R~ 

PORTARIA N°. 233/2013-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições legais que lhe sao 
.conferidas pelo Decreto Estadual n•. 0270 de 06 
de Janeiro de 2011, bem como pelo Estatuto da 
Universidade do Estado do Amapá, e. 
considerando o memorando n• 16/2013 - Vice
Reitoria/UEAP, 

RESOLVE: 

Art.1• - Autorizar o deslocamênto do 
servidor Fernahdo da Costa Ribeiro, Vice-Reitor, 
da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o 
Arquipélago do Bailique/AP, para realizar o Vil 
Encontro Comunitário para a implantaçêo do 
Instituto Tecnológico para o Desenvolvimento 
Sustentável. no período de 21 a 25 de novembro 
de 2013. 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 13 
de novembro de 2013. 

Profa. Ora. ~eira Borges 

PORTARIA N°. 234/2013-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo DecretoEstadual n.• 0270 de 06 
de janeiro de 2011. bem como pelo Estatuto da 
Univers~dade do Estado do Amapá, 

Considerando o Memorando n• 55/2013-
DRCNPROGRAD, de 06 de novembro de 2013, 

RESOLVE: 

Art.1°- Designar a servidora Cirlene Silva 
Dias - Chefe da Unidade de Registro e 
Controle/Pró-Reitoria de Graduação, para 
responder cumulativamente e em substituição, ao 
Chefe da Divisão de Registro e Controle. 
Acadêmico, no período de 11 a 30 de novembro 
de 2013. · 

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

Gabinete da Reitoria. em Macapá-AP, 18 
de novembro de 2013 

. --~~ 
Profa. Dra. ~~eira Borges 

PORTÀRIA N°. 0235/2013-UEAP 

A Reitera da Universidade do Estado do 
Amapá. no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo Decreto Estadual n°. 0270 de 06 
de Janeiro de 2011, bem como pelo Estatuto da 
Universidade do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art.1° - Autorizar o deslocamento dos 
servidores Luiza Prestes de Souza - Professora, 
Neuciane Dias Barbosa - Professora. Marcela 
Nunes Videira - Professora e Ubiraelson de 
Paiva Farias - Motorista, para viajar da sede de 
suas atribuições Macapá-AP, até o município de 
Oiapoque - AP, para discutir apresentar projeto 
'Ações para a gestão participativa da pesca ao 
norte do Estado do Amapá", á colônia de 
pescadores do município de Oiapoque, visando 
gerar conhecimentos integrados sobre biologia 
pesqueira, no ambiente e sua relaçao com a 
pesca, organizando uma base de dados com 
conhecimentos científicos e tradicionais que 
perm1tam subsidiar atividades de desenvolvimento 
econômico do setor pesqueiro aliado ao manejo, 
prevenção e o uso sustentável dos recursos na 
zona do Cabo Orange, nos dias 15/11/2013 à 
19/11/2013 

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

Gab,nete da Reitoria, em Macapà-AP. 14 de 
novembro de 2013. 

(,1 

Profa. Ora .. M~ira Borges 

PORTARIA N°. 236/2013-UEAP 

A Reltora da Universidade do Estado do 
Amapá, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n°. 0270 de 06 

de Janeiro de 2011, bem como pelo Estatuto da 
Universidade do Estado do Amapá, e tendo em 

vista o teor do memorando n• 31/2013 -

DINFO/UEAP, e o Processo N° 46.000.459/2013, 

RESOLVE: 

Art.1o - Autorizar o deslocamento do 
servidor Denildo Magno Europa - .Chefe da 
Divisão de Informática, para deslocar-se da sede 
de suas atividades Macapá/AP, até a cidade de 
Brasília, para participar do Curso de Capacitaçao 

e Aperfeiçoamento em "Govemança de TI na 

Administração Pública", no perlodo de 24/11/2013 
a28/11/2013. 

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

Gabinete da Reitoria, em Macapà-AP, 18 
de novembro de 2013. 

EDITAL N"039/2013-PROPESP/UEAP 
A Reitera da Universidade do Estado do Amapá 
(~EAP), no uso das atribuições legais que lhes 
sao contendas pelo Decreto Estadual n° 0270 de 
06 de janeiro de 2011, e de acordo com a 
Resolução CONSUIUEAP n° 028 de 05 de julho 
de 2012, torna público o presente Edital para 
seleção de projetos, bols1stas e orientadores no 
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 
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Iniciação Cientlfica da UEAP (PIBIC-UEAP) para o 
biênio 2013/2014. 

1. DA NATUREZA DO PROGRAMA 
1.1. Os Programas Institucionais de Iniciação 
Cientlfica são voltados para o desenvolvimento do 
pensamento cientifico e a iniciação à pesquisa por 
parte dos(as) acadêmicos(as) de graduação da 
UEAP, com o intuito de contribuir para a formação 
de recursos humanos para a pesquisa e para a 
redução do tempo médio de permanência dos 
acadêmicos nos programas de pós-graduação. 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. A presente seleção destina-se ao 

preenchimento de bolsas remanescentes do Edital 

022/2013-PROPESP/UEAP 
2.2. O orientador do p;ojeto deverá ser docente 
da UEAP; 
2.2.1. Poderá o orientador indicar 
coorientadores pesquisadores e/ou professores da 
UEAP ou de outras instituições de pesquisa e/ou 
ensino superior com titulação mínima de 
Especialista; 
2.3. Cada orientador poderá participar de. no 
máximo. três projetos de pesquisa. individual ou 
coletivo; 
2.3.1. Orientadores qiie já excederam as cotas 
estabelecidas no edital 022/2013, não terão direito 
a uma cota excedente de bolsistas. 
2.4. A cota de vagas para orientadores dar-se-
á conforme o quadro abaixo: 

I 
Cotas de Vagas por 
orientador 

L 

[ Trtulaçlo 
Carga Cotas Programa 

horária 
da 

bolsas 

40 IC/UEAP/CNPq 
Doutor horas 3 

ou DE i 

Doutor 
20 

1 
IC/UEAPICNPq 

horas 

40 , IC/UEAP/CNPq 
Mestre horas ! 2 

ou DE 

Mestre 
:2o 

1 IC/UEAPICNPq 
horas _i 

--

Especialis 40' I 1 
IC/UEAP 

ta horas I 
2.5. Cada academ1co(a) só poderá se 
candidatar em um único projeto, na qualidade de 
bolsista. O(A) académico(a) que se candidatar em 

. mais de uma solicitação de bolsa, com 
orientadores distintos, será desclassificado(a). · 
2.6. A UEAP não se obriga a custear os 
Projetos de Pesquisa dos acadêmicos bolsistas. 
mesmo que estejam cadastrados na Pró-Reitoria 
de P~squisa e Pós-Graduação (PROPESP). 
3. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 
3.1. As inscrições estarão abertas no período 
de 11 a 24 de novembro de 2013, até ás 17h do 
último dia de inscrição. 

4. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
4.1. . . A proposta em meio digital, sem qualquer 
identificação de autoria do proponente, deverá ser 
encammhada via formulário eletrônico 
{: ·rp :.;Y·.::•'::<·· ··.::>r:.e:.•.:'!df:o:;;; ::•:.:~·) sendo que 
os documentos comprÕbatóriõs·-d~ Currículo 
Lattes, bem como Histórico Escolar, Declaração 
de Matricula e Cópia dos Documentos Pessoais 
deverão ser entregues na Divisão de Pesquisa da 
Pró-REI!ona de Pesquisa e Pós-Graduação até ás 
18h da data limite de inscrição constante neste 
Edital. · 
4.2. Os projetos que demandarem . 
infraestrutura (equipamentos. logística, materiais 
etc.) de outras instituições deverão apresenta~ 
documentaçao de anuência/parceria. 
4.3. . Não serão aceitas propostas enviadas por 
e-mail, propostas incompletas, com falta de 
documentos e nem fora dos prazos estipulados 
neste Edital. 
5. DAS BOLSAS 
5 .. 1. Serão disponibilizadas 5 (cinco) bolsas de 
IniCiação científica da UEAP. 
5.2. O(A) académico(a) que fizer jus ao 
benefício da Bolsa de lniciacão Cientlfica IC/UEAP 
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receberá durante 12 (doze) meses a mensalidade 
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
5.2.1. É vedada a renovaçao de bolsa para 
bolsistas PROBICT 2012/2013; 
5.2.2. Os depósitos dos valores mensais 
correspondentes ás bolsas de IC/UEAP serão 
realizados em conta corrente aberta pelo bolsista 
em uma agência do Banco do Brasil. 
5.3 A carga horária semanal das atividades do 

acadêmico será de 20 horas. 
5.4. A vigência da bolsa é de 12 (doze) meses. 
admitindo-se renovações desde que o bolsista 
apresente bom desempenho no seu plano de 
trabalho e bom rendimento acadêmico 
5.4.1. O comitê de iniciação científica da UEAP irá 
analisar os pedidos de renovação, obedecendo 
aos seguintes critérios: 
a) Carta do orientador com justifiC(!tiva; 

b) Plano de trabalho complementar a bolsa 
anterior; 
c) O desempenho acadêmico não inferior a 75% 
de rendimento total das notas das disciplinas 
durante o período da bolsa; 
d) Ter produzido pelo menos um resumo cientifico 
ou apresentado palestra e/ou minicursos em 
congressos ou similares referente ao seu plano de 
trabalho anterior ou em curso; 
e) Ter participado de pelo menos dois eventos 
científicos da área ou áreas afins. 
f) Obter no mínimo nota 6,0 na avaliaçao do 
relatório final; 
g) O bolsista que solicitar renovaçllo deverá 
encaminhar o relatório final até o dia 15 de julho. 
5.4.2. No caso de segunda renovação, o candidato 
deverá apresentar documentos comprobatórios do 
envio de. pelo menos, um artigo cientifico para 
publicação em revista indexada referente ao plano 

· de trabalho anterior. 
5.5. Não há restrições quanto á idade ou o fato de 
um(a) acadêmico(a) já ser graduado(a) por outro 
curso. 
6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇAv 
6.1. Orientador(a) 
6.1.1. sao requisitos para o(a) candidato(a) a 
orientador( a): 
a) Possuir titulação de doutor, mestre ou 
especialista, conforme tabela do item 2 2· 
b) Manter o currlculo Lattes at~a,lizado no 
CNPq; 
c) Estar cadastrado(a) no Diretório Nacional 
dos Grupos de Pesquisas do CNPq da UEAP; 
d) Ser professor(a) da UEAP no ato da 
inscrição; 
e) Nilo ter pendências com programas 
institucionais da UEAP. 
6.1.2 O(A) professor(a) candidato(a) a 
orientador(a) será resppnsável pelos seguintes 
procedimentos: 
6.1.2,.1. Escolher e indicar acadêmicos(as) 
cand1datos(as) a bolsista, verificando se 
apresentam perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas em seu 
plano. de trabalho e se atendem aos requisitos 
explicitados neste Edital. 
6.1.2.2: Se. necessário, indicar coorientador que . 
esteja msendo no diretório do grupo de pesquisa 
da UEAP. 
6.1.2.3. Apresentar um plano de trabalho 
diferenciado para cada acadêmico(a) quando do 
reg1stro ou renovação do projeto de pesquisa. 
contendo um subtltulo para cada plano. 
6.2. Candldato(a) a Bolsista 
6.2.1. O(A) acadêmico(a) pode candidatar-se a 
bolsista mediante o atendimento das seguintes 
condições: 
a) Estar regularmente matriculado(a) em curso de 
graduação da UEAP, sendo vetada a participação 
de"acadêmicos do ultimo ano; 

-b)- Ser indicado(a) pelo(a) professor(a) 
onentador(a); 
c) Aca.dêmicos com rendimento total das notas das 
diSCiplinas superior a 60% no semestre anterior à 
solicitação da bolsa; 
d) Não apresentar mais do que duas reprovações 
em diSCiplmas do ano anterior á solicitação da 
bolsa; 
e) .A~resentar histórico escolar atuaÍizado e 
certificado pela Divisão de Registro e Controle 
Acadêmico (ORCA); 
fl. Não acumular outras bolsas, nem possuir 
vmculo empregatício, para que possa dedicar-se 
Integralmente ás atividades acadêmicas e de 
pesqUisa~ às responsabilidades assumidas com a 
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execução do seu plano de trabalho; 
g) Ter o currlculo cadastrado e atualizado na 
Plataforma Lattes do CNPq; 
h) O(A) candidato(a) deve estar cadastrado(a) no 
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq no 
mesmo grupo do seu orientador; 
i) Os candidatos(as) que tiveram pendências 
durante a execução da Bolsa de Iniciação 
Científica ICIUEAP/CNPq de vigências anteriores 
ficarão impossibilitados de concorrer ao presente 
edital. 
7. DOS PROJETOS DE PESQUISAS DO 
ORIENTADOR E DO ACADÊMICO 
7.1. O Projeto apresentado pelo(a) orientador(a) 
deve estar relacionado és linhas de pesquisa da 
lnstituiçào e aos Grupos de Pesquisa da UEAP. 
7 .1.1. O Projeto deve refletir originalidade, 
relevância e. de preferência. apresentar 
comprovação de viabilidade técnica e financeira, 
ficando sob . a responsabilidade de cada 
professor(a) demonstrar a disponibilidade de 
recursos necessârios à viabilização do projeto. 
7.1.2. A quantidade de projetos apresentados pelo 
professor é livre, entretanto. deve obedecer à cota 
de bolsas por titulaçao do item 2.2; 
7.2. O Projeto do(a) académico(a) deve estar 
inserido no projeto do orientador. de tal forma que 
o mesmo tenha a oportunidade de participar de 
um processo de pesquisa. 
7.3. O projeto do candidato(aj à bolsa deverá ter 
entre 1 O a ·20 páginas textuais enumeradas a partir 
da estrutura textual; 
7.4. O projeto deve ser dimensionado para um ano 
de atividades, visando à geração de resultados a 
serem produzidos pelo(a) bolsista, na forma de 
Relatório Parcial e Final, de pOster e/ou de resumo 
a ser apresentado por ocasião da IV Jornada de 
lniciaçao Científica da UEAP e V ·Congresso 
Amapaense de Iniciação Cientifica. 
7.5. A formatação do Projeto a ser submetido 
(cópia ·impressa e eletrônica) encontra-se 

· disponfvel no anexo 11 deste edital; 
8. DOS COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇAO 
NAIC 
8.1. Orien~dor(\1) 
8.1.1. O(A) orientador(a) deverá se comprometer 
a: 
a) Escolher e indicar o(a) estudante com 
perfil e desempenho acadêmico compatlveis com 
as atividades previstas em seu projeto de 
pesquisa; 
b) Orientar o(a) bolsista nas diferentes fases 
do projeto cientifico. incluindo a elaboração dos 
relatórios parcial e final, bem como na divulgaçao 
dos resultados em seminários, livro de resumos de 
congressos e em demais publicações; 
c) Indicar o(a) bolsista como primeiro(a) 
autor(a) no resumo do trabalho a ser apresentado 
na Jornada de Iniciação Cientlfica da UEAP e 
Congresso Amapáense de Iniciação Científica; 
d) Preparar o( a) bolsista para a apresentação 
(exposição verbal) na IV Jornada de Iniciação 
Cientlfica da UEAP e V Congresso Amapaense de 
Iniciação Cientlfica; 
e) Estar presente na IV Jornada de Iniciação 
Cientlfica da UEAP e V Congresso Amapaense de 
Iniciação Científica, no momento da apresentação 
dos irabalhos sob sua orientação; 
f) Incluir o nome do(a) bolsista nas 
publicações e nos trabalhos apresentados em 
congressos e seminários, cujos resultados tiveram 
a sua participação efetiva; 
g) Quando. for o caso, solicitar por meio de 
justificativa formal à PROPESP a exclusão do(a) 
bolsista. Após análise da justificativa pela 
PROPESP e Comitê Interno de Iniciação 
Científica, outro(a) discente da ordem de 
classificação do processo seletivo e que atenda às 
prerrogativas deste Edital será selecionado(a) para 
a vaga; · 
h) Em projetos que contenham somente 
um(a) orientador( a). é vedado repassar a outrem a 
orientação do(a} bolsista, nos casos de 
impedimento eventual do(a) orientador(a). a bolsa 
retorna à coordenação responsável pelo programa 
de iniciação científica da instituição; 
i) Encaminhar mensalmente à Divisão de 
Pesquisa da PROPESP/UEAP a frequênci'a de seu 
orientando. 
j) Encaminhar semestralmente ficha de 
avaliação do orientando. 
tL2. Bolsista 
8.2.1. São compromissos do(a) bolsista: 
a) Não possuir, na vigência da bolsa. vinculo 
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empregatlcio ou outra modalidade de bolsa. sendo 
vedada a acumulação desta com qualquer outra 
modalidade de bol~a. 
b) Executar o projeto. aprovado, sob a 
orientação do( a) orientador( a); 
c) Dedicar-se integralmente às atividades 
acadêmicas e de pesquisa; 
d) Participar ativamente de seminários e 
outros definidos pelo( a) orientador( a); 
e) Apresentar. após 6 (seis) meses de 
vigência do perlodo da bolsa. relatório o~rcial do_ 
projeto de pesquisa· contendo os resultados 
parciais; 
f) Apresentar os resultados finais da 
pesquisa em forma de relatório de pesquisa final, 
com redaçao científica que permita verificar o 
ac;esso a métodos e processos cientificas, e sob a 
forma de exposição verbal durante a IV Jornada 
de Iniciação Cientifica da UEAP e o V Congresso 
Amapaense de Iniciação Científica a ser realizado 
no segundo semestre de 2014. 
g) Nas publicações e trabalhos 
apresentados, fazer referência á sua condição de 
bolsista IC/CNPq/UEAP. 
h) Devolver ao CNPq ou a UEAP, em valores 
atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 
indevidamente, caso os requisitos e compromissos 
estabelecidos no presente Edital não sejam 
cumpridos. 
i) O não cumprimento das normas 
estabelecidas neste Edital deverá ser justificado. 
por escrito junto a PROPESP/UEAP. 
j) O(A) bolsista poderá apresentar apenas 
uma reprovação nos semestres· letivos em que 
vigorar .a bolsa. não podendo. nesse perlodo, ter 
rendimento acadêmico inferior a 60%. 
9. DA SUBSTITUIÇÃO DE ORIENTADOR E 
BOLSISTA 
9.1. Até o terceiro mês de vigência da bolsa, o(a) 
orientador(a) poderá solicitar substituição do(a) 
bolsista que apresentar desinteresse e/ou 
descompromisso com as atividades pre11istas no 
projeto; 
9.2. A partir do sétimo mês de vigência da bolsa, 
o(a) orientador(a) poderá solicitar o desligamento 
do( a) bolsista, sem direito a substituí-lo( a). 
9.3. O(a) bolsista poderá solicitar seu 
desligamento do programa até o sétimo mês da 
sua vigência, apresentando justificativa que 
deveiá ser encaminhada à PROPESP/UEAP; 
9.4. Entre o terceiro e o sétimo mês de execução 
da bolsa. o(a) orientador(a) poderá solicitar sua 
substituição, apresentando i•;stlficativa que deverá 
se encaminhada à PROF-C"· . i..'AP; 
9.5. O(A) orientador(a) que solicitar sua 
substituição submeterá o pedido à avaliação da 

· PROPESP/UEAP, devendo indicar substituto(a) 
que corresponda á mesma linha de pesquisa do 
projeto em andamento; 
9.6. O(A) orientador(a) e bolsista substitutos 
assumirão a responsabilidade de continuidade das 
atividades ~revistas no proj~to qe pesquisa. 
10. DA ANALISE E SELEÇAO DAS PROPOSTAS 
10.1. A análise e o julgamento das propostas 
serão realizados pela Divisao de Pesquisa da 
PROPESP e Comitê Interno de Iniciação Cientlfica 
da UEAP. Caso necessário. o Comitê Interno 
poderá solicitar pareceres de consultores· Ad-hoc"; 
10.2. O processo de seleção obedecerá aos 
seguintes procedimentos: 
10.2.1. PRIMEIRA ETAPA 
10.2.1.1. Análise dos documentos apresentados 
(classificatória e eliminatória). 
10.2.2. SEGUNDA ETAPA 
10.2.2.1. Análise de Projetos. 
10.2.2.2. Os projetos serão analisados conforme 
critérios estabelecidos no anexoV. 
10.2.2.3. A classificação das propostas dar-se-á 
por ordem decrescente de pontuaçao, sendo que 

. os primeiros colocados farão jus à bolsa CNPq; 
10.2.2.4. Nos casos de empate, as prioridades 
serão dadas ao orientador com maior pontuação 
de produtividade no Currfcu/o Lattes. 
10.2.3. TERCEIRA ETAPA 
10.2.3.1. Análise Curricular de orientadores e 
acadêmicos(as). . 
10:2.3.2. A análise curricular será realizada de 
acordo com os critérios estabelecidos no anexo IV. 
11. RECURSOS 
11.1. Os recursos deverão ser encaminhados pelo 
professor diretamente à PROPESP/UEAP, até 48 
horas após a divulgação dos resultados e deverão 
detalhar os pontos considerados insatisfatórios,. 
preferencialmentP r.om comprovações e 
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justificativas detalhadas. Não serão consideradas 
eventuais modificações de pontuação em razão de 
desatualização de Currículo Latlesfornecido. 
11.2. O fórum de julgamento dos recursos será 
feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós
Graduação da UEAP e Comité Interno de lniciaçao 
Cientlfica. 
12. CRONOGRAMA 
12.1. O processo seletivo ocorrerá segundo 
estabelecido no quadro abaixo: 
ATMDADE PERIODO 

Inscrição e submissão de 
11 a 24 de 

propostas de projetós 
novembro 
2013 

Homologação 
25 novembro 
2013 
05 de 

Resultado Parcial da Seleção Dezembro de 
2013 
48 horas após 
o Resultado 
Parcial da 

Pedidos de Reconsideração Seleção 
divulgado no 
site da UEAP 
-

Avaliação dos . pedidos de 06 a 09 de 
Dezembro de recursos 2013 
09 de 

Resultado final pós recursos Dezembro de 
2013 

Implementação das bolsas Até 10 
! (entrega do termo· de Dezembro de 
· compromisso assinado pelo 2013 

orientador e oelo bolsista) 

I 

13. DOS DOCUMENTOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 
13.1. Para implementação da bolsa de IC, 
acadêmicos e orientadores deverão entregar na 
PROPESP/UEAP, até a data de implementação 
das bolsas, a seguinte documentação: . 
13.1.1. Termo de compromisso assinado pelo 
bolsista e orientador; 
13.1.2. Quando for o caso. Termo de aprovação 
do Comité de Ética em Pesquisa da instituição ou 
aquela existente no Estado; 
13.1.3. O projeto de pesquisa que envolver 
produtos transgénicos deverá apresentar o 
Certificado de Qualidade em Biossegurança. 
conforme Decreto 1.752/95 da Presidência da 
República; 
13.1.4. No caso de projetos que envolvem as 
atividades de. coleta e ou de captura de elementos 
da fauna e/ou da flora, é necessário licença da 
Instituição Ambiental Com.petente. conforme 
exigências da legislação em vigor. É indispensável 
que o professor realize o Cadastro Técnico 
Federal junto ao IBAMA e respectivo registro no 
sistema de Autorização e Informação em 
Biodiversidade (SISBIO); 
13.1.5. Comprovante de conta bancária do 
acadêmico no Banco do Brasil (apenas para 
candidato( a) contemplado(a) com bolsa) 
14. DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
14.1. O CNPq ou a UEAP poderão cancelar ou 
suspender a quota a qualquer momento, caso se 
verifique o não cumprimento das normas 
estabelecidas. · 
14.2. A bolsa. uma vez concedida, não configura 
vinculo empregatlcio do aluno com o CNPq ou 
UEAP. 
14.3. O presente Edital poderá se revogado ou 
anulado a qualquer momento, no todo ou em 
parte, por motivo de.interesse público ou exigência 
legal, em decisão fundamentada, sem que isso 
implique direito à indenização ou reclamação de 
quaisquer naturezas . 
14.4. Casos omissos a este Edital serão 
analisados pelo Comitê Interno de IniciaÇão 
Científica da UEAP. 
14.5. A inscrição para os Programas de Iniciação 
Cientlfica por parte do orientador e do acadêmico 
implica na aceitação de todos os itens descritos 
neste Edital. 

Macapá, 08 de novembro de 2013. 

· eira Borges 

/ 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Inscrição número: Data: Renovaç 
ao ( ) 
Novo ( ) 

~:S~~~~r!··~t~it~%~;~~~1)~~;. 
Titulo do Projeto de Pesquisa: 

--~---------------
O projeto,possui financiamento? 
·--·------------------·-------1 
Titulo do Projeto do candidato a bolsista: 
--·-------- --------------

Grupo de Pesquisa ao qual está vinculado: 
-----·-,------,---,----,~----___.,.--------,-

0 projeto está vinculado com algum curso de 
Pós-Graduação Stricto Sensu: caso afirmativo, 

qual curso? ----·-------------
Área do conhecimento (CNPq): . 
IOENTIFIC~Çlõ OO:Qf:tJENT~fti~ : :;~,;~!;;!\:,,
Nome Completo: 
Fone/Celular: -,-=E=--m--a::-ii:----.--,C=c:P=F: 

1-_.,---,-------- . -
1

·. RG Data de órgão 
Emissão: Emissor: 

-~---------+=-----·-~-----
Colegiado ao Titulação: Regime de 
qual pertence: Trabalho: 

Curriculum l.attes N" total de· alunos com 
atualizado em;. bolsa do PIBIC: 

IDEN'flf11ÇAQ,\i>:QO:(:AN[)I[)A'fQ,, .;~,_,,,.;~''"' 
r Titulo do Projeto: 

Nome completo: CPF 

Curso de Graduação: 

1 
Data de ' Sex I R 
Nascimen o: I G: 
to: 

Endereço (rua,av,n"): 
• J ~:omplement 

Bairro: j Cidade: Estado: CEP:--
Fone: Celular: Fax: Email: 

Curr-ic-ulum Lattes ,-Conta -r--=A-g7ên-c7i +-::B-an,_c-o-1 

atualizado em: corrente: a: 

~~=~Jt~i1~~~i~&~i~~~t 
estudante: 1 orientador: 

Data: Assinatura do 1 Assinatura do I 

ANEXO 11 

ANEXO 11 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS

GRADUAÇÃO 
DIVISÃO DE PESQUISA 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO 

N" DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROPONENTE 

(preenchido no momento da inscrição) 
l 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Macapá-AP 
2013 

N" DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROPONENTE 

(preenchido no momento da inscrição) 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO 

Plano de Trabalho submetido ao Programé 
Institucional de Iniciação Científica da UEAP/CNPc 

SUMÁRIO 

Área de concentração: 

· Macapá-AP 
2013 

1 INTRODUÇAO- CONTEXTUALIZAÇAO DA 

INVESTIGA CÃO 
Descrever a temática. ·apresentar o 

problema e fazer a justificativa 
É a apresentação do tema a ser 

estudado. Corresponde à contextualização da 
proposta para que o leitor (avaliador) possa 
perceber em que sentido o assunto é abordado. 

Nessa primeira parte do projeto é 
recomendado que o proponente consiga justificar 
a importância do tema escolhido, tendo redação 
objetiva, concisa e clara para apresentar a 
proposta de trabalho. 

É a descrição esclarecedora, objetiva e 
precisa da questão que preocupa, inquieta ou 
desperta curiosidade do autor. 

./ O tema deve ser apresentado do geral 
para o específico; 

,; É o que dará. sentido à produçao da 
1 pesquisa; 

;-' Deve deixar clara uma visão científica 
do autor; 
A problematização do tema é a 

. definição direta e resumida do assunto a ser 
enfocado. ·tendo frases na afirmativa ou na 
interrogativa, para poder justificar o que vai ser 
estudado. 

O pesquisador deve, a partir do tema 
delimitado, formular uma questão, 
problematizando a temática cujo trabalho de 
investigação procurará solucionar. 

f---·-------- ---·-···------1 

2 HIPOTESES 

Hipóteses constituem "respostas" supostas e 
provisórias ao problema. 
São respostas temporárias que formulamos da 
indagação do problema .. sendo esta pesquisa 
lógica, baseada em pesquisas anteriores. 
ENUNCIADO DE HIPÓTESES 
Uma hipótese aplicável deve· 

a) ser conceitualmente clara 
b) ser específica (Identificar o que deve 

ser observado) 
c) Ter referências empíricas (verificável) 
e) ser simples 
f) estar relacionada com as técnicas 

disponíveis 
g) estar relacionada-com uma teoria 

3 OBJETIVOS . 
;;. A definição dos Objetivos determina o 

que o pesquisador quer atingir ·com a 
realização do trabalho de pesquisa. 

;;. Uma estratégia para se definir os 
Objetivos é iniciar seu enunciado com o 
verbo no infinitivo esclarecer tal coisa; 
definir tal assunto; procurar aquilo: 
oennitlr aauilo outro, demonstrar alguma 
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coisa etc. 
3.1 GERAL 
Os Objetivos deverão indicar o que se pretende 
alcançar com a pesquisa a ser realizada, 
portanto muita atençao. Assim como nas demais 
partes do projeto, devem-se . expor os 
argumentos com clareza e de maneira 
encadeada. 
> Deve está ligado a uma visão global do tema. 
> Deve ser iniciado com um verbo de ação 
> Não esquecer que os objetivos devem 
responder a(s) pergunta(s) da pesquisa. 
3.2 ESPECÍFICOS 
> Deve ser iniciado com um verbo de ação. 
> Meios de atingir o objetivo geral e serem 
aplicados em situações particulares. 
>Tem função intermediária e instrumental; 

> São desdobramentos que dão suporte ao 
objetivo 

geral. -· 
4 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
Na justificativa. manifestações do autor sM 
consideradas as razOes de realização da 
pesquisa, bem como a relevfmcia, experiência ou 
afinidade do pesquisador com o tema escolhido, 
contribuições da pesquisa, interesse institucional 
e/ou pessoal, 
além da viabilidade do oroieto. 

1-

5 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura apresenta os conceitos 
teórico-empíricos que nortearam a pesquisa. O 
texto deve ser construído a partir de material 
bibliográfico publicado, preferencialmente nos 
últimos cinco (05) anos. 
É a descrição das referências: pensamentos, 
co_ncepções o.u construções que formam o 
estado da arte do assunto. Estes nortearão o 
autor no desenvolvimento da sua pesqu, __ 
O autor deve explicitar o que 
pesquisadores/autores expOem sobre a temática 
do projeto. · 

6MATERI~E~-TO_D_O_S _____________ _ 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Deve ser descrito minuciosamente o local· onde 
será implantado o projeto de pesquisa 

6.2 METODOS DE PESQUISA 

;;. A Metodologia é a explicação minuciosa, 
detalhada, rigorosa e exata de toda ação 
a ser desenvolvida no método (caminho) 
do trabalho de pesquisa. 

;;. É a explicação do tipo de pesquisa, do 
instrumental a ser utilizado (questionário, 
entrevista etc), do tempo previsto, da 
equipe de pesquisadores e da divisão do 

trabalho, das formas de tabulação e 
tratamento dos dados, enfim, de tudo 
aquilo que se utilizará no trabalho de 
pesquisa. 

Todos os pàSsos de como a será desenvolvida a 
pesquisa. É o como fazer, ou seja, como 
pesquisar? 

No capitulo procedimentos metodológicos, 
devem ser descritos. de modo detalhado, os 
procedimentos de coleta e de análise dos dados. 
Este item deve permitir ao leitor a possibilidade 
de refazer os passos da pesquisa sem que haja 
necessidade de consultar o autor. 

Quando a pesquisa envolver seres humanos, 
faz-se necessário que sejam mencionados os 
cuidados em relação aos preceitos éticos da 
pesquisa. 

As técnicas adotadas para obtenção dos dados 
devem ser detalhadas. Quando os 
procedimentos forem de amplo conhecimento da 
área em estudo, é desnecessário escrevê-los 
minuciosamente, basta que se indique o nome 
da técnica e autores. Com relação aos materiais, 
devem ser incluídas as especificações técnicas.e 
as quantidades exatas, bem como a procedência 
e o método de preparaçao. O nome comercial 
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dos produtos qulmicos só deve ser indicado estágio remunerado em instituição publica ou 
quando for de importância fundamental; do privctlla. 

Graduação pts 

contrário, deve-se adotar a denominação 
Participação como 0,5 

. genérica. Os animais. plantas ou 
membro efetivo de pontos 

: Microorganismos utilizados no experimento 
1 banca examinadora por 
1 de concurso concurso 

devem ser indicados pelo nome cientifico 
(gênero e espécie). O pesquisador poderá utilizar 

Macapá, __ de __ de 2013 público para o -até 5,0 

fotos e/ou desenhos esquemáticos para facilitar L-
magistério superior pts. 

a compreensão dos procedimentos. Coordenação de 1 ,O ponto 

6.5 ANÁLISE DOS DAÓOS I 
projeto de por 

Assinatura do( a) candidato(a) 1 
2 

pesquisa, de projeto-
ensino ou de até 3.0 

ANEXO IV -A 
I 

extensao pts. --

7 INFRAESTRUTURA DE APOIO EXISTENTES 
t!ICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULUM LATTES TOTAL-A 

PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO 
.ORIENTADOR(A) Pontu p 

Mencionar outros itens que servirão de apóio ao 
PRODUÇÃO 

ação Quan on 

projeto de pesquisa. 
Orientador( a): Data: -CIENTÍFICA . 

máxim tidad tu 

Avaliador( a): l a por e aç 
item ão 

7.1 INSTALAÇOES FISICAS E LABORATÓRIOS - --- Autoria de livro 3,0 

p pontos 
Pontuaçã 

. 
N 

Q!Ja'O on 1 
por 

AVALIAÇÃO 
o livro-

o tidad tu 

7.2 VEICULOSIEMBARCAÇOES 
máxima até9,0 
por item 

e aç 
ão 

pts 

Doutora 10 
Organização de livro 1 ,O 

Formaç do pontos 
lndic ponto 

ão Mestrad 
ar a 

2 
por 

I'·' EQUIPAMENTOS 

I 

1 5 pontos maior livro-
académi o fonna 1 

c a Especial 
até 3,0 

ização 
2 pontos ção pts 

Capitulo de livro 
Orientação de 2,0 

I 

2,0 

7.4 OUTROS RECURSOS MATERIAIS 
2 Tese/Doutorado - pontos 

pontos 

aprovada por tese 3 
por 

capitul 

\ 
-até o-até 

10,0 pts 4,0 pts 

8 EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO Orientação de 1,0 Artigo completo 2,0 I 
' 

Dissertação/Mestra pontos publicado em pontos i 

3 
do - aprovada por periódico cientifico por I 

4 ! 

9 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 
dissertaç internacional indexado artigo 

1-· ão -até pela CAPES -até 
8,0 pts 8.0 pts 

REFERENCIAS Orientação de 0,5 Artigo completo 1,0 

Relacionar todas as citações mencionadas no Monograf1a/Especia pontos publicadoém pontos 
lização- aprovada I PN periódico cientifico 

corpo do projeto, conforme ABNT. 4 ; 5 
por I monograf nacional indexado artigo I 

ia-até pela CAPES -até 
6.0 pts 6,0 pts 

Orientação de 0,4 Resumo expandido 0,5 
Monografia/Gradua pontos publicado em anais de pontos 

5 
çâo - aprovada por evento cienilfico por 

monograf 6 internacional trabalh 

APÉNDICE - CRONOGRAMA FINANCEIRO ia -até o-até 
4.0 pts 4,0 

DETALHADO Orientação 0,4 pts. 

MATERIAL DE CONSUMO concluída de aluno pontos Resumo expandido 0,5 

PASSAGENS E DESPESAS COM 6 
bolsista de por publicado em anais de pontos 

LOCOMOÇÃO 
inir.iaçilo cient!!ica bolsista- 7 evento científico 

I 

I . 
por 

I ANEXOS 
1 a(E: 4,u nacionai trabalh 

.,~;; o-até 
1-

Participação como 2,0 " 

membro efetivo de pontos 
4,0 pts ! I 

ANEXO 111 7 banca examinadora por tese Resumo expandido 0,4 l 

de tese de -até publicado em an-ais de ponto 

Doutorado · 10,0 pts. 8 
evento cientifico por 

Participação como 1,0 ponto regionaVIocal trabalh 

Eu regularmente membro efetivo de por o-até 

matriculado (a) no ___ ~emestre do curso de 
8 banca examinadora dissertaç 4,0 pts 

de Dissertação de ão- até Resumo publicado em 0,5 

sob matricula Mestrado 5,0 pts. anais de evento ponto 

no da Universidade do Estado do 
1- 'Participação como 0,5 cientifico internacional 

9 
por 

Amapá - UEAP, portador (a) do RG n• membro efetivo de pontos 'trabalh 

9 
banca examinádora por - o-até 

e do CPF n• de pós-graduação trabalho 3,0 pts ___.J 

DECLARO, para os lato sensu -até 2.0 Resumo publicado em 0,2 

devidos fins, que não possuo nenhum vínculo (Especialização) pts anais de evento pontos 

e:npregatlcio, bolsa de iniciação cientifica, 
Participação como 0,4 ponto I 1 científico nacional por 

membro efetivo de por o trabalh 

tecnologia, docência e/ou bolsa trabalho da UEAP. 1 banca examinadora trabalho 
I 

o-até 

de outra instituição fomentadora bem como 
o 

de Moriografia:de -:.até 2,0 ·'---· . 3,0 pt 
ou -
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Inscrição número: Data: Renovaç 
ao( ) 
Novo ( ) 

g:tt~rtA·t~l--~~~Jf~~~;·;~~ 
1
_Tt_tu_lo_d_o __ Pr_o:..:.je...:.to_d_e __ Pe_s_q,_u_isa: ______ __:_ 

O projeto possui fmanciamento? 
-·--·---------------------------j 
Titulo do Projeto do candidato a bolsista: 

Grupo de Pesquisa ao qual está vinculado: 
---·------,.----;--:----;-------:----1 
O projeto está vinculado com algum curso de 
Pós-Graduaçao Stricto Sensu: caso afirmativo, 
qual curso? 

Área do conhecimento (CNPq): 

IOENTI~IC~ÇM> 00: ~RIENT~!tf1-"'~ 
Nome Completo: 

(DIÁRIO. OFICIAL) 

Macapá-AP 
2013 

N° DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROPONENTE -

(preenchido no momento da inscrição) 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO 

Plano de Trabalho submetido ao Program< 
Institucional de Iniciação Científica da UEAP/CNPc 

Área de .concentração: 

Macapá-AP 
2013 

-T~--~--~~=-----~ 
Fone/Celular: E-mail: CPF: SUMÁRIO 

!---------1-----·-h---::-

1-

RG Data de órgao __ _ 

Emissão: Emissor: 
,.---------+-------t-:::-·-----

1 

Colegiado ao Titulaçao: Regime de : 
qual pertence: Trabalho: 

i 
1 Curriculum Lattes I N° total de alunos com 
1 atualizado em:. bolsa do PIBIC: 

1 

lDENTit=IÇAÇ,\9 i!>Q:~[)JQA'J'Q.,, · 1.í ,,, .. ,~;; .,,, 
Titulo do Projeto: 

Nome completo: 

Curso de Graduação: 

CPF 

Matricu 
la: 

D•ta '' Se• 1 R 1 Em''" I uF'~DO~ 
Nasctmen o I G o de 

to l . :m'"' 
· Endereço (rua,av,n°): I ~:omplement 

Bairro: j Cidade: ~~stado: CEP:-
Fone: Celular: ·:::Fa_x_:-------+=E_m_a.,-il:--1 
----- J~r:- --T-e-:--:-+-::---! 
Curriculum Lattes Conta Agênci Banco 
atualizado em: corrente: a: 

. DECl:ARO:CONHECE~,E~CON~O!l:'CS!f" 
o EDr1'4V~~2õ1:ll!•~i~.l,iJ~~t;,f#!i!*9-~;~ffé 

estudante: · orientador: 
Data: Assinatura do 1 Assinatura do I 

ANEXO 11 

ANEXO 11 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS

GRADUAÇÃO 
DIVISÃO DE PESQUISA 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO 

N• DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROPONENTE 

(preenchido no momento da inscriçao) 
I 

1 INTRODUÇAO- CONTEXTUALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO 
Descrever ·a temática. ·apreseiitãr o 

problema e fazer a justificativa 
É a apresentaçao do tema a ser 

estudado. Corresponde a contextualização da 
proposta para que o leitor (avaliador) possa 
perceber em que sentido o assunto é abordado. 

Nessa primeira parte do projeto é 
recomendado que o proponente consiga justificar 
a importância do tema escolhido, tendo redação 
objetiva, concisa e clara para apresentar a 
proposta de trabalho. 

É a descrição esclarecedora, objetiva e 
precisa da questão que preocupa, inquieta ou 
desperta curiosidade do autor. 

./ O tema deve ser apresentado do geral 
para o específico; 

./ É o que dará sentido à produçao da 
pesquisa: 

./ Deve deixar clara uma visao científica 
do autor; 
A problematização do tema é a 

definiçao direta e resumida do assunto a ser 
enfocado, tendo frases na afirmativa ou na 
interrogativa, para poder justificar o que vai ser 
estudado. 

O pesquisador deve. a partir do tema 
delimitado, formular uma questão, 
problematizando a temática cujo trabalho de 
investigação procurará solucionar. 

r---------·--·-----~--j 

2 HIPOTESES 

Hipóteses constituem "respostas" supostas e 
provisórias ao problema. 
São respostas temporárias que formulamos da 
indagação do problema, sendo esta pesquisa 
lógica, baseada em pesquisas anteriores. 
ENUNCIADO DE HIPÓTESES 
Uma hipótese aplicável deve: 

a) ser conceitualmente clara 
b) ser especifica (ldentifiGar o que deve 

ser observado) 
c) Ter referências empíricas (verificável) 
e) ser simples 
f) estar relacionada com as técnicas 

disponíveis 
g) estar relacionada-com uma teoria 

3 OBJETIVOS 
>- A definição dos Objetivos determina o 

que o pesquisador quer atingir com a 
realização do trabalho de pesquisa. 

~ Uma estratégia para se definir os 
Objetivos é Iniciar seu enunciado com o 
verbo no infinitivo esclarecer tal coisa; 
definir tal assunto; procurar aquilo; 
pennlllr aquilo outro, demonstrar a_lguma 

I 

coisa etc. 
3.1 GERAL 
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Os Objetivos deverão indicar o que se pretende 
alcançar com a pesquisa a ser realizada, 
portanto muita atençao. Assim como nas demais 
partes do projeto, devem-se expor os 
argumentos com clareza e de maneira 
encadeada. 
>Deve está ligado a uma visão global do tema. 
> Deve ser iniciado com um verbo de ação 
> Não esquecer que os objetivos devem 
responder a(s) pergunta(s) da pesquisa. 
3.2 ESPECÍFICOS 
> Deve ser iniciado com um verbo de açao. 
> Meios de atingir o objetivo geral e serem 
aplicados em situações particulares. 
> Tem função intermediária e instrumental; 

> sao desdobramentos que dão suporte ao 
objetivo · 

geral. 
4 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
Na justificativa, manifestações do autor sao 
consideradas as razões de realização da 
pesquisa, bem como a relevância, experiência ou 
afinidade do pesquisador com o tema escolhido, 
contribuições da pesquisa, interesse institucional 
e/ou pessoal, 
além da viabilidade do oroieto. 

I 
5 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão. da literatura apresenta os conceitos 
teórico-empíricos que nortearam a pesquisa. O 
texto deve ser construído a partir de material 
bibliográfico publicado, preferencialmente nos 
últimos cinco (05) anos. 
É a descriçao das referências: pensamentos, 
concepções o.u construções que formam o 
estado da arte do assunto. Estes nortearão o 
autor no desenvolvimento da sua pesq~, __ 
o autor deve explicitar o que 
pesquisadores/autores expõem sobre a temática 
do projeto. · 

-6 MATERIAL EMETODOS 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Deve ser descrito minuciosamente o local onde 
será implantado o projeto de pesquisa 

6.2 METODOS DE PESQUISA 

;,. . A Metodologia é a explicação minuciosa, 
detalhada, rigorosa e exata de toda açao 
a ser desenvolvida no método (caminho) 
do trabalho de pesquisa. 

> É a explicação do tipo de pesquisa, do 
instrumental a ser utilizado (questionário, 
entrevista etc), do tempo previsto, da 
Elg_UiQ_e depesquisadore~ e da divisão do 

trabalho, das. formas de tabulação e 
tratamento dos dados. enfim, de tudo 

. aquilo que se utilizará no trabalho de 
pesquisa. 

Todos os passos de como a será desenvolvida a 
pesquiSa. i'É'"ó como fazer;' ou seja, como 
pesqUiSãr? · , 

No capítulo procedimentos metodológicos, 
devem ser descritos. de modo detalhado, os 
procedimentos de coleta e de análise dos dados. 
Este item deve permitir ao leitor a possibilidade 
de refazer os passos da pesquisa sem que haja 
necessidade de consultar o autor. 

Quando a pesquisa envolver seres humanos, 
faz-se necessário qu~ sejam mencionados os 
cuidados em relação aos preceitos éticos da 
pesquisa. 

As tê.cnicas adotadas para obtenção dos dados 
devem ser detalhadas. Quando os 
procedimentos forem de amplo conhecimento da 
área em estudo, é desnecessário escrevê-los 
minuciosamente, basta que se indique o nome 
da tê.cnica e autores. Com relaçao aos materiais. 
devem ser incluídas as especificações técnicas e 
as quantidades exatas, bem como a procedência 
e o método de preparaçao. O nome comercial 
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dos produtos qulmicos só deve ser indicado estágio remunerado em instituição publica ou 
quando for de importância fundamental; do privoc.ia. 

Graduação pts 

contrário. deve-se adotar a denominação 
Participação como 0,5 

. genérica. Os animais, plantas ou 
membro efetivo de pontos 

: Microorganismos utilizados no experimento 
1 banca examinadora por 
1 de.concurso concurso 

devem ser indicados pelo nome cientifico 
(gênero e espécie). O pesquisador poderá utilizar 

Macapá, __ de __ de 2013 público para o -até 5,0 

fotos e/ou desenhos esquemáticos para facilitar '---
magistério superior. pts. 

a compreensáo dos procedimentos. - COO<doooçào d• J 1,0 ponto 

6.5 ANALISE DOS DADOS I 
projeto de por 

Assinatura do( a) candidato(a) 1 
2 

pesquisa, de projeto-· 

ANEXO IV -A 
ensino ou de até 3,0 

I 
extensão pts. 

t=ICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULUM LATTES TOTAL-A 
7 INFRAESTRUTURA DE APOIO EXISTENTES 
PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO 

ORIENTADOR(A) Pontu p 

Mencionar outros itens que servirão de apóio ao 
PRODUÇÃO 

ação Quan on 

projeto de pesquisa. 
Orientador( a): ~Data: ]·· 

CIENTÍFICA 
mãxim tidad tu 

Avaliador(a): • 
a por e aç 
item ão 

7.1 INSTALAÇOES FISICAS E LABORATÓRIOS 
- --- Autoria de livro 3,0 

Pontuaçã 
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Comentários sobre a nota 

... -P-on_tu_a_ç_ã_o----·--------,-----11 
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I Justificativa da nota I 

Pontuação 

'Nõtal=inal 

_Assina!ura do avaliador 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO . 

PREGÃO ELETRÔNICO N°01112013-UEAP 

A Universidad~ do Estado do_ Amapá, 
através de sua Pregoeira, designada através da 
Portaria n• 049/2013-UEAP, levam ao 
conhecimento aos interessados que, na forma da 
Lei n° 10.520/2002, Decreto n• 3.555/00, do 
Decreto n• 5.450/05, do Decreto ~' ~';31 n• 
2.648, de 18.06.2007, Lei Complementar n° 
123/2006, Lei Complementar Estadual n• 
0044/2007, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal n• 8 666/93 e suas alterações posteriores, 
e ·demais normas aplicáveis ao objeto deste 
certame. na modalidade PREGÃO, . na forma 
ELETRÔNICO. do tipo Menor Preço por Item, 
que visa á aquisiçao de materiais de consumo de 
Informática, destinados a atender_ a necessidade 
da Universidade do Estado do Amapá, confomne 
especificações constantes do Edital e seus 
Anexos. 
INÍCIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: a partir da 
publicação no diário oficial do Estado do Amapá e 
no site www.licitacoes-e.com.br até as'10h do dia 
05 de dezembro de 2013, horário de Brasília. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h, do dia 
05 de·dezembro de 2013. horário de Bras f lia. 
ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: às 16 
horas. do diá 05 de dezembro de 2013, horário de 
Brasllia. 
Obtençao do Edital: no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com. br. 
N° DA LICITAÇÃO: 516446 
Informações: pelo telefone (96) 2101-0504 das 
07:30 ás 12:00 e das 14:30 às 18:00 h e email: 
cpl@ueap.edu.br ou cpl.ueap@gmail.com 

Macapá-AP. 19 de novembro de 2013. 

Maria lra~~l_ia Cruz 
PreQ5)elra/UEAP 

-
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01212013-UEAP 

A Universidade do Estado do Amapá. 
através de sua Pregoeira, designada através da 
Portaria n° · 049/2013-UEAP, levam ao 
conhecimento aos interessados que. na forma da 
Lei n• 10.52Ó/2002, Decreto n• 3.555/00. do 

• 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Decreto n• 5.450/05. do Decreto Estadual n• 
2.648, de 18.06.2007, Lei Complementar n• 
123/2006, Lei Complementar Estadual n• 
0044/2007. com aplicação subsidiária da lei 
Federal n• 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
e demais normas aplicaveis ao objeto deste 
certame, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRONICO, do tipo Menor Preço por Item, 
que visa à aquisição de materiais permanentes, 
destinados a atender a necessidade da 
Universidade do Estado do Amapá, conforme 
especificações constantes do Edital e seus 

Anexos. 
INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: a partir da 
publicação no diário oficial do Estado do Amapá e 
no site www.licitacoes-e.com.br até as 10h do dia 
06 de dezembro de 2013, horário de Brasília. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h, do dia 
06 de dezembro de 2013, horário de Brasilia. 
ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: às 16 
horas, do dia 06 de dezembro de 2013. horàrio_ de 
Brasília. 
Obtençáo do Edital: no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. 
N° DA LICITAÇÃO: 516492 
informações: pelo telefone (96) 21()1-0504 das 
07:30 às 12:00 e das 14:30 às 18:00 h e emaii: 
cpi@ueap.edu.br ou cpl.ueap@gmail.com 

Macapá-AP, 19 de novembro de 2013. .. 
':-4 ·\.~W 

Maria lrací'Sifva /a Cruz 
Pre_eoei~a/UEAP 

Sociedades de Economia Mista 

(CEA ) 
Francisco Antonio A. Correia Lima 

AVISO DE·LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2013 -CUCEA. 

A Companhia de E'etric•dade do Amapá - CEA. 
através de sua Pregoe.ro (a) nomeados pela 
Portar,a n• 379, de 17 de julho de 2013, comunica 
ás fumas interessadas qve estará realizando 
lic;tação na modalidade PREGAO PRESENCIAL 
t1po Menor preço global, no horário e forma ~ 
seguir relacionados. com base no que dispõe a Lei 
Federal 10.520 de 17 de JUlho de 2002. 
regulamentada pelo Decreto n• 3.555 de 08 de 
agosto de 2000. da Lei Estadual n• 044/2007, da 
Lei Complementar n• 12312006, de 14 de 
dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n• 
5 204, de 05 de setembro de 2007, pelo Decreto n• 
5.450/05 de 26 de março de 2007 e alterações 
posteriores com aplicação subsidiaria pela Lei n• 
8 666/93 de 21 de junho de 1993. A Licitação tem 
como ObJeto: Contratação de 01 Catraia para 

1 atender as comunidades do Carapanatuba, 
~ Pescada, Fugidinho, Fugido Grande, Cacau, 

r.r.anoel José, Mãe do Rio, Aquariquara e 
rracuúba para os serviços de manutenção de 
rede e outros serviços emergenciais, sob a 
responsabilidade do Departamento Comercial - · 
')COM 

Abertura. ·18/1212013 
:iora: 9h:00mln 
Local: Escritório do Distrito do Abacate da 
Pedreira-
OBS: Edital completo poderá ser obtido 
gratuitamente na sala da Comissão de Licitação da 
CEA. no endereço acima citado, em arquivo digital, 
c~ra mídia deverá ser fornec1da pelos licitantes 
~tJressados, ou no Site www.cea.ap.gov.br, aba 

de Licitação. 

Macapé-AP. 19 de n~vembro de 2013. 
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Nara Ri~a Carmo de Sousa 
Pregoei - CLIPRE/CEA 

__ PORTAR! _W 379113-PRE/CEA 

~~0~a~es;a·~·;;~~~;·=~~~ 
(Rui Guilherme Smith.Ncves 

ATA DA 39" ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 

AMAPÁ • CAESA, REALIZADA NO DIA 
07.11.2013. 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e treze. às nove horas, na Sede da Companhia 
de Agua e Esgoto do Amapá - CAESA, situada na 
Avenida Ernestino Borges, n• 222. Bairro Central, 
nesta cidade de Macapá/AP, na sala de reuniões 
da Presidência da CAESA, por convocação do 
Conselho de Administração I CAESA, realizou-se 
a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da 
CAESA, representando mais de dois terços do 
Capital Social. conforme consta no ''Livro de 
Presença" dos Acionistas. Assumiu a direç~o dos 
trabalhos o Senhor RUY GUILHERME SMITH 
NEVES - Presidente da Companhia e do 
Conselho de Administração. Verificando haver 
"quorum" legal, abriu a Sessão com boas vindas e 
agradecimento pela . presença de todos, 
convidando para compor a mesa como Presidente 
de Honra, o . Excelentlssimo Senhor JOSÉ 
CASSIANO DE FREITAS, Subprocurador do 
Estado do Amapá, representando o Acionista 
Majoritário e Controlador da Companhia, 
designado através do DECRETO n• 6298, de 
05.1 !.2013. bem como os acionistas presentes. 
membros dos Conselhos de Administração e 
Fiscal da CAESA. convidados ea senhora SUEL Y 
GUIMARÃES, Assessora dos Conselhos de 
Administração e Fiscal. para secretariar a presente 
Assembleia. O Presidente do CONSAD Realizou a 
leitura do Edital de Primeira ConvocaÇão para a 
AGO, publicado no Diário Oficial do Amapá n• 
5580, de 25.10.2013; n• 5581. de 25.10.2013; n• 
5582, de 29.10.2013 e no Jornal "A Gazeta" de 
25.10.2013. Realizou a leitura do Edital de 
Segunda Convocação para a AGO, publicadono 
Diário Oficial.do Amapá n• 5584, de 31.10.2013; n• 
5585, de_01.11.2013 e 5586, de 04.11.2013 e no 
Jornal "A Gazeta' de 1, 2. :< 4 Realizou a leitura 
do Decreto n• 6298. de 05., "i.2u13, que designou 
o representante legal do Governo do Estado do 
Amapá. Informou que as Demonstrações 
Financeiras, Pa·receres do Conselho de 
Administração. do Conselho Fiscal, das Auditorias 
Interna e Externa, referentes aos exerclcios 
encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2012, 
respectivamente, foram publicadas através do 
Diário Oficial do Estado n• _5567. de 07.10.2013; n• 
5568, de 08.10.2013 e n• 5569, de 09.10.2013 e 
através do Jornal "A Gazeta" nos dias 11, 12, 13, 
14 e 15.10.2013.1nformou que foi o aviso aos 
acionistas sobre a disponibilidade das contas 
referentes aos exercfcios · 2011 e 2012 foi 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 
5567, de 07.10.2013; n• 5568, de 08.10.2013; n• 
5569. de 09.10.2013 e no Jornal "A Gazeta" nos 
dias 08, 09 e 10.10.2013. 
respectivamente.Finalizou o informe. dizendo que 
as ·peças flsicas dos documentos referentes às 
gontas, de 2011 e 2012 continuam à disposição 
dos acionistas para as consultâsque-se fizerem 
necessárias. Em seguida, o Presidente do 
CONSAD convidou o representante do acionista 
majoritário para presidir os trabalhos. Este 
agradeceu e declinou da deferência. Retomando 
os trabalhos o Presidente do CONSAD 
pronunciou-se confotme segue: "De acordo com o 
art. 12 do Estatuto da CAESA e em consonáncia . 
com o art.132 da Lei 6.404/76 e suas alterações 
posteriores, deverá· ocorrer Assembléia Geral 
Ordinária. para aprovação das Contas dos 
Administradores e votação das Demonstrações 
Financeiras, conforme segue na ordem do dia: 
ITEM UM - Tomar as contas dos administradores. 
examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Financeiras. Pareceres do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal, das Auditorias 
Interna e Externa, referentes aos exerclcios 
encerrados em 31.12.2011 e 31.12.2012, ITEM 
DQ!-ª._- Eleger os membros do Conselho Fiscal e 
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Suplentes,. ITEM TRÊS - Promover alteração do 
Estatuto, em seu artigo 7° que trata do valor 
monetário do Capital Social da Empresa, ITEM 
QUATRO • Fixar. de acordo com a lei. a 
Remuneração dos Administradores, ITEM CINCO 
- Reformar o Estatuto Social da Companhia. 
Seguindo a ordem colocou em pauta o ITEM UM -
Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras, 
Pareceres do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal, das Auditorias Interna e Externa. 
referentes aos exerclcios encerrados em 
31.12.2011 e 31.1·2.2012 .. O Presidente da 
Assembléia, tendo em vista que todos os 
documentos referenciados no item 01 da pauta já 
foram amplamente colocados à disposição dos 
acionistas, propõe a dispensa da leitura dos 
documentos referentes às contas de 2011 e 20.12. 
Proposta aceita. Submete à apreciação da 
Assembléia .as Contas da CAESA . no exercício 
2011. Após votação, as Contas da CAESA, 
exerclcio 2011·, são aprovadas por unanimidade 
pela AGO, com as ressalvas apontadas nos 
Pareceres da Auditoria Externa, Auditoria Interna 
da CAESA e Conselho Fiscal da CAESA. Submete 
à apreciação da Assembléia as Contas da CAESA 
no exerclcio 2012. Após votação. as Contas da 
CAESA, exerclcio 2012. são aprovadas por 
unanimidade pela AGO, com as ressalvas 
apontadas nos Pareceres ·da Auditoria Externa, 
Auditoria Interna da CAESA e Conselho Fiscal da 
CAESA.Em seguida, foi colocado em pauta o 
ITEM DOIS - Eleger os membros do Conselho 
Fiscal e Suplentes.A Assembléia Geral Ordinária 
deliberou pela recondução dos membros atuais, 
sendo · membros titulares os 
senhoresMICHERLON MENDONÇA DOS 
.$ANTOW bra~ilei~o. •. ca~ado. Bacharel em 

Secretariado Executivo, RG n• 211553 -
POLITEC/AP e CPF n• 432.098.662-87, residente 
e domiciliado na Avenida Sétima, bairro Araxá, 
nesta cidade; LUANA DA SILVA RAMOS, 
brasileira. solteira, Bacharel em Direito. RG n• 
426087-POLITEC/AP e CPF ·n• 899 .. 068 022-00. 
residente e domiciliada na Avenida Presidente 
Vargas, n• 1316, bairro Central, nesta cidade e 
JOELSON MIRA DE JESUS, brasileiro. casado, 
Bacharel em Administração. RG n• 350.732-
PTC/AP e CPF n• 245.402.772-00, residente e 
domiciliado na Avenida João Falconery de Sena, 
n• 44, bairro São Lazaro, nesta cidade. este 
também representante dos acionistas minoritários; 
e seus respectivos SuplentesJOÃO AMERICO 
NUNES DINIZ, brasileiro. Advogado. casado, RG 
n• 043.608 - SEGUP/AP e CPF n• 14"0.075.252-
34 .. residente e domiciliado na Avenida Ernestino 
Borges, n•. 26, bairro Central, nesta cidade; 
GIRLEIDE DE LIMA SILVA, brasileira, solteira. 
Psicóloga, RG n• 306.281-0PTC/AP e CPF n• 
664.542.122-20. residente e domiciliada na Rua 
Palmas, n• 640, bairro lnfraero 11, nesta cidade e 
JOÃO SOARES DOS SANTOS FILHO, brasileiro. 
solteiro, médico veterinário, RG n• 227.590· 
SSP/AP. CPF n• 242.031.493-04, residente e 
domiciliado na Rua Mesopotamia, n• 2033, bairro 
Renascer, nesta cidade.Em seguida tratou-se do 
ITEM TRt:S - Promover alteração do Estatuto da 
CAESA, em seu artigo 7° que trata do valor -
monetário do Capital Social da Empresa. Após a 
Apuração das Contas nos exercícios 2011·e 2012, 
incl~indo os respectivos Balanços Patrimoniais, 
fica o Capital Social da CAESA expresso como 
segue:ao final de 2011 o Capital Social, totalmente 
integralizado é de R$ 88.957.~98,47 (oitenta e oito 
milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, 
novecentos e noventa e oito reais e quarenta e 
sete centavos). representapo por 5.245.225.458 
(cinco bilhões, duzentos e quarenta e cinco 
milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos 
e cinquenta e oito) ações ordinárias, sem valor 
nominai.A composição acionária em 31 de 
dezembro de 2011 é a seguinte: 5.245.042.885 
(cinco bilhões, duzentos e quarenta e ·cinco 
milhões, quarenta e dois mil, onocentos e oitenta e 
cinco) ações ordinárias, sem valor nominal 
pertencentes ao Estado· do Amapá, o qu~ 
corresponde a aproximadamente 99,99% e 
182.573 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e 
setenta· e três) ações ordinárias, sem valor 
nominal, pertencentes a outros acionistas, o· que 
equivale a aproximadamente 0,01%.Ao final de 
2012 o Capital Social, totalmente integralizado é 
de R$ 88.957.998,47 (oitenta e oito milhões, 
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novecentos e cinquenta e sete mil. novecentos e 
noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), 
repres)il~JdO por 5.245225.458 (cinco bilhões, 

duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e 
vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito) 
ações ordinárias, sem valor nominai.A composição 
acionána em 31 de dezembro de 2012 é a 
seguinte: 5.245.042.885 (cinco bilhões, duzentos e 
quarenta e cinco milhões, quarenta e dois mil, 
oitocentos e oitenta e cinco) ações ordináriªs, sem 
valor nominal, pertencentes ao Estado do Amapá, 
o que corresponde a aproximadamente 99,99% e 
182.573 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e 
setenta e três) ações ordinárias, sem valor 
nominal. pertencentes a out_ros acionistas, o. que 
equivale a aproximadamente 0,01 %.Em seguida-o 
Presidente da AGO esclareceu a posiçao atual 
dos recursos recebidos como Aporte de Recurso 
Financeiro do Governo do Estado do Amapá, 
proveniente de Operação de Crédito junto ao 
BNDES. A 52" AGE/CAESA referendou Ata de 
Reuniiio do CONSADICAESA, autorizando a 
Subscrição e Integralização de Capital, no valor de 
R$ 5.680.498,61 (cinco milhões. seiscentos e 
oitenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 
sessenta e um centavos). A 53" AGEICAESA 
referendou Ata de ReuniãO do CONSAD/CAESA, 
autorizando a Subscrição e Integralização de 
Capital, no valor de R$ 5.377.435,24 (cinco 
milhões. trezentos e setenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos). A soma destes valores referendados 
pela 52" AGE/CAESA e 53• AGEICAESA perfaz o 
valor de RS 11.057.933,85 (onze milhões, 
cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e três 
reais e oitenta e cinco centavos}, dos quais R$ 
8.724.404,24 (oito milhões. setecentos e vinte e 
quatro mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e 
quatro centavos) I!Stáo registrados no Balanço do 
Exercício 2012, como crédito de . Aumento de 
Capital. devendo ser integralizado no Balanço do 
Exerclcio 2013. Q restante, R$ 2.333 529,61 (dois 
milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e 
vinte. e nove reais e sessenta e um centavos), 
também será integralizado Balanço do Exercício 
2013. O Presidente da Assembléia recomendou 
que a Ata do CONSAO deverá seguir anexa a 
presente Ata, para todos os efeitos. Passou-se 
para o ITEM QUATRO - Fixar, de acordo com a 
lei, a Remuneração dos Administradores. ·Este 
item foi retirado de pauta para uma melhor 
avaliação quanto a necessidade de vinculação do 
salário do Diretor Presidente da CAESA ao salário 
dos Secretários de Governo do Estado do Amapá. 
Na sequência tratou-se do ITEM CINCO -
Reformar o Estatuto Social da Companhia. Este 
item também foi retirado de pauta em razão da 
Comissão responsável pela reforma e atualização 
do Estatuto não ter concluído os devtdos estudos. 
Antes do encerramento a Assembléia aprovou um 
Termo ~~~etificação da Atae>da 523 AGE,_ 
realizada em 16.01·.2013, que continha um erro 
formal no valor de R$ 5.680.496,61. inserido no 
Item 1, quando na verdade o valor correto é R$ 
5.680.498,61, importando eni uma diferença de R$ 
2,00 (dois reais). Após as devidas assinaturas. o 
Termo deverá ser publicado. Nada mais havendo 
a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a 
Assembleia Geral Ordinária, com a devida 
lavratura e assinatura da presente. Ata, da qual 
dever-se-á extrair as necessárias cópias para 
arquivamento na Junta Comercial e publicação no 
Diário Oftcial do Estado. Macapá, 07 de novembro 
de 2013. -----~ 
/ ~ . 

(_'-·-C \~ 
JOSÉ CASSIANO..DE--FREJ"fAS 

Representante do Acionista Majoritário e 
Controlador I GEA 

RUY GUILHh ~H NEVES 
Acionista e Presidénte do CONSAD I CAESA 

I / 
1/ /1 /../. 

L,t;.t.<.-,Y 4.-.;/t~------; 
ORtANDO BARBO DA,sJLVA 

Acionista e Membro do é S~D I CAESA 
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ANU RAMALHO DE OLIVEIRA 
Titular do CONSAD I CAESA 
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J~~ ~L c,;,J,A- Qa,,...,:t>-, 
LUANA DA SILVA RAMOS 
Titular do CONFIS I CAESA 

EXTRATO DO CONV~NIO PARA CESSÃO DE SERVIDORES 

PELA CAESA: Ruy Guilherme Smith Neves - Diretor 
Presidente, Evandro Amaral Pingarilho - Diretor Administrativo 
e Financeiro. Agostinho Alves de Olrveira Júnior - Diretor 
Técnico e Carlos Antonio Almeida de Mello - O[retor 
Operacional. 
PELO MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL DO JARi. REPRESENTANTE: MANOEL JOSE 
.ALVES PEREIRA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA · DO OBJETO: 
1.1 - O Presente Convênio tem por objeto a cessão de 
servidores mun1cioais para prestar serviços JUnto a 
CESSIONÁRIA : CAESA, com ônus para esta, que serao 
designados exclusivamente para as unidades da CAESA no 
MUNICÍPIO de LARANJAL DO JARI. 
CLÁUSULA SEGUNDA· DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
2.1 · O presente Convênio é finnado com amparo legal no art. 
116 da Lei de Licitações n° 8.66611993 combinado com o art 
38. inciso 11. "b" do Decreto Federal n° 1.217110 que 
regulamenta a Lei de Saneamento e demais legislaçOes 
mumcipais pertinentes. · 
CLÁUSULA QUINTA • DO VALOR, DOS RECURSOS E 
0NUSFINANCEIROS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL: 
5.2 O valor lotai do prcsenle Convênio é de R$ 240.000.00 
(duzentos e quarenta mil reais) para o prazo de 1·2 meses. a 
contar da data da ass1natura, divididos em 12 parcelas de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), sendo ai inclusos TODOS os 
valores que serão pagos aos servidores cedidos, inclusive 
férias. 13' salário. adrc1onais, enfim todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários. Sendo que eventual diferença 
para mais será custeado pelo próprio Município. CEDENTE. 
5.3 · O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO será da seguinte 
forma· 
1° M~S · valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). cujo 
vencimento dar-se-é no mês subsequente ao da assinatura do 
presente Convênio 
2° ao 11° MES · repasses mensais no valor inicialmente 
previsto de R$ 20.000.00 (vinte mil reais), ou a diferença para 
!!l.!ill!1J! apurada na Presla<;ao de Contas parcial mensal. 
12' MÉS ·valor inicialmente previsto de R$ 20.000.00 (vinte mil 
reais). ou a diferença para !llil!Jl!i apurada na Pu;stação de 
Contas final 
CLÁUSULA SEXTA· DO PRAZO: 
6.1 · O presente mslrumenlo tem prazo de vigência de 12 
(doze) meses. contados a partir da data de sua assinatura. 
podendo ser prorrogado mediante lermo aditivo. conforme 
mteresse das partes. 
LARANJAL DO JARi. 12 de novembro de 2013. 

~',Ar. . Ruy Guilherm Smith Neves 
Direto esld&nt& 

EXTRA TO DO CONTRA TO N' 070/2013- CAESA 

PELA CONTRATANTE: CAESA. Ruy Guilherme Smrrh Neves 
- Diretor Presidente. Evandro Amaral Pingarilho - Diretor 
Administrativo e Financeiro, Agostinho Alves de Oliveira Júnior 
- Diretor Técnico e Carlos Antonio Almeida de Mello - Diretor 
Operacional 
PELA CONTRATADA: PARÚ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
L TDA-EPP. REPRESENTANTE: William Amaral do Carmo 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. o·presente CONTRATO é regido. em sua integra. pela Lei 
Federal n" 8.666193 e alterações posteriores. Fazem parte 
integrante e complementar deste Instrumento, como se transcrtto 
estivessem, os documentos a seguir mencionados: 
1.1.1. Edrtal de Tomada de Preços N'01612013- CAESA. e seus 
Anexos. constantes do Processo Administrativo n° 2013163202 -
CAESA: 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
É objeto deste Contraio a AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁuUA DE PRACUÚBA-AP, conforme 
orçamento, especificações técnicas, desenhos e demais 
documentações lécmcas. parte integrante do processo. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA FONTE DE RECURSOS: 
Os recursos financeiros destinados ao objeto deste Contrato 
estão previstos no APORTE OE RECURSOS para investimentos 
em infraestrutura de sanear:nenlo. feitos pelo Gove_!l'o do Estado 
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do Amapá a CAESA, suportado com recursos provenientes de 
Operação de Crédito contratada pelo GEA junto ao BNDES -
PEFII. . 
CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR: 
O presente Contrato tem seu valor global estipulado em R$ 
407.449,26 (Quatrocentos e sete mil, quatrocentos e qu·arenta 
e nove reais e vinte e seis centavos). 
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO: 
As obras/serviços objeto deste Contrato deverão ser executados 
no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço. 

Macapá, 14 de novembro de 2013. 

,, .. ,~1::L 
Diretpr Presidente 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'. 

061/2012-CAESA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 061/2012-
CAESA DE REVITALIZAÇÃO PARCIAUREFORMA DA 
ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE SERRA DO 
NAVIO-AP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA E PORTAL 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP. 

PELA CONTRATANTE: CAESA- Ruy Guilherme Smith Neves 
- Diretor Presidente, Evandro Amaral' Pingarilho - Diretor 
Administrativo e Financeiro. Agostinho Alves de Oliveira Júnior 
- Diretor Técnico e Carlos Antonio Almeida de Mello - Diretor 
Operacional. 
PELA CONTRATADA: PORTAL CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA-EPP. REPRESENTANTE: REINALDO 
JOSÉ MAFRA CARDOSO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
a) Modifica-se a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, 
prorroga·ndo-se o prazo de vigência por mais 45 dias, a 
contar do dia 27 de outubro de 2013 até o dia 10 de 
dezembrO de 2013. 
b) Modifica-se a CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR, 
alterando-se o valor global do Contrato de R$ 194.354,69 
para R$ 220.697,58, correspondendo a um ACRÉSCIMO no 
valor de R$ 26.342,89, equivalente a, aproximadamente 
13,~5% do valpr global inicial do Contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃC. ,7 s 
1° incisos I e N, bem como no Art. 65. inciso I, alinea ·a·, ·b e 
§ 1', todos da. Lei n°. 8.666193. 

Macapá-AP, 25 outubro de 2013. 

'"' •. ,, .. G-;-~-Diretot.:~dente 
EXTRATO DO Z' TERMO ADITNO AO CONTRATO N°. 

034/2011 - CAESA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 03412011-
CAESA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 1' 
ETAPA- FASE I, NO ESTADO DO AMAPÁ, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ· CAESA E VALCON- CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA. 

PELA CONTRATANTE: CAESA ·Ruy Guilherme Smith Neves 
- Diretor Presidente, Evandro Amaral Pingarllho - Diretor 
Administrativo e Financeiro, Agostinho Alves de Oliveira Júnior 
- Diretor Técnico e Carlos Antonio Almeida de Mello - Diretor 
Operacional. 
PELA CONTRATADA: VALCON • CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA. REPRESENTANTE: Jucilene Almeida 
Furtado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Modifica-se a 
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO, prorrogando-se o prazo 
de vigência por mais 60 dias, a contar do dia 22 de 
dezembro de 2013 até o dia 19 de fevereiro de 2014. · 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, § 
1 •, inciso 111 e V, da Lei n' 8.666/93. 

Macapá·AP, 06 de novembro de 2013. 

Ruy Guilh n ~hes 
. Dirtr Presidente 

EXffiATO DO 4' TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N'. 
008/2013-CAESA. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 00812013-
CAESA PARA AMPLIAÇÃO . DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CUTIAS
AP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAESA E A EMPRESA 
PARU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA. 

PELA CONTRATANTE: CAESA- Ruy Guilherme Smrth Neves 
- Diretor Presidente. Evandro Amaral Pingarilho - Diretor 
Administrativo e Financeiro, Agostinho Alves de Oliveira Júnior 
- Diretor Técnico e Carlos Anto~io Almeida de Mello- Diretor 
Operacional. 
PELA CONffiATADA: PARÚ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
L TOA. REPRESENTANTE: William Amaral do Canno. 



Maca á 19.11.2013 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Modifica-se a 
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO, prorrogando-se o prazo 
de vigência por mais 90 dias, a contar do dia 15 de 
dezembro 2013 até o dia 14 de março de 2014. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57. § 
1', Inciso I. da Lei n• 8.666/93 

.. 

Macapa-AP 1'1 de nove~de2013 

Lv'-
Ruy Guilhernre Smlt Ne es 

Direto~ Presidente 

EXTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 
023/2012 · CAESA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 02312012· 
CAESA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE FERREIRA 
GOMES/AP, 2' FASE/LOTE 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 00 AMAPÁ - CAESA E 
A EMPRESA VALCON CONSTRUÇÃO E COMERCIO L TOA. 

PELA CONTRATANTE: CAESA ·Ruy Guilherme Smtth Neves 
- Diretor Presidente. Evandro Amaral PiÍ1garilho - Diretor 
Administrativo e Financeiro, Agostmho Alves de Oliveira Júnior 
- Diretor Técnico e Carlos Antonio Almeida de Mello - Diretor 
Operacional. 
PELA CONTRATADA: VALCON CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO L TOA. REPRESENTANTE: Jucilene Alme1da 
Furtado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Modifica-se a 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
prorrogando-se o prazo de vigéncia por mais 120 dias, a · 
contar do dia 23 de dezembro de 2013 até o dia 21 de abril · 
de 2014. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57 § 
t•, incisos 11 e V da Lei n•. 8.666/93. 

Macapá-AP. 11 de n~

1
vemb(L 2013. 

~C'\~ 
Ruy Guilhe!"le Smith Neves. 

Diretpr Presidentê 

EXTRATO DO 3' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'. 

02512012 · CAESA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 025/2012-
CAESA DE EXECUÇÃO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECiMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE 
VITÓRIA DO JARI/AP. 2' ETAPA/LOTE 1, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ- CAESA E A EMPRESA VALCON CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO L TOA. 

PELA CONTRATANTE: CAESA- Ruy Guilherme Sm~h Neves 
- Diretor Presidente, Evandro Amaral Pingarilho - Diretor 
Administrativo e Financeiro. Agostinho Arves de Oliveira Júnior 
- D•retor T écmco e Carlos Anton1o Almeida de Mello - Diretor 
Operacional. 
PELA CONTRATADA: VALCON CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO L TOA. REPRESENTANTE: Jucilene Almeida 
Furtado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Modifica-se a 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
prorrogando-se o prazo de vigência por mais 150 dias, a 
contar do dia 20 de novembro de 2013 até o dia 18 de abril 
de 2014. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57. § 
1'. inc1s0 V da Lei n• 8.666/93 

Macapá-AP. 11 de~nove~e 2013. 

~
v(l\ r 

Ruy Guith "Smlth Neves 
· _ _[)Ire Preside~!!_ 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO 

TERMO DE REFERENCIA 

-~ COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO 
Arvl.ll.PÁ - CAESA. illSCfl\8 no Cadasiro N8Ci011~1 
de Pessoa Julidica sob o N° 05.976:311:0001-0d. 

pelo presP.nte illStrumento vern p1 OITlú\IC'r 
rel1frcacão no lexlo. do item 01, da ATA da 
Assembléia deral Extraordinana, realizada em 
janeiro de 2013. por ocorrência de erro matena! 

Luyo. 

ONDE SE LE R$ 5.680.496,61 (cinco milhões, 
seiscentos e oitenta mil quatrocentos e 
'1oventa e seis reais e sessenta e um 

·.'!ntavos). LEIA-SE: RS 5.680.498,61 (cinco 
m1lhões, seiscentos e oitenta mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta 

e um centavos). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Em decorréncia da RETIFICAÇÃO fica 

consolidada a Ata da Reunião da Assembleia 

Geral Extraordinária, com o valor corrigido. 

Macapá. 07 DE NOVEMBRO DE 2013 

Acionista Majoritário 

· . .' .v 
- ' RUY GUILHERME SMITH NEVES 

Diretor Pres1dente CAESA 
ACIOnista 

((poDER LEGISLATIVO] 

(Tribunal de Contas do Estado ) 

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante A. Picanço 

AVISO DE PREGÃO N' 2512013-TCEIAP 

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá através desta Pregoeira. designado pela Portaria 
n.• 38212013-TCEIAP, de 23 de Julho de 2013, torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão 
• na forma Presencial. tendo como critério de 
julgamento o menor preço global, regido pela Lei n• 
10.520/2002 e Decreto n• 3.555/2000. com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n• 8.666/93. que tem .como 
objelo Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados em adequação dos dados, 
difusão de tecnologia, capacitação de usuãrios e 
manutenção evolutiva do software integrado de Gestão 
Pública (e-cidade). 

A referida licitação ocorrera no DIA 04 DE 
dezembro 2013 ÀS 09:00 horas, na sala do 
Aud1tório/CPL-TCEIAP, andar térreo. silo a Av FAB, 
900- Centro, nesta cidade. 

O Edital completo e seus anexos enconlram-se 
disponíveis na CPUTCE/AP, no endereço acima citado, 
de Segunda à Sexta-feira no horario das 07h30min as 
13h30min horas, podendo ser adquirido sem custos 

·através de midia eletrônica(cd, pendrive ou via e-mail). 
bem como quaisquer outros esclarecimentos 
necessários. telefone 96 210~-4'li3 -ou 4812 Após 
publicação &erá também di"~Lnibilizado no sitio 
eletrônico www.tce.ap.gov.br. 

Macapá (AP), 18 de novembro de 2013. 

\}j\'í.)L.. 
Maita Marciórl~ i!S~~es Suares 

Pregoeira TCE/AP 

((poDER JUDICIÁRIO) 

(Tribunal âe Justiça do Estado 

Des. Luiz Carlos Gomes dos Santos 

Ofícios Judiciais 
Varas c Secretarias da capital 

FÓRUM DA COMARCA DE MACAPÂ 

GABINETE DA DIRETORA 
ESCALA DE PLANTAO- DEZEMBRO DE 2013 

PORTARIA N' 018/2013-GAB/DIRIFÓRUM 

STELLA SIMONNE RAMOS, Juíza de 
. Direito, Diretora do Fórum da Comarca de Macapà, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelos Arts. 203 e 218 
"in fine" do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça 
do Estado do Amapà. 
RESOLVE: 
1. Elaborar ESCALA MENSAL DE PLANTÃO dos Senhores 
OFICIAIS DE JUSTiÇA-AVALIADORES, lotados no Fórum 
desta Cap1ta1: 
2. Determinar que, durante o Plantão dos Senhor~s Oficiais, 
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estes perma~eçam na Central de Mandados, para alender às 
determinações dos Senhores Magistrados, no cumprimento de 
mandados de natureza acautelatória ou urgente, cujo 
retardamento em seu cumprimento poderá trazer prejuilO às 
partes: 
3. No inicio de seu plantão. com tolerância máxima de 19(dez) 
·minutos, o Oficial de Justiça deverá se apresentar à Diretoria 
do Fórum. onde assinará o livro, comprovando de que se acha 
ciente da escala e das obrigações do plantão; 
4. Nos dias úteis, o plantão deverá ser cumprido no Fórum. das 
07:30 horas às 13.30 horas, permanecendo o Oficial escalado 
de' sobreaviso durante o restante do dia respectivo. Sempre 
que tiver que se afastar de seu local de permanência. deverá 
comunicrar à Diretoria do Fórum, bem como onde possa ser 
encontrado, inclusive após o horário nonmal de expediente; 
5. Nos finais de semana e feriados, o Oficial de Justiça deverá 
se apresentar ao Juiz Plantonista no Juizado Central, onde 
assinará seu ponto e tom'luá ciência das ordens, 
permanecendo de sobreaviso; 
6 .. Haverá dois Oficiais de Justiça, que responderão pelo 
plan1ão diário das dezesseis Varas, nas três Criminais e 
Auditoria Militar: nas cinco Civeis, nas três de Família. na 
Infância e Juventude, no Tribunal do Júri, na Execuções 
Penais, Juizados Especiais Central. Sul e Norte: 
7. No caso de afastamento do Oficial por fédas ou qualquer 
outro motivo, este será substituído pelo Oficial de Justiça, cujo 
nome consle em primeiro lugar. do dia subsequente da escala, 
comuni~ada a alteração ao Diretor do Fórum, em prazo não 
inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e assim sucessivamente. 

ESCALA DE PLANTÃO- DEZEMBRO DE 2013 

01/12/13 EGNALDO COSTA FEL! X 

02/12}13 LUIZ OTÁVIO MACHADO DE SOUZA 

ALESSANDnA MENDES OUEMF.NER 

03112/13 NATAL! SAYURI NISHI DIAS 

LEONARDO B PENALBE'R 

04/t2/13 RUI CARLOS DE LIMA LÓBO 

RONALDO FERREIRA DUARTE 

05/12/13 GERALDO MAJELA O DE MATOS 

JORGE DE ALMEIDA PINHEIRO 

06/12/13 RAIMUNDO ANT0 M NETO 

JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 

07/12/13 EMANUEL MENEZE!! DE ARAÚJO 

08/12/13. ERIKA COSTA FIGUEIRA 

09/t21t3 PAULO COSTA DOS SANTOS 

ROSÂNIA PINHEIRO DOS SAf';ITOS 

10/12113 OSVALDO PINTO PALHETA JUN-IOR 

DI EGO RAFAEl: V DOS SANTOS 

.. 

1 t/12!13 LUIZ OTÁVIO MACHADO DE SOUZA 

ALESSANDRA MENDES OUEMENER 

t2!1~113 ANTÔNIO CÉZAR T MENEZES 

EGNALDO COSTA f'EUX 

13/12/13 SÓNIA M• NASCIMENTO SOUZA 

CLAUDETE SILVA DE ARAÚJO 

14/12/13 IZAURO ANP S DOS SANTOS 

15/12/13 JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 

16/12113 LIUAN FREITAS PEREIRA 
-

VIVALDO JOSÉ DE S SANTOS 

17/12/13 MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA 

KAREN DANIELLETOMÉ S SILVA 

18/12/13 LEOA SIMONE L RODRIGUES 

JOSÉ PEDRO NETO 

19/12/13 EMANUEL MENEZES DE ARAÚJO 

UBIRACY MAGNO CORDEIRO 

20/12113 MARCOS CELSO.AMARAL ALVES 

EDUARDO CELANO POSSAS 

21112113 JOSÉ MARRA DE C NETO 

22112/13 JOSÉ PEDRO NETQ 

23112/13 SÓNIA M' NASCIMENTO SOUZA 

CELSON INAJOSA BARRETO 

24112113 KAREN DANIELLE TOMÉ S SILVA 

25/12/13 L~DA SIMONE L RODRIGUES 

26/12}t3 EMANUEL MENEZES DE ARAÚJO 

SARYLENE NOBRE ANDRADE 

27/12/t3 IZAURO ANlu S DOS SANTOS 

MARCOS CELSO AMARAL ALVES 

28112/13 MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA 

29/12/13 MARCOS CELSO AMARAL ALVES 

30/12/13 ~NETO 
EBAS V CORREA 

31/12/13 SARYLENE ~ N ANDRADE 

I 

I 

o;.,. "'"'· e ""<"..," Com5,: e.m~ • . Egrégia Correge ria-Geral de Just a. aos ores .Juizes. 
desta Comarca e os OficiaiS de Justi escala os. 

Macapà-AP .. 13 e novemb de 2013. 

' I 



Maca á, 19.11.2013 

\ ~~ 
I 

... ----~~LLA S/llf~NN~---~-/ 
Juiza de Direito/ Diretora ~o Fórum de Maca~ 

MARILEN J~-tdAZEVEDO Dis_!r~uidora_~ CoorUn~ctor: f C:enlral de. M"nn"óos 

Ministério Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça J 
lvana Lúcia Franco Cei 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N• 0122/2013-PGJ/MP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 092/2013 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666/93 e 
alteraçq~s posteriores, em: 29/10/2013. 

•':·.,.~ .- ·-lj;~--v ',-'·v'\/·,/ -.J,'---. 
DR•. EL DETE SILVA AGUIAR 
PROMPTORA DE JUSTIÇA 

DI ETORA-GERAL 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR GLOBAL 

3006585/2013-MP-AP 

DISPENSA DE LI ClT AÇÃO 

Art. 24, X, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

DOMESTILAR L TOA 

LOCAÇÃO DE IMOVEL 
PARA ATENDER AO MPAP. 

R$ 186.000,00 (cento e oitenta 
e seis mil reais). 
Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalização Técnica. 
Administrativa do MP-AP. 
Fonte: 1 01-Recursos do 
Tesouro Elemento de 
De~pesa: 339039 - Outros 
Serviços de Terceiros - PJ, 
consignado . no Orçamento 
vigente deste Ministério 
Público. 

Senhora Diretora-Geral. 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa OOMESTILAR L TOA, no valor de R$ 
186.000.00 (cento e oitenta e seis mil reais), para o 
período de 12 meses, sendo que. para os meses de 
novembro e dezembro, o valor é de RS 31.000,00 
(trinta e um mil reais), referente à Locação de Imóvel 
para atender ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, considerando que o imóvel está localizado em 
área urbana ·da cidade de Macapá. com dimensão e 
localização privilegiada para a instalação da Ouvidoria 
e do Centro de Estudos do MPAP. Havendo, portanto,· 

• inviabilidade de competição, encontrando amparo 
legal no Art. 24, X, da lei 8.666/93 e alterações 
posterior~s. Caracterizando DISPEN~ DE 
LICITAÇAO. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e post · r publicação .. 

Macap~A:, 2 ~~~ 2013. 

~lim ntiago~ 
Presi ___D.te.-º'ª-CPL/MPAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N° 0122/2013-PGJIMP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 102/2013 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666/93 e 
alteraç<íes posteriores, em: 19/11/2013. 

J ' ' ! ?·,;!·'·i.);/'./'- --'V",_.-./'/-/ ----

DR". ELDETE SILVA AGUIAR . 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 

DIRETORA-GERAL 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDÁMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

3006816/2013-MP-AP 

INEXIGIBILIDADE 
LICITAÇÃO 

DE 

Art. 25, I, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

NETMAKE SOLUÇÕES EM 
INFORMATICA L TOA. 

CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPORTE 
TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, 
TECNOLÓGICA DO 
SOFTWARE SCRIPTCASE. 

R$ 9.960,00 (nove mil 
novecentos e sessenta reais). 
Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalizaçllo Técnica 
Administrativa do MP-AP, 
Fonte: 101-Recursos do 
Tesouro Elemento de 
Despesa: 3390.39 - Outros 
serviços de Terceiros PJ, 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério 
Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justif!ca-se a presente despesa em favor da 
empresa NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA 
L TOA, no valor acima, .referente à Contratação de 
serviço de suporte técnico e atualizaçllo t~cnológica 
do software scriptcase para atender ao Ministério 
Público do Estado do Amapá, considerando que a 
empresa tem a exclusividade na comercialização do 
software, conforme consta nos autos. Havendo, 
portanto, inviabilidade de competição, encontrando 
amparo legal no Art. 25, I, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. Caracterizando 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

Desla forma, dando-se CLJmprimento ao que dispõe o 
Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e :or publicação. 

I 

Macapá-AP, 1 ;t~bro de 2013 

0-< 
S;r antia Leite 

idente da CPU_!.1PAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA N° 0122/2013-PGJ/MP·AP 
TERMO D&JUSTIFICATIVA N°. 10312013 

Homologo, na forma· da Lei n° 8.666/93 e 
alteraç_ões.posteriores, em: 14111/2013. 

) 
,'1" ~l/ ';.)·"'-"V~-,../"-

DR". E DETE SILVA AGUIAR 
PRO O TORA DE JUSTIÇA 

O RETORA·GERAL 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR 

3007378/2013-MP-AP 

INEXIGIBILIDADE 
LICITAÇÃO 

DE 

Art. 25, Inciso li, c/c art. 13, VI. 
da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

DBSELLER SERVIÇOS DE 
INFORMATICA L TOA. 

CO'NTRATAÇÃO DE 
ASSESSORIA TÉCNICA 
PARA ATENDER AO 
SISTEMA E-CIDADE. 

R$ 11.600,00 (onze mil e 
seiscentos reais). 
Programa 02.062.014.2.2494-
Operacionalização Técnica 
Administrativa do MP-AP. 
Fonte: 101-Recursos do 
Tesouro Elemento de 
Despesa: 3390.39 - Outros 
serviços de Terceiros PJ, 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério 
Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa OBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA 
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L TOA, no valor acima, referente à Contratação de 
Assessoria Técnica para atender ao sistema e-cidade, 
considerando que o Assessoramento Técnico somente 
pode ser ministrado pela empresa, conforme consta 
nos autos. Havendo, portanto, inviabilidade de 
competição, encontrando amparo legal no Art. 25, 
Inciso 11, ele art. 13, VI da Lei 8.666193 e alterações 
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE DE 
LI ClT AÇÃO. . 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que dispõe o 
Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações. 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e poster' publicação. 

I 

Macapá-AP, 14 noy/~ de 2013 

" ~Íite 
dente da CPLIMPAP 

PREGOEIRO- Portaria n•. 012412013-GABIPGJ 

RESUL íADO FINAL DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE: 
VALOR ESTIMADO: 
VALOR GLOBAL: 
TIPO: 
DATA DE ABERTURA 
HORA: 
OBJET0 (resumido): 

Pregão N° 059/2013-MPAP 
R$ 300.000,00 
R$1.499,00 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
08110/2013 
11:30h 
Contratação de Serviços de 
Manutenção Preventiva e 
Corretiva dos Veículos 
Pertencentes a Frota do 
Ministério Publico do Estado 
do Amapá,. 

PROCESSO: 300404111013-MPAP 
EMPRESA/VENCEDORA 

JBAVELARME 
CNPJ: 34.868.32310001-13 

VALOR R$1.499,00 . 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com fundamento no inciso IV do .Art. 3• ele o 
inciso XX do Art. 4° ambos, da Lei n° 10.520. de 17 de 
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto a 
licitAnte vencedora do certame com o respectivo valor 
total acima mencionado conforme decisão ·registrada na 
ata rta sessao do dia 07/1112013. 

ca~. 18 de novembro de 2013. 
' '· 

1iMíitArád~hães de Abreu 
Pregoetro/Mt-'-AP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
A Diretora-Geral do Ministério Público do Estado 

do Amapá, usando das atribuições que lhes são 
conferidas por lei, considerando o~ critérios legais da 
legislaçao pertinente e observando os preceitos do Artigo 
43, Inciso VI da Lei 8 666/93, resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial 
n°.059/2013 - realizado pelo Pregoeiro Marcôs Ravel 
Magalhães de Abreu na sessão do certame supra
epigrafado, do dia 07/11/2013. às 1 O:OOh, que declarou 
VENCEDORA do objeto da presente licitação, conforme 
especificado no Resuttado Final da Licitação. 

Macapá-AP, 18 de novembro de 2013. 

Homologo,~forma da lei 8.666193 e 
Lei 1 O. 520/02 e alterações posteriores. 

/(...~,,~~.........__ 
Or". ldete Silva Aguiar ·---
Pr motora de Justiça 

,Diretora-GRral . 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE: 
TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 
VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

CONCORRENClA N°. 002/2013 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
12109//2013 

1C:OOH 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALAÇÃO 
DE ALTA E MÉDIA TENSÃO, PARA 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 
SUBESTAÇÃO DA SEDE DO 
MINISTÉRIO PÜBUCO DO ESTADO 
DO AMAPÁ, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES NO 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, 
MINUTA CONTRATUAL E ANEXOS 
DO EDITAL. . . 
3004204/2013 
IBR CONSTRUÇÕES L TOA EPP 
R$ 911.807,91 (novocentos e onze 
mit oitocentos e sete reais e noventa 
e um centavos) 



Maca á, 19.11.2013 

TERMO DE ADJUDICACAO 

NA FORMA DA LEI 8.666193 E AL TERAÇÓES 
POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CONCO~RtNCIA N° 00212013 A EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME: IBR CONSTRUÇOES LTDA 
EPP. NO VALOR ACIMA. P A OS SERVIÇOS 
PRETENDIDOS ' 

- -"=--<""-~~0 DE 2013. · 

SANllAio"LEITE 

A DIRETORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇlJES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS·POR LEI, CONSIDERANDO OS 
CRITERIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI 8.666193, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/MP-AP. 
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA· 
EPIGRAFADO, DO' DIA 0411112013. ÀS 10:00H, QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO Á 
EMPRESA VENCEDORA. 

MACAPÁ-AP. 13 DE NOVEMBRO DE 2013. 
HOMOLOGO, NA FORMA DA LEI 

8.666193. E AL TERAÇ0ES 
POSTERIORES 

~ 
)•.' .J' ./'..,/'../"/ -../"'...__')' • 

ELO TE SILVA AGUIAR -----· 

PRO O TORA DE JUSTIÇA 
DIRE ORA-<lERAU MP-AP 

PRF.r.OF:IRO. P0RT4RJA !Ni201J-GAR 

[.·.·:.·:~·.~.·~:Y.·i:~.?.::·~:~·.·.~:~.~.~.!:~~.~.?. .... : ...... l 
O Ml.'liJSTÉRJO PÚBLICO DO EST,\UO J)() /.:IIM:Í., 
;\TRWÉS DE SEI! PREGOEIRO F. EQI'Jr~: DE 
AI'OIO, A VISA Ql'E ESTARÁ PROMOVENDO 
LICITAÇÃO, CONFOR.\tE ABAIXO ESPECIFICADO: 
Promso n•: 3006125/2013·!\IPAP 
Modalidad.: Pregiio Presencial n• 069!2013-I\IPAP 
Tipo: ME~OR PREÇO GLOBAL. 
Data da Abertura: 04/J2/2013 (QliART,\-fcira) 
Hora da licitaç~o: 10:00 Horas (horário dr Macapá·AP) 
LOCAL: SALA DA CPL DA PROCliRADORIA GERo\L 
DE Jl.'STIÇA-.\11':\P, LO<.'ALIZAIJO NA A V. FAB, 1\". OM 
- Cl:'\TRO, MACAPA-Ar. 

OBJETO: Aquisição de Cofre Anti Chama~. para atender as 
necessidades do Ministrrio Público do Estado do Amapá, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de rrferência, c anexos deste Edital, independente~ de 
transcrição. 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO (a partir do dia 
21/11/20131. NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU 
A TRAVES DO SITE: www.mpap.mp.br. O 
PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE 
À DISPOSIÇÃO DOS INTERÉSSADOS. PARA 
ESCLARECER QUAISQUER INFORMAÇOES OU 
DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM APREÇO NO 
HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, DAS 08:00 As 
14:00 HORAS, NO ENDEREÇO ACIMA CITADO. 
TELEFONE: (96} 3198-1652 OU PELO E-MAIL 
cpl@mpap.mp.br. 

MACAP.Á·AP, 18 de novembro de 2013. ,. ... , . 

Marcodv~·l ~{~h~ de Abreu 
Preqoe~Pf!.P. ___ _ 

PRrG_OF:JRO-PORT.4/<IA 124'2013-GAIJ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MI:\ISTt:tUO PÜBUCO 1)0 ESTADO DO AMAP:i., 
·HRA Vt:S DE SEI' PREGOEIRO F. EQl'II'E llE 
-1.1'010. AVISA QU: ESTARA I'ROMOVENUO 

'LICITAÇ .. i.O, CO:-;FORME ABAIXO ESPECIFICADO: 
Proccsso.n': 300204312013-l\IPAI' 
\lodalid•dr: PrtgBo Presencial n' 075/2013-MP..\P 
ripo: .\lt:MJR PREÇO GLOBAL 
Data da Aherturu: 05112/2013 (Ql.lNTA-feira) 
Hora da licituç~o: 10:1)0 horas (honlrio de .\1acapá-AI') 
LOCAL: SALA DA CP!. DA PROC'l:KJ\DORIA GJ::RAL 
llEJt:STH,.'A-!\II'AP,I.OCALIZAOO ~A AV. FAIJ, ;-.;~. 0(.4 
- CE:'\'TRO. MAC:APÁ-AP. 

:lll.IETO: Aqui~içAo dt )1Rtrrial de Comumo (Livros/Ohm 
llihliogrâfico), para atender as necessidades do Ministériu 
l'úhlico do Estado do Amapá, conforme esptcificaçõe> • 
quantidades conshmtes no termo de referência, e anexos' 
deite Edital, inrlependtntes dt tNinscriçAo. 

{DIÁRIO OFICIAL) 

O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO (a partir do dia 
22/11/2013) N'o ENDEREÇO !\.CIMA CITADO. OU 
ATRAVtS DO SITE: www.mpap.mp.br. 'O 

PREGOEIRO É SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE 
A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS. PARA 
ESCLARECER QUAISQUER INFORMAÇ0ES OU 
DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM APREÇO NO 
HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE. DAS 08 00 AS 
14:00 HORAS, NO ENDEREÇO ACIMA CITADO. 
TELEFONE: (96) 3198-1652 OU PELO E-MAIL 
cpl@mpap.mp.br. 

~\~e novembro de 2013. 

Marco~ R~~s de Abreu 
Pregoeiro!MPAP 

• 
PREGOEIRA· PORTARIA: 012512013 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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

Processo n•: 

Modalidade: 

Tipo: 

3007169/2013 

Pregão Presencial n' 080!2013 

Menor Preço, Global 

Data da Abertura: 0411212013 

Hora da Licitação: 10:00h 

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA CPL NO PRÉDIO 
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-MPEA, 
LOCALIZADO NA AV. FAB, NV. 064, BAIRRO: 
CENTRO. MACAP.ÁIAP- FONE/FAX: (96) 3198.1652. 

Objeto Resumido 

Contratação de Empresa Especializada para a 
Prestação de Serviços de Treinamento em 
Desenvolvimento Profissional e Gerencial, 
Organização de Eventos com Apolo Logístico e 
Correlátos, comp~eendendo: locação de espaços, 
salas, contratação de palestrante MasterCoach, 
centro de convenções, contendo mobiliários e 
equipamentos necessários para a realização do 
evento, incluindo· também, recursos humanos, 
planejamento Óperaclonal, execução e 
acompanhamento do evento e demais serviços 
auxiliares, conforme especificações, quantitativos, 
prazos e condições constantes no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

O EDITAL PODERÁ !:;c ~.JOUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, Ou ATRAVÉS DO SITE: 
www.mpap.mp.br, A PARTIR DO DtA: 22/1112013. A 
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM· 
SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, PARA 
ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE o· 
CERTAME EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE. DAS 08:00 AS 14:00 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA ÇITADO, OU PELO TELEFONE: 
(96) 3198-1652". 

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

EXTRATO DO VIGt:SIMO SEGUN.QO TERMO ADITIVO AO 
CONTRA TO N' 0~612008-MPEA 

OBJETO DO CONTRA TO: Prestação de serviços 
especializados de limpeza. higienização. conservação e 
copeiragem 

OBJETO DO ADITIVO: Prorroga<;ao Contratual 

N'. DO PROCESSO. 300621512013-MPEA. 

MODALIDADE: Pregão Pr~sencial n•. 01912008-MPEA 

CONTRATANTE: Mimsténo Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA. C. Nogueira Sousa- ME 

NOTA DE EMPENHO n• OG2412012·MPEA 

VALOR DO ADITIVO: RS1.190 140,55 (um milhão cento e 
noventa mil cento ·e quarenta reais e cinqüenta e seis 
centavos). · 

V!Gt:NCIA: 8 meses, com inicio a partir de 31110/2013. 

DATA ASSINATURA· 30110/2013· 

ASSINATURA· assinam pelo Contratante: Dr" Eldete Silva 
AQuiar Promotora de Juslica e Diretora-Geral do MPEA e; pela 
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Contratada: Sr". Cleunisse Nogueira de Sousa, representante 
legal 

DEPARTAMENTO DE APOIO ADt~JNISTRATIVO 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AQ 
CONTRATO N° 03012012-MPEA 

OBJETO DO CONTRAiO: Reforma, Adaptação e Urban<zaç.:io 
do Prédio da Promotoria de Justiça de Melo Ambiente de 
Santana · 

OBJETO DO ADITIVO: Prorroga<;ao do Prazo. 

N°. DO PROCESSO: 300784312013-MPEA. 

MODALIDADE: Tomada de Preços n' 00412012-MPEA 

CONTRATANTE: Ministério Público do Eslado do Amapã. 

CONTRATADA: Na.sclfTlento e Moreira ltda. 

NOTA DE EMPENHO· Nenhuma. 

VALOR DO ADITIVO· Somente Prorrogaç.:io. 

VIG~NCIA: Prorrogado por mais 60 (sessenta) 'dias. com 1nlcio 
em 0911012013. 

DATA ASSINATURA: 0811012013. 

ASSINATURA: assinam pelo Contralante: Dr'. Eldele Silva 
Aguiar. Promotora de Justiça e Diretora-<leral do MPEA e: pela 
Contratada: Sr. Delson Fernandes do Nascimento, 
representante legal. 

Macapa, 1911112013. 

Publicações Div.ersas 

EDITAL CONVOCANDO POSSIVEIS 
HERDEIROS 

PARTES: ESPÓLIO DE MARIA AMORIM DE 
SOUZA, TENDO COMO INVENTARIANTE 
GIVALDO CAVALCANTI DE MELO JUNIOR, filho 
de GIVALDO CAVALCANTI DE MELO E 
FELICISSIMA MARLI SOUZA DE MELO, neste 
ato representado por Claudenir Santos 'CPF 
468.067.412_:15. 

O bem a ser inventariado e um imóvel 

denominado· Lote urbano sob o n 299 (n 

antigo 22). qtJadra 11, setor 05, Situado nesta 

cidade de Macapá medindo 12.00rn de frente 

por 24,00m de fundos. · com limites e 
confrontações seguintes: Pela frente. com a 

Avenida José Bonifácio n 52, pelo lado direito 

com o lote n 311 (n antigo 23). pelo lado 

esquerdo com o lote n: 287 (n antigo 21) e· 

· .fundos~orn os lotes n s 132 e 144 (antigos 

nl" s 12 e 1.3). dev1damente matriculado sob o 

. n~. 4339, ficha 1, Livro 2, do Registro de 

Imóveis desta Comarca, Cartório·Eioy Nunes. 

Os interessados devem levar documentação 

hábil que comprove sua relação de lierde1ro 

devidamente autenticada em cartónc para 

poderem se habilitar no inventário. :10 prazo de 

3.0 (trinta) dias a contar da pub!icação deste. 

sob pena de ficar excluido do mesmo 

Endereço para entrega de documento: Av. José 
Bonifácio n• 52, bairro Jesus de Nazaré · 

. I .. I. ''A .•);-

Macapá-AP, 19 de ~ovemtto.de 2013 .. 
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clÀuoeN(R SÁNTOS 
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'Procurador 


	

