
1

AQUI COMEÇA O BRASIL

Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

Jaime Domingues Nunes
vice-Governador

Diário OficialDiário Oficial
Estado do Amapá

PODER EXECUTIVO

Macapá-Amapá

Circulação: 07.06.2019 às 18:40h
06 de Junho de 2019 - Quinta-feira

Exemplar com 31 páginas

Nº 6934
I* 3

0

\

c 2> /

LEIS
LEI N° 2.401 DE 06 DE JUNHO DE 2019

Dispoe sobre a realizagao de parcerias
entpc a Assembleia Legislativa do Estado
do Amapa e organizagoes da sociedade
civil, em regime de mutua cooperagao,

para a consecugao de finalidades de
interesse publico e reciproco, mediante a
execugao de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em pianos de
trabalho inseridos em termos de fomento
ou em acordos de cooperagao e fixa
diretrizes para a politico de fomento e
de cooperagao com organizagoes da
sociedade civil.

0 60VERNAD0R DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual, sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei dispoe sobre a realizagao de parcerias entre a
Assembleia Legislativa do Amapa e organizagoes da sociedade civil, em regime
de mutua cooperagao, para a consecugao de finalidades de interesse publico e
reciproco, mediante a execugao de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em pianos de trabalho inseridos em termos de fomento ou em
acordos de cooperagao.

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:

1 - organizagao da sociedade civil:

a) entidade privada sem fms lucrativos que nao distribua entre os
seus socios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
liquidos, dividendos, isengoes de qualquer natureza, participagoes ou parcelas
do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e que os
aplique integralmente na consecugao do respectivo objeto social, de forma

imediata ou por meio da constituigao de fundo patrimonial ou fundo de
reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei n° 9.867, de 10 de

novembro de 1999; as integradas por pessoas em situagao de risco ou

vulnerabilidade pessoal ou social; as alcangadas por programas e agoes de
combate a pobreza e de geragao de trabalho e renda; as voltadas para fomento,
educagao e capacitagao de trabalhadores rurais ou capacitagao de agentes de
assistencia tecnica e extensao rural; e as capacitadas para execugao de
atividades ou de projetos de interesse publico e de cunho social;

c) as organizagoes religiosas que se dediquem a atividades ou a
projetos de interesse publico e de cunho social distintas das destinadas a fins
exclusivamente religiosos.

II - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigagoes
decorrentes de relagao juridica estabelecida formalmente entre a Assembleia
Legislativa do Amapa e organizagoes da sociedade civil, em regime de mutua
cooperagao, para a consecugao de finalidades de interesse publico e reciproco,
mediante a execugao de atividade ou de projeto expressos em termos de
fomento ou em acordos de cooperagao;

III - atividade: conjunto de operagoes que se realizam de modo
continuo ou permanente, das quais resulta um produto ou servigo necessario
a satisfagao de interesses compartilhados pela Assembleia Legislativa do
Amapa e pela organizagao da sociedade civil;

IV - projeto: conjunto de operagoes, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto destinado a satisfagao de interesses compartilhados
pela administragao publica e pela organizagao da sociedade civil;

V - dirigente: pessoa que detenha poderes de administragao,
gestao ou controle da organizagao da sociedade civil, habilitada a assinar
termo de fomento ou acordo de cooperagao com a Assembleia Legislativa do
Amapa para a consecugao de finalidades de interesse publico e reciproco,
ainda que delegue essa competencia a terceiros;

VI - administrador publico: o dirigente maximo da Assembleia
Legislativa do Amapa revestido de competencia para assinar termo de fomento
ou acordo de cooperagao com organizagao da sociedade civil para a
consecugao de finalidades de interesse publico e reciproco, ainda que delegue
essa competencia a terceiros;

VII - gestor: servidor publico da Assembleia Legislativa do Amapa
responsavel pela gestao de parceria celebrada por meio de termo de
colaboragao ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial
de comunicagao, com poderes de controle e fiscalizagao;

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual sao
formalizadas as parcerias estabelecidas pela Assembleia Legislativa com
organizagoes da sociedade civil para a consecugao de finalidades de interesse
publico e reciproco propostas pelas organizagoes da sociedade civil, que
envolvam a transferencia de recursos fmanceiros;

IX - acordo de cooperagao: instrumento por meio do qual sao
formalizadas as parcerias estabelecidas pela Assembleia Legislativa do Amapa
com organizagoes da sociedade civil para a consecugao de finalidades de
interesse publico e reciproco que nao envolvam a transferencia de recursos
fmanceiros;

X - bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos
com recursos fmanceiros envolvidos na parceria, necessarios a consecugao do
objeto, mas que a ele nao se incorporam;

XI - prestagao de contas: procedimento em que se analisa e se
avalia a execugao da parceria, pelo qual seja possivel verificar o cumprimento
do seu objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos,
compreendendo duas fases:

a) apresentagao das contas, de responsabilidade da organizagao
da sociedade civil;

b) analise e manifestagao conclusiva das contas, de
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responsabilidade da Assembleia Legislativa do Amapa, sem prejuizo da
atuagao dos orgaos de controle.

CAPTTULO U
DA CELEBkAQAO DO TERMO DE FOMENTO

Segao I
Normas Gerais

Art . 3° As parcerias firmadas nos termos desta Lei tern como
fundamentos a valorizagao e o fortalecimento da sociedade civil, a
transparency na aplicagao dos recursos publicos, os principios da legalidade,
da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
economicidade, da eficiencia e da eficacia.

Art. 4° Sao diretrizes fundamentais do regime juridico de
parceria:

I - a promogao, o fortalecimento institucional e o incentivo a
organizagao da sociedade civil para a cooperagao com o poder publico, em
particular com a Assembleia Legislativa do Amapa;

II - a priorizagao do controle de resultados;

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de
informagao e comunicagao;

IV - o fortalecimento das agoes de cooperagao institucional entre
a Assembleia Legislativa do Amapa nas suas relagoes com organizagoes da
sociedade civil;

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestao de
informagao, transparencia e publicidade;

VI - a capacitagao e o aperfeigoamento do trabalho de gestores na
implementagao de atividades e projetos de interesse publico e relevancia social
com organizagoes da sociedade civil;

VII - a adogao de praticas de gestao administrativa necessarias e
suficientes para coibir a obtengao, individual ou coletiva, de beneficios ou
vantagens indevidos;

VIII - a promogao de solugoes derivadas da aplicagao de
conhecimentos, da ciencia e tecnologia e da inovagao para atender
necessidades e demandas de maior qualidade de vida da populagao em
situagao de desigualdade social.

Segao II
Da CapacitagSo de Restores e da Sociedade Civil Organizada

Art.'5° A Assembleia Legislativa do Estado do Amapa podera
instituir programas de capacitagao voltados aos:

I - seus dirigentes e gestores;

II - representantes de organizagoes da sociedade civil
potencialmente aptos a Firmar parcerias, nos termos desta Lei, para a
consecugao de finalidades de interesse publico e reciproco.

Paragrafo unico. A participagao nos programas previstos
no caput nao constituira condigao para o exercicio de fungao envolvida na
materializagao das parcerias disciplinadas nesta Lei.

Art. 6° Ao decidir sobre a celebragao de parcerias previstas
nesta Lei, o administrador publico:

I - considerara, obrigatoriamente, a capacidade operacional da
Assembleia Legislativa do Amapa para celebrar a parceria, cumprir as
obrigagoes dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades;

II - avaliara as propostas de parceria com o rigor tecnico
necessario;

III - designara gestores habilitados a controlar e fiscalizar a
execugao em tempo habil e de modo eficaz;

IV - apreciara as prestagoes de contas na forma e nos prazos
determinados nesta Lei e na legislagao especifica.

Paragrafo unico. A Assembleia Legislativa do Amapa adotara as
medidas necessarias, tanto na capacitagao de pessoal, quanto no provimento
dos recursos materiais e tecnologicos necessarios para assegurar a capacidade
tecnica e operacional de que trata este artigo.

Segdo HI
Da Transparencia e do Controle

Art. 7° A Assembleia Legislativa do Amapa mantera em seu sitio
oficial na internet a relagao das parcerias celebradas e dos respectivos pianos
de trabalho, ate cento e oitenta dias apos o respectivo encerramento.

Art. 8° A organizagao da sociedade civil devera promover a
divulgagao em locais visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerga suas agoes e, sempre que possivel, tambem na internet, de todas
as parcerias celebradas com a Assembleia Legislativa do Amapa.

Paragrafo unico. As informagoes de que tratam este artigo e o art.
7° deverao incluir, no minimo:

I - data de assinatura e identificagao do instrumento de parceria
e da Assembleia Legislativa do Amapa;

II - nome da organizagao da sociedade civil e seu numero de
inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

III - descrigao do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;

V - situagao da prestagao de contas da parceria, que devera
informar a data prevista para a sua apresentagao, a data em que foi
apresentada, o prazo para a sua analise e o resultado conclusivo;

VI - quando vinculados a execugao do objeto e pagos com
recursos da parceria, o valor total da remuneragao da equipe de trabalho, as
fungoes que seus integrantes desempenham e a remuneragao prevista para o
respectivo exercicio.

Art. 9° A Assembleia Legislativa do Amapa divulgara pela
internet os meios pelos quais podera ser feita representagao sobre a aplicagao
irregular dos recursos envolvidos na parceria.
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Seqao IV

Do Fortalecimento da Participagao Social e da DivulgagSo das Agoes

Art. 10. A Assembled Legislativa do Amapa podera divulgar, nos
seus canais proprios de comunicagao, os programas e atividades

desenvolvidos por organizagoes da sociedade civil no ambito das parcerias que

vcnham a ser celebradas com fundamento nesta Lei, mediante o emprego de

recursos tecnologicos e de linguagem adequados a garantia de acessibilidade
por pessoas com deficiencia.

Paragrafo unico. E vedada a divulgagao de que trata este artigo

nos 120 (cento e vinte) dias que antecederem as eleigoes gerais e municipais.

Segao V
Do Termo de Fomento

Art. 11. O termo de fomento e o instrument que deve ser

adotado pela Assembleia Legislativa do Amapa para consecugao de pianos de

trabalho propostos por organizagoes da sociedade civil que envolvam a
transferencia de recursos financeiros.

Segao VI
Do Procedimento Objetivando a Celebrag2o de Parceria

Art. 12. A celebragao de parceria em regime de mutua

cooperagao, para a consecugao de finalidades de interesse publico e reciproco,

nos termos desta Lei, sera precedida de proposta que devera ser encaminhada
pela organizagao da sociedade civil interessada para que seja avaliada pela

Assembleia Legislativa do Amapa.
Art . 13. A proposta devera atender aos seguintes requisitos:

I - identificagao do subscritor da proposta;

II - indicagao do interesse publico envolvido;

III - diagnostico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou

desenvolver e, quando possivel, indicagao da viabilidade, dos custos, dos

beneficios e dos prazos de execugao da agao pretendida.
Art. 14. Preenchidos os requisitos do art. 13, a Assembleia

Legislativa do Amapa devera tomar publica a proposta em seu sitio eletronico.

Art . 15. A partir da publicidade a que se refere o art. 14 e no
prazo de tramitagao administrativa de analise da proposta qualquer
interessado podera, em petigao fundamentada, apresentar razoes de

contrariedade a celebrag&o da parceria, a qual sera objeto de consideragao

para fins de acolhimento ou nao da proposta, assegurada ampla publicidade
das razoes de decidir do administrador publico.

Segao VII
Do Plano de Trabalho

Art. 16. Devera constar do piano de trabalho de parcerias

celebradas mediante termo de fomento:

I - descrigao da realidade que sera objeto da parceria, devendo

ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e
metas a serem atingidas;

II - descrigao de metas a serem atingidas e de atividades ou

projetos a serem executados;

III - previsao de receitas e de despesas a serem realizadas na
execugao das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

IV - forma de execugao das atividades ou dos projetos e de
cumprimento das metas a eles atreladas.

Segao VIH
Requisitos para Celebragao do Termo de Fomento

Art. 17. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as
organizagoes da sociedade civil deverao ser regidas por normas de organizagao
interna que prevejam, expressamente:

I - objetivos voltados a promogao de atividades e finalidades de
relevancia publica e social;

II - que, em caso de dissolugao da entidade, o respectivo
patrimonio liquido seja transferido a outra pessoa juridica de igual natureza
que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

III - escrituragao de acordo com os principios fundamental de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

IV - possuir:

a) no minimo, tres anos de existencia, com cadastro ativo,
comprovado por meio de documentagao emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ,
admitida a redugao desse prazo na hipotese de alguma organizagao nao atingi-
lo, desde que devidamente justificado pelo administrador publico;

b) experiencia previa na realizagao, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante;

c) instalagoes, condigoes materiais e capacidade tecnica e
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

§ 1° Na celebragao de acordos de cooperagao, somente sera
exigido o requisito previsto no inciso I.

§ 2° Serao dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I
e II as organizagoes religiosas.

§ 3° As sociedades cooperativas deverao atender as exigencias
previstas na legislagao especifica e ao disposto no inciso III, estando
dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e II.

§ 4° Para fins de atendimento do previsto na alinea c do inciso IV,
nao sera necessaria a demonstragao de capacidade instalada previa.

Art. 18. Para celebragao das parcerias previstas nesta Lei, as
organizagoes da sociedade civil deverao apresentar:

I - certidoes de regularidade fiscal, previdenciaria, tributaria, de
contribuigoes e de divida ativa, de acordo com a legislagao aplicavel no ambito
do Estado do Amapa;

II - certidao de existencia juridica expedida pelo cartorio de
registro civil ou copia do estatuto registrado e de eventuais alteragoes ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidao simplificada emitida por junta
comercial;

III - copia da ata de eleigao do quadro dirigente atual;

IV - relagao nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com
enderego, numero e orgao expedidor da carteira de identidade e numero de
registro no Cadastro de Pessoas Fisicas-CPF, de cada um deles;

V - comprovagao de que a organizagao da sociedade civil funciona
no enderego por ela declarado.

Art. 19. A celebragao e a formalizagao do termo de fomento
dependerao da adogao das seguintes providencias pela Assembleia Legislativa
do Amapa:

I - indicagao expressa da existencia de previa dotagao
orgamentaria para execugao da parceria;

II - demonstragao de que os objetivos e finalidades institucionais
e a capacidade tecnica e operacional da organizagao da sociedade civil foram
avaliados e sao compativeis com o objeto;

III - aprovagao do piano de trabalho, apresentado nos termos
desta Lei;

IV - emissao de parecer de orgao tecnico da area de contratos,
convenios e instrumentos afins, que devera pronunciar-se, de forma expressa,
a respeito:

a) do merito da proposta, em conformidade com a modalidade de
parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realizagao, em mutua cooperagao, da parceria prevista nesta Lei;

c) da viabilidade de sua execugao;

d) da verificagao do cronograma de desembolso;

e) da descrigao de quais serao os meios disponiveis a serem
utilizados para a fiscalizagao da execugao da parceria, assim como dos
procedimentos que deverao ser adotados para avaliagao da execugao fisica e
financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

* *m M'% 4IMAPPV:
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f) da designagao do gestor da parceria.

V - emissao de parecer juridico pelo orgao de assessoria e
consultoria juridica competente acerca da possibilidade de celebragao da
parceria.

§ 1° Nao sera exigida contrapartida fmanceira como requisito
para celebragao de parceria, facultada a exigencia de contrapartida em bens e
servigos cuja expressao monetana sera obrigatoriamente identificada no termo

de fomento.
§ 2° Caso o parecer tecnico ou o parecer juridico de que tratam,

respectivamente, os incisos IV e V deste artigo concluam pela possibilidade de

celebragao da parceria com ressalvas, devera o administrador publico sanar os
aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservagao desses

aspectos ou sua exclusao.
§ 3° Na hipotese de o gestor da parceria deixar de ser agente

publico ou ser lotado em outro orgao ou entidade, o administrador publico

devera designar novo gestor, assumindo, enquanto isso nao ocorrer, todas as
obrigagoes do gestor, com as respectivas responsabilidades.

§ 4° Caso a organizagao da sociedade civil adquira equipamentos

e materiais permanentes com recursos provenientes da celebragao da parceria,

os mesmos serao gravados com clausula de inalienabilidade e ela devera

formalizar promessa de transference da propriedade a Assembleia Legislativa

do Amapa, na hipotese de sua extingao, devendo essas condigoes constarem
do termo de fomento.

§ 5° Sera impedida de participar como gestor pessoa que, nos 5
(cinco) anos anteriores a data da celebragao da parceria, tenha mantido
relagao juridica com, ao menos, 1 (uma) das organizagoes da sociedade civil

que mantenham parceria com a Assembleia Legislativa.

§ 6° Configurado o impedimento do § 5°, devera ser designado
gestor ou membro substituto que possua qualificagao tecnica equivalente a do

substituido.
Art. 20. Sera obrigatoria a estipulagao do destino a ser dado aos

bens remanescentes da parceria.

Paragrafo unico. Os bens remanescentes adquiridos com
recursos transferidos poderao, a criterio do administrador publico, ser doados
quando, apos a consecugao do objeto, nao forem necessarios para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e
na legislagao vigente.

Art. 21. O termo de fomento e o acordo de cooperagao somente
produzirao efeitos juridicos apos a publicagao dos respectivos extratos no
Diario Oficial da Assembleia Legislativa do Amapa.

Segao IX
Das Vedagoes

Art. 22. Ficara impedida de celebrar qualquer modalidade de
parceria prevista nesta Lei a organizagao da sociedade civil que:

I - nao esteja regularmente constituida ou, se estrangeira, nao
esteja autorizada a funcionar no territorio nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada com qualquer orgao da administragao publica, de
qualquer esfera de Govemo;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministerio
Publico, ou dirigente de orgao ou entidade da administragao publica do Estado
do Amapa, estendendo-se a vedagao aos respectivos conjuges ou

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
ate o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administragao publica
nos ultimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeigao e quitados
os debitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisao pela rejeigao;

c) a apreciagao das contas estiver pendente de decisao sobre
recurso com efeito suspensivo.

V - tenha sido punida com uma das seguintes sangoes, pelo
periodo que durar a penalidade:

a) suspensao de participagao em licitagao e impedimento de
contratar com a administragao;

b) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragao publica;

c) a prevista no inciso II, do art. 50, desta Lei;

d) a prevista no inciso III, do art. 50, desta Lei;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federagao, em decisao irrecorrivel, nos ultimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federagao, em decisao irrecorrivel, nos ultimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsavel por falta grave e inabilitada para o
exercicio de cargo em comissao ou fungao de confianga, enquanto durar a
inabilitagao;

c) considerada responsavel por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III, do art. 12, da Lei
n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1° Nas hipoteses deste artigo, e igualmente vedada a
transference de novos recursos no ambito de parcerias em execugao,
excetuando-se os casos de servigos essenciais que nao podem ser adiados sob
pena de prejuizo ao erario ou a populagao, desde que precedida de expressa e
fundamentada autorizagao do dirigente maximo da Assembleia Legislativa do
Amapa, sob pena de responsabilidade solidaria.

§ 2° Em qualquer das hipoteses previstas no caput, persiste o
impedimento para celebrar parceria enquanto nao houver o ressarcimento do
dano ao erario, pelo qual seja responsavel a organizagao da sociedade civil ou
seu dirigente.

D
§ 3° Para os fins do disposto na alinea a do inciso IV e no § 2°,

nao serao considerados debitos que decorram de atrasos na liberagao de
repasses pela administragao publica ou que tenham sido objeto de
parcelamento, se a organizagao da sociedade civil estiver em situagao regular
no parcelamento.

§ 4° A vedagao prevista no inciso III nao se aplica a celebragao de
parcerias com entidades que, pela sua propria natureza, sejam constituidas
pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa

figure no termo de fomento ou no acordo de cooperagao simultaneamente
como dirigente e administrador publico.

§ 5° Nao sao considerados membros de Poder os integrantes de
conselhos de direitos e de politicas publicas.

Art. 23. E vedada a celebragao de parcerias previstas nesta Lei

que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente,
delegagao das fungoes de regulagao, de fiscalizagao, de exercicio do poder de

policia ou de outras atividades exclusivas de Estado.

Art. 24. Salvo disposigao diversa em Lei especifica serao
celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a Assembleia Legislativa do
Amapa e as entidades referidas no inciso I do art. 2°.

CAPITULO HI
DA FORMALIZA£AO E DA EXECUGAO

Segao I
Disposigoes Preliminares

Art. 25. As parcerias serao formalizadas mediante a celebragao
de termo de fomento ou de acordo de cooperagao, conforme o caso, tendo
como clausulas essenciais:

I - a descrigao do objeto pactuado;

II - as obrigagoes das partes;

III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de
desembolso;

IV - a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no
§ 1°, do art. 19;

V - a vigencia e as hipoteses de prorrogagao;

VI - a obrigagao de prestar contas com definigao de forma,
metodologia e prazos;

VII - a obrigatoriedade de restituigao de recursos, nos casos
previstos nesta Lei;

VIII - a definigao, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos
remanescentes na data da conclusao ou extingao da parceria e que, em razao
de sua execugao, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com
recursos repassados pela Assembleia Legislativa do Amapa;

IX - a prerrogativa atribuida a Assembleia Legislativa do Amapa
para assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do objeto, no
caso de paralisagao, de modo a evitar sua descontinuidade;

X - quando for o caso, a obrigagao de a organizagao da sociedade
civil manter e movimentar os recursos em conta bancaria especifica,
observado o disposto no art. 30;

XI - o livre acesso dos agentes da Assembleia Legislativa do
Amapa, do controle intemo e do Tribunal de Contas do Estado, aos processos,
aos documentos e as informagoes relacionadas a termos de fomento, bem
como aos locais de execugao do respectivo objeto;

XII - a faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a
qualquer tempo, com as respectivas condigoes, sangoes e delimitagoes claras

de responsabilidades, alem da estipulagao de prazo minimo de antecedencia

para a publicidade dessa intengao, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

XIII - a indicagao do foro para dirimir as duvidas decorrentes da
execugao da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da previa tentativa de
solugao administrativa, com a participagao de orgao encarregado da
representagao judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa do Amapa;

XTV - a responsabilidade exclusiva da organizagao da sociedade
civil pelo gerenciamento administrative e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

XV - a responsabilidade exclusiva da organizagao da sociedade
civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relacionados a execugao do objeto previsto no termo de colaboragao
ou de fomento, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da
Assembleia Legislativa do Amapa a inadimplencia da organizagao da sociedade
civil em relagao ao referido pagamento, os onus incidentes sobre o objeto da
parceria ou os danos decorrentes de restrigao a sua execugao.

Paragrafo unico. Constara como anexo do termo de fomento ou
do acordo de cooperagao o piano de trabalho, que deles sera parte integrante e
indissociavel.

Segao H
Das Despesas

Art. 26. As despesas relacionadas a execugao da parceria serao
executadas com observancia do que prescrevem os incisos XIV e XV, do art.
25, sendo vedado:

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico com
recursos vinculados a parceria, salvo nas hipoteses previstas em lei especifica
e na lei de diretrizes orgamentarias.

Art. 27. Poderao ser pagas, entre outras despesas, com recursos
vinculados a parceria:

I - remuneragao da equipe encarregada da execugao do piano de
trabalho, inclusive de pessoal proprio da organizagao da sociedade civil,
durante a vigencia da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos
de impostos, contribuigoes sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
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FGTS, ferias, decimo terceiro salario, salarios proporcionais, verbas rescisorias
e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - custos indiretos necessarios a execugao do objeto, seja qual
for a proporgao em relagao ao valor total da parceria;

III - aquisigao de equipamentos e materials permanentes
essenciais a consecugao do objeto e servigos de adequagao de espago fisico,
desde que necessarios a instalagao dos referidos equipamentos e materials.

§ 1° A inadimplencia da Assembleia Legislativa do Amapa nao
transfere a organizagao da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento
de obrigagoes vinculadas a parceria com recursos proprios.

§ 2° A inadimplencia da organizagao da sociedade civil em
decorrencia de atrasos na liberagao de repasses relacionados a parceria nao
podera acarretar restrigoes a liberagao de parcelas subsequentes.

§ 3° O pagamento de remuneragao da equipe contratada pela
organizagao da sociedade civil com recursos da parceria nao gera vinculo

trabalhista com o poder publico.
Segao m

Da Uberagdo dos Recursos

Art. 28. As parcelas dos recursos transferidos no ambito da
parceria serao liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma
de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarao retidas ate o
saneamento das impropriedades:

I - quando houver evidencias de irregularidade na aplicagao de

parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicagao dos

recursos ou o inadimplemento da organizagao da sociedade civil em relagao a
obrigagoes estabelecidas no termo de fomento;

III - quando a organizagao da sociedade civil deixar de adotar sem
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administragao

publica ou pelos orgaos de controle intemo ou extemo.

Art. 29. Nas parcerias cuja duragao exceda um ano, e
obrigatoria a prestagao de contas ao termino de cada exercicio.

Paragrafo unico. A Assembleia Legislativa devera viabilizar o
acompanhamento pela internet dos processos de liberagao de recursos
referentes as parcerias celebradas nos termos desta Lei.

SegSo IV
Do Movimentagao c Aplicagao Financeira dos Recursos

Art. 30. Os recursos recebidos em decorrencia da parceria serao
depositados em conta corrente especifica isenta de tarifa bancaria na
instituigao financeira publica determinada pela Assembleia Legislativa do

Amapa.

Paragrafo unico. Os rendimentos de ativos financeiros serao
aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos as mesmas condigoes de

prestagao de contas exigidas para os recursos transferidos.

Art. 31. Por ocasiao da conclusao, denuncia, rescisao ou
extingao da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicagoes financeiras realizadas, serao
devolvidos a Assembleia Legislativa do Amapa, no prazo improrrogavel de 30

(trinta) dias, sob pena de imediata instauragao de tomada de contas especial
do responsavel, providenciada pela autoridade competente.

Art. 32. Toda a movimentagao de recursos no ambito da

parceria sera realizada mediante transferencia eletronica sujeita a
identificagao do beneficiario final e a obrigatoriedade de deposito em sua conta

bancaria.
§ 1° Os pagamentos deverao ser realizados mediante credito na

conta bancaria de titularidade dos fomecedores e prestadores de servigos.

§ 2° Demonstrada a impossibilidade fisica de pagamento
mediante transferencia eletronica, o termo de fomento podera admitir a
realizagao de pagamentos em cheque ou em especie.

Segao V
Das Alteragoes

Art. 33. A vigencia da parceria podera ser alterada mediante
solicitagao da organizagao da sociedade civil, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada em, no minimo, trinta dias antes do termo
inicialmente previsto.

Paragrafo unico. A prorrogagao de oficio da vigencia do termo de
fomento deve ser feita pela Assembleia Legislativa do Amapa quando ela der
causa a atraso na liberagao de recursos financeiros, limitada ao exato periodo
do atraso verificado.

Art. 34. O piano de trabalho da parceria podera ser revisto para
alteragao de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao
piano de trabalho original.

Segao VI
Da Fiscalizagao do Objeto da Parceria

Art. 35. A Assembleia Legislativa do Amapa promovera a

fiscalizagao do objeto da parceria, avaliando sua regular execugao e
resultados.

Paragrafo unico. Nas parcerias com vigencia superior a 1 (um)
ano sera realizada, sempre que possivel, pesquisa de satisfagao com os
beneficiarios do piano de trabalho e os resultados obtidos serao usados como
subsidio para aferigao do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientagao e no ajuste das metas e atividades definidas.

Art. 36. O responsavel pela fiscalizagao emitira relatorio tecnico
da parceria celebrada mediante termo de fomento e o submetera ao dirigente
maximo da Assembleia Legislativa para homologagao, independentemente da
obrigatoriedade de apresentagao da prestagao de contas devida pela
organizagao da sociedade civil.

Paragrafo unico. O relatorio tecnico de que trata este artigo, sem
prejuizo de outros elementos, devera conter:

I - descrigao sumaria das atividades e metas estabelecidas;
II - analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas

e do impacto do beneficio social obtido em razao da execugao do objeto ate o
periodo;

III - valores efetivamente transferidos pela administragao publica;
IV - analise dos documentos comprobatorios das despesas

apresentados pela organizagao da sociedade civil na prestagao de contas,
quando nao for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de fomento;

V - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles
intemo e extemo, no ambito da fiscalizagao preventiva, bem como de suas
conclusoes e das medidas que tomaram em decorrencia dessas auditorias.

Art. 37. As parcerias de que trata esta Lei sujeitam-se aos
mccanismos de controle social previstos na legislagao.

Segao VII
Das Obrigagoes do Sestor

Art. 38. Sao obrigagoes do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execugao da parceria;

II - informar ao seu superior hierarquico a existencia de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e
de indidos de irregularidades na gestao dos recursos, bem como as
providencias adotadas ou que serao adotadas para sanar os problemas
detectados;

III - emitir parecer tecnico conclusivo de analise da prestagao de
contas final.

Art. 39. Na hipotese de inexecugao por culpa exclusiva da
organizagao da sociedade civil a Assembleia Legislativa do Amapa podera,
exclusivamente para assegurar o atendimento de servigos essenciais a
populagao, por ato proprio e independentemente de autorizagao judicial, a fim
de realizar ou manter a execugao das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens publicos em poder da organizagao da
sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que
concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execugao do restante do

objeto previsto no piano de trabalho, no caso de paralisagao, de modo a evitar
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestagao de contas o que
foi executado pela organizagao da sociedade civil ate o momento em que a
Assembleia Legislativa assumiu essas responsabilidades.

Paragrafo unico. As situagoes referidas no caput devem ser
comunicadas pelo gestor ao administrador publico.

CAPITULO IV
DA PRESTAGAO DE CONTAS

Segao I
Normas Serais

Art. 40. A prestagao de contas devera ser feita observando-se as
regras previstas nesta Lei, alem de prazos e normas de elaboragao constantes
do instrumento de parceria e do piano de trabalho.

Paragrafo unico. A Assembleia Legislativa do Amapa orientara as
organizagoes da sociedade civil por ocasiao da celebragao das parcerias, tendo
como premissas a simplificagao e a radonalizagao dos procedimentos para fins
de prestagao de contas.

Art. 41. A prestagao de contas apresentada pela organizagao da

sociedade civil devera conter elementos que permitam ao gestor da parceria
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrigao pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovagao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o periodo
de que trata a prestagao de contas.

§ 1° Serao glosados valores relacionados a metas e resultados
descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2° Os dados financeiros serao analisados com o intuito de
estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3° A analise da prestagao de contas devera considerar a
verdade real e os resultados alcangados.

§ 4° A prestagao de contas da parceria observara regras
especificas de acordo com o montante de recursos publicos envolvidos, nos
termos das disposigoes e procedimentos estabelecidos conforme previsto no
piano de trabalho e no termo de fomento.

Art. 42. A prestagao de contas e todos os atos que dela decorram
serao disponibilizados para consulta publica no sitio eletronico da Assembleia
Legislativa do Estado do Amapa.

Art. 43. A prestagao de contas relativa a execugao do termo de
fomento dar-se-a mediante a analise dos documentos previstos no piano de
trabalho, alem dos seguintes relatorios:

I - relatorio de execugao do objeto, elaborado pela organizagao da
sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados
alcangados;

II - relatorio de execugao financeira do termo de fomento, com a
descrigao das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculagao
com a execugao do objeto, na hipotese de descumprimento de metas e
resultados estabelecidos no piano de trabalho.

Paragrafo unico. Assembleia Legislativa do Amapa devera
considerar ainda em sua analise os seguintes relatorios elaborados
intemamente, quando houver:

I - relatorio de visita tecnica in loco, eventualmente realizada
durante a execugao da parceria;
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II - relatorio tecnico de fiscalizagao, homologado pela autoridade

competente, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
alcangados durante a execugao do termo de fomento.

Art. 44. O gestor emitira parecer tecnico de analise de prestagao
de contas da parceria celebrada.

§ 1° No caso de prestagao de contas unica, o gestor emitira
parecer tecnico conclusivo para fins de avaliagao do cumprimento do objeto.

§ 2° Se a duragao da parceria exceder um ano, a organizagao da
sociedade civil devera apresentar prestagao de contas ao fim de cada exercicio,
para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

§ 3° Para fins de avaliagao quanto a eficacia e efetividade das
agoes em execugao ou que ja foram realizadas, os pareceres tecnicos de que
trata este artigo deverao, obrigatoriamente, mencionar:

I - os resultados ja alcangados e seus beneficios;
II - os impactos economicos ou sociais;

III - o grau de satisfagao do publico-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das agoes apos a
conclusao do objeto pactuado.

Art. 45. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia util

subsequente ao da prestagao de contas, a entidade deve manter em seu
arquivo os documentos originais que compoem a prestagao de contas.

Segao U
Dos Prazos

Art. 46. A organizagao da sociedade civil prestara contas da boa

e regular aplicagao dos recursos recebidos no prazo de ate 90 (noventa) dias a

partir do termino da vigencia da parceria ou no final de cada exercicio, se a
duragao da parceria exceder um ano.

§ 1° O prazo para a prestagao final de contas sera estabelecido de
acordo com a complexidade do objeto da parceria.

§ 2° O disposto no caput nao impede que a Assembleia Legislativa
do Amapa promova a instauragao de tomada de contas especial antes do
termino da parceria, ante evidencias de irregularidades na execugao do objeto.

§ 3° Na hipotese do § 2°, o dever de prestar contas surge no
momento da liberagao de recurso envolvido na parceria.

§ 4° O prazo referido no caput podera ser prorrogado por ate 30

(trinta) dias, desde que devidamente justificado.
§ 5° A manifestagao conclusiva sobre a prestagao de contas

observara os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, altemativamente,

pela:
I - aprovagao da prestagao de contas;

II - aprovagao da prestagao de contas com ressalvas; ou

III - rejeigao da prestagao de contas e determinagao de imediata
instauragao de tomada de contas especial.

§ 6° As impropriedades que deram causa a rejeigao da prestagao

de contas serao registradas em plataforma eletronica de acesso publico,
devendo ser levadas em consideragao por ocasiao da assinatura de futuras
parcerias com a administragao publica.

Art. 47. Constatada irregularidade ou omissao na prestagao de

contas, sera concedido prazo para a organizagao da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigagao.

§ 1° O prazo referido no caput e limitado a 45 (quarenta e cinco)

dias por notificagao, prorrogavel, no maximo, por igual periodo, dentro do

prazo que a Assembleia Legislativa do Amapa possui para analisar e decidir

sobre a prestagao de contas e comprovagao de resultados.

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou
da omissao, nao havendo o saneamento, a autoridade administrativa
competente, sob pena de responsabilidade solidaria, deve adotar as
providencias para apuragao dos fatos, identificagao dos responsaveis,

quantificagao do dano e obtengao do ressarcimento, nos termos da legislagao
vigente.

Art. 48. A Assembleia Legislativa do Amapa apreciara a
prestagao final de contas apresentada, no prazo de ate 150 (cento e cinquenta)

dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligencia por
ela determinada, prorrogavel justificadamente por igual periodo.

Paragrafo unico. O transcurso do prazo definido nos termos

do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - nao significa impossibilidade de apreciagao em data posterior
ou vedagao a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a
ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres publicos;

II - nos casos em que nao for constatado dolo da organizagao da

sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuizo da atualizagao monetaria,

impede a incidencia de juros de mora sobre debitos eventualmente apurados,
no periodo entre o final do prazo referido neste paragrafo e a data em que foi
ultimada a apreciagao pela Assembleia Legislativa.

Art. 49. As prestagoes de contas serao avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no piano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal que nao resulte em dano ao erario;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
circunstancias:

a) omissao no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos e metasobjetivos
estabelecidos no piano de trabalho;

c) dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ou
antieconomico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos.

§ 1° O administrador publico responde pela decisao sobre a
aprovagao da prestagao de contas ou por omissao em relagao a analise de seu

conteudo, levando em consideragao, no primeiro caso, os pareceres dos orgaos
tecnicos responsaveis, sendo permitida delegagao a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegagao.

§ 2° Quando a prestagao de contas for avaliada como irregular,
apos exaurida a fase recursal, se mantida a decisao, a organizagao da
sociedade civil podera solicitar autorizagao para que o ressarcimento ao erario
seja promovido por meio de agoes compensatorias de interesse publico,
mediante a apresentagao de novo piano de trabalho, conforme o objeto
descrito no termo de fomento e a area de atuagao da organizagao, cuja
mensuragao economica sera feita a partir do piano de trabalho original, desde
que nao tenha havido dolo ou fraude e nao seja o caso de restituigao integral
dos recursos.

CAPTTULO V
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANCOES

Segao I
Dos Sangoes Administrativas a Entidade

Art. 50. Pela execugao da parceria em desacordo com o piano de
trabalho e com as normas desta Lei e da legislagao especifica, a Assembleia
Legislativa do Amapa podera, garantida a previa defesa, aplicar a organizagao
da sociedade civil as seguintes sangoes:

I - advertencia;

II - impedimento de celebrar parceria ou contrato com orgaos e
entidades do Estado do Amapa, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

III - declaragao de inidoneidade para celebrar parceria ou
contrato com orgaos e entidades de todas as esferas de govemo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a organizagao da sociedade civil ressarcir a Assembleia
Legislativa do Amapa pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no inciso II.

§ 1° As sangoes estabelecidas nos incisos II e III sao de
competencia exclusiva do dirigente maximo da Assembleia Legislativa do

Amapa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de

dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida apos dois

anos de aplicagao da penalidade.
§ 2° Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da

apresentagao da prestagao de contas, a aplicagao de penalidade decorrente de

infragao relacionada a execugao da parceria.

§ 3° A prescrigao sera interrompida com a edigao de ato

administrative voltado a apuragao da infragao.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Art. 51. As parcerias existentes no momento da entrada em
vigor desta Lei permanecerao regidas pela legislagao vigente ao tempo de sua
celebragao, sem prejuizo da aplicagao subsidiaria desta Lei, naquilo em que
for cabivel, desde que em beneficio do alcance do objeto da parceria.

§ 1° As parcerias de que trata o caput poderao ser prorrogadas de

oficio, no caso de atraso na liberagao de recursos por parte da administragao

publica, por periodo equivalente ao atraso.
§ 2° As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data

de entrada em vigor desta Lei, ou prorrogaveis por periodo superior ao
inicialmente estabelecido, no prazo de ate um ano apos a data da entrada em
vigor desta Lei, serao, altemativamente:

I - substituidas pelo instrumento previsto no art. 11;

II - objeto de rescisao unilateral pela administragao publica.

Art. 52. Nao se aplica as parcerias regidas por esta Lei o
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Paragrafo unico. Sao regidos pelo art. 116, da Lei (Federal)
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, convenios entre entes federados ou pessoas
juridicas a eles vinculadas.

Art. 53. A partir da vigencia desta Lei somente serao celebrados
convenios na hipotese do paragrafo unico do art. 52 e com entidades
filantropicas e sem fins lucrativos, nos termos do § 1°, do art. 199, da Lei

(Federal) n° 13.2014, de 2015.
Art. 54. As exigencias de transparencia e publicidade previstas

em todas as etapas que envolvam a parceria, desde a fase preparatoria ate o
fim da prestagao de contas, naquilo que for necessario, serao excepcionadas
quando se tratar de programa de protegao a pessoas ameagadas ou em

situagao que possa comprometer a sua seguranga, na forma do regulamento.
Art. 55. Fica revogada a Lei n° 1.807, de 24 de margo de 2014.

Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo.

ANT<5NIO WALDEZ GOES DA SILVA
Govemador
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LEI N° 2.402 DE 06 DE JUNHO DE 2019

Fica instituido no calendario de eventos
do Estado do Amapa, o Dia de Agao de
Gragas, a ser comemorado no dia 31 de

outubro.
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0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual, sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica institufdo no calendario do Estado do Amapa, “ O
Dia de Agao de Gragas” .

Art. 2° O evento sera comemorado anualmente no dia 31 de
outubro.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

ANT6NIO WALDEZ 66ES DA SILVA
Governador

' COO venficador 04664963 CM. CRC: 42524E9
SiG DOCS Documento assmado aMronicamenlt por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA. GOVERN*DOR. conform*

JSl, decrelo n* 0829/2018. A autenbddade 00 documento pose ser confenda no sfle
!»«•> [*j hRpv/WMfw sfldocap gov br/autenbcaoor i

LEI N° 2.403 DE 06 DE JUNHO DE 2019

Institui o dia 8 de Janeiro como o Dia
Estadual do Assistente Tecnico e do
Tecnico Pericial , e da outras
providencias.

DECRETOS
DECRETON0 2544 de (»6 dc junho de 2019

ABRE CR &DITO SUPLF.MENTAR NO
VALOR DE RS 190.830,00 PARA O
KIM QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA. usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas atravfc do inciso VIII, do art. 119, da Constituigao Estadual e do art. 7°, da Lei n.°
2.385, de 18 de dezembro de 2018, que estima a Rcccita e fixa a Despesa para o Exercicio
Financeiro de 2019.

DECRETA:

Art 1° Fica aberto o Crddito Suplementar no valor de R$ 190.830,00(cento e

noventa mil, oitocentos c trinta reais), destinado ao reforgo de dotagoes consignadas no
orgamento vigente, conforme anexo constante do presente Decreto.

Art. 2° Os recursos necessarios a execugao do disposto no artigo anterior, decorrem

de Excesso de ArrecadagSo, na forma do inciso II,§ 1° do art.43, da Lei Federal n.° 4.320/64.

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

Macapa-AP, 06 de junho de 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa

aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituido o Dia Estadual do Assistente Tecnico e do
Tecnico Pericial, a ser comemorado todo dia 8 de janeiro de cada ano.

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

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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LEI N° 2.404 DE 06 DE JUNHO DE 2019

Institui o Dia Estadual de Combate ao
Feminicidio.

ANTONIO WALDEZ G6ES DA SILVA
Governador

EDUARDO CORREA TAVARES
Secretario de Estado do Planejamento
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Anexo do Decreto n.° 2544 de 06 de junho de 2019

ANEXO 1 - SUPLEMENTAQAO

23 - SECRETAR1A DE ESTADO DO DESENVOLVIMF.NTO RURAL

23204 - AGENCIA DF. DEFESA E INSPEgAO AGROPECUARIA

RS 1,00

Programa de Trabalho Microrregiao -
Municipio Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

20.122.0001.2495 160000 0 240 3390.39 110.000

160000 0 240 4490.52 80.830 190.830

SiG Docs
Cod verificador 04670282. CM. CRC 04CC4EB
Oocumonloauinado Matron,camarila por ANTdNIO WALDEZ GOES DA SILVA. GOVERNADOR e EDUARDO
CORR &A TAVARES , SECRETARIO DE PLANEJAMENTO. conforme decreto n» 0829^018 A aiAenocidaae do

cccumento pod* ter confcrida no site http //www.sigdocap gov.br/autenocador mI

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA.
Fago saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapa

aprovou e eu. nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a

seguinte Lei :

Art . 1° Fica instituido o Dia Estadual de Combate ao

Feminicidio, a ser celebrado anualmente, no dia 12 de agosto.

Art. 2° Na data a que se refere o caput deste artigo, o poder

publico promovera, especialmente nas escolas publicas, debates, seminarios e

outros eventos relacionados ao feminicidio.

Art . 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

ANT6NIO WALDEZ G6ES DA SILVA
Governador

SIG Docs
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DECRETO N° 2545 DE 06 DE JUNHO DE 2019

Dispoe sobre a transferencia do
Servigo Ativo da Policia Militar do
Amapa, para a Reserve Remunerada ,

"EX-OFFICIO", da 2° TEN QEOPM
IRIS SUELY MEDEIROS LOBATO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituigao do Estado do
Amapa, em concordancia com a Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapa) , em consonancia com a Lei
n° 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Proprio de Previdencia dos Militares
do Estado do Amapa), e tendo em vista o teor do Processo n°
340101.0001298/2019-DIP,

R E S O L V E :

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

Remunerada, “ EX-OFFICIO” , a 2° TEN QEOPM Iris Suely Medeiros Lobato ,

matricula n° 00306568, pertencente ao Quadro do Estado do Amapa, nos
termos do art. 42, da Constituigao Federal, c/c os arts. 53, §§ 1°, 2° e 3°,
inciso IX; 54; 113, inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar n° 0084, de
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapa), em
consonancia com os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei n° 1.813 de 07 de
abril de 2014.

Art. 2° Os proventos devidos na inatividade terao como base o
que determina a Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, e a Lei n°
1.813, de 07 de abril de 2014, calculados sobre o subsidio de 2° TEN PM,
sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniarios e prerrogativas previstas
nos diplomas legais pertinentes.
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Art. 3° A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Policia Militar

do Amapa efetivara o presente desligamento do servigo ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l , inciso I, Paragrafo unico e 112, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

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

com cfeitos retroativos a contar de 11 de margo de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

S»G DOCS=“ fl
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DECRETO N° 2546 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado

do Amapa, e tendo em vista o teor do Processo n° 340101.0001148/2018-DIP,

R E S O L V E :

Retificar o Decreto n° 2424, de 30 de maio de 2019, publicado

no Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6929, de 30 de maio de 2019, que
passa a vigorar com a seguinte alteragao:

Onde se le:
“ Art. 1° Fica transferida para a Inatividade, mediante Reserva

Remunerada, “ EX-OFFICIO” , o SD QPPMC Mardey Vargas Cameiro, matricula
n° 574430, pertencente ao Quadro do Estado do Amapa, nos termos do art.
42, da Constituigao Federal, c/c os arts. 53, §§ 1°, 2° e 3°, inciso IX; 113,
inciso I e 114, inciso I, da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014

(Estatuto dos Militares do Estado do Amapa), com proventos proporcionais ao
tempo total computado, ao cumprir os requisitos previstos nos arts. 19, inciso

I e 21, § 2°, da Lei n° 1.813, de 07 de abril de 2014.”
Leia-se:

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

Remunerada, “ A PEDIDO” , o SD QPPMC Mardey Vargas Cameiro, matricula n°
574430, pertencente ao Quadro do Estado do Amapa, nos termos do art. 42,
da Constituigao Federal, c/c os arts. 53, §§ 1°, 2° e 3°, inciso IX; 113, inciso I
e 114, inciso I, da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto

dos Militares do Estado do Amapa), com proventos proporcionais ao tempo

total computado, ao cumprir os requisitos previstos nos arts. 19, inciso I e 21,
§ 2°, da Lei n° 1.813, de 07 de abril de 2014.”

ANTONIO WALDEZ G6ES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2547 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNA DOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituigao do Estado do

Amapa, de acordo com o art. 44, da Lei n° 0066, de 03/05/93, e tendo em

vista o contido no Processo EDOC n° 314.459779/2019,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, Leone de Araujo Rocha do cargo de

Provimento Efetivo de Professor, Cadastro n° 0112557-5-01, Grupo Magisterio,

do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa, a contar de 20 de margo de

2019.

ANTdNIO WALDEZ GdES DA SILVA
Governador

SfG DOCS
CM. venficador 04865024. CM. CRC:66E642F
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DECRETO N° 2548 DE 06 DE JUNHO DE 2019

a

a

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Processo n° 314.433717/2019,

R E S O L V E :

Conceder licenga sem vencimento, para tratar de interesses
particulares, pelo periodo de 02 (dois) anos, a contar de 01 de abril de 2019,
ao servidor Marcos Augusto Pereira de Souza, ocupante do cargo de
Provimento Efetivo de Agente Penitenciario, Cadastro n° 841080, Grupo
Penitenciario, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,

lotado no LAPEN, na forma estabclecida no artigo 107 e paragrafos, da Lei n°
0066, de 03 de maio de 1993.

ANTONIO WALDEZ G^ES DA SILVA
Governador

S1G Docs
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DECRETO N° 2549 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXIV, da Constituigao do Estado
do Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 275/2019-PRESI/CAESA,

R E S O L V E :

Designar Narson de Sa Galeno, Procurador-Geral do Estado, para
representar o Estado do Amapa nas Assembleias Geral Ordinaria e

Extraordinaria da Companhia de Agua e Esgoto do Amapa - CAESA, a realizar-
se no dia 10/06/19, as 15H00, na sede social da referida Companhia.

ANTONIO WALDEZ GdES DA SILVA
Governador

SiG DOCS
CM venficador 04665022 CM CRC: 2CB3F5D
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DECRETO N° 2550 DE 06 DE JUNHO DE 2019

IS®mB

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Of icio n° 750/2019-GAB/AMPREV,

R E S O L V E :

Autorizar Rubens Belnimeque de Souza, Diretor-Presidente da

Amapa Previdencia, para viajar da sede de suas atribuigoes, Macap6-AP, ate a

cidade de Belem-PA, a fim de participar de apresentagao sobre Cenarios e

Investimentos, com foco na Gestao de Recursos dos Regimes Proprios de

Previdencia Social, bem como participar de Reuniao Tecnica na Associagao de

Institutos de Previdencia dos Estados do Para e Amapa, nos dias 06 e 07 de

junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GdES DA SILVA
Governador

SG Docs
*-«««40 JSL

CM. veriflewtor. 04665021. CM. CRC: D1E32F8
Documento essmaM aietrorveamante por ANTONIO WALDEZ G6ES DA SILVA. GOVERNADOR. conforme

decroto n" 0629 0̂18 A autenliadade do documento pode ser confenda nosite:
httpJfwww.sigdoc.ap. rKiv.br/aUenbcador

a a

a

DECRETO N° 2551 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 750/2019-GAB/AMPREV,

R E S O L V E :
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Designar Narleia Wanderley Salomao, Diretora de Beneficios e

Fiscalizagao, para exercer, acumulativamente e em substituigao, o cargo de
Diretor-Presidente da Amapa Previdencia, durante o impedimenta do titular,

nos dias 06 e 07 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

DECRETO N° 2555 DE 06 DE JUNHO DE 2019

SiGDocs
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DECRETO N° 2552 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0373/2019-GAB/SEMA ,

R E S O L V E :

Autorizar Roberio Aleixo Anselmo Nobrc, Secretario de Estado do
Meio Ambiente, para viajar da sede de suas atribuigoes, Macapa-AP, ate a
cidade de Brasflia- DF, a Fim de participar de reuniao do Comite Diretor do GCF
a fim de abordar temas estrategicos relacionados a implementagao da agenda
dos Estados Membros para o Desenvolvimento de baixas emissoes,
especificamente licenciado, regularizagao fundiaria e CAR, no periodo de 10 a
12 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

SJGDocs
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DECRETO N° 2553 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0373/2019-GAB/SEMA ,

R E S O L V E :

Designar Josiane Andreia Soares Ferreira, Chefe de Gabinete,

para exercer, acumulativamente e em substituigao, o cargo de Secretario de
Estado do Meio Ambiente, durante o impedimenta do titular, no periodo de 10

a 12 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

SiG Docs....
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DECRETO N° 2554 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 773/19-CBMAP,

R E S O L V E :

Autorizar o Cel BM Wagner Coelho Pereira, Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa, para viajar da sede de suas
atribuigoes, Macapa-AP, ate a cidade de Sao Paulo-SP, a fim de participar da I

Reuniao Extraordinaria do CNCG, no periodo de 25 a 27 de junho de 2019.

ANTdNIO WALDEZ G6ES DA SILVA
Governador
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 773/19-CBMAP,

R E S O L V E :

Designar o Cel BM Estacio Janary de Oliveira Picango,

Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa,
para exercer, acumulativamente e em substituigao, o cargo de Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa, durante o
impedimenta do titular, no periodo de 25 a 27 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2556 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 466/2019-GAB/SECULT,

R E S O L V E :

Autorizar Evandro Costa Milhomen , Secretario de Estado da

Cultura, para viajar da sede de suas atribuigoes, Macapa-AP, ate a cidade de

Brasflia-DF, a fim de tratar de agenda com o Senador Davi Alcolumbre, no

periodo de 06 a 08 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2557 DE 06 DE JUNHO DE 2019
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 466/2019-GAB/SECULT,

R E S O L V E :

Designar Clotilde Nazare Nazario David, Chefe de Gabinete, para

exercer, acumulativamente e em substituigao, o cargo de Secretario de Estado

da Cultura, durante o impedimenta do titular, no periodo de 06 a 08 de junho

de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2558 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigdes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 319/2019-GAB/JUCAP,
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R E S O L V E :

Autorizar Gilberto Laurindo, Presidente da Junta Comercial do
Amapa, para viajar da sede de suas atribuigoes, Macapa-AP, ate a cidade de

Brasilia-DF, a fim de participar da Seminario Brasil Mais Simples, no periodo
05 a 07 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2559 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0355/2019-GAB/SEMA,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento de Roberio Aleixo Anselmo Nobre,
Secretario de Estado do Meio Ambiente, da sede de suas atribuigoes,
Macapa-AP, ate a cidade de Boa Vista-RR, a fim de participar do Forum de
Agricultura Familiar, no periodo de 30/05 a 03/06/19.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2560 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0355/2019-GAB/SEMA,

R E S O L V E :

Homologar a designagao de Josiane Andreia Soares Ferreira,

Chefe de Gabinete, pelo exercicio, em substituigao, do cargo de Secretario de
Estado do Meio Ambiente, durante o impediment do titular, no periodo de
30/05 a 03/06/19.

ANTdNIO WALDEZ &6ES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2561 DE 06 DE JUNHO DE 2019

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0497/2019-DIPRE/RURAP,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento de Osvaldo Helio Dantas Soares,

Dirctor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapa, da sede

de suas atribuigoes, Macapa-AP, ate a cidade de Boa Vista-RR, a fim de

participar de uma programagao para estreitar os relacionamentos institucionais

e conhecimentos das experiencias dos Foruns de Agricultura Familiar daquele

Estado, em conjunto com o Secretario de Estado de Desenvolvimento Rural do

Amapa - SDR e com apoio da EMBRAPA - RR, no periodo de 30/05 a

03/06/19.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2562 DE 06 DE JUNHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0497/2019-DIPRE/RURAP,

R E S O L V E :

Homologar a designagao de Sergio Carvalho Barbosa, Chefe de

Gabinete, pelo exercicio, em substituigao, do cargo de Diretor-Presidente do

Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapa, durante o impediment do

titular, no periodo de 30/05 a 03/06/19.

ANTdNIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2563 DE 06 DE JUNHO DE 2019
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes

que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do

Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0656/2019-GCG/PMAP,

R E S O L V E :

Autorizar o Cel PM Jose Paulo Mafias dos Santos, Comandante
Geral da Policia Militar do Estado do Amapa, para viajar da sede de suas
atribuigoes, Macapa-AP, ate a cidade de S3o Paulo-SP, a fim de participar da I

Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das

Policies e Bombeiros Militares - CNCG/PM-BM, no periodo de 25 a 27 de junho

de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2564 DE 06 DE JUNHO DE 2019
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado do
Amapa, e tendo em vista o contido no Oficio n° 0656/2019-GCG/PMAP,

R E S O L V E :

Designar o Cel PM Petrucio Renato Alves de Santana,

Subcomandante Geral da Policia Militar do Estado do Amapa, para exercer,

acumulativamente e em substituigao, o cargo de Comandante Geral da Policia

Militar do Estado do Amapa, durante o impediment do titular, no periodo de
25 a 27 de junho de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 2565 DE 06 DE JUNHO DE 2019

0 60VERNMD0R DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribui^oes
que lhe sao conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituiq&o do Estado
do Amapa e baseado nos criterios de promogao estabelecidos na Lei n° 0883,
de 23/05/2005, tendo em vista o contido no Processo EDOC n° 314 474026/
2019, e

Considerando a sentenga proferida nos autos do Processo n°
0042035-26.2014.8.03.0001 - Reclamagao Civel - que tramitou perante o 1°
Juizado Especial de Fazenda Publica da Comarca de Macapa;

Considerando, ainda, que o presente excedente de vagas e gerado
por dccisoes judiciais, sob pena do art. 536, § 1°, do CPC,

R E S O L V E :

Art. 1° Conceder Promogao para a Classe Especial, Padrao I, ao
servidor Alex Sandro de Melo Pantoja, ocupante do cargo de Provimento
Efetivo de Agente de Policia, Classe lu, Padrao VI, Matricula n° 914649, Grupo
Policia Civil, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
lotado na Delegacia Geral de Policia Civil - DGPC

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

ANT<5NIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

DECRETO N° 2566 DE 06 DE JUNHO DE 2019
Dispoe sobre a Reforma, “EX-
OFFICIO", do 2° SGT QPPME ADONAY
SANTIAGO LEITE, por ter sido julgado
incapaz definitivamente para o servigo
Policial Militar.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c a Lei Complementar n° 0084/2014 (Estatuto dos Militares do
Estado do Amapa); Lei n° 1.813/2014 (Regime Proprio de Previdencia dos
Militares do Estado do Amapa), e tendo em vista o teor do Processo n°
340101. 0001291/2019-DIP,

R E S O L V E:

Art. 1° Reformar, “Ex-Officio”, o 2° SGT QPPME Adonoy
Santiago Leite, pertencente ao Quadro do Estado, por ter sido julgado incapaz,
definitivamente, para o servigo policial militar, nao e invalido, pela Junta
Pericial de Saude n° 042/2018-DSAU, em 21 de dezembro de 2018, e
submetido ao Inquerito Sanitario de Origem n° 001/2019-DSAU, c/c os arts.
116, inciso II; 118, inciso IV e 119, § 1°, alinea “f\ da Lei Complementar n°
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapa).

Art. 2° O militar reformado percebera proventos integrals de
acordo com o art. 116, inciso IV, § 2°, incisoI, da Lei Complementar n° 0084,
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapa),
correspondente ao posto de 2° TEN PM, em cumprimento aos arts. 23, inciso
II, § 3°; 24, inciso IV, § 7° e 25, Paragrafo unico, alinea “F, da Lei n°
1.813/2014.

Art. 3° A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do Estado do Amapa, efetivara a Reforma, de acordo com o disposto nos arts.
I I I, inciso II, Paragrafo unico e 112, da Lei Complementar n° 0084, de 07 de
abril de 2014.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao,
com efeitos retroativos a contar de 21 de dezembro de 2018.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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Orgaos Estrategicos de Execugao
- — ^

|Policia Tecnico-Cientifica
ISalatiel Guimaraes

PORTARIA
N" 052/2019/POLITEC

O DIRETOR PRESIDENTE DA POLITEC, no uso das
alribuic&es que lhe confere o Art. 23 da Lei Estadual n° 0338 de
16 de abril de 1997, e Decreto n° 0041 de 02 de Janeiro de 2015,
tendo em vista o Memo n"040/2019-GAI3/DC/POLITEC

RESOLVE:
ART. I°- AITORIZAR o servidor EDSON DOS SANTOS

OLI\ EIRA, Perito Criminal, matricula n° 834483, ausentar-se
dcsta InstituifAo, no periodo de 21 a 30 de Junho de 2019, por
motivo de viagem, para tratar assuntos particulares. Sem onus
para o Estado. Esclarccendo que o mesmo cumpriu sua carga
horaria e atribui^oes em periodos anteriorcs. .

AR 1.2°. REVOGAM-SE as disposi^ fies em contrario.
Macapa-AP,05 de Junho de 2019.

3>EilnuTr^la’Silfii Lopes Fillto
Diretor Presidente em Exercicio/POLITEC-AP

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

CONTRATO N.° 003/2019 - POLITEC

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO
AMAPA, POR INTERMEDIO
DA POLICIA TECNICO
CIENTIFICA E A EMPRESA
M.J.L. COSTA SERVIQOS-ME,
PARA OS FINS ABAIXO
DECLARADOS.

De um lado, comparece o ESTADO DO
AMAPA, por intermedio da POLICIA
TECNICO-CIENTIFICA-POLITEC/AP, CNPJ
34.943.480/000-46, com sede na Rod. _ BR

156 - Km 01 - Sao Lazaro, Macapa-AP,
neste ato representada por seu Diretor
Presidente, SALATIEL GUIMARAES,

brasileiro, portador da Carteira de Identidade
n° 441,985-AP e do CPF n° 251.865. 662-68,
no uso da competencia que lhe foi delegada
pelo Decreto n° 0041, de 01 de Janeiro de
2015, designada CONTRATANTE, e de outro,
a empresa M.J.L. COSTA SERVIQOS-ME,

CNPJ n° 12.076.116/0001-93 e I.E.
03.0386631-4, com sede na Rodovia Duca
Serra, n° 4749 - Marabaixo, Macapa-AP, CEP
68906-301, tone (96) 99169-6969, neste at<?
representada pelo (a) senhora MARIA JOSE
LIMA COSTA, portador da Carteira de
Identidade n° 3263827-SSP/PA e do CPF n°
612.537.742-34 resolvem de comum acordo e
na melhor forma de direito celebrar o presente
CONTRATO, mediante as clausulas e
condigoes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO
FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este Contrato e firmado em observance
as disposigoes contidas no art. 37, inciso XXI
da Constituigao Federal do Brasil de 1988: Lei

n° 10.520/2002; Lei Complementar n°
123/2006; Lei Complementar Estadual n°
108/2018; Decreto Federal n° 8.538/2015;
Decreto Federal n° 5.450/2005; Decreto
Estadual n° 2.648/2007 e, subsidiariamente,
no que couber pela Lei n° 8.666/1993 e Lei n°
8.078/1990 (CDC), bem como, pelas
legislagoes correlatas e demais exigences
estabelecidas no Edital do Pregao Eletronico
n° 029/2019-CLC/PGE e seus anexos,
constantes nos Processos SIGA n°
0012/POLITEC/2018.

“

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.2. O presente Contrato tern por objeto a
prestagao de servigos de Recarga de toner
mensal para impressoras.
2.3. O regime de execugao do objeto deste
Contrato sera de empreitada por prego
unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS
INTEGRANTES

3.1. Fazem parte integrante deste
CONTRATO, independentemente de sua
transcrigao, os documentos constantes no
Processo SIGA n° 00012/POLITEC/2019, em
especial, os abaixo relacionados:
a) Termo de Reference e apendices;
b) Edital de Pregao Eletronico n° 024/2019-
CLC/PGE;
c) Pareceres Juridicos da fase interna e
externa;
d) Proposta da Contratada, adjudicada e
homologada;
e) Resultado da Licitagao.

CLAUSUL/TOUARTA^DA DOTAQAO
ORCAMENTAR]A E DO PREQO

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato
correrao por conta da seguinte Dotagao
Orgamentaria: Unidade Gestora 370101;
Fonte 101; Agao: 2324 - Programa de
Trabalho n° 1371010612200042324160000 -
MANUTENQAO DE SERVIQOS
ADMINISTRATES DA POLITEC - Estado;
Natureza de Despesa n° 33.90.39 - Outros
Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

4.2. O prego do objeto deste Contrato foi
estabelecido no valor total anual estimado de
R$ 104.499,00 (cento e quatro mil e
quatrocentos e noventa e nove reais), sendo
executado e pago de acordo com a
certificagao do servigo, conforme valores
definidos no Anexo I - Pianilha de Formagao
de Pregos e Composigao de Custo, deste
Contrato.

L ClAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado por meio da
Divisao de Apoio Administrativo-DAA, em ate
30 (trinta) dias consecutivos, apos a regular
prestagao do servigo, mediante o
processamento normal de liquidagao e
liberagao dos recursos financeiros pela
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Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-
AP);

5.2. E condigao para o processamento do
pagamento a apresentagao por parte da
CONTRATADA da Nota Fiscal/Fatura
referente ao(s) servigo(s) regulamente
prestado(s), acompanhada dos documentos
de regularidade perante a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, INSS, FGTS e
Ministerio do Trabalho (CNDT), conforme o
disposto no Art. 29 da Lei n° 8.666/93 e nos
arts. 6° e 7°, inciso II, do Decreto Estadual n°
1278/2011, junto ao Fiscal Designado, para
que se proceda a devida certificagao da
despesa executada.
5.3. O PAGAMENTO sera creditado em favor
da empresa, atraves de ordem bancaria, no
Banco 033-SANTANDER, Agenda 0697 e
Conta Corrente n° 13001162-6.

5.4. Cabera a CONTRATADA informar com
clareza o nome do banco, assim como os
numeros da respectiva agenda e da conta-
corrente em que devera ser efetivado o
credito;

5.5. A CONTRATANTE reserva-se ao direito
de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
a serem pagas, qualquer debito existente da
empresa em consequencia de penalidade
aplicada durante a prestagao dos servigos;

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a
empresa, enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira que Ihe for
imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isto gere direito ao
pleito de reajustamento ou corregao
monetaria do valor initial.

5.7. No caso de eventual atraso de
pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualizagao
financeira devida pela contratante, entre a
data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, sera
mediante a aplicagao da seguinte formula:
EM = I x N x VP, onde:
I = Indice de atualizagao financeira;
I = (TX/100) 365
TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual (= 6%);
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SEXTA- DA PRESTAQAO DO
SERVigO

6.1. ESPECIFICAQAO TECNICA DOS
SERVIQOS E QUANTIDADES

6.1.1. O servigo a ser prestado devera
atender as especificagoes tecnicas minimas e
quantidades constantes na tabela a seguir:

ITEM DESCRIQAO UNID
QUANTIDADE

MENSAL
ESTIMADA

QUANTIDADE
ANUAL

ESTIMADA

1

Recarga de
toner para
impressora
LEXMARK E-
120, preto,
referenda do
toner E-120.

Unid 03 36

2

Recarga de
toner para
impressora
LEXMARK
X264D, preto,
referenda do
toner
X264H11G.

Unid 7 84

3

Recarga de
toner para
impressora
LEXMARK CX
310DN, preto,

Unid 8 96

referenda do
toner 80C8SK0.

4

Recarga de
toner para
impressora
LEXMARK CX
310DN,

magenta,

referenda do
toner 80C8SM0.

Unid 4 48

5

Recarga de
toner para
impressora
LEXMARK CX
310DN ciano,

referenda do
toner 80C8SC0

Unid 4 48

6

Recarga de
toner para
impressora
LEXMARK CX
310DN, amarelo,
referenda do

Unid 3 36

toner 80C8SY0

7

Recarga de
toner para
impressora
XEROX
PHASER 3040,

preto, referenda
do toner 3040.

Unid 3 36

8

Recarga de
toner para
impressora HP
COLOR JET CP
2025, preto,
referenda do
toner CC530A

Unid 4 48

9

Recarga de
toner para
impressora HP
COLOR JET CP
2025, ciano,
referenda do
toner CC531A

Unid 2 24

10

Recarga de
toner para
impressora HP
COLOR JET CP
2025, amarelo,
referenda do
toner CC532A

Unid 2 24

11

Recarga de
toner para
impressora HP
COLOR JET CP
2025, magenta,
referenda do
toner CC533A

Unid 2 24

12

Recarga de
toner para
impressora HP
LASERJET PRO
400 COLOR
M451dw, preto,
referenda do
toner 410.

Unid 8 96

13

Recarga de
toner para
impressora HP
LASERJET PRO
400 COLOR
M451dw. ciano,
referenda do
toner 411.

Unid 6 72

14

Recarga de
toner para
impressora HP
LASERJET PRO
400 COLOR
M451dw,

Unid 6 72

amarelo,
referenda do
toner 412

15

Recarga de
toner para
impressora HP
LASERJET PRO
400 COLOR
M451dw,
magenta,
referenda do
toner 413.

Unid 6 72

16

Recarga de
toner para
impressora HP
Laser Jet
P1102W, preto,
referenda do
toner 85-A

Unid 5 60

17

Recarga de
toner para
impressora HP
Laser Jet 1020.
preto, referenda
do toner 12-A.

Unid 4 48

18

Recarga de
toner para
impressora HP
Laser Jet P1005,
preto. referenda
do toner 35-A

Unid 2 24

19

Recarga de
toner para
impressora HP
Laser Jet
D1505, preto,
referenda do
toner 36-A.

Unid 2 24

20

Recarga de
toner para
impressora HP
Laser Jet P3015,
preto, referenda
do toner 55-A.

Unid - 12

21

Recarga de
toner para
impressora HP
Laser Jet PRO
MFP M225DW,
preto, referenda
do toner 83-A

Unid 2 24

22

Recarga de
toner para
impressora
SAMSUNG
SCX-3405FW,
preto, referenda
do toner MLT-
D101S.

Unid 6 72

23

Recarga de
toner para
impressora
SAMSUNG-SCX
4833FD, preto,
referenda do
toner MLT-
D205L

Unid 5 60

24

Recarga de
toner para
impressora
SAMSUNG
XPRESS SL-
M2020W, preto,
referenda MLT-
D111S.

Unid 3 36

6.1.2. As quantidades descritas no item
anterior foram estimadas em fungao da
possivel necessidade, nao implicando a
obrigagao de serem solicitadas em sua
totalidade.

6.2. DESCRIQAO BASICA DOS SERVIQOS
E DOS MATERIAIS

6.2.1. A recarga dos toner devera,
obrigatoriamente, passar por urn processo de
lavagem, de forma que todo o po original seja
retirado, sem deixar residuo solido, quando
do recebimento de nova carga.

6.2.2. O material a ser utilizado na recarga
dos toner devera ser de primeira qualidade,
de forma a garantir que o resultado da
impressao mantenha a integridade do
documento, e que o tempo de secagem seja
equivalente ao do toner original.

6.2.3. A Contratada devera, quando do
processo de recarga, inutilizar as etiquetas do
fabricante, colocando suas proprias etiquetas,
contendo informagoes de que se trata de
produto recarregado sob sua inteira
responsabilidade, inclusive quanto aos danos
que vierem a causar onde forem utilizados. A
Contratada ainda identificara os toner
recebidos, indicando na etiqueta o numero da

Ordem de Servigo, o dia da recarga, o
numero de recarga feita no toner e o setor de
origem, de maneira a garantir o retorno dos
mesmos apos o processo de recarga.

6.2.4. Nos casos de defeitos ou imperfeigoes
nos toners ou quando em desacordo com as
especificagoes constantes neste contrato, os
mesmos serao rejeitados, no todo ou em
parte, devendo ser substituidos no prazo de
ate 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
notificagao da Contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades;

6.3. DA EXECUQAO DOS SERVIQOS

6.3.1. O servigo de Recarga de Toner sera
realizado diariamente, quando necessario, em
horario de expediente e em dia util,
compreendido entre 07:30h e 18:00h.
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6.3.2. A CONTRATADA se obriga a executar
o servigo objeto do presente contrato,
obedecendo rigorosamente as tecnicas
apropriadas, utilizando-se sempre para esse
efeito, de quadro de pessoal com fungoes e
salarios devidamente registrados na Carteira
de Trabalho, identificagao pessoal e demais
exigencias pertinentes e em conformidade
com o que consta do Termo de Referenda.

6.3.3. A execugao do Contrato dar-se-a
atraves do cumprimento dos servigos a serem
executados, sua frequencia e periodicidade,
atraves de mao-de-obra qualificada e em
contingente suficiente a atender a demanda
especificada. Os entendimentos mantidos
pelas partes deverao ser sempre por escrito.

6.3.4. Fica expresso e irrevogavelmente
estabelecido que a abstengao do exercicio
por quaisquer das partes, de direito ou
faculdade que Ihe assistem pelo presente
contrato, ou a concordance com o atraso no
cumprimento das obrigagoes da outra parte,
nao afetara aqueles direitos ou faculdades
que poderao ser exercidos, a qualquer tempo,
a seu exclusivo criterio e nem alterara as
condigoes estipuladas neste contrato.

6.3.5. Compete a CONTRATADA definir o tipo
de operacionalizagao especializada,
observadas as condigoes deste instrumento,
a ser colocado a disposigao da
CONTRATANTE, visando atender as suas
necessidades definidas neste instrumento.
Por motivo de ordem tecnica ou de interesse
geral, a CONTRATADA podera, sem onus
para a CONTRATANTE, promover
modificagoes nas maquinas e equipamentos
de sua propriedade, devendo a mesma
manter qualidade e eficiencia dos servigos
contratados.

6.3.6. Os servigos, objeto do presente
Contrato, deverao, preferencialmente, ser
executados na oficina da Contratada.

6.3.7. A contratada devera ter oficina propria,
localizada em Macapa ou Santana, com a
finalidade de executar os servigos de recarga
de toner com eficiencia e rapidez;

6.3.8. A Contratada fara a retirada dos toner
para recarga, quando convocada, na sede da
POLITEC, onde recebera a Ordem de Servigo
de Recarga. no qual constara a qual setor o
toner pertence, a marca, modelo e o
patrimonio da impressora, modelo do toner a
ser recarregado, e o quantitative do mesmo.

6.3.9. A recarga dos toners oriundo das
seccionais desta Instituigao, tambem devera
ser retirado na sede da POLITEC, no qual
constara a qual seccional o toner pertence, a
marca, modelo e o patrimonio da impressora,
modelo do toner a ser recarregado, e o
quantitative do mesmo. 6.3.10.A Contratada

nao podera aceitar servigo de recarga de
toner, sem a devida Ordem de Servigo de
Recarga - OSR, assinada pelo responsavel
pelo Grupo de Material e Patrimonio desta
Instituigao, devendo rejeitar qualquer pedido
sem a devida autorizagao e comunicar
imediatamente o Fiscal do Contrato.

6.4. PRAZOS PARA A EXECUQAO DOS
SERVIQOS

6.4.1. Os servigos deverao ser iniciados a
partir da data de assinatura do contrato.

6.4.2. O produto proveniente do servigo
executado devera ser entregue no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados
da data de recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES
DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. Alem das disposigoes constantes no
Termo de Referenda, a Contratada obriga-se
a:

7.1.1. Estar em condigoes de prestar os
servigos contratados a partir da assinatura do
contrato no que diz respeito ao servigo
ofertado;

7.1.2. Possuir as licengas necessarias a
execugao do objeto contratado, ficando a seu
cargo as respectivas despesas;

7.1.3. Informar por escrito, apos a assinatura
do Contrato, preposto com acesso ao servigo
de telefonia movel (celular) ou outro meio,
que permita o efetivo contato e com poderes
de resolugao de possiveis ocorrencias
durante a execugao dos servigos e para tratar
de assuntos pertinentes ao objeto deste
instrumento, com o FISCAL DO CONTRATO;
7.1.4. Iniciar, apos o recebimento da ordem
de servigo, a execugao dos servigos
contratados, informando, em tempo habil,
qualquer motivo impeditivo que a impossibilite
de assumir as atividades conforme o
estabelecido;

7.1.5. Atender com prioridade as solicitagoes
da CONTRATANTE, para execugao dos
servigos;

7.1.6. Executar os servigos nos dias e
horarios de funcionamento normais do
Estabelecimento da CONTRATADA, a partir
da ordem de servigo da realizagao do servigo
pelo FISCAL DO CONTRATO.
Excepcionalmente, e em carater
extraordinario, apos anuencia da
CONTRATADA, a CONTRATANTE podera
solicitar a realizagao dos servigos em dia(s) e
horario(s) diverso(s) ao estabelecido;

7.1.7. Empregar, na execugao dos servigos,
pessoal devidamente qualificado,
regularmente contratado, em boas condigoes
de saude e capacidade fisica e mental;

7.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer
consequencias oriundas de acidentes que
possam vitimar seus empregados, quando
dos servigos atinentes ao objeto desta
contratagao;

7.1.9. Responder pelos danos causados
diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execugao do Contrato, nao reduzindo ou
excluindo essa responsabilidade, a
fiscalizagao ou acompanhamento a
CONTRATANTE;

7.1.10.Responsabilizar-se perante a
CONTRATANTE por qualquer ato ou omissao
de seus empregados quando da realizagao
dos servigos contratados;

7.1.11.Responder por perdas e danos
causados a CONTRATANTE e/ou terceiros
por seus empregados, mesmo
involuntariamente, quando em servigo. Nao
excluindo ou reduzindo a CONTRATADA sua
responsabilidade, mesmo que haja
fiscalizagao, indenizando a CONTRATANTE
pelos danos ocorridos, no menor espago de
tempo possivel ainda dentro da vigencia
deste Contrato;

7.1.12.0bservar as normas e recomendagoes
da CONTRATANTE, principalmente, as
referentes a seguranga do trabalho, prevendo
contra incendio, disciplina de pessoal, entrada

e saida de materials e/ou pessoas;

7.1.13.Responsabilizar-se por quaisquer onus
decorrentes de omissoes ou erros na
elaboragao de estimativa de custos para
execugao do objeto avengado;

7.1.14.Manter durante a vigencia do Contrato
e suas possiveis prorrogagoes as mesmas
condigoes de habilitagao para contratar com a
Administragao Publica, exigidas na licitagao,
apresentando sempre que exigido, os
comprovantes de regularidade fiscal, social e
trabalhista, bem como, a qualificagao tecnica
exigidas da empresa e do tecnico responsavel
pelo servigo.

7.1.15.Apresentar, sempre que solicitados,
documentos que comprovem a procedencia
dos produtos destinados a utilizagao nos
servigos objeto deste Contrato;

7.1.16.Comunicar ao FISCAL DO
CONTRATO qualquer anormalidade de
carater urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessarios;
7.1.17.Acatar as orientagoes do FISCAL DO
CONTRATO ou de seu substituto legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizagao, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamagoes
formuladas;

7.1.18.Entregar junto com a fatura do mes, ao
FISCAL DO CONTRATO, relatorio mensal
dos servigos prestados a CONTRATANTE,
em ordem cronologica;

7.1.19.Aceitar nas mesmas condigoes
contratuais os acrescimos e supressoes ate o
limite fixado no § 1° do Art. 65, da Lei
8.666/93 e suas alteragoes posteriores,
sempre precedidas de indispensavel
justificativa; Nao transferir a outrem, no todo
em parte, o presente Contrato, sem a previa e
expressa anuencia do CONTRATANTE;

7.1.20.Refazer os servigos considerados
inadequados e rejeitados pela
CONTRATANTE;
7.1.21.Responder, em relagao aos seus
empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao dos servigos
constantes do objeto deste Contrato, tais
como: salarios, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contributes, indenizagoes, vale-
refeigao, vale-transporte e outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo;

7.2. Alem da disposigoes constantes no
Termo de Referenda, a Contratante esta
obrigada a:

7.2.1. Nomear formalmente, atraves do
Diretor-Presidente da POLITEC, o Fiscal do
Contrato para acompanhamento da execugao
contratual;
7.2.2. Promover, atraves do Fiscal do
Contrato, o acompanhamento e a fiscalizagao
da execugao deste Contrato, sob os aspectos
quantitative e qualitative, anotando em
registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a CONTRATADA as
ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu
criterio, exijam medidas corretivas por parte
daquela;

7.2.3. Efetuar o pagamento dos servigos
executados pela CONTRATADA, de acordo
com o que dispoe este contrato;

7.2.4. Prestar as informagoes e os
esclarecimentos pertinentes que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA, atraves
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de seu representante e/ou preposto
legalmente nomeado para esse fim;

7.2.5. Fornecer informagao sobre os setores
da CONTRATANTE, autorizados a receberem
a referida prestagao de servigos;

7.2.6. Exercer a fiscalizagao e
acompanhamento dos servigos atraves do
Fiscal do Contrato, fornecendo as
informagoes que se fizerem necessarias a
realizagao dos servigos, a que se refere este
instrumento, participando ativamente das
sistematicas de supervisao, acompanhamento
e controle de qualidade dos servigos,
notificando a CONTRATADA quaisquer
irregularidades na execugao dos mesmos;

7.2.7. Certificar atraves do Grupo de Material
e Patrimonio - GAMP, as Notas Fiscais
correspondentes aos servigos executados,
apos a verificagao da conformidade com os
servigos objeto deste Contrato, para efeito de
pagamento;

7.2.8. Emitir e arquivar atraves do Grupo de
Material e Patrimonio - GAMP, a Ordem de
Servigo enviada a CONTRATADA para
realizagao dos servigos objeto deste Contrato;

7.2.9. Rejeitar quaisquer servigos executados
equivocadamente ou em desacordo com as
orientagoes fornecidas na Ordem de Servigo
expedidas pelo Responsavel pelo Grupo de
Material e Patrimonio - GAMP e solicitar que
o servigo rejeitado seja refeito e sem onus
para a CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA- DA ENTREGA E
RECEBIMENTO DOS SERVIgOS

8.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76
da Lei 8.666/93, com alteragoes posteriores, o
objeto deste Contrato sera recebido da
seguinte forma:
a) Provisoriamente, por servidor designado
pelo acompanhamento e fiscalizagao dos
servigos contratados, para efeito de posterior
verificagao da conformidade dos servigos.
b) Definitivamente, por servidor (es)
designado(s) pela autoridade competente
(identificar orgao Contratante) apos o decurso
do prazo de observagao, ou vistoria que
comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art . 69
da Lei 8.666/93.

8.2. Considerar-se-a como data efetiva de
entrega aquela aposta no atestado de
conformidade emitido pela Comissao de
Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis;

8.3. O recebimento provisorio ou definitivo do
objeto nao exclui a responsabilidade civil e
nem etico-profissional da empresa pela
perfeita execugao dos servigos contratados.

8.4. O recebimento definitivo consistira no
atesto da nota fiscal/fatura pelo fiscal
designado, devendo este. apos aceite

definitivo, encaminhar a nota fiscal/fatura para
posterior pagamento.

8.5. Se houver erro na nota fiscal/fatura ou
qualquer outra circunstancia que desaprove o
recebimento definitivo, o mesmo ficara
pendente e o pagamento suspenso ate o
saneamento das irregularidades.

8.6. Durante o periodo em que o recebimento
definitivo estiver pendente e o pagamento
suspenso por culpa da CONTRATADA, nao
incidira sobre a CONTRATANTE qualquer
onus, inclusive financeiro.

8.7. Os servigos executados em desacordo
com o estipulado neste Contrato serao
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o
caso, correndo a expensas da CONTRATADA
quaisquer custos incidentes a este fato.

CLAUSULA NONA- DO
ACOMPANHAMENTO EDA FISCAUZAQAO

9.1. A execugao das obrigagoes contratuais
sera acompanhada e fiscalizada por
servidor(es) devidamente designado(s) para
esse fim, nomeado(s) atraves de Portaria
emitida (pelo orgao), representando o
CONTRATANTE;

9.2. O Fiscal designado anotara em registro
proprio todas as ocorrencias relacionadas
com a execugao do servigo, determinando o
que for necessario a sua regularizagao;

9.3. As decisoes e providencias que
ultrapassarem a competence do fiscal
designado pela CONTRATANTE, deverao ser
solicitadas aos seus superiores em tempo
habil para a adogao das medidas
convenientes;
9.4. A existencia da fiscalizagao por parte da
CONTRATANTE nao diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA no fiel
cumprimento das obrigagoes contratuais;

9.5. A CONTRATANTE podera exigir o
afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que cause
embarago a fiscalizagao ou que adote
procedimentos incompativeis com o exercicio
das fungoes que Ihe forem atribuidas.

CLAUSULA DECIMA- DA MANUTENQAO
DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

10.1. O presente contrato podera ser alterado,
com as devidas justificativas, de forma
unilateral pela CONTRATANTE ou por acordo
entre as partes, conforme dispoe o Art . 65,
incisos I e II da Lei 8.666/1993.

10.2. Em caso de alteragoes na forma do Art.
65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n°
8.666/1993 os pregos ajustados entre as
partes poderao ser alterados mediante o
instituto do REEQUILiBRIO ECON6MICO
FINANCEIRO, objetivando-se a manutengao
do equilibrio economico-financeiro inicial do
contrato, o que configurara alea economica
extraordinaria e extracontratual;

10.3. Para fazer jus ao reequilibrio
economico-financeiro, a CONTRATADA
devera solicitar atualizagao dos valores,
elaborando-se, desta forma, nova planilha de
pregos e comprovando os novos valores junto
a CONTRATANTE, que verificara a
compatibilidade com os valores de mercado e
sua disponibilidade orgamentaria;

10.4. Na variagao do valor contratado
inicialmente o instituto a ser utilizado sera o
REAJUSTAMENTO, baseado no INDICE DE

PREQOS AO CONSUMIDOR AMPLO -
IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE,
configurando-se este como alea economica
ordinaria;

10.5. Para se conceder o reajuste de pregos,
a CONTRATADA devera comprovar a
variagao ocorrida no periodo de 12 (doze)
meses, compreendido entre a data limite de
apresentagao da proposta ou do orgamento a
que se referir, e a data em que o indice foi
divulgado oficialmente e evidenciou a
existencia de circunstancia provocadora de tal
reajuste.

10.6. Em conformidade o Art. 2° da Lei n.°
10.192/2001, o reajuste so podera ocorrer nos
contratos que tenham prazo de duragao igual
ou superior a urn ano;

10.7. Os Contratos em que seja parte orgao
ou entidade da Administragao Publica direta
ou indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, serao reajustados
ou corrigidos monetariamente, de acordo com
as disposigoes contidas no Art. 3° da Lei n°
10.192/2001, e, no que com ela nao
conflitarem, da Lei n.° 8.666/1993;

10.8. O Reequilibrio Economico Financeiro
sera efetuado no momento de sua ocorrencia,
mediante a celebragao de TERMO ADITIVO.

10.9. Os Reajustes de pregos serao
efetivados por TERMO DE
APOSTILAMENTO, sendo os pregos
irreajustaveis por urn periodo de 12 (doze)
contados da proposta da empresa ou de seu
fato gerador.

10.10. A CONTRATADA devera pleitear o
reajuste de pregos antes da prorrogagao da
vigencia do prazo contratual ou do
encerramento do contrato. sob oena de seu
direito ser atingido pela preclusao
administrativa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS
^

ALTERAQOES

11.1. O objeto contratado podera sofrer
ACRESCIMOS OU SUPRESSOES no limite
percentual de 25%, mediante celebragao de
Termo Aditivo, de acordo com o disposto no
Art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, ficando a
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas
mesmas condigoes contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS
PENALIDADES

12.1. Com fundamento no Art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal n°
5.450/2005, ficara impedida de licitar e
contratar com o Estado do Amapa e sera
descredenciada do cadastro de fornecedores,
pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo
demais cominagoes legais, a CONTRATADA
que:
a) Nao mantiver a proposta;
b) Convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta, nao assinar o Contrato no
prazo estabelecido, nao aceitar ou retirar a
nota de empenho;
c) Deixar de entregar a documentagao exigida
no certame ou apresentar documentagao
falsa; d) Ensejar o retardamento da execugao
do objeto;
e) Fornecer material que nao atenda a
especificagao exigida no edital;
f) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo;
h) Fizer declaragao falsa;
i) Cometer fraude fiscal.
12.2. Para os fins da alinea “h”, reputar-se-ao
inidoneos atos como os descritos nos Arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/1993.

12.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da
Lei n° 8.666/1993 e suas alteragoes, a
CONTRATADA ficara sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela
Administragao, inexecugao parcial ou
inexecugao total das obrigagoes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal, as
seguintes penalidades:
a) Advertencia, por faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretem
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prejulzos significativos para a
CONTRATANTE;
b) Multa moratoria de 0,5% (cinco decimos
por cento) por dia de atraso injustificado e por
ocorrencia de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido neste edital, ate o
maximo de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida, recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicados oficialmente;
c) Multa compensatoria de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do Contrato, no caso
de inexecugao total do objeto e pela recusa
em retirar a Nota de Empenho, recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicada oficialmente, e sem
prejuizo da aplicagao de outras sangoes
legalmente previstas;
d) Em caso de inexecugao parcial, a multa
compensatoria, no mesmo percentual da
alinea anterior, sera aplicada de forma
proporcional a obrigagao inadimplida;
e) Suspensao temporaria de participar em
licitagao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, em
relagao ao orgao da administragao ou
entidade CONTRATANTE que a aplicou;
f) Declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejulzos
causados;

12.4. Tambem ficam sujeitas as penalidades
do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que: a) tenha sofrido
condenagao definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; b) tenha praticado atos
ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao; c) demonstre nao possuir
idoneidade para contratar com a
Administragao em virtude de atos ilicitos
praticados.

12.5. As sangoes previstas nas allneas “a”,
“e” e T do item 12.3 desta Clausula poderao
ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

12.6. A aplicagao de qualquer das
penalidades previstas neste instrumento
realizar-se-a mediante processo
administrative que assegure o contraditorio e
a ampla defesa, observando-se o rito previsto
na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), e,
subsidiariamente, o procedimento previsto na
Lei n° 8.666/1993 e na Lei n° 9.784/1999,
sendo que competence do respectivo orgao
CONTRATANTE o processamento das
penalidades.

12.7. Em atengao ao princlpio da
proporcionalidade, na estipulagao das
sangoes, a autoridade competente, devera
considerar a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, o grau de
comprometimento do interesse publico e o
prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas:

12.8. A CONTRATANTE podera reter dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, como
medida cautelar, independentemente de sua
manifestagao previa, valor relativo a eventual
multa a ser aplicada em razao de
inadimplemento contratual, com base no Art.
45 da Lei n° 9.784/1999.

12.9. O valor da multa aplicada sera
descontado dos pagamentos eventualmente
devidos a CONTRATADA ou da garantia

prestada, quando houver, ou ainda, quando
for o caso, cobrado judicialmente.

12.10. Aplicada a penalidade de multa, apos
regular processo administrative, e observado
o disposto nas condigoes dos itens 12.08 e
12.09, a licitante sera notificada para efetuar o
recolhimento do seu valor, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da notificagao.
12.11. As situagoes dispostas no art. 78 da
Lei 8.666/93 poderao ensejar, a criterio da
Administragao, a rescisao unilateral do
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA
RESCISAO

13.1. De acordo com o Art. 77 da Lei n°
8.666/93, o nao cumprimento ou o
cumprimento irregular das clausulas e
condigoes estabelecidas neste instrumento
contratual, por parte da CONTRATADA,
assegurara a CONTRATANTE, sem onus de
qualquer especie para esta e sem prejuizo do
disposto nas Penalidades, o direito de da-lo
por rescindido;

13.2. A rescisao se efetuara mediante
notificagao atraves de oflcio, com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias
corridos, entregue diretamente ou via postal,
com prova de recebimento, sem prejuizo dos
demais motivos previstos no art. 78 da Lei n°
8.666/93 e alteragoes posteriores; 13.3. A
rescisao do contrato dar-se-a nas seguintes
modalidades, consoante estabelece o Art. 79
da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores:
a) Unilateralmente, a criterio exclusivo da
Administragao CONTRATANTE, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa, mediante
notificagao por oflcio, com antecedencia
minima de 30 (trinta) dias corridos, entregue
diretamente ou via postal, com prova de
recebimento, sem onus de qualquer especie
para este nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei,
e sem prejuizo do disposto na Clausula “Das
Penalidades";
b) Amigavelmente, por acordo entre as
partes, reduzido a termo, desde que haja
convenience para a Administragao
CONTRATANTE; e
c) Judicialmente, nos termos da legislagao
vigente.

13.4. A rescisao administrativa ou amigavel
devera ser precedida de autorizagao escrita e
fundamentada, devidamente ratificada pelo
Gestor da CONTRATANTE;

13.5. No procedimento que visa a rescisao do
contrato, sera assegurado o contraditorio e a
ampla defesa. Depois de encerrada a
instrugao inicial, a CONTRATADA tera o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuizo da
possibilidade da CONTRATANTE adotar,

motivadamente, providencias acauteladoras,
para que nao haja a imediata interrupgao dos
servigos;

13.6. A CONTRATADA reconhece, desde ja,
os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista na legislagao
referente a Licitagoes e Contratos
Administrativos.

CLAUSULA DECIMA^UARTA- DOS
”

CASOS OMISSOS _J
14.1. Os casos omissos serao decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 10.520/2002; na Lei n°
8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na
Lei n° 8.078/1990 (CDC); demais normais
aplicaveis e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA
PUBLICAQAO

15.1. O presente Contrato devera ser
publicado, em resumo, no Diario Oficial do
Estado do Amapa, no prazo maximo de 20
(vinte) dias a contar do 5° (quinto) dia util do
mes seguinte a sua assinatura, conforme
preceitua o art.61, paragrafo unico, da Lei n.°
8.666/93.
“

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PRAZO
DE VIGENCIA

16.1. O prazo de vigencia deste Termo de
Contrato sera de 12 (doze) meses, com inlcio
na data de 05 de Junho de 2019 e
encerramento em 05 de Junho de 2020,
prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n°
8.666, de 1993.

| CLAUSULA DECIMA SETIMA- DO FORO |

17.1. O Foro deste contrato e o da Comarca
de Macapa-AP, com exclusao total de
qualquer outro que seja invocavel. E por
estarem assim, justos e contratados, o
presente instrumento sera lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado
pelas partes contraentes na presenga de 02
(duas) testemunhas.

Macapa-AP, 05 de Junho de 2019.

EDMAR D ŝiÂ OPES FILHO
Diretor Presidente em Exercicio/POLITEC-AP

vJM.J.L. COSTtfSERN/lQOS-ME
Maria Jose Lima Costa

Representante
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF: __

Nome:
CPF:

ANEXOI
PLANILHA DE FORMAQAO DE PREQOS E

COMPOSIQAO DE CUSTO

EM OESCRICAO unto
OUAMTIOADE

MEHSAL
ESTIMADA

QUANTIOAOE
ANUAL

ESTIMADA
VALOR

UNIT ARK)
VALOR
TOTAL

1

Recarga dn low para
imprcstor* LEXMARK
E 120 preto reteeeroa
dolow b-120

uma 03 36 RS 80 00 RS
2.100 00

2

Recarga de low o.vi
mpeossora LEXMARK
X264D, pelo. reference
do loner X264H1IG Umd 7 84 R$ 120.00 RS

10 800.00

3

Rec*rga <1# toner pars
impmsors LEXMARK
CX 310ON preto
re*«r $ncia ao tor«r
8CC8SKC

Untd 8 96 R$ 115 00 RS
11 040.00

4

Recarga Oe loner pin
rmprecsori LEXMARK.
CX 31DON. magenta
rete^nrjj do toner
80C8SM0

Jmd 4 48 R$ 115 00 RS
5520,00

5

Rocergi de toner pen
morewora LEXMARK
CX 310DN. enno.
referenda do loner
0OC8SCO

Unrd 4 48 RS 12000 RS
5 760.00

6

Recarga de toner para
impresscra LEXMARK
CX J10ON amarelo.
referenda do loner
8OC8SY0

Untd 3 38 R» 135.00 RS
4 860 00

7

Recarga de loner para
rmpteaaora XEROX
PHASER 3040 preto,
referenda do loner 3040 Urad 3 36 R$ 120.00 RS

4 32000

6

Recarga de toner pan
mpressora HP COLOR
JET CP 2025 preto
reference do tow
CC530A

Unrd 4 48 R$ 90.00 RS
4 320,00

9

Recarga de toner para
rrrpreonoro HP COLOR
JET CP 202S ciino.
referenda do toner
CC531A

Unrd 2 24 RS 90.00 RS
2 160 00

10

Recarga do loner para
impressed HP COLOR
JET CP 2025 amarelo
referenda do tow
CC532A

Untd 2 24 RS 90.00 RS
2 « 8000

11

Recatga de tone- pare
mpruscra HP COLOR
JET CP 2025 magenta
relerenda <*> tonee
CC5J3A

Und 2 24 RS 93.00 RS
2 160.00

12

Recarga de low oara
mpreneon HP
LASERJET PRO 400
COLOR IA45ldw preto
rererdnera dolow 410

Untd 8 96 RSI00 00 RS
9600 00

13

Recarga de toner para
rnpreiasora HP
LASERJET PRO «0
COLOR M45ldrr. crano
referenda do toner 411

Uma 8 72 RS 100 00 RS
7 200.00

T 4

Recarga de toner para
rmptessore HP
LASERJET PRO 400
COLOR M45ldw,
amarelo, referenc'd do
toner 412

Unrd 8 72 RSKJOOO RS
7 200.00
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15

R«*rga de loner pin
mpreesora HP
LASERJET PRO «0
COLOR M4SHK.
inagenla reter*ncr» do
loner 413

l>rod S 72 RS 100.03 RS
7 200 00

16

Pecorg* de loner pats
mpressora HP Lwer Jel
P1102W. preto
referenda do toner 85- A

Uruj 5 60 RS 50.00 RS
30000)

17

Recarga de loner para
mpreMora HP Laser Jel
1020 prelo relerOncra
do loner 12-A

Umd 4 48 RS 50 00 RS
240000

i«
Recarga de toner para
imceessora HP 1 asm Jel
P10C6, prelo referenda
do toner MLA

Unid 2 24 RS 50.00 RS
1200.00

18

Recarga de loner para
repressora HP Laser Jel
015C6. pieto referenda
do toner 36-A Ured 2 24 RS 50.00 RS

1 200.00

20

Rocjrga de loner para
mpressora HP Laser Jel
P3015 prelo, reierencia
do toner 55 A

UlW 1 12 RS 71,00 RS 852.00

21

Retarga de toner para
impresso'a HP Laser Jet
PRO MFP M22SDW
prelo relerincia do toner
83-A

Lmd 2 24 RS 70,00 R$
1 6d0.00

22

Recarga de toner para
rmpressora SAMSUNG
SCX-3405EW, preto
referenda do toner MIT-
D101S

UflK) 6 72 RS 50.00 RS
361X100

23

Recarga de toner para
rnpressora SAMSUNG-
SCX 4833FD. preto
reierencia do toner Ml T-
DJ05L

Urvd S 60 RS SO 00 RS
300000

24

Recarga de loner para
•npressora SAMSUNG
XPRESS SLM202CHV
prelo reierencia MLT -
D111S

Und 3 36 RS 50.75 RS
1877.00

TOTAL RS
io4.4»a.eo

JUSTIFICATIVA

0 Diretor Presidente da Polfcia Tecnica
Cientifica do Estado do Amapa, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto 041/2015.

RESOLVE:

Em cumprimento ao item III, do art. 6° da
Instrugao Normativa n.° 001/2016, de 01
de junho de 2016, emitida pela
Controladoria Geral do Estado do Amapa,
a Polfcia Tecnica Cientifica do Estado do
Amapa, JUSTIFICA nesse ato a
necessidade de pagamento fora da ordem
cronologica da despesa referente ao
Programa de Desembolso Orgamentario
n.° 2019PD00044 no valor de R$
17.468,00 da empresa A.N. GOMES-ME,
correspondente ao fornecimento de
material de limpeza para esta Instituigao e
suas seccionais, pelos seguintes motivos:
1 - A Empresa acima e responsavel pelo
fornecimento de material de limpeza para
esta Instituigao e suas seccionais.
2 - A necessidade de se manter estoque
minimo desse material em nossa
Instituigao, se faz necessario em virtude
da demanda de material de limpeza que
se faz necessario para manter o predio de
nossa Instituigao e suas seccionais limpos
e higienizados, uma vez que trabalhamos
com risco biologico constantemente e a
populagao que diariamente nos
atendemos, nao venha a sofrer nenhum
risco.
3 - Se faz necessario que o GEA, atraves
da POLITEC, em cumprimento as
clausulas contratuais, possibilite
condigoes a empresa executora dos
servigos de continuar nos atendendo de
forma a que os servigos nao sofram
descontinuidade.
4 - E imperativo a necessidade de
resguardar o direito e a boa-fe dos
eventuais credores, que nao podem ser
penalizados por atos ou omissoes de que
nao foram responsaveis.
5 - Que o fato seja deliberado em fungao
das razoes apresentadas.

JUSTIFICATIVA

0 Diretor Presidente da Polfcia Tecnica
Cientifica do Estado do Amapa, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto 041/2015.

RESOLVE:

Em cumprimento ao item III, do art. 6° da
Instrugao Normativa n 0 001/2016, de 01
de junho de 2016, emitida pela
Controladoria Geral do Estado do
Amapa, a Polfcia Tecnica Cientifica do
Estado do Amapa, JUSTIFICA nesse ato
a necessidade de pagamento fora da
ordem cronologica da despesa referente
ao Programa de Desembolso
Orgamentario n.° 2019PD00043 no valor
de R$ 13.432,70 e n.° 2019PD00042 no
valor de R$ 10.450,00 da empresa
OFFICE PAPELARIA EIRELI-EPP,
correspondente ao fornecimento de
material de expediente para esta
Instituigao e suas seccionais, pelos
seguintes motivos:
1 - A Empresa acima e responsavel pelo
fornecimento de material de expediente
para esta Instituigao e suas seccionais.
2 - A necessidade de se manter estoque
minimo desse material em nossa
Instituigao, principalmente papel, se faz
necessario em virtude da demanda de
impressos diarios de laudos periciais,
pareceres, constatagoes, offcios,
memorandos, carteira de identidade, que
diariamente sao emitidos e precisam ser
encaminhados para a justiga, delegacias,
setores internos e sociedade em geral
que procuram esta Instituigao a procura
de copias de laudos e carteira de
identidade.
3 - Se faz necessario que o GEA,
atraves da POLITEC, em cumprimento
as clausulas contratuais, possibilite
condigoes a empresa executora dos
servigos de continuar nos atendendo de
forma a que os servigos nao sofram
descontinuidade.
4 - E imperativo a necessidade de
resguardar o direito e a boa-fe dos
eventuais credores, que nao podem ser
penalizados por atos ou omissoes de que
nao foram responsaveis.
5 - Que o fato seja deliberado em fungao
das razoes apresentadas.

Macapa, 31 de Maio de 2019.

Diretbdpresidente da P
uimaraes
te da POLITEC

JUSTIFICATIVA

O Diretor Presidente da Polfcia Tecnica
Cientifica do Estado do Amapa, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto 041/2015.

RESOLVE:

Macapa, 31 de Maio de 2019

DirStsil-Presictefete da POLITEC

Em cumprimento ao item III, do art. 6° da
Instrugao Normativa n 0 001/2016, de 01
de junho de 2016, emitida pela
Controladoria Geral do Estado do Amapa,
a Polfcia Tecnica Cientifica do Estado do

Amapa, justifica nesse ato a necessidade
de pagamento fora da ordem cronologica
da despesa referente ao Programa de
Desembolso Orgamentario n.°
2019PD00034 no valor de R$ 35.200,00
e n° 2019PD00058 no valor de R$
25.000,00 da empresa CARDOSO E
SILVA CONSTRUgOES E SERVIQOS
LTDA- EPP, correspondente ao servigos
prestados na Manutengao Preventiva e
Corretiva com Reposigao de Pegas dos
Equipamentos de Refrigeragao desta
Instituigao e suas Seccionais pelos
seguintes motivos:
1 - A Empresa acima e responsavel pelo
servigos prestados na Manutengao
Preventiva e Corretiva com Reposigao de
Pegas dos Equipamentos de Refrigeragao
desta Instituigao e suas Seccionais.
2- Temos necessidade de manter nossos
equipamentos de refrigeragao,
principalmente as camaras onde sao
guardados os cadaveres, em perfeita
condigoes de uso diario e permanente.
3 - Se faz necessario que o GEA, atraves
da POLITEC, em cumprimento as
clausulas contratuais, possibilite
condigoes a empresa executora dos
servigos de continuar nos atendendo de
forma a que os servigos nao sofram
descontinuidade.
4 - E imperativo a necessidade de
resguardar o direito e a boa-fe dos
eventuais credores, que nao podem ser
penalizados por atos ou omissoes de que
nao foram responsaveis.
5 - Que o fato seja deliberado em fungao
das razoes apresentadas.

Macapa, 31 de Maio de 2019.

<^9a^tl^&̂ naraes
Diretb^Presidente da POLITEC

JUSTIFICATIVA

0 Diretor Presidente da Polfcia Tecnica
Cientifica do Estado do Amapa, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto 041/2015.

RESOLVE:

Em cumprimento ao item III, do art. 6° da
Instrugao Normativa n 0 001/2016, de 01
de junho de 2016, emitida pela
Controladoria Geral do Estado do Amapa,
a Polfcia Tecnica Cientifica do Estado do
Amapa, justifica nesse ato a necessidade
de pagamento fora da ordem cronologica
da despesa referente ao Programa de
Desembolso Orgamentario n.°
2019PD00038 no valor de R$ 35.300,00
da empresa OLIMAQ COMERCIO E
SERVIQO EIRELI correspondente ao
fornecimento de material de consumo de
informatica, pelos seguintes motivos:
1 - A Empresa acima e responsavel pelo
fornecimento de material de consumo de
informatica para esta Instituigao e suas
seccionais.
2 - Temos necessidade de manter
estoque minimo desse material em nossa
Instituigao, pois estamos necessitando
com urgencia de troca de alguns
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componentes de equipamentos de
informatics afim de atualizagao de nosso
parque tecnologico.
3 -Se faz necessario que o GEA, atraves
da POLITEC, em cumprimento as
clausulas contratuais, possibilite
condigoes a empresa executora dos
servigos de continuar nos atendendo de
forma a que os servigos nao sofram
descontinuidade.
4 - E imperativo a necessidade de
resguardar o direito e a boa-fe dos
eventuais credores, que nao podem ser
penalizados por atos ou omissoes de que
nao foram responsaveis.
5 - Que o fato seja deliberado em fungao
das razoes apresentadas.

Macapa, 31 de Maio de 2019.

<̂ f4naraes
Direte^Presidente da POLITEC

Prego 004/2018-SIAC, oriunda do
Pregao Eletronico n.° 003/2018-SIAC.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS
ESPECIFICAQOES, DA QUANTIDADE E

DO PREQO:

iTEM DESCRIQAO DO
MATERIAL UNID QTD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

Cartucho de toner
laserjet preto (HP
26 A) original
(CF226 A) de 1°
uso, nao
recarregado, nao
remanufaturado,

original do
fabricante do
equipamento. a
embalagem deve
conter lacre de
seguranpa com
etiqueta indicando
a procedencia do
produto.

Und 400 R$
187,20

RS
74 880,00

CLAUSULA QUARTA: DO
PAGAMENTO

5.8 No caso de eventual atraso de
pagamento, desde que o Fornecedor
Cadastrado nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizagao
financeira devida pelo GESTOR DA ATA,
entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, sera mediante a aplicagao da
seguinte formula:

EM = I x N x VP
Encargos moratorios;

Onde: EM =

N =
Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor
da parcela a ser paga; e

I = Indice
de atualizagao financeira =
0,0001644, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6%

UNIDADE DE CONTRATO E CONVENIO

TERMO DE ADESAO N°. 0004/2019-
POLITEC/AP

Aos 31 dias do mes de maio do ano de
dois mil e dezenove, a POLICIA
TECNICO-CIENTIFICA DO ESTADO DO
AMAPA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°.
34.943.480/0001-46, situada na Rodovia
BR-156, km 02, 264, Bairro Sao Lazaro,
Macapa-AP, CEP 68900-130, neste ato
pelo Diretor Presidente Dr. SALATIEL
GUIMARAES, portador da carteira de
identidade n° 441.985-AP e do CPF n°
251.865.662-68, no uso de suas
atribuigoes legais e nos termos do
Decreto n° 0041/2015 e do art. 15° da Lei
Federal 8.666/93, ADERE a Ata de
Registro de Prego n.° 004/2018-SIAC, do
Pregao Eletronico n.° 003/2018-SIAC,
firmado entre o SISTEMA INTEGRADO
DE ATENDIMENTO AO CIDADAO e a
empresa D.R. DA C O. COSTA-EPP,
CNPJ: 26.794.709/0001-08, representada
neste ato pelo Sr. Danilo Rodrigues da
Cunha Oliveira Souza, brasileiro, portador
da Carteira de Identidade n°. 14542094-
MG e CPF n° 003.582.232-14, e firmam o
presente TERMO DE ADESAO, conforme
especificagoes contidas na Lei 8.666 de
21 de Junho de 1993 e mediante as’

clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
O presente termo tern por objeto
adesao a Ata de Reqistro de Preco,
oriunda do Pregao Eletronico n.°
003/2018-siac para aquisigao de
SUPRIMENTOS DE INFORMAUCA
(CARTUCHO DE TONER),
especificados detalhadamente no item
4 deste TERMO DE ADESAO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO
FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo esta fundamentado
na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteracoes e na Ata de Registro de

5.1 O pagamento sera efetuado atraves
de Ordem Bancaria, mediante deposito na
conta-corrente do FORNECEDOR, no
prazo de ate 10 (dez) dias uteis apos a
entrega do material nesta POLITEC,

acompanhado da respectiva Nota Fiscal,
emitida no minimo em 02 (duas) vias, de
acordo com a Nota de Empenho, a qual
sera conferida e certificada pelo servidor
ou comissao responsavel pelo
recebimento, observado o estabelecido no
art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que nao
ocorra fator impeditivo provocado pelo
Fornecedor.
5.1.1 No caso do valor do contrato,
representado pela Nota de Empenho, nao
ultrapassar o limite de que trata o inciso II
do art. 24, da Lei n° 8.666/93, o
pagamento devera ser efetuado no prazo
de ate 05 (cinco) dias uteis.
5.2 A Entrega do Material sera feita
conforme estipulado no Termo de
Referenda.
5.3 A Administragao nao recebera
material fornecido em desacordo com este
Termo de Adesao.
5.4 Nenhum pagamento sera efetuado ao
Fornecedor Cadastrado enquanto
pendente de liquidagao qualquer
obrigagao financeira que Ihe for imposta,
em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito
ao pleito de reajustamento dos pregos ou
corregao monetaria.
5.5 O pagamento so sera realizado apos
a comprovagao documental da
manutengao da regularidade perante a
Fazenda Nacional e Estadual, a
Seguridade Social, e o FGTS, exigidas na
fase de habilitagao do certame licitatorio.
5.6 - O pagamento somente podera ser
efetuado depois de cumprida as
exigences do Decreto Estadual 1278 de
17 de fevereiro de 2011.
5.7 Sera efetuada a retengao de tributes e
contributes, pelo fornecimento do
material, conforme artigo 64 da Lei n.°
9.430, de 27.12.96, as pessoas juridicas
optantes pelo SIMPLES nao estao
sujeitas a retengao, desde que
apresentem Declaragao na forma do
Anexo IV da IN SRF n ° 480 de 15 de
dezembro de 2004.

I = (TX/100) I = (6/100) I =
0,0001644

365 365

CLAUSULA QUINTA: DA DOTAQAO
ORQAMENTARIA

A despesa orgamentaria da execugao
deste contrato correra a conta do:

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 -
Material de Consumo;
PROGRAMAS DE TRABALHO: 2324 -

Manutengao de Servigos
Administrativos - POLITEC - Estado.

VALOR: 74.880,00 (setenta e quatro mil
e oitocentos e oitenta reais)

I CLAUSULASEXTA: DAVIGENCIA

O presente Termo de Adesao tera
vigencia de 12 (doze) meses com inicio
no dia 31 de Maio de 2019 e termino no
dia 31 de Maio de 2020.

CLAUSULA SETIMA: DAS
OBRIGAQOES DO ORGAO

Conduzir eventuais procedimentos
administrativos de renegociagao de
pregos registrados, para fins de
adequagao as novas condigoes de
mercado, e de aplicagao de penalidades.

Acompanhar a evolugao dos pregos
de mercado, com a finalidade de verificar
sua compatibilidade com aqueles
registrados na ata;

Acompanhar e fiscalizar o
cumprimento das condigoes ajustadas no
presente TERMO DE ADESAO.

CLAUSULA OITAVA: DA
PUBUCIDADE

O presente Termo de Adesao com os
pregos e as especificagoes resumidas do
objeto e as quantidades, serao publicadas
no Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA PRIMEIRTA: DAS
DISPOSigOES FINAIS
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UNIDADE DE CONTRATO E CONVENIO

Ficam mantidas as demais clausulas
previstas na Ata de Registro de Prego
oriunda do pregao eletronico 003/2018-
SIAC, obrigando-se as partes, em face
desta adesao, a observance de todos os
termos, direitos e obrigagoes previsto, no
aludido ajuste, no ambito das respectivas
competences.

E, para firmeza e validade do que
foi pactuado, lavrou-se o presente Termo
de Adesao em 3 (tres) vias de igual teor e
forma, para que surtam urn so efeito, as
quais, depois de lidas, sao assinadas
pelos representantes da parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e
pelas testemunhas abaixo.

v sktfk 6UIMARAES
'\vlfretor-Pretyjenle/POLITEC

Procuradoria Geral do Estado
Narson de Sa Galeno

L 4

PORTARIA N° 244/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019-GAB/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - RETIFICAR os termos da
Portaria n° 071/2019, publicada no DOE, n°
6875, de 08.03.2019, que concedeu 30 dias de
ferias a servidora HELIONEIDA COSTA G6ES,
ocupante do Cargo Comissionado de Responsavel
Tecnico Nivel III - Analise de Processo, codigo:
CDS-3.

Onde de le:

"de 03 a 17 de Maio (2a Quinzena) do
corrente ano.

Leia-se:

II - O segundo perlodo dar-se-a do dia 05 a
19 de Junho.

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

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procuradoj-Geral, Macapa-AP 03
deJunhod^9T>^^L

/ /ThiagbXima AHjruqlierquy//Sub^rocurad^Geral do Estaao.
/ OAB/AP N° 1676-B

PORTARIA N° 245/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 78/2019 -
PJUD/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, ao servidor
JOAO AUGUSTO LEANDRO DE ASSIS,
ocupante do Cargo Comissionado de
Responsavel Tecnico Nivel III - Analise de
Processo, codigo: CDS-3, 30 (Trinta) dias de
Ferias.

Art. 2° - DEFIRO o fracionamento do
perlodo de ferias no exerclcio de 2019, sendo:

I - O primeiro perlodo dar-se-a do
dia 05 a 19 de Junho.

II - O segundo perlodo dar-se-a do
dia 18 de novembro a 02 de dezembro.

Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel II- DMTI, cbdigo: CDS-2, 30 (Trinta) dias
de Ferias, o gozo dar-se-a do dia 24 de junho a
23 de julho do corrente

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

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua expedigao.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prpdu?ador-Gyral, Mac^raa-AP, 03 de
Junho de 20ld// / /JkgAM

yS^oprocciraaor-Gecpi do Estado.
[7 I0AB/AP N°'676-B

PORTARIA N° 246/2019-PGE.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

idor-Geral/Macapa^P, 03 deGabinete do Pro
Junho de 2019’!

M
ibprogdrador-Gora^o Estado.

)AP/AP N®>f676-B

Corpo de Bombeiros Militar
Cel. BM Wagner Coelho Pereira

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista o Requerimento -
CLC/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, ao servidor
JAIRO PALMERIN CAVALCANTE, ocupante do
Cargo Comissionado de Responsavel Tecnico
Nivel III - Administrativo/CLC, codigo: CDS-3, 30
(Trinta) dias de Fbrias, o gozo dar-se-a do dia 19
de junho a 17 de julho do corrente

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

P O R T A R I A
N° 373/2019 - CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amapa, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2821, 12 de agosto de 2016.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria na 302/19 -
CBMAP, de 17 de maio de 2019, publicada no Dia-
rio Oficial do Estado do Amapa n° 6923, de 22 de
maio de 2019.

De-se ciencia, registre-se e publique-se.

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procutador-Ger l̂fMag^ga-AP, 03 de
Junho de 2019T

jrooorjroor-QIfefal do Estado.
J/AP N° 1676-B

PORTARIA N° 247/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019 - SG/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, a servidora
REJANE CARVALHO CANTANHEDE DA SILVA,
ocupante do Cargo Comissionado de
Responsavel Tecnico Nivel II - SG, codigo: CDS-
2, 30 (Trinta) dias de Fbrias, o gozo dar-se-a do
dia 17 de junho a 16 de julho do corrente ano.

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

De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral^acapa-AP, 03 de
Junho de 2019>

ocUfaddr-Gj^al do Esta
APtT 1676-B

PORTARIA N° 248/2019-PGE.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuigoes que
Ihes sao conferidas pelo art. 8°, § 2°, incisos I, II e
VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho
de 2015, e tendo em vista a Programagao de
Ferias/2019 - DMTI/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, ao servidor
JOSE JURANDIR TENTES FILHO, ocupante do

Macapa-AP, 04 de junho de 2019.
_ Sd _

WAGNER COELHO PEREIRA - CEL QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

fGabinete de Seguranga Institucional
|Ten Cel QOPMC Claudio Braga Barbosa

PORTARIA N°. 003-A/2019 -GSI/GEA

O Chefe do Gabinete de Seguranga
Institucional do Governo do Estado do Amapa,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto Governamental n° 0127/2019, de
07 de Janeiro de 2019, e tendo em vista a
autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento
dos militares abaixo subscritos, da sede de
suas atribuigoes em Macapa-AP, ate os
municipios de Tartarugalzinho, Amapa e
Calgoene-AP, nos dias 27 e 28 de fevereiro de
2019, para servigo de assessoramento,
seguranga e apoio institucional ao
Excelentissimo Senhor Governador do Estado.

- Cap PM Raimundo de Nazare Homobono
Belfor
- Sgt PM Guaraci da Silva Pinheiro
- Cb PM Rondiney Martins do Amaral

Art. 2° - De acordo com o art. 4°,
alinea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diarias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapa, o setor responsavel devefe
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniarios a que faz jus.

Macapa-AP, 22 de fevereiro de 2019.

^3 °̂3CLAUDIO BffcAGA BARBOSAr- CELGO^MC
Chefe do Gafcnnete de Seguranga t̂Tsti\ucional
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PORTARIA N°. 021/2019- GSI/GEA

0 Chefe do Gabinete de Seguranga
Institucional do Governo do Estado do Amapa,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto Governamental n° 0127/2019, de
07 de janeiro de 2019, e tendo em vista a
autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento
do Oficial abaixo subscrito, da sede de suas
atribuigoes em Macapa-AP, ate a cidade de
Brasilia-DF, nos dias 03, 04 e 05 de junho de
2019, para servigo de assessoramento,
seguranga e apoio institucional ao
Excelentissimo Senhor Governador do Estado.

- CAP QOPMA Raimundo de Nazare
Homobono Belfor

Art. 2° - De acordo com o art. 4°,
alinea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de

ZUU2, que altera a tabela dos valores das
diarias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapa, o setor responsavel devera
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniarios a que faz jus.

Macapa-AP, 03 de junho de 2019.

CLAUDIO BRAGA B A R - CEL-QOPMC
Chefe do Gapinete de Sequjarrcalm>titucional

Secretarias de Estado
1.6 O candidato serb considerado Apto ou Inapto em razbo de seu
desempenho no TAAF. De outro modo, sendo considerado inapto ou
ausente, o candidato serb eliminado do concurso, nbo prosseguindo na fase
subsequente.

r 1

Administragao
Suelem Amoras Tavora Furtado

EDITAL N° 146/2019 - CONVOCAQAO PARA A 3a FASE - EXAME DE
CAPACIDADE FISICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA -

TAAF

A SECRETARY DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de
suas atribuigbes e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA -
CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Dibrio Oficial do Estado do Amapa n°
6476, de 06 de julho de 2017.

Considerando a determinagbo judicial constante do Mandado de
Seguranga n° 0001406-37.2019.8.03.0000 - Tribunal de Justiga do
Estado do Amapa,

RESOLVE:

Convocar a candidata relacionada abaixo para a 3a Fase - Exame
de Capacidade Fisica - Testes de Avaliagao e Aptidao Fisica - TAAF,

nos termos do Capitulo 12 do edital de abertura do Concurso Publico para
provimento de vagas ao cargo de Soldado do Quadro de Pragas Policiais
Militares Combatentes da Policia Militar do Estado do Amapa (SD
QPPMC).

CLAS. NOME

1126 KARINA BORGES DA SILVEIRA
(M.S: 0001406-37.2019.8.03.0000)

1. DO EXAME DE CAPACIDADE FISICA.

1.1 Serbo convocados para a 3a Fase - TAAF, os candidatos Aptos,

Aptos Condicionais e Sub Judice no Exame Documental.

1.2 O TAAF, de presenga obrigatdria e de carter eliminatbrio, serb
realizado no Estadio Milton de Souza Correa e Quartet do Comando
Geral da Policia Militar, por subcomissbo designada para este fim
especifico, e visa avaliar a capacidade minima do candidato para suportar,
fisica e organicamente, as exigbncias da prbtica de atividades fisicas e
demais exigbncias prbprias da fungbo policial militar.

1.3 Os candidatos quando convocados deverbo se apresentar
impreterivelmente nos dias, locais e horbrios estipulados, com vestimenta
apropriada para a prbtica de educagbo fisica, munidos de documento de
identificagbo oficial com foto e atestado medico (original ou cbpia
autenticada em cartorio), emitido no prazo mbximo de 30 (trinta) dias antes
da realizagbo do teste.

1.3.1 No atestado medico deverb constar nome completo, n° do RG do

candidato e expressamente a afirmagbo de que o candidato esta apto a

realizar as atividades fisicas descritas no Anexo III do EDITAL N° 001/2017
DE ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP.

1.7 O Candidato que deixar de observar as regras dos itens 1.3 e 1.3.1

deste edital, sera automaticamente eliminado, e se presente, serb retirado
do local de prova, nbo prosseguindo nas demais fases do Concurso.

1.8 No local e data da aplicagbo do teste, nbo serb disponibilizado ao
candidato Vaga de Estacionamento" ou "Guarda Volumes" assim, a Policia
Militar do Amapa nbo se responsabilizarb pela perda ou extravio de
documentos, objetos ou equipamentos eletronicos ocorridos no local de
realizagbo das provas, nem por danos neles causados, ficando o candidato
como unico responsbvel pela guarda e acondicionamento de seus
pertences.

19 Serb excluido da 3a Fase - Exame de Capacidade Fisica - Testes
de Avaliagao e Aptidao Fisica - TAAF, o candidato que:

a) apresentar-se apos o horario estabelecido, nbo se admitindo
qualquer tolerancia;
b) apresentar-se em local e data diferente daqueles constantes na
convocagbo oficial;
c) nbo comparecer a qualquer dos testes, seja qual for o motivo
alegado;
d) nbo apresentar documento Oficial que bem o identifique;
e) ausentar-se do local de aplicagbo do teste;
f) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
g) langar mbo de meios ilicitos ou implementos para a execugbo dos
Testes;
h) nbo devolver integralmente o material quando recebido;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
1.10 Ao ingressar no local de realizagbo dos testes, o candidato deverb
manter desligado qualquer aparelho eletrbnico que esteja sob sua posse,
ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibragbo e silencioso.

1.10.1 E aconselhavel que os candidatos retirem as baterias dos celulares,
garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso
esteja ativado.

1.11 Motivarb, ainda, a eliminagbo do candidato do Concurso Publico,

sem prejuizo das sangbes penais cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a
quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao
Concurso. aos comunicados, bs Instrugbes ao Candidato ou bs Instrugoes
constantes do teste, bem como o tratamento indevido e descortbs a
qualquer pessoa envolvida na aplicagbo das provas.

1.12 Serb oportunizado a interposigbo de recurso ao candidato Inapto no
Teste de Avaliagbo Aptidbo e Avaliagbo Fisica - TAAF no prazo ate 02 (dois)
dias uteis apbs a publicagbo do resultado preliminar.

2. DOS TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA - TAAF

2.1 O candidato tera somente 01 (uma) oportunidade para realizagbo de
cada prova do TAAF, objetivando alcangar o indice minimo previsto nas
tabelas de suficibncia "A" e "B", constante do inciso IX, excetuando-se o
salto em altura que poderb ser executado com atb 3 (tres) tentativas, caso
nbo se consiga o indice minimo nas duas primeiras, sendo que a terceira
tentativa serb executada com no minimo trbs minutos de descanso.

2.2 As provas componentes do TAAF deverbo ser realizadas conforme
os seguintes protocolos de execugbo:

1.4 Nbo serb permitida a entrada de pessoas estranhas no local de

aplicagbo do teste, sob qualquer justificativa, sendo admitido tbo somente o

candidato relacionado nos termos do Anexo unico deste edital nos dias e

horbrios estipulados.

1.5 O aquecimento e a preparagbo para o teste de avaliagbo e aptidao
fisica sbo de responsabilidade do prbprio candidato, nbo podendo interferir

no andamento do concurso.

2.3 Prova de forga para membros superiores e cintura escapular:

a) Flexao e extensbo de cotovelos na barra fixa e isometria em barra
fixa, cujos principais musculos envolvidos sbo: biceps braquial, braquial
anterior, brbquio radial, deltbide anterior, rombbide, redondo maior, trapbzio,
latissimo do dorso e peitoral maior;

a.1) Protocolo de execugbo da prova para candidatos masculinos: a



20DIÁRIO OFICIALMacapá,06.06.2019 Pág.  C )

barra deve ser instalada a uma altura suficiente para que o candidato,
mantendo-se em suspensao com os cotovelos em extensao nao tenha
contato entre seus p6s e o solo. A pegada deve ser feita em pronapao
(palmas das maos voltadas para frente), com a distancia de separapao entre
as maos semelhantes a distancia biacromial (distancia aproximada dos
ombros). Apds assumir essa posipao, o candidato devera elevar seu corpo
atraves da flexao de seus cotovelos, ate que o queixo ultrapasse o nivel da
barra, retornando em seguida a posipao inicial, quando completara urn
movimento. Tal movimento devera ser repetido o maior numero de vezes
possivel, sendo computados tao somente aqueles executados
corretamente. Os cotovelos devem estar em extensao total para que seja
dado infcio ao movimento de flexao. O teste 6 dinamico, nao sendo,
portanto permitido abandonar-se o implemento entre as repetipoes a titulo
de repouso. Nao sera permitido receber qualquer tipo de ajuda fisica,
utilizapao de luva (s) ou qualquer material para protepao das maos e apoiar
o queixo na barra; Nao sera permitido que o candidato utilize o seu queixo
para conseguir ultrapassar o nivel da barra, nem tampouco que utilize
balanceios, flexdes de tronco ou pernas e assim consiga impulso para
elevar seu corpo e. caso isso ocorra. a referida flexao nao sera comoutada.

a.2) Protocolo de execupao da prova para candidatas: a candidata
adotara a posipao inicial, com auxllio dos avaliadores, para realizapao do
teste de barra fixa em suspensao isometrica, em pegada pronada, cujas
maos estejam em distancia biacromial, com joelhos e quadril estendidos,
estando o queixo acima do nivel da barra, sem hiperextensao da cabepa.
Ao sinal de inlcio, sera retirado o auxilio, momento em que a candidata,
devera manter-se em suspensao, com o queixo acima do nivel da barra,
sem hiperextensao da cabepa, durante o tempo minimo de 9 (nove)
segundos. Ao termino do tempo decorrido, 9 (nove) segundos, o avaliador
devera parar o registro no cronometro, encerrando-se assim o referido teste.
Sera considerada apta a candidata que realizar o teste obedecendo as
prescripoes do protocolo de execupao no tempo estabelecido.

2.4 Prova de resistencia muscular abdominal: abdominal tipo supra:
Principais musculos envolvidos: obliquo externo e interno do abdome, reto
do abdome, sendo que o protocolo de execupao para ambos os sexos e o
seguinte: o (a) candidato (a) se coloca em decubito dorsal sobre o solo, com
os pes apoiados, joelhos flexionados, com os brapos cruzados sobre o peito
com os cotovelos colados ao tronco. Atraves de contrapao da musculatura
abdominal, o candidato (a) elevara seu tronco ate que os cotovelos toquem
a coxa, sem os descolar de seu tronco. Em seguida, o candidato (a) retorna
a posipao inicial ate que toque o solo com as costas, completando um
movimento, quando entao podera dar inlcio a execupao de um novo. O
numero de movimentos executados corretamente sera o resultado obtido
em um tempo maximo de 01 (um) minuto.

a utilizapao de qualquer equipamento que possa favorece-lo, tais como:
nadadeiras, palmares, flutuadores, etc..., podendo ser utilizado dculos, toca
e tampao de ouvido. O candidato (a) devera estar trajando roupa de banho
adequada, sunga para o sexo masculino e maio para o sexo feminino. 0
candidato (a) podera optar por iniciar a prova de fora ou dentro da piscina.
O candidato (a) nao podera utilizar as raias como auxllio, nem se segurar
nas bordas e tao pouco pisar no fundo da piscina a titulo de descanso ou
com o intuito de impulsionar-se. £ permitido na virada tocar a borda e
impulsionar-se na parede. A prova tera inlcio com um silvo curto de apito e
encerrara quando o candidato (a) completar a distancia prevista tocando na
borda da piscina. O teste devera ser realizado em uma piscina com
extensao de 25 (vinte e cinco) metros, raiada.

2.8 Teste de salto em altura consiste em o candidato (a) saltar, em
altura, um sarrafo colocado pela banca examinadora na altura prevista na
respectiva tabela. O candidato (a) tera direito a 3 (tres) tentativas para saltar
o sarrafo, devendo interrompe-las no salto em que conseguir ultrapassa-lo
ou no caso de esgotar as 3 (tres) tentativas. Todas as tecnicas de salto em
altura sao permitidas, exceto o mergulho, e desde que o candidato (a)
obtenha impulso em apenas um dos p6s no momento em que perder
contato com o solo, e vedado ainda que o candidato (a) toque o colchao de
salto antes de perder contato com solo. O candidato (a) que saltar na forma
vedada indicada acima tera o resultado do salto anulado. Os saltos cujos
resultados sejam anulados serao contados como tentativas. 0 candidato (a)
podera, para tomar impulsao, corner a distancia que desejar. O candidato (a)
podera interromper a corrida de impulso e reinicia-la, desde que nao
derrube o sarrafo, pois assim estara configurada uma tentativa. O candidato
(a) que nao ultrapassar o sarrafo na altura prevista ou tiver suas 3 (tres)
tentativas, que Ihe sao facultadas, anuladas, sera considerado inapto (a).

2.9 Os Indices mlnimos para alcance da aptidao nas provas do TAAF
sao os constantes das tabelas seguintes:

TABELA DE SUFICIENCIA MASCULINA

DIA PROVAS INDICE

19

Corrida 12min (doze
minutos)

2400m (dois mil e quatrocentos
metros)

Abdominal Supra em 1
(um) minuto

34 rep. (trinta e quatro
repetip6es)

29
Flexao na barra fixa 05 repetipoes
Corrida de 50m
(cinquenta metros)

Em 08 (oito) segundos no
maximo

39 Salto em altura 1,15m (um metro e quinze)
Natapao 50m (cinquenta metros)

2.5 Prova de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros;
Principais musculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares,
sendo o protocolo de execupao para ambos os sexos o seguinte; O teste
deve ser realizado em uma superflcie plana, que possua alem dos 50
(cinquenta) metros uma area de escape. O candidato (a) deve se posicionar
atras da linha de largada, preferencialmente em afastamento em antero -
posterior das pernas, devendo o pe da frente estar o mais prdximo possivel
da referida linha. Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que e acionado
o crondmetro, o candidato (a) devera percorrer, no menor perlodo possivel,
a distancia prevista. O crondmetro devera ser travado quando o candidato
(a) ultrapassar a linha de chegada. O resultado da prova sera indicado pelo
tempo utilizado pelo candidato (a) para completar o percurso. N3o sera
permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda fisica durante a execupao
do teste.

2.6 Prova de resistencia aerdbia: corrida de 12 minutos - teste de

Cooper: principais musculos envolvidos: todos os grandes grupos
musculares, cujo protocolo de execupao , para ambos os sexos 6 o
seguinte: O candidato (a) devera percorrer, em uma superflcie plana e
demarcada, a maior distancia possivel, em 12 (doze) minutos, sendo
permitido andar durante o teste. O inicio e termino da prova sera atraves
sinal sonoro. Aos 11 (onze) minutos de corrida sera emitido um sinal sonoro
para fins de orientapao dos candidates (as). O numero de avaliados por
bateria devera ser estabelecido de forma a nao causar prejuizo ao
desempenho dos mesmos e nao dificultar a contagem de voltas dadas. Nao
sera permitido ao candidato (a), uma vez iniciado a prova: abandonar a

pista antes de ser liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido
progressive ou regressivo da pista, depois de finalizados os 12 (doze)

minutos, sem ter sido liberado pela banca examinadora; dar ou receber
qualquer tipo de ajuda fisica.

2.7 Prova de deslocamento no meio liquido: natapao 50 metros para

ambos os sexos.

a) Principais musculos envolvidos: todos os grandes grupos

musculares, cujo protocolo de execupao e o seguinte: O candidato (a)

devera nadar a distancia prevista em nado livre, sem limite de tempo e sem

TABELA DE SUFICIENCIA FEMININA

DIA PROVAS INDICE

19

Corrida 12min (doze
minutos)

2100m (dois mil e cem metros)

Abdominal Supra em 1
(um) minuto

30 rep. (trinta repetipoes)

29

Isometria em Barra Fixa Em 09 (nove) segundos no
minimo

Corrida de 50m (cinquenta
metros)

Em 09 (nove) segundos no
minimo

39 Salto em altura 1,00m (um metro)
Natapao 50m (cinquenta metros)

3. DOS LOCAIS E DATAS

Local: Estadio Milton de Souza Correa
Enderepo: Jardim Marco Zero
Bairro: Zerao Cidade: Macapa Estado: Amapa Cep: 68903-419
Data: 17/06/2019
HORARIO DE ABERTURA DOS PORTOES: 06h00min
HORARIO DE FECHAMENTO DOS PORTOES: 07h00min

Local: Quartel do Comando Geral da Pollcia Militar
Enderego: Rua Jovino Dinoa, 3655.
Bairro: Beirol Cidade: Macapa Estado: Amapa Cep:68902-030
Data: 18 e 19/06/2019
HORARIO DE ABERTURA DOS PORTOES: 06h00min
HORARIO DE FECHAMENTO DOS PORTOES: 07h00min

Macapa/AP, 06 de junho de 2019.

SUELEM AARflOR|fVS TAVORS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto n° 1535/2018
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PORTARIA N° 390/2019 - SEAD

A Secretaria de Estado da Administragao do
Governo do Amapa no uso da competfencia que
Ihe foi delegada pelos Decretos n° 1497 de
16/10/1992 e 0422 de 30/01/2019, de acordo com
o Decreto n° 0316 de 23 / 02 / 1994 que
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n° 0066,
de 03/05/1993 e Decreto n° 1535 de 14/05/2018.

R E S O L V E:

Homologar o resultado da Avaliagao de
Desempenho do Estagio Probatorio do(a)(s)
servidor(a)(s) pertencente(s) ao Quadro de
Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapa,
abaixo ralacionado(s):

Cargo ANALISTA QUIMICO -
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos

1 LILIANE FREITAS
COSTA

123228-2 27/08/2015 93,22

2 URIEL DAVI DE
ALMEIDA E SILVA

123231-2 27/08/2015 93,00

Cargo ASSISTENTE SOCIAL

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
3 OZINELLE

BENMUYAL DE
MORAES DOS
REIS

110341-5 03/01/2013 94,78

Cargo CONDUTOR VEICULOS
URGENCIA/EMERGENCIA

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
4 RUI MORAES

DOS SANTOS
JUNIOR

109939-6 11/01/2013 94,78

Cargo ENFERMEIRO

N° Nome: Matricuia Admissio Pontos

5 CINARIA
RODRIGUES

114405-7 21/01/2014 97,56

6 ELOISA LOPES
DE ALMEIDA

114462-6 10/01/2014 96,00

7 JEANDER DE
ARAUJO
MORAES

109811-0 02/01/2013 93,67

8 LEONEIDE
COELHO DOS
REIS

114413-8 13/12/2013 100,00

9 MARIA DE
NAZARE FREITAS
COSTA

109328-2 02/01/2013 95,00

10 PATRICIA DAS
GRACAS DOS
REIS CUNHA

112646-6 11/04/2016 95,00

11 SAMARA GOMES
DE SOUZA SILVA

112083-2 24/07/2013 95,00

12 SILVANA
VEDOVELLI

89902-0 23/03/2007 100,00

Cargo FISIOTERAPEUTA

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos

13 ALINE LEAO
MONTEIRO
LOURENCO

109074-7 03/01/2013 98,11

14 JORDANA MAIA
DIAS

113318-7 11/12/2013 94,78

Cargo FONOAUDIOLOGO

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
15 MARILIA DE

FATIMA MACEDO
DE CAMPOS

112663-6 24/07/2013 96,89

Cargo MEDICO - ANESTESIOLOGIA: ESTUDO
DA DOR E ANESTESIA.

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
16 AYURI MAYRA

JUCA MEGURO
113021-8 17/09/2013 98,67

Cargo MEDICO - ORTOPEDISTA

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
17 MARIA JOSEFINA

FERREIRA DA
SILVA

70887-9 25/04/2005 100,00

Cargo NUTRICIONISTA

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
18 VANESSA LIANE

AYRES DA SILVA
122668-1 22/01/2015 94,89

Cargo ODONTOLOGO - ODONTO PEDIATRA

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
19 JESSICA DA

SILVA FERREIRA
962687-5 02/05/2016 93,56

Cargo TECNICO DE LABORATORIO

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos

20|CAIO
RODRIGUES
TELLES

118683-3 23/01/2015 94,00

21 FILOMENA
FERREIRA DA
SILVA FILHA

109417-3 11/01/2013 95,00

22 GISELE GOMES
CORREA

123236-3 27/08/2015 95,00

23 ITATIANA
MARTINS
TAVARES BAIA

123242-8 27/08/2015 95,00

24 MARCOS
MARTINS
GUIMARAES

112662-8 25/07/2013 97,00

25 SIMONE FARIAS
DE MORAIS

109565-0 07/01/2013 99,22

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
26 ADERVAN

MARTINS
RODRIGUES

113395-0 16/12/2013 94,89

27 ADRIANA
BARROS
GONCALVES

114404-9 16/12/2013 97,89

28 ADRIANA DE
AMORIM ASSIS

112069-7 24/07/2013 96,67

29 ALCIONE
SANTOS BASTOS

114309-3 16/12/2013 92,67

30 ALINE SIMIT
TENORIO

109354-1 07/01/2013 94,33

31 CARLA CORINA
YBANEZ DE
PAIVA

114302-6 16/12/2013 98,78

32 EDICLEIDE REIS
COSTA

109106-9 07/01/2013 95,22

33 EUDIMAGNO
MONTEIRO
GURJAO

115083-9 19/12/2013 95,00

34 GISELE
FERREIRA DE
ALMEIDA

114516-9 17/12/2013 97,11

35 GLENDA
LORAINE SILVA
LEITE
CARVALHO

114335-2 18/12/2013 99,89

36 IASMIM CRISTINE
OLIVEIRA DE
SOUZA

114080-9 19/12/2013 92,00

37 JAIRO MORAES
SARAIVA

114485-5 17/12/2013 95,00

38 JAQUELINE
DAVID DA SILVA

109660-5 08/01/2013 95,00

39 KEILA CRISTINA
SANTOS DOS
SANTOS

114373-5 17/12/2013 95,33

40 LINDACI MIRA
PANTOJA

114345-0 17/12/2013

41 MARILDA
FURTADO DE
MELO

113410-8

95,89

16/12/2013 93,67

42 NELMA DE
OLIVEIRA GAMA

109602-8 09/01/2013 100,00

43 RUBENS DA
COSTA MOREIRA

113284-9 12/12/2013 95,00

44 WELBER DIAS
BARBOSA

112138-3 24/07/2013 95,00

Cargo TECNOLOGO EM RADIOLOGIA

N° Nome: Matricuia Admissao Pontos
45 FERNANDA

RAFAELA
CORREA DE
LEMOS

110162-5 14/02/2013 94,33

46 JOSE ROBERTO
CAVALCANTI
GOMES JUNIOR

109781-4 14/01/2013 96,89

Macapa-AP, 05 de junho de 2019

SUELENrAM^RABTAVORA FURTADO
Secretaria do Estado de Administragao

PORTARIA N° 2AI/2019-SEAD

A SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO DO GOVERNO DO AMAPA,
no uso das atribui$6es que Ihe conferem os
Decretos n° 1497, de 16.10.1992, n° 0422, de
30.01.2019, o disposto no art. 9°, do Decreto n°
2762, de 22.09.1998 e o Decreto n° 1535, de
14.05.2018;

Considerando, o art. 10 da Lei n° 0066/93,
que regulamenta a Progressao Funcional como
avanqo do servidor de uma referenda para a
seguinte;

Considerando a Lei n° 0618/2001, que
estabelece o intersticio minimo de 18 (dezoito)
meses para a concessao da Progressao
Funcional dos Servidores Publicos do Qu 11ro
de Pessoal Civil do Governo do Estado do
Amapa;
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Considerando a Lei n° 1.059/2006 que
organiza o Plano de Cargos, Carreira e Salarios
dos profissionais de saude do Governo do
Estado do Amapa;

Considerando ainda, a conclusao e
aprovagao do periodo de Estagio Probatorio,
homologado pela Secretaria de Estado da
Administragao - SEAD, conforme registros
existentes na NCP/CGP/SEAD,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder, aos servidores abaixo
relacionados, do Grupo SAUDE, 02 (dois)
Padroes de Progressao Funcional Horizontal,
nos termos do art. 20, da Lei n° 1.059, de 12 de
dezembro de 2006:

Cargo: FONOAUDIOLOGO- 2013
Da Classe “3a" Padrao I para Classe “3a” Padrao il -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3*” Padrao II para Classe “38” Padrao III

N° NOME MATRICULA EFEITOS
FINANCEIROS

14
MARILIA DE
FATIMA
MACEDO DE
CAMPOS

112663-6 24/07/2016

Cargo: MEDICO -ORTOPEDISTA - 2005
Da Classe “3*" Padrao I para Classe ‘‘3“” Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a" Padrao III

N° NOME MATRICULA EFEITOS
FINANCEIROS

15
MARIA
JOSEFINA
FERREIRA DA
SILVA

70887-9 27/05/2014

Cargo: ODONTOLOGO - ODONTO PEDIATRA - 2016
Da Classe “3a” Padrao I para Classe
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3

"3a” Padrao II -
” Padrao III

N° NOME MATRICULA EFEITOS
FINANCEIROS

16
JESSICA DA
SILVA
FERREIRA

962687-5 02/05/2019

Cargo: Enfermeiro - 2007
Da Classe “3a” Padrao
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3*” Padrao II

para Classe “3a” Padrao II -
para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRICULA EFEITOS
FINANCEIROS

01 SILVANA
VEDOVELLI 89902-0 27/05/2014

Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2013
Da Classe "3a” Padrao I para Classe “ 3*" Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a" Padrao II para Classe "3a” Padrao III
N° NOME MATRICULA EFEITOS

FINANCEIROS

17
FILOMENA
FERREIRA DA
SILVA FILHA

109417-3 11/01/2016

18
MARCOS
MARTINS
GUIMARAES

112662-8 25/07/2016

19
SIMONE
FARIAS DE
MORAIS

109565-0 07/01/2016

Cargo: Enfermeiro- 2013
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a” Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe "3a” Padrao II para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRICULA EFEITOS
FINANCEIROS

02 JEANDER DE
ARAUJO 109811-0 02/01/2016

MORAES

03
LEONEIDE
COELHO DOS
REIS

114413-8 13/12/2016

04
MARIA DE
NAZARE
FREITAS
COSTA

109328-2 02/01/2016

05
SAMARA
GOMES DE
SOUZA SILVA

112083-2 24/07/2016

Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2015
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a’’ Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a” Padrao III
N° NOME MATRICULA EFEITOS

FINANCEIROS

20
CAIO
RODRIGUES
TELLES

118683-3 23/01/2018

21
GISELE
GOMES
CORREA

123236-3 27/08/2018

22
ITATIANA
MARTINS
TAVARES
BAIA

123242-8 27/08/2018

Cargo: Enfermeiro - 2014
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a" Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

06 CINARIA
RODRIGUES 114405-7 21/01/2017

07
ELOISA
LOPES DE
ALMEIDA

114462-6 10/01/2017

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2013
Da Classe “3a” Padrao I para Classe "3a” Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe "3a” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

23

ADERVA
N
MARTINS
RODRIG
UES

113395-0 16/12/20';e

24
ADRIANA
BARROS
GONCAL
VES

114404-9 16/12/2016

25
ADRIANA
DE
AMORIM
ASSIS

112069-7 24/07/2016

26
ALCIONE
SANTOS
BASTOS

114309-3 16/12/2016

27
ALINE
SIMIT
TENORIO

109354-1 07/01/2016

28

CARLA
CORINA
YBANEZ
DE
PAIVA

114302-6 16/12/2016

29
EDICLEID
E REIS
COSTA

109106-9 07/01/2016

30

EUDIMA
GNO
MONTEIR
O
GURJAO

115083-9 19/12/2016

31

GISELE
FERREIR
ADE
ALMEIDA

114516-9 17/12/2016

32

GLENDA
LORAINE
SILVA
LEITE
CARVAL
HO

114335-2 18/12/2016

Cargo: Enfermeiro - 2016
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a” Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a" Padrao II para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

08
PATRICIA
DAS GRACAS
DOS REIS
CUNHA

112646-6 11/04/2019

Cargo: ANALISTA QUIMICO - FARMACEUTICO-
BIOQUIMICO - 2015

Da Classe “3a” Padrao I para Classe
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “31

“3a” Padrao II -
” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

09
LILIANE
FREITAS
COSTA

123228-2 27/08/2018

10
URIEL DAVI
DE ALMEIDA
E SILVA

123231-2 27/08/2018

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - 2013
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a” Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

11
OZINELLE
BENMUYAL
DE MORAES
DOS REIS

110341-5 03/01/2016

Cargo: FISIOTERAPEUTA - 2013
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a" Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

12
ALINE LEAO
MONTEIRO
LOURENCO

109074-7 03/01/20'*
13 JORDANA

MAIA DIAS 113318-7 11/12/2016

33

IASMIM
CRISTINE
OLIVEIR
A DE
SOUZA

114080-9 19/12/2016

34
JAIRO
MORAES
SARAIVA

114485-5 17/12/2016

35
JAQUELI
NE
DAVID
DA SILVA

109660-5 08/01/2016

36

KEILA
CRISTIN
A
SANTOS
DOS
SANTOS

114373-5 17/12/2016

37
LINDACI
MIRA
PANTOJ
A

114345-0 17/12/2016

38
MARILDA
FURTAD
O DE

113410-8 16/12/2016

MELO

39
NELMA
DE
OLIVEIR
A GAMA

109602-8 09/01/2016

40

RUBENS
DA
COSTA
MOREIR
A

113284-9 12/12/2016

41
WELBER
DIAS
BARBOS
A

112138-3 24/07/2016

Cargo: TECNOLOGO EM RADIOLOGIA - 2013
Da Classe “3a” Padrao I para Classe ‘
Sem Efeito Financeiro

3a” Padrao II -
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a’ Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

FERNAN
DA
RAFAEL

42 A
CORREA
DE
LEMOS

110162-5 14/02/2016

JOSE
ROBERT
O

43 CAVALC
ANTI
GOMES
JUNIOR

109781-4 14/01/2016

Cargo: CONDUTOR VEICULOS
URGENCIA/EMERGENCIA - 2013

Da Classe “3a” Padrao I para Classe
Sem Efeito Financeiro
Da Classe "3a” Padrao II para Classe "3

“3a” Padrao II -
Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

44

RUI
MORAES
DOS
SANTOS
JUNIOR

109939-6 11/01/2016

Cargo: NUTRICIONISTA - 2015
Da Classe “3a” Padrao I para Classe “3a” Padrao II -
Sem Efeito Financeiro
Da Classe “3a” Padrao II para Classe “3a” Padrao III

N° NOME MATRiCULA EFEITOS
FINANCEIROS

45

VANESSA
LIANE
AYRES DA
SILVA

122668-1 22/01/2018

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

Macapa-AP, Ot>de >Au>oMO de 2019.

SUELEM AIWORAS JAVORATURTADOSecretaria de Estacro da Administragao

PORTARIA NO.CQ2,/2019-SEAD

A Secretaria de Estado da
Administragao do Governo do Amapa, usando
das atribuigoes que Ihes foram conferidas pelo
Decreto Estadual n° 1535, de 14/05/2018, e
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tendo em vista o teor do Oficio n° 0355/2019-
GAB/DGPC, E-doc. 314.443823/2019-SEAD.

R E S O L V E:

Autorizar o deslocamento dos
servidores MARCOS VINICIUS PINHEIRO
CANTUARIO - Assessor Tecnico Nivel I -
Cadastro de Bens e Imoveis/UABi e WALTER
DA RESSURREIQAO SILVA - Auxiliar
Administrativo - Unidade de Administragao de
Bens e Imoveis/UABi, para viajarem de
Macapa-AP, sede de suas atividades
funcionais, ate o municipio de Calgoene, no
periodo de 10 a 14/06/2019, com a finalidade de
realizar Vistoria, Inspegao, Cadastramento,
Recadastramento e Tombamento em imoveis
do Governo do Estado do Amapa.

Macapa-AP, QodeflOfO UOde 2019

SUELEM AMORAE TAVORA FURTADO
Secretaria de Estaao da Administragao

PORTARIA N°3*13/2019-SEAD.

A Secretaria de Estado da Administragao
do Governo do Amapa, usando das atribuigoes
que Ihes foram conferidas pelo Decreto
Estadual n° 1535, de 14/05/2018, e tendo em
vista o teor do Oficio n° 0355/2019-GAB/DGPC,
E-doc. 314.443823/2019-SEAD.

R E S O L V E:

Autorizar o deslocamento dos
servidores MARCOS VINICIUS PINHEIRO
CANTUARIO - Assessor Tecnico Nivel I -
Cadastro de Bens e Im6veis/UABI e WALTER
DA RESSURREIQAO SILVA - Auxiliar
Administrativo - Unidade de Administragao de
Bens e Imoveis/UABi, para viajarem de
Macapa-AP, sede de suas atividades
funcionais, ate os municipios de Pedra Branca
do Amapari, Serra do Navio, Ferreira Gomes e
Tartarugalzinho-AP, no periodo de 17 a
21/06/2019, com a finalidade de realizar
Vistoria, Inspegao, Cadastramento,
Recadastramento e Tombamento em imoveis
do Governo do Estado do Amapa.

Macapa-AP,06 dejunKo de 2019

SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretaria de Eafcado da Administragao

PORTARIA N° 394/2019 - SEAD

A Secretaria de Estado da Administragao do
Governo do Amapa no uso da competence que
Ihe foi delegada pelos Decretos n° 1497 de
16/10/1992 e 0422 de 30/01/2019, de acordo com
o Decreto n° 0316 de 23 /02/1994 que
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n° 0066,
de 03/05/1993 e Decreto n° 1535 de 14/05/2018.

R E S O L V E:

Homologar o resultado da Avaliagao de
Desempenho do Estagio Probatdrio do(a)(s)
servidor(a)(s) pertencente(s) ao Quadro de
Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapa,
abaixo ralacionado(s):

Cargo MEDICO - NEUROCIRURGIA

N° Nome: Matricula Admissao Pontos
1 DOMINGOS

EDNO CASTRO
RIBEIRO

110128-5 07/02/2013 92,33

Macapa-AP, 06 de junho de 2019

SUELEWTAMOF^AS TAVORA FURTADO
Secretaria do Estado de Administragao

PORTARIA N° 3^5 /2019-SEAD
A SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAQAO DO GOVERNO DO AMAPA,
no uso das atribuigoes que Ihe conferem os
Decretos n° 1497, de 16.10.1992, n° 0422, de
30.01.2019, o disposto no art. 9°, do Decreto n°
2762, de 22.09.1998, e o Decreto n° 1535, de
14.05.2018,e;

Considerando a decisao judicial
exarada no Processo n° 0018295-
97.2018.8.03.0001, encaminhado a SEAD,
atraves do EDOC n° 314.467458/2019 e Oficio
n°1456/2019- 1°- JEFP.

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder ao servidor PEDRO

RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, matricula n°
690490 do Grupo PENITENCIARIO, Progressao
Funcional, conforme quadro abaixo:

Cargo: EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO -
2004

Da Classe ‘*2*” Padrao II para Classe “ 2a” Padrao III
Da Classe “ 2jT Padrao III para Classe “ 2an Padrao IV

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

Macapa-AP, 0£> de , onko de 2019.
%

SUELEM AMORAS T WORA FURTADO
Secretaria de EstadoMda Administragao

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Claudomiro Borges da Silva
Analista Administrativo
0083258-8-01
01/10/1996 a 30/09/2001
01/07 a 29/08 e 02 a 31/12/2019
E-DOC n° 314.449580/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Elias Ferreira Rodrigues
Oficial de Policia
0031116-2-01
14/04/1999 a 13/04/2004
01/07 a 28/09/2019
E-DOC n° 314.471980/2019

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Jacirema Neves Barros
Marcello
Agente de Policia
0031015-8-01
24/03/2009 a 23/03/2014
01/07 a 28/09/2019
E-DOC n° 314.452307/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Zilomar de Melo Silva
Auxiliar Administrativo
0049586-7-01
29/03/2013 a 28/03/2018
01/07 a 28/^0/2019
E-DOC n° 3.4.455891/2019

acap£-AP, 31 de maio.de 2019.

'cauZ&L
ASTRTD MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

<t

PORTARIA N° 424/05-2019-CGP/SEAD PORTARIA N° 439/05-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-
SEAD, de 06/03/98.
RESOLVE:

Retificar a PORTARIA N° 397/05-2019-
CGP/SEAD, de 09/05/2019, referente a Licenga-
Especial Premio por Assiduidade concedido a
servidora Guaraciaba Cavalcante da Silva,
Matricula n°0034187-8-01, lotado na SEAD:

I - ONDE SE LE: QUINQUENIO: 10/01/2012 a
09/01/2017.
II - LEIA-SE: QUINQUENIO: 10/01/2012 a

05/07/2018.
acapa-AP, 28 de maio de 2019.

I UJBJL
CAVAASTRTD MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE

Coirdenadora de Gestao de Pessoas

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) SESA:

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Caroline de Nazare Fonseca
Pacheco Esteves
Fisioterapeuta
0070914-0-01
24/04/2010 a 23/04/2015
01 a 30/07, 01 a 30/10/2019 e 01
a 30/07/2020
E-DOC n° 314.461807/2019

Macapa-AP, 31 de maio de 2019.

ASTRIDW^I^I^̂ ANTO^CWAL^̂ TE
Coordenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 437/05-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DJ GESTAO DE PESSOAS
DA SECREJARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de
06/03/98 e, tendo em vista o contido no processo
sob o E-DOC n° 314.473718/19,
Resolve:
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor
Jose Valerio da Costa Ribeiro, ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de Assistente
Administrativo, Cadastro n° 0083307-01-01,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapa, com lotagao no(a) SEAD, nos periodos
de 03/06 a 31/08/2019, referente ao quinquenio de
01/10/2001 a 30/09/2006.

PORTARIA N° 440/06-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotar’ r- > no(a) SESA:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Ana Lucia da Silva Ferreira
Enfermeiro
0029561-2-01
02/01/2014 a 01/01/2019
01 a 30/07, 01 a 30/10/2019 e 01
a 30/01/2020
E-DOC n° 314.461804/2019

Macapa-AP, 31 de maio de 2019.

ASTRID IWARrADDS'SANTOS CAVACCANTE
Coordenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PORTARIA N° 438/05-2019-CGP/SEAD PROCESSO

Ana Suely Pedreira de
Albuquerque e Cunha
Fisioterapeuta
0089861-9-01
31/01/2014 a 30/01/2019
01 a 30/07/2019, 02 a
31/01/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.461792/2019

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuigoes que
ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de dcenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) DGPC:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Antonio Fabio Monte Brito
Psicdlogo
0108912-9-01
04/01/2013 a 03/01/2018
01 a 30/07 e 01/11 a 30/12/2019
E-DOC n° 314.461802/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA

Crisla Tavares Assungao
Tecnico em Enfermagem
0113324-1-01
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QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

18/12/2013 a 17/12/2018
01 a 30/07/2019, 01 a
30/01/2020 e 01 a 30/08/2021
E-DOC n° 314.461820/2019

Dilma Maria Passos da Costa
Assistente Administrative
0036132-1-01
03/05/2010 a 02/05/2015
01 a 30/07, 01 a 30/10/2019 e 01
a 30/09/2020
E-DOC n° 314.461827/2019

PORTARIA N° 443/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
AOMINISTRAQAO, usando da- atribui9des que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenpa-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) SESA:

QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

17/07/2010 a 16/07/2015
01 a 30/07, 01 a 30/12/2019 e 01
a 30/07/2020
E-DOC n° 314.461933/2019

Lana Brito Ferreira
T6cnico em Enfermagem
0109780-6-01
08/01/2013 a 07/01/2018
01/07 a 28/09/2019
E-DOC n° 314.462057/2019

acapa-AP, 03 de junho de 2019.

ASTRI
Coorde

) bjGLudlt
tRlADOS SANTOS CAVALCANTE

ladora de Gestao de Pessoas/SEAD

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Francidalva Santos Gomes
Tecnico em Enfermagem
0109337-1-01
08/01/2013 a 07/01/2018
01/07 a 28/09/2019
E-DOC n° 314.461888/2019

Macapa-AP, 04 de junho de 2019.

ASTRI CANTE
Coordehadora de Gestao de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 441/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribui9des que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licen9a-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) SESA:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Catia Regina da Paz Silveira
Odontolog i
0109030-5-01
03/01/2013 a 02/01/2018
01/07 a 28/09/2019
E-DOC n° 314.461823/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Edinaldo Siqueira da Costa
Enfermeiro
0113408-6-01
12/12/2013 a 11/12/2018
01 a 30/07, 01 a 30/10 e 02 a
31/12/2019
E-DOC n° 314.461885/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Elizabeth Rodrigues Trindade
Tecnico em Enfermagem
0114502-9-01
13/12/2013 a 12/12/2018
01/07 a 28/09/2019
E-DOC n° 314.461842/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Evandro da Silva Costa
Tecnico em Enfermagem
0083419-0-01
30/05/2005 a 29/05/2010
01 a 30/07, 01 a 30/11/2019 e 01
a 30/06/2020
E-DOC n° 314.461882/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Francisca Alves da Silva
Fiscal de Vigilancia Sanitaria
0109477-7-01
04/01/2013 * 03/01/2018
08/07 a 06/08/2019, 06/07 a
04/08/2020 e 07/06 a 06/07/2021
E-DOC n° 314.461887/2019

Macapa-AP, 03 de junho de 2019.

ASTRID fk S LCARIA V NTE
Coordenidora de Gestao de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 442/06-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE 3STADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuiQdes que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licen9a-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) SESA:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Ely Regina Matias dos Santos
Tecnico em Laboratorio
0062469-1-01
26/06/2000 a 25/06/2005
15/07 a 12/10/2019
E-DOC n° 314.461880/2019

capa-AP, 04 de junho de 2019.
r. W^ANTEASTRID MARIA DOS

Coorder adora de Gestao de Pessoas/SEAD

SERVIDOR(A) : Glaucia Fernanda Almeida de
Azevedo Freire

CARGO Fonoaudiologo
MATRICULA : 0041299-6-01
QUINQUENIO : 17/06/2006 a 16/06/2011
PERIODO(S) : 01 a 30/07/2019, 02 a 31/03 e 01

a 30/07/2020
PROCESSO : E-DOC n° 314.461890/2019

SERVIDOR(A) : lldilane Suelem Rodrigues
Carvalho

CARGO : Tecnico em Enfermagem
MATRICULA : 0110063-7-01
QUINQUENIO : 08/01/2013 a 06/02/2018
PERIODO(S) : 01 a 30/07, 02/09 a 01/10/2019 e

01 a 30/01/ 20
PROCESSO : E-DOC n° o ,4.461906/2019

SERVIDOR(A) Iramilda Marques Brito
CARGO Tecnico em Enfermagem
MATRICULA : 0109804-7-01
QUINQUENIO : 08/01/2013 a 07/01/2018
PERl'ODO(S) : 01 a 30/07/2019, 01 a 30/01 e 01

a 30/07/2020
PROCESSO : E-DOC n° 314.461908/2019

SERVIDOR(A) : Ivanilda Costa da Silva
Miranda

CARGO : Enfermeiro
MATRICULA : 0114508-8-01
QUINQUENIO : 18/12/2013 a 17/12/2018
PERIODO(S) : 01 a 30/07/2019, 01 a

30/10/2020 e 01 a 30/07/2021
PROCESSO : E-DOC n° 314.461892/2019

Macapa-AP, 04 de junho de 2019.

jkjSu^ASThSDMARrA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coorqenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 444/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribui$6es que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licen^a-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) SESA:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Joelma Almeida Dantas
Tecnico em Enfermagem
0113371-3-01
17/12/2013 a 16/12/2018
01 a 30/07, 01 a 30/09 e 01 a
30/11/2019
E-DOC n° 314.461925/2019

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Katia Gomes da Silva de
Carvalho
Tecnico em Enfermagem
0033313-1-01
30/06/2009 a 29/06/2014
01 a 30/07, 01 a 30/09 e 01 a
30/11/2019
E-DOC n° 314.461944/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Ketlen de Sena Silva
Enfermeiro
0109011-9-01
02/01/2013 a 01/01/2018
01 a 30/07/2019, 01 a
30/12/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.461940/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA

: Kliger Fab i io Costa Campos
: Tecnico em Enfermagem
: 0083410-6-01

PORTARIA N° 445/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licen$a-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos S') *vidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapei, lotados no(a) SESA:

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Maria Ivanda Monteiro
Chermont de Souza
Agente de Saude Publica
003217-8-01
24/06/2009 a 23/06/2014
01 a 30/07/2019, 01 a
30/07/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.462157/2019

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Telma do Socorro Nunes da
Silva
Tecnico em Enfermagem
0113631-3-01
19/12/2013 a 18/12/2018
01 a 30/07/2019, 01 a
30/07/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.462256/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Veltom Franca Moreira
Tecnico em Higiene Dental
0109868-3-01
10/01/2013 a 09/01/2018
01 a 30/07/2019, 01 a
30/07/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.462261/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Veronica Gomes Batista
Fonoaudidlogo
0113590-2-01
11/12/2013 ) 10/12/2018
01 a 30/07/2019, 01 a
30/07/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.462267/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO

Waldil6ia Barros Braga
Tecnico em Patologia Clinica
0110030-0-01
11/01/2013 a 10/01/2018
01 a 30/07, 01 a 30/10/2019 e 01
a 30/03/2020
E-DOC n° 314.462269/2019

Macapa-AP, 05 de junho de 2019.

ASTRID^ARIA DOS SANTOS!CAVALCANTE
Coordenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

Mobilizagao Social
Alba Nize Colares Caldas

PORTARIA N°103/2019-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL - SIMS, no
uso das suas atribuigdes que Ihe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonancia com o
art.8°, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
Janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n°092/2019- NRC/CPS/SIMS e Processo
n° 178/2019.
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R E S O L V E:

Art. 1° - Homologar o deslocamento
dos Servidores, Marceane Lobato Sucupira da
Silva, Assistente Administrativo, Welma de
Oliveira Sozinho, Andrea Vieira de Lima e Maili
Vieira Ferreira, Assistentes Sociais, ate os
Municipios de Serra do Navio, Pedra Branca do
Amapari, Ferreira Gomes e Porto Grande, com
objetivo de realizarem os procedimentos de
Recadastramento dos Beneficidrios do
Programs “Renda para Viver Melhor’VPRVM ,
no periodo de 10 a 20/06/2019.

e Igarape do Palha, com objetivo de
atendimento as familias que foram atingidas
pelas enchentes e acompanhamento da
entrega das cestas basicas, no dia 30/05/2019.

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.

Afa capa- Ap. 04 de junho de 2019.

3A Mzfe CLARES CALDAS
Secretaria de Estadolda Inclusao e Mobilizagao Social -

r
SIMS

Decreto n°0333/2019

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.

\ j Macapa - Ap. 04 de junho de 2019.
jwiLv'WiiL C t̂itRES C^CDAS

Secretaria de Estajdo da Inclusao e Mobilizagao
Social - SIMS

Decreto n°0333/2019

PORTARIA N°106/2019-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL - SIMS, no
uso das suas atribuigoes que Ihe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonancia com o
art.8°, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n°090/2019- SEAPAS/GAB/SIMS e
Processo n° 183/2019.

R E S O L V E:

PORTARIA N°108/2019-SIMS

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL - SIMS, no
uso das suas atribuigoes que Ihe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonancia com o
art.8°, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n°094/2019- NRC/CPS/SIMS e Processo
n° 185/2019.

R E S O L V E:

Art.1° - Designar o deslocamento do
Servidor Erickson C6sar Picango Montoril, ate
os Municipios de Serra do Navio, Pedra Branca
do Amapari, Ferreira Gomes e Porto Grande,
com objetivo de realizar apoio e suporte
Tecnico em Informatica nos procedimentos de
recadastramento dos benefici£rios do
Programs Renda Viver Melhor - PRVM, no
periodo de 10 a 20/06/2019.

Art. 1° - Homologar o deslocamento
das Servidoras Marlete Ferreira Goes,
Secretaria Adjunta de Politicas de Assistencia
Social e Thainan Suellen Santos, Analista
Administrativo, ate o Municipio de Ferreira
Gomes e Comunidade de Tracajatuba e Igarape
do Palha, com objetivo de atendimento as
familias que foram atingidas pelas enchentes e
acompanhamento da entrega das cestas
basicas, no dia 30/05/2019.

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.

IVJacapa - Ap; 04 dejunho de 2019.

ALBA N&Ek^ARES CALDAS
Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social -

SIMS
Decreto n°0333/2019

PORTARIA N°109/2019-SIMS

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.

•'S,
Macapa - Ap. 04 de junho de 2019.

A | ^Zfe COLARK CALDAS
v /L
IA NIZ1

Secretary de Estado da Inclusao e Mobilizagao Social -
SIMS

Decreto n°0333/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL, Alba Nize
Colares Caldas nomeada pelo Decreto n°
333/2019, usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonancia com o
art.8°, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n° 065/2019 - NPE/CPS/SIMS e
Processo n° 186/2019-SIMS.

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao inciso III, do Art. 6°,
da Instrugao Normativa n° 001/2016 de 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral
do Estado do Amapa - CGE, a Secretaria de
Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS,
justifica a necessidade de realizagao de
pagamento fora da ordem cronologica da PD n°
2019PD00180, emitida em 30/05/2019, no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a
Associagao Casa da Hospitalidade, referente a
segunda parcela do Termo de Fomento n°
002/2019, cujo objeto e repasse financeiros para
execugao do “Projeto Acolhendo Vida”,
conforme descrito nos autos do Processo
n°0012/2019, pelos seguintes motivos:
1° A Lei n° 8.742/1993 (Lei Organica da
Assistencia Social - LOAS) estabelece como
objetivos da Assistencia Social: a protegao
social, que visa a garantia da vida, a redugao de
danos e a prevengao da incidencia de riscos,
especialmente: “a protegao a familia, a
maternidade, a infancia, a adolescencia e a
velhice; o amparo as criangas e aos
adolescentes carentes; a habilitagao e
reabilitagao das pessoas com deficiencia e a
promogao de sua integragao a vida
comunitaria”
2°. O art. 3° da LOAS dispoe que
consideram-se entidades e organizagoes de
assistencia social aquelas que prestarem, sem
fins lucrativos, atendimento e assessoramento
aos beneficiarios abrangidos por esta Lei, bem
como as que atuam na defesa e garantia de
seus direitos.
3° A Associagao Casa da Hospitalidade e
uma entidade beneficente de assistencia social
sem fins lucrativos que oferece servigos de alta
complexidade e e considerada de Utilidade
Publica, no ambito do Estado do Amapa,
conforme Lei n°1.663, de 20 de abril de 2012.
4° Conforme Processo n° 0012/2017, a
SIMS celebrou o Termo de Fomento n°
002/2019, com Associagao Casa da
Hospitalidade, para a execugao do Projeto
Acolhendo vida, que visa o atendimento,
acolhimento, protegao e assistencia social a
pessoas de todas as idades com problemas
mentais, deficiencia multiplas e criangas de
ambos os sexos com desenvolvimento normal
em situagao de vulnerabilidade pessoal e
social, em regime de acolhimento provisdrio el
ou de longa permanencia.
5° Tal Termo de Fomento, atende aos
requisitos da Lei n° 13.019/2014, alterada pela
Lei n° 13.204/2015, Decreto Estadual n°
0371/2017.

6° Desta forma, e imprescindivel realizar
pagamento, fora da ordem cronologica da PD n°
2019PD00180, a fim de garantir a execugao do
referido projeto, visando melhorar a vida em
sociedade e redugao das desigualdades e
vulnerabilidade social assegurando os direitos
fundamentais inerentes a pessoa.

Que o fato seja deliberado em fungoes
das razoes apresentadas.

PORTARIA N°107/2019-SIMS R E S O L V E:

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL - SIMS, no
uso das suas atribuigoes que Ihe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonancia com o
art.8°, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n°067/2019- CPS/SIMS e Processo n°
184/2019.

R E S O L V E:

Art. 1° - Homologar o deslocamento
das Servidoras Caique Raunir de Matos de
Almeida, Assistente Social e Aline da Silva
Frazao, Assistente Social, ate o Municipio de
Ferreira Gomes e Comunidade de Tracajatuba

Art. 1° Homologar o deslocamento da
Servidora Catarina Ferreira Barbosa,
Assistente Social, que se deslocara da sede de
suas atribuigoes Macapa/AP ate o Carmo do
Macacoari e Distrito de Itaubal, com o objetivo
de realizar visita Tecnica Domiciliar, no dia 30
de maio de 2019.

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.-,

I l /Y\ JMacapa, 04 de junho de 2019
Li IcbLARÊS- iALBA NfZE COLARESCALDAS

Secretaria de Est&do da Inclusao e Mobilizagao

* Social/SIMS
Decreto n° 0333/2019

A

, Macapa/AP, 04 de junho de 2019.
t

/A
bcT^Vze Citarek baVdas

Secretaria de Estadp da Inclusao e Mobilizagao
/ Sbcial/SIMS

Decreto n° 0333/2019

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao inciso III, do Art. 6°,
da Instrugao Normativa n° 001/2016 de 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral
do Estado do Amapa - CGE, a Secretaria de
Estado da Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS,
apresenta justificativa quanto a necessidade de
realizagao de pagamento fora da ordem
cronologica da PD n° 2019PD00179, emitida em
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30/05/2019, no valor de R$ 13.795,31 (treze mil,
setecentos e noventa e cinco reais e trinta e um
centavos) a Associagao Casa da Hospitalidade
de Santana, referente a segunda parcela do
Termo de Fomento n° 002/2019-SIMS, cujo
objeto e repasse financeiros para execugao do
“Projeto lluminar”, conforme descrito nos autos
do Processo n° 0031/2019, pelos seguintes
motivos:
1° A Lei n° 8.742/1993 (Lei Organica da
Assistencia Social - LOAS) estabelece como
objetivos da Assistencia Social: a protegao
social, que visa a garantia da vida, a redugao de
danos e a prevengao da incidencia de riscos,
especialmente: “a protegao a familia, a
maternidade, a infancia, a adolescencia e a
velhice; o amparo as criangas e aos
adolescentes carentes; a habilitagao e
reabilitagao das pessoas com deficiencia e a
promogao de sua integragao a vida
comunitaria”
2°. De acordo com o art. 3° da LOAS,
consideram-se entidades e organizagoes de
assistencia social aquelas que prestarem, sem
fins lucrativos, atendimento e assessoramento
aos beneficiarios abrangidos por esta Lei, bem
como as que atuam na defesa e garantia de
seus direitos.
3° A Associagao Casa da Hospitalidade e
uma entidade beneficente de assistencia social
sem fins lucrativo, que oferece servigos de alta
complexidade e e considerada de Utilidade
Publica, no ambito do Estado do Amapa,
conforme Lei n°1.663, de 20 de abril de 2012.
4° Conforme Processo n° 0031/2016, a
SIMS celebrou o Termo de Fomento n°
002/2019, com Associagao Casa da
Hospitalidade, para a execugao do Projeto
lluminar, que visa garantir o prosseguimento do
atendimento, acolhimento, protegao e
assistencia social a pessoas de todas as idades
com problemas mentais, deficiencia multiplas e
criangas em vulnerabilidade pessoal e social,
em regime de acolhimento provisorio el ou de
longa permanencia.
5° Tal Termo de Fomento, atende aos
requisites da Lei n° 13.019/2014, alterada pela
Lei n° 13.204/2015, Decreto Estadual n°
0371/2017. / !,
6° Desta forma, e imprescindivel realizar
pagamento, fora da ordem cronologica da PD n°
2019PD00179, a fim de garantir a execugao do
referido projeto, visando melhorar a vida em
sociedade e redugao das desigualdades e
vulnerabilidade social assegurando os direitos
fundamentais inerentes a pessoa.

Que o fato seja deliberado em fungoes
das razoes apresentadas.

/ Macapa/AP, 04 de junho de 2019.

*i

Secretaria de Estadb da Inclusao e Mobilizagao
Sbcial/SIMS

Decreto n° 0333/2019

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA
CRIANQA E DO ADOLESCENTE

Na Sede da FCRIA, localizado na Rua Eliezer
Levy, s/n- Central-CEP:68.900-000

e-mail: cedca.amapa@qmail.com - Macapa/AP

PORTARIA CONJUNTA N° 001/ 2019 - SIMS /
CEDCA/AP

Dispoe sobre a convocagao da XI
Conferencia Estadual dos Direitos da
Crianga e Adolescente.

A SECRETARIA DE ESTADO DE
INCLUSAO E MOBILIZAQAO SOCIAL - SIMS
EM CONJUNTO COM O CONSELHO
ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANQA E DO
ADOLESCENTE DO AMAPA - CEDCA / AP, no
uso da competencia que Ihe e conferida pela
Lei Estadual n° 0371 / 97, e

Considerando a resolugao n°202 de 21
de novembro de 2017 do Conselho Nacional
dos Direitos da Crianga e Adolescente -

CONANDA, que dispoe sobre a convocagao da
XI Conferencia Nacional dos Direitos da
Crianga e do Adolescente e da outras
providencias;

Considerando as deliberagoes da 3a

Reuniao Ordinaria do CEDCA/AP realizada no
dia 29 de Maio de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° - Convocar ordinariamente a XI
Conferencia Estadual dos Direitos da Crianga e
do Adolescente.
Art. 2° - A XI Conferencia Estadual dos Direitos
da Crianga e do Adolescente realizar-se-a em
Macapa - Amapa, no periodo de 29 e 30 de
julho de 2019 .
Art. 3° - A XI Conferencia Estadual dos Direitos
da Crianga e do Adolescente tera como tema
“Protegao Integral, Diversidade e
Enfrentamento as Violences’’.
Art. 4° - A organizagao do processo
conferencial sera realizada atraves de uma
comissao organizadora instituida pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e
do Adolescente - CEDCA/AP e devera ser
definida atraves de Resolugao do CEDCA/AP.
Paragrafo unico: Apoiarao a organizagao da
conferencia unidades vinculadas a Secretaria
Estadual de Inclusao e Mobilizagao Social -
SIMS, como a Secretaria Executiva do
Conselho Estadual de Assistencia Social, a
Coordenagao de Formulagao e Gestao da
Politica de Assistencia Social - CFGPAS/SIMS,
a Coordenagao de Protegao Social - CPS/SIMS,
a Assessoria de Desenvolvimento Institucional

ADI/SIMS e Assessoria Juridica
ASSEJUR/SIMS.
Art. 5° - Essa Resolugao entra em vigor na data
de sua Publicagao.

Macapa-AP, 04 de Junho de 2019.

n ,oA , f\
rlngidePereira de Almeida’
residente do CEDCA/AP

Delete 2190/2049

iNi/e cCwreseatdas
Secretaria Estadualjde Inclusao e Mobilizagao

' [Social
Decrgto 0333/2019

RESOLUQAO N° 002/ 2019 - CEDCA/AP

Ratificar Coordenador Tecnico Estadual
para o Sistema de Informagoes para
Infancia e Adolescencia - SIPIA
Conselho Tutelar.

O CONSELHO ESTADUAL DOS
DIREITOS DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE
DO AMAPA - CEDCA / AP, no uso da
competencia que Ihe e conferida pela Lei
Estadual n° 0371 / 97, e

Considerando o oficio circular
n°1/2019/CGFGD/DPFDCA/GAB.SNDCA/SNDCA
/MMFDH que solicita nomeagao / ratificagao
dos Coordenadores Tecnicos Estaduais do
Sistema de Informagao para Infancia e
Adolescencia - Modulo Conselho Tutelar;

Considerando as deliberagoes da 3a

Reuniao Ordinaria do CEDCA/AP realizada no
dia 29 de Maio de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° - Ratificar o responsavel Tecnico
Estadual do Sistema de Informagao para
Infancia e Adolescencia - Modulo Conselho
Tutelar do estado do Amapa: Sr. Oberdan
Nunes Favacho Lima - Conselheiro Titular -
CEDCA/AP (Decreto 2191/2019).
Art. 2° - Essa Resolugao entra em vigor na data
de sua Publicagao.

ft

Macapa-AP, 04 de Junho de 2019.

0 /,
i rsiû 4Marineide Pereira de Almeida

Presidente do C^DCA/AP
Decreto 2190/2019

Transporte
Benedito Arisvaldo Souza Conceigao

JUSTIFICATIVA N° 038/2019-SETRAP

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugbo Normativa n° 0001/2016, de 01 de junho
de 2016, emitida pela Controladoria-Geral do
Estado do Amapb, a Secretaria de Estado de
Transportes justifica nesse ato a necessidade de
pagamento fora da ordem cronolbgica, das
seguintes PD's Orgamentbrias sob n°
2019PD00323, no valor de R$ 200.542,71 e
2019PD00324, no valor de R$ 19.075,14, devidos
a Empresa: M. R. Construgbes Ltda.

correspondentes b Execugbo de Servigos com
Produgbo e Aplicagbo de Massa Asfbltica, durante
o mes de Abril/2019.

1° - Considerando que as atividades
rotineiras executadas pela SETRAP, no que se
refere a Tapa-Buraco, Restauragbo,
Pavimentagbo, etc., executadas em Rodovias,
Ramais e vias urbanas de Municipios do Estado
do Amapb, sSo executadas em maior quantidade,
bem como em melhor qualidade.

2° - Considerando que 6 de extrema
necessidade que se aumente o quantitative de
produgbo de CBUQ (Massa Asfbltica), bem como
sua respectiva aplicagSo da massa produzida,
para que se imprima um ritmo mais acelerado na
execugbo dos servigos, sendo que o mesmo nSo
pode sofrer solugSo de continuidade, no Estado
como um todo;

3° - Considerando que as PD's acima
referenciadas sSo relativas a restos b pagar nao
processados, 6 que apresentamos a necessidade
de antecipagSo da cronologia em favor da
empresa contratada, acima identificada.

Que o fato seja deliberado em fungbo das razbes
apresentadas.

Macapb-AP, 29 de Maio de 2019.

Benedito Arisv2Tdu Stfuza Conceigbo
Secretbrio de Estado de Transportes

Seguranga
CEL PM RR Jose Carlos Correa de Souza

PORTARIA N°17/2019-GAB/SEJUSP

O SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIQA E
SEGURANQA PUBLICA DO ESTADO DO
AMAPA, no uso das atribuigbes que Ihe sbo
conferidas pelo Art. 123, Incisos I e II da
Constituigbo Estadual e Decreto n° 0792 de 26
de margo de 2018, e tendo em vista o contido no
Processo n° 28580.244/2018- SEJUSP.

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do servidor DIRLEY
JOSE RODRIGUES DA SILVA, que viajou da
sede de suas atribuigbes Macapa-AP atb a
cidade de Belem-PA, com o objetivo de renovar
o seu Certificado Medico Aeronautico (CMA) de
1a classe, documento obrigatbrio para que
continue prestando seus servigos no
Grupamento Tbtico Aerotransportado - GTA, no
periodo de 08 a 12 de dezembro de 2018.
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De-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.

Macapa-AP, 29 de janeiro de 2019.

JOSE CARLOS CORREA D ŜOUZA
Secretario de Estado da Justify? ^eguranga Publica

s

EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 01/2019-SEJUSP

(PROCESSO N° 330101.2019.00009 - SEJUSP)

A Secretaria de Estado da Justiga e Seguranga
Publica e este Pregoeiro, designado pela Portaria n°
044/2019-Sejusp, de 22 de abril de 2019, tornam publico e
levam ao conhecimento dos interessados que, conforme £s
disposigoes do art. 37, inciso XXI da Constituigao Federal,
da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n.°
147/2014, Lei Complementar Estadual n.° 108, de
08/01/2018, Decreto Federal n.° 8.538/2015, Decreto
Federal n.° 5.450/2005, Decreto Estadual n.° 2.648/2007,
Decreto Estadual n.° 3.182/2016, Portaria Interministerial n°
424, de 30/12/2016 e, subsidiariamente, no que couber pela
Lei n.° 8.666, de 21/06/1993, Lei n.° 8.078/1990 - C6digo de
Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), realizard licitagSo
conforme abaixo:
Modalidade: PREGAO, NA FORMA ELETRONICA.

Tipo: Menor Prepo por Item
Objeto: Aquisipao de veiculos administrativos, tipo
HATCH, visando atender as necessidades da Secretaria
de Estado da Justipa e Seguranpa Publica
Acolhimento das Propostas: A partir das HhOOmin do dia
04 de junho de 2019, no enderepo eletrdnico
https://www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: As 09h00min do dia 24 de junho
de 2019, no enderepo eletrbnico https://www.licitacoes-
e.com.br.
Inicio da Sessao de Disputa de Prepos: As 09h30min do
dia 24 de junho de 2019.
Obs.: O Edital completo e seus anexos encontram-se
disponlveis no enderepo eletrdnico httPs://www.licitacoes-

e.com.br e eventuais duvidas.poderaryger esclarecidas pelo
Pregoeiro e Equipe der'AjJoio das 09hd0min £s 13h30min
atrav6s do e-mail: ^eiusp.aplcpl@hotmail.CCT

Macapa,

ABMantos - 1!arlt^MacriadJose Carlos
SEJUSP

f Infraestrutura
Alcir Figueira Matos

P O R T A R I A ( P ) n°. 120/2019-SEINF

Determina a instauragao de
Processo de Tomada de Contas
Especial, designa membros da
Comissao e da outras providencias.

O SECRETARIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuigoes
legais, conferidas pelo Decreto n° 0790, de 26 de
margo de 2018,

CONSIDERANDO os termos do Art. 28, do
Decreto n° 2006/1999, que regulamenta a
formalizagao, execugao e Prestagao de Contas
de Convenios celebrados pelo Poder Executivo
e as Organizagoes Civis nao Governamentais;

CONSIDERANDO a Instrugao Normativa
n° 001/2018 - TCE/AP que estabelece normas e
procedimentos para encaminhamento dos
processos de Tomada de Contas Especial ao
Tribunal de Contas do Estado do Amapa;

CONSIDERANDO ainda o Oficio n°
1.190/2018 - GAB/CGE que trata da restituigSo
do Processo n° 2008/0000040873 - SEINF,
referente a prestagao de contas do Convenio n°
038/2006 - Construgao do Predio da APAE em
Laranjal do Jari.

R E S O L V E:

Art. 1°. Instaurar Tomada de Contas
Especial para apurar os fatos apontados no
Processo n° 196.313773/2018, referente ao
Convenio n° 038/2006 - Construgao do Predio
da APAE em Laranjal do Jari.

Art. 2°. Designar Comissao de Tomada de
Contas Especial para promover a apuragao dos
fatos, a identificagao dos responsaveis, a
quantificagao do dano ao er&rio, a formalizagao

e a instrugao do procedimento e a emissao do
Relatorio Conclusivo no prazo maximo de 120
(cento e vinte) dias, em conformidade com os
Termos da Legislagao vigente.

Art. 3°. A Comissao de Tomada de Contas
Especial sera composta pelos seguintes
servidores, sem prejuizo de suas fungoes,
presidida pelo primeiro, o qual e substituido
pelo segundo nas ausencias e nos
impedimentos:

•Presidente: Carlos Alberto de Jesus
Mendes - Agente Administrativo - Ativo da
Uniao

•Membro: Adilson Vilhena Neves -
Assistente Administrativo- Efetivo Estadual

•Membro: Marcelo Dantas Montenegro -
Analista em Infraestrutura - Efetivo Estadual

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicagao.

Art. 5°. Ficam revogadas as disposigoes
em contrario.

De-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.
SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, em Macaaa-AP, 04 de junho
de 2019. A'

AlcjrTidpeira Matos
Secretariate Estado da Infraestrutura

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugao Normativa n° 0001/2016, de 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral
do Estado do Amapa, a Secretaria de Estado da
Infraestrutura justifica, neste ato, a necessidade
de pagamento fora da ordem cronologica,da PD
N° 2019PD00376, no valor de R$ 403.114,28
(quatrocentos e tres mil e cento e catorze reais
e vinte e oito centavos) a Empresa SANTA RITA
ENGENHARIA LTDA, correspondents ao 5°
Boletim de Medigao do Contrato n° 028/2018-
UCONT/SEINF, cujo objeto e a reforma e
ampliagao da Escola Estadual Barao do Rio
Branco, no municipio de Macapa, pelos motivos
a seguir expostos:
1° - Trata-se da execugao de obra da Educagao
e, especialmente da primeira Escola do Estado,
que funciona em predio alugado desde o ano de
2014;
2° - A obra e objeto do Processo Judicial n.
0018082-91.2018.8.03.0001.
Esta Justificativa esta em consonancia com o
Decreto n. 00001/2019, artigo 4°, alinea “ a” .
Que o fato seja deliberado em fungdo das
razdes apresentadas.

Macapa, 05 de junho de 2019.

Alcir Figu^fra Matos
Sepfetarlo da SEINF

Educagao
Maria Goreth da Silva e Sousa

ERRATA DE PUBLICAgAO

Em atengao a publicagao da Portaria n9 101/2019-
GAB/SEED, publicada no Diario Oficial do Estado, sob
o n9 6931, do dia 03/06/2019, com circulagao no dia
03/06/2019, as 21:00h, constante na pagina n9 08,
torna-se publico que a mesma ficara da seguinte
forma:

ONDE SE LE:
Suellem da Silva Ferreira - UCAD/SEED

LEIA-SE:
Suellem da Silva Ferreira - NUINFO/SEED

Macapa/AP,06 de junho de 2019.

Terezinha deJesik Mofiteiro Ferreira
Secretaria cje E§taop da\£aucagao em exercicio

fma 11 - s
Turismo
Rosa Janalna de Lacerda Marcelino Abdon

PORTARIA n° 021/2019- SETUR

A SECRETARIA DE ESTADO DO
TURISMO, no uso das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 1550, de 10 de abril
de 2019, e tendo em vista o disposto na Lei n°
0624, de 31/10/2001 e Decreto n° 3547 de
14/11/2001, conforme solicitado no Oficio
n°122/2019- GAB/SETUR.

RESOLVE:

Art. 1° - Homologar adiantamento
em nome de SANDRO FIGUEIREDO BORGES,
Analista Administrativo, pertencente ao quadro
pessoal desta Secretaria de Estado do Turismo,
o valor de R$ 3.472,00 (tres mil quatrocentos e
setenta e dois reais), para custear despesas
miudas e de pronto pagamento no que tange a
continuidade do funcionamento da SETUR.

Art. 2° - O adiantamento concedido
devera ser aplicado no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de recebimento.

Art. 3° - A referida despesa devera
ser empenhada no Programa 2511 - Promogao,
Divulgagao e Comercializagao Dos Produtos
Turisticos Do Amapa, Fonte 101 - FPE, Elemento
de Despesa 33.90.39, totalizando o valor
descriminado no item 1°.

Art. 4° - O responsavel pelo
adiantamento devera apresentar prestagao de
conta ao setor de finangas dentro de 10 (dez)
dias, contado do tdrmino do prazo de aplicagdo
constante no item 2°, para os procedimentos
previstos no Decreto n° 3547, de 14/11/2001.

Art. 5° - De-se ciencia, cumpra-se e
publique-se.

Macapa/AP, 04 de junho de 2019.

(&^UcZ<.Lctz7 'ROSA JAMAINA DE LACERDA MARCELINO
ABDON

Secretaria De Estado Do Turismo
Decreto N° 1550/2019-GEA

Fazenda
Josenildo Santos Abrantes

JUSTIFICATIVA

O Secretario de Estado da Fazenda -
SEFAZ/AP, no uso de suas competences,
atribuigoes e responsabilidades constantes na
legislagao vigente, em especial ao a Lei n°. 811
de 20 de fevereiro de 2004 e ao Decreto n° 6483
de 19 de novembro de 2013:

CONSIDERANDO o comprovado contexto de
crise nacional, que tern provocado a
inadimplencia involuntaria de despesas de
toda a ordem, apesar do relevante interesse
publico, para assegurar o pagamento de
verbas de natureza alimentar, como a folha de
pagamento;

CONSIDERANDO o valor destinado a cobrir
despesa com prestagao de servigos de locagao
de veiculos leves e pesados para atender
necessidades da SEFAZ, referente ao mes de
janeiro/2019, processo n° 0027902016-3

CONSIDERANDO o disposto no art. 6° da
Instrugao Normativa n° 001/2016 da
Controladoria Geral do Estado;
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JUSTIFICA: PORTARIA N° 0265/2019-DETRAN/AP RESOLVE:

1° A necessidade de realizagao de pagamento
de forma prioritaria da empresa que prestou os
servigos de locagao de veiculos para
Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ, como
excegao a ordem cronologica de pagamentos,
visando regularizar pagamento de despesas
referente ao mes de janeiro/2019.
2°. 0 pagamento prioritario sera realizado
especificamente para as programagoes de
desemboisos n° 2019PD00416 no valor de R$
35.200,00, em favor da empresa V. CAMPOS
COSTA- ME, com respectivos empenhos e
detalhamento disponiveis no portal da
transparency (www.transparencia.ap.gov.br).
Nestes termos, submete-se a presente
justificativa a consideragao e deliberagao, no
sentido de possibilitar o pagamento prioritario,
nos termos do art. 6° da IN n° 001/2016 -
CGE/AP, encaminhando-se para publicagao no
DOE e no Portal da SEFAZ.

Macapa de 31 de Maio de 2019.

( ) DIRETOR PRI . SIDEN I E DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atrihuigoes legais que
Ihe s3o conferidas por forga do Deereto Estadual n°
0054, de 01 de Janeiro de 2015, respectivamente e;

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

CONSIDERANDO os preceitos
estabelecidos referentes as normas de realizagao de
exames elencadas na Lei n° 9503, de 23 de setembro
de 1997, a qual instituiu o Codigo de Transito
Brasileiro, em especial o seu artigo 148/CTB e, artigo
15, § 1, § 2 da Resolugao 425/2012 -CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na
Portaria n° 073/2012-DETRAN/AP, publicada no
DOE n° 5311 , 11 de agosto 2012, que estabelece
normas gerais sobre o Credenciamento de Entidades
Medica/Psicologicas e Credenciamento de
Medico/Psicologos Peritos Examinadores junto ao
DETRAN/AP.

v\ w
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretario de Estadi da Fazenda

Autarquias Estaduais

DETRAN
Inacio Monteiro Maciel

PORTARIA N° 0217/2019-DETRAN/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atribuigoes legais que
Ihe sao conferidas por forga do Deereto Estadual n°
0054, de 01 de Janeiro de 2015, respectivamente e;

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

CONSIDERANDO os preceitos
estabelecidos referentes as normas de realizag5o de
exames elencadas na Lei n° 9503, de 23 de setembro
de 1997, a qual instituiu o Codigo de Transito
Brasileiro, em especial o seu artigo 148/CTB e, artigo
15, § I , § 2 da Resolugao 425/2012 -CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na
Portaria n° 073/2012-DETRAN/AP, publicada no
DOE n° 5311, 11 de agosto 2012, que estabelece
normas gerais sobre o Credenciamento de Entidades
Medica/Psicologicas e Credenciamento de
Medico/Psicologos Peritos Examinadores junto ao
DETRAN/AP.

RESOLVE:

Art. 1° - RECREDENCIAR A
CLINICA ISAME - INSTITUTO DE SAUDE
MENTAL, sob a raz5o social CLINICA ISAME
LTDA - EPP, pessoa juridica no CNPJ sob o n°
07.813.250/0001 -09 com sede na Av. Desiderio
Antonio Coelho, n° 1867 Bairro: Santa Rita, CEP:
68.901-335, Cidade: Macapa - AP, pelo prazo de 12
(doze) meses.

Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor
na data de sua assinatura, com efeito retroativo a
data do credenciamento, revogando-se as disposigoes
em contrario.

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

le maKiide 2019.Macapa/ AP;

/
INACIO MONTEIRO MACIEL

Deles ado de Policia Civil
Diretor-Pt; :sidente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 266/2019 - DETRAN/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atribuigoes legais que
Ihe s2o conferidas por forga do Deereto Estadual n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, respectivamente, as
deniais normas em vigor;

CONSIDERANDO, os incisos III e X do
Art.22 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o C6digo de Transito Brasileiro;

RESOLVE:

Art. 1° - RECREDENCIAR A
CLINICA DR. JULIO RAMOS LTDA - ME , sob a
raz3o social CLINICA DR. JULIO RAMOS LTDA -
ME, pessoa juridica no CNPJ sob o n°
10.829.234/0001-08 com sede na Al. Isac Alcolumbre,
n° 79 Bairro: Central, CEP: 68.900-014, Cidade:
Macapa - AP, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor
na data de sua assinatura, com efeito retroativo a
data do credenciamento, revogando-se as disposigoes
em contrario.

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

MacapfftTAP, JTule maio de 2019.

INACIO MONTEIRO MACIEL
DMegado de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN-AP

CONSIDERANDO, o disposto na Resolugao
N° 320/2009, do Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de
ampliar a seguranga dos proprietarios de veiculos,
que celebram financiamentos contraidos com
alienage, penhor, arrendamento e reserva, com
vistas ao registro desses contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°.
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o
registro, Cadastrainento e Renovag3o anual de
Agentes Financeiros, para efeito de inclus5o e/ou
exclus5o de gravames no Sistema Nacional de
Gravames - SNG, bem como do registro de Contrato
de veiculos, junto ao DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a
documentagao apresentada pelo VOLVO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
protocolada neste Departamento em 09/05/2019,
atende as exigencias contidas na Portaria epigrafada,

conforme o contido no Documento Avulso de n°
186121 /2019.

Art. 1 ° -RECADASTRA VOLVO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
CNPJ sob o n° 74.118.381/0001-44 com enderego
comercial situado no Av Juscelino Kubibchek de
Oliveira Bairro CIC PR, CEP 81.260-900 no
exercicio de suas atividades no ambito do
Departamento de Transito do Estado do Amapa.

Art. 2° - O Recadastramento do Agente
Financeiro, para atuagao junto ao DETRAN/AP,
efetivar-se-a mediante formalizagilo de processo
dirigido ao Diretor-Presidente, desde que
preenchidos os requisitos contidos na Portaria
732/2014.

Art. 3° - O presente recadastramento tera
vigencia pelo periodo de 12 (doze) meses.

Art. 4" - Esta Portaria entrara em vigor na
data de sua assinatura, revogando-se as disposigdes
em contrario.

Registre/£e,[pitbU<Jue-se eVcumpra-se.

Macaba//LfV3#fcle maTtAle 2019.

INACIO MONTEIRO MACIEL
Deleg ido de Policia Civil

Diretor-Pr sidente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 267/2019 - DETRAN/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atribuigOes legais que
Ihe sSo conferidas por forga do Deereto Estadual n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, respectivamente, as
demais normas em vigor;

CONSIDERANDO, os incisos III e X do
Art.22 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Cbdigo de Transito Brasileiro;

CONSIDERANDO, o disposto na Resolugao
N° 320/2009, do Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de
ampliar a seguranga dos proprietarios de veiculos,
que celebram financiamentos contraidos com
alienagao, penhor, arrendamento e reserva, com
vistas ao registro desses contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°.
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o
registro, Cadastramento e Renovagao anual de
Agentes Financeiros, para efeito de inclusSo e/ou
exclus3o de gravames no Sistema Nacional de
Gravames - SNG, bem como do registro de Contrato
de veiculos, junto ao DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a
documentagao apresentada pela BB
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A
protocolada neste Departamento em 16/05/2019,
atende as exigencias contidas na Portaria epigrafada,
conforme o contido no Documento Avulso de n°
186235/2019.

RESOLVE:

Art. l - RECADASTRA BB
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A CNPJ
sob o n° 06.043.050/0001-32 com enderego comercial
situado no St Saun Quadra 5 Bairro Asa Norte DF,
CEP 70.040-250 no exercicio de suas atividades no
ambito do Departamento de Transito do Estado do
Amapa.

Art. 2° - O Recadastramento do Agente
Financeiro, para atuagSo junto ao DETRAN/AP,
efetivar-se-a mediante formalizag3o de processo
dirigido ao Diretor-Presidente, desde que
preenchidos os requisitos contidos na Portaria
732/2014.

Art. 3° - O presente recadastramento tera
v igencia pelo periodo de 12 (doze) meses.

Art. 4° - Esta Portaria entrara em vigor na
data de sua assinatura, revogando-se as disposigoes



29DIÁRIO OFICIALMacapá,06.06.2019 Pág.  C )

em contrario.
Registre-se^rffublique-se e^impra-se.

Macara// P,28 df^maio d* 2019.

INACIO lONTfclROlWACIEL
Deleg ido de/Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN-AP

CONSIDERANDO, o disposto na Resolugao
N° 320/2009, do Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de
ampliar a seguranga dos proprietaries de veiculos,
que celebram financiamentos contraidos com
alienagao, penhor, arrendamento e reserva, com
vistas ao registro desses contratos;

PORTARIA N° 268/2019-DETRAN/AP

O DIRETOR PRES1DENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atribuigOes legais que
Ihe sao conferidas por forga do Decreto Estadual n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, respectivamente, as
demais normas em vigor;

CONSIDERANDO, os incisos III e X do
Art.22 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Codigo de Transito Brasileiro;

CONSIDERANDO, o disposto na Resolugao
N° 320/2009, do Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°.
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o
registro, Cadastramento e Renovagao anual de
Agentes Financeiros, para efeito de inclus3o e/ou
exclusao de gravames no Sistema Nacional de
Gravames - SNG, bem como do registro de Contrato
de veiculos,junto ao DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a
documentagSo apresentada pelo CREDITAS
SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
protocolada neste Departamento em 09/05/2019,
atende as exigencias contidas na Portaria epigrafada,
conforme o contido no Documento Avulso de n°
185880/2019.

RESOLVE:

CONSIDERANDO, a necessidade de
ampliar a seguranga dos proprietaries de veiculos,
que celebram financiamentos contraidos com
alienagao, penhor, arrendamento e reserva, com
vistas ao registro desses contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°.
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o
registro, Cadastramento e Renovagao anual de
Agentes Financeiros, para efeito de inclusao e/ou
exclusao de gravames no Sistema Nacional de
Gravames - SNG, bem como do registro de Contrato
de veiculos, junto ao DETRAN/AP;

Art. 1° -RECADASTRA CREDITAS
SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A CNPJ
sob o n° 32.997.490/0001-39 com enderego comercial
situado no Av Eng Luiz Carlos Berrini Bairro
Cidade Monroes DF,CEP 04.571-010 no exercicio de
suas atividades no ambito do Departamento de
Transito do Estado do Amapa.

Art. 2° - O Recadastramento do Agente
Financeiro, para atuag3o junto ao DETRAN/AP,
efetivar-se-a mediante formalizagao de processo
dirigido ao Diretor-Presidente, desde que
preenchidos os requisitos contidos na Portaria
732/2014.

CONSIDERANDO, por derradeiro que a
documentagao apresentada pela
ADMINISTRADORA CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA protocolada neste Departamento em
09/05/2019, atende as exigencias contidas na Portaria
epigrafada, conforme o contido no Documento
Avulso de n° 185270/2019.

RESOLVE:

Art.I-RECADASTRA
ADMINISTRADORA CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA CNPJ sob o n° 45.441.789/0001-54
com enderego comercial situado no Av Senador
Roberto Simonsen Bairro Santo Antonio SP, CEP
09.530-401 no exercicio de suas atividades no ambito
do Departamento de Transito do Estado do Amapa.

Art. 3° - O presente recadastramento tera
vigencia pelo periodo de 12 (doze) meses.

Art. 4° - Esta Portaria entrara em vigor na
data de sua assinatura, revogando-se as disposigSes
em contrario.

Registre-se,mdinque-se e Cqmpra-se.
Macapa/ABA 28 demino de]2019.

INACIO MONTEIRO MACIEL
DelegadJde Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN-AP

RESOLVE:
Art.l" RECREDENCIAR A EMPRESA

COMPROVE DESPACHANTE EIRELI - sob Nome
Fantasia COMPROVE DESPACHANTE, CNPJ:
34.930.123/0001-43, com enderego comercial situado
na Rod BR 156 n° 1378, Bairro Jardini Felicidade,
CEP: 68.909-094, Macapa-AP, no exercicio de suas
atividades no ambito do Departamento de Transito
do Estado do Amapa.

Paragrafo Unico - Ficara resguardado o
direito ao credenciamento do Despachante indieado
pela referida empresa, desde que atendidos os
requisitos exigidos pela Portaria n° 375/2014.

Art. 2° - O credenciamento do Despachante
Documentalista indieado pela empresa COMPROVE
DESPACHANTE, CNPJ: 34.930.123/0001-43, para
atuag3o junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-a
mediante formalizagao de processo dirigido ao
Diretor-Presidente, desde que preenchidos os
requisitos contidos na Portaria referendada no
Artigo anterior.

Art. 3° - O presente credenciamento tera
vigencia pelo periodo de 12 (doze) meses.

Art. 4° - Esta Portaria entrara em vigor na
data de sua assinatura, revogando-se as disposigOes
em contrario.

Registre-spfp lfrtkaie-se^e cumpra-se.
Macatfa/AI , 29 fje'mam/ de 2019.m
INACIO MON'fKIRO MACIELDelegido de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN-AP

COMUNICADO N°. 008/2019- DETRAN/AP
TRANSFERENCIA DE PONTUAQAO/SOLUQAO

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual
de Transito do Amapa - DETRAN/AP, ap6s apreciagao dos
processos abaixo relacionados, nos termos do artigo 13 da
resolugao n° 619 de 06 de setembro de 2016 - CONTRAN,
do C6digo de Transito Brasileiro, proferiu as seguintes
solugoes.

PLACA
AUTO DE

INFRACAO PROCESSO RESULTADO
NEP 5294 AJ00043552 10.000.6182/2018 DEFERIDO
NFA 4983 AJ00047131 10.000.1511/2019 DEFERIDO
NEY 2714 AJ00043555 10.000.6835/2018 DEFERIDO

A Integra das
dos respectivos rec

mi
1ACI0TWDNTEIR0 llACIEL

elegacfo de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

IN

encontra-se a disposigao
TRAN/AP.

VP, 31 de Maio de 2019.

COMUNICADO N°. 035/2019- DETRAN/AP
DEFESA PREVIA/SOLUQAO

Art. 2° - O Recadastramento do Agente
Financeiro, para atuag3o junto ao DETRAN/AP,
efetivar-se-a mediante formalizagao de processo
dirigido ao Diretor-Presidente, desde que
preenchidos os requisitos contidos na Portaria
732/2014.

Art. 3° - O presente recadastramento tera
vigencia pelo periodo de 12 (doze) meses.

Art. 4° - Esta Portaria entrara cm vigor na
data de sua assinatura, revogando-se as disposigoes
em contrario.

Registre-se^tTbliquê bse cumpra-se.

iolie 2019.P 8Macapa,

/

INACIC MONTEIRO MfAClEL
Dele >ado de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 269/2019 -DETRAJN/AP '

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atribuigdes legais que
Ihe s3o conferidas por forga do Decreto Estadual n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, respectivamente, as

demais normas em vigor;

CONSIDERANDO, os incisos III e X do

Art.22 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Codigo de Transito Brasileiro;

PORTARIA N° 272/2019-DETRAN/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO AMAPA, no uso de suas atribuigdes legais que
Ihe s3o conferidas por forga do Decreto Estadual n°
0054, de 02 de Janeiro de 2015, respectivamente,e;

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

CONSIDERANDO, que o servigo de
despachante 6 relevante para o desembarago de
documentos concernentes a pessoas juridicas,
concessionarias revendedoras, entidades financeiras,
frotistas,entidade governamentaI;

CONSIDERANDO, a necessidade de
disciplinar a atividade de despachantes junto ao
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, as normas da Lei n°.
10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispoe sobre
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Despachantes Documentais;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria
n°. 375/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o
registro, credenciamento de entidade juridica para a
prestagao de servigos de despachantes, junto ao
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a
documentagao apresentada pela Empresa
COMPROVE DESPACHANTE EIRELI -, sob
Nome Fantasia COMPROVE DESPACHANTE,
CNPJ: 34.930.123/0001-43, protocolada neste
Departamento em 22/05/2019, atende 3s exigencias
contidas na Portaria epigrafada, conforme o contido
no Documento Avulso de n° 014.006329/2019;

O Diretor-Presidente do Departamento
Estadual de TrSnsito do Amapa - DETRAN/AP, apos
apreciagao dos processos abaixo relacionados, nos
termos do artigo 13 da Resolugao n°. 619 de 06 de
setembro de 2016 - CONTRAN, do Codigo de Transito
Brasileiro, proferiu as seguintes solugdes.

PLACA
AUTO DE

INFRACAO PROCESSO RESULTADO
NEL 1296 AD00022047 10.001.2893/2016 INDEFERIDO
JVU 5235 AD00021946 10.001.2470/2016 INDEFERIDO
NEN 5252 AD00029719
NEK 8981 AD00027303

10.001.3409/2016 INDEFERIDO
10.001.3187/2016 INDEFERIDO

NEL 2503 AD00031071 10.001.4079/2016 INDEFERIDO
NFB 0840 AD00012320 10.000.0484/2016 INDEFERIDO
NEM 9455 AD00030024 10.001.2854/2016 INDEFERIDO
NES 9655 AD00025597 10.001.3020/2016 INDEFERIDO
QLQ 7659 AJ00018765 10.001.4557/2017 INDEFERIDO
NEN 5252 AD00029717 10.001.3410/2016 INDEFERIDO
NEI 2567 AD00017925 10.000.7863/2016 INDEFERIDO
NEV 6001 AD00017914 10.000.7281/2016 INDEFERIDO
QLN 3187 AD00027861 10.000.8444/2016 INDEFERIDO

A Integra das sgiugOeŝ ncontra-se a disposigao
dos respectivos recprjĵ ntes.^io DETRAN/AP.

,bl de Maio de 2019.iii
TEIRO MAQIEL

jlegado de Policia Civil
DiretortPresidente do DETRAN/AP

COMUNICADO N°. 036/2019- DETRAN/AP
DEFESA PREVIA/SOLUQAO

O Diretor-Presidente do Departamento
Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, ap6s

apreciagao dos processos abaixo relacionados, nos

termos do artigo 13 da Resolugao n°. 619 de 06 de

setembro de 2016 - CONTRAN, do Cddigo de Transito
Brasileiro, proferiu as seguintes solugoes.
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PLACA
AUTO DE

INFRACAO PROCESSO RESULTADO
NEQ 6636 AD00021895 10.001.3934/2016 INDEFERIDO
QLN 1001 AD00015271 10.000.9070/2016 INDEFERIDO
QLN 0279 AD00025356 10.001.0282/2016 INDEFERIDO
NEX 8441 AD00030435 10.001.2504/2016 INDEFERIDO
JUW 7181 AD00020834 10.001.3014/2016 INDEFERIDO
NER 1390 AD00029505 10.001.4117/2016 INDEFERIDO
QL0 2121 AD00023815 10.001.3644/2016 INDEFERIDO
NER 1932 AD00029920 10.001.3859/2016 INDEFERIDO
NEJ 8766 AD00021962 10.001.2584/2016 INDEFERIDO
NEX 5029 AD00029458 10.001.3533/2016 INDEFERIDO
NEL 2503 AD00031068 10.001.4078/2016 INDEFERIDO
NEN 4966 AD00021978 10.001.2463/2016 INDEFERIDO
QLN 0969 AD00015614 10.000.8880/2016 INDEFERIDO
NFB 5433 AD00021980 10.001.2718/2016 INDEFERIDO
NEK 8981 AD0002730<L.-10.001.3188/2016 INDEFERIDO

A Integra
dos respectivos nte«

S

olugoes tencontra-se a disposigao
„ no DETRAN/AP.

31 de Maio de 2019.

IN LCIO MONTEIRO MjftCIEL
Celegado de Policia Civil

Direto -Presidente do DETRAN/AP

internet, subsidio conditio sine qua non para a
utilizagdo de sistemas e consequente atendimento
ao cidadbo no munidpio.

3° - O pagamento do valor em aberto ensejarb o
religamento e funcionamento das unidades do
SIAC/SUPERFACIL de Oiapoque e,
consequentemente, evitando a rescisbo em razbo
do art. 78, XV, da Lei 8.666/93, pois o atraso
supera os 90 dias;

4° - O adimplemento proporcionarb ao SIAC assim
cumprir com a sua finalidade de levar servigos
publicos a populagbo em suas unidades com
qualidade, eficbcia e eficibncia.

Que o fato seja deliberado em fungbo das razbes
apresentadas.

Macapb- AP, 05 de junho de 2019.

COMUNICADO N°. 037/2019- DETRAN/AP
DEFESA PRfcVIA/SOLUQAO

O Diretor-Presidente do Departamento
Estadual de Translto do Amapa - DETRAN/AP, ap6s
apreciagao dos processos abaixo relacionados, nos
termos do artigo 13 da Resolug3o n°. 619 de 06 de
setembro de 2016 - CONTRAN, do Cbdigo de TrSnsito
Brasileiro, proferiu as seguintes solugbes.

PLACA
NEW 5726

AUTO DE
INFRACAO PROCESSO RESULTADO
AD00030984 10.001.3180/2016 INDEFERIDO

NEP 9342 AD00021852 10.001.2505/2016 INDEFERIDO
NEW 0802 AD00029707 10.001.3430/2016 INDEFERIDO
NEU 6439 AD00029028 10.001.1034/2016 INDEFERIDO
NEJ 7429 AC00016082 10.001.3511/2016 INDEFERIDO
OTV 8040 AD00018874 10.000.8832/2016 INDEFERIDO
NEY 1683 AD00022564 10.001.2596/2016 INDEFERIDO
QLN 0185
QLN 8892

AD00031233
AD00029342

10.001.3182/2016
10.001.0321/2016

INDEFERIDO
INDEFERIDO

A Integra das solugbes encontra-se 3 disposigao
dos respectivos recof'fenfesTnb QETRAN/AP.

1 de Maio de 2019.

I INA&p MONtEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN/AP

[ Super Facil
|Luzia Brito Grunho _J

JUSTIFICATIVA N° 007/2019 - SIAC

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°,

da Instrugbo Normativa n° 0001/2016, de 01 de

junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral
do Estado do Amapb, o Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadbo justifica nesse ato a
necessidade de pagamento fora da ordem
cronolbgica, das PD’s N° 2019PD00093, no valor
R$ 1.333,33 (hum mil trezentos e trinta e trbs reais
e trinta e trbs centavos ), emitida em 29.03.2019;
PD N° 2019PD00139 no valor de R$ 866,66

(oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e
seis centavos); emitida em 16.05.2019 em favor da

empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ n°
33.000.118/0001-79, referentes ao Contrato n°
002/2018- SIAC/SUPERFACIL, cujo objeto 6,

Prestagbo de servigos de Tecnologia da

Informagbo para prover Link de acesso b Internet
no municlpio de Oiapoque, pelos seguintes
motivos:

1°.O valor 6 correspondente aos restos a pagar
processados de dezembro de 2018, bem como ao
mes de janeiro de 2019, cujo atraso vem se
perdurando e ocasionou a paralizagbo da

prestagbo dos servigos de atendimento b

populagbo na Unidade SIAC de Oiapoque,

especialmente os atinentes a arrecadagbo de

taxas gerados exclusivamente por sites

governamentais.

2°- O nbo funcionamento acarretou absoluta
paralisagbo de todos os servigos de atendimentos
da unidade de Oiapoque, uma vez que sem

i

LUZIA BRITO GRUNHO
Diretora Geral do SIAC
Decreto n° 2097/2017

JUSTIFICATIVA N° 008/2019 - SIAC

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugbo Normativa n° 0001/2016, de 01 de junho
de 2016, emitida pela Controladoria-Geral do
Estado do Amapb, o Sistema Integrado de
Atendimento ao CidadSo justifica nesse ato a
necessidade de pagamento fora da ordem
cronolbgica, da PD N° 2019PD00097, no valor de
R$ 953,78 (novecentos e cinquenta e trbs reais e
setenta e oito centavos), emitida em 24.04.2019;
PD N° 2019PD00098, no valor de R$ 2.503,66
(dois mil quinhentos e trbs reais e sessenta e seis
centavos), emitida em 24.04.2019; PD
N°2019PD00129, no valor de R$ 2.343,14 (dois
mil trezentos e quarenta e tres reais e quatorze
centavos), emitida em 13.05.2019; PD
N°2019PD00130, no valor de R$ 2.265,22 (dois
mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e
dois centavos), emitida em 13.05.2019; PD
N°2019PD00131, no valor de R$ 3.576,66 (trbs mil
quinhentos e setenta e seis e sessenta e seis
centavos), emitida em 13.05.2019; e PD
N°2019PD00143, no valor de R$ 3.576,66 (trbs
mil quinhentos e setenta e seis e sessenta e seis
centavos), emitida em 24.05.2019 em favor da
empresa VOCETELECOMUNICAQ0ES LTDA,
CNPJ n° 07.656.757/0001-07, referente ao
Contrato n° 005/2016- SIAC/SUPERFACIL, cujo
objeto 6, servigos de TELECOMUNICAQQES DE
SERVIQO DE COMUNICAgAO MULTIMlDIA EM
Tl, pelos seguintes motivos:

1°- O valor 6 referente aos restos a pagar
processados exerclcio de 2018 de novembro e
dezembro de 2018, bem como janeiro, fevereiro,

margo e abril de 2019. O inadimplemento dos
valores importou a interrupgbo dos servigos de
atendimento ao cidadbo, especialmente os de
geragbo de taxas oriundas de servigos publicos.

2°- O nbo funcionamento acarretou absoluta
paralisagbo de todos os servigos de atendimentos
das unidades Pedra Branca, Ferreira Gomes e
Tartarugalzinho, uma vez que nbo internet,
subsidio conditio sine qua non para a utilizagbo de
sistemas e consequente atendimento do cidadbo.

3° - O pagamento dos valores em aberto ensejarb
a continuidade do funcionamento das unidades do

SIAC/SUPERFACIL citadas e, consequentemente,
evitando a rescisbo em razbo do art. 78, XV, da
Lei 8.666/93, pois o atraso supera os 90 dias;

4° - O adimplemento proporcionarb ao SIAC,

assim, cumprir com a sua finalidade de levar
servigos publicos a populagbo em suas unidades
com qualidade, eficbcia e eficibncia.

Que o fato seja deliberado em fungbo das razbes
apresentadas.

Macapb - AP, 05 de junho de 2019

LUZIA BRITO GRUNHO
Diretora Geral do SIAC
Decreto n° 2097/2017

JUSTIFICATIVA N° 009/2019 - SIAC

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugbo Normativa n° 0001/2016, de 01 de junho
de 2016, emitida pela Controladoria-Geral do
Estado do Amapb, o Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadbo justifica nesse ato a
necessidade de pagamento fora da ordem
cronolbgica, das PD’s n° 2019PD00147, no valor
de R$ 865,80 (oitocentos e sessenta e cinco reais
e oitenta centavos), emitida em 27.05.2019; PD N°
2019PD00148 no valor de R$ 2.597,42 (dois mil
quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e
dois centavos); emitida em 27.05.2019, PD N°
2019PD00149 no valor de R$ 865,80 (oitocentos e
sessenta e cinco reais e oitenta centavos); emitida
em 27.05.2019, PD N° 2019PD00151 no valor de
2.597,42 (dois mil quinhentos e noventa e sete
reais e quarenta e dois centavos); emitida em
27.05.2019; PD N° 2019PD00152 no valor de R$
865,80 (oitocentos e sessenta e cinco reais e
oitenta centavos), emitida em 27.05.2019; PD N°
2019PD00153 no valor de 2.597,42 (dois mil
quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e
dois centavos); emitida em 27.05.2019, PD N°
2019PD00154 no valor de 865,80 (oitocentos e
sessenta e cinco reais e oitenta centavos); emitida
em 27.05.2019, PD N° 2019PD00155 no valor de
2.597,42 (dois mil quinhentos e noventa e sete
reais e quarenta e dois centavos); emitida em
27.05.2019 a favor da empresa COMPUSERVICE
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n°
02.985.578/0001-70, referente ao Contrato n°
004/2016 - SIAC/SUPERFACIL, cujo objeto 6,
Telecomunicagbes de Servigo de Comunicagbo
Multimidia em Tl, pelos seguintes motivos:

1°- Os valores sbo referentes aos meses de
janeiro, fevereiro, margo e abril de 2019, cujo
atraso se perdurou e deu azo para a paralizagbo
da prestagbo dos servigos, especialmente os
atinentes as taxas de servigos de arrecadagbo;

2°- O nbo funcionamento acarretou a absoluta
paralisagbo de todos os servigos de atendimentos
das unidades Laranjal de Jari e Calgoene, uma
vez que nbo hb internet, subsidio conditio sine qua
non para a utilizagbo de sistemas e consequente
atendimento do cidadbo.
3° - O pagamento dos valores em aberto ensejarb
a continuidade do funcionamento das unidades do
SIAC/SUPERFACIL citadas e, consequentemente,
evitando a rescisbo em razbo do art. 78, XV, da
Lei 8.666/93, pois o atraso supera os 90 dias;

4° - O adimplemento proporcionarb ao SIAC assim
cumprir com a sua finalidade de levar servigos
publicos a populagbo em suas unidades com
qualidade, eficbcia e eficibncia.

Macapb - AP, 05 de junho de 2019.

,\ -
LUZIA BRITO GRUNHO
Diretora Geral do SJAC
Decreto n° 2097/2017
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IJunta Comercial do Amapa
\ Gilberto Laurindo

Ratifico nos termos da Lei n°
8.666/93 e alteragoes
posteriores,
Em: 13 10 /2019.

Gilberto Uaunhdo
PresidWWtfa troCAP

JUSTIFICATIVA N°007/2019-CPUJUCAP
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO com
fundamento nas disposigoes contidas no artigo
24, e incisos II e IV, da Lei 8.666/93.
ADJUDICATARIA: LUCAS MAGALHAES
MACIEL, CNPJ N° 29.068.841/0001-12
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
EXECUQAO DOS SERVIQOS DE REFORMA DO
FORRO DA SALA ONDE FUNCIONA O
ALMOXARIFADO DA JUNTA COMERCIAL DO
AMAPA.
VALOR TOTAL: R$ 1.862,52 (urn mil, oitocentos
e sessenta e dois reais ecinquenta e dois
centavos)
DISPONIBILIDADE ORQAMENTARIA: Fonte:
0240, Programs de Trabalho: 23.122.0005.2376,
Elementos de Despesa: 3.3.90.39
JUSTIFICATIVA: A referida despesa tern por
objeto a contratagao de empresa para execugao
dos servigos de reforma do forro da sala do
almoxarifado da Junta Comercial do Amapa -
JUCAP, que apos o desabamento parcial do
forro de madeira, os bens patrimoniais (mbveis
e imbveis) ficaram suscetiveis as intemperies,
podendo ocasionar danos parciais ou
permanentes. A escolha da empresa
supramencionada se pauta no criterio menor
prego global por item, buscando a proposta
mais vantajosa para a Administragao Publics,
conforme os autos do Processo Administrativo
n° 0014/2019-DAA/JUCAP, para a realizag§o da
aquisigao do objeto aludido no Memorando
n°011/2019 - SERVIQOS GERAIS/JUCAP, como
demonstra o mapa de cotagao apresentado pela
Divisao de Apoio Administrativo-DAA, o valor
total da despesa 6 inferior aos 10% (dez por
cento) do valor estimado no art. 24, II, da Lei de
Licitagoes e Contratos. Verificou-se que o
prestador de servigos atende plenamente a
condigao de regularidade fiscal exigida na
Instrugao Normativa n°0001, de 02 de maio de
2016, da Controladoria Geral do Estado do
Amapa - CGE-AP. Diante do exposto, em
atengao aos principios basilares da
Administragao Publics e aos comandos da Lei
de Licitagoes e Contratos n° 8.666/93 e suas
alteragoes, submeto a presente justificativa a
apreciagao de vossa senhoria, para fins de
ratificagao e posterior publicagao no DOE,
conforme determina o artigo 26 da mesma Lei.

Macapa-Ap,13 de mak> de 2019.

Vitdrio Hennqtfe^rgeis Ferreira Cantuaria
Presidente da CPL/JUCAP
Portaria n° 025, de 18/02/19

f Instituto Estadual de Floresta
I Julhiano Cesar Avelar (interino)

PORTARIA N° 014/19 - IEF/AP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPA-IEF,
no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto n° 0129, de 07 de Janeiro de 2019,
e tendo em vista o teor do Memorando n°
034/2019-CTF/IEF, e Protocolo:
226.456482/2019,

R E S O L V E:

Art. 1° - RELOTAR o servidor Inacio
Barreto da Camara, TScnico Em Extensao
Rural, matricula 1021524, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa,
do Municipio de Porto Grande/AP-Area de
Lotagao (II), para o Municipio de Macapa/AP-

Area de Lotagao (VI), deste Instituto de
Florestas, para desenvolver suas atividades
funcionais, a contar de 01 de Junho de 2019.

De-se ciencia, publique-se, registre-se e
cumpra-se.

Macapa-AP, 28 de Maio de 2019.

JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor-Presidente

IEF/AP

Publicagoes Diversas
4

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
EXTRATO DO CONTRATO N° 06/2019-SCC/CDSA;
PROCESSO N° 073/2018- SCC/CDSA
DAS PARTES: Contratante: COMPANHIA DOCAS DE
SANTANA. Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
resolvem celebrar o presente Contrato, subordinado a
legislagao aplicavel e especialmente a Lei n° 13.303/2016.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37. XXI, da CF/1988; Lei n°
13.303/2016 e suas alteragfies posteriores e o que constar no
Processo n° 073/2018-CDSA.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente
instrumento consiste na prestageio de servigos de SEGURO TOTAL
de 04 (quatro) veiculos automotores da CDSA.
CLAUSULA SETIMA - DO PREQO: O prego global do objeto
deste contrato, ja induidos todos os seus custos, sera de R$
12.309,90(doze mil, trezentos e nove reais e noventa centavos).
CLAUSULA NONA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA: As
despesas decorrentes do presente Contrato correr3o por conta de
Recursos Proprios da CONTRATANTE Natureza 02.05.22 -
Seguras em geral.
CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA: O prazo de vigSnda do
contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos
de ate 12 meses ate o limite de 60 meses.

ASSINAM: Contratante Glauco Mauro Cei (Diretor Presidente
CDSA-Decreto n° 163/2019-PMS) e Contratada Alexandre
Ponciano Serra (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A).
DATA DA ASSINATUR^J6^jS^ril de 2019.

Glau^oMs^iro Cei
Diretor President^ - CDSA

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
EXTRATO DO CONTRATO N° 08/2019-SCC/CDSA;
PROCESSO N° 012/2019-CDSA
DAS PARTES: Contratante: COMPANHIA DOCAS DE
SANTANA Contratada: DEDETIZADORA ACON LTDA - ME
resolvem celebrar o presente Contrato, subordinado a
legislagao aplicavel, especialmente a Lei n° 13.303/2016.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37, XXI, da CF/1988; Lei n°
13.303/2016 e suas alteragoes posteriores e o que constar no
Processo n° 012/2019-SCCMA/CDSA.
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO: ContratagSo de empresa
espedalizada nos servigos de desinsetizagSo geral, desratizagSo,
descupinizagjjo, contrale a morcegos e pombos e controle de vetores
e pragas urbanas que apresentem risco a saiide publica e as
operagoes portuarias na CDSA.
CLAUSULA QUINTA-DO PREQO E DO PAGAMENTO: O
prego global dos servigos objeto deste Contrato, j& incluidos
todos os seus custos, sera de R$ 21.000,00 (vinte e urn mil
reais).
CLAUSULA SETIMA-DA DOTAQAO ORQAMENTARIA: As
despesas decorrentes do presente Contrato correr§o por conta
de Recursos Proprios da Contratante, Natureza 02.05.39 -
Outro Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.
CLAUSULA OITAVA-DA VIGENCIA, PRORROGAQAO,
EXECUQAO E ALTERAQAO: Este contrato tern vigenda de 12
meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos periodos ate o limite de 60 meses.
ASSINAM: Contratante Jose Antdnio Soares Garcia (Diretor
Presidente da CDSA em exercicio-Portaria n° 045/2019-CDSA)
e Contratada Alan Cleto Oliveira Nunes (Dedetizadora Aeon
Ltda - ME).
Data da Assinatura: 28 de 2019.

Jose Antomo^oares Garcia
Diretor Presidente -CDSA em exercicio

BEADELL BRASIL LTDA
Torna publico que RECEBEU da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA / Instituto do Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial - IMAP, a
Licenga de Instalagao n° 112/2018-
Retificagao 1 (Processo n°.
4001.484/2017), com validade de 05
anos, a contar de 11 de julho de 2018,
para a atividade de Construgao Civil
(Barragem de Rejeito), no municipio de
Pedra Branca do Amapari, Estado do
Amapa.

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DO
CEDRO - COOPERCEDRO CNPJ: 26.991.561/0001-93 NIRE:
16400008029 e REGISTRO NA OCB/ AP: 722

EDITAL DE CONVOCAQAO DE ASSEMBLED GERAL
EXTRAORDINARY

A Presidente da Cooperativa Mista Agropecuana e Industrial do
Cedro - COOPERCEDRO. conforme as disposigfies do
Estatuto Social da cooperativa, CONVOCA todos seus 20
(vinte) cooperados que estejam gozando de pienos direitos
estatutarios para reunirem-se em Assembieia Geral
Extraordinary, a ser realizada no dia 20 de junho de 2019
(qumta-fetra), na Avemda Juarez Costa LeitSo n* 471
Comunidade ao Cedro Zona Rural do Municipio de
Tartamgalzinho/AP, as 08 (oito) horas em pnmeira convocagSo
com 2/3 dos cooperados. as 09 (nove) horas em segunda
convocagSo com metade mats um dos cooperados , e em
terceira e ultima convocagSo as 10 (dez) horas com qualquer
numero cooperados presentes para detiberarem sobre a
seguinte ordem do dia

1. PrestagSo de Contas exercicios de 2016, 2017 e
2018;

2. Admissdo de cooperados;
3. Eleigao e Posse do Conselho Fiscal;
4. Relatbrio da GestSo referente ao exercicio de

2017 e 2018;
5. //T)lano de atividade da COOPERCEDRO para o

exercicio de 2019;
p. Desligamento, Elimiqagdo e ExclusSo de
f cooperados;
7. Eleigao e Posse da piretoria.
\ -x Macapi/AF\06 de junho d£2pl9.

\IUL * ly^.LUUii
Presided Sandra Maria de Siqueira

A empresa CONDOMINIO RESIDENTIAL
JARDIM DAS OLIVEIRAS inscrita no CNPj nn
29.932.776/0001-21 com sede na Rua Antonio
Jose de Oliveira, s/r . bairro Pedrmhas. Macapa-
AP, torna publico que requereu da SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM a
licenga de nslaiagao do Condomimo Residencial
Jardim das Oi ve ras. conforme licenga previa nn
1402/2017 .

A
Monte

monta.com.br

Monte & Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.661385/0002-70

Torna publiee que REQUEREU na Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e
HabitagSo de Santana - SEMDUH, a Autorizagao
Ambienta! (AA) para o exercicio de atividade de
Comercio Varejista de Materiais de Construgao em
Geral, na Av. Santana, 514 - Bairro Comercial -
Municipio de Santana - AP.

Macap£ - AP, 0^d^ junho de 2019.

i7Montd & Cia Ltda
Francisca Pedrpzo Monte Carvalho

Diretora Administrativa

Monte
montexom.br

Monte & Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.661.385/0004-31

Torna publico que REQUEREU na Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e
Habitag3o de Santana - SEMDUH, a Autorizagao
Ambiental (AA) para o exercicio de atividade de
Comercio Varejista de Materiais de Construgao em Geral
na Av. Santana, 514 - Bairro Distrito Industrial -
Municipio de Santana - AP.

Macap£ -AP, 04 deJvnho de 2019.

Monte & Cia Ltda
Francisca Pedrbzo Monte Carvalho

Diretora Administrativa
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