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PORTARIA N°. 079/2019-DPE-AP
Gabinete Civil

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO
DO AMAPA, usando das atribuigdes que Ihe sao
conferidas pela Lei Complementar Estadual n°.
0086, de 25.06.2014 , e pelo Decreto n° 0620, de
13 defevereiro de 2019,

Marcelo Ign&cio da Roza
Policia Tecnico-Cientifica

Salatiel Guimaraes

1° TERMO APOSTILAMENTO
CONTRATO N° 002/2018-GAB/GOV

Por este TERMO DE APOSTILAMENTO
fundamento no Paragrafo 4° do Artigo 40 da
Instrugao Normativa/SLTI/MP n° 02/2008 e
akeracoes posteriores. bem como no Paragrafo 8°
do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes,
0 GABINETE DO GOVERNADOR . decide :

1 REAJUSTAR , em cumprirnento ao que dispoe a
CLAUSULA DECIMA - DA MANUTENCAO DO
EQULUBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CONTRATO N° 002/2018 -GAB/GOV, Processo n°
28760.0035/2019-GABGOV. firmado
empresa TCAR LOCAQAO DE VEICULOS
EIRELI - EPP (CNPJ n.° 14.311.143/0001-29),
conforme o Indice apurado no periodo de
Margo/2018 a Fevereiro/2019. em que sera
aplicada a variacao do INPC /FGV.

2. Em razao do reajuste. o valor anual estipulado
do Contrato passa de R$ 559.999,68 (quinhentos
e cinquenta e nove mil. novecentos e noventa e
nove reais e sessenta e oito centavos) para R$
581.658,24 (quinhentos e oitenta e um mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e
quatro centavos), representando um
de 3,86%

3 Os efeitos financeiros decorrentes do reajuste
vigoram a partir de 15 de Margo de 2019

R E S O L V E:
JUSTIFICATIVA

Art. 1° - Errata da Portaria de n° 061/2019-DPE-
AP, de 13/06/19, publicada no D.O.E n°
6939/2019, de 17/06/19, com circulagSo no dia
18/06/19.

e com
O Diretor Presidente da Policia Tecnica
Cientifica do Estado do Amapa, no uso
das atribuigdes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto 041/2015.
RESOLVE:
Em cumprirnento ao Item 111 , do Art. 6°, da
Instrugao Normativa n°001/2016, 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria
Geral do Estado do Amapa, a Policia
Tecnico Cientifica-POLITEC, justifica
nesse ato a necessidade de pagamento
fora da ordem cronologica, das PD ’S n°s:
2019PD00035, emitida em 22.03.2019, no
valor de R$3.050,00 (tres mil reais e
cinquenta e centavos ), 2019PD00036,

emitida em 22.03.19, no valor de
R$6.100,00 (seis mil e cem reais),

2019PD00041 emitida em 09.04.19, no

valor de R$3.050,00 (tres mil reais e
cinquenta e centavos ) e 2019PD00069,

emitida em 07.06.19, no valor de

R$6.100,00 (seis mil e cem reais) a
JOSE ADILSON LEMOS DE OLIVEIRA

pelo servigo de locagao de imovel para
sediar a seccional desta POLITEC em

Santana.

Qnde se Ife: Nomear os servidores DEMETRIO
BRAZAO MONTEIRO, FRANCINALDO SANTOS
DA SILVA , IRENE ROSA DE SOUZA BEZERRA
FERREIRA , NIVALDO FERREIRA E SUELI
MARIA COELHO COUTINHO , para compor a
referida comissSo, atuando na fiscalizagSo dos
contratos vigentes nesta instituigSo, sem onus
para o Estado, com vig&ncia de 11/06/2019 a
01/01/2020.

do

com a

Leia-se: Nomear os servidores DEMETRIO
BRAZAO MONTEIRO, FRANCINALDO SANTOS
DA SILVA , IRENE ROSA DE SOUZA BEZERRA
FERREIRA , NIVALDO FERREIRA E SUELY
MARIA COELHO COUTINHO, para compor a
referida comissao, atuando na fiscalizagao dos
contratos vigentes nesta instituigSo, sem 6nus
para o Estado, com vigSncia de 11/06/2019 a
01/01/2020.acrescimo

Art. 2° - Esta portaria entrap em vigor na data de
sua assinatura, revogadas as disposigOes em
contr£rio.

REGISTRE-SE: PU8LIQUE-SE E CUMPRA-SE

Macapa (AP ),10 de Maio de 2019.

De-se ci£ncia, registre-se, publique-se e cumpra-
se.

1 - O motivo da justificativa e decorrente
da urgencia do pagamento, em virtude do

descumprimento das Clausulas Nona e

) J
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MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe de Gabinete do Governador
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Governador

Vice-Governador 

 Antônio Waldez Góes da Silva

Jaime Domingues Nunes

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas:Eclemilda Macial Silva 

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete de Segurança Institucional: Ten. Cel. QOPMC Cláudio Braga Barbosa

Defensoria Pública: Diogo Brito Grunho

Gabinete do Governador: Marcelo Ignacio da Roza

Polícia Militar: CEL PM José Paulo Matias dos Santos

Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres:

Polícia Civil: Del. Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiros: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira

Secretaria Extraordinária em Brasília:  Lília Suely Amoras Collares de Souza

Secretaria  Extraord. de Pol.  para a Juven.:Pedro Lourenço da Costa Neto 

Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno

Polícia Técnico-Científica: Salatiel Guimarães

Secretarias de Estado

Controladoria Geral: Joel Nogueira Rodrigues 

Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes: Aluizio da S. de Carvalho  

Mobilização Social: Alba Nize Colares Caldas  

SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho

IEF: Julhiano Cesar Avelar (interino)

Administração: Suelem Amoras Távora Furtado

Meio Ambiente: Robério Aleixo Anselmo Nobre

Saúde: João Bittencourt da Silva
SDC: Antônio Pinheiro Teles Júnior

IPEM: Gabrielly Barbosa Silva Favacho

Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues

EAP: Jorielson Brito Nascimento

Cultura: Evandro Costa Milhomen

Detran: Inácio Monteiro Maciel

Hemoap: José Sávio Santos Ferreira Filho

Fazenda: Josenildo Santos Abrantes 

Procon: Eliton Chaves Franco

Desporto e Lazer: Alberto Cavalcante Maciel Júnior

Planejamento: Eduardo Corrêa Tavares

Segurança: CEL PM RR José Carlos Corrêa de Souza

Desenvolvimento Rural: Daniel Montagner

Educação: Maria Goreth da Silva e Sousa

Diagro: José Renato Ribeiro

              Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

IEPA: Marlene de Almeida Souza

Prodap: José Lutiano Costa da Silva

Turismo: Rosa Janaína de Lacerda Marcelino Abdon

Setrap: Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Trabalho e Empreendedorismo: Karla Marcella Fernandes Chesca

Infraestrutura: Alcir Figueira Matos

Agência Amapá: Tânia Maria do Socorro Barroso Miranda Sousa

Jucap: Gilberto Laurindo

Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima

Pescap: Edson Franças dos Santos

Iapen: Lucivaldo Monteiro da Costa

RDM: Roberto Coelho do Nascimento
Rurap: Osvaldo Hélio Dantas Soares
IMAP: Julhiano Cesar Avelar

CREAP: Amaury Barros Silva

            Fundações Estadual

Tumucumaque: Mary de Fátima Guedes dos Santos

          Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa

UEAP: Kátia Paulino do Santos

Amprev: Rubens Belnimeque de Souza 

Caesa: Valdinei Santana Amanajás
CEA: Rodolfo Fernandes da Silva Torres

ARSAP: João Marco Dy Sa Y Mendonça

Gasap: Anizio Dos Santos Freitas

Superintendência de Vigilância em Saúde

          Serviço Social Autônomo
                                         

Dorinaldo Barbosa Malafaia

Fcria: Andreza Melo de Lima

c
Decima Segunda do Contrato n°002/2018-

POLITEC, o que causaria um grande
transtorno a esta Instituigao, pois para
nova locagao, seria necessario um prazo
minirno de tres meses para conclusao do
processo de licitagao;

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.

3 - Que o fato seja deliberado em fungao
das razoes apresentadas.

2

Que o fato seja deliberado em fungao das
razoes apresentadas.

Macapa (AP), 01 de julho de 2019.

uiMARAES
iretor Prfesidente - POLITEC

JUSTIFICATIVA

O Diretor Presidente da Policia 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, 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria
- Geral do Estado do Amapa, a Policia
Tecnico Cientifica-POLITEC, justifica
nesse ato a necessidade de pagamento
fora da ordem cronologica, da PDs n°s:

2019PD00071, emitida em 28.06.2019, no

valor de R$35.650,00 (trinta e cinco mil
seiscentos e cinquenta reais), a Empresa

U. M. LIMA - ME pela prestagao de
servigos de oficina mecanica e

2019PD00072, emitida em 28.06.2019, no

valor de R$8.484,99 (oito mil quatrocentos

e oitenta e quatro reais e noventa e nove

centavos), a Empresa M. J. L. COSTA

SERVIQOS -ME pela prestagao de
servigo de recarga de toner.

1 - O motivo da justificativa e decorrente

da urgencia do pagamento, em virtude da

necessidade de servigos em nossas
viaturas, e que a falta dos mesmos,

podera comprometer o desenvolvimento
de nossas atividades.

2 - 0 motivo da justificativa e decorrente
da urgencia do pagamento, em virtude da

necessidade da prestagao dos servigos

de recarga de toner para POLITEC capital

e Seccionais, com emissao de 2a via de

laudos, impressao de requerimento para

diversos tipos de solicitagoes, emissao de

oficios, etc. ..
3 - 6 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.
4 - Que o fato seja deliberado em fungao

das razoes apresentadas

Que o fato seja deliberado em fungao das
razoes apresentadas.

Macapa (AP), 02 de julho de 2019.

At-mflflL v3UIMARAES
for Presidente- POLITEC
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PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

Centímetro Composto em Lauda Padrão............ R$ 5,50
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00

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

desacordo com suas normas.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DAS 08:00 às 12:00 horas
DAS 14:00 às 18:00 horas  

PADRÃO DE RECEBIMENTO DE 

MATÉRIAS

  R EMESSA DE MATÉRIA  AS MATÉRIAS A 

SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO 

OFICIAL SOMENTE SERÃO ACEITAS SE 

APRESENTADAS NAS SEGUINTES 

MEDIDAS: 8cm DE LARGURA PARA TRÊS 

COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 

DUAS COLUNAS OU 25cm DE LARGURA

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS.  FONTE ARIAL 10.

E-mail: diofe@sead.ap.gov.br 

ESTADO DO AMAPÁ
NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL

Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Filho
Gerente de Núcleo de Imprensa Oficial

 

Membro da ABIO - Associação Brasileira de 
Imprensa Oficiais

Sede: Rua: Paraná, 311
Bairro Santa Rita Macapá-AP

 CEP: 68.901-260

Vinícius Luiz Bastos de Carvalho
Chefe de Unidade de Produção, 

Editoração e Revisão
Mauryane Pacheco Cardoso

Chefe de Unidade de Administração
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Pág.0c
dirigir veiculos oficiais, conforme abaixo
indicados:

PORTARIA N.° 235/2019-DGPCControladoria Geral
Joel Nogueira Rodrigues

0 DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
art. 17, XI, da Lei n.° 0883, de 23 de margo de
2005 e pelo Decreto n.° 1182, publicado no DOE
n.° 6666, de 23 de abril de 2018, combinado com
o paragrafo unico do art. 161, da Lei n.° 0066/93,
e tendo em vista os motivos expostos no Oficio
n.° 498/2019-CSAD, subscrito pela Presidente
da Comissao de Sindicancia Administrativa
Disciplinar n.° 008/2019-DGPC, os quais
justificam a necessidade de prorrogagao do prazo
fixado em lei para conclusao dos respectivos
trabalhos,

Periodo Matricula HabilitagNome do
Servidor §oPORTARIA N° 94/2019/CGE

03725188Rosenild 07/07 a 93209402
07/08 e
de 01 a
30/09/19

O C9NTROLADOR GERAL DO
ESTADO DO AMAPA nomeado pelo Decreto n.°
0330 de 24 de janeiro de 2019, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo Artigo
37 XI, Artigo 45 do Decreto Estadual n° 7.549,
de 11 de dezembro de 2013.

RESOLVE:
Designar os servidores Daniel

do Rosario Barbosa - Membro de Comissao,
matricula 1010752 e Joao Paulo Melo Farias -
Motorista,
deslocarem ate a Comunidade de Santo
Antonio da Pedreira, no dia 03/07/2019, a fim de
localizar Dayane Cristina dos A. dos S.
Sarmento.

226dao
Costa e
Costa

05113478Felipe
Aquila
Lima da
Silva

08 9653147a
77117/07; 01

a 15/08 e
151 . a

30/09/19.

matricula 1060051 para se

RESOLVE:
Art. 2°. Para conduzir o veiculo oficial o

servidor autorizado devera possuir Carteira
Nacional de Habilitagao valida e com categoria
compativel com o tipo de veiculo a ser
conduzido.

PRORROGAR por 30 dias, o prazo para
conclusao dos trabalhos da Comissao constituida
pela Portaria n.

c 042/2019-DGPC, a contar do
De-se cidncia, publique-se e cumpra-se.

Macapa-AP, 01 de julho de 2019. Art. 3°. O servidor autorizado devera
verificar se o veiculo possui condigoes de
seguranga para trafegar, sendo de sua
responsabilidade qualquer onus decorrente de
ato culposo ou doloso que venha a cometer na

condugao do veiculo oficial.

prazo legal.

Joel Nogueira Rodrigues
Controfador Gera! do Estado De-se ciencia.

Publique-se e Cumpra-se.\
Art. 4°. As normas do C6digo Trdnsito

Brasileiro devem ser rigorosamente observadas
pelo condutor do veiculo oficial.

MqVapa-AP, Iftdejunho (te 2019.

PORTARIA N° 95/2019- CGE/AP Art. 5°. Ficam expressamente vedadas
ao servidor condutor do veiculo oficial:O CONTROLADOR-GERAL, nomeado

pelo Decreto n° 0330, de 24 janeiro de 2019,
usando das atribuigdes que Ihe sao conferidas
pelo Artigo 37 XI, Artigo 45 do Decreto Estadual
n° 7.549, de 11 de dezembro de 2013.
CONSIDERANDO:

Antdnio LTfcterlandio Azgvedo
Delegado GerSPde Poiicia Civil do Arnapa

es
a) a cessao da diregao do veiculo a

terceiros, exceto se tambem autorizados ou na
ocorrdncia de caso fortuito ou forga maior;

b) a utilizagao em atividades particulares
ou diversas daquelas que motivarem a
autorizagao;

A insuficiencia de servidores ocupantes
do cargo de Motorista e da inexistencia nesta
CGE de empregados “terceirizados”, que
possam dirigir veiculos oficiais, de transporte
individual de passageiros;

PORTARIA N.° 236/2019-DGPC

c) a condugao de pessoas e/ou materiais
estranhos £ Administragdo Publica;

Art. 6°. A autorizagao de que trata esta
Portaria ndo configura acumulo de atribuigdes e
nao assegura ao servidor autorizado o direito a
qualquer acrescimo salarial.

O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL,

usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo

art. 17, XI, da Lei n.° 0883, de 23 de margo de

2005 e pelo Decreto n.° 1182, publicado no DOE

n.° 6666, de 23 de abril de 2018, combinado com

0 paragrafo unico do art. 161, da Lei n.° 0066/93,
e tendo em vista os motivos expostos no Oficio

n.o 499/2019-CSAD, subscrito pela Presidente

da Comissao de Sindicancia Administrativa
Disciplinar n.° 009/2019-DGPC, os quais

justificam a necessidade de prorrogagao do prazo
fixado em lei para conclusao dos respectivos

trabalhos,

Que o cargo de motorista nao mais vem
sendo preenchido nos ultimos anos, no Quadro
de Servidores do Estado do Arnapa, o que torna
inviavel a remogao desses profissionais para a
CGE;

D§-se cidncia, publique-se e cumpra-se.
Macapa-AP, 01 de julho de 2019.

A justificative da Coordenagao
Administrativa e Financeira - CAF/CGE, Memo

N° 410101.0005.0758.0003/2019 - CAF/CGE,
quanto a necessidade de condugdo de veiculo
oficial, em servigo, pelo proprio servidor
publico, ainda que nao ocupante do cargo de
motorista.

\

Joel NogralrcKRodrigues
Controfador Gerahdo Estado do Amapa

R E S O L V E: RESOLVE:

Art. 1° AUTORIZAR, em carater
excepcional, com prazo certo e definido os
servidores abaixo relacionados, lotados nesta
Controladoria -Geral, no interesse do servigo, a

Poiicia Civil
PRORROGAR, por 30 dias, o prazo para

conclusao dos trabalhos da Comissao constituidaDel. Antonio Uberlandio Azevedo Gomes
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pela Portaria n.° 043/2019-DGPC, a contar do
prazo legal.

n.° 501/2019-CSAD, subscrito pela Presidente

da Comissao de Sindicancia Administrativa
Disciplinar n.° 010/2019-DGPC, os quais

justificam a necessidade de prorrogagao do prazo
fixado em lei para conclusao dos respectivos
trabalhos,
RESOLVE:

PRORROGAR , por 30 dias, o prazo para

conclusao dos trabalhos da Comissao constituida

pela Portaria n.° 045/2019-DGPC, a contar do

prazo legal.

De-se ciencia .

Publique-se e cumpra-se.

Macapay\P, 17De-se ciencia.
Publique-se e Cumpra-se.

junho de/a019.

v i
Antortio Uberlarldio

Delegado-Geral de Policia Civil
do GomesMdcapa-AP, l A d e junhovde 201

Antonio Obc

Delegado Ger

PORTARIA N.° 237/2019-DGPC
O DELEGADO GERAL DE POlicIA CIVIL,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
art. 17, XI, da Lei n.° 0883, de 23 de margo de
2005 e pelo Decreto n.° 1182, publicado no DOE
n.° 6666, de 23 de abril de 2018, combinado
o art. 145, da Lei n.° 8112/90, e tendo em vista os
motivos expostos no Oficio n.° 500/2019-CSAD,
subsorito pela Presidente da Comissao de
Sindicancia Administrativa Disciplinar n.°
007/2019-DGPC,
necessidade de prorrogagao do prazo fixado em iei
para conclusao dos respectivos trabalhos,
RESOLVE:

rl^ndiosAzeyedq
3t<de Policta-Civil di De-se ciencia.

Publique-se e Cumpra-se. Gabinete de Seguran$a Institucional

Ten Cel QOPMC Claudio Braga BarbosaMacapa-AP, 17 de jurlho de 2019.

Antonio Ub£i4|ndi\Azeved(rfeom^Delegado Geral de Policia Civil do Amapa

PORTARIA N°. 043/2018 - 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°
0009/2015 , de 02 de janeiro de 2015, e tendo em
vista a autorizagao do excelentissimo Senhor
Governador do Estado.

com

PORTARIA N° 239/2019-DGPCos quais justificam a

O DELEGADO-GERAL DE POLICIA CIVIL , usando
das atribuigOes que Ihe sao conferidas pelo art. 17,
XI, da Lei n° 0883/05 e pelo Decreto n.° 1182/18 de
23 de abril de 2018, publicado no DOE n.° 6666,

combinado com o art. 152 da Lei n.° 8112/1990 e
tendo em vista os motivos expostos no Oficio n.°
502/2019-CPAD/CGPC , subscrito pela Presidente
da Comissao do Processo Administrative
Disciplinar n.° 011/2019-DGPC . os quais justificam
a necessidade de redesignagao de Comissao e
regularizagao do prazo fixado em lei para a
conclusao dos respectivos trabalhos,

RESOLVE:

Art . 1°
deslocamento dos

Homologar o
abaixo

PRORROGAR , por 30 dias, o prazo para
conclusao dos trabalhos da Comissao constituida
pela Portaria n.° 038/2019-DGPC, a contar do
prazo legal.

militares
relacionados , da sede de suas atribuigoes
Macapa-AP, ate o Municipio de Oiapoque no
dia 09 de novembro de 2018 , para servigo de

apoio
Senhor

em

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

assessoramento,
institucional ao
Governador do Estado.

seguranga e
Excelentissimo

- MAJ PM Paulo Sergio Costa dos Santos

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 devera
providenciar os procedimentos referentes
direitos pecuniarios a que faz jus.

Macapa-AP, 08 de novembro de 2018.

RESOLVE:

REDESIGNAR para constituirem a Comissao
processante, os servidores estaveis, do quadro
Estadual: LIGIA PIMENTEL MELLO TORRINHA ,
Oficiala de Policia Civil, Matricula n.° 369853,
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CHUCRE,
Agente de Policia Civil. Matricula n.° 309060 e
GEOVANI DE SOUZA COELHO , Matricula n °
369560, Agente de Policia Civil, todos integrantes
da comissao atuante, para sob a presidencia do
primeiro, dar continuidade a apuragao dos fatos
relatados no Processo n.° 011/2019-CGPC;
Fixar em 60 (sessenta) dias o prazo para conclusao
dos trabalhos. a contar do dia subsequente do
termino do periodo inicial.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicagao.

Antonio U
Delegado Geral'tte'PoliciaXjyil do Amapa

aos
PORTARIA N.° 238/ 2019-DGPC

/ )O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL,

usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo

art. 17, XI, da Lei n.° 0883, de 23 de margo de
2005 e pelo Decreto n.° 1182, publicado no DOE

n.° 6666, de 23 de abril de 2018, combinado com
o paragrafo unico do art. 145 da Lei n.° 8112/90,
e tendo em vista os motivos expostos no Oficio

LUIS ROBERTO SIEVA'DOS S S - TEN CEL QOPMC
Chefe^Gabinete de Seguranga Institucional, em

exefcicj

Macapa/AP, 02 de julho de 2019.
Secretarias de Estado

iTAVORAFURTADO
Secreteria de Estado da AdministragSo

Decreto n° 1535/2018

ANEXO UNICO

SUELEM Al

Administragao
Suelem Amoras Tavora Furtado

CARGO:OFICIAI . DE POLICIA CIVIL - AREA DE LOTACAO- AL IV

EDITAL N° 106/2019 - RESULTADO PRELIMINAR DA CONVOCAQAO
PARA A ETAPA DE EXAME DE APTIDAO FISICA - POLICIA CIVIL

Corrida
Teste de

equilfbrio
Teste de

abdominais
Teste em
barra lixa

RESULTADOde
NOMECLAS.

12 min
INDICT.

DENISC LUANA RAMALHO
REBOLCAS

11
APTAI 900m15 rep63 4mA SECRETARY DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de

suas atribuigoes e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA
POLICIA CIVIL, publicado no Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6482,

de 14 de julho de 2017,

se^undos

I 1AGODE OLIVEIRA
QUINGOSTA DE SOUSA

2.300m APTO20 rep. 04 rep.64 4m

CARLOS JOSE OLIVEIRA
SANTOS JUNIOR

APTO04 rep. 2.300 in4m 20 rep65

CARGO:AGENTE DE POLICI A - AREA DE LOTACAO-AL 1RESOLVE:
Corrida

Teste de

abdominals
Teste cm
barra fixa

Teste de
equih'brio

RESULTADOde
CLAS. NOMEI - Tornar Publico o Resultado Preliminar da Etapa de Exame de

Aptidao Fisica, de carater eliminatorio dos candidatos listados no Anexo
Unico deste Edital, os quais foram convocados atraves do Edital n°
104/2019 - CONVOCAQAO PARA A ETAPA DE EXAME DE APTIDAO
FISICA , em conformidade com o disposto no item 15.1 do Edital de Abertura
e Ata da Comissao nomeada para proceder a Etapa , enviada atravbs do
Oficio n° 316/2019 -DEI/PMAP;

12 min
INDICE

BRUNO ANDERSON DUARTE
PAIVA - SUB JUDICE- (M S
Np 0001463-55.2019 .8.03.0000)

INAPTO2.100m04 rep.61

CARGO: AGENTE DE POLICIA - AREA DE LOTACAO- AL II

Corrida
Teste de

equih'brio
Teste de

abdoniinais

Teste em

barra fixa
II - Abrir prazo de 02 (dois) dias uteis para interposigSo de recurso

junto ao Protocolo SEAD quanto ao resultado Preliminar da Etapa de
Exame de Aptidao Fisica de carater eliminatbrio, nos termos do subitem
15.1.18 do Edital de Abertura.

RESULTADOde
CI.AS. NOME

12 miu
[ NDK 'F.

RFCLASSIFICACAO
(E-DOC n#

314.494503/2019)

CLAUDIO RAII.LON DA
SILVA NUNES

51
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C ARGO: ACENTF. DE POlJCIA - AREA DE LOTACAO - AL III APTOMARCOS MARINHO ORTIZ971

BENEDITO FERREIRA DE SOUZACorridaTeste de
equilibria

Teste fm

barra fixa

Teste de
abdominais

de RESl.T.TADO APTO973 MADUREIRA
(M S: n° 0048707-11.2018.8.03.0001)

CLASS. NOME
12 min

INDICE
CAMILO DE SOUSA DOS SANTOS APTO976MARCELO W1RI .EM

GONCALVES MAGALHAES
45 20 rep.4m 04 rep 2.400m APTO

APTO978 AILTON DE SOUZA PIMENTEL
THIAGO RAFAEL DE ALMEIDA SOUSA
(M S n° 0003030-58.2018.8.03.0000)

APTO979

APTOPABLO FILGUEIRAS BATISTA981CARGO: AGF.INTE DE POl .fCIA - AREA DE LOTACAO - AL IV

APTAMARCELA DO CARMO LACERDA984CorridaTeste de
equilibrio

Iestc de

abdominais
Teste cm

barra fixa
RAFAEL GOES DA SILVA DE ALMEIDA APTO985de RESULTADOCLAS. NOME

12 min ROHAN CARLOS MELO MORAIS APTO986
INDICE

CLARISMENE PINTO RAPOSO987 APTA94 EDGAR TAVARES DIAS 4m 20 rep. 04 rep. 2300m APTO

988 ELIZETE BARBOSA DA SILVA APTADFSISTENTE
(E-DOC n*

314 ,481476/2019)

JUSCFI.INO LEMOS SANTOS
JUNIOR

95
989 PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA APTA
996 VERA LUCIA VIRGINIO DE SOUSA APTAPATRICK CR1STOFFERSON

DE MOURA SOIJZA COELHO
96 AUSENTE ELANE NEUBE SILVA DE OLIVEIRA997 APTA

SELIS WESLEY REIS MONTEIRO
(M S n° 0003321-58.2018.8 03 0000)

1000 APTO

DEIVERTON MARQUES CASTRO1005 APTOEDITAL N° 147/2019 - RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAQAO
PARA A 5a FASE - EXAME DE SAUDE CFSD/QPPMC/PMAP.

1006 HURD MILLER PEREIRA DA SILVA APTO

APTOGILMARA DE CASTRO PINTO1007

APTO1010 TANDE MULLER DE SOUZA NERY

APTOFRANCISCO NETO SANTIAGO PAIXAO1012

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

1013 BIANCA MAIA DOS REIS APTA

APTO1019 ANDRE RODRIGUES FERREIRA
JOAO GABRIEL DOS SANTOS FONSECA APTO1020

RONALDO MAGAVE BARRETO APTO1023

PEDRO BRUNO DO NASCIMENTO
CAVALCANTE

1026 APTO

Considerando a convocagao contida no Edital n° 127/2019 —
CONVOCAQAO PARA A 5a FASE - EXAME DE SAUDE,

HANNA VANESSA BRAGA TAVARES APTA1027

1029 JULIANE AZEVEDO CARVALHO APTA
RENATA FERGUSON PIMENTEL1031 APTA

RESOLVE: ERICK AZEVEDO DE CASTRO APTO1033

TAYNARA FREITAS DE SOUZA1034 APTA
I - Tornar Publico no Anexo Unico deste Edital o Resultado

Definitivo da 5a Fase — Exame de Saude, de cardter eliminatdrio, em

conformidade com o Capitulo 14 do Edital N° 001/2017 ABERTURA —
CFSD/QPPMC/PMAP , bem como Ata encaminhada atrav6s do Oficio n°
778/2019- GCG/PMAP.

1036 ALAIZE COSTA CARDOSO APTA
DIEGO CRISTIAN GONCALVES DA SILVA APTO1037

GABRIELA PIRES LIMA1038 APTA
ELIZEU BRUNO COSTA DE AVIZ APTO1039

REG1ANA DOS SANTOS DE AGUIAR1042 APTA
1045 WELISSON DA SILVA MARQUES APTO

1046 GERSOM FIGUEIREDO DA SILVA APTO
1048 BRENER CARVALHO DA SILVA APTO

DANILO CAVALCANTI DE OLIVEIRA APTO1049Macapa/AP, 02 de julho de 2019.
ISMAELSON GUEDES NASCIMENTO APTO1051

SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto n° 1535/2018

APTOLUAN DA SILVA PINHEIRO1052

APTODANIEL AMARAL NERY1053

APTOALEXANDRE VALDIVINO DE ARAUJO1054

APTOPABLO JOSE REIS DUARTE1055

MARLISON BRASIL FRANCA DOS

SANTOS
APTO1059

APTO1060 FABIANO COSTA DA SILVA
ANEXO UNICO RIANE DA SILVA VASCONCELOS1061 APTA

BRUNA MOREIRA SIMOES1062 APTA

APTAEVELIN ANNE PALMERIM JOMAR1067CLAS. NOME RESULTADO
APTOJONDISON BRAGA DA SILVA1069JOSIMAR SOARES DA COSTA

(M.S n°. 0002955-19.2018.03.0000)
813 APTO APTATHAIS FONSECA CUNHA1070

APTAELLEN CAMILLA DA SILVA VILHENA1073FELIPE FERNANDO LIMA DA SILVA850 APTO ANA CAROLINA REZENDE SANTOS APTA1074(M.S : 0003132-80.2018.8.03.0000)
MICHELY NAYARA PICANCO DO
ROSARIO

GREICE KELLE DE SOUZA COUTINHO
(M.S: n° 0003554-55 2018.8.03.0000)

APTA1076876 APTA

APTOSAVIO LEITE SANTOS1078915 IANY NERY CARMONA APTA
APTOLUIS OTAVIO DE SOUZA NASCIMENTO1081918 HEGLLER ANDRADE PALMERIM

921 i WEVERTON BACELAR MORAIS
APTO

APTADAIANE MARTINS ROCHA E SILVA1085APTO
APTORENAN JOSE BRITO MELO1088923 FRANCK WARLEY PINHEIRO FERNANDES APTO

924 FELIPE ROSA CARDOSO INAPTO
925 AIMEE CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA APTA

EDITAL N° 148/2019 - RESULTADO DEFINITIVO DA 3a FASE- EXAME

DE CAPACIDADE FISICA - TESTES DE AVALIAQAO
E APTIDAO FISICA - TAAF

926 AILANE PINHEIRO SARDO APTA
ROMULO RONAN FERREIRA PENAFORT927 APTO(M.S n° 0003190-83.2018.8.03 0000)

929 LUIS RIBEIRO DE SOUSA APTO
931 DAYSE DAYANNE OLIVEIRA BRASIL

ANNY CAROLINE RIBEIRO AROUXA
APTA

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de

suas atribuigoes e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA -

CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Diario Oficial do Estado do Amapa n

6476, de 06 de julho de 2017.

Considerando a convocagSo contida no Edital n" 146/2019 -

CONVOCAQAO PARA A 3a FASE - EXAME DE CAPACIDADE FISICA -

TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FlSICA - TAAF,

R E S O L V E:

I - Tornar Publico no Anexo Unico deste Edital o Resultado

Definitivo da 3a Fase - Exame de Capacidade Fisica - Testes de AvaliagSo e
' Aptidao Fisica — TAAF, em conformidade com a Ata encaminhada atraves

do Oficio n° 316/2019 — DEI/PMAP.

932 APTA
935 DANILO PANTOJA DE OLIVEIRA

MONICA SOUZA DE SOUZA
APTO

936 APTA
941 ELANE JOELI DIAS DA LUZ APTA
942 JUAN PATRICK SILVA DA SILVA APTO
943 RENATO BARATA DE ARRUDA APTO
946 CAIO LORRAN SANTOS DE SOUZA APTO
947 HERICK DE OLIVEIRA GAMA APTO
950 JOAO PAULO PEREIRA SOUSA APTO
951 SABRINA LIMA UCHOA APTA
953 CAMILA GOMES DA CUNHA APTO
955 ERBERSON DOS SANTOS ARAGAO APTO

PABLA DANIELE FREITAS SENA956 APTA
957 ANGELICA CARVALHO DE SA APTA

VALZIFRAN SILVA FONTES
(M S nT 0003164-85 2018.8.03 0000)
ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA
(M.S n°.00Q3113-74.2018.8.03.0000)

958 APTO

961 APTA

962 ROMARIO GARRIDO DA SILVA APTO
Macap£/AP, 02 de julho de 2019

BRENDA KAREOLAYNE DOS SANTOS
LIMA

964 APTA

SUELEM AMORA^ TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto n° 1535/2018

965 LETICIA SCHEER MENDONQA APTA

966 DAIANE DA SILVA ROCHA APTA
HELOANE GOMES TRINDADE968 APTA

969 YASMINY SILVA DE MORAES APTA
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ANEXO UNICO CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Dibrio Oficial do Estado do Amapb n°

6476 de 06 de julho de 2017.

2 CONSIDERANDO os Resultados Definitivos da 3° FASE - EXAME
DE CAPACIDADE FISICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA
— TAAF, inserido nos Editais n° 148 e 149/2019,

c 2a.
«.£ 21 *1

1* 1
B “

v: a
6 ?

«

^r
U

« E< NOME £ RESIXTADO-i S.E -
II

JZy <i>

z'

1 a
2 £u RESOLVE:<

KARINA BORGES DA SII .VEERA
(M S: 00014Q6-37.2019 . 8.03.0000)

2 100 30 Ate 1,00 501126 9” APTA9” Convocar os candidatos APTOS na 3° FASE - TAAF, para
participarem da 4° FASE - TESTE DE AVALIAQAO PSICOLOGICA - TAP
nos termos do Capitulo 13 do Edital de Abertura do Concurso Publico para
provimento de vagas ao cargo de Soidado do Quadro de Pragas Policiais
Militares Combatentes da Pollcia Militar do Estado do Amapb (SDQPPMC),
conforme relagao constante nos Anexos I e II deste Edital.

1. DO TESTE DE AVALIAQAO PSICOL6GICA TAP.

m rep. rri m

EDITAL N° 149/2019 - RESULTADO DEFINITIVO DA 3a FASE - EXAME
DE CAPACIDADE FISICA - TESTES DE AVALIAQAO

E APTIDAO FISICA- TAAF

Serao convocados para a 4a Fase - TAP, os candidatos aptos na 3a

Fase - Exame de Capacidade Fisica - Testes de Avaliagbo e Aptidao Ffsica

— TAAF.

1.1
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de

suas atribuigoes e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA -
CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Dibrio Oficial do Estado do Amapb n°
6476. de 06 de julho de 2017.

Considerando as convocagdes contidas nos Editais n° 133 e
139/2019 - CONVOCAQAO PARA A 3a FASE - EXAME DE CAPACIDADE
FfSICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA -TAAF,

1.2 O TAP , de presenga obrigatbria e de carater eliminatbrio , sera
realizado pela Divisao Psicossocial da Pollcia Militar do Estado do Amapa,
por meio de subcomissao designada para este fim especifico, e tem por
objetivo analisar as condigoes psicolbgicas do candidato, suas
caracterlsticas e aptidoes para frequentar o CFSD PM, de acordo com o
perfil exigido para o cargo de Soidado Policial Militar.

candidatos convocados deverbo se apresentar
impreterivelmente nos dias, locais e horbrios estipulados no item 2 deste
Edital, munidos de caneta esferografica azul ou preta e de documento de
identificagao oficial com foto.

1.4 A Avaliagbo Psicologica constarb de 02 (duas) etapas distintas,
porbm integradas. A composigbo da avaliagao sera constitulda de testes
Psicologicos e Entrevista Individual, que serbo aplicados por Psicologos,
designados por Portaria especlfica, atravbs dos seguintes instrumentos:

1.4.1. A aplicagbo de Testes Psicologicos, compreenderb:

a) Teste de personalidade;
b) Teste de Inteligbncia (nao verbal);
c) Teste de Atengao.

R E S O L V E:

1.3 Os
I - Tornar Publico no Anexo I deste Edital o resultado dos Recursos

interpostos pelos candidatos nos termos do subitem 1.12 dos Editais n° 133
e 139/2019 - CONVOCAQAO PARA A 3a FASE - EXAME DE CAPACIDADE
FISICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FlSICA — TAAF -
CFSD/QPPMC/PMAP, em conformidade com a Ata encaminhada atraves
do Oficio n° 316/2019-DEI/PMAP.

II - Tomar Publico no Anexo II deste Edital o Resultado Definitivo

da 3a Fase - Exame de Capacidade Fisica - Testes de Avaliagao e Aptidao
Fisica — TAAF, em conformidade com a Ata encaminhada atraves do Oficio

n° 316/2019 — DEI/PMAP.

Macapa/AP, 02 de julho de 2019.
1.4.2. A entrevista psicolbgica individual buscara avaliar o perfil
psicolbgico do candidato em fungao da carreira a ser exercida.

1.5 Ficam estabelecidos os seguintes parametros de definigao de perfil
Psicolbgico do Soidado PM, a saber:

SUELEM A'M^ASVWORAFURTADO
Secretbria de Estado da Administragao

Decreto n° 1535/2018

CARACTERISTICA DESCRIQAOPARAMETRO

Habilidade de conhecer as proprias
emogoes diante de um estlmulo
controlando-as de forma que nao
interfiram em seu comportamento.

ANEXO I
Controle Emocional Adequado

TESTE QUE

GEROU A
INAPTIDAO

RESULTADO
DO RECURSO

INDICE

OBTIDO
DATA DE

INAPTIDAO
NOMECLAS.

Preocupagao antecipada com aceleragao
das fungoes organicas, que pode afetar
sua capacidade de reagao diante de
situagoes de estresse.

22/05/2019
23/05/2019

AnsiedadeINDEFERIDO DiminuidaRAULE FERREIRA LIMA1115

NATACAO INDEFERIDO25m24/05/20191118 TAIANE PAES DA SILVA
Incapaddade de controlar as emogoes e
tendencias a reagir de forma brusca e
intensa, diante de um estlmulo intemo ou
externo.

Impulsividade Diminuida

ANEXO II

Atitude de autodomlnio, presenga de
esplrito e confianga nos proprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta
e decidida, acreditando em si mesmo

^

Autoconfianga Adequada

CLAS. RESULTADONOME
Habilidade de manter suas atividades em
bom nivel, quando privado da satisfagao
de uma necessidade pessoal em uma
dada situagbo profissional ou pessoal.

Resistencia a
Frustragao

Adequada
1097 APTOROBSON LUAN DO NASCIMENTO VARONIL DE SOUSA

1115 RAULE FERREIRA LIMA AUSENTE
Grau de inteligencia global dentro da faixa
media aliado a capacidade de incorporar
novos conhecimentos e reestruturar
conceitos ja estabelecidos.

1118 TAIANE PAES DA SILVA INAPTA
Inteligencia Mediana1119 APTORUAM DOS SANTOS VIDAL

1120 APTOGABRIEL SILVA DA COSTA
1123 WERVERTON DA SILVA CARDOSO APTO Capacidade para memorizar sons e

imagens principalmente fisionomias,
tomando-as disponiveis para a lembranga
imediata.

1127 APTACARLA VIEGAS DE PAULA
Memoria Elevada

NAIANE VIDEIRA DOS SANTOS
(M.S n° 0000996-76.2019.8.03.0000)

1129 APTA

1131 APTODEIVID FURTADOVANZELER Energia que dispoe o individuo e enfrentar
situagbes adversas, direcionando-a de
forma que seja benbfica para si e para a
sociedade mostrando-se uma pessoa
combatida.

1133 MARILIA BASTOS CAMPOS APTA

1135 APTOGEFERSON FARIAS DOS PASSOS Agressividade Moderada
1137 APTORAFAEL CHRISTIAN DE MENEZES FIGUEIRO

1138 APTOFELIPE DUTRA ALVES

Capacidade de o individuo adaptar seu
comportamento as mais diversas
situagoes.

1139 APTOJOAB MACIEL DA COSTA
Levemente

Elevada
Adaptabilidade1142 APTOALEXANDRE SILVA CAMPOS

Capacidade de o individuo agir com
desenvoltura nas mais diversas e/ou
ideias.

Flexibilidade Elevada

Desenvolvimento fisico e psicolbgico de
acordo com a idade cronoloqica.

EDITAL N° 150/2019— CONVOCAQAO PARA A 4a FASE - TESTE DE

AVALIAQAO PSICOLOGICA- TAP
Maturidade Adequada

Capacidade de o individuo tomar decisao
assumindo suas consequencias.

Responsabilidade Elevada

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de

suas atribuigoes e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA -
Capacidade de desenvolver atividades
intensas.

Dinamismo Elevado
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Capacidade de comunicar-se de forma
compreensivel e agradavel.AdequadaComunicagao

Local: Divisao Psicossooial do Comando Geral da Policia Militardo Amapa
Enderego: Av. Caramuru, S/N (Entrada pela lateral do Comando Geral)Capacidade em conviver em grupos de

forma a proporcionar a possibilidade de
fracas afetivas.

Sociabilidade Elevada Bairro: Beirol Cidade: Macapa Estado: Amapa
DATA: CONFORME ANEXO II

Medo irracional ou patologico de
situagoes especificas como: animais,

altura, agua, sangue, fogo, etc, que levam

o individuo a desenvolver evitagbo ou
crises de panico.

HORARIO: CONFORME ANEXO II

AusenteFobias

Macapb/AP, 02 de julho de 2019.

Respeito aos limites alheios com
probidade e decora.

\MOraqTAVoS^?URTADO
Secretaria de Estarao da Administragao

Decreton0 1535/2018

AdequadaHonestidade

SUELEM A

1.6 A Avaliagao Psicologica do candidato indicara, conclusivamente, um
dos seguintes resultados:

ANEXO IAPTO: significando que o candidato apresentou perfil psicolbgico
compativel com o exigido para o cargo pleiteado;

II- INAPTO: significando que o candidato nao apresentou perfil
psicolbgico compativel com o exigido, portanto, automaticamente eliminado
do Concurso.

I.

DATA: 08/07/2019 / SEGUNDA-FEIRA

ABERTURA DOS PORTOES: 07h00min
FECHAMENTO DOS PORTOES: 07h30min

NOMECLAS.

ROBSON LUAN DO NASCIMENTO VARONIL DE SOUSA1097AUSENTE: significando que o candidato nbo compareceu para a
Avaliagao Psicologica, sendo automaticamente eliminado do Concurso.

Os candidatos considerados inaptos na Avaliagao Psicolbgica
receberbo o resultado atravbs de entrevista devolutiva com o psicblogo,

conforme cronograma a ser publicado no Edital de resultado preliminar.

Nao sera permitida a entrada de pessoas estranhas no local de
aplicagao do teste, sob qualquer justificativa, sendo admitido tao somente o
candidato relacionado nos termos dos Anexos I e II deste Edital nos dias e
horarios estipulados.

IH-
1119 RUAM DOS SANTOS VIDAL

1120 GABRIEL SILVA DA COSTA

WERVERTON DA SILVA CARDOSO1.7 1123

1127 CARLA VIEGAS DE PAULA

NAIANE VIDEIRA DOS SANTOS1129

1131 DEIVID FURTADO VANZELER
1.8 1133 MARILIA BASTOS CAMPOS

GEFERSON FARIAS DOS PASSOS1135

RAFAEL CHRISTIAN DE MENEZES FIGUEIRO1137

1138 FELIPE DUTRA ALVES

1139 JOAB MACIEL DA COSTANo local e data da aplicagao do teste, nbo sera disponibilizado ao
candidato “Vaga de Estacionamento” ou "Guarda Volumes” assim, a Policia

Militar do Amapb nbo se responsabilizara pela perda ou extravio de
documentos, objetos ou equipamentos eletrbnicos 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.

1.10

1.9
1142 ALEXANDRE SILVA CAMPOS

KARINA BORGES DA SILVEIRA
(M.S: Q001406-37.2019.8 03.0000)

1126

ANEXO II

Sera excluido o candidato que:

DATA: 09/07/2019 / TERQA-FEIRA
apresentar-se apos o horario estabelecido, nao se admitindo

qualquer tolerbncia,

apresentar-se em local e data diferente daqueles constantes na
convocagbo oficial;

nao comparecer a qualquer das etapas, seja qual for o motive

a)
ABERTURA DOS PORTOES: 07h00min
FECHAMENTO DOS PORTOES: 07h30min

b) NOMECLAS.

ROBSON LUAN DO NASCIMENTO VARONIL DE SOUSA1097
C)

1119 RUAM DOS SANTOS VIDAL

GABRIEL SILVA DA COSTA
alegado;

1120nbo apresentar documento Oficial que bem o identifique;

ausentar-se do local durante a aplicagao do teste;
estiver portando armas , mesmo que possua o respectivo porte;
langar mbo de meios ilicitos ou implementos para a execugbo dos

nao devolver integralmente o material quando recebido;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em

comportamento indevido.

d)
WERVERTON DA SILVA CARDOSO1123e)

1127 CARUWIEGAS DE PAULAf)
NAIANE VIDEIRA DOS SANTOSg) 1129

Testes; DEIVID FURTADO VANZELER1131
h) MARILIA BASTOS CAMPOS1133

') GEFERSON FARIAS DOS PASSOS1135

RAFAEL CHRISTIAN DE MENEZES FIGUEIRO1137

1138 FELIPE DUTRA ALVES
1.11 Ao ingressar no local de realizagao dos testes, o candidato devera
manter desligado qualquer aparelho eletronico que esteja sob sua posse,
ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibragbo e silencioso.

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

1.13 Motivara, 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, as Instrugbes ao Candidato ou as Instrugoes
constantes do teste, bem como o tratamento indevido e descortes a
qualquer pessoa envolvida na aplicagao das provas.

1139 JOAB MACIEL DA COSTA

ALEXANDRE SILVA CAMPOS1142

KARINA BORGES DA SILVEIRA
(M.S. 0001406-37.2019.8.Q3.QQ00)1126

PORTARIA N° 490/06-2019-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 (trSs) meses de Licenga-Especial
PrSmio por Assiduidade, na forma do artigo 101,

da Lei n° 0066/93, a servidora abaixo relacionada,

integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapa, lotada na SEMA:

1.14 Serb oportunizado a interposigao de recurso ao candidato Inapto r.c
Teste de Avaliagao Psicoldgica - TAP pelo prazo de 02 (dois) dias uteis
apos a entrevista devolutiva constante do item 1.7

2. DO LOCAL E DATA

2.1 A aplicagao dos Testes Psicologicos previstos no item 1.4.1, se darb
no dia, hora e local abaixo:

no

: Ana Paula Gama de Andrade
Educador Socio-Ambiental

: 0063510-3-01
: 03/04/2010 a 02/04/2015

: 01 a 30/08/2019, 01 a
30/05/2020 e 01 a 30/03/2021

: E-DOC n° 314.488248/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)Local: Divisao Psicossocial do Comando Geral da Policia Militar do Amapa

Enderego: Av. Caramuru, S/N (Entrada pela lateral do Comanrln Gprai)
Bairro: Beirol

" ~J Cidade: Macapa
DATA: CONFORME ANEXO I
HORARIO: CONFORME ANEXO I

PROCESSO
Estado: Amapa

Macapa-AP, 19 de junho de 2019.

2.2 A Entrevista Psicolbgica Individual prevista no Item 142 se darb
nos dias, hora e local abaixo:

ASTRID
Coorden/adora de Gestao de Pessoas/SEAD
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QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

06/11/2013 a 05/11/2018
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479229/2019

PORTARIA N° 518/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAQAO, usando das atribuipoes 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) SEED:

: E-DOC n° 314.483358/2019PROCESSO

Angela do Carmo Louzada
Tecnico em Enfermagem
'0113546-5-01
19/12/2013 a 18/12/2018
01 a 30/08 , 01 a 30/11/2019 e 01
a 30/11/2020

: E-DOC n° 314.483355/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERiODO(S)

Macapa-AP, 26 de junho de 2019.

If
ASTRlfa MAI
Coordenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 520/06-2019-CGP/SEAD

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

Conceder 03 (trds) 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) SEED:

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

S SANTOS CAVALCANTE
PROCESSO

: Antonio Marcos de Andrade
Ferreira

: Enfermeiro
: 0113561-9-01
: 23/12/2013 a 22/12/2018
: 01 a 30/08 , 01 a 30/10/2019 e 01

a 30/05/2020
: E-DOC n° 314.483352/2019

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

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

Cynthia Mara Ribeiro Farias
Professor (a)
0045252-1-01

15/07/2007 a 14/07/2012
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.478803/2019

PROCESSO

Macapa-AP, 26 de junho de 2019.SERVIDOR(A) Raimundo Nonato Ferreira da
Silva
Professor (a)
0043128-1-01
07/02/1997 a 06/02/2002
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479199/2019

11
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Layane do Nascimento Souza
Professor (a)
0113055-2-01
21/10/2013 a 20/10/2018
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479454/2019

SERVIDOR(A) Suelci Maria Brito da Costa
Ramos
Professor (a)
0031573-7-01
03/05/1999 a 02/05/2004
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479179/2019

PORTARIA N° 523/06-2019-CGP/SEAD

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

Conceder 03 (tres) meses de Llcenga-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:

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

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

Leila Marreiros Carvalho
Professor (a)
0086250-9-01
01/03/2006 a 28/02/2011
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479462/2019i SERVIDOR(A)

CARGO
; MATRICULA

QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Urivania dos Santos Reis
Professor (a)
0043309-8-01
13/05/2002 a 12/05/2007
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.478567/2019

SERVIDOR(A) Liliane de Padua Carmo dos
Santos
Professor (a)
0088347-6-01
29/07/2006 a 28/07/2011
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479468/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

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

Silvia Claudia Cunha Maues
Enfermeiro
0087181-8-01
18/05/2011 a 17/05/2016
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.493272/2019

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

Valdineia Favacho Aleixo
Professor (a)
0031529-0-01
03/05/2004 a 02/05/2009
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.478538/2019

SERVIDOR(A) Luciana do Nascimento
Pereira

: Professor (a)
: 0110595-7-01
: 08/04/2013 a 07/04/2018
: 01/08 a 29/10/2019
: E-DOC n° 314.479475/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) Danielle Cristine Martins da
Silva
Terapeuta Ocupacional
0112668-7-01
13/08/2013 a 12/08/2018
12/08 a 09/11/2019
E-DOC n° 314.483470/2019

Macapa-AP, 26 de junho de 2019.

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

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

Lucio Mauro Caldas Oliveira
Professor (a)
0085800-5-01
23/02/2006 a 22/03/2011
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479483/2019

ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordfenadora de Gestao de Pessoas/SEAD

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

Edidanierr Abreu e Silva
Tecnico em Higiene Dental
0110173-0-01
30/01/2013 a 29/01/2018
07/08 a 04/11/2019
E-DOC n° 314.483495/2019

PORTARIA N° 519/06-2019-CGP/SEAD

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

Conceder 03 (tres) meses de Licensa-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 Amap&, lotados no(a) SEED:

Macapa-AP, 26 de junho de 2019.

G
SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO

PERIODO(S)

Ellen Santos do Amaral
Nutricionista
0109001-1-01
04/01/2013 a 03/01/2018
01 a 30 /08, 01 a 30/10/2019 e 02
a 31/01/2020
E-DOC n° 314.483487/2019

ASTRII OS SAN ANTE
Coordehadora de Gestao de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 521/06-2019-CGP/SEAD

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

Conceder 03 (tr§s) 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)

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

Madson Viana de Freitas
Professor (a)
0112216-9-01
14/08/2013 a 13/08/2018
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479318/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

Josinete Pereira da Silva
Tecnico em Enfermagem
0114376-0-01
16/12/2013 a 15/01/2019
01 a 30/08/2019, 01 a
30/03/2020 e 01 a 30/04/2021
E-DOC n° 314.483516/2019PROCESSOSERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Maria Rodrigues Guimaraes
Professor (a)
0090766-9-01
02/07/2012 a 01/07/2017
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.479280/2019

Macapa-AP, 26 de junho de 2019.A$an Alquebir de Nazare
Cardoso Mesquita
Odontologo
0110195-1-01
15/02/2013 a 14/02/2018
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.483339/2019

RI^̂ ^A^̂ ^TOSC^LCANTE
>r<jtenadora de Gestao de Pessos

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

: Missy Lany Pereira de Oliveira
Barros

: Professor (a)
: 0110638-4-01
: 09/04/2013 a 08/04/2018
: 01/08 a 29/10/2019
: E-DOC n° 314 479326/2019

SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) Andrea
Figueiredo
Fisioterapeuta
0089700-0-01
22/03/2012 a 21/03/2017
01 a 30 /08/2019, 01
30/07/2020 e 01 a 30/07/2021
E-DOC n° 314.483348/2019

Figueiredo e

PORTARIA N° 532/06-2019-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 Licen9a-Especial
PrSmio 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:

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

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

Nadia Sampaio da Silva
Professor (a)
0099416-2-01
25/03/2010 a 24/03/2015
01/08 a 29/10 /2019
E-DOC n° 314.479274/2019

a

PROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

Andr6ia Duarte Sanches
Tecnico em Enfermagem
0112644-0-01
24/07/2013 a 23/08/2018
01 a 30/08. 01 a 30/11/2019 e 01
a 30/03/2020

SERVIDOR(A) : Rita de Cassia Palmerim
Brazao
Professor (a)

: 0095035-1-01

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

Adriana Barbosa de Souza
Tecnico em Enfermagem
0089832-5-01
26/03/2007 a 22/06/2012
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.483344/2019

PORTARIA N° 534/06-2019-CGP/SEAD SERVIDOR(A)

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Rafaele Prado da Costa
Tecnico em Enfermagem
'0113706-9-01
17/12/2013 a 14/02/2019
01/08 a 29/09 e 01 a 30/11/2019
E-DOC n° 314.483731/2019

A COORDENADORA DE GESTAO DE
DA SECRETARIA DE

PESSOAS

ADMINISTRAQAO, usando das atribuipdes que

dee06/0°3/9°3 reeslSePela 103/98-SEAD-
SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

: Ana Valeria dos Santos Silva
Odontologo

: 0039979-5-01
: 29/05/2006 a 28/05/2011
: 01 a 30/08, 01 a 30/10/2019 e

03/02 a 03/03/2020
: E-DOC n°314.483362/2019

SERVIDOR(A) Regina do Socorro Filgueira
Menezes
Tdcnico em Enfermagem

0070898-4-01
25/04/2010 a 24/04/2015
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.483727/2019

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 Amap£, lotados no(a) SESA:

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSOPROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

: Carmolene Queiroz Santos
: Auxiliar Oper. Ser. Diversos
: 0029593-0-01
: 23/10/2004 a 22/10/2009
: 01 a 30/08, 01 a 30/12/2019 e 01

a 30/07/2020
: E-DOC n° 314.485732/2019

Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

; Elane Cristina Costa

Figueiredo
: Enfermeiro
: 0109329-0-01
: 02/01/2013 a 01/01/2018

: 09/08 a 06/11/2019
: E-DOC n° 314.483493/2019

SERVIDOR(A)

ASTRlDjMARIA DOS SANTOS CAVALCANTE

Coordehadora de Gestao de Pessoas/SEAD

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

PROCESSO

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

Dirley Cardoso Moreira
Enfermeiro
0089910-0-01
24/03/2012 a 19/09/2017
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.483479/2019

Gardenia Menezes de Araujo

Enfermeiro
089909-7-01
24/03/2012 a 22/05/2017
01 a 30/08 e 01/12/2019 a
29/01/2020

: E-DOC n°314.483507/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PORTARIA N° 551/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS

DA SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAQAO, usando das atribuipoes 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)

PESCAP:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

: Ester Jennings Marinho
Tecnico em Enfermagem

: 0109615-0-01
: 08/01/2013 a 08/03/2018
: 01 a 30/08, 01 a 30/12/2019 e 01

a 30/05/2020
: E-DOC n° 314.483503/2019

PROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

liana Patricia da Costa Oliveira
: Assistente Social
: 0048758-9-01
: 12/05/2008 a 11/05/2013
: 01 a 30/08/2019, 01 a

30/07/2020 e 01 a 30/07/2021
: E-DOC n° 314.483511/2019

PROCESSO

Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

> MARIA DOS SANTdSCAVALCANTE
Coordertadora de Gestao de Pessoas/SEAD

: Francisco Pereira Canafistula
: Extensionista em Pesca e

Agricultura
: 0102238-5-01

: 19/07/2010 a 18/07/2015
: 01/08 a 29/10/2019

: E-DOC n° 314.497679/2019

SERVIDOR(A)
CARGO

f\ PROCESSO

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

Lucelia de Oliveira Barrozo
: Tecnico em Enfermagem
: '0110104-8-01
: 09/01/2013 a 09/03/2018
: 01 a 30/08, 01 a 30/11/2019 e 01

a 30/07/2020
: E-DOC n°314.483612/2019

MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

PROCESSO
PORTARIA N° 533/06-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA

ADMINISTRAQAO, usando das atribuipoes 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:

Macapa-AP, 28 de junho de 2019.
PROCESSO

lenadora de Gestao de Pessoas/5SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Luciane dos Santos Paes
Assistente Social
0114097-3-01
11/12/2013 a 10/12/2018
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.483606/2019

Desporto e Lazer

Alberto Cavalcante Made! Junior
SERVIDOR(A)
CARGO

Jair Reis de Araujo
T6cnico em Nutripao e
Dietetica

: 0105378-7-01
: 05/07/2011 a 04/07/2016
: 01/08 a 29/09, 01 a 30/11/2019
: E-DOC n° 314.483545/2019

Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

ASTRIDjMARWDOS SANTOS CAVALCANTE
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

Coordehadora de Gestao de Pessoas/SEAD P O R T A R I A

(P) n° 038 /2019-GAB/SEDELSERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

: Jaqueline David da Silva
: Tecnico em Enfermagem
: 0109660-5-01
: 08/01/2013 a 08/03/2018
: 01 a 30/08, 01 a 30/09 e 01 a

30/11/2019
: E-DOC n° 314.483579/2019

O Secretario de Estado do

Desporto e Lazer /SEDEL, no uso de suas

atribuipoes legais que Ihe sao conferidas pelo

Decreto n° 4456/16 de 20 de Dezembro de 2016,

pelo Artigo 68 da Lei n° 0811 de 20 de fevereiro

de 2004 e Decreto Estadual n° 4275, de 14 de

setembro de 2005, e conforme Memo. N°
014/2019-COEL/SEDEL e,

PORTARIA N° 535/06-2019-CGP/SEAD

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

Conceder 03 (tres) meses de Licenpa-Especial
Pr§mio 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:

PROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)

Joelma Cassia da Silva Lopes
Tecnico em Enfermagem

: 0089765-5-01
: 21/03/2007 a 20/03/2012
: 01/08 a 29/09/2019 e 01 a

30/01/2020
: E-DOC n° 314.483555/2019

Resolve
PROCESSO

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

Lucineide Tavares da Silva
Nutricionista
0114083-3-01
11/12/2013 a 09/01/2019
01/08 a 29/10/2019
E-DOC n° 314.483596/2019

Autorizar oArt. 1°
deslocamento dos Servidores abaixo

relacionados para viajarem ate os Municipios

de Laranjal do Jari, Vitoria do Jari e Serra do

Navio no periodo de 28/06/2019 a 02/07/2019,
com finalidade de conferencia, recolhimento e

verificapao da validade dos documentos das

Escolas e Alunos que participarao da Etapa

Estadual dos Jogos Escolares 2019.

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

Jose Luiz Picanpo da Silva
Enfermeiro
0089815-5-01
26/03/2007 a 22/06/2012
01 a 30/08 e 01/10 a 29/11/2019
E-DOC n° 314.483551/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERiODO(S)

Naiara de Moraes Prata
Tecnico em Enfermagem
0113681-0-01
19/12/2013 a 18/12/2018
01 a 30/08/2019,01 a 30/03 e 01
a 30/12/2020
E-DOC n° 314.483712/2019

SERVIDOR(A) Lidiane de Souza Soares de
Souza

: Tecnico em Enfermagem
: 0109595-1-01
: 08/01/2013 a 07/01/2018
: 01 a 30/08 e 01/11 a 30/12/2019
: E-DOC n° 314.483590/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUENIO
PERIODO(S)
PROCESSO

• Paulo Jose dos Santos de

Morais

• Orivaldo Santos Costa

• Jonailson Correa Cruz

PROCESSO

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

Priscilla Farias Ozela
Farmacfcutico
0113630-5-01
11/12/2013 a 10/12/2018
01 a 30/08 e 01/11 a 30/12/2019
E-DOC n° 314.483717/2019

Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

ff&Js&sffeaSfs
dqnadora de Gestao de Pessoas/!

Art. 2° - Esta Portaria entra em

vigor na data de sua publicapao.ASTRI
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Art. 3°- De-se Ciencia,

Publique -se e Cumpra-se.
Art. 3°- De-se Ciencia

Publique-se e Cumpra-se.
P O R T A R I A ( P ) n°. 141/2019-SEINF

A SECRETARIA . DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA EM EXERCICO, no uso de
suas atribuigoes legais, conferidas pelo Decreto
n° 1431, de 26 de abril de 2017, e em
consonancia com a Portaria n° 138/2019 - SEINF,
e tendo em vista o Memo. n° 020/2019 -

NAF/SEINF, de 25 de junho de 2019,

-AP, 28 junho de 2019.
/

Aj^t'KTO C M

Maca Macapal-AP, 28 de jiwiho de 2019.

-/BEKTO C. MA/FI JKteRETARhn IM S>:DPL/GKA
0'ccsisrv ** 4436/2016

. era JR .
DA S'KDBl/GP^ltoCTB^ +«6/2016

Considerando que a Administrate
Publica deve observar o principio da eficiencia
previsto no art. 37 da Constituigao Federal;

Considerando disposto de art. 67 da Lei
8.666 de 21 de junho de 1.993 que determina o
acompanhamento e a fiscalizagao da execugao
dos contratos por representante da
Administragao especial designado;

P O R T A R I A

Infraestrutura
Alcir Figueira Matos

(P) n° 039 /2019 -GAB/SEDEL

O Secretario de Estado do
Desporto e Lazer/SEDEL, no uso de suas
atribuigoes legais que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 4456/16 de 20 de Dezembro de 2016,
pelo Artigo 68 da Lei n° 0811 de 20 de fevereiro
de 2004 e Decreto Estadual n° 4275, de 14 de
setembro de 2005, e conforme Memo. N°
014/2019-COEL/SEDEL e,

R E S O L V E:P O R T A R I A (P ) n.° 137/2019-SEINF
O SECRETARIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA no uso de suas atribuigoes
legais, conferidas pelo Decreto n° 0790 , de 26 de
margo de 2018
R E S O L V E:
Art. 1° - Tornar publico a indicagSo dos servidores
abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de
Pessoal do Governo do Estado do Amapa, lotados
nesta SEINF, como FISCAL DE OBRA e
GESTOR DO CONTRATO N° 018/2015-

UCONT/SEINFGEA , cujo objeto trata da
CONSTRUQAO DE 01 (UMA) FABRICA DE
BENEFICIAMENTO DE PQLPAS DE FRUTAS,
NO MINICIPIO DE MACAPA-AP.
Art. 2° - O prazo de atuagSo como fiscal da obra,
se inicia com a emissSo da Ordem de Servigo
expedida pelo setor competente, se estendendo
ate a conclusSo dos servigos, com a emissao do
Termo de Verificagao e Recebimento da Obra.
FISCAL DA OBRA
Eng0. Civil MARCOS ROCHA DE ANDRADE
JUNIOR
GESTOR DO CONTRATO
JOSE ADENALDO SANTOS BITTENCOURT
Art. 3° - Ficam revogadas as disposigoes em
contrario.
SECRETARIA
INFRAESTRUTURA, em Macap£ 26/06/2019.

ALCIR/fIGO0RA MATOS
SECRETARIO DE ESTADO DA

INFRAESTRUTURA
DECRETO N° 0790/2018

Art. 1°. Designar a servidora EDNA DOS
SANTOS SERRAO SANTOS, ocupante do cargo
efetivo de Assistente Administrative, para
fiscalizar o Contrato n° 015/2019, firmado entre
SEINF e WHERLLES SILVEIRA DE ARAUJO -
Objeto AGUA MINERAL SEM GAS, a contar 03
de junho de 2019.

Art. 2°. A fungao para qual foi designada a
servidora acima mencionada, sera exercida pelo
prazo necessario a conclusao das atribuigoes
que Ihes foram conferidas, com apresentagdo
de relatbrio conclusivo.

Resolve,

Art. 1°
deslocamento dos Servidores abaixo

relacionados para viajarem ate os Municipios
de Porto Grande, Ferreira Gomes e Amapa no
periodo de 03/07/2019 a 08/07/2019, com
finalidade de conference, recolhimento e
verificagao da validade dos documentos das
Escolas e Alunos que participarao da Etapa
Estadual dos Jogos Escolares 2019.

• Paulo Jose dos Santos de
Morais

• Orivaldo Santos Costa

• Jonailson Correa Cruz

Autorizar o

Dd-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, em jyiacapS-AP, 28 de junho
de 2019.

Glauoterteglna Maders
Secretaria em Exercicio/SEINF

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

Art. 3°- De-se Ciencia ,
Publique-se e Cumpra-se.

DE ESTADO DA

ATO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO N° 008/2018 -

UCONTSEINF/GEA
PARTES
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, por
intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA - SEINF, e a Empresa, J. B.

& SOUZA LTDA - ME.

lao6pa-AP, 28 cte jurjho

wo c. MAcnftte

de 2019.

ALB
- !-.CKLTARiO DA SKDEL/MA

4436/2016 FUNDAMENTO LEGAL:

Este Aditivo encontra seu fulcro legal embasado

na Clausula Quinta do Contrato original , no Art.

57, § 1°, Inciso IV e no Art. 65, § 1° e 2° da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragOes
posteriores.
OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o
acrescimo qualitative e quantitative ao valor do
Contrato n° 008/2018
constante da Clausula Quinta

DA ALTERAQAO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
Prorrogagao do Prazo de execugao da Obra
referente ao Contrato n° 008/2018
UCONT/SEINF/GEA, por 14 (quatorze) dias.
ProrrogagSo do Prazo de Vigencia do Contrato n°
008/2018 - UCONT/SEINF/GEA, por 12 (doze)
dias.
Fica alterada a Clausula Setima - Do Prazo da
Execugao da Obra:
O prazo da execugao da obra, sera prorrogado por
mais 14 (quatorze) dias ate 27/06/2019 nos termos
do art 57 da Lei n° 8.666/1993.
Fica alterada a Clausula Decima Sexta- Do Prazo

da Vigencia e da Eficacia:
O prazo da vigencia do contrato, sera prorrogado
por mais 12 (doze) dias ate 27/06/2019 nos termos
do art 57 da Lei n° 8.666/1993

Macapa-AP, 15 de junho de 2019

P O R T A R I A ( P ) n°. 140/2019-SEINF

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA EM EXERCICO, no uso de

suas atribuigdes legais, conferidas pelo Decreto
n° 1431, de 26 de abril de 2017, e em
consonancia com a Portaria n° 138/2019 - SEINF,
e tendo em vista REQUERIMENTOS/COB/SEINF
de 24 e 26 de junho de 2019,

PO R T A R I A

(P) n° 040 /2019-GAB/SEDEL

O Secretario de Estado do
Desporto e Lazer /SEDEL, no uso de suas

atribuigoes legais que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 4456/16 de 20 de Dezembro de 2016,
pelo Artigo 68 da Lei n° 0811 de 20 de fevereiro
de 2004 e Decreto Estadual n° 4275, de 14 de
setembro de 2005, e conforme Memo. N°
014/2019-COEL/SEDEL e,

UCONT/SEINF/GEA,

R E S O L V E:

Art. 1°. Designar o Servidor CLAUDIO
NASCIMENTO FEIO- Analista em Infraestrutura

Gerente
Edificagoes/NUED/COB/SEINF, Cddigo CDS - 2,

para substituir o servidor ADAILSON OLIVEIRA
BARTOLOMEU - Analista em Infraestrutura e

Coordenador de Obras Publicas/COB/SEINF,
Codigo CDS - 3, no periodo de 01 a 30/07/2019,
motivo do afastamento: usufruto de ferias,
outorgando-lhes amplos poderes para assinar
documentos e executar outras atividades que

se fizerem necessario.

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

deNucleodee

Resolve,

Art. 1°
deslocamento dos

relacionados para viajarem ate os Municipios
de Curias e Sao Joaquim do Pacui no periodo
de 11/07/2019 a 15/07/2019, com finalidade de
conferencia, recolhimento e verificagao da

validade dos documentos das Escolas e

Alunos que participarao da Etapa Estadual dos
Jogos Escolares 2019.

Autorizar o

Servidores abaixo

De-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.

• Paulo Jose dos Santos de

Morais

• Orivaldo Santos Costa

• Jonailson Correa Cruz

ESTADO DA
>a-AP, 28 de junho

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA, em M
de 2019.

PEDRO BARRQSTuO R6GO BAPTISTA

Secreterio AdjOntckde Gestao/SEINF
Dec. NM($6/2018

iffaMaders
Secretary em Exercicio/SEINF

GlArt. 2° - Esta Portaria entra em

vigor na data de sua publicagao.
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i EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N° 008/2019- SEINF/GEA
Processo: n° 196. 463171/2019-SEINF
PARTES
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, por
intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA - SEINF, e a Empresa
ARTE CONSTRUgOES E ENGENHARIA LTDA -

5304,de 07 de novembro de 1.997.

Considerando o teor do Memo, de n°
006/2019 - COEMA, de 17 dejunho de 2019.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N° 029/2017-UCONT/SEINF/GEA
Processo: n° 196. 425184/2019-SEINF
PARTES
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA por
intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA — SEINF, e a Empresa G.H.R.
CONSTRUgOES E TERRAPLENAGEM LTDA -
EPP.

FUNDAMENTO LEGAL:
Este Aditivo encontra seu fulcro legal embasado
na Clausula Quinta, Clausula S6tima e Clausula
DScima Sexta do Contrato Original, no art. 57, §
1°, Incisos I, III e IV e do Art. 65, § 1° e 2° da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1°- Homologar o deslocamento dos

servidores, RENATTA SANTOS SERAFIM, Conselheira do

COEMA, CHARLES RICARDO FERREIRA REIS,
Conselheira do COEMA, de Macapd-AP ate o Municipios
de Ferreira Gomes,Pracuuba e Amapd no periodo de 17 a

19.06.2019, onde participaram de audiencia Publica que
discutiram a Concessao Florestal na Floresta Nacional do
Amapa/FLOTA. Autorizar tambSm o deslocamento do
servidor MAURICIO MENDES PIRES FILHO, Motorista,
para conduzlr o veiculo de transportes.

EPP.

FUNDAMENTO LEGAL:
A celebragSo deste Termo Aditivo, justifica-se pela
necessidade de prorrogagcio do prazo de
execugSo dos servigos, conforme justificativa de
fls. 04-08, encaminhada pelo Fiscal do Contrato.
Este Aditivo encontra seu fulcro legal embasado
na Clausula Setima e Decima Sexta do Contrato
original, no Art. 57, § 1°da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alteragoes posteriores.
OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
1. Prorrogagao do Prazo de execugSo da Obra
referente ao Contrato n° 008/2019 - SEINF/GEA,
por 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias .

2. Prorrogagao do Prazo de Vigencia do Contrato
n° 008/2019 - SEINF/GEA, por 320 (trezentos e
vinte) dias.
DAS ALTERAQGES:
1. Fica alterada a Clausula S6tima-Do Prazo da
Execugao da Obra:
1.1. O prazo da execugSo da obra que expirou
em 10/06/2019 sera prorrogado por mais 285
(duzentos e oitenta e cinco) dias, ficando seu
prazo de execugao para o dia 21/03/2020, nos
termos do art. 57, § 1°da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alteragOes posteriores.
2. Fica alterada a Clausula Decima Sexta - Do
Prazo da Vigencia e da Eficacia:
2.1. O prazo de vigencia do contrato que expirou
em 06/05/2019 sere prorrogado por mais 320
(trezentos e vinte) dias ficando seu prazo de
execugao para o dia 21/03/2020, nos termos do
art. 57, § 1°da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alteragbes posteriores.

Macapa-AP, 27 -de>jtiqho de 2019

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
1. O acrescimo qualitative e quantitative ao valor do

Contrato n° 029/2017 -
constante da Clausula Quinta:
2.ProrrogagSo do Prazo de execugSo da Obra

referente ao Contrato n° 029/2017 -
UCONT/SEINF/GEA, por 41 (quarenta e urn) dias,

constante da Clausula S6tima do Contrato original.

3. Prorrogagao do Prazo do Prazo de Vigencia do

Contrato 029/2017 - UCONT/SEINF/GEA, por 41

(quarenta e urn) dias constante da Clausula Decima
Sexta do Contrato original.

Art. 2° De-se Cilncia, Cumpra-se e
Publique-se.

UCONT/SEINF/GEA,

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO

AMBIENTE,em Macapa-AP, 27 dejunho de 2019.

ROBERIO klB.
Secretario de Esfado do Meio Ambiente

IELMO NOBRE

P O R T A R I A
( P ) N.° 052/2019 - SEMA/AP

O SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 0342 de 25 de

Janeiro de 2019 e no uso das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.°
5304,de 07 de novembro de 1.997.

DAS ALTERAQOES:

1. Fica alterada a Clausula Quinta - Do Valor e

dos Craditos Orgamentarios

1.1. Do valor inicial de: de R$ 3.470.018,93 (tres

milhoes, quatrocentos e setenta mil, dezoito reais

e noventa e tres centavos), fica acrescido, o valor

de RS 60.647 .01 (sessenta mil, seiscentos e

quarenta e sete reais e urn centavo), passando o

valor atual do Contrato para a importance de R$

3.530.665 ,94 (tr£s milhoes, quinhentos e trinta mil,

seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e

quatro centavos).

Considerando o teor do Memo, de n°
007/2019 - COEMA, de 17 de junho de 2019.

R E S O L V E:
A N

)

Art. 1°- Homologar o deslocamento dos
servidores, RENATTA SANTOS SERAFIM, Conselheira do
COEMA, CHARLES RICARDO FERREIRA REIS,
Conselheira do COEMA, de Macapa-AP ate o Municipio de
Serra do Navio, no dia 21.06.2019, onde participaram de
audiencia Publica que discutiram a Concessao Florestal
na Floresta Nacional do Amapa/FLOTA. Autorizar tamb6m
o deslocamento do servidor MAURlCIO MENDES PIRES
FILHO, Motorista, para conduzir o veiculo de transportes.

.MGLAtfetA REGINA MADERS
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

/EM EXERCICIO
PORTARIA n° 138/2019-SEINF

1.2. Os recursos orgamentarios para a execugao

dos servigos serao oriundos do Programa de

Trabalho:
Natureza da Despesa: 4.4.90.51. Fonte 101 -

Recursos de Transference da UniSo. Nota de

Empenho N°
28/06/2019.

15.451.0030.1042. Tendo como

TERMO DE RETOMADA DO CONTRATO
029/2017-UCONT/SEINF/GEA

Termo de Retomada do Contrato n° 029/2017 -
UCONT/SEINF/GEA ,

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, atraves da
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF,
e a Empresa G.H.R. CONSTRUQOES E
TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATADA.
Considerando o interesse publico, o GOVERNO
DO ESTADO DO AMAPA , pessoa juridica de
direito
00.394.577/0001-25
SECRETARIA
INFRAESTRUTURA - SEINF, representada por
sua Secretaria em Exercicio, Sra. GLAUCIA
REGINA MADERS, em conformidade com o
Termo de ParalisagSo de Obras expedido em 22
de abril de 2019,
RESOLVE:
1 - RESTAURAR a flu£ncia do prazo referente a
CLAUSULA SETIMA
EXECUQAO DA OBRA do Contrato n° 027/2017
-UCONT/SEINF/GEA , paralisado desde 22 de
abril de 2019 a contar do dia 28 de junho de
2019, tendo como previsao de termino da obra o
dia 17 de julho de 2019 .

2 - RESTAURAR a fluencia do prazo referente a
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA E
DA EFICACIA , paralisado desde 22 de abril de
2019 a contar do dia 28 de junho de 2019, tendo
como previsao de vencimento do contrato para o
dia 02 de setembro de 2019.

2019NE00285, emitida em

celebrado entre o
2. Fica alterada a Clausula S6tima - Do Prazo da
Vigencia da Obra, do contrato original:
2.1. Prorroga o prazo de execugao da obra do
contrato Original por mais 41 (quarenta e urn) dias
ficando prorrogado seu prazo de execugao para
27/08/19, nos termos do art. 57 da Lei n°
8.666/1993.

Art. 2° • D6-se Ciencia, Cumpra-se e
Publique-se.

EPP, como GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE,em Macapa-AP, 27 dejunho de 2019.

publico interno , CNPJ (MF)
por intermedio da

ESTADO DA
ROBERIO ALOXO ANSELMO NOBRE

Secretario de Estado do Meio Ambiente
3. Fica alterada a Clausula Decima Sexta-Do
Prazo da Vigencia e da Eficacia:
3.1. Prorroga o prazo de vigencia do Contrato
Original por mais 41 (quarenta e um) ficando
prorrogado sua vigancia para 13/10/2019, nos
termos do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

MacapS-AP, 27 dejytjho de 2019

DE

P O R T A R I A
( P ) N.° 053/2019 - SEMA/AP

0 SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 0342 de 25 de

janeiro de 2019 e no uso das atribuigoes que Ihe sao

conferidas pelo Inciso X do Artigo 38, do Decreto n.°
5304, de 07 de novembro de 1.997.

DO PRAZO DE
etATTEGINA MADERS

SECRETARIA DE.£STADO DA INFRAESTRUTURA

VEM EXERCICIO
PORTARIA n° 138/2019-SEINF Considerando o teor do Memo, de n°

007/2019 - CGTIA/SEMA, de 19 dejunho de 2019.

R E S O L V E:

Meio Ambiente
Roberio Aleixo Anselmo Nobre

Art. 1°- autorizar o deslocamento dos

servidores, PATRICK DA SILVEIRA FARIAS, Especialista

em Geoprocessamento e Ordenamento Territorial, JOSE
MARIA LUZ DO ROSARIO, Analista de Meio Ambiente, de
Macapa-AP ate a Cidade de Brasilia-DF, no periodo de 01
a 06.07.2019, com objetivo de dar continuidade as agoes
de cooperagao tecnica entre a Uniao, os Estados e o
Distrito Federal, de modo a subsidiar a construgao

coletiva e negociada das atividades necessarias para
implantagao do CAR e do SICAR em escola Nacional, e
para promogao e monrtoramento da integragao dos
dados de inscrigao, analise e regularizagao ambiental
entre bancos de dados estaduais e federal..

M ; 28 de junho de 2019

P O R T A R I A
( P ) N.° 051/2019 SEMA/AP

O SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO

AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 0342 de 25 de

janeiro de 2019 e no uso das atribuigoes que Ihe sio

conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.°

GLAuSl/VREGINA MADERS
SECRETARIA DE ESTADO DA

INFRAESTRUTURA
EM EXERCICIO

PORTARIA n° 138/2019-SEINF



12DIÁRIO OFICIALMacapá,02.07.2019 Pág.c
Considerando o disposto no artigo 31, inciso

XI, do Regimento Interno da Secretaria de

Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto

Estadual n° 6.483, de 19 de novembro de 2013;

Considerando as disposigoes do art. 2° da Lei

n° 2.352, de 21 de junho de 2018, que

acrescentou o art. 148-A na Lei n° 0400, de 22

de dezembro de 1997- CTE/AP;

Considerando, ainda , as disposigoes do
Decreto n° 4505 de 26 de novembro de 2018,

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e um de seus estabelecimentos localizados no

Estado do Amapa, uma Caixa Postal Eletrdnica

- CP-e, que e o meio pelo qual o contribuinte

toma conhecimento da comunicagao que Ihe 6

enviada pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Paragrafo unico. Quando do registro de novos

estabelecimentos da empresa, em data

posterior ao credenciamento, sera atribuida

automaticamente uma CP-e.

Art. 6° Apos a procuragao outorgada pelo socio

administrador

credenciado, conferindo-lhe poderes para

acessar a caixa postal desse estabelecimento,
no periodo de vigencia da procuragao, o

procurador podera acessar o DT-e atraves de

e-CPF ou e-CNPJ e recebera mensagens se seu
correio eletronico (e-mail) estiver cadastrado.

Art. 7° A comunicagao eletrdnica de que trata

esta Portaria sera considerada pessoal para

todos os efeitos legais e considerar-se-a

realizada:
I - no dia em que o sujeito passivo acessa-la;

11 - 15 (quinze) dias apos a data da postagem

da comunicagao no domicilio tributario

eletronico, se essa nao for acessada neste

periodo;

III - no primeiro dia util seguinte quando o 15°
(decimo quinto) dia for dia nao util ou o acesso

se de em dia nao util.
Art. 8° Os documentos anexados a

comunicagao oficial enviada ao DT-e

normalmente estarao no formato

(“portable document format”) e ficarao

disponiveis para impressdo.
§ 1° Para o documento anexado e gerado um

codigo

possibilitando a validagao de sua integridade a

qualquer momento.
§ 1° A comunicagao de carater oficial

permanecera no DT-e por no minimo 5 (cinco)

anos.
Art. 9° A Secretaria de Estado da Fazenda

podera utilizar a comunicagao eletrdnica para,

dentre outras finalidades:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer

tipos de atos administrativos que Ihe digam

respeito;

II - encaminhar notificagoes e intimagoes;

ill - expedir avisos em geral.
Art. 10. As empresas em processo de inscrigao

no Cadastro de Contribuintes do ICMS (CAD-

ICMS) deverao inscrever-se no DT-e

imediatamente ao ato de solicitagao de

inscrigao do CAD-ICMS.
Art. 11. As empresas j£ inscritas no Cadastro

de Contribuintes do ICMS (CAD-ICMS) deverao

fazer o credenciamento no DT-e no periodo de

01 de agosto de 2019 a 30 de Janeiro de 2020,

no seguinte cronograma:

I - Contribuintes normais - de 15 de agosto de

2019 a 30 de setembro de 2019;

II - Substitutos tributaries - 01 de outubro de

2019 a 30 de outubro de 2019;

III - Optantes pelo Simples Nacional - 31 de

outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019;

IV - Outros contribuintes - 01 de janeiro de

2020 a 31 de janeiro de 2020.
§ 1° Os contribuintes poderdo realizar o seu

credenciamento antes dos prazos previstos

nesta Portaria.
§ 2° O credenciamento tera prazo de validade

por tempo indeterminado.
Art. 12. A partir de 01 de fevereiro de 2020, o

contribuinte do ICMS que nao estiver

credenciado junto ao DT-e passara a sofrer as
seguintes restrigoes:
I- Nao sera concedido nenhum tipo de
beneficio fiscal;

II- Nao sera deferido nenhum tipo de

parcelamento;

III- Nao podera efetuar alteragao no cadastro

Publique-se.

GABINETE DO SECRETARY DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, em Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

ROBERIO ALEIXJ2fAtfSRM0 NOBRE
Secretario Estadual do Meio Ambiente

do estabelecimento
R E S O L V E:

P O R T A R I A
( P ) N.° 054/2019 - SEMA/AP Art. 1° 0 Domicilio Tributario Eletronico- DT-e

passa a ser o principal meio de comunicagao

entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o

contribuinte de ICMS apos seu

credenciamento.

Art. 2° Todo contribuinte do ICMS fica obrigado

a efetuar seu credenciamento no Domicilio

Tributario Eletronico - DT-e da Secretaria de

Estado da Fazenda.
§ 1° Para efeitos do "caput" deste artigo,
credenciamento § a habilitagao do contribuinte

para que receba, por meio eletronico, as

comunicagoes oficiais encaminhadas pela

Secretaria de Estado da Fazenda.
§ 2° O credenciamento no DT-e sera efetuado

pelo contribuinte por meio da rede mundial de

computadores (Internet), no Portal da

Secretaria de Estado da Fazenda

enderego

http://www.sefaz.ap.gov.br, com a utilizagao:
I - do certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura

de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil;

II - do e-CNPJ base da pessoa juridica;

III - do e-CPF, na hipotese do contribuinte ser
pessoa fisica.
§ 3° Nao sera permitido credenciamento de
pessoa juridica contribuinte de ICMS utilizando
e-CPF do socio ou do contador ou e-CNPJ de
escritbrio contabil.
§ 4° O credenciamento sera facultativo para:
I- contribuintes do ITCD e IPVA;

II- microempreendedor individual - MEI;

III- produtores rurais;

IV - a pessoa com inscrigao estadual no

Cadastro de Contribuintes do Estado da

Amapa e nao seja contribuinte do ICMS;

V - Microempresas optantes pelo Simples

Nacional que nao emitam Nota Fiscal

Eletrdnica - NF-e e/ou Nota Fiscal de

Consumidor Eletrdnica- NFC-e.
Art. 3° 0 credenciamento da pessoa juridica no

DT-e devera ser realizado pelo seu socio

administrador.
§ 1° Para efeitos do disposto no “caput” deste

artigo, caso a pessoa juridica nao tiver sdcio

administrador, o credenciamento devera ser

realizado pelo representante legal constante na
ficha cadastral do Cadastro de Contribuintes

do ICMS.
§ 2° O credenciado podera permitir que

terceiros acessem seu DT-e por meio de

procuragao eletrdnica cadastrada no proprio

DT-e.
§ 3° Ao credenciado no DT-e sera permitido

conceder ate trds procuragoes eletronicas.

§ 4° Sera permitido o cadastro de ate 3 (tres)

correios eletronicos (e-mail), de livre escolha

do credenciado, para receber mensagem

alertando que tem nova comunicagao no seu

DT-e.
Art. 4° Realizado o credenciamento, as

comunicagoes de carater oficial, inclusive

notificagoes e intimagoes passarao a ser

enviadas ao sujeito passivo, preferencialmente,

atraves do Domicilio Tributario Eletronico-DT-

0 SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 0342 de 25 de
janeiro de 2019 e no uso das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.°
5304, de 07 de novembro de 1.997.

Considerando o teor do Memo, de n°
014/2019 - GASGT/UAD/NAF/SEMA, de 26 de junho de
2019.

R E S O L V E:

Art. 1°- autorizar o deslocamento do
servidor, JOAO NERY DIAS, Motorista, de Macapa-AP ate
o Municipio de Laranjal do Jari, no periodo 01 a
06.07.2019, com o objetivo de conduzir o veiculo com os
tecnicos que irao realizar manutengao de computadores
SEMA/JARI.

Art. 2° - De-se Ciencia, Cumpra-se e
(SEFAZvirtual ) , noPublique-se. PDF

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, em Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

(“hashcode”),validagaode

/

ROBERIO ALEI^O ANSELMO NOBRE
Secretario Estadual do Meio Ambiente

Fazenda

°\Josenildo Santos Abrantes

( P ) N° 095 /2019 - SEFAZ

O Secretario de Estado da Fazenda do Governo

do Estado do Amapa, usando das atribuipbes que Ihe s3o

conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memorando n°
085/2019 - UCEPE/ SEFAZ /AP

RES OLVE:

AUTORIZAR o deslocamento da servidora

CRISTINA MARIA FAVACHO AMORAS , Gerente Geral do

Projeto '‘Umdade de Coordenag3o e Execug3o de Projetos

Especiais - UCEPE", Codigo CDS-3, lotada na Secretaria de

Estado da Fazenda, para viajar da sede de suas atividades em

Macapa/AP ate a cidade de Brasilia/DF, no periodo de 10 a

13/06/2019. a fim de participar do Workshop "Boas PrSticas da

Gestao Fiscal", identificados a partir da MD-GEFIS e

Capacitapao para formapao avaliadores da MD- GEFIS. Sem

onus para Administrate.

Publique-se e cumpra-se.

Macapa/AP, 03 de junho de 2019.

ITESJOSENILDO SANTOS
SecretSrio de Estado di Fazenda

P O R T A R I A (T) N° 008/2019- GAB/SEFAZ

Estabelece que o DT-e passa a ser o principal

meio de comunicagao entre a Secretaria de

Estado da Fazenda e o contribuinte de ICMS

apos seu credenciamento e da outras

providencias.

O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO

AMAPA, usando das atribuigdes que Ihe sao

conferidas por lei, e

e.

Art. 5° Uma vez realizado o credenciamento da

empresa, e atribuida automaticamente a cada
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de Contribuintes do ICMS, exceto os facultados
no § 4°, do art. 2° desta Portaria.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicagao.

2°. O pagamento prioritario sera tealteado fundamentals inerentes a pessoa.
especificament* para as prcgramagbas de
desembotsos. n° 2018PD01601, referente ao das razdes apresentadas.
mes de ABRIL/2G19, no valor de R$ 15.233,38,
em favor da empresa 0! M0VF.L S/A, com
respective*

; empenhos e tietaihamento
disponiveis no portal da transparencia
( wwv.- .iran3parencia.ap.gov.br).

Que o fato seja deliberado em fungoes

Macapa/AP, 01/ie julho de 2019.
GABINETE DA SECRETARY , em Macapa-AP,
14 de junho de 2019.

/

AI 7i / /-7/
Nize Goftffes

'

CaTda^Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao
ocial/SIMS

i is.1

Waste* termos. submete-se a presents
justificative a consideragao e tiefiesragao, no
seniido de possibiiitar 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

*Josenildd Si
Secretario de Estado qa Fazenda do Amapa

s Abrantes

Decreto n° 0333/2019

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N° 003/2019- SEFAZ JUSTIFICATIVA

Macapa de '19 de jun 2019.
Contratante SECRETARIA DE ESTADO

DA FAZENDA - SEFAZ. Contratado BANCO DO
BRASIL S/A. Objeto: O deslocamento da allnea
‘T\ inciso II, da Clausula Prirneira, que trata da
“centralizagao das distributes legais,
voluntarias e constitucionais da arrecadagao, -
na forma do ANEXO XVII”, para que seja inciuida
como aiinea “g’\ na Clausula Prirneira , inciso I.
Signatarios: ANTONIO WALDEZ GOES DA
SILVA, Governador do Estado do Amapa; ^
JOSENILDO SANTOS ABRANTES , nomeado
pelo Decreto n° 0004, de 02 de Janeiro de 2015,
Secretario de Estado da Fazenda, pela
Contratante; MARCELO REALI ANDREOLA ,
Gerente Geral e LUCIANO AIRTON MORETTO da Instrugao Normativa n° 001/2016 de 01 de
TUMERELO, Gerente de Negocios pela junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral 10

do Estado do Amapa - CGE, a Secretaria de
Estado da Inclusao e Mobilizagao Social- SIMS,
justifica a necessidade de realizagSo de

pagamento fora da ordem cronoldgica da PD n°
2019PD00220, emitida em 26/06/2019, no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a
Associagao Casa da Hospitalidade, referente a
terceira parcela do Termo de Fomento n°
002/2019, cujo objeto b repasse financeiros para
execugao do “Projeto Acolhendo Vida”,
conforme descrito nos autos do Processo

Em cumprimento ao inciso III, do Art. 6°,
da Instrugbo Normativa n° 001/2016 de 01 de
junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral
do Estado do Amapb - CGE, a Secretaria de
Estado da inclusao e Mobilizagao Social- SIMS,
justifica a necessidade de realizagio de
pagamento fora da ordem cronolbgica da PD n°
2019PD00221, emitida em 26/06/2019, no valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a
Associagao Casa da Hospitalidade, referente a
quarta parcela do Termo de Fomento n°
002/2019, cujo objeto b repasse financeiros para
execugbo do “Projeto Acolhendo Vida”,
conforme descrito nos autos do Processo
n°0012/2019, petos seguintes motivos:

A Lei n° 8.742/1993 (Lei Organica da
Assistencia Social - LOAS) estabelece como
objetivos da Assistencia Social: a protegSo
social, que visa a garantia da vida, a redugao de
danos e a prevengao da incidbncia de riscos,
especialmente: “a protegSo a familia, a
maternidade , a infancia, a adolescencia e a
velhice; o amparo as criangas e aos
adolescentes carentes; a habilitagSo e
reabiiitagko das pessoas com deficiencia e a
promogao de sua integragao b vida
comunitkria”

JOSSNiLDO SANTOS ABuANTES
Secretario de Estado da Pazertda

Mobiliza?ao Social
Alba Nize Colares Caldas

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao inciso III, do Art. 6°,

Contratada.

Macapa, 13 de junho ds 2019.

JOSENILDO SANTOS 'ABRANTES
Secretario de Estado da FazeVla do Estado do

Ama
^

a }

n°0012/2019, pelos seguintes motivos:

A Lei n° 8.742/1993 (Lei Orgbnica da
Assistencia Social - LOAS) estabelece como
objetivos da Assistencia Social: a protegao
social, que visa a garantia da vida, k redugao de
danos e k prevengao da incidencia de riscos,

especialmente: “a protegao a familia, a

maternidade, a infkncia, k adoiescencia e a
velhice; o amparo as criangas e aos 3° A Associagao Casa da Hospitalidade b
adolescentes carentes ; a habilitagko e uma entidade beneficente de assistencia social
reabilitagao das pessoas com deficiencia e a sem fins lucrativos que oferece servigos de alta
promogao de sua integragko k vida complexidade e e considerada de Utilidade
comunitkria” Publica, no ambito do Estado do Amapa,

conforme Lei n° 1.663, de 20 de abril de 2012.

2°. O art. 3° da LOAS dispbe que
consideram-se entidades e organizagoes de
assistencia social aquelas que prestarem, sem
fins lucrativos, atendimento e assessoramento
aos beneficibrios abrangidos por esta Lei, bem
como as que atuam na defesa e garantia de
seus direitos.

1°JUSTIFICATIVA

O Secretario de Estado da Fazenda -
SEFAZ/AP, no uso de suas competencies,
atribuigbes e respensabiudades constantes na
legislagao vigente, em especial ao a Lei n°. 811
cte 20 de feverous de 2004 e ao Decreto n° 6433
de 19 de novembro de 2013:

CONSIDERANDO o comprovado contexto de
crise national, que tern provocado a
inadimpSencia involuntaria de despesas de
toda a erdem, apesar do relevante interesse
publico, para assegurar o pagamento de
verbas do natureza alimentar. como a folha de
pagamento;

2°. O art. 3° da LOAS dispbe 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 b
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,
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 situagbo de
vulnerabilidade pessoal e social, em regime de
acolhimento provisorio el ou de longa
permanencia.

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, defictencia multiplas e
criangas de ambos os
desenvolvimento normal em situagao de
vulnerabilidade pessoal e social, em regime de
acolhimento provisorio el ou de longa
permanencia.

CONSIDERANDO a necessidade de servigos de
carater essencial para garantir a continuidade
de fornecimento de servigos estabilizada de
provimento de acesso a internet em link
dedicado de dados, atraves de fibra optica,
instalagao, superte e manutengao da Secretaria
de Estado da Fazenda -SEFAZ, Parecer
Juridfco n° 0456/2018-PLCC/PGE/AP, 3° Termo
de ProiTogagao do Contrato nc 003/2015-
SEFAZs Processos n° 0017872017-8 e
0086662018-0, ao mes ABRIL/2019, fatura n°
2S00000001749.

sexos com

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. 7 ]

</

6° Desta forma , 4 imprescindivel realizar
pagamento, fora da ordem cronolbgica da PD n°
2019PD00221, a fim de garantir a execugSo 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.

CONSIDERANDO o disposto no art. 6° da
fnstrugao Normativa n° 001/2016 da
Contrciadoria Geral do Estado;

JUSTIFICA:

I-. A n6oessid3de de reaiizagao de pagamento
de forma prioritaria da empresa que presta os
servigos de provimento de acesso a internet
em link dedicado de dados, atraves de fibra
optica, instaiagao, suporte e manutengao da
Secretaria de Estado da Fazenda -SEFAZ,
Parecer Jurldico n° 0456/2018-PLCC/PGE/AP,
3° Termo de Prorrogagao do Contrato n°
003/2015-SEFAZ Processos n° 0017372017-8 e
006666201S-0, ao mes ABRIL/2019, fatura n°
2600000001749.

5° Tal Termo de Fomento, atende aos
requisites da Lei n° 13.019/2014, alter^a pela
Lei n° 13.204/2015 ,
0371/2017.

Decreto Est^dgaj n°

Desta forma, b imprescindivel realizar
pagamento, fora da ordem cronologica da PD n°
2019PD00220, a fim de garantir a execugSo do

referido projeto, visando melhorar a vida em
sociedade e redug&o das desigualdades e

vulnerabilidade social assegurando os direitos

Macapa/AP, 01 de julho de 2019.

J A / / ^\6° /
YkW

0 >a Nize Colares Caldas
Esta^ip da Inclusdo e Mobilizagao

Social/SIMS

Secretaria

Decreto n° 0333/2019>
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do Processo n° 0031/2019, pelos seguintes
motivos:

JUSTIFICATIVA promog§o de sua integragao a vida
comunitaria”

Em cumprimento ao inciso III,do Art.6°, 1° A Lei n° 8.742/1993 (Lei OrgSnica da
da Instrugao Normativa n° 001/2016 de 01 de Assistencia Social — LOAS) estabelece como
junho de 2016, emitida pela Controladoria- objetivos da Assistencia Social: a protegao
Geral do Estado do Amapd, a Secretaria de social, que visa £ garantia da vida, & redugSo de
Estado da Inclusao e Mobilizagao Social — danos e & prevengao da inciddncia de riscos,
SIMS, justifies nesta, a necessidade de
pagamento da PD N°. 2019PD00231, emitida em
28/06/2019 no valor de R$ 79.818,00 (setenta e
nove mil e oitocentos reais), referente ao mes
de abril e maio/2019, & Empresa Machado &
Andrade LTDA, referente ao 2° Termo Aditivo
ao Contrato 006/2016

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 beneficiiirios abrangidos por esta Lei, bem
como as que atuam na defesa e garantia de
seus direitos.

especialmente: “a protegSo a familia, a
maternidade, a infancia, d adolescencia e 3
velhice; o amparo £s criangas e aos
adolescentes carentes; a habilitagao e
reabilitagao das pessoas com deficiencia e a
promogao de sua integragao a vida
comunitaria”

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.

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

atendimento,
acolhimento, protegao e assistencia social a
pessoas de todas as idades com problcmas
mentals, deficiencia multiplas e criangas em
vulnerabilidade pessoal e social, em regime de
acolhimento provisbrio el ou de longa
permanSncla.

cujo objeto e
contratagao de Empresa Especializada no
fornecimento e entrega de combustivel do tipo
6leo diesel BS

2°. De acordo com o art. 3° da LOAS,
consideram-se entidades e organizagdes de
assistencia social aquelas que prestarem, sem
fins lucrativos, atendimento e assessoramento
aos benefici£rios 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 provisdrio el ou de longa
permanencia.

500, para atender as
comunidades rurais pertencentes ao Programa
Luz para Viver Melhor - PLVM, pelos seguintes
motivos:

4°

1°. O governo do Estado do Amapa atrav6s
da Secretaria de Estado da Inclusao e
Mobilizagao Social - SIMS desenvolve desde
2005 o Programa Luz Para Viver Melhor - Luz
Comunitaria, que se destina a distribuigao de
oleo diesel &s comunidades rurais amapaenses
que nao sao atendidas pelo fornecimento de
energia el6trica convencional 24 horas,
proporcionando assim melhor qualidade de
vida aos moradores das comunidades.

O Estado tern a fungao de promover o
bem-estar social e a protegao aos seus
cidadaos, garantindo minimos sociais e
provimento de condigdes para atender
contingencias sociais e promover a
universalizagao dos direitos sociais.

A SIMS emitiu a PD N°. 2019PD00231
em 28/06/2019, no valor de RS 78.818,00
(setenta e nove mil e oitocentos e dezoito
reais), referente ao m£s de abril e maio/2019, a
Empresa Machado & Andrade LTDA, referente
ao 2° Termo Aditivo do Contrato 006/2016,
processo n° 029/2016 - SIMS- Vol. II.

prosseguimento doo

5° Tal Termo de Fomento, atende aos
requisitos da Lei n° 13.019/2014, aiterada pela
Lei n° 13.204/2015, Decreto Estadqal n°
0371/2017. / |l2°

6° Desta forma, 6 imprescindivel realizar
pagamento, fora da ordem cronolOgica da PD n°
2019PD00216, a fim de garantir a execugao do
referido projeto, visando melhorar a vida em
sociedade e redugSo das desigualdades e
vulnerabilidade social assegurando os direitos
fundamentals inerentes a pessoa.

Que o fato seja deliberado em fungdes

das razoes apresentadas.

3.

5° Tal Termo de Fomento, atende aos
requisitos da Lei n° 13.019/2014, aiterada pela

Decreto Estadual n°
// t

Lei n° 13.204/2015,
0371/2017.

Macapa/AP, 01 de julho de 2019.
4. Ademais, a falta de pagamento pode 6° Desta forma, 6 imprescindivel realizar
ocasionar interrupgao no fornecimento de Oleo pagamento, fora da ordem cronolOgica da PD n°diesel as comunidades atendidas pelo 2019PD00215, a fim de garantir a execugao do
Programa Luz Para Viver Melhor - PLVM, referido projeto, visando melhorar a vida em
conforme Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao

Spcial/SIMS
/ Decreto n° 0333/2019

clausulas contratuais e sociedade e redugdo das desigualdades e
inumeros vulnerabilidade social assegurando os direitos

moradores, fundamentais inerentes a pessoa.
consequentemente
transtornos e prejuizos aos
causando um grave risco social.

Desta forma
pagamento da referida PD, uma vez que as
comunidades atendidas n3o podem sofre
solugao de continuidade no fornecimento de
oleo diesel.

trazer

Que o fato seja deliberado em fungdes
5. d imprescindivel o das razoes apresentadas.

Ata da reuniao para o processo de escolha dos

representsntes da Sociedade Civil para

composigao do Conselho Estadual dos Direitos

da populagao de Lesbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais, para o bienio de 2019

a 2021.

capd/AP, 01 de julho de 2019.

6. Alem disso, e preciso possibilitar
condigdes financeiras a empresa que
prestadora dos servigos de fornecimento e
entrega de combustivel do tipo oleo diesel BS
- 500, cis comunidades rurais atendidas pelo -
PLVM. H I

a Nize C
Secretaria de Estadp da Inclusao e Mobilizagao

Spcial/SIMS
/ Decreto n° 0333/2019

Aos vinte e seis dias do mes de junho de 2019,
as 14h, no auditorio da Secretaria de estado da

Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS, situada a

Rua Rio Vila Nova, 07 - Centro, iniciou o

processo eleitoral para composigao da gestao

2019/2021 para o Conselho Estadual dos

Direitos da Populagao LGBT, presentes a

Comissao eleitoral composta atraves de

resolugao n° 003/2019-CELGBT-AP, por Lana

Cristina Gemaque Diniz representante da

Comissao da Diversidade Sexual e de Genero

da OAB, Antonio Sardinha representante da

UNIFAP,

representante da SEJUSP, presidida pela

primeira. O processo eleitoral iniciou pelo

segmento de lesbicas, conforme regimento

eleitoral publicado no DOE n° 6941 de 17 de

junho de 2019, as 14h houve a primeira

chamada, apos, ocorreu a segunda chamada

as 14h17, as candidatas votaram na ordem a

seguir: Adriana da Silva Lopes, Raphaely Costa

Moraes e Simone A. de Jesus, a contabilizagao

dos votos foi realizada pelo professor Antonio

Sardinha, com resultado final: Simone Alves de

Jesus com tres votos e Raphaely Costa

Moraes, com tres votos, eleitas como titulares

e Adriana da Silva Lopes, sem nenhum voto,
foi eleita como suplente; A votagao para este

segmento

Que o fato seja deliberado em fungdes
das razoes apresentadas. 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 Amapd - CGE, a Secretaria de
Estado da Inclusao e Mobilizagao Social-SIMS,
apresenta justificativa quanto a necessidade de
realizagdo de pagamento fora da ordem
cronoldgica da PD n° 2019PD00216, emitida em
25 /06/2019, 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 quarta parcela do Termo
de Fomento n° 002/2019-SIMS, cujo objeto d
repasse financeiros para execugao do “Projeto
lluminar”, conforme descrito nos autos do
Processo n° 0031/2019, pelos seguintes
motivos:

Macapd-AP, 01 de julho de 2019.

Secretaria de Estado da Inclusao e Mobilizagao
[ Social/SIMS

Decreto n° 0333/2019 Teles dos AnjosJosetelma

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
cronoldgica da PD n° 2019PD00215, emitida em

25/06/2019, 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 terceira parcela do

Termo de Fomento n° 002/2019-SIMS, cujo

objeto e repasse financeiros para execugdo do

“Projeto lluminar”, conforme descrito nos autos

A Lei n° 8.742/1993 (Lei Organica da
Assistencia Social - LOAS) estabelece como
objetivos da Assistencia Social: a protegao
social, que visa d garantia da vida, a redugao de
danos c a prevengao da incidencia de riscos,
especialmente: “a protegao d 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

1°

14h30. Dandoencerrou as
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continuidade ao processo eleitoral as 15h

houve a primeira chamada, as 15h15 em

segunda chamada, iniciou o processo eleitoral

pelo segmento de Gays, candidatos votaram

na ordem a seguir: Janilson Pinheiro Barbosa,

Valdinei Castro de Araujo, Renan Ramos

Almeida e Jean Carlos dos Santos Ribeiro,

aguardou-se ate as 15h50, entretanto, dois

candidatos nao compareceram, Ivon Cardoso

por estar no Oiapoque a trabalho e Renan

Tavora nao justificou. A contabilizagao dos

votes foi realizada pelo professor Antonio

Sardinha, com resultado final: conselheiros

titulares para o segmento gay sao: Renan

Ramos Almeida com quatro votos e Jean

Carlos dos Santos Ribeiro com tres votos,

conselheiro suplente Valdinei Castro de Araujo

com urn voto e Janilson Pinheiro Barbosa com

nenhum voto. Dando continuidade ao processo

eleitoral as 16h houve a primeira chamada, as
16h15 em segunda chamada para o segmento

bissexual, votaram na ordem a seguir: Andre
da Silva Lopes e Eliza Carla dos Santos Baia.
Anne Caroline Pariz Bitencourt Alves nao

compareceu a votagao; A contabilizagao dos

votos foi realizada pelo professor Antonio

Sardinha, com resultado final: conselheiros

titulares para o segmento bissexuais sao:

Andre da Silva Lopes e Eliza Carla dos Santos

Baia com dois votos cada. No segmento

Travesti, como apenas duas candidatas se

inscreveram, Beyonce Knowles Tavares Lopes

e Suzanne Dblue Amoras e estas

automaticamente estao eleitas

conselheiras titulares. No segmento

Transexual, como apenas dois candidatos se

inscreveram, Roan do Nascimento Pereira e

Rocka Marques Kanagusko, estes

automaticamente estao eleitos

conselheiros titulares. Nada mais havendo a

tratar, a presidente da Comissao, Lana Cristina

Gemaque Diniz representante da Comissao da

Diversidade Sexual, encerrou a reuniao as
dezessete horas e quinze minutos, eu

Jackeline Correa Brandao Chiquitin, lavrei a

presente ata que sera lida e aprovada pelos

presentes.

encaminhar ao NUGEMP/SEED, no periodo de 03 dias

uteis, o competente relatorio de viagem.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de

sua assinatura.

PORTARIA N° 104/19-SETRAP

O SECRETARIO DE ESTADO
TRANSPORTES DO GOVERNO DO AMAPA, no uso das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo Decreto n°. 0795
de 26 de Margo de 2018,

DE

CONSIDERANDO a celebragao do

Contrato N° 007/2019 - SETRAP, entre a Secretaria de
Estado de Transported - SETRAP e a empresa CREATIVE
!NFORMATICA LTDA - EPP, cujo objetivo e a aquisigao de
computadores para atender a demanda da Secretaria de
Estado de Transportes - SETRAP-GEA , conforme as

especificagoes e quantitativos estabelecidos no edital do
Pregao Eletr&nico n° 02/2018, no Termo de Referenda e
na proposta vencedora, no Parecer Tecnico 6/2019-

COTEC/GEA e os quais integram este instrumento,
independente de transcrigao.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Magapa - AP, 07 de maio de

201^ O
Nfiirian Samosire Quadros

Secretaria Adjuntatie Gestao de Pessoas
D/reto/0159/2018-GEA

CONSIDERANDO os dlsposltlvos nos
artigos 66 e 67 da Lei N° 8.666/93, que disciplinam a
execugao, fiscalizagao e acompanhamento de obras e
servigos no ambito dos contratos celebrados com orgao
da administragao publica;

RESOLVE:

PORTARIA N° 0181/2019 - SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de
Dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
056/2019 -NEJA/SEED.Art 1°- Designar os servidores abaixo

relacionados para fiscalizarem os servigos durante a
vigencia do Contrato n° 007/2019-SETRAP, observando o
fiel cumprimento do Contrato e as especificagoes
constantes.
RUBSON GOUVEIA DE BRITO Resp. pelo GAMP/DAA
DIEGO LIMA DE MONT’ALVERNE
Inform&tica/SETRAP

RESOLVE:

Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos servidores
MARIA JOSE VALE DE SOUSA, Professora e JAIRO
CANAVIEIRA DE OLIVEIRA, Pedagogo, da sede de suas
atribuigoes em Macapa ate a Comunidade do Ariri/AP,
no dia 14 de maio de 2019, para realizarem
acompanhamento e assessoramento tecnico
administrative e pedagogico as Escolas da referida
comunidade. Sem onus para o Estado.

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

Chefe Setorde

Art 2°- Esta Portaria entrara em vigor a
partir da data de sua assinatura;

Art 3°- Revogam-se as disposigoes em
contrario.

MACAPA-

^E

^
ftt

^
junho de 2019

tlZA CONCEIQAOBENEDITO A ___

SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

De-se ciencia,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa - AP, 10 de maio de

Educagao
Maria Goreth da Silva e Sousa 201

5

como Neirian SajKbs rteQuadros
Secretaria Adjunia d/Gestao de Pessoas

Decreto n° 0^59/2018-GEA
PORTARIA N° 0167/2019- SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

Dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado

da Educagao, e tendo em vista o teor do Mem. 102/2019

- GAB/SEED.

PORTARIA N° 0186/2019 - SAGEP/SEED
como

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
026/2019 - NEER/SEED.

RESOLVE:

Art. 1°- Autorizar o deslocamento do servidor

WELLINGTON DE MIRANDA COSTA, Assessor Tecnico

Nivel II, da sede de suas atribuigoes em Macapa ate a

cidade de Sao Paulo/AP, no periodo de 14 a 17 de maio

de 2019, para participar do Congresso BETT EDUCAR

2019.

RESOLVE:

Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos Servidores
IBRAIM SANTANA DIAS,Gerente de Nucleo de Educagao

Etnico -Racial e ALCI JACKSON SOARES DA SILVA,
Professor, da sede de suas atribuigoes em Macapa o

Municipio de Ferreira Gomes/AP, no dia 14 de maio de

2019, para realizarem palestra sobre Cultura

Afrodescendente na E.E.Professora Maria Iraci Tavares.
Sem onus para o Estado.

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

assinatura.

Comissao eleitoral Art. 2° - Para dar cumprimento no que determina o

Art. 3°, paragrafo unico do Decreto n° 1744/2008 - GEA,

no retorno a sede, o servidor acima nominado devera

encaminhar ao GAB/SEED, no periodo de 03 dias uteis,

o competente relatorio de viagem.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de

sua assinatura.

yfistma Gemaque Diniz

Comissao tla Diversidade Sexual e de Genero

da OAB

Lana

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macao/- AP, 13 de maio de

2019//

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em^a

^
apa * AP, 13

de maio de'iolfKAnt arlos Sardinha £
UNIFAP

IS tes’tte -QtJadrus DMFNeiri JOS

PessoasSecretaria Adjuntade Gestao de Pessoas
Decreto r/0159/2018-GEA

Secretaria Adjujrfa de^esta
Decreto n°r Os 18-GEA

i L— £_-•

Josetelma Teles dos Anjos

SEJUSP
PORTARIA N° 0188/2019 - SAGEP/SEEDPORTARIA N° 0172/2019 - SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
017/2019 - NEC/SEED.

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

Dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado

da Educagao, e tendo em vista o teor do Mem. n°
044/2019-NUGEMP/SEED.

Setrap

Benedito Arisvaldo Souza Conceigao

PORTARIA N° 097/19-SETRAP RESOLVE:

RESOLVE:O SECRETARIO DE TRANSPORTES

DO ESTADO OO AMAPA, no uso de sua9 atrlbulg&es que

Ihe sSo conferidas pelo Decreto n.° 0795,de 26/03/2018,

R E S O L V E:
Art 16- HOMOLOGAR o deslocamento

do Servidor ODIVAL MONTERROZO LEtTE, Secretario

Adjunto - CDS-4
atribuig&es Macapd/AP, at£ a cidade de Brasilia - DF ,
com o objetivo de acompanhar o Secretario em reuniao no

Departamento Naclonal de Infraestrutura de Transportes -

DNIT .no periodo de 26/06/2019.
Art 2° - Revogam-se as dlsposigdes em

Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos servidores
ROSEMBERG SILVA E SILVA, Professor, AGUIDA

ROBERTA DA SILVA QUARESMA, Pedagogo, ANA

MARIA VIANA GUERRA DOS SANTOS, Pedagoga,
MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREITAS, Professora,
ANTONIO JOSE LONGO FREITA, Pedagogo, LUCILE

LINDOSO COSTA, Responsavel por Atividade Nivel I e

IBRAIM SANTANA DIAS, Gerente do NEER, da sede de

suas em Macapa ate o Municipio de Cutias/AP, no

periodo de 16 a 17de maio de 2019, para desenvolverem
as agoes do Projeto Organizagao Pedagogica e
Monitoramento das Escolas Campesinas -OPMAC.

Art. 2° - Para dar cumprimento no que determina o

Art. 1°- Autorizar o deslocamento da Servidora

LEILA DA COSTA NUNES, Gerente do Nucleo

Geoeducacional Macapa Rural, Pedreira e Pacui-
NUGEMP, da sede de suas atribuigoes em Macapa ate a

comunidade de Santa Luzia do Pacui - Macapa

Rural/AP, no periodo de 14 a 16 de maio de 2019, para

realizar visita tecnica e reuniao administrativa

pedagogica nas Escolas E. Sao Joaquim do Pacui e

Jose Oliveira Coelho.
Art. 2° Para dar cumprimento no que determina o

Art. 3°, paragrafo unico do Decreto n° 1744/2008 GEA,

no retorno a sede, a servidora acima nominada devera

, que viajou da Sede de suas

contrario.
MACAP. INHO DE 2019.

ZACONCEIQAO
SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES
BENEDITO ARI
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Art. 3°, paragrafo unico do Decreto n° 1744/2008 • GEA,
no retorno a sede, os servidores acima nominados
deverao encaminhar ao NEC/SEED, no periodo de 03
dias uteis o competente relatorio de viagem.

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

assinatura.

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

assinatura.
Art. 1°- Autorizar o deslocamento do servidor

PAULIMO ROCHA BARBOSA, Assistente Administrative,

da sede de suas em Macapa ate a cidade de Ottawa -

Ontorio no Canada/CA, no periodo de 22 de maio a 02 de

junho de 2019, para participar de curso de
aperfeigoamento profissional, como vencedor da 11a

Edigao do Premio Professores do Brasil. Sem onus para

o Estado.

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

Gabinete da Secretaria em Mac r̂fia - AP, 17 de maio de

201

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa - AP, 14 de maio de

/

:uadr,os

Secretaria A^jtrrtfzTde Gestap'de Pessoas

Decreto n° O109/2fff8-GEA

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

assinatura

NeiftaTrSa
,
R!S^

,
de2uadros

Secretaria AdidntadejGestao de Pessoas
Decj^to nOTX59/2018-GEA

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

Gabinete da Secretaria em Macapa - AP, 21 de maio de
PORTARIA N° 0192/2019- SAGEP/SEED 2I

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de
dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
024/2019-NEER/SEED.

Quadros

Secretaria A6junt£<le Gestao de Pessoas

decreto n° 0159/2018-GEA

NeiriarySan
PORTARIA N° 0189/2019- SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de
dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
0113/2019 - SAPE/SEED.

RESOLVE:

PORTARIA N° 0197/2019- SAGEP/SEED
Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos servidores

IBRAIM SANTANA DIAS, Gerente do Nucleo de
Educagao Etnico-Racial e ROBERTO JUNIOR DE
ALMEIDA CAMPOS, Chefe da Unidade de Ensino Medio
Modular , da sede de suas em Macapa ate o Municipio de
Oiapoque/AP, no periodo de 20 a 23 de maio de 2019,
para realizarem visita tecnica afim de solucionar
problemas relacionados a estrutura fisica das Escolas
locais.

RESOLVE: A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem . n°
029 /2019- CRH/SEED.

Art. 1*- Autorizar o deslocamento dos servidores
NEURI2ETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, Secretaria
Adjunta de Politicas da Educagao- SAPE, ADRIANA
TAVORA DE ARAUJO, Gerente do Nucleo de Educagao
de Jovens e Adultos
RODRIGUES FEIO CARVALHO, Assessora Tecnica da
SAPE, da sede de suas em Macapa ate a Regiao do
Amapa/AP, no dia 15 de maio de 2019, para participarem
de homenagens alusivas ao aniversario de Cabralzinho.
Sem onus para o Estado.

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

RESOLVE:
NEJA e ELNA SEVERA

Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos servidores

ARYANNE DAPHININ DOS SANTOS BARROS

MACHADO, Gerente de Nucleo de Formagao Continuada,

DAYSE QUINTAS ALEXOPULOS, Psicologa,

EMANUELLY DO MONACO BARBOSA DA COSTA,

Psicologa, RAQUEL BENJAMIN GOMES, Psicologa ,

MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA, Agente

ADRIANO ANDRESS TEIXEIRA

Art. 2° - Para dar cumprimento no que determina o
Art. 3°, paragrafo unico do Decreto n° 1744/2008 - GEA ,

no retorno a sede, os servidores acima nominados

deverao encaminhar ao NEER/SEED, no periodo de 03
dias uteis o competente relatorio de viagem.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
assinatura administrative,

PANTALEAO, Educador Fisico, SHEYLLA KLAUBER

BEZERRA DE SOUZA FREITAS, Assistente Social e

GLAUCIA DUARTE NERI , Nutricionista, da sede de suas

em Macapa ate o Municipio de Porto Grande/AP, no dia

25 de maio de 2019, para realizarem agao na Escola

Estadual Elias de Freitas Trajano de Souza . Sem onus

De- se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macap^

- AP, 14 de maio de
2019./' />

De-se ciencia, publique- se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa - AP, 17 de maio de

201«./;
Neifferi. radros

Secretaria Adjuni^dp'^estao de Pessoas
Decretal00WW2O18-GEA

^—Neirian

Secretaria Adf
fqe-de Quadros
de Gestao de Pessoas
0159/2018-GEA

para o Estado.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

assinatura
Decrei

PORTARIA N° 0190/2019- SAGEP/SEED

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

Gabinete da Secretaria em MScapa'/ AP, 22 de maio de
PORTARIA N° 0193/2019- SAGEP/SEEDA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
0145/2019-NEFEI/SEED.

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de
dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
073/2019-NUTE/SEED .

Nerrtan'&hitos dfe Quadros

Secretaria Adpmta devdstao de Pessoas
Decreto n° 0159/2018-GEA

RESOLVE:

RESOLVE:Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos servidores
IVANETE MARIA SOUZA DOS SANTOS GOMES,

Professora e EDSON DA CONCEIQAO SILVA, Professor,

da sede de suas em Macapa ate a cidade de Brasilia/DF,
no periodo de 10 a 14 de junho de 2019, para
participarem da Formagao sobre ensino bilingue. Sem
onus para o Estado.

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

PORTARIA Nc 0203/2019- SAGEP/SEED
Art. 1°- Autorizar o deslocamento dos servidores

JOSE CARLOS BRAGA DIAS, Gerente do Nucleo de
Transporte Escolar, CLAY ANDERSON VIANA DOS
SANTOS, Responsavel por Atividade Nivel I, MARCIONI
SOUZA DA COSTA, Assistente Administrative e VITOR
EMANUEL SANTANA DOS REIS,

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS. com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
018/2019- ASCOM/SEED.

Assistente
Administrativo, da sede de suas em Macapa ate o
Municipio de Tartarugalzinho/AP, no periodo de 21 a 25
de maio de 2019, para realizarem vistoria de rotas nas
escolas localizadas no referido municipio para capitar
dados ao Sistema SISROTA .

RESOLVE:

Art. 1°« Autorizar o deslocamento dos servidores
CAROLINE MESQUITA , Assessora de Comunicagao,

ERICH MACIAS, Fotografo e ADERLAN COERREA ,

Coordenador Audiovisual, da sede de suas atribuigoes
em Macapa ate o Municipio de Cutias/AP, no dia 24 de
maio de 2019, para apoio tecnico a agenda institucional
desta Secretaria de Educagao do Estado do Amapa. Sem

onus para o Estado.

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

assinatura.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa - AP, 22 de maio de

201
Art. 2° * Para dar cumprimento no que determina o

Art. 3°, paragrafo unico do Decreto n° 1744/2008 - GEA,
no retorno a sede, os servidores acima nominados
deverao encaminhar ao NUTE/SEED, no periodo de 03
dias uteis o competente relatorio de viagem.

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

?ScS2uadrosNeinai
Secretaria Adp^ta de-Gestao de Pessoas

Decreto n° CM 59/2018-GEA

PORTARIA N° 0191/2019- SAGEP/SEED

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em MacapaT- AP, 17 de maio de

2019/ ^

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
164.333928/2019 -NUCGES/SEED.

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

Gabinete da Secretaria em Macapa - AP, 23 de maio de
201

Neirmh~San ^̂̂ jacids'

Secretaria Adjunta de de Pessoas
Decrpto n° 0199/2018-GEA

Neirian S/tojrd
Secretaria Adjtfnta/de G

Deccdfo nn)159fi

e Quadros

psfao de Pessoas
1018 - GEA

RESOLVE:

Art. 1°- Autorizar o deslocamento das servidoras

ALINE LILIANE MENDES SALVADOR, CHERLY DA

CONCEIQAO DA COSTA MARCHER, NELMA SIMONE

SANTANA ROSA e ROSILENE DE LIMA SOUZA

MOREIRA , Professoras, da sede de suas em Macapa ate

o Municipio de Porto Grande/AP, no dia 21 de maio de

2019, para realizarem formagao continuada para

professores que atuam na area de Lingua Portuguesa

nos Ensinos Fundamental e Medio. Sem onus para o

Estado.

PORTARIA N° 0204/2019 - SAGEP/SEEDPORTARIA N° 0195/2019 - SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de
dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do Mem. n°
081 /2019 - CODNOPE/SEED.

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

dezembro de 2017, e tendo em vista o teor do

Requerimento n° 164.454488/2019- SEED.

RESOLVE:RESOLVE:
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Art. 1°- Autorizar o deslocamento do servidor

WELLINGTON DE MIRANDA COSTA, Assessor Tecnico
Nivel I, da sede de suas atribuigoes em Macapa ate a
cidade de Sao Paulo/SP, no periodo de 03 a 07 de junho
de 2019, para participar do Programs de Formagao em
Comunicagao e engajamento,promovido pelo Conselho
Nacional de Secretaries de Educagao - CONSED.

Art. 2° - Para dar cumprimento no que determina o
Art. 3°, paragrafo unico do Decreto n° 1744/2008 - GEA,
no retorno a sede, o servidor acima nominado devera
encaminhar ao GAB/SEED, no periodo de 03 dias uteis o
competente relatorio de viagem.

Dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da
Educagao . e tendo em vista o teor do Mem. n° 99/2019 -
GAB/SEED.

PORTARiA N° 0210/2019- SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, com fundamento na Lei nD 2.257 de 05 de
Dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da
Educagao, e tendo em vista o teor do Mem. n° 19/2019 -
ASCOM/SEED.

RESOLVE:

Ait. 1° Autorizar o deslocamento dos
servidores iotados na ETI/GAB/SEED: MARCIA PINTO
CARVALHO, MIRIA PATRICIA DA GRA$A FERREIRA,
ANTIDES VIEIRA DA SILVA JUNIOR e da servidora CIBELE
DOS SANTOS PICANQO - lotada no NAE/CAD/SAPE/SEED,
da sede de suas atribuigoes em Macapa ate o Municipio de
Porto Grande/AP, no dia 30 de maio de 2019, com retorno
para o mesmo dia, para particip2rem do Acompanhamento
do Interciclo da Escola do Novo Saber, que sera realizado
na Esccia Estadual Elias de Freitas Trajano, sem onus para
c Estado.

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento da servidora
Mmalia Trugilto, Coordenadora de comunicagao, da sede
de suas atribuigoes em Macapa ate ao Estado de Sao
Paulo, nos dias 02 a 07 de junho de 2019, para participar do
f Encontro de Formagao em Comunicagao e Engajamento
para os Assessores de Comunicagao, sem onus para o

Estado.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macaw • AP, 24 de maio de

2019. /7

Secretaria AdjuntaiJeXesJak^de Pessoas
Decret^01^2018 -GEA

Art. 2C
* Ests Portaria entra em vigor na data de Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de'5 sua assinatura.sua assinatura.

De-se ciencia, pubiique-se e cumpra-se.
Macapa - AP, 29 de maio de 2019.

De-se ciencia, publique*se e cumpra -se.
Macapa - AP, 31 de maio de 2019.

PORTARIA N° 0206/2019 - SAGEP/SEED

NEIRIAN SANTOS
Secretaria Adjunta de jSes:

Decreto n/om/2018/GEA

NEIRlA^SA^^
mAOROS'''

Secretaria Adjunt/de Ge&fao^e Pessoas/SEED
Decreto n° 0159/^018/GEA

GtUADROS
d8 Pessoas/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE

PESSOAS, com fundamento na Lei n° 2.257 de 05 de

as escolas da rede estadual de ensino;
IV - Informar o Nucleo de Tecnologia Educacional (NTE), no tocante a eventuais

panes do Sistema, objetlvando corrigir e melhorar seu funcionamento juntamente com

o Centro de Gestao e Tecnologia da Informag&o (PRODAP);

V - Contribuir para o permanent© aperfeigoamento do Sistema com a finalidade

de adequa-lo as novas demandas advindas de seus usuarios, e/ou novos avangos

tecnoiogicos, conforme viabilidade tdcnica e disponibilidade financeira;

VI - Realizar estudos e determinar padrdes em conformidade com a legislagdo

vigente para procedimentos administratlvos, acaddmicos e pedagogicos entre as
Unidades de Ensino;

VII - Realizar monitoramento de evolugdo de implantagSo junto ao Nucleo de

Tecnologia Educacional, assim como, acompanhar o processo de Insergdo de dados

Junto as Unidades Escolares e aos Setores da Secretaria de Estado da Educagdo,

quando houver atribuigdes estabelecidas.
Art. 4°. Para compor Comity Gestor Administrative, Academico e PedagOgico

do Sistema Integrado de Gestdo da EducagSo (SIGEDUC), fleam designados os

seguintes servidores sob a Preslddncia do primeiro:

PORTARIA n°.135/2019 - SEED

Institui, no dmbito da Secretaria de Estado da
Educagdo, o Comite Gestor do Sistema Integrado de
Gestao da Educagdo (SIGEDUC) de acordo com o

Artigo 8° em seu pardgrafo unico da LEI N° 2.298, DE

09 DE ABRIL DE 2018, que institui o uso obrigatorio

do SIGEDUC nas escolas da rede estadual de ensino.

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, usando das atribuigdes legais

que (he sao conferidas pelo Decreto n°. 0158 de 26 de janeiro de 2018, e com fulcro na

Lei n°. 2.257 de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de Estado da

Educagao, e
CONSIDERANDO o compromisso do Govemo do Estado com a oferta de uma

educagao publica de qualidade em consonancia com a Politics Educacional;

CONSIDERANDO a implementagao de medidas de modernizagao das rotinas

de gestao que a Secretaria de Estado da Educagao-SEED vem adotando,que objetivam

dar transpardneia e celeridade as demandas educacionais advindas das Unidades de

Ensino e da Comunidade em geral, alem de favorecer o acompanhamento e o suporte

com os insumos necessarios aos trabalhos dos gestores, coordenadores pedagbgicos,
professores e demais profissionais que integram as escolas publicas estaduais;

CONSIDERANDO o Processo de consolidagao da implantagdo,homologagao

funcional dos mddulos e funcionamento conforme o Sistema Educacional do Amapa do

Sistema Integrado de Gestao da Educagdo (SIGEDUC);

CONSIDERANDO que o Sistema Integrado de Gestao da Educagao (SIGEDUC)

6 uma ferramenta que objetiva modemizar as atividades meios e atividades fins dos

servigos educacionais ofertados nas Unidades de Ensino e na Secretaria de Estado da

EducagSo como: matricula online, renovagao de matricula, transferdneias, organizagao

de turmas, disponibilidade de vagas por escola, didrio de classe, alocagao de

professores por disciplina, expedigao de documentos escolares, acompanhamento

familiar do aluno e entre outras funcionalidades de admlnistragao pedagdgica e

1C
T

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE PESSOAS/SAGEP
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda-CRH
Conceigdo Madureira Santos Tork-SAGEP
Nubia Maria Gongalves Silva - NUPES
SECRETARIA ADJUNTA DE POLITICAS EDUCACIONAIS/SAPE
Maria de Nazard Faganha da Silva-SAPE
Ryan Muller Oliveira Santos - NIOE
Helena Liicia Portugal Corrda - NATEP
Sara das Mercds Ribeiro-NEM
Andreia Pinheiro de Carvalho - NEFEI
Adriana Tavora de Araujo - NEJA
Renilce Franga Pereira - NEP

Pedro Henrique Castro Gabriel - NEI
Carla Beatriz Miranda Carvalho - ETI
Ivaniria Santos Barros-COGEAMI
Dina do Livramento Melo Guedes- CEBEP
Marcus Messala Silva Sales - NTE
Evaldo Expedito dos Santos-NTE

•>

academicas;
CONSIDERANDO, ainda, que a execugdo do Sistema Integrado de GestSo da

Educagao (SIGEDUC) ocorre em tres momentos: primeiro pela Secretaria de Estado da

Educagao na configuragao base e fornecimento de informagdes da estrutura do

Sistema Educacional do Estado Amapa e suas alteragdes; segundo pela Gestao Escolar

que configura, organiza e fornece informagdes para complementar a Gestao Escolar; e

terceiro pelos professores no fornecimento de Informagdes pertinentes as suas

atividades academicas e administrativas em sala de aula.

Art.5°. O Comite Gestor Administrate, Acaddmico e Pedagogico do Sistema

Integrado de Gestao da Educagdo (SIGEDUC) contara com o apoio irrestrito de todos os
setoriais da Secretaria de Estado da Educagao, podendo convidar e/ou convocar,
quando necessdrio, outros tecnicos e/ou especialistas para participagdes eventuais na

execugao dos trabalhos.
Art. 6°. Depois da homologagao dos modulos de gestao e responsabilidade da

Secretaria de Estado da Educagao (SEED), o Comitd Gestor Administrate,Acaddmico
e Pedagogico do Sistema Integrado de Gestao da Educagao (SIGEDUC) deve eleger
uma Untdade Escolar e seu quadro de professores para homologar as funcionalidades
referentes ao Portal da Gest&o Escolar, e do Portal do Professor respectivamente, e
consequentemente, um grupo de alunos e seus respectivos familiares para homologar

o Portal do Estudante e o Portal dos Pais/Responsaveis.
Art.7°. O Comite Gestor Administrative, Acaddmico e Pedagbglco do Sistema

Integrado de Gestao da Educagao (SIGEDUC) deve ainda, observar durante o processo
de implantagdo, os relatdrios necessarios para gestao a vista.

Art. 8°. A homologagao dos mbdulos signlfica a finalizagdo do processo de
implantagdo, e o Comite Gestor deve apoiar e verificar o processo de capacitagdo
permanent© dos atores envolvidos no mddulo homologado.

Art. 9°. O Comitd Gestor Administrativo, Acaddmico e Pedagbgico, quando

houver funcionalidades de modulos que nao estao dentro da sua especlalidade, deve
buscar especialistas para consultas e esciarecimentos, antes de propor alteragoes em
tal funclonalidade, assim como, consular o Nucleo de Tecnologia Educacional (NTE),
quanto ao impacto de alteragdo e a viabilidade tdcnica;

Art. 10. O NOcleo de Tecnologia Educacional (NTE) ficard responsiveI pela
apresentagdo dos mddulos ao Comitd Gestor do Sistema Integrado de Gestao da
Educagao, para auxilio tdcnico e capacitagdo no processo de insergdo de dados e
alinhamento de informagdes para customizagao do sistema, Juntamente com sua
equips tdcnica, com apoio do Centro de Gestao e Tecnologia da Informagao (PRODAP).

Art. 11. Revogar Portaria n® 084/2019 - SEED, de 29/04/2019, publicada no
DOE n° 6813 de 07/05/2019, bem como, a Portaria n® 0033/2017 - SEED, publicada no

RESOLVE:
Art. 1®. instituir no ambito da Secretaria de Estado da Educagao do Amapa o

Comitd Gestor Administrativo, Acaddmico e PedagPgico do Sistema Integrado de

Gestao da Educagao (SIGEDUC), vinculado a Secretaria Adjunta de Politlcas da

Educagao (SAPE) nas atividades pedagdgicas e acaddmicas, e a Secretaria Adjunta de

Gestao de Pessoas (SAGEP) nas atividades administrativas, tecnicas e de pessoas.

Paragrafo unico. O Comitd Gestor Administrativo, Acaddmico e Pedagogico

do Sistema Integrado de Gestao da Educagao (SIGEDUC) terd iniclalmente a seguinte
composigSo: membros representantes da Coordenadoria de Educagdo Bdsica;

membros representantes da Coordenadoria de Educagao Especifica; membros

representantes da Coordenadoria de Desenvolvimento e Normatizagao das Politlcas
Educacionais; membro do Nucleo de Pessoai; membro do Nucleo de Tecnologia

Educacional e outros membros de outras Coordenadorias a serem futuramente
convocados conforme necessldade enquanto o sistema estiver no processo de
implantagdo.

Art. 2°. O Comite Gestor Administrativo, Acaddmico e Pedagogico do Sistema

Integrado de Gestiio da Educagao (SIGEDUC) seguira as diretrizes orientadoras de
funcionamento do Sistema que estao disciplinadas nos seguintes elementos:

I- Definigao de regulamentagoes de responsabilidade da SEED;
II - Definigao de regulamentagdes de responsabilidade da Gestao Escolar tais

como: criagao de turmas e alocagao de professores, matricula de alunos,
gerenciamento da vida academics de alunos, caderneta escolar e atividades
complementares do professor;

III - Definigao de regulamentagbes de responsabilidade da Coordenagao

Pedagogica e do Professor como insergao de notas e frequdneias dos alunos;
IV - Homologagao administrativa dos modulos do Sistema Integrado de Gestao

da Educagao (SIGEDUC) que estao de acordo com a legislagao vigente do Sistema
Educacional do Estado do Amapa.

Art. 3°. Compete ao Comite Gestor Administrativo, Acad§mico e Pedagogico
do Sistema Integrado de Gestao da Educagao (SIGEDUC):

I - Prestar informagdes e orientagdes tecnicas bases para implementagao e
alimentagdo de informagdes, para configuragao dos modulos do SIGEDUC relativa a
Gestao da Educagao;

II - Homologar os modulos do SIGEDUC apos comprovagao de resultados de
informagdes inseridas, que estao de acordo com a legislagao vigente do Sistema
Educacional do Estado do Amapa;

III - Gerenciar e operacionalizar os servigos ofertados nos dlversos mddulos do
Sistema (Matricula Online, Diario de Classe, Curriculo e Gestao Pedagdgica etc.) junto

DOE n® 6388 de 22/02/2017, que instituiu o Comitd Gestor do SIGEDUC na fase inicial de
implantagao.

Art.12.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

DE-SE CllNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Macapa,01 de julho de 2019.

Sousa

Secretaria cfe Estado da Educagao
Decree n°0158/2018/GEA

Marl;
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hierarquia e disciplina , que fere os artigos n°

133, incisos V, VI, VII; e n° 134, inciso V da Lei

n° 0066/1993, que disciplina o Regime Juridico

dos Servidores Publicos Civis do Estado do

Amapa, das Autarquias e Fundapoes Publicas

Estaduais.

Considerando apresentag§o da
Proposta n° 06023.5820001/19-002 /FNS/MS.Saude

Joao Bittencourt da Silva Resolve:

Aprovar Ad-referendum a Proposta
para Aquisigao deFundo a Fundo de Programa

Equipamento e Material Permanente para o Hospital de
Emergencia do Estado do Amapa.

PORTARIA N° 0226/2019-SESA Valor CN f Unida
ES : de de

- Saud

Parla
meat

N° da
Proposta

da
Eme
nda

Objeto
Eme

Onde se le: - Wellington Temistocles da Silva;

- Antonio Marcos de Andrade

ar
nda e

A SECRETARIA DE ESTADO DA

SAUDE EM EXERCICIO , no uso das atribuigoes

que Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 2.407,

de 27 de maio de 2019 e considerando o que

consta no E-doc n° 304.481749/2019;

! Aquisi
gao de
Equip
ament

202 Hospi
tal de
Emer
g£nci

Ferreira; Vtnici
us i 2676
Gurg \ 0001

R$06023.58
20001/19

065
- Valnirio Martins. 275.3

87,00
3 o e

-002 Materi
el

ala

Perma
nente

Leia-se: - Antonio Marcos de Andrade Ferreira ;

- Wellington Temistocles da Silva;

- Valnirio Martins.

i

RESOLVE:

Art. 1° Designar os servidores

abaixo especificados para, sob a presidencia

do primeiro, constituirem Comissao de

Sindicancia encarregada de apurar denuncia

especificada no E-doc n° 304.323865/2018, que

versa sobre o suposto abandono de cargo. Sao

eles:

Macapa-AP, 24 de junho de 2019.
prlte C. de Azevedo Marcel
da CIB-AP

Sec&^tjario de Estado da Saude Presidente do COSEMS

ion Menezes
Vice-presidente da CIB-AP/' it

Mm*fLVA REIS GONDIM
JO

CLELIA JEAI
Secretaria de Estado da Saude em exercicio

Resolugao n 0 017/19- CIB/AP
Macapa, 08 de abrii de 2019

Resolugao n.° 015/19-CIB/AP
Macapa, 08 de abrii de 2019

A Comissao Intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sdo conferidas
pelo Regimento lnterno da CIB-AP, publicado no Dterio
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e;

Considerando a Portaria n° 3.134, de 17
de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transference de
recursos financeiros de investimento do Ministerio da
Saude a Estados,Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materials permanentes para
a expansao e consolidagao do Sistema Unico de Saude
(SUS) e cria a Relagao Nacional de Equipamentos e
Materials Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e
o Programa de Cooperagao Tecnica {PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

A Comissao intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento lnterno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e;Elizabeth Matos Amaral Medeiros

(Enfermeira);
Considerando a Portaria n° 381/MS, de 6

de fevereiro de 2017, que dispoem sobre as transferences,

fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito

Federal e Municipios destinados a execugao de Obras de

ConstrugSo, Ampliagao e Reforma.
- Antonio Marcos de Andrade Ferreira

(Enfermeiro);

- Wellington Temistocles da Silva (Assistente

Administrative).

Considerando Portaria de ConsolidagSo

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolidagao das

Normas sobre o Financiamento e a Transference dos

Recursos Federais para as Agoes e os Servigos de Saude

do Sistema Unico de Saude.

Considerando Portaria de Consolidagao
n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolidagao das
Normas sobre o Financiamento e a Transference dos
Recursos Federais para as Agoes e os Servigos de Saude
do Sistema Unico de Saude.

Considerando
Proposta n° 06023.5820001/19-003 /FNS/MS.

considerando apresentag§o da proposta
apresentagao da

N° 906023/19-003 /FNS/MS.

Art. 2° A referida comissao tera

o prazo de 30 (trinta) dias para conclusao dos

trabalhos, apresentando

circunstanciado.

Resolve: Resolve:

Aprovar Ad-referendum a Proposta

Fundo a Fundo de Programa Ampliagao de Unidade de

Atengao especializada em Saude para o LAFRON-
LACEN/AP.

Aprovar Ad-referendum a Proposta
para Aquisigao de

relatorio
Fundo a Fundo de Programa
Equipamento e Material Permanente para o Hospital de
Emergencia do Estado do Amapa.

T Valor | CNE
da S
Emen

Unida
de de
Saud

CN i Unida
ES de de

Saud

ValorN° da j Parla
Prop menta
osta r

Parla _
menta (

mArt. 3° A presente Portaria entra

em vigor na data de sua publicagao no Diario

Oficial do Estado do Amapa, podendo ser

prorrogada de igual teor.

N° da daObjetoEme
nda

Objeto
Proposta end Eme

rda e ndaa e
Amplia
gao de
Unidad

T
Aquisi
gao de
Equip
ament

Hospi
tal de
Emer
genci

LAFR737 202
ON-758 dee 065

06023.58
20001/19

R$AtengaR$ LACE
N/AP

90602 4 CABU i 360 3Marciv
ania

2675 o e
500.0
00,00

1.100.
000,00

3/19- o QU 006 Materi0021 i a-003003 especi

alizada
Macapa-AP, 12 de junho de 2019. at

Perma
nenteem

Saude•7

!- ,7

CLELIA JEANE D
(
A SlLVA REIS GONDIM

Secretaria de Estado da Saude em exercicio

Mmfe C. de Azevedo Marc*
e da CIB-AP

Menezes
Vice-pr&$8£ffie da CIB-AP

Sec/dtario de Estado da Saude Presidente do COSEMSyajpason Menezes
ttfente da CIB-AP

de Azevedo Mari
Vice- j

io de Estado da Saude Presidente do COSEMS

is:
ERRATA da CIB-AP

Si

A SECRETARIA DE ESTADO DA

SAUDE EM EXERCICIO, no uso das atribuigoes

que Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 2.656,

de 13 de junho de 2019 e considerando o que

consta no E-doc n° 304.494106/2019;

Resolugao n.°018/19-CIB/AP
Macapa, 08 de abrii de 2019

Resolugao n.° 016/19-CIB/AP
Macapa, 08 de abrii de 2019 A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sio conferidas
pelo Regimento lnterno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e;
Considerando a Portaria n° 3.134, de 17

de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transference de
recursos financeiros de investimento do Ministerio da
Saude a Estados,Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materiais permanentes para
a expansao e consolidagao do Sistema Unico de Saude

(SUS) e cria a Relagao Nacional de Equipamentos e

Materiais Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e
o Programa de Cooperagao Tecnica (PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapei, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento lnterno da CIB-AP, publicado no DiSrio
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e;

Considerando a Portaria n° 3.134, de 17

de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transference de

recursos financeiros de investimento do Ministerio da
Saude a Estados, Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materiais permanentes para
a expansao e consolidagao do Sistema Unico de Saude
(SUS) e cria a Relagao Nacional de Equipamentos e

Materiais Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e

o Programa de Cooperagao Tecnica (PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

RESOLVE:

Retificar a Portaria n° 0213/2019-

SESA, de 5 de junho de 2019, publicada no

Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6942, de

18 de junho de 2019, objeto que instituiu a

Comissao de Sindicancia encarregada de

apurar suposta transgressao as regras de

Considerando Portaria de Consolidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolidagao das

Normas sobre o Financiamento e a Transference dos

Recursos Federais para as Agoes e os Servigos de Saude
do Sistema Unico de Saude.

Considerando Portaria de Consolidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolidagao das
Normas sobre o Financiamento e a Transference dos
Recursos Federais para as Agoes e os Servigos de Saude
do Sistema Unico de Saude.

Considerando apresentegHo da

Proposta n° 06023.5820001/19-004 /FNS/MS.
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Resolve: Resolve:

Aprovar Ad-referendum a Proposta Aprovar o Plano de Contingencia para o
Fundo a Fundo de Programa para Aquisigao de Enfrentamento de Epidemias de Dengue do Estado do
Equipamento e Material Permanente para o Hospital Amapa para o ano de 2019.
Estadual de Santana.

fn

(fen Menezes

rttente da CIB-AP
te C. de Azevedo Marce.M

Vice-pre*Sepfeiario de Estado da Saude Presidente do COSEMS

G;

ente da CIB-AP

9N° da Uni
ValorPr Parla

menta

CN dad
da

Eme ES e de
Sau

Objetoop Resolugao n.° 023/19- CIB/AP
Macapa, 12 deabril de 2019

Eme
nda

ost iason Menezes
nte da CIB-AP

nda MarceLEeC. de Azev&dor Gasl
de Vice-prea Presjaepte da CIB-AP

Saefretario de Estado da Saude Presidente do COSEMS A Comissao intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, pubiicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordin&ria, reaiizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

Aquisi
gao de
Equipa
mento

Hos
pital
Esta
dual

06023.58 202
106

4

20
CO R$ Resolugao n.° 021/19- CIB/AP

Macapa, 12 de abrii de 2019
Marci
vania

2675 e1/1 200.0
00,00

de0013 Materi9- Sant
ana

Considerando a Portaria n° 3.134, de 17

de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transference de

recursos financeiros de irvestimento do Ministerio da
Saude a Estados, Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materials permanentes para
a expansao e consoiidagao do Sistema Unico de Saude

(SUS) e cria a Relagao Nacional de Equipamentos e
Materials Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e
o Programa de Cooperagao TScnica (PROCOT) no ambito

do Ministerio da Saude.

at00 A Comissao intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, pubiicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, reaiizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

Perma
nente

4

4

Considerando portaria de consoiidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre o financiamento e a transferencia dos recursos
federais para as agoes e os servigos de Saude do Sistema

Unico de Saude.

Gasl . de Azevedo Marcf
Vice-pr

Secr&)4^6 de Estado da Saude Presidente do COSEMS

f££bn Menezes
fnte da CIB-AP Considerando portaria de consoiidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre o financiamento e a transferencia dos recursos

federais para as agoes e os servigos de Saude do Sistema
Unico de Saude.

Pre« a CIB-AP

Considerando apresentagao

Proposta n° 36000.2519962/01-900/FNS/MS.
da

Considerando apresentagao da

Proposta n° 18604334000/1190-07/FNS/MS.
Resolve:Resolugao n.° 019/19- CIB/AP

Macapa, 12 de abrii de 2019
Aprovar a Proposta Fundo a Fundo da

Emenda Parlamentar n° 36000.2519962/01-900/FNS/MS, do

Deputado Vinicius Gurgel, para Incremento do PAB, para o

Municipio de Macapa.

Resolve:
A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP , pubiicado no Diario
Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, reaiizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo da

Emenda Parlamentar n° 18604334000/1190-07/FNS/MS, do
Deputado Federal Vinicius Gurgel, para Aquisigao de
Equipamento e Materials Permanente e Uma Unidade
MoveI (Veiculo Passeio) para Unidade Basica de Saude

Carmo do Maruanum do Municipio de Macapa.

EME ! Beneficiari

NDA
ParlameN° da

Proposta
Valor

ntar o

Considerando que a Comissao
Intergestores Bipartite - CIB- AP, Instancia Colegiada
instituida pela Portaria n° 196/94 de 17.11.94 da Secretaria
de Estado da Saude do Amapa SESA-AP, publicada no

DOE, de 21.11.94 em observSncia a Norma Operacional
Basica - NOB/SUS , constante do Anexo Unico da Portaria
n° 545/MS , de 20 de maio de 1993, e pelo Decreto n° 7.508,
Regulamenta a Lei n° 8.080 , de 19 de setembro de 1990,

para dispor sobre a organizagao do Sistema Unico de
Saude - SUS, o planejamento da saude, a assistencia h
saude e a articuiagao interfederativa, e da outras
providencias.

y
26760 -

DeputadR$ EMEN006 ND da

Propos
3600C .2519
962/01-

900/FNS/M

Pariamentl Incrementc
do PAB,

para c
Municipio
de Macapa

1.000 .00

0,00 ! Federal !

Vinicius
Gurgel

DA Beneficiarioo Valor
ar

ta
S

; 26760 ; Aquisigao de
| 002 ; Equipamento

e Materials
Permanente e
Uma Unidade

Movel
(Veiculo

Passeio) para i
Unidade

Basica de
Saude Carmo
do Maruanum
do Municipio
de Macapa

i

R$
Deputado

Federal
Vinicius
Gurgel

186043
34000/1

100.000.
V

i

Considerando a apresentagao do
Regimento Interno da Comissao Intergestores Bipartite que
institui as atividades e atribuigoes da Comissao

Intergestores Bipartite instituida de acordo com o Decreto
Presidencial n° 7.508 de 28 de junho de 2011,

regulamentando a Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990.
Considerando que a CIB e a instancia

privilegiada de negociagao, pactuagao e decisao em
relagao aos aspectos operacionais do Sistema Unico de
Saude - SUS na esfera do Estado cabendo adequa-los as
normas nacionais.

00
i190-

ajefite C. de Azevedo
ite da CIB-AP

Secr/?terio de Estado da Saude

Marci
Vice-presidente da CI8-AP

Presidente do COSEMS

on MenezesGakt: 07/FNS/
Pi MS

Resolugao n.° 022/19- CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019

A Comissao intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigOes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, pubiicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, reaiizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

f\
Considerando necessidade de

reformular o Regimento Interno da Comissao Intergestores
Bipartite do Estado do Amapa; GasSp

Preswnte da CIB-AP
Secpetario de Estado da Saude Presidente do COSEMS

ite C. de Azevedo Marci ison Menezes
Vice-presidente da CIB-AP

Resolve:
Considerando a Portaria n° 3.134, de 17

de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transferencia de

recursos financeiros de investimento do Ministerio da
Saude a Estados, Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materials permanentes para
a expansao e consoiidagao do Sistema Unico de Saude
(SUS) e cria a Relagao Nacional de Equipamentos e
Materiais Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e

o Programa de Cooperagao Tecnica (PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

Art. 1° Aprovar o Regimento Interno
da Comissao Intergestores Bipartite do Estado do Amapa.

Art. 2° Fica revogada a Resolugao n°
004/2009 - CIB/AP, de 06 de fevereiro de 2009 que aprovou
o Regimento Interno da Comissao Sntergestoi
do Estado do Amapa. J

Resciugao n.° 024/19-CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019

A Comissao Intergestores Bipartite do
Amapa , no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, pubiicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, reaiizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

(partite

%

1 Considerando portaria de consoiidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre c financiamento e a transfer§ncia dos recursos

federais para as agoes e os servigos de Saude do Sistema
Unico de Saude.

Considerando a Portaria n° 3.134, de 17

de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transferdncia de
recursos financeiros de investimento do Ministerio da
Saude a Estados, Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materiais permanentes para
a expansao e consoiidagao do Sistema Unico de Saude

(SUS ) e cria a Relagao Nacional de Equipamentos e
Materiais Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e

o Programa de Cooperagao Tecnica (PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

v
f .

. de Azevedo Marci (son MenezesGaftal
PrdLib la CIB-AP
Sec5*$fno de Estado da Saude Presidente do COSEMS

Vice-presidente da CIB-AP

Considerando apresentagao da

Proposta n° 18604334000/1190-01/FNS/NIS.

Resolugao n.° 020/19- CIB/AP
Macap6, 12 de abrii de 2019

Resoive:

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo da

Emenda Parlamentar n° 18604334000/1190-01/FNS/MS, do

Senador Davi Aicolumbre , para Aquisigao de Equipamento
e Materiais Permanente e Uma Unidade Movel (Pick-up)

para Unidade Basica de Saude Abacate da Pedreira do

Municipio de Macapa.

A Comissao Intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigdes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, pubiicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagdes da reuniao ordinaria, reaiizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

Considerando portaria de consoiidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre o financiamento e a transferencia dos recursos
federais para as agoes e os servigos de Saude do Sistema

Unico de Saude.
Considerando apresentagao da

Proposta n° 18604334000/1190-08/FNS/MS.Parla EMEND

Valor l menta A
Considerando o Plano de Contingencia

para o enfrentamento de epidemias de Dengue e um

instrumento de gestao do Programa Nacional de Controle
da Dengue - PNCD/MS, que tern como objetivo auxiliar os
niveis estaduais e municipals no cumprimento de
atribuigoes descritas nas Diretrizes Nacionais para a
Prevengao e Controle de Epidemias de Dengue.

Considerando que o Plano de
Contingencia para o enfrentamento de epidemias de
Dengue e um Documento onde estao defmidas as
responsabilidades estabelecidas a uma organizagao para
atender emergencia e contem informagoes detalhadas
sobre as caracteristicas da area envolvida, e que tern por
objetivo descrever as medidas a serem adotadas para as
emergences.

N° da j
Proposta |

Beneficiario
Resolve:r

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo da
Emenda Parlamentar n° 18604334000/1190-08/FNS/MS, do
Senador Capi, para Aquisigao de Equipamento e Materiais
Permanente e duas Unidade Movel (Veiculo Passeio) para
Unidade Basica de Saude Congos do Municipio de Macapa.

3787000 Aquisigao de
Equipamento
e Materiais

j Permanente e
Uma Unidade
Movel (Pick-

up) para
Unidade

! Basics de
Saude

; Abacate da

Pedreira do

i Municipio de
Macapa

1

R$ I Senad
300.000, J or

Davi

Alcolu ;
mbre

s

18604334
000/1190-

01/FNS /M.

N° da

Proposta

Parlame

ntar

EME Beneficiari
00 Vaior i NDA o

S
Senador i

Capi

Aquisigao
de

i
Equipamen

to e
, Materiais

Considerando a apresentagao do Plano
de Contingencia para o enfrentamento de Epidemias de
Dengue do Estado do Amapa para o ano de 2019. i
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Aprovar a Proposta Fundo a Fundo da

Emenda Parlamentar n° 18604334000/1190-10/FNS/MS, do

Senador Capi, para Aquisigao de Equipamento e Materials
Permanente e cincos Unidade Move! (duas Pick-up e tres

Veiculo Passeio) para Unidade Basica de Saiide Alvaro

Correa, no Infraero II do Municipio de Macapa.

Permanent
e e duas
Unidade
Move!

(Veiculo
Passeio)

para
Unidade

BSsica de
Saude

Congos do
' Municipio
y'dp Macapa !

I Servigos de Saude do Sistema Unico de Saude.
Considerando apresentagio da

Proposta n° 18604.3340001/19-002 /FNS/MS/SISMOB.
R$

! 500.675,
204701860433400 «

0/1190-
08/FNS/MS !

00
007

Resolve;

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo de

Emenda Parlamentar Proposta n° 18604.3340001/19-
002/FNS/MS/SISMOB, do Senador Randolfe Rodrigues para

a Consirug&o da Unidade Basica de Saude Porte IV no
Infraero no Municipio de Macapa.

TEMENParlam

entar

N° da
Proposta

!
Beneficiario !Valor

DA

Aquisigao
de

Emen I Valor da \
da Emenda

Equipament Benefici
ario

Parlame
ntar

N° da Proposta
o e

U 7 Materials
Permanente

e duas
Unidade

Movel (Uma |
Pick-up e |

i um Veiculo \
Passeio)

para
Unidade
B&sica de I

Saude
Alvaro j

Correa, no
; Infraero li

Senador
Randoif

ii

fsf\
Constru

A
:

e
Gas 18604.3340001 g3cj/ife C. de Azevedo M

da CiB-AP
SecretSrid de Estado da Saude

idson Menezes
Vic'e=presidente da CIE -AP
Presidente do COSEMS

R$Rodrigu
29190Unidade

Basica
Porte IV

Pre! RS /19- 1.042.00es. 009002/FNS/MS/SI
SMOB

688.930, , Senado

r Capi

0,002047001860433400
0/1190-
10/FNS/MS

00
07 no

Infraero /
Resolugao n.° 025/19-CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019 /

3m 6>A Comissao intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sac conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 12 de

abri! de 20i9, e;

Gast!(|4ji^nente C. de Azevedo
Presidente da CIB-AP
Seeretario ae Estado da Saude

MarceTdaftdson Menezes
Vice-presidente da CIB-AF

Presidente do COSEMS
! i do!

Municipio |
de Macapa

Considerando a Portaria nc 3.134, de 17

de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transferencia de

recursos financeiros de investimento do Ministerio da

Resolugao n.° 029/19-CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019

/ /Saude a Estados, Distrito Federal e Municipios, destinados

a aquisigao de equipamentos e materiais permanentes para

a expansao e consolidagao do Sistema Unico de Saude

(SUS) e cria a RelagSo Nacional de Equipamentos e
Materiais Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e

o Programa de Cooperagao lecnica (PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

i
A Comissao intergestores Bipartite do

Amspa, no uso das atribuigoes que ihes sao conferidas

pelo Regimento interno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 12 de

abrit de 2019, e;

7/
eiMfiPC. de Azevedo Mar;

CIB-AP
de Estado da Saude Presidente do COSEMS

Gastai
Presij

Secret;

son Menezes

Vice-prSsidente da CIB-AP

Considerando portaria de consolidagao

n° 6, de 23 de setembro de 2017, que consolida as normas

sobre o financiamento e a transferencia dos recursos
federate para as agoes e os servigos de Saude do Sistema
Unico de Saude,

Considerando a Portaria n° 381/MS, de 6

de fevereiro de 2017, que dispoem sobre as transferences,
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou

corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito

Federal e Municipios destinados a execugao de Obras de

Construgao,Ampliagao e Reforma.
Considerando

Consolidagao n° 6, de 28 de setembro de 2017, que

consolidagao das Normas sobre o Ffinanciamento e a
Transferencia dos Recursos Federate para as Agoes e os

Servigos de Saude do Sistema Unico de Saude.
apresentagao

Proposta n° 18604.3340001/19-004 /FNS/MS/SISMOB.

Resolugaon.°027/19-CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

Considerando apresentagao
Proposta n° 18604334000/1190-C9/FNS /MS.

da

Portaria dea

Resolve:

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo da

Emenda Parlamentar nc 18604334000/1190-09/FNS/MS, do

Senador Capi, para Aquisigao de Equipamento e Materiais
Permanente e duas Unidade Move! (Uma Pick-up e um
Veiculo Passeio) para Unidade Basica de Saude Curiau do

Municipio de Macapa.

Considerando a Portaria n° 381/MS, de 6
de fevereiro de 2017, que dispoem sobre as transferences,
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito
Federal e Municipios destinados a execugao de Obras de
Construgao, Ampliagao e Reforma.

Considerando

daConsiderando

Resolve:

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo de

Emenda Parlamentar Proposta n® 18604.3340001/19-
004/FNS/MS/SlSMOB, do Senador Davi Alcolumbre para a

Reforma da Unidade Basica de Saude Raimundc Hozanan
no Municipio de Macapa.

Portaria
Consolidagao n® 6, de 28 de setembro de 2017, que
consolidagao das Normas sobre o Ffinanciamento e a

Transferencia dos Recursos Federate para as Ag&es e os
Servigos de Saude do Sistema Unico de Saude.

apresentagao
Proposta n°18604.3340001/19-003 /FNS/MS/SISMOB.

deParlam j EMEN

entar DA

aN° da

Proposta

Beneficiari
Valor

o
i

! Aquisigao
i

de Considerando da
Equipamen Valor

to e i Emen daBenefici
ario

Parlame
ntarj Materiais

! Permanent j
e e duas

Unidade
Movel (Uma

Pick-up e

i um Veiculo
Passeio)

N° da Proposta
Resolve: Emendda

a
R$ Aprovar a Proposta Fundo a Fundo de

Emenda Parlamentar Proposta n° 18604.3340001/19-
003/FNS/MS/SlSMOB, da Deputada Federal Janete
Capiberibe , para a Construgao da Unidade Basica de
Saude Porte !V no Macapaba no Municipio de Macapa.

i Reforma Senador

Davi
Aicolum

: 20470

Senado | 007

r Capi i

449.705, da !
1860433400 QC Unidade

Basica0/1190-
09/FNS/MS

18604.3340001/ bre
R$

37870de19 - 221.250
i 001004/FNS/MS/SI

SMOB

Saude
Raimun

00para j ,
Unidade I j N° da Proposta

| Basica de i
Saude

Curiau dc

i Municipio
/ dejMacapa

Parlame Emen
ntar

Benefici
ario

Valor da
Emendada do

Hozanan; Deputed
Constru a

Federal
Janete

Capiberi

g£o
i Unidade

Basica
de

i Saude
Porte iV

18604.3340001
| R$

/ /19- 11350
be 1.042.00t ; 003/FNS/MS/S!

SMOB
005 7i 0,00 i

rx sen Menezes
nte da CIB-AP

:e C. de Azevedo Marci
Vice-f

Secsdtario de Estado da Saude Presidente do COSEMS

Gaitsl
iteda CIB-APPrlno

Gastfo
Pre\c

SecrejSfio de Estado da Saude

Sfrrsyde Azevedo Marc
a CiB-AP

fdson Menezes
Vice-presidente da CiB-AP

Presidente dc COSEMS

!

'J IMacapa
ba

Resolugao n.® 030/19- CIB/AP
Macapa,12 de abrii de 2019

Resolugao n.° 026/19- CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019 /

Aa A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 12 de

abrii de 2019, e;

A Comissao intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas

pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Dterio
Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas

deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 12 de

abrii de 2019, e;

Gastao
President
Secretaries Estado da Saude Presidente do COSEMS

JECae Azevedo MarceJ
IB-AP

ra&rcrh Menezes
tente da CIB-APVice-pi

Resolugao n.° 028/19-CIB/AP
Macapa, 12 de abrii de 2019

Considerando a Portaria n° 3.134, de 17
de dezembro de 2013, que dispoe sobre a transferencia de
recursos financeiros de investimento do Ministerio da

Saude a Estados, Distrito Federal e Municipios, destinados
a aquisigao de equipamentos e materiais permanentes para
a expansao e consolidagao do Sistema Unico de Saude
(SUS) e cria a RelagSo Nacional de Equipamentos e
Materiais Permanentes financiaveis para o SUS (RENEM) e
o Programa de Cooperagao Tecnica (PROCOT) no ambito
do Ministerio da Saude.

Considerando a Portaria nc 381/MS, de 6
de fevereiro de 2017, que dispoem sobre as transferences,
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministerio da Saude 2 Estados, Distrito
Federal e Municipios destinados a execugao de Obras de

Construgao, Ampliagao e Reforma.
Considerando

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficiai do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas

deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 12 de
abrii de 2019, e;

Portaria
Consolidagao n° 6, de 28 de setembro de 2017, que

consolidagao das Normas sobre o Ffinanciamento e a
Transfer§ncia dos Recursos Federate para as Agoes e os
Servigos de Saude do Sistema Unico de Saude.

apresentagao
Proposta n® 18604.3340C01/19-006 /FNS/MS/SISMOB.

dea

Considerando a Portaria n° 381/MS, de 6
de fevereiro de 2017, que dispoem sobre as transferences,
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito
Federal e Municipios destinados a execugao de Obras de
Construgao,Ampliagao e Reforma.

Considerando
Consolidagao n® 6, de 28 de setembro de 2017, que
consolidagao das Nonnas sobre o Ffinanciamento e a
Transferencia dos Recursos Federate para as Agoes e os

Considerando portaria de consolidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre o financiamento e a transferencia dos recursos

federate para as agoes e os servigos de Saude do Sistema

Unico de Saude.

Considerando da

Resolve:Portaria deda aConsiderando apresentagao
Proposta n° 18604334000/1190-10/FNS/MS.

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo de

Emenda Parlamentar Proposta n° 18604.3340001/19-
Resoive:
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Q06/FNS/MS/SISMQB, do Senador Davi Alcolumbre para 3

Reforma da Unidade Basica de Satide Pedro Barros no

Municipio de Macapa.
Resolugao n.a 035/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019

Considerando a justificativa da

Secretaria Municipal de Satide de Macapd de que o recurso
da Proposta n° 186043340001/15-012, foi solicitado
equivocadamente em 2015, para uma Unidade que nao 6 de
propriedade do Municipio impedindo assim sua execugao

dentro da Lei.

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas

pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diirio
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas

deliberagdes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de

junho de 2019, e;

Valor

S Benefici
ario

Parlame
ntar

daEmen i
N° da Proposta

Emendda Resolve:
a

i Senador
Randolfe
Rodrigu

Aprovar a solicitagao da Secretaria
Municipal de Saude de Macapa do cancelamento da
Proposta n° 186043340001/15-012 de Reforma da Unidade
B&sica de Saude da UNIFAP, no valor total de R$148.680,00

(cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais)

deste valor foi recebido em conta 20%, R$ 29.738,00 (vinte
e nove mil, setecentos e trinta e seis reais) o qual foi
devolvido com as devidas corregdes no valor total de R$

33.046,72 (trinta e tres mil, quarenta e seis reais e setenta e
dois centavos) em 03/04/2018.

! Reforma
i da

18604.3340001/ ; Unidade
Basica

Considerando a Lei n° 8080 de 19 dei

; setembrode 1990.
RSes Considerando os Decretos n° 6949/2009

e n° 7612/2011, que norteiam a instituigao da Rede de

I Cuidados a Pessoas com Deficiencia no dmbito do

Sistema Unico de Saude.

19- 37870
228.316 i

I 006 'FNS/MS/S! j de

l SMOB
001

00i i: Saude
I Pedro
| Barros i Considerando Portaria GM/MS n° 4279

de dezembro de 2010, que estabeiece diretrizes para

organizagao da Rede de Atengao a Saude no ambito do

SUS.

i

Considerando a Portaria GM n°
793/2012, que institui a Rede de Cuidados a Pessoas com
Deficiencia no Ambito do Sistema Unico de Saude.

Considerando a Portaria GM/MS n°
835/2012 que institui incentivos financeiros de

investimento e de custeio para o componente Atengao
Especializada da Rede de Cuidados a Pessoas com

Deficidncia no Ambito do Sistema Unico de Saude.

Considerando que o Plano Estadual da

Rede de Atengao a Pessoa com Deficiencia tern por
objetivo principal garantir uma linha de cuidado integral e
qualificada a esse segmento populacional, atraves da

promogdo, prevengao e reabilitagao em saude,
fomentando e potencializando a inclusao social e a

articulagao intersetorial nas diversas regides do Estado.
Considerando o Oficio n° 190/2019-

GAB/SEMSA/PTM, que solicita a Habilitagao do Centro

Especializado de Reabilitagao -CER II - (nas modalidades:
Fisica e Auditiva), para o Municipio de Tartarugalzinho.

Considerando o parecer Favor^vel n°

Ar

Menezes
fnte da CIB-AP

la S. R£Ts|Gondim Marcel
President dâ CIB-AP/^xerclcio Vice-pr

Secretaria de Estadryaa Saude Presidente do COSEMS

Cleli;
GastadIVa
Presis&nl

Secretary

Azevedo Marcel Menezes
Vice-presidente d3 CiB-AP

e Estado da Saude Presidente do COSEMS
CIB-AP

Resolugao n.° 038/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019

Resolugao n.° 031/19- CIB/AP

Macapa, 12 de abril de 2019

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sSo conferidas pelo

Regimento Interne da CIB-AP, publicado no Di£rio Oficial do

Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas deliberagdes

da reuniSo ordinaria, realizada no dia 12 de abril de 2019, e;

A Comissao Intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagdes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de
junho de 2019, e;

Considerando a Portaria n° 339, de 4 de
margo de 2013 , que redefine o Componente Ampliagao do
Programa de Requalificagao de Unidades Basicas de
Saude (UBS).

Considerando a Portaria n° 381/MS, de 6

de fevereiro de 2017, que dispdem sobre as transferences,

fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente,

do Ministdrio da Saude a Estados, Distrito Federal e Municlpios

destmados a execugao de Obras de Construgao, Ampliagao e

Reforma

002/2019- RAPD/NPR/CPAS/SESA.

Considerando a Portaria n° 381, de 6 de
fevereiro de 2017, que dispde sobre as transferences,
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito
Federal e Municipios destinados & execugao de obras de
construgao, ampliagao e reforma.

Resolve:

Aprovar a Habilitagao do Centro

Especializado de Reabilitagao - CER II- (nas modalidades
Fisica e Auditiva), para o Municipio de Tartarugajzinho.

Considerando a Portaria de Consolidagao

n° 6, de 28 de setembro de 2017. que consolidagao das

Normas sobre o Financiamento e a Transferdncia dos

Recursos Federais para as Apoes e os Servigos de Saude do

Sistema Unico de Saude.

Considerando o Oficio n° 90/2019 -
SEMSA/PMI, que encaminha o Atestado de Conclusao da
Ampliagao da UBS de Santa Maria do Curicaca, CNES
2021307, referente a proposta n° 13760.9820001/16-002.

A ,n

A *
Considerando apresentagao da Proposta n° c.

Clelia <

Preside
la S. Rais Gondim Marc
pIB-AP/Exercicio Vice-pi

Secretaria de Estado da Saude Presidente do COSEMS

gpri Menezes
ite da CIB-AP

918604/19-002/FNS/MS/SICONV.

Resolve: Resolve:

Aprovar a Proposta Fundo a Fundo de

Emenda Parlamentar Proposta n°
002/FNS/MS/SICONV, do Senador Randolfe Rodrigues para a

Construgao de uma Policlinica no Municipio de Macapa.

Aprovar o Atestado de Conclusao da
Ampliagao da Unidade Basica de Saude Santa Maria do
Curicaca, CNES 2021307, referente a proposta n°
13750.9820001/16-002 do Municipio de Itaubal.

918604/19-

Resolugdo n.° 036/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019Valor da

Emenda
EmenParlame

ntar
N° da

Proposta
Benefici

ario da mA Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigdes que Ihes sao conferidas

pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas

deliberagdes da reunite ordinaria, realizada no dia 07 de

junho de 2019, e;

A,

Senador
Randolfe
Rodrigue

Construg
cmsflBt

Presidente cHi CIB-AP/Exercicio Vice-|
Secretaria de Estadp da Saude

da S. RSs Gondim Marcdeao Menezes
nte da CIB-AP

Presicfente do COSEMS
uma
Policlinic RS918604/19-

002/FNS/MS/Sl
CONV

s
29190

1.500.00a no 010
0,00Municipi

Considerando o Memo n° 47/2019 -

ESP/SESA , da Escola de Saude Publica do Amapa que

encaminha a proposta do Curso de Especializagao “Saude

Publica - Uma Abordagem Interprofissional" ofertada pela

Escola de Saude Publica do Amapa em parceria com a

Escola Nacional de Saude Publica Sergio Arouca

deo Resolugio n.° 039/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019Macapa

A Comissao Intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de
junho de 2019, e;

(ENSP/FIOCRUZ).
>

I Considerando que o Curso de

Especializagao em Saude Publica tern como objetivo de

formar sanitaristas criticos-reflexivos, na perspectiva da

aducagao Interprofissional em Saude, com olhar

abrangente sobre a situagio de satide loco-regional,

implicados com a realidades politico-sociais e

comprometido com a transformagao da realidade de saude.

Marcel Jafidson Menezes
Vice-presidente da CIB-AP

Presidente do COSEMS

:e C. de Azevedo
Pr^g^nte da CIB-AP

Secreftirio de Estado da Saude

Gasi
Considerando a Portaria n° 339, de 4 de

margo de 2013, que redefine o Componente Ampliagao do
Programa de Requalificagao de Unidades Basicas de
Saude (UBS).

Considerando a Portaria n° 381, de 6 de
fevereiro de 2017, que dispde sobre as transferences,
fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito
Federal e Municipios destinados a execugao de obras de
construgao, ampliagao e reforma.

Resolugao n.° 034/19- CIB/AP

Macapa, 07 de junho de 2019
Resolve:

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de
junho de 2019, e;

Aprovar a Proposta do Curso de

Uma AbordagemEspecializagao "Satide Ptiblica

Interprofissional” ofertada pela Escola de Saude Ptiblica

do Amapa em parceria com a Escola Nacional de Satide

Ptiblica Sergio Arouca(ENSP/FIOCRUZ) com distribuigao

de 20 vagas para a Secretaria de Estado da Saude do

Amapa e 20 vagas ao COSEMS para ser distrib
as Secretarias Municipais de Satide. /

Considerando o Oficio n° 91/2019 -
SEMSA/PMI, que encaminha o Atestado de Conclusao da
Obra de Ampliagao da UBS Carmo do Macacoari, CNES
2021250, referente a proposta n° 13750.9820001/16-006.

Considerando a Portaria n° 341/GM/MS,

de 4 de margo de 2013, que redefine o Componente

Reforma do Programa de Requalificagao de Unidades
Basicas de Satide (UBS).

entra

Resolve:Considerando a Portaria N° 381, de 6 de

Fevereiro de 2017, que dispde sobre as transferences,
Fundo a Fundo, de Recursos Financeiros de Capital ou
Corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito
Federal e Municipios ddestinados a eexecugdo de Obras de

Construgao, Ampliagao e Reforma.

Considerando

jt

Ison Menezes Aprovar o Atestado de Conclusao da
Obra de Ampliagao da Unidade Basica de Saude Carmo do
Macacoari, CNES 2021250, referente a pn
13750.9820001/16-006 do Municipio de Itaubal. /

_
^

jndim Marci

Presideiftejda'C^B-AP/Exercjcio Vice-presidente da CIB-AP

>tado da jJatide Presidente do COSEMS

Clel . Kel

>ta n°Secretaria de

Oficio
315/2019/GAB/PMS, que solicita a Reforma da Policlinica
Dr. Alberto Lima do Municipio de Santana.

n°o

i

7
lj^fe£f$Tda 5.1
idente oa CIB-A

CI6 is Gondim Marci
Exercicio Vice-presidente da CIB-AP

Presidente do COSEMS

n Menezes
Resolve: Resolugao n.° 037/19- CIB/AP

Macapa, 07 de junho de 2019
Pres
Secretaria de Estadd da Saude

Aprovar o Atestado de Conclusao da

Reforma PM STN Policlinica Dr. Alberto Lima, proposta n°
111934420001/16-004, localizada na Rua Claudio Lticio
Monteiro n° 013, do Municipio de Santana.

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas

pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas

deliberagdes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de

junho de 2019, e;

Resolugao n.° 040/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019

A Comissao Intergestores Bipartite do
Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagdes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de
junho de 2019, e;

Considerando o Oficio n° 1266/2019-
GAB/SEMSA/PMM em que solicita o Cancelamento da

Proposta n° 186043340001/15-012 de Reforma da Unidade

Basica de Satide da UNIFAP, no valor total de

R$148.680,00

Clelia
Presidei

iafftejda S. Reis'Gondim Marcei
u-oa CIB-AP Exercicio Vice-pr1

*
Secretaria de Estado da Saude Presidente do COSEMS

won Menezes
nte da CIB-AP
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Considerando a Portaria n° 340/GM/MS,

de 4 de margo de 2013, que redefine o Componente
Construgao do Programa de Requalificagao de Unidades
Bdsicas de Saude (UBS).

Resolugao n.° 043/19- CIB/AP
Macapa, 07 dejunho de 2019

CN.PJ: 23.016.172/0001-59, com endcrego comercial

situado na Av. Bento Simao, 368, Bairro Sao Bento,

/MG. CEP 30.350-750, para exercfcio das atividades

de registro cletronico de contratos, no ambito do

Departamento de Transito do Estado do Amapa.

Art. 2". O presente credenciamento tera

vigencia pelo periodo de t 2 (doze) meses.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na

data de sua assinatura, revogadas as disposigoes

contra rias.

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interne da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de

junho de 2019, e;

Considerando a Portaria N° 381, de 6 de
Fevereiro de 2017 que dispoe sobre as transferencias,
Fundo a Fundo, de Recursos Financeiros de Capital ou
Corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito
Federal e Municipios Destinados a Execugao de Obras de
Construgao, Ampliagao e Reforma. Considerando a Portaria n° 341/GM/MS,

Considerando o Oficio n° 1358/2019 - de 4 de margo de 2013, que redefine o Componente

Reforma do Programa de Requalificagao de Unidades

Bbsicas de Saude (UBS).

SEMSA/PMPBA, que encaminha o Atestado de Conclusao
da Obra de Construgao da Unidade Basica de Saude do
Agaizal, referente a proposta SISMOB n°
11.831.4710001/13-002.

Considerando a Portaria N° 381, de 6 de

Fevereiro de 2017 que dispoe sobre as transferencias,

Fundo a Fundo, de Recursos Financeiros de Capital ou

Corrente, do Ministerio da Saude a Estados, Distrito

Federal e Municipios destinados a execugao de obras de
Construgao, Ampliagao e Reforma.

Resolve: Cumpra-se, irejstre-se e publique-se.

Aprovar o Atestado de Conclusao da
Obra de Construgao da Unidade Bdsica de Saude do
Agaizal, referente a proposta SISMOB n°
11.831.4710001/13-002, localizada na Avenida principal S/N,

Bairro Agaizal do Municlpio de Pedra Branca dp'Amapari.

e 2019.Macaria/A dConsiderando o Oficio n° 1379/2019-
GAB/SEMSA/PMM, que encaminha a Ordem de servigos

referente a obra de Reforma da Unidade B£sica de Saude

Rosa Moita do Municipio de Macapa.
INACIO - IRO MjAClEL

Delegado de f^olicia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN-AP

Resolve:

n
Aprovar a Ordem de Inicio de Servigo da

Reforma da Unidade Basica de Saude Rosa Moita, CNES

2021366, localizada na Avenida Raimundo Pequilo G6es de
Almeida, n° 294, CEP n° 68900-750, do Municipio de

Macapa.

MANDADO PE NQTIFICACAO N° 1422/2019

Cte+ii las: Re1s\Gondim Man
Presidferffefaa CIB-AP/pxercicio Vice-presidente da CIB-AP
Secretaria de Estado^a Saude Presidente do COSEMS

idson Menezes O Dlretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigoes, que Ihe s3o conferidas pelo Decreto n°

0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA a Sr.a MARIA DO

CARMO MALAFAIA CORREA, portadora do registro de

CNH n° 03854738302, para tomar cibncia da instauragdo do

Processo Administrativo n°. 014.010038/2018 - DETRAN-

AP, referente ao processo de suspensSo do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dlas, a partfr da publlcagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estaduai de Transito do

Amap&, haja vista a violagSo do disposto no artigo 165 do

C6digo de Transito Brasileiro (DIRIGIR SOB A INFLUENCIA

DE ALCOOL), aiusiva a penalidade de multa aplicada ao

mesmo referente ao auto de infragao AJ00001845, velculo

placa NEP9794, fato ocorrido as 00h:48min, no dia 07 DE

NOVEMBRO DE 2016, na RUA JOVINO DINOA PROXIMO A

ROTATORIA, tendo como 6rg§o Autuador o DETRAN-AP.

sfi.
Resolugao n.° 041/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019 1

OV Menezes
fe da CIB-AP

Presiclenfe do COSEMS

Clelia

Presidi
Secretaria de Estadoila Saude

laS. Reis Gondim Marcel
tCIB-AP/$xercicio Vice-piA Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes sao conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario
Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas
deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de
junho de 2019, e;

Considerando a Portaria n° 290, de 28 de
fevereiro de 2013, que institui o Componente Construgao
de Unidades Bbsicas de Saude Fluviais no ambito do
Programa de Requalificagao de Unidades Basicas de
Saude (UBS) aos Estados e aos Municipios da Amazdnia
Legal e Pantanal Sul Matogrossense.

Autarquias Estaduais
Considerando o Oficio n° 179/2019 -

GAB//PMMz, que encaminha a Ordem de servigos referente
a Proposta n° 11347.3060001/17-715, da Construgao da
Unidade Basica de Saude Fluvial (UBSF) no Municipio de
Mazagao. DETRANResolve:

Inacio Monteiro Maciel
Aprovar a Ordem de servigos referente

a Proposta n° 11347.3060001/17-715, da Construgao da
Unidade Basica de Saude Fluvial (UBSF), no Municipio de
Mazagao. PORTARIA IN" 298/2019-DETRAN/AP

Macapa-AP, 19 de Junho de 2019.

O D1RETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DO AMAPA - DETRAN /AP, no uso de suas

atribuigoes legais, conferidas pelo Decreto n" 5.237

tie 30 de dezembro de 2010 (cria o Estatuto do

DETRAN-AP) e Decreto 11" 054 de 02 dc janeiro de

2015, tendo em vista os termos Resolugao n° 320. de

Cleliayjgan^fjda S. Riis Gondim Mart
Presidente d^CIB-AP/ExercIcio Vice-|
Secretaria de Estado da Saude

•feson Menezes
lente da CIB-AP

Presidente do COSEMS

INAdlb MOWTEIRO DJACIELDefegado/de Poiicia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

Resolugao n.° 042/19- CIB/AP
Macapa, 07 de junho de 2019 5 de junho de 2009, do Conselho Nacional de

Transito CONTRAN, que estabelece

procedimentos para 0 registro de contratos de

financiamento de veiculos coni clausula de alienagao

fiduciaria, arrendamento mercantil, reserva de

donu'nio ou penhor nos orgSos ou entidades
executives de transito dos Estados e do Distrito

A Comissao Intergestores Bipartite do

Amapa, no uso das atribuigoes que Ihes s3o conferidas

pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diario

Oficial do Estado de 25 de margo de 2009, e com fulcro nas

deliberagoes da reuniao ordinaria, realizada no dia 07 de

junho de 2019, e;

MANDADO DE NOTIFICACAO N°1423/2019

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuiefies, que Ihe sio conferidas pelo Decreto n°

0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA o Sr. MARCIO

COSTA DE CARVALHO, portador do registro de CNH n°

01720484070, para tomar ciencia da Instauragdo do

Processo Administrativo n°. 014.018618/2017 - DETRAN-

AP, referente ao processo de suspense© do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dlas, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amap&, haja vista a violagSo do disposto no artigo 210 do

Codigo de Transito Brasileiro (TRANSPOR BLOGUEIO

VIARIO POLICIAL), aiusiva a penalidade de multa aplicada

ao mesmo, referente ao auto de infragao E000295073,

veicuio placa NEN8748, fato ocorrido as 17h:01min, no dia

(53 DE AGOSTG DE 2016, na VEREADOR JULHO PEREIRA

EM FRENTE A ESCOLA AEIOU, tendo como 6rgSo

Autuador a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA-AP.

Considerando a portaria n° 4.279, de 30

A Portaria, n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que

estabelece diretrizes para a organizagao da Rede de

Atengao a Saude no ambito do Sistema Unico de Saude
(SUS);

Federal e para langamento do gravame
correspondents no Certificado de Registro de

Veiculos - CRV, e da outras providencias; 0

cstabclccido na Deliberagao n° 77/2009 e Portaria n°
288/2009, ambas do DENATRAN; as regras
dispostas na Resolugao n" 339/2010, do Conselho
Nacional de Transito, que trata da anotagao dos

contratos de comodato e de aluguel ou arrendamento

nao vinculado ao financiamento do veicuio, sein

prejuizo da insergao e baixa do gravame; e ainda.

Considerando a Portaria n° 2436 /

2017GM/MS, de 21 de setembro de 2017, que aprova a

Politica Nacional de Atengao Basica (PNAB),

estabelecendo a revis3o de diretrizes e normas para a

organizagao da Atengao Beisica, para a Estrategia Saude da

Familia (ESF) e a Estrategia de Agentes Comunitarios de

Saude (EACS);
Considerando 0 Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Institucional do SUS (PROAD-SUS),

instituido pelo Ministerio da Saude (MS) vem

desenvolvendo no ambito do Territbrio Nacional urti elenco

de agoes i projetos voltados para o fortalecimento da

Gestao e Servigos do Sistema Unico de Saude, e dentre

eles esta o Projeto de Planificagao da Atengao a Saude,

que objetiva reestruturar a Ateng§o a Saude, a partir da

organizagao de processos de gestao e de trabalho,

desenvolvendo habilidades e competences dos
profissionais de saude da Atengao Especializada e

Atengao Primbria, garantindo o acesso aos servigos com

qualidade e continuidade do cuidado aos usubrios na rede

de atengSo.

Registro

Eletronico dc Contratos de Financiamento de

Veiculos coni clausula de alienagao fiduciaria,
arrendamento mercantil, reserva de dominio 011

penhor tern fundamento legal no artigo 1.361,§ 1® do

Codigo Civil Brasileiro, que estabelece os referidos
contratos devem ser legist ratios junto ao 6rg5o ou

entidade executiva de Transito do F.stado onde 0

veicuio for registrado e licenciado, assim como na
Resolugao n° 320/2009 do CONTRAN.

CONSIDERANDO que 0

Considerando 0 memo n° 073/2019 -

CPAS/SAS/SESA, que encaminha o Projeto de Planificagao

da Atengao k Saude do Estado do Amapa. CONSIDERANDO, que a documentagao

apresentada pela Emprcsa TECNOL SISTEMA DE
AUTOMA^AO

Departamento em 13/11/2018 atende as exigences
contidas 11a Portaria n“ 061/2017 e suas alteragoes,
eonforme 0 contido no Processo n° 014.017928/2018.

Resolve: S.A protocolada neste Mj [-AP, 19 de Junho de 2019.

Aprovar a Pactuagao da Regia
^

Central

para iniciar a Planificagao do SUS no Estado d pa.

RESOLVE:
10 li/IONTESROMACiEL

Detegado de Poiicia Civil
DiretorJPresidjbnte do DETRAN/AP

Menezes1. ReisGiondim Marci __
Presifaehte d^CIB-AP/Ejtercicio Vice-prSSfdente da CIB-AP

Secretbria de Estado da Saude Presidente do COSEMS

Clelia
Art. T

TECNOL SISTEMA DE AUTOMA^AO S.A -
CREDENCIAR A EMPRESA
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MANDADO DE NOTIFICACAO N° 1424/2019 AD00033341, veiculo piaca NEU6770, fato ocorrido is

02h:10min, no dia 19 DE SETEMBRO DE 2016, na RUA

SALVADOR DiNIZ COM TRAV 22, tendo como Orgao

Autuador o DETRAN-AP.

MANPADQ DE NOTIFICACAO N° 1431/2019

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transit© do Amap<a - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe sao conferidas pelo Decreto n°
0054 de 02 de janeiro de 2015: NOTIFICA o Sr. ANANIAS

DUARTE VALENTE, portador do reglstro de CNH n°
05223408360, para tomar ciancia da instauragao do

Processo Admlnistrativo n° 014.009619/2018 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensio do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dlas, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amap£, haja vista a violagao do dfsposto no artigo 165-A
do Cddigo de Transito Brasileiro (COND. RECUSAR A

SUBMETER AOS PROC. PREV. NO ART. 165A), alusiva k

penalidade de multa (dez vezes) e suspensao do direito de

dirigir apiicadas ao mesmo, referente ao auto de Infrag&o

AJ00002672, veiculo piaca NEW9592, fato ocorrido

21h:46min, no dia 06 DE NOVEMBRO DE 2016, na

RODOVIA AP 010 EM FRENTE A ROTATORIA DO MARCO

ZERO, tendo como OrgSo Autuador o DETRAN-AP.

O Diretor-Presidente Co Depaitamento

Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe sao conferidas pelo Decreto n°

0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA a Sr.* LENIVALDO

DA TRINDADE SANTOS, portador do registro de CNH n°

04352112492, para tomar ciencia da instauragSo do

Processo Admlnistrativo n°, 014.007603 /2018 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagao do dlsposto no artigo 165 do

Codigo de Transito Brasileiro{DIRIGIR SOB A INFLUENCE

DE ALCOOL), alusiva k penalidade de multa aplicada ao

mesmo referente ao auto de infragao AD00037053, veiculo

piaca NEU0470, fato ocorrido as 02h:53min, no dia 23 DE

SETEMBRO DE 2016,na RUA GUANABARA - PROXIMO A

NUTRIAMA , tendo como 6rg£o Autuador o DETRAN-AP.

Mac; 19 de Junho de 2019.

ItlhiS
flllllUACJ J

INACIO MONlfeiRO MACIEL
Delegate da Policia Civil

Diretor-Preiidenfe do DETRAN/AP

MANDADO DE NOTIFICACAO N°1428/2019

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transito do Amap& - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe sao conferidas pelo Decreto n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA o Sr. PAULO

ELEUTERIO SILVA PINTO, portador do registro de CNH n°
02835031380, para tomar cidncia da instauragto do

Processo Admlnistrativo n# 014.018669/2017 - DETRAN-

AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagSo do dlsposto no artigo 165-A

do Cddigo de TrSnsito Brasileiro (COND. RECUSAR A

SUBMETER AOS PROC. PREV. NO ART. 165A), alusiva k

penalidade de multa (dez vezes) e suspensao do direito de

dirigir apiicadas ao mesmo, referente ao auto de infragdo

AD00032739, veiculo piaca NES5508, fato ocorrido as

04h:42min, no dia 13 DE AGOSTO DE 2016, na RUA

GUANABARA EM FRENTE A NUTRIAMA, tendo

6rgSo Autuador o DETRAN-AP.

facapeMP,19 de Junho de 2019.

Macapd-AP,19 de Junho de 2019.

ITEIRO (flACIEL
jgado/de Policia Civil

’residpnte do DETRAN/AP
De

Direton

INAgiO MONTEIR© MACIEL
Defegado de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN/AP
MANDADO DE NOTIFICACAO N° 1432/2019

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe s§o conferidas pelo Decreto n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA o Sr. JOSE

AUGUSTO PAULO PINHEIRO, portador do registro de CNH

n° 03083410293, para tomar cldncia da instauragao do

Processo Administrative n° 014.018648/2017 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagao do disposto no artigo 191 do

Codigo de Transito Brasileiro (FORCAR PASSAGEM

ENTRE VEIC. TRANS. SENT. OPOSTOS), alusiva a

penalidade de multa (dez vezes) e suspensSo do direito de

dirigir apiicadas ao mesmo, referente ao auto de InfragSo

AD00032864, veiculo piaca OTX6111, fato ocorrido as
15h:33rnin,no dia 18 DE AGOSTO DE 2016,na ROD AP 020

DUCA SERRA - PROXIMO AO MOTEL BARILOCHE, tendo

como Orgao Autuador o DETRAN-AP.

MANDADO DE NOTIFICACAO N° 1425/2019

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe s§o conferidas pelo Decreto n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA o Sr.ENEAS DA

SILVA MARTINS, portador do registro de CNH n°
02518215522, para tomar cldncia da instauragdo do

Processo Administrative n° 014.016855/2017 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagao do disposto no artigo 175 do

Cddigo de Tr3nsito Brasileiro (UTILIZAR VEIC. P/

DEMONSTRAR/EXIBIR MANOBRA PERIGOSA), alusiva a

penalidade de multa (de2 vezes) e suspensao do direito de

dirigir apiicadas ao mesmo, referente ao auto de infraca©

AC00016098, veiculo piaca NFA3677, fato ocorrido as

06h:5Cmln, no dia 30 DE JULHO DE 2016, na RODOVIA AP

como

Macapa-AP,19 de Junho de 2019.

INACIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil

Diretor-lfresldente do DETRAN/AP

MANDADO DE NOTIFICACAO N°1430/20' 9

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Transito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe s3o conferidas pelo Decreto n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA o Sr. LUCAS

PEDRO SILVA DE JESUS, portador do registro de CNH n°
05100750357, para tomar cidncfa da instauragao do

Processo Administrative n° 014.009774/2018 - DETRAN-

AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagao do disposto no artigo 165-A
do Cddigo de Transito Brasileiro (COND. RECUSAR A

SUBMETER AOS PROC. PREV. NO ART. 165A), alusiva k

penalidade de multa (dez vezes) e suspensao do direito de

dirigir apiicadas ao mesmo, referente ao auto de InfragSo

AJ00002661, veiculo piaca NEP5671, fato ocorrido as
03h:28mln,no dia 07 DE NOVEMBRO DE 2016, na ROD AP

010 JK - PROXIMO A LOJA BACABA VEICULOS, tendo

como 6rgao Autuador o DETRAN-AP.

iS-AP,19 de Junho de 2019.

010 PROX. AO MONUMENTO MARCO ZERO, tendo como

6rgio Autuador o DETRAN-AP.
i-AP,19 de Junho de 2019.M;

INA3IO MOI ITEIRO*MACIEL
DejegadooePolicia Civil

Dlretor+residente do DETRAN/AP

MANDADO DE NOTIFICACAO N° 1442/2019IN, VCIO MpNTEIROWACIEL
C slegadb de Policia Civil

Diretc r-Presitiente do DETRAN/AP O Diretor-Presidente do Departamento Estadual

de Trflnsito do Amapa - DETRAN/AP, no uso de suas

atribuigdes, que Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 0054 de

02 de janeiro de 2015. NOTIFICA o Sr°. ANTONIO CARLOS

SANTOS DA SILVA, portador do registro de CNH n°

01019012116, para tomar cidncia da instauragao do

Processo Admlnistrativo n° 014.016897/2017 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagao do disposto no artigo 210 do

Cddigo de Transito Brasileiro (TRANSPOR BLOQUEIO

VIARIO POLICIAL), alusiva k penalidade de multa e

suspensao do direito de dirigir apiicadas ao mesmo,

referente ao auto de infragao AD00025574, veiculo piaca

NES3052, fato ocorrido as 18h:26min, no dia 03 DE JULHO

DE 2016, na RODOVIA AP 070 EM FRENTE AO GORGIA,

tendo como 6rg§o Autuador o DETRAN-AP.

MANDADO DE NOTIFICACAO N° 1427/2019

O Diretor-Presidente Der vtamento

Estadual de Transit© do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, que Ihe sSo conferidas pelo Decreto n°

0054 de 02 de janeiro de 2016, NOTIFICA o Sr. ELIVAN

FERREIRA DOS SANTOS, portador do registro de CNH n6

03792063375, para tomar cidncla da instauragao do

Processo Administrative n° 014.007601/2018 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensao do direito de

dirigir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapa, haja vista a violagao do disposto no artigo 175 do

Cddigo de Transito Brasileiro (UTILIZAR VEIC. PI

DEMONSTRAR/EXIBIR MANOBRA PERIGOSA), alusiva a

penalidade de multa (dez vezes) e suspensao do direito de

dirigir apiicadas ao mesmo, referente ao auto de infragao

Macapa-AP,19 de Junho de 2019.

M
INACI ONTEIRO MACIEL

Del* gado defPollcia Civil
Dlretor-F resident4 do DETRAN/AP
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Macapa-AP, 24 de Junho de 2018. Macapa-AP, 25 de junho de 2019. PORTARIA N.° 061/2019 - UP/COAFI - RURAP

O Diretor Presidente-Em exercicio do

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO

AMAPA-RURAP, no uso de suas atribuigdes

conferidas pelo Decreto n° 2625,de 13 de junho

de 2019, e tendo em vista o teor do Memo. n°
085/2019-CATER/RURAP,
RESOLVE:

LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente do iAPEN
Decreto n°. 0840/2017- GEA

COMISSAU PcRMAMENTE DE LICITAQAO
TERMO DE ADESAQ 04/2019-IAPEN/AP

EXTL'ATC
Especie: Adesao a Ata de Registro de Pregos
Base Legs!: art. 24,Decreto Estadual n°
3.182/2016.
Processo Adm.N° 330202.2018/283-IAPEN
Ata de Registro de Pregos: N° 02/2018-
SEJUSP/AP
PREGAO ELETRONICO N° 01/2018 -
CPL/SEJUSP
PROCESSO ADM. N° 28580.022/2018 -
SEJUSP, e
Ata de Registro de Pregos decorrente do
PREGAO N°11/2018 (SRP) -SNAS/MDS
PROCESSO N°71000034616/2018-60 -
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Objeto: AQUISIQAO DE 2 VEICULOS TIPO
PASSEIO E 1 VEICULO UTILITARIO PARA O
IAPEN.
CONTRATADAS: AMAUTO
AUTOM6VEIS LTDA E PEUGEOT CITROEN DO
BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 253.192,85 (DUZENTOS E
CINQUENTA E TRES MIL E CENTO E NOVENTA
E DOIS REAIS * E OITENTA E CINCO
CENTAVOS). .
Ratificagao: em 28/0,3/2019, por Lucivaldo
Monteiro da Costa,rDiretor-Presidente do
IAPEN.
Fonte do Recufsb; 'lO/t'T'X

INAOIO M >NTEIRD MACIEL
Defegadb de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN/AP

MANDADQ DE NOTIFICACAO N° 1434/2C19

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos

servidores Raimundo Nonato de Castro Rebelo

- Gerente do Nucleo Regional Sul/CATER e

Jadenildo de Oliveira Pantoja - Assistente

Administrativo/CATER da sua sede central para

os municipios de Laranjal do Jari e Vitoria do

Jari - AP, com o objetivo de fazer a entrega dos

cartoes de combustivel e fazer o transporte do

veiculo L-200 da sede local de Vitdria do Jari

para Macapa,no perlodo de 12 & 14 de junho de

2019.

Art.2°) Esta Portaria entra em vigor na data da

sua publicagao. Registre-se, Publique-se e

Cumpra-se.

O Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Trfinslto do Amapa - DETRAN/AP, no uso de

suas atribuigdes, quo Ihe s§o conferidas pelo Decreto n°
0054 de 02 de janeiro de 2015, NOTIFICA o Sr. JEFFERSON

SANTOS DE LIMA, portador do registro de CNH n°
06830388865, para tomar ci&ncia da instauragao do

Processo Administrativo n° 014.007848/2018 - DETRAN-
AP, referente ao processo de suspensdo do direito de

dirlgir. Tendo o prazo de 15 dias, a partir da publicagao

deste mandado, para apresentar defesa escrita no

PROTOCOLO do Departamento Estadual de Transito do

Amapd, haja vista a violagio do disposto no artigo 175 do

C6digo de Transito Brasiteiro (UTILIZAR VEIC. PI

DEMONSTRAR/EXIBIR MANOBRA PERIGOSA), alusiva a

penalidade de multa (dez vezes) e suspensSo do direito de

dirlgir aplicadas ao mesmo, referente ao auto de onfragSo

AD00017762, veiculo placa NFA3014, fato ocorrido as

11h:05mln, no dia 08 DE SETEMBRO DE 2016, na AV JOSE

ANTONIO SIQUEIRA CONI RUA GENERAL RONDON, tendo

como OrgSo Autuador o DETRAN-AP.

AMAPA

Macapa (AP), 17 de junho de 2019.

HIDELBERTo'cONCEldAO DO'CARMO PINTO
Diretor Presidente douRU^AP-Em Exerclcio

Decreto n° 2625/2019-GEA

Mac^parAP, 19 de Junho de 201S.

afcapa, 28 de junho de 2019.

LX .*s\i F
DeniTS&n Barbosa ae Almeida
Presidente da OPL/IAPEN-AP

f
/

INAC < M9»TElRO MACIEL
Dels iado de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN/AP

Fundagoes Estaduais)Rurap

Osvaldo Helio Dantas Soareslapen

Lucivaldo Monteiro da Costa
Tumucumaque

Mary de Fatima Guedes dos SantosPORTARIA N.° 060/2019 - UP/COAFI - RURAP

PORTARIA N° 0162/2019 - IAPEN/AP
O Diretor Presidente-Em exercicio do

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO

AMAPA-RURAP, no uso de suas atribuigdes

conferidas pelo Decreto n° 2625,de 13 de junho

de 2019, e tendo em vista o teor do Memo. n°
083/2019 -CATER/RURAP,

RESOLVE:

TERMO DE OUTORGA DE AUXILiO
FINANCEIRO N°033/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018 - PROGRAMA
PESQUISA PARA O SUS:GESTAO

COMPARTILHADA EM SAUDE - PPSUS

0 DIRETOR DO INSTITUTO DE
ADMINISTRAQAO PENITENCIARIA DO
ESTADO DO AMAPA - IAPEN, no uso das
atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo

Decreto Governamental n° 0840, de 13 de
Margo de 2017 e tendo em vista o disposto no
art. 51, § 4° da Lei federal n° 8.666 de 21 de
junho de 1993,

FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DO AMAPA - FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE.

OUTORG
ANTE :

Rodovia
Kubitschek, Km 02, Ramal
da UNIFAP, Jardim Marco
Zero, Fone: (96) 991615459-
E-mail:
Macapa -AP.

Juscelino

RESOLVE: C 12.598
171/00
01-43

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos

servidores Daniel Santos de Assis -
Coordenador da Coordenadoria de Assist§ncia

Tecnica e Extensao Rural/CATER e Antonio

Valdenir de Oliveira - Chefe de Unidade de

Desenvolvimento Local/UDL/CATER da sua

sede central para os municipios de Pracuuba,

Porto Grande e Serra do Navio - AP, com o

objetivo de participar do Semindrio Integrado

com o Fundo Constitucional de Financiamento

do Norte - FNO, no periodo de 11 «i 14 de junho

de 2019.
Art.2°) Esta Portaria entra em vigor na data da

sua publicagao. Registre-se, Publique-se e

Cumpra-se.

ENDERE N
QO:Art. 1°

Comissdo Permanente de Licitagdo do Instituto
de Administragao Penitenciaria do Amapa -
IAPEN, para julgar, analisar, justificar e
conduzir os processos licitatorios nas
modalidades previstas na Lei Federal n° 8.666
de 21 de junho de 1993 e subsidiariamente no
Decreto Estadual n° 3182 de 02 de Setembro de

Designar para compor a PJ
Fapeap ap.gov.br,

PROGRA Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS)MA:

CHAMADA PUBLICA 003/2018 FAPEAP

- PPSUS
CHAMADA:

TIPO DE
BENEFICIO :

2016 e nos termos do art. 10, VI, do Decreto
Estadual n° 2648 de 18 de Junho de 2007, os

relacionados,

Auxilio Financeiro ao Pesquisador

servidores abaixo
respectivamente nas seguintes fungoes:

OUTORGA
ALLAN KARDEC RIBEIRO GALARDO

DO:

901.763.5
97-53

06774 ORGAO
813-7 EMISSOR :

IFPR .G:CPF:Presidente/Pregoeiro:
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA DADOS I BA

BANCAR NC C.C. :Ag.:
OMembros Efetivos:

FELIPE CHAVES BARROS
LEONIDAS SOARES DE ALMEIDA
KATHERINE AGHATA FERREIRA

IOS

Instituto de Pesquisas Cientificas e
Tecnologicas do Estado do Amapa- IEPA

Avenida Feficiano
34.927.285 ENDE Coelho, 1.509, Bairro
/0001-22 REQO: do Trem , CEP:

_J 68.900-260
PERFIL DE RESIST^NCIA A
INSETICIDAS E DE ESTRUTURAQAO
GEN^TICA DE Aedes aegypti DO AMAPA
COM VISTAS A MELHORAR AS
ESTRATEGIAS DE CONTROLE DO
VETOR NO ESTADO.

INSTITUI
QAO:

PIMENTEL CNPJ:
Macapa (AP),17 de junho de 2019.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicagao, retroagindo seus
efeitos a 1°de junho de 2019.

TITULO

X DO
HIDELBERTO CONCEip^CTDO CARMO PINTO

o RURAP/Em Exercicio
Decreto n° 2625/2019f-GEA

PROJETO
Diretor PiArt. 3° - Registre-se, Publique-se e

Cumpra-se.
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DURAQAO DO
PROJETO

segunda no mesmo valor de acordo com a
disponibilidade orgamenteria da FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE. 0 recurso total sera utilizado da
seguinte forma :

i- Valor Total das Despesas de Custeio: R$
39.000,00 (trinta e nove mil reais)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 000,00
( zero)
Paragrafo Primeiro: O projeto sera financiado em

conformidade com o orgamento aprovado
distribuldo nas rubricas de custeio e capital.
Paragrafo Segundo: O projeto financiado devete
manter todas as atividades programadas e
aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas
consolidadas na elaboragao do orgamento , custeio
e capital, dando fiel cumprimento no objeto da
Chamada Publica n°. 003/2018.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
Art. 5°. O prazo de vigencia do presente Termo de
Outorga de Auxilio, Financeiro - TOAF, sete de ate
19 (dezenove) meses, contados a partir da data de
assinatura e Publicagao no Diario Oficial do
Estado (DOE), nao podendo ultrapassar o prazo
de vigencia do convenio.
Paragrafo Unico: Na hipdtese em que as
atividades do projeto encerrarem antes da data
prevista de vigencia, o OUTORGADO devera
apresentar Prestagao de Contas e Relatdrio
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias ap6s a
comunicagao de finalizagao d FAPEAP.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA

Final dos valores recebidos neste Termo a contar

da data de sua assinatura e publicagSo ate 30
( trinta) dias apos o termino da vigencia do projeto.
II. Informar imediatamente a FAPEAP, por meio de
documento, qualquer alteragao que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugbo
mantendo o objeto inalterado.

III. Participar de apresentagoes de trabalhos
desenvolvidos durante a execugao do projeto em

eventos cientificos promovidos pela FAPEAP e
demais Institutes de fomento a pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua
especialidade , sempre que solicitado;
V. Administrar os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Nao utilizar saldos dos recursos aprovados
apos o termino da vigencia do projeto;
VII. Toda publicagao de trabalhos ou eventos de
divulgagao cientifica resultante do projeto devera

citar, obrigatoriamente, o apoio prestado pela
FAPEAP/CNPq/MS/SESA utilizando a identidade
visual das instituigoes juntamente com a do

Governo do Estado do Amapa. O ndo

cumprimento desta exigencia por si so

oportunizara a FAPEAP o direito unilateral de

cancelamento e/ou suspensao do projeto, ficando
impedido de receber qualquer auxilio financeiro da

FAPEAP por 2 (dois) anos apos o termino do
projeto.

Termino:Inicio :

Custeio: R$
1 VALOR 39.000 ,00
TOTAL DO Capital: R$ 0,00
AUXiLIO: Total:

j 1 39.000,00

1a Parcela : R$
19.500,00/2019
2a Parcela: R$
19.500,00/2020R$

19 (dezenove) meses , contados a partir
da data de assinatura do presente
Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA:

i RELATORIO
CIENT

'

IFICO PARCIAL
E PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9 primeiros
meses de execugao do
Projeto

RELATORIO
CIENTiFICO FINAL E
PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias apos o
termino da vigencia do
Projeto.

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP, vinculada b
Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia -

SETEC, no uso de suas atribuigoes, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragoes pela lei 1966

de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que

couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de

setembro de 2010 e pela Resolugao n° 001/2012,

concede o auxilio financeiro, aos projetos
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -

FAPEAP , Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as

clausulas e condigoes seguintes do Termo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1°. Este Instrumento tern por objetivo o
fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:
“PERFIL DE RESISTENCIA A INSETICIDAS E DE

ESTRUTURAQAO GENETICA DE Aedes aegypti

DO AMAPA COM VISTAS A MELHORAR AS

ESTRATeGIAS DE CONTROLE DO VETOR NO
ESTADO ”, aprovado na Chamada Publica n°.
003/2018, em consonancia com o Programa

Pesquisa para o SUS: Gestao Compartilhada
em Saude (PPSUS) , que visa apoiar a execugao

de projetos e promover o desenvolvimento
cientlfico, tecnologico ou de inovagao da area de

saude em temas prioriterios, no contexto do

Sistema Unico de Saude (SUS-AP), contribuindo

para o desenvolvimento da CT&I no Estado do

Amapa.
CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO

VIII. A produgSo cientifica resultante dos projetos
apoiados (capitulo de livros publicados, textos em
jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais
de congresso e demais tipos de produgao tecnica
ou bibliografica) devera ser enviada para os
seguintes
ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br.
E no prazo de 30 (trinta) dias devera tambem ser
comunicado a FAPEAP sobre as defesas de
dissertagao e tese nos casos de mestrado e
doutorado , respectivamente. Devera ser informada
no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados Os relatbrios deveteo ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues a
FAPEAP. Na conclusdo do projeto, o
Coordenador/Beneficiario devera produzir
obrigatoriamente um artigo sobre os principals
resultados do estudo com foco na sua
aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema
Gerencial do Decit: Pesquisa Saude, disponivel
em <http:\\pesquisasaude saude . gov.br>.
IX . Garantir a Participagao dos membros da
equipe nos eventos especificos realizados pela
FAPEAP para apresentagao de resultados
referentes a execugao do projeto aprovado,

sempre que convocado ;
X. Devolver a FAPEAP, em valores atualizados e

FAPEAP:
Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugao do
projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atravds das an£lises dos Relatbrios Parciais e
Finais;
I Fiscalizar e acompanhar a execugao do projeto,

adotando todas as medidas necessarias ao seu
fiel cumprimento e execugao.
II. Definir valor orgamentario e financeiro para
financiamento do Programa e responsabilizar-se
pelo pagamento da parcela do projeto atrav£s do
SICONV;
III. Responder as solicitagoes oficiais do

OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto
IV. Cancelar o projeto quando oficialmente
informada de falecimento, desempenho

insatisfatorio, nao execugSo das atividades
previstas no objeto do projeto de pesquisa ,
abandono ou desistencia do projeto e por motivos
de forga maior.
V. Suspender o pagamento do auxilio quando nao
existir disponibilidade orgamenteria e/ou
financeira, uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de
processamento de liberagSo cota 6 fechado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gesteo -
SIPLAG, n3o podendo com isso ser efetuado

enderegos eletrdnicos :

LEGAL
Art. 2°. O presente Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tern como base legal o artigo

9-A da Lei 13.243/2016 , artigo 34 do Decreto n°.

9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ctencia e Inovagao. Bern como

a Lei do Estado do Amapa nD. 2333 de 25 de

abril de 2018 - que dispoe sobre indugao e

mcentivos ao desenvolvimento do Sistema de

Cibncia. Tecnologia e Inovagao, por meio de

instrumentos que concedem suporte ao

desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado

do Amapa e da outras providencias e o acordo

com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015.

qualquer transference ou pagamento ate que a

SEPLAN libere o Sistema
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA

INSTITUIGAO EXECUTORA:

Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as

atividades previstas no projeto, integrando-o as
atividades de investigagao e pesquisa da

instituigao:
I. Adotar todas as medidas necessarias para

execugao do projeto de pesquisa, sendo

responsavel solidaria pelas obrigagdes contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura adequada a

permissao de uso de todas as instalagoes

(laboraterios, rede de computagdo, biblioteca,

base de dados etc.) e acesso a todos os servigos

(de laboratorio, de oficinas,

sem prejuizo de outras sangoes, o auxilio
recebido, caso descumpra as condigoes e
clOusulas do presente Termo de outorga.
CLAUSULA NONA EXECUCAO E
ACOMPANHAMENTO:
Art. 9°. Durante a fase de execugao dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagao com a

FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:
I. Qualquer alteragSo relativa a execugao do
projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,

acompanhada da devida justificativa, com

antecedencia de no minimo 15 (quinze) dias antes
do pedido;
II. Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugao do projeto o outorgado entregara o
Relatorio e Prestagao de Contas Parcial, como
requisite condicionante a liberagao da segunda
parcela do recurso referente a 50% do valor global
da proposta, devendo ter executado 80% da
primeira parcela
III. Toda e qualquer aquisigao de bens, materials
ou consumo, o outorgado deverb realizar no
minimo tres pesquisas mercadologicas , cabendo a
selegao do menor prego para aquisigSo, salvo
quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a
necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;
CLAUSULA DEC1MA - DA PRESTACAO DE
CONTAS
Art. 10°. A prestagao de contas serb simplificada ,

privilegiara os resultados obtidos e compreendera:
I - Relatorio Tecnico de execugao do objeto, que
devera conter:

CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS

RECURSOS:
Art. 3°. Os recursos orgamenterios e financeiros

destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica nD. 003/2018, sao oriundos

do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da

Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor

de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$

100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,

que entram no orgamento da FAPEAP e sbo

provenientes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convenio firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientlfico e

Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigdes definidos neste

Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

tecnicos
administrativo , de compras e importagoes etc.)

disponiveis na Instituigao Executora, vinculada ao

projeto de forma a garantir as obrigagoes do

Outorgado;

III. A INSTITUIQAO a que esta vinculado o

OUTORGADO assume o compromisso com a

equipe do projeto , na manutengbo e protegbo dos

equipamentos e materiais durante a vigencia do

projeto ou pelo periodo especificado neste Termo

de Outorga.

CLAUSULA QITAVA - DAS OBRIGACOES DO

OUTORGADO:

Art. 8°. Responsabilizar-se por todas as

obrigagoes contratuais, permitindo que a FAPEAP,

a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das mformagdes prestadas:
I. Encaminhar a FAPEAP o Relatorio Tecnico e

Prestagao de contas parciais apos 9 meses e

Relatorio Tecnico Final e Prestagao de Contas

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000,00 (duzentos reais)

FAPEAP/SESA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se

compromete a repassar ao OUTORGADO o valor

global de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais),

em conta especifica para este fim atraves de duas

parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor

de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos

reais) repassada ao OUTORGADO apds a

assinatura e publicagao do presente Termo, e a
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a) A descrigao das atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;
b) A demonstragao do cumprimento dos objetivos
ressaltando os resultados alcangados; e
c) A demonstragao do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepancy referentes ao periodo de execugbo
do projeto;
II - Relatorio financeiro comprovando a utilizagao
dos recursos exclusivamente para a execugao do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assinadas e devolugbo dos recursos
nbo utilizados, se for o caso;
III - Apresentar no minimo as 3 (tres) cotagoes de
prego demonstrando ampla pesquisa no mercado
nos termos da Lei n° 8.666/93
IV - Relagbo de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos, quando houver ;
V - Conciliagao banc^ria mensal, em formulario
proprio da FAPEAP; e
VI - Planilha orgamenteria atualizada das
transposigoes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados , quando
houver
Paragrafo Prlmeiro; Apresentar, Relatorio Parcial
das atividades desenvolvidas apos 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagao do Termo de Outorga e Relatorio
Tecnico Final ate 30 dias apos o termino da
vigencia do projeto.
Paragrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatorios de gastos do projeto de pesquisa
ate a aprovagao da prestagao de contas final
deverao ser organizados e arquivados em xerox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos,

contado da data da aprovagao da prestagao de
contas final .
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP podera designar urn comite de
avaliagao das atividades incluindo visitas tecnicas
in loco e solicitar informagbes adicionais ao
OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias do
termino da vigencia do projeto, o coordenador
devera apresentar , em conformidade com o Termo
de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagbo de Contas Final, com apresentagbo dos
comprovantes de despesas e o Relatorio Tecnico
Final.
Paragrafo Quarto: Para o cumprimento de
condigoes a fim de recebimento dos respectivos
creditos, o Proponente comprovate mediante
apresentagSo das seguintes certidbes,
obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementer n°. 101/2000 e Instrugao Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapa:
I - Em se tratando de Bens ou materiais - Certidao
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;
II - Em se tratando de Prestagao de servigos,
obras e servigos de engenharia - Certidao do
Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;

vigor, de forma a nbo estabelecer vinculo
empregaticio
c) Despesas acessorias, especialmente as de
importagao e as de instalagoes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos; e
d) Diarias
hospedagem , ate o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapa. Os
valores de diarias devem obedecer £s normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa.
II O OUTORGADO podete adquirir itens de
capital:
a) Material bibliografico;
b) Equipamentos;
c) Material permanente.
PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devete ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissbo; descrigao
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convenio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro nD. 250.203.100/2016,

SINCONV N° 820970/2015. Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de validade vencido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DESTINACAO

estado de conservagbo e funcionamento,

facultadas , ainda, inspegoes locais.
Paragrafo Oitavo: O OUTORGADO dever£
informar a FAPEAP quando os bens em seu poder

passagens, alimentagSo e serao devolviaos em razao de conclusbo do
Projeto ou da sua nSo utilizagao .
Paragrafo Nono: Apos a aprovagao da prestagao
de contas do OUTORGADO referente ao projeto
de pesquisa e a instrugao de processo especifico,

a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de acordo com
a convenience e oportunidade administrativa,
podera efetuar a doagao de todos os bens
patrimoniais adquiridos durante a execugao do
projeto, conforme a legislagbo vigente que
regulamenta o reaproveitamento , a movimentagao,
a alienagao e outras formas de desfazimento de
material, mediante a assinatura de "Termo de
Doagao".
Paragrafo Decimo: A publicagao do extrato do
"Termo de Doagao" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos
termos da legislacao pertinente.

DECIMA

BENEFICIARIO/FAPEAP

CLAUSULA TERCEIRA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO
PROTEGIDA
Art. 13°. Em situagoes em que as atividades
realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagoes tecnotegicas,
mvengoes, aperfeigoamentos e
conhecimentos aplicaveis as atividades
economicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagao do uso de
recursos e insumos, ou, ainda, criagoes
intelectuais passiveis de protegao.

Paragrafo Primeiro: A FAPEAP tera direito de no
minimo 5% e no maximo de 1/3 (um tergo) nos
ganhos economicos auferidos , pelo inventor,
obtentor ou autor resultante de contratos de
transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragao de
criagao protegida.

Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos
econbmicos toda forma de royalties ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragao
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigagbes legais decorrentes da

propriedade intelectual.
Paragrafo Terceiro: As importances percebidas a
titulo de premiagao nao se incorporam, a nenhum
titulo, a remuneragao ou saterio do pesquisador
publico .

Paragrafo Quarto: As partes envolvidas na
execugao das atividades realizadas sob o
presente instrumento ou nele previstas , devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,
parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto , objeto deste
instrumento , ou qualquer informagao restrita
relativa ao mesmo, somente poderbo ser objeto de

divulgagao ou publicagao, apos aprovagao
expressa da FAPEAP.
Paragrafo Sexto - Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatbrios, sistemas,

software , equipamentos, fotos, videos e outros

produtos intelectuais afins ao projeto e nele

utilizados serbo considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigao ate que ocorra liberagao
pelas partes envolvidas.
Paragrafo Setimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo
ou em parte, na divulgagao dos projetos, na
disseminagSo e na melhoria dos metodos e

estrategias empregados, respeitadas as

disposigoes referentes ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).
Paragrafo Oitavo - Na divulgagbo do projeto, no
todo ou em parte, as logomarcas das partes
envolvidas , deverao ser citadas , bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pegas
de divulgagao, incluidas as de natureza tecnica,
independentemente do meio, formato e suporte
utilizados. E, para a aplicagao , a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgbo do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nbo podem usar as
logomarcas fora do ambito e das disposigbes do
projeto aprovado ou individualmente, sob pena de
apuragao de responsabilidade e penaiidade.

DOS BENS; novos
Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarao na posse
da INSTITUIQAO de execugao do projeto, que
devera assinar o "Termo de Deposito" que sera

FAPEAP, INSTITUIQAO efirmado
OUTORGADO.
Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir

os bens, devera imediatamente encaminhar cdpia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimbnio
da INSTITUIQAO EXECUTORA do projeto, que os
registrars como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e
ao Material e da FAPEAP, que emitira o Termo de
Depbsito a ser assinado pelo OUTORGADO (1°
depositerio) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositario).
Paragrafo Segundo: Os depositaries responderbo
solidariamente pela manutengbo do bem em
perfeito estado de conservagao e funcionamento,
devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositario) todos os
custos com seguro e prestagbo dos servigos de
assistencia tecnica, manutengbo preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
ate a restituigao dos mesmos a FAPEAP.
Paragrafo Terceiro: fz vedada a transference dos
bens para outro local ou estabelecimento, sem
previa e expressa autorizagao da FAPEAP. Se
houver
decorrentes da transference dos bens e os

entre

autorizagbo, todas as despesas

eventuais danos causados correrbo por conta e
risco exclusivo das Instituigbes executoras.

Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto devera fazer e manter, com
seguradoras idoneas, seguros nos valores que
forem compativeis com as praticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigbo, transpose
e remessa dos bens financiados com recursos do
Convenio
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagao e
utilizagao destes , devendo qualquer indenizagao
pelos mesmos ser paga em moeda corrente
nacional para substituir ou reparar os referidos
bens.
Paragrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou
outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO
ou a INSTITUIQAO, apos a adogao das medidas
cabiveis , devera comunicar imediatamente o fato a
FAPEAP, por escrito, juntamente com a justificative
e a prova de suas causas, anexando copia da
Ocorrencia
Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor
correspondence, sem prejuizo ao eterio publico,

sob pena de responsabilizagbo.
Paragrafo Sexto: A publicagao do extrato do
"Termo de Deposito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislagbo pertinente.
Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a
fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as
informagoes necessarias a verificagao do uso dos
bens e da sua localizagao, bem como do seu

III - Em se tratando da Contratagao de servigos de
locacao de mao de obra - A quitagao dos
respectivos tributes e encargos sociais;
IV - A nao Apresentagao das certidbes ou
documentos pertinentes a execugao do projeto e
fato impeditivo para a regular liquidagao da
despesa, bem como da emissao da Ordem
bancaria ao Proponente.
Paragrafo Quinto: O nao atendimento
mjustificado das disposigbes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrativa
dos servidores e gestores envolvidos sem prejuizo
das responsabilidades civis e criminals
decorrentes da nbo observance dessas
legislagoes em vigor.
CLAUSULA DECIMA PRIMEiRA - UTILIZAGAO

Registro SINCONV n°

Policial ficandoDOS RECURSOS: o
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serao
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital;

I. O OUTORGADO podera contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, componentes e/ou pegas

de reposigbo de equipamentos e softwares;
b) Servigos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servigos de
terceiros, pessoa fisica ou juridica, de carater
eventual Qualquer pagamento a pessoa fisica
deve ser realizado de acordo com a legislagbo em
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Paragrafo Nono - Os instrumentos de vinculagao
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensao da cessbo de direito de
utilizagao de imagens e produtos gerados para as
agoes de implantagao e divulgagao pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amap£.
CLAUSULA DECIMA QUARTA
COMPROM1SSO DE EMISSAO DE PARECER

do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver
interesse da equipe em da continuidade ao
projeto, esta, devera oficializar a FAPEAP
mdicando um novo Coordenador, atraves da
Instituigao Executora, para assinatura de um novo
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF .
Paragrafo Unico: A aplicagbo de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula Decima

FAPEAP, sendo que sera disponibilizada via e-

mail a do OUTORGADO correspondente ao
projeto, para que produza os efeitos de direito,
bem como tornando sem efeito a publicagao do
diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio
de 2019.DO

DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:
Terceira ser£ precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Art. 17°. O presente Instrumento sera
automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no
caso de descumprimento pelo OUTORGADO de
quaisquer exigencias deste Termo e na hipotese
de seu falecimento, sem prejufzo das penalidades
previstas na Clausula, Decima Sexta quando
cabiveis.

Art. 14°. Em decorrencia do Auxilio que Ihe foi
concedido, o OUTORGADO se compromete a
emitir pareceres tecnicos e cientificos em assuntos
de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.
Paragrafo Primeiro: A nbo observance do
disposto nesta Clausula, podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxllios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em
andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA

Macap&AP, 07 dejunho de 2019.

5

/bra . Mary de
'Fitirfti^edei cSs Santos

Dimtora - PreSidente /FAPEAP
Decreton0

, 5866/2015

Paragrafo Unico - O presente instrumento podera
ser rescindido por acordo entre as partes,
mediante previa e expressa comumcapao
formalizada por escrito, e precedida de analise da
CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas corn terceiros e desde que
cessadas as obrigagoes aqui pactuadas
CLAUSULA DECIMA OITAVA

/~N
{

DO
OBSERVANCE DACOMPROMISSO DE Dra Rosimeire bepes da Trindade

Coordenadora Cientifica e Tecnologica/FAPEAP
Decreto nb 5867/2015

LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA
VIDA HUMANA. UTILIZACAO DE ANIMAIS,

ORGANISMOSMANIPULACAO DE
DAGENETICAMENTE MODIFICADOS, UTILIZACAO

DE MATERIAL NUCLEAR. BIODIVERSIDADE,

V

/

ilvur /vf )
Almeida de Souza

PUBLICAGAO
Art. 18°. A publicagao do extrato deste
Instrumento no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amapci b condigbo indispensavel para sua eficacia
e sera feito pela Fundagao de Amparo d Pesquisa
do Estado do Amapa - FAPEAP.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES
GERAIS:
Art. 19°. O nao cumprimento dos compromissos e
obrigagoes estabelecidos no presente Termo de
Outorga implicara na impossibilidade do
OUTORGADO pleitear qualquer auxilio junto a
FAPEAP ou de agendas de fomento conveniadas
e acordadas, sem prejulzo da aplicagao de
penalidades clveis, criminais e administrativas
cabiveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagoes e
compromissos aqui estabelecidos nao sejam
cumpridos, serao devolvidos a FAPEAP os
beneficios, em valores atualizados;
Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer
tempo, podera proceder & verificagao da
veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nbo se
responsabiliza por qualquer dano flsico ou mental
causado ao OUTORGADO ou a terceiros
decorrente da execugao do projeto;
Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese da
FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o
OUTORGADO, fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em
decorrbncia do processo, for solicitada via
administrativa ou judicial;
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos no
ambito deste Termo, vinculados a Chamada
Publica 003/2018, de modo algum, caracterizarao
vinculo empregatlcio com a FAPEAP/CNPq, sendo
mera doagao .
Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as
situagoes nao previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP,

juntamente com a Coordenadoria Cientifica e
Tecnologica - CCT
Paragrafo Setimo: O presente TERMO DE
OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das
partes, mediante comunicagao previa de 1b

(quinze) dias por escrito da parte interessada.
CLAUSULA VIGESSIMA

PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS E
Sra Marieri

Diretora Presidents do IEPA
Instituigao Executora

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
EXIGENCIAS LEGAIS APLICAVEIS:
Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
todas as medidas e providencias que se fizerem

necessario para as permissoes e autorizagoes
especiais de carater etico, moral ou legal,
necessario para a execugSo do projeto:

^
Dr . Allan Kardec Rrp̂ fo Gaiardo

Outortfado

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N° 034/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018- PROGRAMA
I. Quando da apresentagao dos Relatbrios
Tecnicos, estes deverao vir instruidos com as
devidas autorizagbes e permissbes legais para o
fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido ,

II. As declaracoes a que se refere o inciso acima,

incluem, mas podem nao se limitar, aquelas
emitidas por: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
- IBAMA , FundagSo Nacional do Indio - FUNAI,
Comite de Etica em Pesquisa -CEP, Comissao de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissao
Nacional de Energia Nuclear - CNEN , Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA,

Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
CIBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO
de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
Legislagbo de Biosseguranga , estando apta a
manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados, na hipotese de execugao de
projetos dessa natureza, podendo comprovar
mediante declaragbo que o ateste, quando
solicitada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

PESQUISA PARA O SUS: GESTAO
COMPARTILHADA EM SAUPE - PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DO AMAPA - FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE .

OUTOR
GANTE:

Rodovia Juscelino
Kubitschek , Km 02, Ramal
da UNIFAP, Jardim Marco

Fone:
C 12.598 .

171/00
01-43

ENDERE
Zero,

991615459-
(96) N

QO:
E-mail:

Fapeap.ap.gov.br, Macapa -
PJ

AP.

PROGRA Programa Pesquisa para o SUS: GestSo
Compartilhada em Saude (PPSUS)MA:

CHAMADA PUBLICA 003/2018 FAPEAP
- PPSUS

CHAMADA:

TIPO DE
BENEFlCIO:

Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTOR
GADO:

FERNANDO ANTONIO DE MEDEIROS

839.807 . 2 ;

54-72
1541 ORGAO

EMISSOR :
POUT
EC/PB

CPF : R .G:
75

DADOS
BANCARIOS CO:

BAN
Ag . C.C.:

DO FUNDACAO
FEDERAL DO AMAPA - UNIFAP

UNIVERSIDADE
INSTITUIQAO:RESSARCIMENTO DOS RECURSOS i

FINANCEIROS CONCEDIDOS Rodovia Juscelino
34.868 .25
7/0001-81

ENDER

EQO:
CNPJ : Kubitschek, Km 02,

Campus Marco Zero
Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a
restituir os recursos financeiros concedidos
atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragao
as datas dos repasses efetivamente realizados,
nos casos em que:
I - N3o tenha sido executado o objeto deste
Instrumento, na forma e prazos aprovados,
II - Nao sejam apresentadas as prestagoes de
contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finalidades diversas nao consonantes ao objeto do
projeto aprovado;
IV - A prestagSo de contas apresentada nao seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia, podera o
OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate 24 (vinte e
quatro) meses, por decisao da Coordenadoria
Cientifica e Tecnologica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP.
VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica

obrigada a Instituigao Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especifica do Banco

AVAL AQAO DA INFLUENCE DE
DIFERENTES FATORES SOBRE O
TEOR DE FERRO NA PREPARAQAO
DA TINTURA E EXTRATO SECO DE
Fridericia chica, PADRONIZAQAO DE
SUAS PRODUQOES E AVALIAQAO DE

; SUA SEGURANQA,

TlTULO DO
PROJETO:

DA ADESAO AS
CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE DURAQAO DO

PROJETO
Inicio: Termino:OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO
EXECUTORA declaram que tern ciencia de todas
as clausulas e aceitam, sem restrigbes, o presente
apoio como estb deferido e se responsabilizam
pelo fiel cumprimento de todas as clausulas e
condigoes do Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro .
CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA - DO FORO:
Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da
Cidade de Macapa/AP, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
questoes oriundas da execugao do presente

Termo de Outorga, que nao puderem ser

resolvidas pelas partes administrativamente.
Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e
acordadas, assinam o presente Termo em 02
(duas) vias, cujo as oriainais ficarao de posse da

R$Custeio:
27.282,00

Capital:
10.000,00

Total: R$ 37.282,00

1a Parcels: R$
18.641,00-/2019
2a Parcela: R$
18.641,00-/2020

VALOR
TOTAL

R$
DO
AUXILIO:

19 (dezenove) meses, contados a
partir da data de assinatura do
presente Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA:

’ RELATORIO CIENTlFICO
I PARCIAL E PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9

primeiros meses de
execugao do Projeto.

RELATORIO CIENTlFICO
FINAL E PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias
apos o termino da
vigSncia do Projeto.

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP vinculada a

Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnolooia -
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SETEC, no uso de suas atribuigoes , conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de

dezembro de 2009 e suas alteragbes pela lei 1966

de 22 de dezembro de 2016 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de
setembro de 2010 e pela Resolugao n° 001/2012 ,

concede o auxilio financeiro, aos projetos
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -

FAPEAP , Programa Pesquisa para o SUS: Gestbo
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as
ciausulas e condigoes seguintes do Termo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:
Art. 1°. Este Instrumento tem por objetivo o
fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:
"AVALIAQAO DA INFLUENCE DE DIFERENTES
FATORES SOBRE O TEOR DE FERRO NA
PREPARACAO DA TINTURA E EXTRATO SECO
DE Fridericia chica, PADRONIZAQAO DE SUAS
PRODUQ0ES E AVAUAgAO DE SUA
SEGURANQA.”, aprovado na Chamada Publica
n° 003/2018, em consonancia com o Programa
Pesquisa para o SUS: Gestao Compartilhada
em Saude (PPSUS) , que visa apoiar a execugbo
de projetos e promover o desenvolvimento
cientifico, tecnologico ou de inovagao da area de
saude em temas prioritarios, no contexto do
Sistema Unico de Saude (SUS-AP) , contribuindo
para o desenvolvimento da CT&I no Estado do
Amap£.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO: VI. Nao utilizar saldos dos recursos aprovados
apos o termino da vigencia do projeto;
VII. Toda publicagbo de trabalhos ou eventos de

divulgagao cientifica resultante do projeto devera
citar, obrigatoriamente, o apoio prestado pela

FAPEAP/CNPq/MS/SESA . utilizando b identidade
visual das institutes juntamente com a do
Governo do Estado do Amapb. O nbo
cumprimento desta exigencia por si so
oportunizara a FAPEAP o direito unilateral de
cancelamento e/ou suspensbo do projeto, ficando
impedido de receber qualquer auxilio financeiro da

FAPEAP por 2 (dois) anos apos o termino do
projeto.
VIII. A produgbo cientifica resultante dos projetos
apoiados {capitulo de livros publicados, textos em
jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais

de congresso e demais tipos de produgbo tbcnica
ou bibliografica) deverb ser enviada para os
seguintes
ppsus@saude . gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br.

E no prazo de 30 (trinta) dias devera tambbm ser
comunicado a FAPEAP sobre as defesas de
dissertagbo e tese nos casos de mestrado e
doutorado, respectivamente. Devera ser informada
no Relatbrio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados. Os relatorios deverao ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues b
FAPEAP Na conclusao do projeto, o
Coordenador/Beneficiario devera produzir
obrigatoriamente urn artigo sobre os principais
resultados do estudo com foco na sua
aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto

por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema
Gerencial do Decit; Pesquisa Saude, disponivel
em <http:Upesquisasaude . saude.gov .br>.
IX. Garantir a Participagao dos membros da

equipe nos eventos especificos realizados pela
FAPEAP para apresentagbo de resultados
referentes a execugbo do projeto aprovado,
sempre que convocado;
X. Devolver a FAPEAP, em valores atualizados e

sem prejuizo de outras sangbes, o auxilio
recebido, caso descumpra as condigoes e
ciausulas do presente Termo de outorga.

Art. 5°. O prazo de vigbncia do presente Termo de

Outorga de Auxilio, Financeiro - TOAF, sera de ate

19 (dezenove) meses, contados a partir da data de
assinatura e Publicagao no Dibrio Oficial do
Estado (DOE), nao podendo ultrapassar o prazo
de vigbncia do convenio.

Paragrafo Unico: Na hipotese em que as
atividades do projeto encerrarem antes da data
prevista de vigencia, o QUTORGADO devera

apresentar Prestagbo de Contas e Relatbrio
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias apos a

comunicacbo de finalizagao a FAPEAP.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA
FAPEAP:
Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugbo do
projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atraves das analises dos Relatorios Parciais e

Finais;
I. Fiscalizar e acompanhar a execugao do projeto,
adotando todas as medidas necessarias ao seu
fiel cumprimento e execugbo.
II. Definir valor orgamentario e financeiro para
financiamento do Programa e responsabilizar-se
pelo pagamento da parcela do projeto atraves do
SICONV;
III. Responder as solicitagoes oficiais do
QUTQRGADQ tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto.
IV. Cancelar o projeto quando oficialmente
informada de falecimento, desempenho
insatisfatbrio, nao execugao das atividades

previstas no objeto do projeto de pesquisa,
abandono ou desistbncia do projeto e por motivos

de forga maior.
V. Suspender o pagamento do auxilio quando nao
existir disponibilidade orgamentaria e/ou
financeira, uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de
processamento de liberagao cota b fechado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestbo -
SIPLAG, nao podendo com isso ser efetuado
qualquer transference ou pagamento ate que a
SEPLAN libere o Sistema .

enderegos eletronicos:

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO
LEGAL
Art. 2°. O presente Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tem como base legal o artigo
9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do Decreto n°.
9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ciencia e Inovagao. Bern como
a Lei do Estado do Amapa n°. 2333 de 25 de
abril de 2018 - que dispbe sobre indugbo e
incentivos ao desenvolvimento do Sistema de

Ciencia, Tecnologia e Inovagao, por meio de
instrumentos que concedem suporte ao
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado
do Amapa e da outras providbncias e o acordo
com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA
INSTITUICAO EXECUTORA:
Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as
atividades previstas no projeto, integrando-o as
atividades de investigagao e pesquisa da
instituigao:
I. Adotar todas as medidas necessarias para
execugao do projeto de pesquisa, sendo
responsavel solidbria pelas obrigagbes contratuais;
II. Garantir e manter infraestrutura adequada a
permissbo de uso de todas as instalagoes
(laboratbrios , rede de computagbo , biblioteca,

base de dados etc.) e acesso a todos os servigos
tecnicos (de laboratorio, de oficinas,
administrative, de compras e importagbes etc.)
disponfveis na Instituigbo Executora, vinculada ao
projeto de forma a garantir as obrigagoes do

Outorgado;
III. A INSTITUIQAO a que este vinculado o
OUTORGADO assume o compromisso com a
equipe do projeto, na manutengao e protegbo dos
equipamentos e materiais durante a vigencia do
projeto ou pelo perfodo especificado neste Termo
de Outorga.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS CLAUSULA NONA EXECUCAO E
RECURSOS: ACOMPANHAMENTO:

Art . 9°. Durante a fase de execugao dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagao com a
FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:
I. Qualquer alteragao relativa b execugao do
projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,
acompanhada da devida justificativa, com
antecedencia de no minimo 15 (quinze) dias antes
do pedido;
II Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugao do projeto o outorgado entregara o
Relatorio e Prestagao de Contas Parcial, como
requisite condicionante a liberagbo da segunda

Art. 3°. Os recursos orgamentarios e financeiros
destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica n°. 003/2018, sao oriundos
do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da
Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor
de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$
100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente ,

que entram no orgamento da FAPEAP e sbo
provementes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convenio firmado com o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e

Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigoes definidos neste
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

parcela do recurso referente a 50% do valor global
da proposta, devendo ter executado 80% da

primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisigao de bens , materiais
ou consumo, o outorgado devera realizar no
minimo tres pesquisas mercadologicas, cabendo a

selegao do menor prego para aquisigao, salvo
quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a

necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000,00 (duzentos reais)
FAPEAP/SESA: R$ 100.000 , 00 (cem mil reais)

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se

compromete a repassar ao OUTORGADO o valor

global de R$ 37.282,00 (trinta e sete mil duzentos

e oitenta e dois reais), em conta especifica para

este fim atraves de duas parcelas iguais de 50%,

sendo a primeira no valor de R$ 18.641,00

(dezoito mil seiscentos e quarenta e urn reais)

repassada ao OUTORGADO apos a assinatura e

publicagao do presente Termo , e a segunda no

mesmo valor de acordo com a disponibilidade
orgamentaria da FUNDAQAO TUMUCUMAQUE.

O recurso total serb utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$

27.282,00 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e

dois reais)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$

10.000,00 (dez mil reais)

CLAUSULA QITAVA - DAS OBRIGACOES DO
OUTORGADO:
Art. 8°. Responsabilizar-se por todas as
obrigagoes contratuais , permitindo que a FAPEAP,
a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das informagoes prestadas:
I. Encaminhar a FAPEAP o Relatorio Tecnico e
Prestagao de contas parciais apos 9 meses e
Relatbrio Tbcnico Final e Prestagao de Contas
Final dos valores recebidos neste Termo a contar
da data de sua assinatura e publicagao ate 30
(trinta) dias apos o termino da vigbncia do projeto.
II. Informar imediatamente b FAPEAP, por meio de
documento , qualquer alteragao que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugbo
mantendo o objeto inalterado.
III. Participar de apresentagoes de trabalhos
desenvolvidos durante a execugbo do projeto em
eventos cientfficos promovidos pela FAPEAP e
demais Instituigoes de fomento b pesquisa.
IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua
especialidade, sempre que solicitado;
V. Administrar os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de trabalho aprovado;

CLAUSULA DECIMA - DA PRESTACAO DE
CONTAS
Art. 10°. A prestagao de contas sera simplificada,

privilegiara os resultados obtidos e compreendera:
I - Relatbrio Tbcnico de execugao do objeto, que

deverb conter:
a) A descrigao das atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;
b) A demonstragao do cumprimento dos objetivos
ressaltando os resultados alcangados; e
c) A demonstragbo do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepbncia, referentes ao perfodo de execugao
do projeto;
II - Relatorio financeiro comprovando a utilizagao
dos recursos exclusivamente para a execugao do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assinadas e devolugao dos recursos

Paragrafo Primeiro: O projeto sera financiado em

conformidade com o orgamento aprovado

distribuldo nas rubricas de custeio e capital.
Paragrafo Segundo: O projeto financiado devera

manter todas as atividades programadas e

aprovadas nas 3 (trbs) Etapas avaliativas
consolidadas na elaboragao do orgamento , custeio

e capital, dando fiel cumprimento no objeto da

Chamada Publica n°. 003/2018.
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nao utilizados, se for o caso;
III - Apresentar no minimo as 3 (tres) cotagbes de

prego demonstrando ampla pesquisa no mercado

nos termos da Lei n° 8.666/93
IV - Relagao de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos, quando houver ;
V - Conciliagao bancaria mensal, em formulario
prbprio da FAPEAP; e
VI - Planilha orgamentaria atualizada das
transposigoes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados, quando
houver.
Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatorio Parcial
das atividades desenvolvidas apos 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagSo do Termo de Outorga e Relatorio

Tecnico Final ate 30 dias apos o termino da
vigencia do projeto.

Paragrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatorios de gastos do projeto de pesquisa
ate a aprovagao da prestagao de contas final

deverao ser organizados e arquivados em x6rox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos,

contado da data da aprovagao da prestagao de

contas final.
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP podera designar um comite de
avaliagao das atividades incluindo visitas tbcnicas
in loco e solicitar informagbes adicionais ao
OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias do

termino da vigencia do projeto, o coordenador
devera apresentar, em conformidade com o Termo

de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagao de Contas Final, com apresentagao dos
comprovantes de despesas e o Relatorio Tbcnico
Final.
Paragrafo Quarto: Para o cumprimento de
condigbes a fim de recebimento dos respectivos
crbditos, o Proponente comprovard mediante
apresentagao das seguintes certidoes,

obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993 , Lei
Complementar n° 101/2000 e Instrugao Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapa :
I - Em se tratando de Bens ou materials - Certidao
da Receita Federal do Brasil , da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;
II - Em se tratando de Prestagao de servigos,
obras e servigos de engenharia - Certidao do
Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;
III - Em se tratando da Contratagao de servigos de
locagao de mao de obra - A quitagao dos
respectivos tributos e encargos sociais;
IV - A n§o Apresentagao das certidbes ou
documentos pertinentes a execugao do projeto 6
fato impeditivo para a regular liquidagbo da
despesa, bem como da emissao da Ordem
bancaria ao Proponente.
Paragrafo Quinto: O nao atendimento
injustificado das disposigoes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrative
dos servidores e gestores envolvidos sem prejuizo
das responsabilidades civis e criminais
decorrentes da nao observance dessas
legislagoes em vigor.

regulamenta o reaproveitamento, a movimentagao,

a alienagSo e outras formas de desfazimento de

material, mediante a assinatura de ’Termo de
DoagSo”.
Paragrafo Decimo: A publicagao do extrato do
"Termo de Doagao" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos

termos da legislagao pertinente.

b) Equipamentos;
c) Material permanente.
PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devera ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissao; descripcio
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convbnio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.100/2016,
SINCONV N° 820970/2015. Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de validade vencido.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DESTINACAO

BENEFICIARIO/FAPEAP

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO
PRQTEGIDA

Art. 13°. Em situagoes em que as atividades
realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagoes tecnologicas,
invengoes,
conhecimentos

economicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagao do uso de
recursos e insumos, ou, ainda, criagbes
intelectuais passfveis de protegao.
Paragrafo Primeiro: A FAPEAP ter£ direito de no

minimo 5% e no maximo de 1/3 (um tergo) nos
ganhos economicos auferidos, pelo inventor,
obtentor ou autor resultante de contratos de
transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragao de
criagao protegida .

aperfeigoamentos
aplicaveis as

e novos
atividadesDOS BENS:

Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarao na posse
da INSTITUIQAO de execugao do projeto, que
devera assinar o "Termo de Deposito" que sera
firmado entre FAPEAP. INSTITUIQAO e
OUTORGADO.
Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir
os bens, devera imediatamente encaminhar cdpia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimonio
da INSTITUIQAO EXECUTORAdo projeto, que os
registrar^ como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e
ao Material e da FAPEAP, que emitira o Termo de
Deposito a ser assinado pelo OUTORGADO (1°
depositario) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositerio).
Paragrafo Segundo: Os depositaries responderao
solidariamente pela manutengao do bem em
perfeito estado de conservagao e funcionamento,
devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositario) todos os
custos com seguro e prestagao dos servigos de
assistencia teemea, manutencao preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
ate a restituigao dos mesmos a FAPEAP.
Paragrafo Terceiro: E vedada a transference dos
bens para outro local ou estabelecimento, sem
previa e expressa autorizagao da FAPEAP. Se
houver autorizagao, todas as despesas
decorrentes da transference dos bens e os
eventuais danos causados correrao por conta e
risco exclusivo das Instituigoes executoras.
Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto devera fazer e manter, com
seguradoras idoneas, seguros nos valores que
forem compativeis com as pr£ticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigao, transporte
e remessa dos bens financiados com recursos do
Convenio Registro SINCONV n°
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE , ate o local da instalagao e
utilizagao destes, devendo qualquer indenizagSo
pelos mesmos ser paga em moeda corrente
nacional para substituir ou reparar os referidos
bens

Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos
economicos toda forma de royalties ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploracSo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigagoes legais decorrentes da
propriedade intelectual.
Paragrafo Terceiro: As importances percebidas a
titulo de premiagSo nSo se mcorporam, a nenhum
titulo, a remuneragao ou salario do pesquisador
publico.
Paragrafo Quarto: As partes envolvidas na
execugao das atividades realizadas sob o
presente instrumento ou nele previstas, devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,

parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis.
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer informagSo restrita
relativa ao mesmo, somente poderbo ser objeto de
divulgagSo ou publicagbo , ap6s aprovagao
expressa da FAPEAP.
Paragrafo Sexto - Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatorios, sistemas,
software, equipamentos, fotos , videos e outros
produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serbo considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigao ate que ocorra liberagao
pelas partes envolvidas.
Paragrafo Setimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo
ou em parte, na divulgagbo dos projetos, na
disseminagao e na melhoria dos metodos e

estrategias empregados, respeitadas as
disposigoes referentes ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).
Paragrafo Oitavo - Na divulgagbo do projeto, no
todo ou em parte, as logomarcas das partes
envolvidas, deverbo ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pegas
de divulgagbo, mcluidas as de natureza tecnica,

independentemente do meio, formato e suporte
utilizados . E, para a aplicagao, a FAPEAP deverb
aprovar o layout antes da produgbo do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nao podem usar as
logomarcas fora do bmbito e das disposigbes do
projeto aprovado ou individualmente, sob pena de
apuragbo de responsabilidade e penalidade.
Paragrafo Nono - Os instrumentos de vinculagao
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensao da cessao de direito de
utilizagbo de imagens e produtos gerados para as
agoes de implantagbo e divulgagao pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amapb.

Paragrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou
outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO
ou a INSTITUIQAO , apos a adogao das medidas
cabiveis, devera comunicar imediatamente o fato b
FAPEAP, porescrito, juntamente com a justificativa
e a prova de suas causas, anexando copia da
Ocorrencia Policial,
Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor
correspondente , sem prejuizo ao erario publico,
sob pena de responsabilizagbo.
Paragrafo Sexto: A publicagao do extrato do
"Termo de Deposito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP nos
termos da legislagbo pertinente.
Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a
fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as
informagbes necessbrias a verificagbo do uso dos
bens e da sua localizagbo, bem como do seu
estado de conservagao e funcionamento,

facultadas, ainda , inspegoes locais
Paragrafo Oitavo: O OUTORGADO devera
informar a FAPEAP quando os bens em seu poder
serbo devolvidos em razao de conclusSo do

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZAGAO ficando o
DOS RECURSOS:
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serao
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital:
I. O OUTORGADO podera contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, componentes e/ou pegas
de reposigao de equipamentos e softwares;
b) Servigos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servigos de
terceiros, pessoa fisica ou juridica, de carater
eventual. Qualquer pagamento a pessoa fisica
deve ser realizado de acordo com a legislagao em
vigor, de forma a nSo estabelecer vinculo
empregaticio
c) Despesas acessorias, especialmente as de
importagSo e as de instalagbes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos ; e

d) Di£rias
hospedagem, at6 o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapa. Os
valores de diarias devem obedecer as normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa
II O OUTORGADO podera adquirir itens de
capital:
a) Material bibliografico;

Projeto ou da sua nao utilizagao.
Paragrafo Nono: Apos a aprovagao da prestagao
de contas do OUTORGADO referente ao projeto
de pesquisa e a instrugao de processo especifico,

a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de acordo com
a convenience e oportumdade administrativa ,

podera efetuar a doagSo de todos os bens
patrimoniais adquiridos durante a execugbo do
projeto. conforme a legislagao vigente que

passagens, alimentagSo e

CLAUSULA DECIIVIA QUARTA DO
COMPROMISSO DE EMISSAO DE PARECER
DE ASSESSORS EM TEMPO HABIL:

Art. 14°. Em decorrencia do Auxilio que Ihe foi
concedido, o OUTORGADO se compromete a
emitir pareceres tbcnicos e cientificos em assuntos
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de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.
Paragrafo Primeiro: A nao observancia do
disposto nesta Clausula, podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxilios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em
andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA RESCISAO Macapa/AP, 07 dejunho de ;2019
Art. 17°. O presente Instrumento sera
automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no
caso de descumprimento pelo OUTORGADO de
quaisquer exigencias deste Termo e na hipdtese
de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula, D6cima Sexta quando
cabiveis.
Paragrafo Unico - 0 presente instrumento podera
ser rescindido por acordo entre as partes,
mediante previa e expressa comunicageio
formalizada por escrito, e precedida de analise da
CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas com terceiros e desde que
cessadas as obrigagoes aqui pactuadas.

L<p“-.
Ora. Mary de F&tima Guedes dos Santos

Diretora Presteiii /FAPEAP
Decretorf. 5866/2015

CLAUSULA DECIMA QUINTA DO
COMPROMISSO DE OBSERVANCIA DA
LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA Dra. Rosimeire Lopes da Trindade

Coordenadora Cientifica e Tecnologica/FAPEAP
Decreto n° . 5867/2015

VIDA HUMANA. UTILIZACAO DE ANIMAIS.
MANIPULACAO DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS, UTILIZACAO
DE MATERIAL NUCLEAR. BIODIVERSIDADE. CLAUSULA DECIMA OITAVA DA

Dr. Julio Cesar$3 de -OWveira
Reitor/UftllFAP

PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS E PUBLICACAO
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS Art. 18°. A publicagSo do extrato deste

Instrumento no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amapa e condigao indispens£vel para sua eficacia
e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa
do Estado do Amap3 - FAPEAP

ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
EXIGENCIAS LEGAIS APLICAVEIS:
Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
todas as medidas e providencias que se fizerem
necessario para as permissoes e autorizagoes
especiais de carater etico, moral ou legal,
necessario para a execugao do projeto:
I. Quando da apresentagao dos Relatorios
Tecnicos, estes deverSo vir instruidos com as
devidas autorizagbes e permissoes legais para o
fiel cumpnmento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido;
II. As declaragoes a que se refere o inciso acima,
incluem, mas podem nao se limitar, &quelas
emitidas por; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
- IBAMA, Fundagao Nacional do Indio - FUNAI,
Comite de Etica em Pesquisa - CEP, Comissao de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissao
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Agbncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
CIBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir ;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO
de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
Legislagao de Biosseguranga. estando apta a
manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados, na hipbtese de execugao de

projetos dessa natureza , podendo comprovar
mediante declaragao que o ateste, quando
solicitada .

Instituigao Execute

>

t •f

i :kiLV t

IVAJkJi IT
Dr. FernandoAntomdeIMtedeiWt

OutorgadoCLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES
GERAIS:
Art. 19°. 0 nao cumprimento dos compromissos e

obrigagoes estabelecidos no presente Termo de
Outorga implicara na impossibilidade do

OUTORGADO pleitear qualquer auxilio junto a

FAPEAP ou de agendas de fomento conveniadas
e acordadas, sem prejuizo da aplicagao de

penalidades civeis, criminals e administrativas
cabiveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagoes e

compromissos aqui estabelecidos nbo sejam
cumpridos , serao devolvidos a FAPEAP os
beneficios, em valores atualizados;
Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer

tempo, poder£ proceder a verificagao da

veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nao se

responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental
causado ao OUTORGADO ou a terceiros

decorrente da execugao do projeto;

Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese da

FAPEAP vir a ser demandada judicialmente , o
OUTORGADO. fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em
decorrencia do processo, for solicitada via

administrativa ou judicial;
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos no

ambito deste Termo, vinculados a Chamada
Publica 003/2018, de modo algum, caracterizarao
vinculo empregaticio com a FAPEAP/CNPq, sendo
mera doagao.
Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as

situagoes nao previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP,

juntamente com a Coordenadoria Cientifica e
Tecnologica - CCT.

Paragrafo Setimo: O presente TERMO DE

OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das

partes, mediante comunicagSo previa de 15

(quinze) dias por escrito da parte interessada.

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N°035/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018- PROGRAMA
PESQUISA PARA O SUS: GESTAO

COMPARTILHADA EM SAUDE- PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DO AMAPA - FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE.

OUTORG
ANTE:

Juscelino
Kubitschek, Km 02, Ramal da
UNIFAP, Jardim Marco Zero,

Fone: (96) 991615459- E-
mail:
Macapa -AP.

Rodovia
12.598
.171/0

C
ENDERE

N
001-QO:

PJ
Fapeap.ap.gov.br, 43

ANVISA,

PROGRA Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS)MA:

CHAMADA PUBLICA 003/2018 FAPEAP -
PPSUS

CHAMAD
A:

TIPO DE
BENEFlCIO:

Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORG FRANCISCO FABIO OLIVEIRA DE
; ADO: SOUSA

929.238. R.
443-00 G:

990100 ORGAO SSP/
EMISSOR: CE

CPF:
9452

DADOS
BANCARIOS CO:

BAN
Ag.: C.C.:

FUNDACAO UNIVERSIDA
DO AMAPA - UNIFAP

INSTITUI

QAO:
DE FEDERALCLAUSULA DECIMA SEXTA DO

RESSARCIMENTO DOS RECURSOS Rodovia Juscelino
Kubitschek , Km 02,

Campus Marco Zero

34.868 . 25 ENDE
7/0001-81 REQO:

FINANCEIROS CONCEDIDOS CNPJ:
Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a
restituir os recursos financeiros concedidos TITULO

"

TAVALIAQAO
FARMACOMETABOLOMICO

PROJET PACIENTES RENAIS NA PREDIQAO DO
METABOLISMO DE LOSARTANA.

DO PERFIL
DEDO

atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragbo
as datas dos repasses efetivamente realizados,
nos casos em que:
I - Nao tenha sido executado o objeto deste
Instrumento , na forma e prazos aprovados;
II - Nao sejam apresentadas as prestagoes de
contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finaiidades diversas nbo consonantes ao objeto do
projeto aprovado;
IV - A prestagSo de contas apresentada n§o seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia, podera o
OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate 24 (vmte e
quatro) meses, por decisao da Coordenadoria
Cientifica e Tecnologica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP .

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica
obrigada a Instituigao Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especifica do Banco
do Brasil disponibilizado para o projeto Se houver
interesse da equipe em da continuidade ao
projeto, esta, devera oficializar a FAPEAP
indicando urn novo Coordenador, atravbs da
Instituigao Executora, para assinatura de um novo
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF.
Paragrafo Unico: A aplicagao de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula Decima
Terceira sera precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

O:

DURAQAO DO
PROJETO

Termino.Inicio:

R$ 1a Parcela: R$
20.000,00/2019
2a Parcela: R$
20.000,00/2020

Custeio:
30.000,00
Capital:
10.000,00

Total: R$ 40.000,00

VALOR
TOTAL

R$
DO

; AUXILIO:
CLAUSULA VIGESSIMA - DA APESAO AS

CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE 19 (dezenove) meses, contados a
partir da data de assinatura do
presente Termo .

PRAZO DE
VIGENCIA :OUTORGA.

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO
EXECUTORA declaram que tern ctencia de todas
as clausulas e aceitam, sem restrigbes, o presente
apoio como este deferido e se responsabilizam
pelo fiel cumprimento de todas as cl&usulas e
condigoes do Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro.

RELATORIO
CIENTIFICO PARCIAL
E PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9 primeiros
meses de execugao do
Projeto.

RELATORIO
CIENTiFICO FINAL E
PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias apos o
termino da vigencia do
Projeto.

CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEiRA- DO FORO:
A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP , vmculada a
Secretaria de Estado da Ctencia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuigbes, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragoes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de
setembro de 2010 e pela Resolugao n° 001/2012,
concede o auxilio financeiro, aos projetos

aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -
FAPEAP , Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as
clausulas e condicoes sequintes do Termo:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da

Cidade de Macapa/AP, com exclusSo de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir

questoes oriundas da execugao do presente
Termo de Outorga , que nao puderem ser
resolvidas pelas partes administrativamente.

Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e

acordadas, assinam o presente Termo em 02
(duas) vias, cujo as originais ficarSo de posse da
FAPEAP, sendo que sera disponibilizada via e-
mail a do OUTORGADO correspondente ao

projeto, para que produza os efeitos de direito,

bem como tornando sem efeito a publicagbo do
diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio
de 2019.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO: Finais :

I. Fiscalizar e acompanhar a execugao do projeto,

adotando todas as medidas necessarias ao seu
fiel cumprimento e execugSo.
II. Definir valor orgamentario e financeiro para
financiamento do Programa e responsabilizar-se
pelo pagamento da parcela do projeto atraves do
SICONV;
III. Responder as solicitagoes oficiais do
QUTORGADQ tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto.
IV. Cancelar o projeto quando oficialmente

informada de falecimento, desempenho
insatisfatorio, nSo execugbo das atividades

previstas no objeto do projeto de pesquisa,

abandono ou desistencia do projeto e por motivos
de forga maior.
V. Suspender o pagamento do auxilio quando n§o
existir disponibilidade orgamenteria e/ou
financeira, uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de
processamento de liberagao cota e fechado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gesteo -
SIPLAG, nbo podendo com isso ser efetuado
qualquer transference ou pagamento ate que a
SEPLAN libere o Sistema
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA

ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov .br.
E no prazo de 30 {trinta) dias devete tambbm ser
comunicado a FAPEAP sobre as defesas de

Art. 1°. Este Instrumento tem por objetivo o
fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:
‘AVALIACAO
FARMACOMETABOL0MICO DE PACIENTES
RENAIS NA PREDICAO DO METABOLISMO DE
LOSARTANA.”, aprovado na Chamada Publica n°.
003/2018, em consonancia com o Programa
Pesquisa para o SUS: Gestao Compartilhada
em Saude (PPSUS), que visa apoiar a execugbo
de projetos e promover o desenvolvimento
cientifico, tecnolbgico ou de inovagao da area de
saude em temas prioritarios, no contexto do
Sistema Unico de Saude (SUS-AP), contribuindo
para o desenvolvimento da CT&I no Estado do
Amapa.
CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO
LEGAL
Art. 2°. O presente Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tem como base legal o artigo
9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do Decreto n°.
9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ciencia e Inovagao. Bern como
a Lei do Estado do Amapa n°. 2333 de 25 de
abril de 2018 - que dispoe sobre indugao e
mcentivos ao desenvolvimento do Sistema de
Cibncia, Tecnologia e Inovagao, por meio de

mstrumentos que concedem suporte ao
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado
do Amapa e da outras providencias e o acordo
com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015.

DO PERFIL dissertagao e tese nos casos de mestrado e
doutorado, respectivamente . Devete ser informada
no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados. Os relatbrios deverao ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues a
FAPEAP. Na conclusbo do projeto , o
Coordenador/Beneficiario devera produzir
obrigatoriamente urn artigo sobre os principais
resultados do estudo com foco na sua
aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema
Gerencial do Decit: Pesquisa Saude , disponivel
em <http : Wpesquisasaude.saude.gov.br>.
IX. Garantir a Participagao dos membros da
equipe nos eventos especificos realizados pela
FAPEAP para apresentagao de resultados
referentes a execugao do projeto aprovado,

sempre que convocado;
X. Devolver & FAPEAP, em valores atualizados e
sem prejuizo de outras sangbes, o auxilio

recebido, caso descumpra as condigoes e
clausulas do presente Termo de outorga.

NONA - I ’INSTITUICAO EXECUTORA: EXECUCAO ECLAUSULA
Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as
atividades previstas no projeto, integrando-o 3s

ACOMPANHAMENTO:

atividades de investigagao e pesquisa da
instituigao:
I. Adotar todas as medidas necessarias para
execugao do projeto de pesquisa, sendo
responsavel solidaria pelas obrigagbes contratuais;
II. Garantir e manter infraestrutura adequada a
permisscio de uso de todas as instalagdes
(laboratories, rede de computagao, biblioteca,

base de dados etc .) e acesso a todos os servigos
tecnicos (de laboratorio, de oficinas,
administrativo, de compras e importagdes etc.)
disponiveis na Instituigao Executora, vinculada ao
projeto de forma a garantir as obrigagoes do
Outorgado;
III. A INSTITUIQAO a que este vincuiado o
OUTORGADO assume o compromisso com a
equipe do projeto, na manutengSo e protegao dos
equipamentos e materials durante a vigencia do
projeto ou pelo periodo especificado neste Termo
de Outorga.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO

Art. 9°. Durante a fase de execugbo dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagao com a
FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:
I. Qualquer alteragao relative a execugbo do
projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,
acompanhada da devida justificativa, com
antecedbncia de no rninimo 15 (quinze) dias antes
do pedido;
II. Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugSo do projeto o outorgado entregate o
Relatorio e Prestagao de Contas Parcial, como
requisite condicionante a liberagao da segunda
parcela do recurso referente a 50% do valor global
da proposta, devendo ter executado 80% da
primeira parcela.
III. Toda e qualquer aquisigao de bens, materials
ou consumo, o outorgado devera realizar no

rninimo tres pesquisas mercadologicas, cabendo a
selegao do menor prego para aquisigao , salvo
quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a
necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;

CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS
RECURSOS:
Art. 3°. Os recursos orgamentarios e financeiros
destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica n° 003/2018, sao oriundos
do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da
Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor
de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$

100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,

que entram no orgamento da FAPEAP e s£o
provenientes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convbnio firmado com o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnolbgico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigoes definidos neste

Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000,00 (duzentos reais)

FAPEAP/SESA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

OUTORGADO:CLAUSULA QUARTA DO VALOR

Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se
compromete a repassar ao OUTORGADO o valor
global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em
conta especifica para este fim atraves de duas
parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor
de R$ 20.000 ,00 (vinte mil reais) repassada ao
OUTORGADO apos a assinatura e publicagao do

presente Termo, e a segunda no mesmo valor de

acordo com a disponibilidade orgamenteria da

FUNDAQAO TUMUCUMAQUE. O recurso total

sere utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$

30.000,00 (trinta mil reais)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$

10.000,00 (dez mil reais)
Paragrafo Primeiro: O projeto sere financiado em

conformidade com o orgamento aprovado
distribuido nas rubricas de custeio e capital.

Paragrafo Segundo: O projeto financiado devera
manter todas as atividades programadas e

aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas
consolidadas na elaboragao do orgamento, custeio
e capital, dando fiel cumprimento no objeto da

Chamada Publica n° 003/2018.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:

Art. 5°. O prazo de vigencia do presente Termo de

Outorga de Auxilio , Financeiro-TOAF, sera de ate

19 (dezenove) meses, contados a partir da data de

assinatura e Publicagao no Dterio Oficial do

Estado (DOE), nbo podendo ultrapassar o prazo

de vigencia do convbnio
Paragrafo Unico: Na hipotese em que as
atividades do projeto encerrarem antes da data

prevista de vigencia, o OUTORGADO devera

apresentar Prestagao de Contas e Relatorio

Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias apos a

comunicagSo de finalizagao a FAPEAP.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA

Art. 8°. Responsabilizar-se por todas as
obrigagoes contratuais, permitindo que a FAPEAP,
a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das informagoes prestadas:
I. Encaminhar a FAPEAP o Relaterio Tecnico e
Prestagao de contas parciais ap6s 9 meses e
Relaterio Tecnico Final e Prestagao de Contas
Final dos valores recebidos neste Termo a contar
da data de sua assinatura e publicagao ate 30
(trinta) dias apos o termino da vigencia do projeto .
II. Informar imediatamente a FAPEAP, por meio de
documento, qualquer alteragao que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugao
mantendo o objeto inalterado.
III. Participar de apresentagbes de trabalhos
desenvolvidos durante a execugao do projeto em
eventos cientificos promovidos pela FAPEAP e
demais Instituigoes de fomento a pesquisa .
IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua
especialidade, sempre que solicitado;
V. Administrar os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de trabalho aprovado;
VI. Nao utilizar saldos dos recursos aprovados
apos o termino da vigbncia do projeto;
VII. Toda publicagao de trabalhos ou eventos de
divulgagao cientifica resultante do projeto devera
citar, obrigatoriamente , o apoio prestado pela
FAPEAP/CNPq/MS/SESA , utilizando a identidade
visual das instituigbes juntamente com a do

Governo do Estado do Amapa. O nao
cumprimento desta exigbncia por si so
oportunizara a FAPEAP o direito unilateral de

cancelamento e/ou suspensao do projeto, ficando
impedido de receber qualquer auxilio financeiro da
FAPEAP por 2 (dois) anos apos o termino do
projeto.

VIII. A produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados (capitulo de livros publicados, textos em
jornais ou revistas , trabalhos publicados em anais
de congresso e demais tipos de produgao tecnica
ou bibliografica) devera ser enviada para os
seguintes

CLAUSULA PECIMA - DA PRESTAGAO DE
CONTAS
Art. 10°. A prestagao de contas sera simplificada,
privilegiara os resultados obtidos e compreendera:
I - Relatorio Tecnico de execugao do objeto, que
devera conter:
a) A descrigao das atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;
b) A demonstragbo do cumprimento dos objetivos
ressaltando os resultados alcangados ; e

c) A demonstragao do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepancy, referentes ao periodo de execugSo

do projeto;
II - Relaterio financeiro comprovando a utilizagao
dos recursos exclusivamente para a execugbo do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assmadas e devolugbo dos recursos
nao utilizados, se for o caso;
III - Apresentar no rninimo as 3 (trbs) cotagoes de
prego demonstrando ampla pesquisa no mercado

nos termos da Lei n° 8.666/93

IV - Relagao de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos, quando houver;
V - Conciliacbo bancaria mensal, em formuterio

proprio da FAPEAP; e
Planilha orgamentaria atualizada das

transposigoes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados, quando
houver.
Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatorio Parcial

das atividades desenvolvidas apbs 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagao do Termo de Outorga e Relatorio

Tecnico Final ate 30 dias apbs o termino da

vigbncia do projeto.

Paragrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatorios de gastos do projeto de pesquisa

VI

FAPEAP:
Art . 6°. Acompanhar e avaliar a execugao do

projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atraves das analises dos Relatorios Parciais e enderegos eletronicos:
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ate a aprovagao da prestagao de contas final
deverao ser organizados e arquivados em x6rox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos,
contado da data da aprovagao da prestagao de
contas final.
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP podera designar um comite de
avaliagSo das atividades incluindo visitas tecnicas
in loco e solicitar informagoes adicionais ao
OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias do
termino da viaencia do projeto, o coordenador
devera apresentar, em conformidade com o Termo
de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagao de Contas Final, com apresentagao dos
comprovantes de despesas e o Relatdrio Tecnico
Final.
Paragrafo Quarto: Para o cumpnmento de
condigoes a fim de recebimento dos respectivos
creditos, o Proponente comprovara mediante
apresentagao
obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementar n°. 101/2000 e Instrugao Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapa:
I - Em se tratando de Bens ou materiais - Certidao
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;
II - Em se tratando de Prestagao de servigos,

obras e servigos de engenharia - Certidao do
Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;
III - Em se tratando da Contratag^o de servigos de
locagao de mao de obra - A quitagSo dos
respectivos tributos e encargos sociais ;
IV - A nao Apresentagao das certidoes ou
documentos pertinentes a execugSo do projeto e

firmado entre FAPEAP, INSTITUIQAO e
OUTORGADO.

Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir
os bens, devera imediatamente encaminhar copia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimonio
da INSTITUIQAO EXECUTORAdo projeto, que os
registrar^ como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e
ao Material e da FAPEAP, que emitirS o Termo de
Depdsito a ser assinado pelo OUTORGADO (1°
depositSrio) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositario).
Paragrafo Segundo: Os depositaries responded
solidariamente pela manutengao do bem em
perfeito estado de conservagao e funcionamento,
devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositario) todos os
custos com seguro e prestagao dos servigos de
assistencia tecnica, manutengao preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
ate a restituigao dos mesmos £ FAPEAP.

Paragrafo Terceiro: £ vedada a transference dos
bens para outro local ou estabelecimento, sem
previa e expressa autorizagao da FAPEAP. Se
houver autorizagao, todas as despesas
decorrentes da transference dos bens e os
eventuais danos causados correrSo por conta e
risco exclusivo das Instituigoes executoras.
Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto devera fazer e manter, com
seguradoras iddneas, seguros nos valores que
forem compativeis com as praticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigSo, transpose
e remessa dos bens financiados com recursos do
ConvSnio
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagSo e
utilizagSo destes , devendo qualquer indenizapcio
pelos mesmos ser paga em moeda corrente
nacional para substituir ou reparar os referidos
bens.

Paragrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou
outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO
ou a INSTITUIQAO, ap6s a adogao das medidas
cabiveis, devera comunicar imediatamente o fato &
FAPEAP, por escrito, juntamente com a justificativa
e a prova de suas causas, anexando cdpia da
Ocorr£ncia
Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor
correspondente, sem prejulzo ao erario publico,
sob pena de responsabilizagao.
Paragrafo Sexto: A publicag3o do extrato do
"Termo de Deposito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.
Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a
fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as
informagoes necess&rias a verificagSo do uso dos
bens e da sua localizagSo, bem como do seu
estado de conservagao e funcionamento,

facultadas, ainda, inspegSes locais.
Paragrafo Oitavo: O OUTORGADO devera
informar a FAPEAP quando os bens em seu poder
serao devolvidos em razao de conclus^o do
Projeto ou da sua nao utilizagao.
Paragrafo Nono: Apos a aprovagao da prestagao
de contas do OUTORGADO referente ao projeto
de pesquisa e a instrugao de processo especlfico,
a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE , de acordo
a convenience e oportunidade administrativa,

podera efetuar a doagao de todos os bens

patrimoniais adquiridos durante a execugao do
projeto. conforme a legislagao vigente que
regulamenta o reaproveitamento, a movimentagSo ,

a alienagao e outras formas de desfazimento de
material, mediante a assinatura de "Termo de
DoacSo".

Paragrafo Decimo: A publicagao do extrato do
"Termo de Doagao" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente .

CLAUSULA

Paragrafo Primeiro: A FAPEAP tera direito de no
minimo 5% e no maximo de 1/3 (um tergo) nos
ganhos econdmicos auferidos , pelo inventor,
obtentor ou autor resultante de contratos de
transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragSo de
criagao protegida.
Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos
econdmicos toda forma de royalties ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragSo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigagdes legais decorrentes da
propriedade intelectual.
Paragrafo Terceiro: As importances percebidas a
titulo de premiagao nao se incorporam, a nenhum
titulo, a remuneragao ou salario do pesquisador
publico.
Paragrafo Quarto: As partes envolvidas na
execugdo das atividades realizadas sob o
presente instrumento ou nele previstas, devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,
parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis.
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer informagao restrita
relativa ao mesmo, somente poderao ser objeto de
divulgagSo ou publicagao, apos aprovagao
expressa da FAPEAP.

Paragrafo Sexto - Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatdrios, sistemas,
software , equipamentos, fotos, videos e outros
produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serao considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigSo ate que ocorra liberagSo
pelas partes envolvidas.

Paragrafo Setimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo

das seguintes certidoes,

Registro SINCONV n°

fato impeditivo para a regular liquidagao da
despesa, bem como da emissSo da Ordem
banc£ria ao Proponente.
Paragrafo Quinto: O nao atendimento
injustificado das disposigoes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrativa
dos servidores e gestores envolvidos sem prejuizo
das responsabilidades civis e criminais
decorrentes da n£o observancia dessas
legislacoes em vigor.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZACAO

ou em parte, na divulgagao dos projetos, na
disseminagao e na melhoria dos metodos e
estrategias empregados , respeitadas as
disposigoes referentes ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).
Paragrafo Oitavo - Na divulgagao do projeto, no
todo ou em parte , as logomarcas das partes
envolvidas, deverSo ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada , em todas as pegas
de divulgagao , incluidas as de natureza tecnica,

independentemente do meio, formato e suporte
utilizados. E, para a aplicagao, a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgSo do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nao podem usar as
logomarcas fora do ambito e das disposigdes do
projeto aprovado ou individualmente, sob pena de
apuragdo de responsabilidade e penalidade.

Paragrafo Nono - Os instruments de vinculagao
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensdo da cessSo de direito de
utilizagao de imagens e produtos gerados para as
agoes de implantagSo e divulgagao pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amapa .

CLAUSULA DECIMA QUARTA

Policial ficando o

DOS RECURSOS:
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serao
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital:
I. O OUTORGADO podera contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, componentes e/ou pegas
de reposigao de equipamentos e softwares;
b) Servigos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servigos de
terceiros, pessoa fisica ou juridica, de carater
eventual. Qualquer pagamento a pessoa fisica
deve ser realizado de acordo com a legislagao em
vigor, de forma a nao estabelecer vinculo
empregaticio.

c) Despesas acessdrias, especialmente as de
importagao e as de instalagoes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos; e
d) Diarias
hospedagem, ate o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapa. Os
valores de di6rias devem obedecer as normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa.

II. O OUTORGADO podera adquirir itens de
capital:
a) Material bibliografico;
b) Equipamentos;
c) Material permanente.
PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devera ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissao; descrigao
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convenio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.100/2016,
SINCONV N° 820970/2015 Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de

seus campos, rasuras, borroes, caracteres

iiegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de validade vencido.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DESTINACAO
DOS BENS:
Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarao na posse
da INSTITUIQAO de execugao do projeto, que
dever£ assinar o "Termo de Deposito" que sera

DO
passagens, alimentagdo e

COMPROMISSO DE EMISSAO DE PARECER
DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:
Art. 14°. Em decorrencia do Auxilio que Ihe foi
concedido, o OUTORGADO se compromete a
emitir pareceres tecnicos e cientificos em assuntos
de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.
Paragrafo Primeiro: A nao observancia do
disposto nesta Clausula , podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxilios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em
andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA

com

BENEFICIARIO/FAPEAP

DO
COMPROMISSO DE OBSERVANCIA DATERCEIRADECIMA
LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA
VIDA HUMANA. UTILIZACAO DE ANIMAIS.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO
PROTEGIDA

MANIPULACAO DE ORGANISMOSArt. 13°. Em situagdes em que as atividades
realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagoes tecnologicas,
invengoes, aperfeigoamentos
conhecimentos aplicaveis 3s atividades
economicas produtivas e propiciarem incrementos

de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagdo do uso de
recursos e insumos, ou, ainda, criagoes

intelectuais passiveis de protegao.

GENETICAMENTE MODIFICADOS, UTILIZACAO
DE MATERIAL NUCLEAR. BIOPIVERSIDADE.
PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS Enovose
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSQCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
EXIGENCIAS LEGAIS APLICAVEIS:
Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
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todas as medidas e providencias que se fizerem
necessario para as permissoes e autorizagbes
especiais de carater etico, moral ou legal,
necessario para a execugbo do projeto :
I. Quando da apresentagbo dos Relatorios
Tecnicos, estes deverbo vir instruidos com as
devidas autorizagbes e permissoes legais para o
fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes b
natureza da pesquisa quando assim for exigido;
II. As declaragbes a que se refere o inciso acima ,
incluem, mas podem nao se limitar, bquelas

obrigapQes estabelecidos no presente Termo de
Outorga implicara na impossibilidade do
OUTORGADO pleitear qualquer auxilio junto a
FAPEAP ou de agendas de fomento conveniadas
e acordadas, sem prejuizo da aplicagao de
penalidades civeis, criminais e administrativas
cablveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagbes e
compromissos aqui estabelecidos nbo sejam
cumpridos, serao devolvidos b FAPEAP os
beneficios, em valores atualizados;
Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer
tempo, podera proceder a verificagbo da
veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nao se
responsabiliza por qualquer dano flsico ou mental
causado ao OUTORGADO ou a terceiros

TERMO PE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N°036/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018 - PROGRAMA
PESQUISA PARA O SUS: GESTAO

COMPARTILHADA EM SAUDE- PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DO AMAPA - FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE .

OUTORG
ANTE:

Rodovia Juscelino
Kubitschek, Km 02, Ramal
da UNIFAP, Jardim Marco
Zero,
991615459-
Fapeap.ap.gov.br, Macapa -

C 12.598.
171/00
01-43

emitidas por: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
- IBAMA, Fundapao Nacional do Indio - FUNAI,
Comite de Ftica em Pesquisa - CEP. Comissao de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissao
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Agenda
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA,
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
ClBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO
de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
Legislagao de Biosseguranga, estando apta a
manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados, na hipotese de execugao de
projetos dessa natureza , podendo comprovar
mediante declaragbo que o ateste, quando
solicitada.
CLAUSULA PECIMA SEXTA

ENDERE
Fore: (96) Ngo:

E-mail: PJ

AP.

PROGRA Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS)MA:

decorrente da execugao do projeto;
Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese da
FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o
OUTORGADO. fica obrigado a ressarcir b
Fundapao toda e quaisquer despesas que, em
decorrencia do processo, for solicitada via
administrativa ou judicial;
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos no
ambito deste Termo, vinculados a Chamada
Publica 003/2018, de modo algum, caracterizarao
vinculo empregaticio com a FAPEAP/CNPq , sendo
mera doagbo .
Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as
situagbes nao previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP,
juntamente com a Coordenadoria Cientifica e
Tecnolbgica - CCT
Paragrafo Setimo: O presente TERMO DE
OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das
partes, mediante comunicagao previa de 15
(quinze) dias por escrito da parte interessada.
CLAUSULA VIGESSIMA - DA ADESAO AS

CHAMADA PUBLICA 003/2018 FAPEAP -
PPSUS

CHAMAD
A :

TIPO DE
I BENEFlCIO:

Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGA JOSF CARLOS TAVARES CARVALHODO:

208.760.252 R. 11784 | ORGAO
EMISSOR:

SEGUCPF; i -20 G: 6 P/AP
DADOS
BANCARI

BAN
Ag. C.C.:

CO:
OS
INSTITUI

CAP:
FUNDACAO UN VERSIDADE FEDERAL
DO AMAPA - UNIFAPDO

RESSARCIMENTO DOS RECURSOS 34.868.25
7/0001-

Rodovia Juscelino
Kubitschek, Km 02,
Campus Marco Zero

ENDE
REQO:

FINANCEIROS CONCEDIDOS CNPJ:
Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a
restituir os recursos financeiros concedidos
atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragbo
as datas dos repasses efetivamente realizados,
nos casos em que:
I - Nao tenha sido executado o objeto deste
Instrumento. na forma e prazos aprovados;
It - Nao sejam apresentadas as prestagoes de
contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finalidades diversas nbo consonantes ao objeto do
projeto aprovado;
IV - A prestagao de contas apresentada nao seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia, podera o
OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate 24 (vinte e
quatro) meses, por decisbo da Coordenadoria
Cientifica e Tecnolbgica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP.
VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica
obrigada a Instituigao Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especifica do Banco
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver
interesse da equipe em da continuidade ao
projeto, estb, devera oficializar a FAPEAP
indicando urn novo Coordenador, atraves da
Instituigbo Executora, para assinatura de urn novo
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF.
Paragrafo Unico: A aplicagbo de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula Dbcima
Terceira sera precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA PECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Art. 17°. O presente Instrumento sera
automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no
caso de descumprimento pelo OUTORGADO de
quaisquer exigencias deste Termo e na hipotese
de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades

previstas na Clausula, Decima Sexta quando

cablveis.
Paragrafo Unico - O presente instrumento podera

rescindido por acordo entre as partes,

mediante previa e expressa comunicagao

formalizada por escrito, e precedida de anblise da

CCT/FAPEAP quando for o caso , respeitadas as

obrigagoes assumidas com terceiros e desde que

cessadas as obrigagoes aqui pactuadas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
PUBLICACAO

~

Art. 18°. A publicagao do extrato deste

Instrumento no Dibrio Oficial do Estado (DOE) do

Amapa e condicbo indispensavel para sua eficacia

e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa

do Estado do Amapa - FAPEAP.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIQOES
GERAIS:
Art. 19°. O nao cumprimento dos compromissos e

81

ESTUDO DO OLEO ESSENCIAL E DA
NANOEMULSAO
officinalis L. SOBRE DISLIPIDEMIA
ATEROGENICA EM RATOS WISTAR:
AVALIAQAO FARMACOLQGICA NAO-
CLiNICA.

DE Rosmarinus
TITULO DO
PROJETO:

DURAQAO DO
PROJETO

Inicio: Termino:
CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE

1a Parcela: R$ -

19.974,50/2019
2a Parcela: R$ -

19.974,50/2020

OUTORGA.
Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO
EXECUTORA declaram que tern cibncia de todas
as clausulas e aceitam, sem restrigbes, o presente

apoio como esta deferido e se responsabilizam

pelo fiel cumprimento de todas as clausulas e

condigbes do Termo de Outorga de Auxilio

Financeiro.
CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA - DO FORO:

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da

Cidade de Macapb/AP, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
questoes oriundas da execugao do presente

Termo de Outorga, que nao puderem ser

resolvidas pelas partes administrativamente.
Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e

acordadas, assinam o presente Termo em 02
(duas) vias, cujo as originais ficarao de posse da
FAPEAP, sendo que sera disponibilizada via e-
mail a do OUTORGADO correspondente ao

projeto. para que produza os efeitos de direito,

bem como tornando sem efeito a publicagao do

diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio

de 2019.

VALOR
TOTAL

Custeio:
30.000,00
Capital: R$ 9.949,00
Total: R$ 39.949,00

R$

DO
AUXILIO:

19 (dezenove) meses, contados a partir
da data de assinatura do presente
Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA:

RELATORIO
CIENTIFICO PARCIAL
E PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9 primeiros
meses de execugao do
Projeto.

RELATORIO
CIENTiFICO FINAL E
PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias apos o
termino da vigencia do
Projeto.

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP, vinculaaa b
Secretaria de Estado da Cibncia e Tecnologia -
SETEC , no uso de suas atribuigbes, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragoes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que

couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de

setembro de 2010 e pela ResolugSo n° 001/2012,

concede o auxilio financeiro, aos projetos

aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -

FAPEAP , Programa Pesquisa para o SUS: Gestbo

Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as

clausulas e condigoes seguintes do Termo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Art. 1°. Este Instrumento tern por objetivo o

fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:

'‘ESTUDO DO OLEO ESSENCIAL E DA
NANOEMULSAO DE Rosmarinus officinalis L.

SOBRE DISLIPIDEMIA ATEROGENICA EM

RATOS WISTAR: AVALIAQAO FARMACOL6GICA

NAO-CLINICA.”, aprovado na Chamada Publica
n° 003/2018, em consonancia com o Programa

Pesquisa para o SUS: Gestao Compartilhada

em Saude (PPSUS) , que visa apoiar a execugao

de projetos e promover o desenvolvimento
cientifico, tecnologico ou de inovagao da area de

saude em temas prioritarios, no contexto do

Sistema Unico de Saude (SUS-AP), contribuindo
para o desenvolvimento da CT&I no Estado do

Amapa.
CLAUSULA SEGUNPA: DO FUNDAMENTO

~ Diretora Presidente /FAPEAP
Decreto n°v

i

ser
Dra

DA

instituigao Executora

LEGAL
Art. 2°. O presente Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tem como base legal o artigo

9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do Decreto n°.
Dr. FranciscoF
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9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ciencia e Inovagao. Bern como
a Lei do Estado do Amapa n°. 2333 de 25 de
abril de 2018 - que dispde sobre indugao e
incentivos ao desenvolvimento do Sistema de
Ciencia, Tecnologia e Inovagao, por meio de
instrumentos que concedem suporte ao
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado
do Amapa e da outras providSncias e o acordo
com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015.

financeira, uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de
processamento de liberagao cota 6 fechado pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesteo -
SIPLAG, nao podendo com isso ser efetuado
qualquer transference ou pagamento ate que a
SEPLAN libere o Sistema.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA
INSTITUICAO EXECUTORA:
Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as
atividades previstas no projeto, integrando-o as
atividades de investigagao e pesquisa da
instituigSo:
I. Adotar todas as medidas necessarias para
execugao do projeto de pesquisa , sendo
responsavel solidaria pelas obrigagoes contratuais;
II. Garantir e manter infraestrutura adequada a
permissao de uso de todas as instalagoes
(laboratories, rede de computagao, biblioteca,

base de dados etc.) e acesso a todos os servigos
tecnicos (de laboratdrio, de oficinas,
administrative, de compras e importag&es etc.)
dispomveis na Instituigao Executora, vinculada ao
projeto de forma a garantir as obrigagoes do
Outorgado;
III. A INSTITUIQAO a que esta vinculado o
OUTORGADO assume o compromisso com a
equipe do projeto , na manutengao e protegSo dos
equipamentos e materiais durante a vigSncia do
projeto ou pelo periodo especificado neste Termo
de Outorga
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO

equipe nos eventos especlficos realizados pela
FAPEAP para apresentagao de resultados
referentes a execugao do projeto aprovado,
sempre que convocado;
X. Devolver a FAPEAP, em valores atualizados e
sem prejuizo de outras sangdes , o auxilio
recebido , caso descumpra as condigdes e
clausulas do presente Termo de outorga.
CLAUSULA NONA EXECUCAO E
ACOMPANHAMENTO:
Art. 9°. Durante a fase de execugao dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagdo com a
FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:
I. Qualquer alteragdo relative a execugdo do
projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,
acompanhada da devida justificativa, com
anteceddncia de no minimo 15 (quinze) dias antes
do pedido;
II. Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugao do projeto o outorgado entregara o
Relatorio e PrestagSo de Contas Parcial, como
requisito condicionante a liberagao da segunda
parcela do recurso referente a 50% do valor global
da proposta, devendo ter executado 80% da
primeira parcela.
III. Toda e qualquer aquisigao de bens, materiais
ou consumo , o outorgado devera realizar no
minimo ttes pesquisas mercadologicas, cabendo a
selegao do menor prego para aquisigSo, salvo
quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a
necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;
CLAUSULA DECIMA - DA PRESTACAO DE

CLAUSULA TERCEIRA - DA QRIGEM DOS
RECURSOS:
Art. 3°. Os recursos orgamentarios e financeiros
destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica n°. 003/2018, sSo oriundos
do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da
Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor
de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$

100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,
que entram no orgamento da FAPEAP e sao
provementes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convenio firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigoes definidos neste
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000,00 (duzentos reais)
FAPEAP/SESA: R$ 100 000,00 (cem mil reais)

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:
Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se
compromete a repassar ao OUTORGADO o valor
global de R$ 39.949,00 (trinta e nove mil

OUTORGADO:
Art. 8°. Responsabilizar-se por todas as
obrigagoes contratuais, permitindo que a FAPEAP,
a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das informagOes prestadas:
I. Encaminhar a FAPEAP o Relatorio Tecnico e
Prestagao de contas parciais apos 9 meses e
Relatdrio T6cmco Final e Prestagao de Contas
Final dos valores recebidos neste Termo a contar
da data de sua assinatura e publicagao ate 30
(trinta) dias apos o termino da vigencia do projeto .

II. Informar imediatamente a FAPEAP, por meio de
documento, qualquer alteragao que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugao
mantendo o objeto inalterado.

III. Participar de apresentagdes de trabalhos
desenvolvidos durante a execugao do projeto em
eventos cientificos promovidos pela FAPEAP e
demais Instituigoes de fomento a pesquisa.
IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua
especialidade, sempre que solicitado;
V. Administrar os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de trabalho aprovado;
VI. NSo utilizar saldos dos recursos aprovados
apos o termino da vigencia do projeto;
VII. Toda publicagao de trabalhos ou eventos de
divulgagao cientifica resultante do projeto devera
citar, obrigatoriamente. o apoio prestado pela
FAPEAP/CNPq/MS/SESA, utilizando a identidade
visual das instituigoes juntamente com a do
Governo do Estado do Amapa . O nao
cumprimento desta exigencia por si so
oportunizara a FAPEAP o direito unilateral de
cancelamento e/ou suspensao do projeto, ficando
impedido de receber qualquer auxilio financeiro aa
FAPEAP por 2 (dois) anos apds o termino do
projeto .
VIII. A produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados (capitulo de livros publicados, textos em
jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais
de congresso e demais tipos de produgao tecnica
ou bibliografica) devera ser enviada para os
seguintes
ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br.
E no prazo de 30 (trinta) dias devera tamb£m ser
comunicado a FAPEAP sobre as defesas de
dissertagao e tese nos casos de mestrado e
doutorado, respectivamente. Devera ser informada
no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados. Os relatdrios deverao ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues a
FAPEAP. Na conclusao do projeto, o
Coordenador/Beneficiario devera produzir
obrigatoriamente urn artigo sobre os principais
resultados do estudo com foco na sua

aplicabilidade ao SUS , para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema
Gerencial do Decit: Pesquisa Saude, disponivel
em <http:Wpesquisasaude.saude.gov.br>.
IX. Garantir a Participagao dos membros da

CONTAS
novecentos e quarenta e nove reais) , em conta

especifica para este fim atraves de duas parcelas
iguais de 50% , sendo a primeira no valor de R$

19.974,50 (dezenove mil novecentos e setenta e
quatro reais e cinquenta centavos) repassada ao
OUTORGADO ap6s a assinatura e publicagao do

presente Termo, e a segunda no mesmo valor de
acordo com a disponibilidade orgamentaria da

FUNDAQAO TUMUCUMAQUE O recurso total

sera utilizado da seguinte forma:

I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$

30.000,00 (trinta mil reais)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$

9.949,00 (nove mil e quarenta e nove reais)

Paragrafo Primeiro: O projeto sera financiado em
conformidade com o orgamento aprovado
distribuido nas rubricas de custeio e capital.
Paragrafo Segundo: O projeto financiado devera
manter todas as atividades programadas e
aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas
consolidadas na elaboragao do orgamento, custeio

e capital, dando fiel cumprimento no objeto da
Chamada Publica n°. 003/2018.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
Art. 5°. O prazo de vigencia do presente Termo de
Outorga de Auxilio, Financeiro - TOAF, sera de ate

19 (dezenove) meses, contados a partir da data de

assinatura e Publicagao no Diario Oficial do

Estado (DOE), nao podendo ultrapassar o prazo
de vigencia do convenio.
Paragrafo Unico: Na hipotese em que as

atividades do projeto encerrarem antes da data
prevista de vigencia, o OUTORGADO devera

apresentar Prestagao de Contas e Relatorio
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias apds a
comunicagao de finalizagao a FAPEAP
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA

Art. 10°. A prestagao de contas sera simplificada ,
privilegiara os resultados obtidos e compreendera :
I - Relatorio Tecnico de execugao do objeto, que
devera conter:
a) A descrigao das atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;
b) A demonstragao do cumprimento dos objetivos
ressaltando os resultados alcangados, e
c) A demonstragao do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepancy, referentes ao periodo de execugao
do projeto;
II - Relatorio financeiro comprovando a utilizagSo
dos recursos exclusivamente para a execugao do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assinadas e devolugao dos recursos
nao utilizados, se for o caso;
III - Apresentar no minimo as 3 (ttes) cotagoes de
prego demonstrando ampla pesquisa no mercado
nos termos da Lei n° 8.666/93
IV - Relagao de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos, quando houver;
V - Conciliagao bancaria mensal, em formulano
proprio da FAPEAP; e

Planilha orgamenteria atualizada das
transposig6es, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados, quando
houver.
Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatorio Parcial
das atividades desenvolvidas ap6s 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagao do Termo de Outorga e Relatdrio
Tecnico Final ate 30 dias apds o termino da
vigencia do projeto.
Paragrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatdrios de gastos do projeto de pesquisa
ate a aprovagao da prestagao de contas final
deverSo ser organizados e arquivados em xerox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos ,

contado da data da aprovagao da prestagao de
contas final.
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP podera designar urn comite de
avaliagao das atividades incluindo visitas tecnicas
in loco e solicitar informagoes adicionais ao
OUTORGADO . Decorridos ate 30 (trinta) dias do
termino da vigencia do projeto, o coordenador
devera apresentar, em conformidade com o Termo
de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagao de Contas Final, com apresentagao dos
comprovantes de despesas e o Relatorio Tecnico
Final
Paragrafo Quarto: Para o cumprimento de
condigdes a fim de recebimento dos respectivos
creditos, o Proponente comprovara mediante
apresentagao
obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementar n° 101/2000 e Instrugao Normativa

VI

FAPEAP:
Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugao do

projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atraves das analises dos Relatdrios Parciais e

Finaisi
I. Fiscalizar e acompanhar a execugao do projeto.
adotando todas as medidas necessarias ao seu
fiel cumprimento e execugao.

II. Definir valor orgamenterio e financeiro para
financiamento do Programa e responsabilizar-se
pelo pagamento da parcela do projeto atraves do

SICONV;
III. Responder as solicitagOes oficiais do
OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto.
IV. Cancelar o projeto quando oficialmente

informada de falecimento, desempenho
insatisfatorio, nao execugao das atividades
previstas no objeto do projeto de pesquisa,

abandono ou desistencia do projeto e por mccivos
de forga maior.
V. Suspender o pagamento do auxilio quando nao

existir disponibilidade orgamentaria e/ou

eletrdmcos:enderegos

das seguintes certidoes,
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0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapa:
I- Em se tratando de Bens ou materials - Certidao
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;

previa e expressa autorizagao da FAPEAP. Se
houver autorizagao, todas as despesas
decorrentes da transference dos bens e os
eventuais danos causados correrao por conta e
risco exclusivo das Institutes executoras.
Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto devera fazer e manter, com
seguradoras iddneas, seguros nos valores que
forem compatfveis com as praticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigao, transporte
e remessa dos bens financiados com recursos do
Convdnio
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagSo e
utilizagSo destes, devendo qualquer indenizagao
pelos mesmos ser paga em moeda corrente
nacional para substituir ou reparar os referidos
bens .
Paragrafo Quinto; Em caso de roubo, furto ou
outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO
ou a INSTITUIQAO , apos a adogSo das medidas
cabiveis, devera comunicar imediatamente o fato a
FAPEAP por escrito, juntamente com a justificativa
e a prova de suas causas, anexando cdpia da
Ocorrencia
Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor
correspondent, sem prejuizo ao er£rio publico,

sob pena de responsabilizagao.
Paragrafo Sexto: A publicagao do extrato do
"Termo de DepPsito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.
Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a
fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as
informagoes necessarias a verificagao do uso dos
bens e da sua localizagao, bem como do seu

adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis.
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrument, ou qualquer informagao restritaII - Em se tratando de Prestagao de servigos,

obras e servigos de engenharia - Certidao do
Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;
III - Em se tratando da Contratagao de servigos de

locagSo de mao de obra - A quitagao dos

respectivos tributos e encargos sociais;
IV - A nao ApresentagSo das certiddes ou
documents pertinentes a execugao do projeto e
fato impeditivo para a regular liquidagSo da
despesa, bem como da emissao da Ordem
bancaria ao Proponente.
Paragrafo Quinto: O nao atendimento
injustificado das disposigoes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrativa
dos servidores e gestores envolvidos sem prejuizo
das responsabilidades civis e criminais
decorrentes da nSo observancia dessas
legislagoes em vigor.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZACAO

relativa ao mesmo, somente poderao ser objeto de
divulgagao ou publicagao, apos aprovagao
expressa da FAPEAP.
Paragrafo Sexto - Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatdrios, sistemas,

software, equipamentos, fotos, videos e outros
produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serao considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigao at que ocorra liberagSo
pelas partes envolvidas.
Paragrafo Setimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo
ou em parte, na divulgagao dos projetos, na
disseminagao e na melhoria dos rrttodos e
estrategias empregados, respeitadas as
disposigPes referents ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).

Paragrafo Oitavo - Na divulgagao do projeto, no
todo ou em parte, as logomarcas das partes
envolvidas, deverao ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pegas
de divulgagao, incluidas as de natureza tecnica,
independentemente do meio, format e suporte
utilizados. E, para a aplicagao, a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgSo do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nao podem usar as
logomarcas fora do ambito e das disposigoes do
projeto aprovado ou individualmente , sob pena de
apuragao de responsabilidade e penalidade.
Paragrafo Nono - Os instruments de vinculagao
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensao da cessao de direito de
utilizagao de imagens e produtos gerados para as
agoes de implantagao e divulgagao pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amapa.
CLAUSULA DECIMA QUARTA

Registro n°SINCONV

Policial, ficando o

DOS RECURSOS:
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serao
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital:
I. O OUTORGADO podera contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, components e/ou pegas
de reposigSo de equipamentos e softwares;
b) Servigos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servigos de
terceiros , pessoa fisica ou jundica, de carater
eventual. Qualquer pagamento a pessoa fisica
deve ser realizado de acordo com a legislagSo em
vigor, de forma a nao estabelecer vinculo

empregaticio.

c) Despesas acessorias, especialmente as de
importagSo e as de instalagPes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos; e

d) Diarias
hospedagem, at o limit de 20% do valor total do
projeto, para events no Estado do Amapa. Os
valores de didrias devem obedecer as normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa.
II. O OUTORGADO podera adquirir itens de
capital:
a) Material bibliografico;
b) Equipamentos;
c) Material permanent
PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devera ser emitido em nome do

contendo,

obrigatoriamente , data de emissao; descrigao
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convenio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.100/2016,

SINCONV N° 820970/2015 . Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de validade vencido.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DESTINACAO

estado de conservagao e funcionamento,
facultadas, ainda, inspegoes locais.

Paragrafo Oitavo: O OUTORGADO devera

informar a FAPEAP quando os bens em seu poder
serao devolvidos em razao de conclusao do
Projeto ou da sua nao utilizagao.
Paragrafo Nono: Apds a aprovagao da prestagao
de contas do OUTORGADO referent ao projeto
de pesquisa e a instrugao de processo especlfico,
a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de acordo com
a convenience e oportunidade administrativa,
podera efetuar a doagao de todos os bens
patrimoniais adquiridos durante a execugao do
projeto, conforme a legislagao vigente que
regulamenta o reaproveitamento, a movimentagao,

a alienagao e outras formas de desfazimento de
material, mediant a assinatura de "Termo de

DO
passagens, alimentagao e

COMPROMISSO DE EMISSAO DE PARECER
DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:
Art. 14°. Em decorrencia do Auxilio que Ihe foi
concedido, o OUTORGADO se compromete a
emitir pareceres tcnicos e cientificos em assuntos
de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.
Paragrafo Primeiro: A nao observancia do
disposto nesta Clausula, podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxilios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em
andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA

Doagao".
Paragrafo Decimo: A publicagao do extrato do
"Termo de Doagao" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

BENEFICIARIO/FAPEAP

DO
COMPROMISSO DE OBSERVANCIA DA
LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO VIDA HUMANA. UTILIZACAO DE ANIMAIS.
PROTEGIDA MANIPULACAO DE ORGANISMOS
Art. 13°. Em situagoes em que as atividades
realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagoes tecnologicas,
invengoes, aperfeigoamentos
conhecimentos aplicdveis as atividades
econPmicas produtivas e propiciarem increments
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagao do uso de
recursos e insumos, ou, ainda , criagoes
intelectuais passiveis de protegao .
Paragrafo Primeiro: A FAPEAP tera direito de no
mfnimo 5% e no maximo de 1/3 (urn tergo) nos
ganhos economicos auferidos, pelo inventor,
obtentor ou autor resultant de contratos de
transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragSo de
criagao protegida.
Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos
economicos toda forma de royalties ou quaisquer
beneficios financeiros resultants da exploragao
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,

encargos e obrigagoes legais decorrentes da
propriedade intelectual.
Paragrafo Terceiro: As importances percebidas a
titulo de premiagao nao se incorporam, a nenhum
titulo, a remuneragSo ou salario do pesquisador
publico.
Paragrafo Quarto: As parts envolvidas na
execugao das atividades realizadas sob o
present instrument ou nele previstas, devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,
parciais e finais, at que esses tenham sido

GENETICAMENTE MODIFICADOS. UTILIZACAO
DE MATERIAL NUCLEAR. BIODIVERSIPAPE.
PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS E

e novos CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS

DOS BENS:
EXIGENCES LEGAIS APLICAVEIS:

Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarao na posse
da INSTITUIQAO de execugao do projeto, que
devera assinar o "Termo de Depdsito" que sera

firmado
OUTORGADO.
Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir
os bens, devera imediatamente encaminhar cdpia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimonio
da INSTITUIQAO EXECUTORA do projeto, que os

registrars como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e

ao Material e da FAPEAP, que emitird o Termo de
Dep6sito a ser assinado pelo OUTORGADO (1°
depositario) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositario).
Paragrafo Segundo: Os depositdrios responderao
solidariamente pela manutengdo do bem em

perfeito estado de conservagao e funcionamento,

devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositario) todos os
custos com seguro e prestagao dos servigos de
assistencia tcnica, manutengdo preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
at a restituigao dos mesmos a FAPEAP.

Paragrafo Terceiro: E vedada a transference dos

bens oara outro local ou estabelecimento, sem

Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar

todas as medidas e providdncias que se fizerem

necessario para as permiss&es e autorizagoes
especiais de carater etico, moral ou legal,
necessario para a execugao do projeto;

I. Quando da apresentagao dos Relatorios
Tecnicos, estes deverao vir instruidos com as
devidas autorizagPes e permissoes legais para o

fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido;

II. As declaragoes a que se refere o inciso acirria,
incluem, mas podem nao se limitar, aquelas
emitidas por: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

- IBAMA, Fundagao Nacional do Indio - FUNAI,
Comit de Etica em Pesquisa- CEP, ComissSo de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissao

Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Agenda
Nacional de Vigilancia Sanitria
Comissdo Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
CIBIO e outras no caso em que a natureza do

projeto exigir;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO

FAPEAP, INSTITUIQAO eentre

ANVISA,
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de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
LegislagSo de Biosseguranga, estando apta a
manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados, na hipotese de execugao de
projetos dessa natureza, podendo comprovar
mediante declaragao que o ateste, quando
solicitada.
CLAUSULA DECIMA SEXTA

decorrencia do processo, for solicitada via
administrativa ou judicial,
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos no
cimbito deste Termo, vinculados a Chamada
Publica 003/2018, de modo algum, caracterizarbo
vinculo empregaticio com a FAPEAP/CNPq, sendo
mera doagao.

FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AMAPA - UNIFAPINSTITUIQAO:

Rodovia Juscelino
Kubitschek , Km 02,

34.86825 ENDER
7/0001-81 EQO:

CNPJ:
Campus Marco Zero

PERFIL DE USO DE ALCOOL E
OUTRAS DROGAS ENTRE
ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE
MACAPA E A SUA ASSOCIACAO COM
O DESENVOLVIMENTO DAS
DOENCAS CR0NICAS NAO
TRANSMISSIVEIS (DCNT).

DO
TITULO DO
PROJETO:

Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as

situagoes nao previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP,

juntamente com a Coordenadoria Cientifica e

Tecnologica - CCT
Paragrafo Setimo: O presente TERMO DE

OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das
partes, mediante comunicagao previa de 15
(quinze) dias por escrito da parte interessada.
CLAUSULA VIGESSIMA - DA ADESAO AS

RESSARCIMENTO DOS RECURSOS
FINANCEIROS CONCEDIDOS
Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a
restituir os recursos financeiros concedidos
atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragao
as datas dos repasses efetivamente realizados,

nos casos em que:
I - Nao tenha sido executado o objeto deste
Instrumento, na forma e prazos aprovados;
II - Nao sejam apresentadas as prestagoes de
contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finalidades diversas nbo consonantes ao objeto do
projeto aprovado;
IV - A prestagao de contas apresentada nao seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia, podera o
OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP , pelo prazo de ate 24 (vmte e
quatro) meses, por decisao da Coordenadoria
Cientifica e Tecnologica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica
obrigada a Instituigao Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especifica do Banco
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver

DURAgAO DO
PROJETO

Inicio: Termino:

Custeio:
21.590,00
Capital :
10.000,00
Total: R$ 31.590,00

R$ 1a Parcela : R$
15.795,00/2019
2a Parcela: R$
15.795,00/2020

VALOR
TOTAL

R$
DO
AUXILIO:

19 (dezenove) meses, contados a
partir da data de assinatura do
presente Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA:

CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE
OUTORGA.
Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO
EXECUTORA declaram que tern ciencia de todas
as clausulas e aceitam, sem restrigoes, o presente
apoio como esta deferido e se responsabilizam
pelo fiel cumprimento de todas as clausulas e

condigoes do Termo de Outorga de Auxllio
Financeiro.
CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA- DO FORO:

RELATORIO
CIENTiFICO PARCIAL
E PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9 primeiros
meses de execugao do
Projeto.

RELATORIO

CIENTiFICO FINAL E

PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias apos o
termino da vigencia do
Projeto.

Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da
Cidade de Macapa/AP, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
questoes oriundas da execugao do presente
Termo de Outorga, que nao puderem ser
resolvidas pelas partes administrativamente.
Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e
acordadas, assinam o presente Termo em 02
(duas) vias, cujo as originais ficarao de posse da
FAPEAP, sendo que sera disponibilizada via e-
mail a do OUTORGADO correspondente ao
projeto, para que produza os efeitos de direito,

bem como tornando sem efeito a publicagao do
diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio
de 2019.

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP
Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuigoes, conforme Lei

vinculada a

no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Dibrio Oficial do Estado do Amapb de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragbes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de
setembro de 2010 e pela Resolugao n° 001/2012,
concede o auxilio financeiro, aos projetos
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -

FAPEAP , Programs Pesquisa para o SUS: Gestbo
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as
clausulas e condigoes seguintes do Termo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:
Art. 1°. Este Instrumento tern por objetivo o
fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:
"PERFIL DE USO DE ALCOOL E OUTRAS
DROGAS ENTRE ADOLESCENTES DO
MUNICIPIO DE MACAPA E A SUA ASSOCIAQAO
COM O DESENVOLVIMENTO DAS DOENQAS
CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS (DCNT)”,
aprovado na Chamada Publica n°. 003/2018, em
consonbncia com o Programa Pesquisa para o
SUS: Gestao Compartilhada em Saude
(PPSUS) , que visa apoiar a execugao de projetos
e promover o desenvolvimento cientifico,
tecnologico ou de inovagao da area de saude em
temas prioritarios, no contexto do Sistema Unico
de Saude (SUS-AP) , contribuindo para o
desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapa .
CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO

interesse da equipe em da continuidade ao
projeto, esta , devera oficializar a FAPEAP
indicando urn novo Coordenador, atravbs da
InstituicSo Executora, para assinatura de um novo
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF.
Paragrafo Unico: A aplicagao de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula D6cima

Terceira serb precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditbrio e a ampla defesa.
CLAUSULA PECIMA SETIMA- DA RESCISAO

Macap^/AP. 07 de iunho de 2019.

J
ra Mary de Fatima Guedes dos Santos

Oiretora Presidente /FAPEAP
Decreto n°. 5866/2015Art. 17°. O presente Instrumento sera

automaticamente rescindido , a qualquer tempo, no
caso de descumprimento pelo OUTORGADO de
quaisquer exigbncias deste Termo e na hipotese
de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula, Decima Sexta quando
cabiveis.
Paragrafo Unico - O presente instrumento podera
ser rescindido por acordo entre as partes,

mediante prbvia e expressa comunicagao
formalizada por escrito, e precedida de anblise da
CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas com terceiros e desde que
cessadas as obrigagbes aqui pactuadas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Cientifica e Tecnol6gica/FAPEAP

Decreto n° 5867/2015

Dr Julio CesaKSa de Oliveira
Reitor/UNlFAP

InstituicSo Executora

DA

7Carlos Tavares Carvalhp
Outorgado

LEGALDr. Jo;

PUBLICAGAO Art. 2°. O presente Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tern como base legal o artigo
9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do Decreto n°.
9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ciencia e Inovagao. Bem como
a Lei do Estado do Amapa n°. 2333 de 25 de
abril de 2018 - que dispbe sobre indugao e
incentivos ao desenvolvimento do Sistema de
Ciencia , Tecnologia e Inovagbo , por meio de
instrumentos que concedem suporte ao
desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado
do Amapa e da outras providbncias e o acordo
com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015.

Art. 18°. A publicagao do extrato deste
Instrumento no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amapa e condigao indispensavel para sua eficacia
e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa
do Estado do Amapa - FAPEAP.
CLAUSULA DECIMA NONA DISPOSICOES
GERAIS:
Art. 19°. O nao cumprimento dos compromissos e
obrigagbes estabelecidos no presente Termo de
Outorga implicarb na impossibilidade do
OUTORGADO pleitear qualquer auxilio junto a
FAPEAP ou de agendas de fomento conveniadas
e acordadas. sem prejuizo da aplicagbo de
penalidades civeis, criminais e administrativas
cabiveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagbes e
compromissos aqui estabelecidos nao sejam
cumpridos, serao devolvidos b FAPEAP os
beneficios. em valores atualizados;
Paragrafo Segundo: A FAPEAP. a qualquer
tempo, podera proceder a verificagao da
veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nao se
responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental
causado ao OUTORGADO ou a terceiros
decorrente da execugao do projeto;
Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese da
FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o
OUTORGADO. fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N°037/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018- PROGRAMA
PESQUISA PARA O SUS: GESTAO

COMPARTILHADA EM SAUDE- PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A
PESQUISA DO ESTADO DO
AMAPA -

TUMUCUMAQUE.

OUTORGANTE:
FUNDAQAO

Rodovia
Kubitschek, Km 02, Ramal da
UNIFAP, Jardim Marco Zero ,

Fone: (96) 991615459- E-
mail:
Macapa -AP.

Juscelino
12.5
98.1

ENDER
EQO:

CNP
71/0

J CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS
RECURSOS:
Art. 3°. Os recursos orgamentarios e financeiros
destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica n°. 003/2018, sao oriundos
do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da
Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor
de R$ 200 000,00 (Duzentos mil reais), e R$
100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,
que entram no orgamento da FAPEAP e sbo
provenientes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convbnio firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigoes definidos neste
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

001
Fapeap.ap.gov.br,

43

PROGRA Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS)MA :

CHAMADA PUBLICA 003/2018
CHAMADA: FUNDAQAO TUMUCUMAQUE

PPSUS

TIPO DE
BENEFICIO

Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: MARINA NOLLI BITTENCOURT

15087 ORGAO
751 EMISSOR:

090.052.

126-08
SSP/

CPF : R .G:
MG

DADOS
BANCARIOS

BANCO: Ag.: C.C.:
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DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000 ,00 (duzentos reais) projeto de forma a garantir as obrigagoes do

FAPEAP/SESA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
da proposta, devendo ter executado 80% da
primeira parcela.

III. Toda e qualquer aquisigao de bens, materials
ou consumo, o outorgado devera realizar no
minimo tres pesquisas mercadologicas, cabendo a
selegao do menor prego para aquisigao, salvo
quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a
necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;
CLAUSULA DECIMA - DA PRESTAGAO DE

Outorgado;
III. A INSTITUIQAO a que esta vinculado o
OUTORGADO assume o compromisso com a
equipe do projeto, na manutengao e protegbo dos

Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se equipamentos e materials durante a vigencia do

compromete a repassar ao OUTORGADO o valor projeto ou pelo periodo especificado neste Termo

global de R$ 31.590,00 (trinta e um mil quinhentos de 9utor9a -
e noventa reais), em conta especifica para este fim CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO

atraves de duas parcelas iguais de 50%, sendo a
primeira no valor de R$ 15.795,00 (quinze mil
setecentos e noventa e cinco reais) repassada ao
OUTORGADO apos a assinatura e publicagbo do a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade

presente Termo, e a segunda no mesmo valor de das informagoes prestadas :
I. Encaminhar a FAPEAP o Relatdrio Tbcnico e

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:

OUTORGADO:
Art. 8°. Responsabilizar-se por todas as
obrigagbes contratuais, permitindo que a FAPEAP, CONTAS

Art. 10°. A prestagao de contas sera simplificada,

privilegiara os resultados obtidos e compreenderb:
I - Relatorio Tecnico de execugao do objeto, que
devera conter:
a) A descrigao das atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;
b) A demonstragbo do cumprimento dos objetivos
ressaltando os resultados alcangados; e
c) A demonstragao do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepance, referentes ao periodo de execugbo
do projeto;
II - Relatorio financeiro comprovando a utilizagao
dos recursos exclusivamente para a execugao do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assinadas e devolugao dos recursos
nao utilizados, se for o caso;
III - Apresentar no minimo as 3 (tres) cotagoes de
prego demonstrando ampla pesquisa no mercado
nos termos da Lei n° 8.666/93
IV - Relagbo de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos, quando houver ;
V - Conciliagao bancaria mensal, em formulario
proprio da FAPEAP; e

Planilha orgamentaria atualizada das
transposigoes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados, quando
houver.
Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatorio Parcial
das atividades desenvolvidas apds 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagao do Termo de Outorga e Relatorio
Tecnico Final ate 30 dias apds o termino da
vigencia do projeto.

Paragrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatorios de gastos do projeto de pesquisa
ate a aprovagao da prestagao de contas final
deverbo ser organizados e arquivados em xerox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos ,

contado da data da aprovagao da prestagao de
contas final .
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP poderb designar um comite de
avaliagao das atividades incluindo visitas tecnicas
in loco e solicitar informagdes adicionais ao
OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias do

termino da vigencia do projeto, o coordenador
devera apresentar, em conformidade com o Termo
de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagbo de Contas Final, com apresentagbo dos
comprovantes de despesas e o Relatorio Tbcnico

Final.
Paragrafo Quarto: Para o cumprimento de

condigdes a fim de recebimento dos respectivos
creditos, o Proponente comprovarb mediante
apresentagao das seguintes certiddes,

obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementar n°. 101/2000 e Instrugao Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapb:
I - Em se tratando de Bens ou materiais - Certidao
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;
II - Em se tratando de Prestagbo de servigos,
obras e servigos de engenharia - Certidao do

Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;

III - Em se tratando da Contratagao de servigos de
locagao de mao de obra - A quitagao dos
respectivos tributes e encargos sociais;
IV - A nao Apresentagao das certidoes ou

documentos pertinentes a execugao do projeto b

fato impeditivo para a regular liquidagbo da
despesa, bem como da emissbo da Ordem
bancaria ao Proponente.

Paragrafo Quinto: O nbo atendimento
mjustificado das disposigbes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrativa

dos servidores e gestores envolvidos sem prejuizo
das responsabilidades civis e criminals
decorrentes da nao observancia dessas

legislagoes em vigor.

acordo com a disponibilidade orgamentaria da
FUNDAQAO TUMUCUMAQUE. O recurso total Prestagao de contas parciais apos 9 meses e

sera utilizado da seguinte forma:
I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$
21.590,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa
reais)

Relatorio Tecnico Final e Prestagbo de Contas
Final dos valores recebidos neste Termo a contar
da data de sua assinatura e publicagao ate 30
(trinta) dias apds o termino da vigencia do projeto.

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ II. Informar imediatamente a FAPEAP, por meio de
documento , qualquer alteragao que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugao

o or?amento aprovado rnantendo c objeto inalterado
III. Participar de apresentagoes de trabalhos

10.000,00 (dez mil reais)
Paragrafo Primeiro: O projeto sera financiado em
conformidade com
distribuido nas rubricas de custeio e capital
Paragrafo Segundo: O projeto financiado devera desenvolvidos durante a execugao do projeto em

manter todas as atividades programadas e eventos cientificos promovidos pela FAPEAP e

aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas demais Instituigoes de fomento a pesquisa .

consolidadas na elaboragao do orgamento, custeio ^ Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua

e capital, dando fiel cumprimento no objeto da especialidade, sempre que solicitado;

Chamada Publica n°. 003/2018.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
V. Administrar os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de trabalho aprovado;

Art. 5°. O prazo de vigencia do presente Termo de y| Nao utilizar saldos dos recursos aprovados
Outorga de Auxilio, Financeiro - TOAF, serb de ate apos o termino da vigdneia do projeto;
19 (dezenove) meses, contados a partir da data de yu. joda publicagao de trabalhos ou eventos de
assinatura e Publicagao no Diario Oficial do qjvulgagao cientifica resultante do projeto devera
Estado (DOE), nao podendo ultrapassar o prazo cjtar, obrigatoriamente, o apoio prestado pela
de vigencia do convenio. FAPEAP/CNPq/MS/SESA , utilizando a identidade
Paragrafo Unico: Na hipotese em que as visual das instituigdes juntamente com a do
atividades do projeto encerrarem antes da data Governo do Estado do Amapb. O
prevista de vigencia, o OUTORGADO deverb cumprimento
apresentar Prestagao de Contas e Relatorio oportunizara b FAPEAP o direito unilateral de
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias apos a cancelamento e/ou suspensbo do projeto, ficando
comunicagao de finalizagbo b FAPEAP. _ impedido de receber qualquer auxilio financeiro da
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA PAPEAP por 2 (dois) anos apos o termino do

projeto.
Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugao do vm. A produgao cientifica resultante dos projetos
projeto de pesquisa e os resultados alcangados apoiados (capitulo de livros publicados, textos em
atraves das anblises dos Relatorios Parciais e
Finais:

VI

nao

desta exigencia por si so

FAPEAP:

jornais ou revistas , trabalhos publicados em anais

de congresso e demais tipos de produgbo tecnica
I. Fiscalizar e acompanhar a execugao do projeto, ou bibliogrbfica) devera ser enviada para os
adotando todas as medidas necessarias ao seu seguintes
fiel cumprimento e execugao . ppsus@saude.gov .br e fapeap@fapeap.ap . gov .br.
II. Definir valor orgamenterio e financeiro para E no prazo qe 30 (trinta) dias deverb tambem ser
financiamento do Programa e responsabilizar-se comunicado a FAPEAP sobre as defesas de
pelo pagamento da parcela do projeto atraves do
SICONV;

eletronicos:enderegos

dissertagao e tese nos casos de mestrado e

doutorado , respectivamente. Devera ser informada
do no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a

produgao cientifica resultante dos projetos

apoiados. Os relatbrios deverao ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues b

FAPEAP. Na conclusbo do projeto, o
deverb

Responder as solicitagoes oficiais
OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto.

III.

produzirCoordenador/Beneficiario
obrigatoriamente um artigo sobre os principals
resultados do estudo com foco na sua

aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate

3.000 caracteres e ser inserido no Sistema
Gerencial do Decit: Pesquisa Saude, disponivel

em <http:Wpesquisasaude.saude .gov.br>.

IX. Garantir a Participagao dos membros da
equipe nos eventos especificos realizados pela

FAPEAP para apresentagbo de resultados

referentes a execugbo do projeto aprovado ,

sempre que convocado;
X. Devolver a FAPEAP, em valores atualizados e

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente
informada de falecimento, desempenho
insatisfatbrio, nao execugao das atividades

previstas no objeto do projeto de pesquisa,

abandono ou desistencia do projeto e por motivos

de forga maior.

V. Suspender o pagamento do auxilio quando nao

existir disponibilidade orgamentaria e/ou
financeira , uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de
processamento de liberagao cota e fechado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao -
SIPLAG, nao podendo com isso ser efetuado
qualquer transference ou pagamento ate que a
SEPLAN libere o Sistema.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA

sem prejuizo de outras sangoes, o auxilio

recebido, caso descumpra as condigoes e

clausulas do presente Termo de outorga.

CLAUSULA *

ACOMPANHAMENTO:

Art. 9°. Durante a fase de execugbo dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagao com a

FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:

I. Qualquer alteragao relativa a execugao do

projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,

acompanhada da devida justificativa, com
anteceddncia de no minimo 15 (quinze) dias antes
do pedido ;
II Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugao do projeto o outorgado entregara o

Relatorio e Prestagbo de Contas Parcial, como
requisite condicionante a liberagao da segunda
parcela do recurso referente a 50% do valor global

EXECUGAO ENONAINST1TUICAO EXECUTORA:
Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as
atividades previstas no projeto, integrando-o as
atividades de investigagao e pesquisa da
instituigbo:
I. Adotar todas as medidas necessarias para
execugbo do projeto de pesquisa, sendo
responsavel solidaria pelas obrigagoes contratuais;
II. Garantir e manter infraestrutura adequada a
permissbo de uso de todas as instalagbes
(laboratories, rede de computagao , biblioteca,
base de dados etc.) e acesso a todos os servigos
tecmcos (de laboratory, de oficinas,

administrativo , de compras e importagdes etc .)
disponiveis na Instituigao Executora, vinculada ao
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA UTILIZACAO Ocorrencia Policial,

Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor
corresponded, sem prejuizo ao erario publico,

sob pena de responsabilizagao.
Paragrafo Sexto: A publicagSo do extrato do
"Termo de Deposito" no Di£rio Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislag^o pertinente.
Paragrafo Setimo: 0 OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a
fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado , as
informagbes necessarias a verificagao do uso dos
bens e da sua localizagao, bem como do seu
estado de conservagao e funcionamento,

facultadas, ainda, inspegoes locais.
Paragrafo Oitavo: 0 OUTORGADO devera
informar 3 FAPEAP quando os bens em seu poder
serao devolvidos em razao de conclusao do
Projeto ou da sua nSo utilizagao.

Paragrafo Nono: Apos a aprovagao da prestapao
de contas do OUTORGADO referente ao projeto
de pesquisa

^

e a instrugao de processo especifico,
a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de acordo com
a convenience e oportunidade administrativa,
podera efetuar a doapSo de todos os bens
patrimoniais adquiridos durante a execugao do
projeto, conforme a legislagao vigente que
regulamenta o reaproveitamento, a movimentapSo,
a alienapao e outras formas de desfazimento de
material , mediante a assinatura de "Termo de
Doapao".
Paragrafo Decimo: A publicapao do extrato do
"Termo de Doapao" no Dterio Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos
termos da legislapao pertinente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO

ficando o todo ou em parte, as logomarcas das partes
envolvidas, deverao ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pepas
de divulgapao, incluidas as de natureza tecnica,
independentemente do meio, formato e suporte
utilizados. E , para a aplicagao, a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgao do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nao podem usar as
logomarcas fora do ambito e das disposigbes do
projeto aprovado ou individualmente, sob pena de
apuragao de responsabilidade e penalidade.

Paragrafo Nono - Os instrumentos de vinculapSo
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensSo da cessao de direito de
utilizapao de imagens e produtos gerados para as
agoes de implantagao e divulgapao pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amapa .

CLAUSULA DECIMA QUARTA

COIV1PROIV1ISSO DE EMISSAO DE PARECER
DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:
Art. 14°. Em decorrencia do Auxilio que Ihe foi
concedido, o OUTORGADO se compromete a

emitir pareceres tecmcos e cientificos em assuntos
de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.
Paragrafo Primeiro: A nao observancia do

disposto nesta Clausula, podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxllios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em

andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA

DOS RECURSOS:
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serao
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital:
I. O OUTORGADO podera contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, componentes e/ou pepas
de reposigao de equipamentos e softwares;
b) Servipos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servipos de
terceiros, pessoa fisica ou jundica, de carater
eventual. Qualquer pagamento a pessoa fisica
deve ser realizado de acordo com a legislagbo em
vigor, de forma a nSo estabelecer vinculo
empregaticio.
c) Despesas acessorias, especialmente as de
importagao e as de instalapoes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos; e
d) Diarias
hospedagem, ate o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapa. Os
valores de diarias devem obedecer as normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa.

DOpassagens, alimentagao e

II. O OUTORGADO podera adquirir itens de
capital:
a) Material bibliografico;
b) Equipamentos;
c) Material permanente.

PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devera ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissao ; descrigbo
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convenio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro nQ. 250.203.100/2016,

SINCONV N° 820970/2015. Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de validade vencido.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DESTINACAO

BENEFICIARIO/FAPEAP

DO
OBSERVANCIA DACOMPROMISSO DE

LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA
VIDA HUMANA, UTILIZACAO DE ANIMAIS.PROTEGIDA
MANIPULACAO ORGANISMOSDEArt. 13°. Em situagoes em que as atividades

realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagbes tecnolbgicas,
invengbes, aperfeigoamentos e
conhecimentos aplicaveis as atividades
econbmicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagao do uso de
recursos e insumos , ou, ainda, criagoes
intelectuais passiveis de protegao.
Paragrafo Primeiro: A FAPEAP tera direito de no
minimo 5% e no maximo de 1/3 (urn tergo) nos
ganhos economicos auferidos, pelo inventor,
obtentor ou autor resultante de contratos de

GENETICAMENTE MODIFICAPOS. UTILIZACAO
DE MATERIAL NUCLEAR. BIODIVERSIDADE,

PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS Enovos
TRADICIONAISCONHECIMENTOS

ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
DOS BENS: EXIGENCES LEGAIS APLICAVEIS:
Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarao na posse
da INSTITUIQAO de execugao do projeto, que
deverb assinar o "Termo de Deposito" que sera
firmado entre FAPEAP, INSTITUIQAO e
OUTORGADO.
Paragrafo primeiro: O OUTORGADO , ao adquirir
os bens, deverb imediatamente encaminhar cbpia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimbnio
da INSTITUIQAO EXECUTORA do projeto , que os
registrars como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e
ao Material e da FAPEAP, que emitira o Termo de
Deposito a ser assinado pelo OUTORGADO (1°
depositbrio) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositbrio) .
Paragrafo Segundo: Os depositaries responderbo
solidariamente pela manutengao do bem em
perfeito estado de conservagao e funcionamento,
devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositbrio) todos os
custos com seguro e prestapao dos servigos de
assistencia tecnica, manutengbo preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
ate a restituigao dos mesmos b FAPEAP
Paragrafo Terceiro: E vedada a transference dos
bens para outro local ou estabelecimento, sem
prbvia e expressa autorizagao da FAPEAP. Se
houver autorizagao, todas as despesas
decorrentes da transference dos bens e os
eventuais danos causados correrao por conta e
risco exclusivo das Instituigoes executoras.
Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto deverb fazer e manter, com

seguradoras idoneas, seguros nos valores que
forem compativeis com as praticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigao, transporte
e remessa dos bens financiados com recursos do
Convenio
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagao e
utilizapao destes, devendo qualquer indenizagao

pelos mesmos ser paga em moeda corrente

nacional para substituir ou reparar os referidos

bens.

Paragrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou

outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO
ou a
cabiveis, devera comunicar imediatamente o fato a

FAPEAP, por escrito, juntamente com a justificativa
e a prova de suas causas, anexando copia da

Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
todas as medidas e providencias que se fizerem

necessario para as permissoes e autorizagoes

especiais de carater etico, moral ou legal,
necessario para a execugao do projeto:
I. Quando da apresentagao dos Relatorios
Tecnicos, estes deverao vir instruidos com as

devidas autorizagoes e permissoes legais para o
fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido;

II. As declaragbes a que se refere o inciso acima,

incluem, mas podem nao se limitar, bquelas

emitidas por: Institute Brasileiro de Meio Ambiente

- IBAMA. Fundagbo Nacional do Indio - FUNAI,
Comite de Etica em Pesquisa-CEP, Comissao de
Etica no Uso de Ammais - CEUA, Comissao
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Agenda
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA,

Comissbo Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
CIBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO
de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
Legislagao de Biosseguranga, estando apta a
manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados , na hipbtese de execugao de
projetos dessa natureza, podendo comprovar
mediante declaragbo que o ateste, quando

solicitada.
CLAUSULA DECIMA SEXTA

transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragbo de
criagao protegida.

Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos
economicos toda forma de royalties ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragao
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigagoes legais decorrentes da
propriedade intelectual.
Paragrafo Terceiro: As importances percebidas a
tftulo de premiagao nao se incorporam, a nenhum
tltulo, a remuneragao ou salario do pesquisador
publico.
Paragrafo Quarto: As partes envolvidas na
execugao das atividades realizadas sob o

presente instrumento ou nele previstas, devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,
parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis.
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no

desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer informagbo restrita
relativa ao mesmo, somente poderbo ser objeto de
divulgagbo ou publicagao, apos aprovagbo
expressa da FAPEAP.

Paragrafo Sexto - Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatorios, sistemas,
software, equipamentos, fotos, videos e outros
produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serao considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigbo ate que ocorra liberagao
pelas partes envolvidas.
Paragrafo Setimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo
ou em parte, na divulgagSo dos projetos , na
disseminagSo e na melhoria dos metodos e
estrategias empregados, respeitadas as
disposigoes referentes ao{s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).
Paragrafo Oitavo - Na divulgagbo do projeto, no

DO
RECURSOSRESSARCIMENTO DOS

FINANCEIROS CONCEDIDOS

Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a

restituir os recursos financeiros concedidos

atualizados monetariamente e acrescidos dos

juros legais aplicados, levando em consideragbo

as datas dos repasses efetivamente realizados,

nos casos em que :
I - Nao tenha sido executado o objeto deste
Instrumento, na forma e prazos aprovados;

II - Nao sejam apresentadas as prestagbes de

contas no prazo e na forma estipulados neste

Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finalidades diversas nSo consonantes ao objeto do

projeto aprovado;

n°Registro SINCONV

INSTITUIQAO , apos a adogbo das medidas
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IV - A prestagao de contas apresentada nao seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia, podera o
OUTQRGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate 24 (vinte e
quatro) meses, por decisao da Coordenadoria
Cientlfica e Tecnologica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP .

VI - Caso o OUTQRGADO venha falecer, fica
obrigada a Instituigbo Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especlfica do Banco
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver
interesse da equipe em da continuidade ao
projeto, esta, devera oficializar a FAPEAP
indicando um novo Coordenador, atraves da
Instituigao Executora , para assinatura de um novo
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF.

Paragrafo Unico: A aplicagbo de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula Decima
Terceira sera precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
Art. 17°. 0 presente Instrumento sera
automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no
caso de descumprimento pelo OUTQRGADO de
quaisquer exigences deste Termo e na hipotese
de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula , Decima Sexta quando
cabiveis .

Paragrafo Unico - O presente instrumento podera
ser rescindido por acordo entre as partes,
mediante previa e expressa comunicagbo
formalizada por escrito, e precedida de anblise da
CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas com terceiros e desde que
cessadas as obrigagbes aqui pactuadas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA

pelo fiel cumprimento de todas as clbusulas e
condigoes do Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro.
CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA- DO FORO:
Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da
Cidade de Macapb/AP, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja , para dirimir
questbes oriundas da execugao do presente
Termo de Outorga, que nao puderem ser
resolvidas pelas partes admimstrativamente.
Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e
acordadas, assinam o presente Termo em 02
(duas) vias, cujo as originais ficarao de posse da
FAPEAP, sendo disponibilizada eletronicamente

R$Custeio:
30.000,00
Capital:
10.000,00
Total:

1a Parcela: R$
20.000,00/2019
2a Parcela: R$
20.000,00/2020

VALOR
TOTAL R$
DO
AUXILIO : R$

40.000,00
19 (dezenove) meses, contados a
partir da data de assinatura do
presente Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA:

RELATORIO
CIENTiFICO PARCIAL
E PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9 primeiros
meses de execugbo do
Projeto.

RELATORIO
CIENTIFICO FINAL E
PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias apos o
termino da vigencia do
Projeto.

via e-mail a do OUTORGADO correspondente ao
projeto, para que produza os efeitos de direito,
bem como tornando sem efeito a publicagbo do
diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio
de 2019.

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP. vinculada a
Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuigoes, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapb de 30 de

dezembro de 2009 e suas alteragbes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de
setembro de 2010 e pela Resolugbo n° 001/2012,

concede o auxilio financeiro, aos projetos
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -
FAPEAP, Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as
clausulas e condigoes seguintes do Termo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:
Art. 1°. Este Instrumento tern por objetivo o
fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:

“DESENVOLVIMENTO DE NANOEMULSAO
BIOINSETICIDA E REPELENTE PREPARADA A
BASE DE Ayapana triplinervis”, aprovado na
Chamada Publica n° 003/2018, em consonancia
com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS), que visa
apoiar a execugao de projetos e promover o
desenvolvimento cientlfico, tecnologico ou de
inovagao da area de saude em temas prioritarios,
no contexto do Sistema Unico de Saude (SUS-
AP), contribuindo para o desenvolvimento da CT&I
no Estado do Amapa.
CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO
LEGAL
Art. 2°. O presente Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tern como base legal o artigo
9-A da Lei 13.243/2016 , artigo 34 do Decreto n°.
9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ciencia e Inovagao. Bem como
a Lei do Estado do Amapa n°. 2333 de 25 de
abril de 2018 - que dispbe sobre indugao e
incentivos ao desenvolvimento do Sistema de
Ciencia, Tecnologia e Inovagao, por meio de
instrumentos que concedem suporte ao

desenvolvimento do ambiente produtivo no Estado
do Amapa e da outras providbncias e o acordo
com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015.

Macapci/AP, 07 de junho de 2019.

J
Ofa. Mary de Fatima Guedes dos Santos

^ Diretora Presidente /FAPEAP
"

Decreto n°. 5866/2015 :

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Cientlfica e Tecnologica/FAPEAP

Decreto n°. 5867/2015
DA

PUBLICACAO
Art. 18°. A publicagbo do extrato deste
Instrumento no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amap£ e condigbo indispensbvel para sua eficbcia
e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa
do Estado do Amapa - FAPEAP.
CLAUSULA DECIMA NONA Dr Julio Ces# Sa de OliveiraDISPOSICOES

Reitor/UNIFAP
Instituigao Executora

GERAIS:

Art. 19°. O nbo cumprimento dos compromissos e
obrigagoes estabelecidos no presente Termo de
Outorga implicara na impossibilidade do
OUTQRGADO pleitear qualquer auxilio junto a
FAPEAP ou de agbncias de fomento conveniadas
e acordadas, sem prejuizo da aplicagbo de
penalidades clveis, criminals e admimstrativas
cabiveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagoes e
compromissos aqui estabelecidos nbo sejam
cumpridos, serbo devolvidos a FAPEAP os
beneflcios, em valores atualizados;
Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer
tempo, podera proceder a verificagao da
veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nao se
responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental
causado ao OUTORGADO ou a terceiros
decorrente da execugbo do projeto;
Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese da
FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o
OUTQRGADO. fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em
decorrbncia do processo, for solicitada via
administrativa ou judicial;
Parbgrafo Quinto: Os valores recebidos no
ambito deste Termo, vinculados a Chamada
Publica 003/2018, de modo algum, caracterizarbo
vinculo empregatlcio com a FAPEAP/CNPq, sendo
mera doagao.
Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as
situagoes nbo previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP
juntamente com a Coordenadoria Cientlfica e
Tecnologica - CCT
Paragrafo Setimo: O presente TERMO DE
OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das
partes, mediante comunicagbo previa de 15
(quinze) dias por escrito da parte interessada.
CLAUSULA VIGESSIMA - DA ADESAO AS

4jpli ;
Dra. Marina Nolli Bittencourt

Outorgada

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N°038/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018- PROGRAMA
PESQUISA PARA O SUS: GESTAO

COMPARTILHADA EM SAUDE- PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA

DO ESTADO DO AMAPA - FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE.

IOUTOR
GANTE: CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS

RECURSOS:JuscelinoRodovia
Art. 3°. Os recursos orgamentarios e financeiros
destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica n°. 003/2018, sao oriundos
do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da
Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor
de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$
100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,
que entram no orgamento da FAPEAP e sao
provementes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convenio firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientlfico e
Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigbes definidos neste
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

Kubitschek, Km 02, Ramal
da UNIFAP, Jardim Marco

Fone:
12.598 .
171/000

CNENDERE (96)Zero,

991615459-
PJCO: 1-43E-mail:

Fapeap.ap.gov.br, Macapa
-AP.

Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS)

CHAMADA PUBLICA 003/2018 FAPEAP
PPSUS

PROGR
AMA:

CHAMA
DA:

TIPO DE
BENEFl Auxilio Financeiro ao Pesquisador

CIO:

OUTOR SHEYLLA SUSAN MOREIRA DA SILVA

GADO __DE ALMEIDA

481 858.1 R . 2298 TORGAO
72-00

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000,00 (duzentos reais)
FAPEAP/SESA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:

Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se
compromete a repassar ao OUTORGADO o valor

global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) , em

conta especifica para este fim atraves de duas

parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) repassada ao

OUTORGADO apos a assinatura e publicagao do

presente Termo, e a segunda no mesmo valor de

acordo com a disponibilidade orgamentaria da

FUNDAQAO TUMUCUMAQUE. O recurso total

SEGU
P/APCPF: EMISSORG: 47

BANDADOS
BANCARIQS CO:

C.C.:Ag.:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAPA - UNIFAP

INSTITUI
CAP:

Rodovia Juscelino
Kubitschek, Km 02,
Campus Marco Zero

ENDE
REQO

34.868.25
7/0001-81CNPJ:

CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE DEDESENVOLVIMENTO
NANOEMULSAO BIOINSETICIDA E
REPELENTE PREPARADA A BASE DE
Ayapana triplinervis .

OUTORGA. TITULO DO
PROJETO:Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO

EXECUTORA declaram que tern cibncia de todas
as clausulas e aceitam , sem restrigbes, o presente
apoio como esta deferido e se responsabilizam

DURAQAO DO
PROJETO

Termino:Inlcio:
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II. Informar imediatamente a FAPEAP, por meio de
documento, qualquer alteragao que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugSo

sera utilizado da seguinte forma:
I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$
30.000,00 (trinta mil reais)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ mantendo o objeto inalterado.

III. Participar de apresentagoes de trabalhos
desenvolvidos durante a execugao do projeto em
eventos cientlficos promovidos pela FAPEAP e
demais Institutes de fomento a pesquisa.
IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua

c) A demonstragao do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepancy, referentes ao periodo de execugao
do projeto;
II - Relatdrio financeiro comprovando a utilizagSo
dos recursos exclusivamente para a execupao do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assinadas e devolupSo dos recursos
nao utilizados, se for o caso;
III -Apresentar no mlnimo as 3 (tres) cotagdes de
prepo demonstrando ampla pesquisa no mercado
nos termos da Lei n° 8.666/93
IV - Relagao de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos, quando houver;
V - Conciliagao bancaria mensal, em formulario
prdprio da FAPEAP; e

Planilha orpamentaria atualizada das
transposigoes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados, quando
houver.
Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatdrio Parcial
das atividades desenvolvidas apds 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagSo do Termo de Outorga e Relatorio
Tecnico Final at£ 30 dias apds o termino da
vigencia do projeto.
Paragrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatdrios de gastos do projeto de pesquisa
ate a aprovagao da prestagao de contas final
deverao ser organizados e arquivados em xerox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos ,

contado da data da aprovagao da prestapao de
contas final.
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP podera designar urn comite de
avaliagao das atividades inclumdo visitas tecnicas
in loco e solicitar informapoes adicionais ao
OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias do
termino da vigencia do projeto, o coordenador
deverd apresentar, em conformidade com o Termo

10.000,00 (dez mil reais)
Paragrafo Primeiro: O projeto sera financiado em
conformidade com o orpamento aprovado
distribuido nas rubricas de custeio e capital.
Paragrafo Segundo: O projeto financiado devera
manter todas as atividades programadas e especialidade, sempre que solicitado;
aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas V. Administrar os recursos financeiros de acordo
consolidadas na elaboragao do orpamento, custeio com o cronograma de trabalho aprovado;
e capital, dando fiel cumprimento no objeto da VI Nao utilizar saldos dos recursos aprovados
Chamada Publica n°. 003/2018. apds o termino da vigencia do projeto;
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO: VII. Toda publicagao de trabalhos ou eventos de
Art. 5°. O prazo de vigencia do presente Termo de divulgagdo cientifica resultante do projeto devera
Outorga de Auxilio , Financeiro - TOAF, sera de ate citar, obrigatoriamente , o apoio prestado pela
19 (dezenove) meses, contados a partir da data de FAPEAP/CNPq/MS/SESA, utilizando a identidade
assinatura e Publicagdo no Diario Oficial do visual das instituigoes juntamente com a do
Estado (DOE), ndo podendo ultrapassar o prazo Governo do Estado do Amapd. O nao
de vigencia do convdnio. cumprimento desta exig£ncia por si so
Paragrafo Unico: Na hipdtese em que as oportunizard d FAPEAP o direito unilateral de
atividades do projeto encerrarem antes da data cancelamento e/ou suspensao do projeto, ficando
prevista de vigencia, o OUTORGADO devera impedido de receber qualquer auxilio financeiro da
apresentar Prestapao de Contas e Relatorio FAPEAP por 2 (dois) anos apos o termino do
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias apos a projeto.
comunicagao de finalizagao d FAPEAP. _ VIII. A produgao cientifica resultante dos projetos
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA apoiados (capitulo de livros publicados , textos em

jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais
de congresso e demais tipos de produgao tecnica
ou bibliogrdfica) devera ser enviada para os
seguintes
ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov .br .

E no prazo de 30 (trinta) dias devera tambem ser
comunicado d FAPEAP sobre as defesas de

VI

FAPEAP:
Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugao do
projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atravds das analises dos Relatdrios Parciais e
Finais

^
I. Fiscalizar e acompanhar a execugao do projeto,
adotando todas as medidas necessarias ao seu
fiel cumprimento e execugao .

II. Definir valor orgamentario e financeiro para
financiamento do Programa e responsabilizar-se
pelo pagamento da parcela do projeto atraves do
SICONV;
III. Responder as solicitagdes oficiais do
OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto.
IV. Cancelar o projeto quando oficialmente
informada de falecimento, desempenho
insatisfatdrio , nao execugao das atividades
previstas no objeto do projeto de pesquisa,

abandono ou desistencia do projeto e por motivos
de forga maior.

enderegos eletrdnicos:

dissertagdo e tese nos casos de mestrado e
doutorado, respectivamente. Deverd ser informada
no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados . Os relatorios deverao ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues d
FAPEAP. Na conclusdo do projeto, o
Coordenador/Beneficiario deverd produzir
obrigatoriamente urn artigo sobre os principais
resultados do estudo com foco na sua
aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema

de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagao de Contas Final, com apresentagao dos
comprovantes de despesas e o Relatdrio Tdcnico
Final.
Paragrafo Quarto: Para o cumprimento de
condigdes a fim de recebimento dos respectivos
creditos, o Proponente comprovara mediante
apresentagao das seguintes certidoes,

obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementar n°. 101/2000 e Instrugao Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapd:
I - Em se tratando de Bens ou materiais - Certiddo
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;
II - Em se tratando de Prestagao de servigos,

obras e servigos de engenharia - Certidao do
Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;
III - Em se tratando da Contratagao de servigos de
locagao de mao de obra - A quitagdo dos
respectivos tributes e encargos sociais;
IV - A ndo Apresentagao das certidoes ou
documentos pertinentes a execugao do projeto e
fato impeditivo para a regular liquidagao da
despesa , bem como da emissao da Ordem
bancaria ao Proponente.

Paragrafo Quinto: O ndo atendimento
injustificado das disposigoes nas leis mencionadas
poderd ensejar a responsabilidade administrative
dos servidores e gestores envolvidos sem prejulzo
das responsabilidades civis e criminais
decorrentes da nao observdncia dessas
legislagoes em vigor.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZACAO

Gerencial do Decit: Pesquisa Saude, disponlvel
em <http:Wpesquisasaude.saude .gov.br>.
IX. Garantir a Participagao dos membros da
equipe nos eventos especlficos realizados pela
FAPEAP para apresentagao de resultados
referentes a execugao do projeto aprovado,
sempre que convocado;
X. Devolver a FAPEAP, em valores atualizados e
sem prejulzo de outras sangoes, o auxilio
recebido, caso descumpra as condigdes e
cldusulas do presente Termo de outorga.
CLAUSULA NONA - EXECUCAO E

V. Suspender o pagamento do auxilio quando ndo
existir disponibilidade orgamentaria e/ou
financeira, uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de
processamento de liberagdo cota e fechado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao -
SIPLAG, nao podendo com isso ser efetuado
qualquer transference ou pagamento ate que a
SEPLAN libere o Sistema.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA
INSTITUICAO EXECUTORA:

ACOIVIPANHAMENTO:Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as
atividades previstas no projeto, integrando-o as
atividades de investigagdo e pesquisa da
instituigao:
I. Adotar todas as medidas necessarias para
execug§o do projeto de pesquisa, sendo
responsavel solidaria pelas obrigagdes contratuais;
II. Garantir e manter infraestrutura adequada a
permissao de uso de todas as instalagoes
(laboratories, rede de computagao, biblioteca,
base de dados etc ) e acesso a todos os servigos
tecnicos (de laboratdrio, de oficinas,
administrative, de compras e importagoes etc.)
disponlveis na Instituigao Executora, vinculada ao
projeto de forma a garantir as obrigagdes do
Outorgado;
III. A INSTITUIGAO a que esta vinculado o
OUTORGADO assume o compromisso com a
equipe do projeto, na manutengdo e protegao dos
equipamentos e materiais durante a vigencia do
projeto ou pelo periodo especificado neste Termo
de Outorga.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO
OUTORGADO:

Art. 8°. Responsabilizar-se por todas
obrigagdes contratuais, permitindo que a FAPEAP,

a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das informagdes prestadas:
I. Encaminhar a FAPEAP o Relatdrio Tdcnico e
Prestagao de contas parciais apos 9 meses e
Relatorio Tecnico Final e Prestagao de Contas a) A descrigdo das atividades desenvolvidas para o

Final dos valores recebidos neste Termo a contar cumprimento do objeto;
da data de sua assinatura e publicagdo ate 30 b) A demonstragdo do cumprimento dos objetivos
(trinta) dias apds o termino da vigencia do projeto .

Art. 9°. Durante a fase de execugao dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagao com a
FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:
I. Qualquer alteragdo relativa a execugao do
projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,
acompanhada da devida justificativa, com
antecedencia de no mlnimo 15 (quinze) dias antes
do pedido;
II. Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugao do projeto o outorgado entregara o
Relatorio e Prestagao de Contas Parcial, como
requisite condicionante a liberagao da segunda
parcela do recurso referente a 50% do valor global

da proposta , devendo ter executado 80% da
primeira parcela.
III. Toda e qualquer aquisigao de bens, materiais
ou consumo, o outorgado devera realizar no
mlnimo trds pesquisas mercadologicas, cabendo a
selegao do menor prego para aquisigao, salvo
quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a
necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;

as CLAUSULA DECIMA - DA PRESTACAO DE

DOS RECURSOS:
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serdo
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital:
I. O OUTORGADO podera contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, componentes e/ou pegas
de reposigao de equipamentos e softwares;
b) Servigos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servigos de
terceiros, pessoa flsica ou jurldica, de cardter
eventual. Qualquer pagamento a pessoa flsica
deve ser realizado de acordo com a legislagao em
vigor, de forma a ndo estabelecer vinculo
empregatlcio.
c) Despesas acessorias, especialmente as de
importagdo e as de instalagdes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos; e

CONTAS
Art. 10°. A prestagao de contas sera simplificada,
privilegiara os resultados obtidos e compreendera:
I - Relatdrio Tecnico de execugao do objeto, que
dever£ conter:

ressaltando os resultados alcangados, e
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passagens: alimentagao e Projeto ou da sua nbo utilizagao.

Paragrafo Nono: Apos a aprovagao da prestagao

de contas do OUTORGADO referente ao projeto
de pesquisa e a instrugao de processo especffico,
a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de acordo com
a convenience e oportunidade administrativa,

podera efetuar a doagbo de todos os bens
patrimoniais adquiridos durante a execugao do
projeto, conforme a legislagao vigente que
regulamenta o reaproveitamento, a movimentagao,
a alienagbo e outras formas de desfazimento de
material, mediante a assinatura de "Termo de

d) Diarias
hospedagem, ate o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapb Os
valores de diarias devem obedecer as normas e

CLAUSULA DECIMA QUARTA
COMPROMISSO DE EMISSAO DE PARECER
DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:
Art. 14°. Em decorrencia do Auxllio que Ihe foi
concedido, o OUTORGADO se compromete a
emitir pareceres tecnicos e cientfficos em assuntos
de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.

Paragrafo Primeiro: A nbo observancia do
disposto nesta Clausula, podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxilios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em
andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA

DO

tabela de valores vigentes no Estado do Amapa.
II. 0 OUTORGADO poderb adquirir itens de
capital:

a) Material bibliogrbfico;
b) Equipamentos;
c) Material permanente.
PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relative a capital deverb ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissao; descrigbo
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo . e do Convbnio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.100/2016,
SINCONV N° 820970/2015. Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de vaiidade vencido.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DESTINACAO
DOS BENS:
Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarbo na posse
da INSTITUIQAO de execugbo do projeto, que
deverb assinar o "Termo de Depbsito" que sera
firmado entre FAPEAP. INSTITUIQAO e
OUTORGADO.
Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir
os bens, deverb imediatamente encaminhar copia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimonio
da INSTITUIQAO EXECUTORA do projeto, que OS
registrars como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e
ao Material e da FAPEAP, que emitira o Termo de
Depbsito a ser assmado pelo OUTORGADO (1°
depositbno) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositbrio).
Paragrafo Segundo: Os depositaries responderao
solidanamente pela manutengao do bem em
perfeito estado de conservagao e funcionamento,

devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositario) todos os
custos com seguro e prestagao dos servigos de
assistencia tecnica, manutengao preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
ate a restituigbo dos mesmos b FAPEAP.
Paragrafo Terceiro: E vedada a transference dos
bens para outro local ou estabelecimento, sem
previa e expressa autorizagao da FAPEAP Se
houver autorizagao, todas as despesas
decorrentes da transference dos bens e os
eventuais danos causados correrbo por conta e
risco exclusivo das Instituigbes executoras.
Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto devera fazer e manter, com
seguradoras idoneas, seguros nos valores que
forem compativeis com as prbticas comerciais
usuais. que cubram riscos da aquisigao, transpose
e remessa dos bens financiados com recursos do
Convenio
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagao e
utilizagbo destes, devendo qualquer indenizagao
pelos mesmos ser paga em moeda corrente

nacional para substituir ou reparar os referidos

bens
Paragrafo Quinto: Em case de roubo, furto ou
outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO

INSTITUIQAO, apos a adogbo das medidas
cablveis, deverb comunicar imediatamente o fato a

FAPEAP, por escrito, juntamente com a justificativa
e a prova de suas causas, anexando cbpia da
Ocorrencia
Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor
correspondente, sem prejufzo ao erario publico,

sob pena de responsabilizagao.

Paragrafo Sexto: A publicagao do extrato do

"Termo de Depbsito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.

Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a
fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as
informagoes necessaries a verificagbo do uso dos

bens e da sua localizagao, bem como do seu
estado de conservagao e funcionamento,

facultadas, ainda , inspegoes locais.

Paragrafo Oitavo: O OUTORGADO devera
informar b FAPEAP quando os bens em seu poder
serbo devolvidos em razao de conclusbo do

Doagao".
Paragrafo Decimo: A publicagao do extrato do
"Termo de Doagao" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

BENEFICIARIO/FAPEAP

DO
COMPROMISSO DE OBSERVANCIA DA
LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA
VIDA HUMANA. UTILIZACAQ DE ANIMAIS.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO
PROTEGIDA MANIPULACAO DE ORGANISMOS
Art. 13°. Em situagoes em que as atividades
realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagoes tecnologicas,
invengoes, aperfeigoamentos
conhecimentos aplicaveis as
economicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagao do uso de
recursos e insumos, ou, ainda, criagoes
mtelectuais passiveis de protegbo.
Paragrafo Primeiro: A FAPEAP tera direito de no
minimo 5% e no maximo de 1/3 (urn tergo) nos
ganhos economicos auferidos, pelo inventor,
obtentor ou autor resultante de contratos de

GENETICAMENTE MOPIFICADOS. UTILIZACAQ
DE MATERIAL NUCLEAR. BIODIVERSIDADE.
PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS E

e novos
atividades

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
EXIGENCIAS LEGAIS APLICAVEIS:
Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
todas as medidas e providencias que se fizerem
necessario para as permissbes e autorizagbes
especiais de carater btico, moral ou legal,
necessario para a execugao do projeto:
I. Quando da apresentagbo dos Relatorios
Tbcnicos, estes deverbo vir instruidos com as
devidas autorizagbes e permissbes legais para o
fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido;
II. As declaragbes a que se refere o inciso acima,
incluem, mas podem nao se limitar, aquelas
emitidas por : Institute Brasileiro de Meio Ambiente
- IBAMA, Fundagao Nacional do Indio - FUNAI,
Comite de Etica em Pesquisa-CEP, Comissbo de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissao
Nacional de Energia Nuclear - CNEN , Agenda
Nacional de Vigilbncia Sanitaria
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissbo Interna de Biosseguranga -
ClBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir ;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO
de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
Legislagbo de Biosseguranga , estando apta a
manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados, na hipbtese de execugao de
projetos dessa natureza, podendo comprovar
mediante declaragao que o ateste, quando
solicitada.

transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragao de
criagao protegida.
Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos
economicos toda forma de royalties ou quaisquer
beneficios financeiros resultantes da exploragbo
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,
encargos e obrigagbes legais decorrentes da
propriedade intelectual.
Paragrafo Terceiro: As importances percebidas a
titulo de premiagao nao se incorporam, a nenhum
titulo, a remuneragao ou salario do pesquisador
publico.

Paragrafo Quarto: As partes envolvidas na
execugbo das atividades realizadas sob o
presente instrumento ou nele previstas, devem
assegurar.o sigilo sobre os resultados alcangados,

parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigfveis.
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento , ou qualquer informagao restrita
relativa ao mesmo, somente poderao ser objeto de
divulgagao ou publicagbo, apos aprovagao
expressa da FAPEAP.

Paragrafo Sexto - Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatorios, sistemas,
software, equipamentos, fotos, videos e outros
produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serbo considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigbo ate que ocorra liberagao
pelas partes envolvidas.

Paragrafo Sbtimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo
ou em parte, na divulgagao dos projetos, na
disseminagao e na melhoria dos metodos e
estrategias empregados, respeitadas as
disposigoes referentes ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).
Paragrafo Oitavo - Na divulgagao do projeto, no
todo ou em parte, as logomarcas das partes
envolvidas, deverbo ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pegas
de divulgagao, inclufdas as de natureza tecnica,
independentemente do meio, formate e suporte
utilizados. E, para a aplicagbo, a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgao do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nbo podem usar as
logomarcas fora do bmbito e das disposigoes do
projeto aprovado ou individualmente, sob pena de
apuragbo de responsabilidade e penalidade.
Paragrafo Nono - Os instrumentos de vinculagao
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensao da cessao de direito de
utilizagao de imagens e produtos gerados para as
agoes de implantagao e divulgagao pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amapa .

ANVISA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA DO
RESSARCIMENTO DOS RECURSOS
FINANCEIROS CONCEDIDOS
Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a
restituir os recursos financeiros concedidos
atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragao
as datas dos repasses efetivamente realizados,

nos casos em que:
I - Nbo tenha sido executado o objeto deste
Instrumento, na forma e prazos aprovados;
II - Nao sejam apresentadas as prestagbes de
contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finalidades diversas nao consonantes ao objeto do
projeto aprovado;
IV - A prestagao de contas apresentada nao seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia, podera o
OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate 24 (vinte e
quatro) meses, por decisbo da Coordenadoria
Cientifica e Tecnologica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP.
VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica
obrigada a Instituigbo Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especlfica do Banco
do Brasil disponibilizado para o projeto . Se houver
interesse da equipe em da continuidade ao
projeto, esta, devera oficializar a FAPEAP
indicando urn novo Coordenador, atravbs da

SINCONVRegistro n°

ou a

ficandoPolicial o
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Instituigao Executora, para assinatura de um novo
Termo de Outorga de AuxNio Financeiro - TOAF.
Par&grafo Unico: A aplicagao de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula Decima
Terceira sera precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA RESCISAO
Art. 17°. 0 presente Instrument ser£
automaticamente rescindido, a qualquer tempo , no
caso de descumprimento pelo QUTQRGADO de
quaisquer exig^ncias deste Termo e na hipotese
de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula, Decima Sexta quando
cabiveis
Paragrafo Unico - 0 presente instrument podera
ser rescindido por acordo entre as partes,
mediante previa e expressa comunicag§o
formalizada por escrito, e precedida de analise da
CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas com terceiros e desde que
cessadas as obrigagoes aqui pactuadas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA

diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio
de 2019.

19 (dezenove) meses, contados
a partir da data de assinatura do
presente Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA :

RELATORIO
CIENTIFICO PARCIAL E
PRESTAQAO DE
CONTAS PARCIAL:

Ao termino dos 9
primeiros meses de
execugao do Projeto.

Macapa/AR 07 de junho de 2019 ,

RELATCRIO
CIENTIFICO FINALE

PRESTAQAO DE
j CONTAS FINAL:

Ate 30 (trinta) dias
apos o termino da
vigdncia do Projeto.

Dra. Mary de Fatima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP

Decreto ri°. 5866/2015

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP , vinculada a
Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuigoes , conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragdes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de
setembro de 2010 e pela Resolug^o n° 001/2012,
concede o auxilio financeiro, aos projetos
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -
FAPEAP, Programa Pesquisa para o SUS: Gesteo
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as
clausulas e condigoes seguintes do Termo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:
Art. 1°. Este Instrument tern por objetivo o
foment de apoio financeiro ao projeto intitulado:
“PADRONIZAQAO
PROCEDIMENTOS
ANESTESICOS:

INTERVENQAO E AVALIAQAO DO IMPACTO
FARMACOECONOMICO NO HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES DE MACAPA”, aprovado na
Chamada Publica n°. 003/2018 , em consonSncia
com o Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS), que visa

apoiar a execugao de projetos e promover o
desenvolvimento cientifico, tecnologico ou de
inovagao da area de saude em temas prioritarios,
no context do Sistema Unico de Saude (SUS-
AP), contribuindo para o desenvolvimento da CT&I
no Estado do Amap£.

I

Dra. Rosimare lopes da Trinriade
Ccordenadora Ciehtifiea e Tecnol^ica/FAPEAP

Decreto n° 5867/2015
DA

PUBLICACAO
Art. 18°. A publicagao do extrato deste
Instrument no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amapa e condigSo indispensavel para sua eficacia J/U&pfcC&U*'L-,. .

Dr. Julio Cesar S3 de Oliveira
“

BeiifMiiiAP
InstftuigibExecutora ::,:

I
e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa
do Estado do Amap£ - FAPEAP.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES
GERAIS:
Art. 19°. O nao cumprimento dos compromissos e

obrigagoes estabelecidos no present Termo de
Outorga implicara na impossibilidade do

OUTORGADO pleitear qualquer auxilio junto a
FAPEAP ou de agendas de foment conveniadas
e acordadas, sem prejuizo da aplicagao de

penalidades civeis, criminais e administrativas

cabiveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagoes e
compromissos aqui estabelecidos nao sejam

cumpridos, serao devolvidos a FAPEAP os
beneficios, em valores atualizados;

Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer

tempo, podera proceder a verificagSo da
veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP n§o se
responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental

causado ao OUTORGADO ou a terceiros
decorrente da execugao do projeto;
Paragrafo Quarto: Na eventual hipdtese da
FAPEAP vir a ser demandada judicialmente , o
OUTORGADO. fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em
decorrencia do processo, for solicitada via
administrativa ou judicial;
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos no
ambit deste Termo, vinculados a Chamada

Publica 003/2018, de modo algum, caracterizarSo

vinculo empregaticio com a FAPEAP/CNPq, sendo

mera doagao.
Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as
situagoes nao previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP,

juntamente com a Coordenadoria Cientifica e
Tecnologica - CCT
Paragrafo Setimo: O present TERMO DE
OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das
partes, mediante comunicagSo previa de 15
(quinze) dias por escrito da parte interessada.
CLAUSULA VIGESSIMA
CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE

VtorT-iluB A
Dra Sheylla Susan Motira da Silva^e Almeida

Outbrgada

A.
DE KITS EM

CIRURGICOS
UMA PROPOSTA DE

E

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N° 039/2019

CHAMADA PUBLICA 003/2018 - PROGRAMA
PESQUISA PARA O SUS: GESTAO

COMPARTILHADA EM SAUDE- PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A
PESQUISA DO ESTADO DO AMAPA
- FUNDAQAO TUMUCUMAQUE.

OUTOR
GANTE:

Rodovia Juscelino
Kubitschek , Km 02,
Ramal da UNIFAP,
Jardim Marco Zero,
Fone;

991615459- E-mail:
Fapeap.ap.gov.br,
Macapa-AP.

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO
12.598
.171/0
001-43

LEGALENDER

EQO:
CNP

Art. 2°. O present Termo de Outorga de Auxilio
Financeiro - TOAF, tern como base legal o artigo
9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do Decreto n°.
9283 de 7 de fevereiro de 2018 que regulamenta
o marco legal da ciencia e Inovagao. Bern como
a Lei do Estado do Amapa n°. 2333 de 25 de
abril de 2018 — que dispoe sobre indugSo e
incentivos ao desenvolvimento do Sistema de
Ciencia, Tecnologia e Inovagao, por meio de
instruments que concedem suporte ao
desenvolvimento do ambient produtivo no Estado
do Amapa e da outras providencias e o acordo
com o Conselho Nacional Registro SICONV N°
820970/2015 .

(96) J

Programa Pesquisa para o SUS:
Gesteo Compartilhada em Saude
(PPSUS)

PROGR
AMA:

CHAMADA PUBLICA 003/2018
FAPEAP - PPSUS

CHAMA
DA:

TIPO DE
BENEFiCIO;

Auxilio Financeiro ao
Pesquisador

OUTORGADO: SIMONI LOBATO DASILVA

POLI
CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS2771 ORGAO

04 EMISSOR:
512.504.

382-68
R.

CPF: TEC/
G: RECURSOS:

AP
Art. 3°. Os recursos orgamentarios e financeiros
destinados ao pagamento dos projetos, aprovados
na Chamada Publica n°. 003/2018, sSo oriundos
do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida da
Secretaria de Estado da Saude (SESA), no valor

de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$

100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,

que entram no orgamento da FAPEAP e s3o
provenientes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convenio firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e

Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015, nas condigoes definidos neste
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000 , 00 (duzentos reais)

FAPEAP/SESA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:
Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, se
compromete a repassar ao OUTORGADO o valor
global de R$ 12.150,68 (doze mil cent e

cinquenta reais e sessenta e oito centavos) , em
conta especifica para este fim atrav^s de duas
parcelas iguais de 50%, sendo a primeira no valor
de R$ 6.075,34 (seis mil e setenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos) repassada ao

DADOS
BANCA
RIOS

BA
NC Ag.: C.C.:
O:DA ADESAO AS

INSTIT
UICAO:

HOSPITAL DE CLINICAS DR.
ALBERTO LIMA- HCALOUTORGA.
23.086.1
76/0001-

ENDE Avenida FAB, S/

REQ numero, Bairro
O: Central

Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO
EXECUTORA declaram que tern ciencia de todas

as clausulas e aceitam, sem restrigdes, o present
apoio como esta deferido e se responsabilizam
pelo fiel cumprimento de todas as clausulas e
condigoes do Termo de Outorga de Auxilio

Financeiro.

CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA- DO FORO:
Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da

Cidade de Macapa/AP , com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir

questoes oriundas da execugao do present

Termo de Outorga, que n3o puderem ser

resolvidas pelas partes administrativamente.

Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e

acordadas, assinam o present Termo em 02

(duas) vias, cujo as originais ficarao de posse da

FAPEAP, sendo que sera disponibilizada via e-

mail a do OUTORGADO correspondent ao

projeto, para que produza os efeitos de direito,

bem como tornando sem efeito a publicagao do

CNPJ:
03
PADRON ZAQAO DE KITS EM
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E
ANESTESICOS: UMA PROPOSTA
DE INTERVENQAO E AVALIAQAO

IMPACTO

TITULO
DO

DOPROJET
FARMACOECONOMICO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

O: NO

DE MACAPA.

DURAQ
AO DO
PROJE

T6rmino:Inicio:

TO
Custeio: R$

600,00
Capital: R$
11.550,00
Total:
12.150,68

VALOR
TOTAL

1a Parcela: R$
6.075,34/2019

2a Parcela: R$
6.075,34/2020

DO
AUXILI

R$
O:
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OUTORGADO ap6s a assinatura e publicagao do
presente Termo , e a segunda no mesmo valor de
acordo com a disponibilidade orgamentaria da
FUNDAQAO TUMUCUMAQUE. O recurso total
sera utilizado da seguinte forma:
I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$ 600,00
(seiscentos reais)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$
11.550,68 (onze mil quinhentos e cinquenta reais e
sessenta e oito centavos)
Paragrafo Primeiro: O projeto sera financiado em
conformidade com o orgamento aprovado
distribuido nas rubricas de custeio e capital.
Paragrafo Segundo: O projeto financiado devera
manter todas as atividades programadas e
aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas
consolidadas na elaboragao do orgamento, custeio
e capital, dando fiel cumprimento no objeto da
Chamada Publica n°. 003/2018.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
Art. 5°. O prazo de vigencia do presente Termo de
Outorga de Auxflio , Financeiro - TOAF, sera de ate
19 (dezenove) meses, contados a partir da data de
assinatura e Publicagbo no Diario Oficial do
Estado (DOE), nao podendo ultrapassar o prazo
de vigbncia do convenio
Paragrafo Unico: Na hipotese em que as
atividades do projeto encerrarem antes da data
prevista de vigencia, o OUTORGADO devera
apresentar Prestagao de Contas e Relatorio
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias ap6s a
comunicagao de finalizagao a FAPEAP.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA

Prestagbo de contas parciais apos 9 meses e
Relatorio Tecnico Final e Prestagbo de Contas
Final dos valores recebidos neste Termo a contar
da data de sua assinatura e publicagao ate 30
(trinta) dias apos o termino da vigencia do projeto.

II. Informar imediatamente a FAPEAP, por meio de
documento, qualquer alteragbo que necessite no
projeto com o objetivo de melhorar sua execugao
mantendo o objeto inalterado.

III. Participar de apresentagbes de trabalhos
desenvolvidos durante a execugao do projeto em
eventos cientificos promovidos pela FAPEAP e
demais Instituigbes de fomento a pesquisa.

privilegiara os resultados obtidos e compreenderb:
I - Relatorio Tecnico de execugao do objeto, que
devera conter:
a) A descrigao das atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;

b) A demonstragbo do cumprimento dos objetivos
ressaltando os resultados alcangados; e
c) A demonstragbo do cumprimento das metas
previstas devidamente justificadas em caso de
discrepancy, referentes ao periodo de execugao
do projeto;
II - Relatorio financeiro comprovando a utilizagao
dos recursos exclusivamente para a execugao do
projeto, acompanhado das notas fiscais
certificadas e assinadas e devolugao dos recursos
nao utilizados, se for o caso;
III - Apresentar no mfnimo as 3 (tres) cotagoes de
prego demonstrando ampla pesquisa no mercado
nos termos da Lei n° 8.666/93
IV - Relagao de bens adquiridos, desenvolvidos ou
produzidos , quando houver;
V - Conciliagao bancbria mensal , em formulario
proprio da FAPEAP; e

Planilha orgamentaria atualizada das
transposigbes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados, quando
houver.
Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatorio Parcial
das atividades desenvolvidas apos 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagao do Termo de Outorga e Relatorio
Tbcnico Final ate 30 dias apbs o termino da
vigencia do projeto.

Parbgrafo Segundo: Todos os documentos
comprobatorios de gastos do projeto de pesquisa
ate a aprovagbo da prestagao de contas final
deverao ser organizados e arquivados em xerox
pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco anos ,

contado da data da aprovagao da prestagao de
contas final.
Paragrafo Terceiro: Durante a execugao da
proposta a FAPEAP podera designar urn comite de
avaliagao das atividades incluindo visitas tecnicas
in toco e solicitar informagbes adicionais ao
OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias do
termino da vigencia do projeto, o coordenador
dever£ apresentar, em conformidade com o Termo
de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagao de Contas Final, com apresentagao dos

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos de sua
especialidade, sempre que solicitado;
V. Administrar os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de trabalho aprovado;
VI. Nao utilizar saldos dos recursos aprovados
apos o termino da vigencia do projeto;
VII. Toda publicagao de trabalhos ou eventos de
divulgagao cientifica resultante do projeto devera
citar, obrigatoriamente, o apoio prestado pela
FAPEAP/CNPq/MS/SESA, utilizando a identidade
visual das instituigoes juntamente com a do
Governo do Estado do Amapb. O nbo
cumprimento desta exigencia por si so
oportunizara a FAPEAP o direito unilateral de
cancelamento e/ou suspensbo do projeto, ficando
impedido de receber qualquer auxflio financeiro da
FAPEAP por 2 (dois) anos apos o termino do
projeto
VIII. A produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados (capftulo de livros publicados, textos em
jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais
de congresso e demais tipos de produgbo tecnica
ou bibliografica) devera ser enviada para os
seguintes
ppsus@saude.gov.br e fapeap@fapeap.ap.gov.br.
E no prazo de 30 (trinta) dias deverb tambbm ser
comunicado £ FAPEAP sobre as defesas de
dissertagao e tese nos casos de mestrado e
doutorado, respectivamente. Devera ser informada
no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados . Os relatbnos deverao ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues b
FAPEAP.
Coordenador/Beneficiario
obrigatoriamente urn artigo sobre os principals
resultados do estudo com foco na sua
aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema
Gerencial do Decit: Pesquisa Saude, disponfvel
em <http: \\pesquisasaude.saude gov.br>
IX. Garantir a Participagao dos membros da
equipe nos eventos especfficos realizados pela
FAPEAP para apresentagao de resultados
referentes b execugbo do projeto aprovado ,
sempre que convocado;
X. Devolver b FAPEAP, em valores atualizados e
sem prejuizo de outras sangbes, o auxilio
recebido, caso descumpra as condigoes e
clbusulas do presente Termo de outorga.

VI

FAPEAP:
Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugao do
projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atravbs das analises dos Relatorios Parciais e
Finais;
I. Fiscalizar e acompanhar a execugbo do projeto,
adotando todas as medidas necessarias ao seu
fiel cumprimento e execugbo.

II. Definir valor orgamenterio e financeiro para
financiamento do Programa e responsabilizar-se

enderegos eletrbnicos:

pelo pagamento da parcela do projeto atraves do

SICONV;
III. Responder as solicitagoes oficiais do
OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento
das atividades do projeto.
IV. Cancelar o projeto quando oficialmente
informada de falecimento, desempenho
insatisfatorio, nao execugao das atividades
previstas no objeto do projeto de pesquisa,

abandono ou desistencia do projeto e por motivos

de forga maior
V. Suspender o pagamento do auxflio quando nbo

existir disponibilidade orgamentaria e/ou
financeira, uma vez que o exercicio financeiro da
FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema de

processamento de liberagao cota e fechado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao -
SIPLAG, nao podendo com isso ser efetuado
qualquer transference ou pagamento ate que a
SEPLAN libere o Sistema.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA

Na conclusao do projeto, o
dever£ produzir

comprovantes de despesas e o Relatorio Tbcnico
Final.
Paragrafo Quarto: Para o cumprimento de
condigbes a fim de recebimento dos respectivos
creditos, o Proponente comprovara mediante
apresentagao das seguintes
obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementar n°. 101/2000 e Instrugao Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapa:
I - Em se tratando de Bens ou materiais - Certidbo
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de
Estado da Fazenda, da Procuradoria do Estado;
II - Em se tratando de Prestagbo de servigos,
obras e servigos de engenharia - Certidao do
Fisco Municipal no local em que ocorreu a obra ou
a prestagao dos servigos;
III - Em se tratando da Contratagbo de servigos de
locagao de mao de obra - A quitagao dos
respectivos tributes e encargos sociais;
IV - A n§o Apresentagao das certidbes ou
documentos pertinentes a execugbo do projeto e
fato impeditivo para a regular liquidagbo da
despesa, bem como da emissbo da Ordem
bancaria ao Proponente.

Paragrafo Quinto: O nao atendimento
injustificado das disposigoes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrativa
dos servidores e gestores envolvidos sem prejuizo
das responsabilidades civis e criminals
decorrentes da nbo observance dessas
legislagoes em vigor.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZACAO

certidbes,

INSTITUICAO EXECUTQRA:
Art. 7°. Acompanhar, orientar e supervisionar as

atividades previstas no projeto, integrando-o bs
atividades de investigagbo e pesquisa da

instituigbo:
I. Adotar todas as medidas necessarias para
execugbo do projeto de pesquisa . sendo
responsavel solidaria pelas obrigagoes contratuais;
II. Garantir e manter infraestrutura adequada a
permissao de uso de todas as instalagoes
(laboratorios, rede de computagao, biblioteca,

base de dados etc . ) e acesso a todos os servigos

tecnicos (de laboratbrio, de oficinas,

administrative, de compras e importagbes etc.)

disponiveis na Instituigbo Executora, vinculada ao
projeto de forma a garantir as obrigagoes do

Outorgado;
III. A INSTITUIQAO a que estb vinculado o

OUTORGADO assume o compromisso com a

equipe do projeto, na manutengao e protegSo dos
equipamentos e materiais durante a vigencia do

projeto ou pelo periodo especificado neste Termo mfnimo tres pesquisas mercadologicas, cabendo a

de Outorga. selegbo do menor prego para aquisigbo, salvo

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO quando devidamente justificado pelo outorgado a
compra de maior valor considerando a

as necessidade de aquisigao pelo projeto a ser
executado;
CLAUSULA DECIMA - DA PRESTACAO DE

CLAUSULA NONA EXECUCAO E
ACOMPANHAMENTO:
Art. 9°. Durante a fase de execugao dos projetos
apoiados, toda e qualquer comunicagbo com a
FAPEAP devera ser feita oficialmente por escrito:
I. Qualquer alteragao relativa a execugao do
projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,
acompanhada da devida justificativa, com
antecedencia de no mfnimo 15 (quinze) dias antes
do pedido;
II. Ao termino dos 9 (nove) primeiros meses de
execugao do projeto o outorgado entregarb o
Relatorio e Prestagbo de Contas Parcial, como

requisite condicionante a liberagao da segunda
parcela do recurso referente a 50% do valor giobal
da proposta, devendo ter executado 80% da
primeira parcela.
III. Toda e qualquer aquisigao de bens, materiais
ou consumo, o outorgado deverb realizar no

DOS RECURSOS:
Art. 11°. Os recursos do projeto contratado serbo
destinados ao financiamento de itens de custeio e
capital:
I O OUTORGADO poderb contratar e/ou adquirir
itens de custeio:
a) Material de consumo, componentes e/ou pegas
de reposigao de equipamentos e softwares;
b) Servigos de terceiros - pagamento integral ou
parcial de contratos de manutengao e servigos de
terceiros, pessoa ffsica ou jurfdica, de carater

OUTORGADO:

Art. 8°. Responsabilizar-se por todas
obrigagoes contratuais , permitindo que a FAPEAP,

a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das informagbes prestadas:
I. Encaminhar a FAPEAP o Relatorio Tecnico e

CONTAS
Art. 10°. A prestagao de contas sera simplificada
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eventual. Qualquer pagamento a pessoa fisica
deve ser realizado de acordo com a legislagao em
vigor, de forma a nbo estabelecer vinculo
empregaticio.
c) Despesas acessorias, especialmente as de
importagao e as de instalagbes necessarias ao
adequado funcionamento dos equipamentos; e
d) Diarias
hospedagem, ate o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapb . Os
valores de diarias devem obedecer as normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa .

II. O OUTORGADO poderb adquirir itens de
capital:
a) Material bibliogrbfico;
b) Equipamentos;
c) Material permanente.

PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devera ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissao; descrigao

bens e da sua localizagbo, bem como do seu
estado de conservagao e funcionamento,
facultadas, ainda , inspegoes locais.

Paragrafo Oitavo: 0 OUTORGADO devera
informar a FAPEAP quando os bens em seu poder
serao devolvidos em razbo de conclusbo do
Projeto ou da sua nbo utilizagbo.
Paragrafo Nono: Apos a aprovagao da prestagao
de contas do OUTORGADO referente ao projeto
de pesquisa e a instrugao de processo especifico,

a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de acordo com
a convenience e oportunidade administrativa,

poderb efetuar a doagao de todos os bens
patrimoniais adquiridos durante a execugao do
projeto, conforme a legislagbo vigente que
regulamenta o reaproveitamento, a movimentagbo ,

a alienagao e outras formas de desfazimento de

material, mediante a assinatura de "Termo de
Doagbo".
Paragrafo Decimo: A publicagao do extrato do
"Termo de Doagao" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciado pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Paragrafo Nono - Os instruments de vinculagao
entre OUTORGADO e a equipe do projeto devem
contemplar a extensao da cessao de direito de
utilizagbo de imagens e produtos gerados para as
acoes de implantagbo e divulgagbo pela FAPEAP
e pelo Governo do Estado do Amapa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

COMPROMISSO DE EMISSAO DE PARECER
DO

passagens, alimentagao e

DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:
Art. 14°. Em decorrbncia do Auxllio que Ihe foi
concedido , o OUTORGADO se compromete a
emitir pareceres tecnicos e cientificos em assuntos
de sua especialidade, quando solicitados pela
OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do prazo
estipulado pela FAPEAP.

Paragrafo Primeiro: A nao observancia do
disposto nesta Clausula, podera acarretar bloqueio
parcial ou total de recursos de Auxilios e Bolsas
sob a responsabilidade do OUTORGADO em
andamento devido compromisso assumido com a
OUTORGANTE
CLAUSULA DECIMA QUINTA

BENEFICIARIO/FAPEAP

DOdetalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convenio CNPq/ FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE/Registro n°. 250.203.100/2016,
SINCONV N° 820970/2015. Nao serao aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas

fiscais com prazo de validade vencido.
CLAUSULA DECIMA SEGUNPA: DESTINACAO

COIVIPROMISSO DE OBSERVANCIA DA
LEGISLACAO RELATIVA A PROTECAO DA
VIDA HUMANA. UTILIZACAO DE ANIMAIS.PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIACAO

PROTEGIDA ORGANISMOSMANIPULACAO DE
Art. 13°. Em situagoes em que as atividades
realizadas originarem resultados materiais
representados por inovagbes tecnolbgicas,
invengoes, aperfeigoamentos e
conhecimentos aplicaveis as

GENETICAMENTE MODIFICADOS, UTILIZACAO
DE MATERIAL NUCLEAR, BIODIVERSIDADE,

novos
atividades

economicas produtivas e propiciarem increments
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagao do uso de
recursos e insumos, ou, ainda, criagbes
mtelectuais passiveis de protegbo.

Paragrafo Primeiro: A FAPEAP terb direito de no
minimo 5% e no mbximo de 1/3 (urn tergo) nos
ganhos econbmicos auferidos, pelo inventor,
obtentor ou autor resultante de contratos de

PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS E
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
EXIGENCIAS LEGAIS APLICAVEIS:
Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a
INSTITUigAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
todas as medidas e providencias que se fizerem
necessario para as permissoes e autorizagoes
especiais de carater etico, moral ou legal,
necessario para a execugao do projeto:
I. Quando da apresentagao dos Relatorios
Tecnicos, estes deverbo vir instruldos com as
devidas autorizagoes e permissbes legais para o
fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido;
II. As declaragoes a que se refere o inciso acima,
incluern, mas podem nao se limitar, bquelas
emitidas por: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
- IBAMA , Fundagbo Nacional do Indio - FUNAI,
Comite de Etica em Pesquisa -CEP, Comissao de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissbo
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Agenda
Nacional de Vigilbncia Sanitaria - ANVISA,

Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
CIBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir;
III. Declaram o OUTORGADO e a INSTITUIQAO
de vinculo, possuir os certificados exigidos pela
Legislagao de Biosseguranga, estando apta a

manipular organismos geneticamente modificados
e seus derivados , na hipotese de execugao de
projetos dessa natureza, podendo comprovar
mediante declaragao que o ateste, quando
solicitada.
CLAUSULA DECIMA SEXTA

DOS BENS:
Art. 12°. Todos os bens patrimoniais adquiridos
com apoio financeiro ao projeto ficarao na posse
da INSTITUigAO de execugao do projeto, que
devera assinar o "Termo de Deposit" que sera
firmado entre FAPEAP. INSTITUIQAO e
OUTORGADO.

Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao adquirir
os bens, devera imediatamente encaminhar cbpia
autenticada da nota fiscal ao setor de patrimbnio
da INSTITUIQAO EXECUTORA do projeto, que os
registrarb como "Bens de Terceiros - FAPEAP", e
ao Material e da FAPEAP, que emitirb o Termo de
Depbsito a ser assinado pelo OUTORGADO (1°
depositary) e INSTITUIQAO EXECUTORA (2°
depositary).
Paragrafo Segundo: Os depositaries responderao

solidariamente pela manutengbo do bem em
perfeito estado de conservagbo e funcionamento ,

devendo ocorrer a expensas da INSTITUIQAO
EXECUTORA (Segundo Depositary) todos os
custos com seguro e prestagao dos servigos de
assistencia tecnica, manutengao preventiva e
corretiva, para os bens adquiridos para o projeto
ate a restituigao dos mesmos a FAPEAP.

Paragrafo Terceiro: £ vedada a transference dos
bens para outro local ou estabelecimento, sem

previa e expressa autorizagao da FAPEAP. Se
houver autorizagao, todas as despesas
decorrentes da transference dos bens e os
eventuais danos causados correrao por conta e
risco exclusivo das Instituigoes executoras.
Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO EXECUTORA
do projeto deverb fazer e manter, com
seguradoras idoneas, seguros nos valores que
forem compativeis com as praticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigao, transporte

e remessa dos bens financiados com recursos do
Convenio
820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagao e
utilizagbo destes, devendo qualquer indenizagao
pelos mesmos ser paga em moeda corrente

nacional para substituir ou reparar os referidos
bens.
Paragrafo Quinto: Em caso de roubo, furto ou
outro sinistro envolvendo o bem, o OUTORGADO

a INSTITUIQAO, apos a adogbo das medidas

cabiveis, deverb comunicar imediatamente o fato a
FAPEAP. por escrito, juntamente com a justificativa
e a prova de suas causas, anexando copia da
Ocorrbncia
Outorgado/proponente a restituir o bem ou valor

correspondente, sem prejuizo ao erario publico,

sob pena de responsabilizagbo.
Paragrafo Sexto: A publicagbo do extrato do

"Termo de Deposito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.

Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a

fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as
informagoes necessbrias b verificagao do uso dos

transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragbo de
criagbo protegida.
Paragrafo Segundo: Entende-se por ganhos

econbmicos toda forma de royalties ou quaisquer

beneficios financeiros resultantes da exploragao
direta ou por terceiros, deduzidas as despesas,

encargos e obrigagbes legais decorrentes da

propriedade intelectuai
Paragrafo Terceiro: As importbneias percebidas a
titulo de premiagao nao se incorporam, a nenhum
titulo, a remuneragao ou salario do pesquisador
publico.
Paragrafo Quarto: As partes envolvidas na
execugao das atividades realizadas sob o
presente instrumento ou nele previstas, devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,

parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis.
Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer informagao restrita
relativa ao mesmo , somente poderao ser objeto de
divulgagao ou publicagao, apbs aprovagao
expressa da FAPEAP.
Paragrafo Sexto Os direitos autorais relativos
aos resultados dos projetos, relatorios, sistemas,

software, equipamentos, fotos, videos e outros
produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serao considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigao ate que ocorra liberagbo
pelas partes envolvidas.

Paragrafo Setimo - A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo
ou em parte, na divulgagbo dos projetos, na
disseminagbo e na melhoria dos rrtetodos e
estrategias empregados, respeitadas as
disposigoes referentes ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).
Paragrafo Oitavo - Na divulgagbo do projeto, no
todo ou em parte, as logomarcas das partes
envolvidas, deverao ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pegas
de divulgagao, incluidas as de natureza tecnica,
independentemente do meio, formato e suporte
utilizados. E, para a aplicagbo, a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgbo do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nao podem usar as
logomarcas fora do bmbito e das disposigoes do
projeto aprovado ou individualmente, sob pena de
apuragbo de responsabilidade e penalidade.

DO
RESSARCIMENTO DOS RECURSOS
FINANCEIROS CONCEDIDOS
Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado a
restituir os recursos financeiros concedidos
atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragao
as datas dos repasses efetivamente realizados,

nos casos em que:
I - Nbo tenha sido executado o objeto deste
Instrumento, na forma e prazos aprovados;
II - Nao sejam apresentadas as prestagoes de
contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;
III - Os recursos concedidos forem utilizados em
finalidades diversas nao consonantes ao objeto do
projeto aprovado;
IV - A prestagao de contas apresentada nao seja
aprovada pela FAPEAP;
V - Mesmo que sanado a inadimplencia , poderb o
OUTORGADO ser suspenso do direito de pleitear
recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate 24 (vinte e
quatro) meses , por decisao da Coordenadoria
Cientifica e Tecnolbgica (CCT) ratificado pela
Diretora Presidente da FAPEAP
VI - Caso o OUTORGADO venha falecer, fica
obrigada a Instituigao Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente

n°Registro SINCONV

ou

ficandoPolicial o
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constante em conta corrente especifica do Banco Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e
do Brasil disponibilizado para o projeto. Se houver
interesse da equipe em d& continuidade ao (duas) vias, cujo as originais ficarao de posse da
projeto, esta, dever£ oficializar a FAPEAP
indicando urn novo Coordenador. atravbs da

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO

ESTADO DO AMAPA-FAPEAP, vinculada a
Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia -

acordadas, assinam o presente Termo em 02

FAPEAP , sendo que sera disponibilizada via e-
mail a do OUTORGADO correspondente ao

Instituigao Executora, para assinatura de urn novo projeto, para que produza os efeitos de direito,
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF.

Paragrafo Unico: A aplicagao de qualquer

penalidade prevista nesta Clausula Decima de 2019.
Terceira sera precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA RESCISAO

SETEC, no uso de suas atribuigoes, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009 , publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de

dezembro de 2009 e suas alteragoes pela lei 1966

de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010 de 16 de
setembro de 2010 e pela Resolugao n° 001/2012,

concede o auxilio financeiro, aos projetos
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018 -

FAPEAP, Programa Pesquisa para o SUS: Gestao
Compartilhada em Saude (PPSUS), mediante as

clausulas e condigoes seguintes do Termo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETtVO:
Art. 1°. Este Instrumento tern por objetivo

o fomento de apoio financeiro ao projeto intitulado:
“ESTRATEGIAS
PREVENQAO E TRATAMENTO DA DIABETES
MIELLITUS TIPO 2 BASEADO NO ESTUDO DA

VARIABILIDADE DA FREQUENCE CARDIACA.”,
aprovado na Chamada Publica n°. 003/2018, em
consonSncia com o Programa Pesquisa para o
SUS: Gestao Compartilhada em Saude
(PPSUS) , que visa apoiar a execugao de projetos
e promover o desenvolvimento cientlfico,

tecnolbgico ou de inovagao da area de saude em
temas prioritarios, no contexto do Sistema Unico
de Saude (SUS-AP), contribuindo para o
desenvolvimento da CT&I no Estado do Amapa .

CLAUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO

bem como tornando sem efeito a publicagao do
diario oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio

mmp&AP, 07 de junho de 2019.

Art. 17°. O presente Instrumento sera

automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no

caso de descumprimento pelo OUTORGADO de
quaisquer exigences deste Termo e na hipotese

de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula , Decima Sexta quando
cablveis.
Paragrafo Unico - O presente instrumento podera
ser rescindido por acordo entre as partes,

mediante previa e expressa comumcagSo
formalizada por escrito, e precedida de analise da

CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas com terceiros e desde que
cessadas as obrigagbes aqui pactuadas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

;S^t~-
Dra. Mary de Fatima Suedes dos Santos

Diretora Presidente / FAPEAP
Decretory 5866/2015

/

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Cientrficae Tecnofbgica/FAPEAP

Decreto n*. 5867/2015
DIAGNOSTICAS PARA

I

DA n IAPA
Sra.sM|ir«iha Andrade Pires

Diretora do Hospital de CInicas Dr.Alberto Lima
Decreto Q504/2019

Instituigao Executora

PUBLiCACAO:
Art. 18°. A publicagao do extrato deste

Instrumento no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amapa e condigao indispensavel para sua eficbcia
e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa
do Estado do Amapa - FAPEAP.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES
GERAIS:

Ms. Simoni Lobato da Silva
Outorgada

Art. 19°. O nao cumprimento dos compromissos e
obrigagoes estabelecidos no presente Termo de
Outorga implicara na impossibilidade do
OUTORGADO pleitear qualquer auxilio junto a
FAPEAP ou de agendas de fomento conveniadas
e acordadas, sem prejuizo da aplicagao de CHAMADA PUBLICA 003/2018- PROGRAMA
penalidades civeis, criminais e administrativas
cabiveis;
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagoes e
compromissos aqui estabelecidos nao sejam
cumpridos, serao devolvidos a FAPEAP os
beneficios , em valores atualizados;

Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a qualquer
tempo, podera proceder a verificagao da
veracidade das informagoes prestadas;

Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nao se
responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental
causado ao OUTORGADO ou a terceiros

LEGAL
Art. 2°. O presente Termo de Outorga de

Auxilio Financeiro - TOAF, tern como base legal o
artigo 9-A da Lei 13.243/2016, artigo 34 do
Decreto n°. 9283 de 7 de fevereiro de 2018 que
regulamenta o marco legal da ciencia e
Inovagao. Bem como a Lei do Estado do
Amapd n° . 2333 de 25 de abril de 2018 - que
dispoe sobre indugao e incentivos ao
desenvolvimento do Sistema de Ciencia,

Tecnologia e Inovagao, por meio de instrumentos
que concedem suporte ao desenvolvimento do
ambiente produtivo no Estado do Amapa e da
outras providencias e o acordo com o Conselho
Nacional Registro SICONV N° 820970/2015.

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO
FINANCEIRO N° 040/2019

PESQUISA PARA O SUS: GESTAO
COMPARTILHADA EM SAUDE- PPSUS

FUNDAQAO DE AMPARO A
PESQUISA DO ESTADO DO AMAPA
- FUNDAQAO TUMUCUMAQUE .

OUTORG
ANTE:

Rodovia
Kubitschek, Km 02,
Ramal
Jardim
Fone: (96) 991615459-
E-mail:
Fapeap.ap.gov.br,
Macapa-AP

Juscelino

da UNIFAP,

Marco Zero,
12.598.
171/00
01-43

CNENDEREQ
PJO:

CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS
RECURSQS:

Art. 3°. Os recursos orgamentarios e
financeiros destinados ao pagamento dos projetos,
aprovados na Chamada Publica n°. 003/2018, sao
oriundos do DECIT/SCTIE/MS, e de contrapartida
da Secretaria de Estado da Saude (SESA), no
valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), e R$
100.000,00 (cem mil e reais), respectivamente,
que entram no orgamento da FAPEAP e sao
provenientes do Primeiro Termo Aditivo N°
001/2017 do Convenio firmado com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientlfico e
Tecnologico (CNPq), com registro no SICONV N°
820970/2015 , nas condigoes definidos neste
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro.

decorrente da execugao do projeto;
Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese da
FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o

OUTORGADO. fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em
decorrencia do processo, for solicitada via
administrativa ou judicial;
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos no
ambito deste Termo, vinculados a Chamada
Publica 003/2018, de modo algum , caracterizar^o
vinculo empregaticio com a FAPEAP/CNPq, sendo
mera doagao

Programa Pesquisa para o SUS:
Gestao Compartilhada em Saude
(PPSUS)

PROGRA
MA:

CHAMADA PUBLICA 003/2018
FAPEAP - PPSUS

CHAMADA:

TIPO DE
BENEFICIO:

Auxilio Financeiro ao Pesquisador

OUTORGADO: WOLLNER MATERKO

13.31 ORGAO
3.109 EMISSOR

j

092.9
12.28

SSP/RR.G
CPF:

7-96 -4
DADOS BAN
BANCARIOS CO:

C . C.:Ag.:

Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as
situagoes n£o previstas neste Termo serao
resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP,

juntamente com a Coordenadoria Cientifica e

Tecnologica - CCT
Paragrafo Setimo: O presente TERMO DE
OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera ser
rescindido em qualquer tempo, por qualquer das
partes, mediante comunicagao previa de 15

(quinze) dias por escrito da parte interessada.

" DA ADESAO AS

FUNDAQAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AMAPA - UNIFAPINSTITUIQAO :

DECIT/SCTIE/MS: R$ 200.000,00 (duzentos reais)
FAPEAP/SESA: R$ 100.000,00 (cem mil reais)Rodovia Jusceiino

Kubitschek, Km 02,
Campus Marco
Zero

ENDER34.868.25
7/0001-81

CNPJ: CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:
Art. 4°: A FUNDAQAO TUMUCUMAQUE,

se compromete a repassar ao OUTORGADO o
valor global de R$ 22.455,00 (vinte e dois mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais), em conta
especifica para este fim atravbs de duas parcelas
iguais de 50%, sendo a primeira no valor de R$
11.227,50 (onze mil duzentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos) repassada ao OUTORGADO
apos a assinatura e publicagao do presente Termo,
e a segunda no mesmo valor de acordo com a
disponibilidade orgamentaria da FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE O recurso total sera utilizado da

EQO:

ESTRATEGIAS
PARA
TRATAMENTO DA DIABETES
MIELLITUS TIPO 2 BASEADO NO
ESTUDO DA VARIABILIDADE DA
FREQUENCIA CARPiACA .

DIAGNOSTICAS

PREVENQAO E
TITULO DO
PROJETO:

CLAUSULA VIGESSIMA
CLAUSULAS E CONPICOES DO TERMO DE DURACAO DO

PROJETO
Termino:Inicio:

OUTORGA.
Art. 20. O OUTORGADO e a INSTITUIQAO
EXECUTORA declaram que tern ciencia de todas
as clausulas e aceitam, sem restrigoes, o presente
apoio como esta deferido e se responsabilizam
pelo fiel cumprimento de todas as clausulas e
condigdes do Termo de Outorga de Auxilio

Financeiro
CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA- DO FORO:
Art. 21. As partes elegem o foro da Comarca da

Cidade de Macapa/AP , com exclus3o de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
questoes oriundas da execugSo do presente
Termo de Outorga, que nao puderem ser

resolvidas pelas partes administrativamente.

R$Custeio:
12.455,00
Capital.
10.000,00
Total:

1a Parcela: R$ -

11.227,50/2019

2a Parcela: R$ -

11.227,50/2020

VALOR
TOTAL DO
AUXiLIO:

R$

R$ seguinte forma:
22.455,00 I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$

12.455,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta e
cinco reais)

19 (dezenove) meses, contados a
partir da data de assinatura do
presente Termo.

PRAZO DE
VIGENCIA:

II- Valor Total das Despesas de Capital: R$
10.000,00 (dez mil reais)

Paragrafo Primeiro: O projeto sera
financiado em conformidade com o orgamento
aprovado distribuldo nas rubricas de custeio e
capital.

RELATORIO C ENTIFICO
PARCIAL E PRESTAQAO
DE CQNTAS PARCIAL:
"RELATORIO CIENTIFICO
FINAL E PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

Ao termino dos 9
primeiros meses de
execugao do Projeto.
Ate 30 (trinta) dias
apbs o termino da
vigencia do Projeto.
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Paragrafo Segundo: O projeto financiado

deverb manter todas as atividades programadas e

aprovadas nas 3 (tres) Etapas avaliativas
consolidadas na elaboragao do orgamento, custeio
e capital, dando fiel cumprimento no objeto da
Chamada Publica n°. 003/2018.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:

execugao do projeto;
II - Relatorio financeiro comprovando a

utilizagbo dos recursos exclusivamente para a
execugSo do projeto, acompanhado das notas
fiscais certificadas e assinadas e devolugbo dos
recursos nbo utilizados, se for o caso;

III - Apresentar no minimo as 3 (tres)
cotagoes de prego demonstrando ampla pesquisa
no mercado nos termos da Lei n° 8.666/93

Relagbo de bens adquiridos,
desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

Conciliagao bancaria mensal, em
formulario proprio da FAPEAP; e

VI - Plamlha orgamentaria atualizada das
transposigoes, dos remanejamentos ou das
transferences de recursos efetuados , quando
houver.

FAPEAP e demais Instituigoes de fomento a
pesquisa.

IV. Colaborar com a FAPEAP em assuntos
de sua especialidade, sempre que solicitado;

V. Administrar os recursos financeiros de
acordo com o cronograma de trabalho aprovado;

VI. Nao utilizar saldos dos recursos
Art. 5°. O prazo de vigencia do presente

Termo de Outorga de Auxilio, Financeiro - TOAF,
sera de ate 19 (dezenove) meses. contados a
partir da data de assinatura e Publicagao no Diario
Oficial do Estado (DOE) , nao podendo ultrapassar prestado pela FAPEAP/CNPq/MS/SESA, utilizando

a identidade visual das institutes juntamente
com a do Governo do Estado do Amapa . O nao
cumprimento desta exigbncia por si so
oportunizara a FAPEAP o direito unilateral de
cancelamerito e/ou suspensao do projeto, ficando
impedido de receber qualquer auxilio financeiro da
FAPEAP por 2 (dois) anos ap6s o termino do
projeto.

aprovados apos o termino da vigencia do projeto;
VII. Toda publicagSo de trabalhos ou

eventos de divulgagbo cientifica resultante do
projeto devera citar, obrigatorlamente, o apoio

IV

V
o prazo de vigencia do convbnio.

Paragrafo Unico: Na hipbtese em que as
atividades do projeto encerrarem antes da data
prevista de vigencia, o QUTORGADQ deverb
apresentar Prestagao de Contas e Relatorio
Tecnico Final em ate 30 (trinta) dias ap6s a
comunicagbo de finalizagao a FAPEAP
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA

Paragrafo Primeiro: Apresentar, Relatorio
Parcial das atividades desenvolvidas apos 50% da
vigencia do projeto a contar da data de assinatura
e publicagao do Termo de Outorga e Relatorio
Tecnico Final ate 30 dias ap6s o termino da
vigencia do projeto.

Paragrafo Segundo: Todos os
documentos comprobatorios de gastos do projeto
de pesquisa ate a aprovagbo da prestagao de

FAPEAP: VIII. A produgao cientifica resultante dos
projetos apoiados (capitulo de livros publicados,
textos em jornais ou revistas, trabalhos publicados
em anais de congresso e demais tipos de
produgbo tecnica ou bibliogrbfica) devera ser
enviada para os seguintes enderegos eletronicos:
ppsus@saude.gov .br e fapeap@fapeap .ap.gov .br.
E no prazo de 30 (trinta) dias devera tambbm ser
comunicado a FAPEAP sobre as defesas de

Art. 6°. Acompanhar e avaliar a execugbo
do projeto de pesquisa e os resultados alcangados
atraves das anblises dos Relatorios Parciais e
Finais;

I. Fiscalizar e acompanhar a execugSo do

projeto, adotando todas as medidas necessarias
ao seu fiel cumprimento e execugao.

II. Definir valor orgamenterio e financeiro

para financiamento do Programa r

responsabilizar-se pelo pagamento da parcela do
projeto atraves do SICONV;

III. Responder as solicitagoes oficiais do
OUTORGADO tendo em vista o desenvolvimento

contas final deverbo ser organizados e arquivados
em xerox pelo OUTORGADO, pelo prazo de cinco
anos , contado da data da aprovagao da prestagao
de contas final.

e dissertagao e tese nos casos de mestrado e
doutorado, respectivamente. Devera ser informada
no Relatorio Parcial ou Final de pesquisa a
produgao cientifica resultante dos projetos
apoiados. Os relatbrios deverbo ser elaborados
conforme as Normas da ABNT e entregues a

FAPEAP. Na conclusbo do projeto, o
Coordenador/Beneficibrio
obrigatoriamente urn artigo sobre os principais
resultados do estudo com foco na sua
aplicabilidade ao SUS, para publico-alvo composto
por gestores de saude. O texto devera ter ate
3.000 caracteres e ser inserido no Sistema

Paragrafo Terceiro: Durante a execugao
da proposta a FAPEAP poderb designar urn comite
de avaliagbo das atividades incluindo visitas
tecnicas in toco e solicitar informacbes adicionais
ao OUTORGADO. Decorridos ate 30 (trinta) dias
do termino da vigencia do projeto, o coordenador
deverb apresentar, em conformidade com o Termo
de Outorga e demais normas da FAPEAP, a
Prestagbo de Contas Final, com apresentagbo dos
comprovantes de despesas e o Relatorio Tecnico
Final.

das atividades do projeto.

IV. Cancelar o projeto quando oficialmente
informada de falecimento, desempenho
insatisfatorio , nbo execugao das atividades
previstas no objeto do projeto de pesquisa,

abandono ou desistencia do projeto e por motivos
de forga maior.

dever£ produzir

V. Suspender o pagamento do auxilio

quando nao existir disponibilidade orgamentaria Gerencial do Decit. Pesquisa Saude, disponivel

e/ou financeira, uma vez que o exerclcio financeiro em <http:ttpesquisasaude.saude.gov.br>.
da FAPEAP coincide com o ano civil, e o sistema Garantir a Participagbo dos membros

de processamento de liberagao cota e fechado da ecluiPe nos eventos especlficos realizados pela

pela Secretaria de Estado de Planejamento e FAPEAP para apresentagbo de resultados

Gestao - SIPLAG, nao podendo com isso ser referentes a execugao do projeto aprovado,

efetuado qualquer transference ou pagamento ate sempre que convocado,

que a SEPLAN libere o Sistema. Dev0
,ver ^ FAPEAP, em valores

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA atualizados e sem prejulzo de outras sangbes, o

INSTITUIGAO EXECUTORA: auxilio recebido, caso descumpra as condigbes e

e clausulas do presente Termo de outorga.
CLAUSULA NONA

Paragrafo Quarto: Para o cumprimento
de condigbes a fim de recebimento dos
respectivos creditos, o Proponente comprovara
mediante apresentagao das seguintes certidoes,

obedecendo a lei 4320/64, lei 8.666/1993, Lei
Complementar n°. 101/2000 e Instrugbo Normativa
0001 de 1° de junho de 2016 da Controladoria
Geral do Estado do Amapb:

I - Em se tratando de Bens ou materiais -
Certidao da Receita Federal do Brasil, da
Secretaria de Estado da Fazenda , da Procuradoria
do Estado;Art. 7°. Acompanhar, orientar

supervisionar as atividades previstas no projeto,

integrando-o as atividades de investigagao e
pesquisa da instituigao:

I. Adotar todas as medidas necessarias
para execugao do projeto de pesquisa, sendo
responsbvel solidbria pelas obrigagbes contratuais;

II. Garantir e manter infraestrutura

EXECUCAO E
II - Em se tratando de Prestagao de

servigos, obras e servigos de engenharia -
Certidao do Fisco Municipal no local em que
ocorreu a obra ou a prestagao dos servigos;

III - Em se tratando da Contratagao de
servigos de locagbo de mao de obra - A quitagao
dos respectivos tributes e encargos sociais;

IV - A nao Apresentagao das certidbes ou
documentos pertinentes a execugbo do projeto e
fato impeditivo para a regular liquidagbo da
despesa, bem como da emissao da Ordem
bancbria ao Proponente.

Paragrafo Quinto: O nao atendimento
injustificado das disposigoes nas leis mencionadas
podera ensejar a responsabilidade administrativa
dos servidores e gestores envolvidos sem prejulzo
das responsabilidades civis e criminals
decorrentes da nbo observance dessas
legislagbes em vigor.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - UTILIZACAO
DOS RECURSOS:

Art. 11°. Os recursos do projeto contratado
serao destinados ao financiamento de itens de
custeio e capital:

I. O OUTORGADO podera contratar e/ou
adquirir itens de custeio:

a) Material de consumo , componentes
e/ou pegas de reposigao de equipamentos e
softwares;

ACOMPANHAMENTO:
Art. 9°. Durante a fase de execugao dos

projetos apoiados, toda e qualquer comunicagao
com a FAPEAP devera ser feita oficialmente por
escnto :

I. Qualquer alteragao relativa a execugaoadequada a permissao de uso de todas as
instalagoes (laboratories, rede de computagao, do projeto devera ser solicitada pelo Coordenador,

biblioteca, base de dados etc.) e acesso a todos acompanhada da devida justificativa, com

os servigos tbcnicos (de laboratory, de oficinas, antecedbncia de no minimo 15 (quinze) dias antes

administrative, de compras e importagbes etc.) do pedido;
disponiveis na Instituigao Executora, vinculada ao
projeto de forma a garantir as obrigagbes do

Outorgado;

II. Ao termino dos 9 (nove) primeiros
meses de execugao do projeto o outorgado
entregara o Relatorio e Prestagao de Contas

III. A INSTITUIQAO a que esta vinculado o Parcial, como requisite condicionante a liberagao

OUTORGADO assume o compromisso com a da segunda parcela do recurso referente a 50% do

equipe do projeto, na manutengbo e protegbo dos valor global da proposta, devendo ter executado

equipamentos e materiais durante a vigbneia do 80% da primeira parcela;

projeto ou pelo perlodo especificado neste Termo
de Outorga .
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO

III. Toda e qualquer aquisigbo de bens,

materiais ou consumo, o outorgado devera realizar
no minimo tres pesquisas mercadolbgicas,

cabendo a selegao do menor prego para
aquisigao , salvo quando devidamente justificado
pelo outorgado a compra de maior valor

considerando a necessidade de aquisigao pelo

projeto a ser executado.

CLAUSULA DECIMA - DA PRESTACAO DE

OUTORGADO:
Art. 8°. Responsabilizar-se por todas as

obrigagbes contratuais, permitindo que a FAPEAP,

a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade
das informagoes prestadas:

I. Encaminhar a FAPEAP o Relatorio
Tecnico e Prestagao de contas parciais apbs 9

meses e Relatorio Tecnico Final e Prestagao de
Contas Final dos valores recebidos neste Termo a

CONTAS
Art. 10°. A prestagbo de contas sera

simplificada, privilegiarb os resultados obtidos e
b) Servigos de terceiros - pagamento

integral ou parcial de contratos de manutengao e
servigos de terceiros, pessoa flsica ou jurldica, de
carater eventual. Qualquer pagamento a pessoa

contar da data de sua assinatura e publicagbo ate compreendera:
30 (trinta) dias apos o termino da vigencia do

projeto.
I - Relatorio Tecnico de execugbo do objeto,

que devera conter:
a) A descrigbo das atividades desenvolvidas flsica deve ser realizado de acordo com a

legislagao em vigor, de forma a nao estabelecer
vinculo empregatlcio.

c) Despesas acessorias, especialmente

as de importagao e as de instalagoes necessarias
ao adequado funcionamento dos equipamentos; e

d) Diarias - passagens, alimentagao e

II. Informar imediatamente a FAPEAP, por

meio de documento, qualquer alteragao que para o cumprimento do objeto;
necessite no projeto com o objetivo de melhorar
sua execugao mantendo o objeto inalterado.

III. Participar de apresentagoes de

b) A demonstragao do cumprimento dos
objetivos ressaltando os resultados alcangados; e

c) A demonstragao do cumprimento das
trabalhos desenvolvidos durante a execugbo do metas previstas devidamente justificadas em caso
projeto em eventos cientlficos promovidos pela de discrepancy, referentes ao perlodo de
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hospedagem, ate o limite de 20% do valor total do
projeto, para eventos no Estado do Amapb. Os
valores de diarias devem obedecer bs normas e
tabela de valores vigentes no Estado do Amapa.

II. 0 OUTORGADO podera adquirir itens de
capital:
a) Material bibliografico;
b) Equipamentos;
c) Material permanente.

PARAGRAFO 1°: Todo comprovante de despesa
relativa a capital devera ser emitido em nome do

contendo,
obrigatoriamente, data de emissbo; descrigao
detalhada dos bens adquiridos; numero do
processo, e do Convenio CNPq/ FUNDAOAO
TUMUCUMAQUE/Registro n". 250.203 . 100/2016,
SINCONV N° 820970/2015. Nao serbo aceitos
comprovantes que contenham, em qualquer de
seus campos, rasuras, borroes, caracteres
ilegiveis ou data anterior ou posterior ao prazo
de aplicagao dos recursos, ou ainda, notas
fiscais com prazo de validade vencido.
CLAUSULA PECIMA SEGUNDA: DESTINACAO

divulgagao pela FAPEAP e pelo Governo do
Estado do Amapa .

CLAUSULA PECIMA QUARTA
COMPROMISSO DE EMISSAO DE PARECER
DE ASSESSORIA EM TEMPO HABIL:

conclusbo do Projeto ou da sua nbo utilizagbo.
Paragrafo Nono: Apbs a aprovagao da

prestagao de contas do OUTORGADO referente
ao projeto de pesquisa e a instrugbo de processo
especifico , a FUNDAQAO TUMUCUMAQUE, de
acordo com a conventencia e oportunidade
administrativa, podera efetuar a doagbo de todos
os bens patrimoniais adquiridos durante a
execugao do projeto, conforme a legislagao
vigente que regulamenta o reaproveitamento, a
movimentagbo, a alienagao e outras formas de
desfazimento de material, mediante a assinatura
de "Termo de Doagao".

Paragrafo Decimo: A publicagbo do
extrato do "Termo de Doagbo" no Dibrio Oficial do
Estado devera ser providenciado pela FAPEAP,
nos termos da legislagao pertinente.

DO

Art. 14°. Em decorrbncia do Auxilio que
Ihe foi concedido, o OUTORGADO se compromete
a emitir pareceres tecnicos e cientificos em
assuntos de sua especialidade, quando solicitados
pela OUTORGANTE, gratuitamente e dentro do
prazo estipulado pela FAPEAP.

Paragrafo Primeiro: A nao observbncia
do disposto nesta Clausula, podera acarretar
bloqueio parcial ou total de recursos de Auxllios e
Bolsas sob a responsabilidade do OUTORGADO
em andamento devido compromisso assumido
com a OUTORGANTE.
CLAUSULA PECIMA QUINTA

BENEFICIARIO/FAPEAP

DO
CLAUSULA PECIMA TERCEIRA
PROPRIEDAPE INTELECTUAL E CRIACAO

OBSERVANCE PACOMPROMISSO PE
LEGISLAGAO RELATIVA A PROTECAO PA
VIPA HUMANA. UTILIZACAO PE ANIMAIS.PROTEGIPA

Art. 13°. Em situagbes em que as
atividades realizadas originarem resultados
materiais representados por inovagoes
tecnologicas, invengoes, aperfeigoamentos e
novos conhecimentos aplicbveis as atividades
economicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho, aumento da produtividade
dos fatores envolvidos, otimizagbo do uso de
recursos e insumos, ou, ainda, criagoes
intelectuais passiveis de protegbo.

Paragrafo Primeiro: A FAPEAP terb
direito de no minimo 5% e no mbximo de 1/3 (um
tergo) nos ganhos econbmicos auferidos, pelo
inventor, obtentor ou autor resultante de contratos
de transference de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de exploragbo de
criagao protegida.

Paragrafo Segundo: Entende-se por
ganhos econbmicos toda forma de royalties ou
quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploragbo direta ou por terceiros, deduzidas as
despesas, encargos e obrigagoes legais
decorrentes da propriedade intelectual.

Paragrafo Terceiro: As importances
percebidas a titulo de premiagao nbo se
incorporam, a nenhum titulo, a remuneragbo ou
salario do pesquisador publico.

Paragrafo Quarto: As partes envolvidas
na execucbo das atividades realizadas sob o
presente instrumento ou nele previstas, devem
assegurar o sigilo sobre os resultados alcangados,
parciais e finais, ate que esses tenham sido
adequadamente avaliados e os direitos envolvidos
devidamente reservados, sob as cautelas legais e
exigiveis.

DE ORGANISMOSMANIPULACAO
GENETICAMENTE MODIFICADOS. UTILIZACAO

DOS BENS : DE MATERIAL NUCLEAR. BIODIVERSIDADE,

PESQUISA EM TERRAS INDIGENAS EArt. 12°. Todos os bens patrimoniais
adquiridos com apoio financeiro ao projeto ficarao
na posse da INSTITUIQAO de execugbo do
projeto, que devera assinar o "Termo de Depbsito"
que sera firmado entre FAPEAP, INSTITUIQAO e
OUTORGADO.

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS BEM COMO DAS DEMAIS
EXIGENCES LEGAIS APLICAVEIS:

Art. 15°. Declaram o OUTORGADO e a
INSTITUIQAO EXECUTORA a qual esta vinculado
que e de sua exclusiva responsabilidade adotar
todas as medidas e providbncias que se fizerem
necessario para as permissbes e autorizagbes
especiais de carater btico, moral ou legal,
necessario para a execugao do projeto:

I. Quando da apresentagbo dos Relatbrios
Tbcnicos, estes deverao vir instruidos com as
devidas autorizagbes e permissbes legais para o
fiel cumprimento do objeto do projeto atinentes a
natureza da pesquisa quando assim for exigido;

II. As declaragbes a que se refere o inciso
acima, incluem , mas podem nbo se limitar, aquelas
emitidas por: Institute Brasileiro de Meio Ambiente
- IBAMA, Fundagao Nacional do Indio - FUNAI,

Paragrafo primeiro: O OUTORGADO, ao
adquirir os bens, devera imediatamente
encaminhar copia autenticada da nota fiscal ao
setor de patrimonio da INSTITUIQAO
EXECUTORA do projeto, que os registrars como
"Bens de Terceiros - FAPEAP", e ao Material e da
FAPEAP, que emitira o Termo de Depbsito a ser
assinado pelo OUTORGADO (1° depositbrio) e

INSTITUIQAO EXECUTORA (2° depositario).
Paragrafo Segundo: Os depositaries

responderao solidariamente pela manutengao do
bem em perfeito estado de conservagbo e
funcionamento , devendo ocorrer a expensas da
INSTITUIQAO
Depositario) todos os custos com seguro e
prestagao dos servigos de assistencia tecnica,
manutengbo preventiva e corretiva , para os bens
adquiridos para o projeto ate a restituigbo dos
mesmos a FAPEAP.

Paragrafo Terceiro: E vedada a
transferbneia dos bens para outro local ou
estabelecimento, sem previa e expressa
autorizagao da FAPEAP Se houver autorizagbo,

EXECUTORA (Segundo

Comite de Etica em Pesquisa - CEP, Comissao de
Etica no Uso de Animais - CEUA, Comissao
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Agenda
Nacional de Vigilancia Sanitaria
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga -
CTNBIO, Comissao Interna de Biosseguranga -
CIBIO e outras no caso em que a natureza do
projeto exigir;

ANVISA,

III. _ Declaram o OUTORGADO e a
INSTITUIQAO de vinculo, possuir os certificados
exigidos pela Legislagao de Biosseguranga,
estando apta a manipular organismos
geneticamente modificados e seus derivados, na
hipotese de execugao de projetos dessa natureza,
podendo comprovar mediante declaragbo que o
ateste, quando solicitada.
CLAUSULA PECIMA SEXTA

todas as despesas decorrentes da transferbneia
dos bens e os eventuais danos causados correrbo
por conta e risco exclusivo das Instituigoes
executoras

Paragrafo Quinto: Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer informagbo restrita
relativa ao mesmo, somente poderbo ser objeto de
divulgagbo ou publicagao, apos aprovagao
expressa da FAPEAP.

Paragrafo Sexto - Os direitos autorais
relativos aos resultados dos projetos, relatbrios,
sistemas, software, equipamentos, fotos, videos e
outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serbo considerados propriedade do
Coordenador/lnstituigao ate que ocorra liberagao
pelas partes envolvidas.

Paragrafo Setimo -A FAPEAP e o CNPq
reservam-se o direito de utilizar os dados, no todo

Paragrafo Quarto: A INSTITUIQAO
EXECUTORA do projeto devera fazer e manter,
com seguradoras idoneas , seguros nos valores
que forem compativeis com as praticas comerciais
usuais, que cubram riscos da aquisigbo, transporte
e remessa dos bens financiados com recursos do

SINCONV

DO
RESSARCIMENTQ DOS RECURSOS
FINANCEIROS CONCEDIDOSn°RegistroConvenio

820970/2015/CNPq/FUNDAQAO
TUMUCUMAQUE, ate o local da instalagao e
utilizagao destes, devendo qualquer indemzagbo

pelos mesmos ser paga em moeda corrente
nacional para substituir ou reparar os referidos

bens.

Art. 16°. O OUTORGADO ficara obrigado
a restituir os recursos financeiros concedidos
atualizados monetariamente e acrescidos dos
juros legais aplicados, levando em consideragbo
as datas dos repasses efetivamente realizados,
nos casos em que:

I - Nbo tenha sido executado o objeto
deste Instrumento , na forma e prazos aprovados;

II - Nao sejam apresentadas as prestagoes
de contas no prazo e na forma estipulados neste
Termo e apos tomada de contas especial;

Os recursos concedidos forem
utilizados em finalidades diversas nao
consonantes ao objeto do projeto aprovado;

IV - A prestagao de contas apresentada
nao seja aprovada pela FAPEAP;

V - Mesmo que sanado a inadimplencia,
podera o OUTORGADO ser suspenso do direito
de pleitear recursos da FAPEAP, pelo prazo de ate
24 (vinte e quatro) meses, por decisao da
Coordenadoria Cientifica e Tecnologica (CCT)
ratificado pela Diretora Presidente da FAPEAP.

VI - Caso o OUTORGADO venha falecer,
fica obrigada a Instituigao Executora e demais
pesquisadores membros da equipe do projeto a
devolver a FAPEAP o valor remanescente
constante em conta corrente especifica do Banco
do Brasil dispombilizado para o projeto. Se houver
interesse da equipe em db continuidade ao
projeto, esta, devera oficializar a FAPEAP

Paragrafo Quinto: Em caso de roubo,
furto ou outro sinistro envolvendo o bem, o
OUTORGADO ou a INSTITUIQAO, apos a adogao
das medidas cabiveis, deverb comumcar
imediatamente o fato b FAPEAP, por escrito,

juntamente com a justificativa e a prova de suas

causas, anexando copia da Ocorrencia Policial,
ficando o Outorgado/proponente a restituir o bem
ou valor correspondente, sem prejulzo ao erario
publico , sob pena de responsabilizagao .

Paragrafo Sexto: A publicagao do extrato
do "Termo de Depbsito" no Diario Oficial do Estado
devera ser providenciada pela FAPEAP, nos
termos da legislagao pertinente.

Paragrafo Setimo: O OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA comprometem-se a

fornecer a FAPEAP, sempre que solicitado, as

informagoes necessbrias a verificagao do uso dos projeto aprovado ou individualmente, sob pena de

bens e da sua localizagao, bem como do seu apuragao de responsabilidade e penalidade.
Paragrafo Nono - Os instrumentos de

vinculagao entre OUTORGADO e a equipe do

O OUTORGADO projeto devem contemplar a extensbo da cessbo
de direito de utilizagao de imagens e produtos

ou em parte, na divulgagbo dos projetos, na
disseminagao e na melhoria dos metodos e
estrategias empregados, respeitadas as
disposigbes referentes ao(s) direito(s) de
propriedade do(s) autor (es).

Paragrafo Oitavo - Na divulgagbo do
projeto, no todo ou em parte, as logomarcas das

III

partes envolvidas, deverao ser citadas, bem como
afixadas de forma padronizada, em todas as pegas
de divulgagao, incluidas as de natureza tecnica,

independentemente do meio, formate e suporte
utilizados. E, para a aplicagbo, a FAPEAP devera
aprovar o layout antes da produgao do material.
Os Coordenadores do projeto classificado na
Etapa III da chamada publica nao podem usar as
logomarcas fora do ambito e das disposigbes do

estado de conservagbo e funcionamento,

facultadas, ainda, inspegbes locais.

Paragrafo Oitavo: L

deverb informar a FAPEAP quando os bens em
poder serao devolvidos em razao de gerados para as agoes de implantagao eseu
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mdicando um novo Coordenador , atraves da
Instituigao Executora, para assinatura de um novo
Termo de Outorga de Auxilio Financeiro - TOAF.

Paragrafo Unico: A aplicagao de qualquer
penalidade prevista nesta Clausula Decima
Terceira sera precedida do devido processo legal,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA RESCtSAO
Art. 17°. 0 presente Instrument sera

automaticamente rescindido , a qualquer tempo, no
caso de descumprimento pelo OUTORGADO de

objetivo de realizarem reuniao com os

empreendedores locals e representantes do

SEBRAE.

projeto, para que produza os efeitos de direito,

bem como tornando sem efeito a publicagbo do

diSrio oficial do Estado N° 6876 do dia 11 de maio

de 2019. Esta portaria esta em consonancia com

as disposigoes previstas no Manual de Normas

e Procedimentos Administrativos da Agenda

de Fomento de Amapa S/A- AFAP.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se .
Macapa-AP, 27 de junho de 2019.

Macapa/AP 07 de junho de 2019

Ora. Mary de Fatima Guedes dos Santos
Diretora Presidente /FAPEAP

Decreto n°. 5866/2015

DA SILVA
Diretor Administrative e Financeiro/AFAP

RWEI

quaisquer exigencias deste Termo e na hipotese

de seu falecimento, sem prejuizo das penalidades
previstas na Clausula , Decima Sexta quando

cabiveis.

PORTARIA N° 063/2019- AFAP

O Presidente da Agenda de Fomento do
Amapa S/A - AFAP, usando das atribuigoes

que Ihe sao conferidas pelo Decreto Estadual
n° 4966, de 31 de dezembro de 2018 e tendo em
vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:
Designar GUARABICHABA MARTINS

FERREIRA - Diretor Tecnico e REINALDO DA
SILVA SANTOS
deslocarem da sede de suas atribuigoes -

Macapa/AP ate o municipio de Oiapoque/AP,

no periodo de 01 a 05 de julho de 2019, com o
objetivo de realizarem visita tecnica ao predio
do Museu Kuari dos povos indigenas
juntamente com o Super Facil - SIAC, bem
como definir espagos e adequagoes
necessarias para a prestagao dos servigos de
atendimento desta AFAP.

Esta portaria esta em consonancia com
as disposigoes previstas no Manual de Normas
e Procedimentos Administrativos da Agenda
de Fomento de Amapa S/A - AFAP.

Registre-se. PublicAje-fee. Cumpra-se.
Macapa-AP, 27 de junnp de 2019.

Paragrafo Unico - O presente instrument

podera ser rescindido por acordo entre as partes,
mediante previa e expressa comunicagao

formalizada por escrito, e precedida de anaiise da

CCT/FAPEAP quando for o caso, respeitadas as
obrigagoes assumidas com terceiros e desde que

cessadas as obrigagoes aqui pactuadas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA

bi

Dra. Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Cientifica e Tecnologica/FAPEAP

Decreto n° 5867/2015

DA Motorista para se
PUBLICACAO

Art 18°. A publicagao do extrato deste
Instrument no Diario Oficial do Estado (DOE) do
Amapa e condigao indispens&vel para sua efic£cia

e sera feito pela Fundagao de Amparo a Pesquisa

do Estado do Amapa - FAPEAP.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES

>'r. Julio Ce^ar Sa de Oliveira
Reitor/UNIFAP

Instituigao Executora

GERAIS:
saArt. 19°. O nao cumprimento dos

compromissos e obrigagoes estabelecidos no

presente Termo de Outorga implicara na

impossibilidade do OUTORGADO pleitear

qualquer auxilio junto a FAPEAP ou de agendas
de fomento conveniadas e acordadas, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades civeis ,
crimmais e administrativas cabiveis;

Dr. Wollner Materko
Outorgado

Sociedades de Econoraia Mista
Paragrafo Primeiro: Caso as obrigagoes

e compromissos aqui estabelecidos nao sejam
cumpridos, serao devolvidos a FAPEAP os f
beneficios, em valores atualizados; I

Paragrafo Segundo: A FAPEAP, a |
qualquer tempo, podera proceder a verificagbo da **

veracidade das informagoes prestadas;
Paragrafo Terceiro: A FAPEAP nao se

responsabiliza por qualquer dano fisico ou mental
causado ao OUTORGADO ou

SOUZA COSTAFRANCISCO DE A 5

Presiaei FAP

AFAP

| Publicagoes Diversas jFrancisco de Assis Souza Costa

PORTARIA N° 061/2019- AFAP

O Presidente da Agencia de Fomento do

a terceiros Amap£ S/A - AFAP, usando das atribuigoes

que Ihe sao conferidas pelo Decreto Estadual
Paragrafo Quarto: Na eventual hipotese n° 4966 , de 31 de dezembro de 2018 e tendo em

da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, o vista o Estatuto da Empresa.
OUTORGADO, fica obrigado a ressarcir a
Fundagao toda e quaisquer despesas que, em
decorrencia do processo,

administrativa ou judicial;

L.L PHORTY MINERACAO S. A.
CNPJN* 21.451.607/0001-60

NiR£ N°16300008237

“DEMQN8TTHACAO aoRflSULTADO DO EXERCtaO 31/12/2016"

decorrente da execugao do projeto;

RESOLVE:
Designar KELLY CRISTINA BRAGA DE

for solicitada via LIMA - Gerente Juridica , SHARLY DA SILVA

FERREIRA - Assistente Administrativo, JOSE
Paragrafo Quinto: Os valores recebidos ALTAMIR DE OLIVEIRA LOBATO - Gerente de

no ambito deste Termo, vinculados a Chamada Credito Rural, HUGO BRUNO SANTOS
Publics 003/2018 , de modo algum, caracterizarSo ARAUJO
vinculo empregaticio com a FAPEAP/CNPq, sendo REGINALDO COSTA VIANA - Motorista para se

deslocarem da sede de suas atribuigoes -
Paragrafo Sexto: Os casos omissos e as Macapa-AP ate o municipio de Ferreira

situagoes nbo previstas neste Termo serbo Gomes/AP, no dia 26 de junho de 2019, com o

resolvidos pela Diretora-Presidente da FAPEAP, objetivo de participarem de audiencia de

juntamente com a Coordenadoria Cientifica e conciliagao e instrugao, bem como
acompanhamento das agoes que tramitem na

Paragrafo Setimo: O presente TERMO comarca daquele municipio.
DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO podera
ser rescindido em qualquer tempo, por qualquer as disposigoes previstas no Manual de Normas
das partes, mediante comunicagao previa de 15 e Procedimentos Administrativos da Agencia
(quinze) dias por escrito da parte interessada .

RECEITA OPEKACWNAL BflUTA
Racailafa Vends daMwcadortea, Prodotss a Sarvigoi

'

!-) Inna0«t08 gobw Vantos de Mcrcadona

zy.ooq 871.14
. 4.860 102.81

Lkjukte 22-140.468^3
Gusto dj»M«.-csoqra«. Ver.<jidaB (CMV) 8,tD0.171.3»

14.040 298,99If!TOTAL DA RECEITA UQUIOA

t } DESPESAS ADUHWiaTRATTVAS 10.788 423,36
27 658,60

Ser<iC06 Contattei* 120.000 00
qlororw 3.000,00

EnertHa &4lricaAssistente Administrativo e 188,872,12
ComtKistlwtg A lnty>tic«inl«i 8878.380,39
Tgxas dlvetsw 19.S12.QO
Prd-Labiya 300.000JO

mera doagbo. 3attrtot a Oraanados 722.456.80
57 708.70INSS

S779610
Intamst 6 -646.00!

115.649,55
90 000,00

9 Ccrretoa

AjUBUW
MgtBftai da Expadieotl 186780,80
Material6a U«oa ConwiQ 2.278.543,80
OaapaaB com CfrprecUpgo 683.935,48

Tecnolbgica - CCT RESULTAOcT 3,264.873,43
(-) RESULTADO FINWCS1RO
(U Reoeitai Flrancaira
(" ) DMMMIFrunctia

26.570,«0

25.579,80Esta portaria esta em consonancia com RESULTAOO ANTEO DO IRPJ7C8LL
(-) -RPJ 488.894,08

280743,51
2JWJM.23

'(-> C&ll
RE8ULTADO UQUIDODO EXEROCtO

de Fomento de Amapa S /A - AFAP.

Registre-se. Publique-se. ftumpra-se.
Macapa-AP, 19 de junhta c h 2019.

7 M /Ap-31/12/2018
<7

£CLAUSULA VIGESSIMA - DA ADESAO AS

CLAUSULAS E CONDICOES DO TERMO DE
O

..L PHORTY>nNERA»6S. A

G6RALQO MAGELA GUERRA

DIRETOR PRESIDENTE
CPF (MF)n* 5*0 239 516-00

OUTORGA. FRANCISCO DE A OUZA COSTA
Art. 20. O OUTORGADO e a

INSTITUIQAO EXECUTORA declaram que tem
ciencia de todas as cl^usulas e aceitam, sem
restrigoes, o presente apoio como esta deferido e
se responsabilizam pelo fiel cumprimento de todas

^
,

as clausulas e condigbes do Termo de Outorga de Agencia de Fomento do Amapa S/A - AFAP,

Auxilio Financeiro . usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas

CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA- DO FORO: P^lo Decreto Estadual n° 4966 , de 31 de

dezembro de 2018 e tendo em vista o Estatuto

Presidentjp^lfAP

IGOR SANTOS DA SILVA
CPF-(MF)543 224.432-91

CRC/AP-002611/0-2
CQNTADOR

PORTARIA N° 062/2019 - AFAP

O Diretor Administrativo e Financeiro da

L. L. PHOR fY MINERACAO S. A.
CNPJ Np 28.451.807/0001^>0

NIRE 16300006237
BALANQO PATRB4C4ML EM31/12/20HArt. 21. As partes elegem o foro da

Comarca da Cidade de Macapa/AP, com exclusao da Empresa.

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ,

para dirimir questoes oriundas da execugao do

presente Termo de Outorga, que nbo puderem ser
resolvidas pelas partes administrativamente.
Paragrafo Unico: Assim, por estarem justas e

acordadas, assinam o presente Termo em 02

(duas) vias, cujo as originais ficarbo de posse da
FAPEAP, sendo que sera disponibilizada via e-
mail a do OUTORGADO correspondente ao

ATIVO PA33IV0

'1.734.64740 PA8SVO ORCULANTECiRCULANfTE 7 123.40S,43RESOLVE:
Designar FRANCISCO DE ASSIS SOUZA

Diretor Presidente, MARTINHO

Caixa 162 858,00 3.30X458,88
Banco SB8 184,00 Goopfwtoa 4 Pooer 2,110.667,93
ClieffiBs B 187 S45,80| GoW4a a Paper

2,800 300 00 Otxioatfc*TiltMirm
6.20M646I

133T.B78.4a
172.102.36Efitoqua da MBfcariorta [Auj

COSTA
FELIZARDO GUIMARAES DE OLIVEIRA -

Gerente de Credito e JOAO BOSCO

MEDEIROS DE LIMA - Motorista para se

deslocarem da sede de suas atribuigoes -

Macapa/AP ate o municipio de Porto

Grande/AP, no dia 28 de junho de 2019, com o

NAO CmCULANTE
fftEALtZAVEL A LONGO PRA20 MO.OOQ.OO
;Ai»g4c5e4 fuiancri«»
V6BIL.7AD0

BQO.aogoo PAMiVO NAo CIRCULANTE 1.»14,m.40
8.908.64388 Emcf4»Bmia « Flrwnaatwntot ianjqo 40

iToueis 3.000.000,00
M -jiais B Uterniros
Oimpulailores e PariWncos

26ST 12501
177 153,90 PATR1HOMO LiQUiOO

Maquinas a EquiparwrUos 2.190.780,50 C4BWgadg jggggtote 5 000,000,00
feTaoieiitas 1440.198 23 R094«v« t>4 C4ata t .SOCOOC.OC

Deproaacao Acuimjlada 1 128,375,45 R<gmiv« Luaw 2.509.656.2?r
17.941.451,44TOTAL DO ATIVO 17.948.451,48 TOTAL DO PAflSIVO
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Diretor Operacional e Tecrtico da Companhia, ©m

substituig§o ao Sr
’

Jos6 Cherem Pinto, brasileiro, casado,

engenheiro, RG n° 04.030879*3 SCC/RJ e CPF/MF n°
723.954.947-04, residente e domicihado em Sao Paulo/SP,

com enderego comercial na Rua Gomes dd Carvalho, n° 1996,

8° andar, Vila Olimpia, CEP 04547-006. 4.1 Nesse sentido, a

Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte eomposigSo,

para o mandato em curso , ou seja , at6 30.04.2020: (a) Luiz

Otavio Assis Henriques - Diretor Presidente; (b) Lourival

Teixeira dos Santos Sobrinho - Diretor Operacional e

T6cnico; (c) Silvio Alexandre Scucuglla da Silva - Diretor

Financeiro, (d) Sergio Ricardo de Marcon Fonseca - Diretor

Administrative 4.2 O Diretor, ora eleito , neste ato, tomou

ci§ncia de sua eleigao e a aceitou, conforme termo de posse

declarando nlo estar incurso em nenhum crime que o

1t'KMO CONCLllSlVO: *0 RRFSENTE BALANCO PATRIMONIAL, IMPORTOU TANTO NO A11VO, COMO NO

FASSIVD, NO VALOR DE Rt 17.9*8481,4« |OwsaM MftVttOMUo* • Qu*r»nta • CKn MU.
CiiiitrocenfOE e CVxHHint*eLinRB«I» > Quanrta•OrtoCenu«»}’.

Copia (ial ao Livn? DtAna 3* n" 001,ngMndo n» J<Jr*» ComerSW do £»Uflo do Amapi *
ob o xf 1MW0485-1,

cm 2a/O6>r^O10.

PODER
LEGISLAHV0

'*n~*:V
,UA»„

W*.(.lUrrhW

DIRETOR PRBWD6NTE
CPr {MF) n* 580J89 9HM0

PRESIDENCY DA CAMARA DE VEREADORES DE

PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Sf/tie •Sfr'fos of -
IGOR SANTOS DA SILVA
CPf^MT; 543.224.483-91,

CtWyAP-OOTB11.©*CONTADOR

anexo
impega de exercer atividades mercantis. 5. Encerramento:

Nada mais haverdo a ser tratado e inexistindo qualquer outra

manifestagao, foi encerrada a presente reuniao, da qual se

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada

por todos os conselheiros preserves. Os votos proferidos pelos

conselhelros nos termos do Estatuto Social da Companhia

serao juntados ao livro prdprio logo apds a transcrigSo da

presente ata. Presentes: Sr. Yujun Liu, Sr. Luiz Otavio Assis

Henriques, Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; Sr.

Antonio Eduardo Portella Ferreira da Costa, Sr. Carlos Alberto

Rodrigues de Carvalho, e Sr. Evandro Leite Vasconcelos.

Presidente da 'ftlesa: SR Lbiz Otavio Assis Henriques.

Secretaria da Mesa: Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava.

Declaro que a presente e cdpia fiel extraida do competente

livro JUCAP n° 20190061464 em 26/06/2019 Protocolo n°
190061464 em 17/06/2019. Dawis Barbosa Brito

'

- Secretdrio

PORTARIA N° 0121/2019 DE 29 de MAIO DE 2019

OECLARACAO DE VACANCIA DE CARGO.

O Presidente da Camara de

Vereadores de Pedra Branca do Amapari, no uso de
suas atribuigoes legais e de acordo com o artigo 15,
inciso lllda Lei Organica Municipal,

R E S O L V E :
Art. 1° Deciarar a vacancia do

LLPHORTV MINERACAO S. A.
CNPJ: 28.451.807/0001-60

NIRE: 1830006237 .
iNCJGES PE UQUIDE2EH 31 DE nF7FMHtK3PE 2P1B.

INDUCEDE uauroez CORRENTE

I.C =-
INDtCE DE LIQUIDS GERAi.

lt,75Sj«7.*a
LC = = 1,65\

cargo de Agente de Vigilancia, ocupado pelo servidor
MAICON JHONAN SOUZA GOMES, matricula 3221,
por motive de posse em outro cargo tnacumulavel.

Art. 2° A vacancia de que trata o
art. 1° desta Portaria, sera pelo prazo de 03 (tres)

anos, ou antes, desde que a pedido do servidor, a
partir da data em que o servidor estiver estavel no
outro cargo.

s135
IHJtTO.HLG - PCtPELf

SOLV^NCIA GERAL

ATIVQTOTAL

I’CtPTLP
= 4»,2 01

M3i.mn GeraI .

Prefeitura, Camaras

e Orgaos Municipals
ENDIVIDAMENTO TOTAL

Art. 3° Esta Portaria entra em

vigor na data de sua publicaqac, revogadas as
disposi^oes em contrario.

Pedra Branca do Amapari,29 de maio de 2019.

PC-PEL?

ATWO TOTAL
ET = S22SSL21 =c,5Q

i7.4*aASi.*a '

CPF/MF)N*5®28S.5fSOO

SANT06DASILVA '

/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAgOES

AVISO DE LICITA?AO
PREGAO ELETR6NICO N° 060/2019-

CCL/SEGOV/PMM

t IGOR
CPF fP543.224.482-81

CRC/AP-002811/0-2
CONTADOR

r
t

Ramndoflonato Braga2019 kl > *3 404 «* 101M0645L2.
. COnioa OK »TBI«CA^X>I0I41V& n o

M9TBCOLO: »»C066512 VM

1190;* «1«0* . IA81.6 JC-OOJ4 *!? .
. L FMotrr xx«fiiOoi- *

EoAMlt fl* rrooo* o-lv * 4« BauM..
^i/07yzci*• = >r.*.1.4p - gc>v - fcf

CMMZitlOZ a

CPFn* 475.U9.743-
Presidents 4a CVMPBAJucAP

1

4A'-A/‘
A VAud*/*.* iseuartM ,

Process© n° 25.01.117/2019-GCMM/PMM.
Objeto: AQUISIQAO DE VElCULOS
UTILITARIOS TIPO PICK UP E VAN, VElCULOS

ADMINISTRATES TIPO PASSEIO E

EMPRESA DE ENERGIA

CACHOEIRA CALDEIRAO S.A.
CNPJ/MF ; 17.200.920/0001-56 - NIRE: 16300001162

(“Companhia")

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARY DO CONSELHO DE

ADMINISTRAQAO EM 01/05/2018

1. Data, Hora e Local: Realizada em 01/05/2018, as I6h,

excepcionalmente na filial da Companhia, na Rua Gomes de CONVENIO DPCN: 269/DPCN/2018 — SICONV:

Carvalho, 1996 - 8° andar, Saia 8.5, Bairro Vila Olimpia CEP 865273-2018 e especifica$6es, quantltativos e
04547-006, em Sao Pauio/SP. 2 . p

^
sen

^
' \ ^

0‘ demais informagoes constantes no Termo de
instatada com a presenga do Presidente do Conselho de * ari c

AdministragSo Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e dos Referenda e SOUS respectivos anexos.
Conselheiros Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Abertura das propostas:

Sr. Antonio Eduardo Portella Ferreira da Costa, Sr. Yujun Liu,

Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho , e do Sr . Evandro

L©ite Vasconcelos, todos - por teleconference. 3. Mesa.

Assumiu a Presiddncia dos trabalhos o Sr. Luiz Otavio Assis

Henriques, que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos

Tolava para secretarici-lo. 4, Deliberates: Os membros do

conselho de administragSo aprovaram, por unanimidade, a

eleigSo, para o mandato em curso, a partir da presente data do

Sr. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho, brasileiro,

casado, engenheiro eletricista, RG n° 719136-7 e CPF n°
592.924.661-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com

enderego comercial na Rua Gomes de Carvalho , 1996, 8°
andar , CEP 04547-006, em S3o Paulo/SP, para o cargo de

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

REIATORIO DE GESTiO FISCAL

OEMONSTRATTVO SIMPLIFICADO DO RFLATORIO DE GCSTAO FISCAL

ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEOURIOAOE SOCIAL
JANElROKOie A ABRIU2019

R* 1
LRF, a-t, 49- Aneno 6

I FECEITA CORRENTE LIOUIDA

Rccelta Corrente Uqulda

Reccita Corrente Irquida Ajustade

VALOR

MOTOCICLETAS, que servir& como suporte na
viabilizag<lo das diversas a^bes realizadas pela

Guarda Civil Municipal de Macapa, conforme

35.701.133.12
35.701.133.12

% SOBRE A RCLVALOR

23.S10.657.80

19.278.611,58

18.314.681,29

17.3SO.750.69

DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total comPessonl - OTP

Llmlte Maximo (ind*MI,II e III, Art. 20 da LRF1-
UmHe Prudencial Iparigrafo unico, art . 22 da LRF) - <%>

Limlte (le Alerta ( IndSO II do §1' do art.50 da LRF} -<•*>

85.88

54.00
51,30

48,80

OfVIDA CONSDLiOADA

Dlulda Consolldafla Liquida

l lmlte Defhido par Resclucan do Senado Federal

54 SOBRE A RCLVALOR

-15,43

120.0015/07/2019 &s -5.508.702,33

42.841.359,74

08h00min. Inicio da disputa de pregos:

15/07/2019 as 09h00min, (horario de Brasilia). O

Edital do Pregao encontra-se disponivel na
ntegra no site www.licitacoes-e.com.br.

I GARANTIAS DE VAL0RE5

Total da* Garantias Concedldaa

Limito Dennldo por R**ciu;5o do Senado Federal

•A SOBRE A RCLVALOR

0,000 ,00
22 007.854.249.29

r OPERATESPE CRgDITOS

Operagoe* de CrSdito Interna* e External

Limite Detlnldo pelo Serado Federal para Operagfiee de Crtdllo 5.712,181.30

Externas e Interna*
OperagOei de CreditD por Anteclpagflo da Rscelta

Limite Detlnldo peto Senado Federal para Operagees de CrPctito

por Antecipa^ao da Recelta

% SOBRE A RCL

OTDO
16.00

VALOR

0,00

Macapd-AP, 01 de julho de 2019.
0,000,00

7,002.499.070,32

Dels&iinongao Dias
Preg<fe?rodapCL/SEGOV/PMM

I05E MARIA .„.«,,.1,..
nr A DF
OLr7EIRA;760

637B0276

JANILSON

SILVA
PCNHA:591S

9226291

PEPnnrfilu •»«—*»

UONTERO
JOR0AC:60V7
4566249

r.i*:iniccej

*ty
t
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Ul- -V.lA '* 14

PREFOTURAMUMCPALPORTOGRANDE
RELATCRJOceGESTAOFISCAL

DEMONSTRATTVO DE DESPESACOMPESSCAL

CRQAMENTDSFISCAE E DA SEGURCADESOCIAL
MU2018AABR/2019

RGF-ANEX01(LRF, art55,rciso I,atinea’'a'")

v r “T
DFSPIS.\ COMPFSSO.V. ''t 5

”J

R$1
BP NSCAm M

as m

m \ T I12915 JfLmss rez-TCif ABR2019 1
—^,

K'S'KSA HHITA OIV PlAHULil)

IVeoal Atr.u
'v’ffliafeii r<?ot:S5 Xfc'p:.r»

(kisrlkorPtrvilciu'tu»
Pe^o.ilbu!m> c

A|KKiiiKlc>lii>.Xt»cr.a

IXUIJ. ftt'-iiuofflim

Ouuai Jr*.-vn Je -,-scel,l«jni:iilo-,-fc xCMtv- ft ill' da

DEiPkSASN.VO rUMFVTAOAS / 15) :Ji*ii w IV daI4UH

lodai^ilnpul Dcoiu4o«iBKiiii»Rsii Dtamwu V,4ui<n»

lAvudircb .ie J«K4(.Ijkiildr painij isiUtar m da uniisrja

Gspftasiir txaciooi.AiltaiwaitlrpeiMo ntoiur»ii^uuspo

lunvot c faniMMla»cs FtursrO!A'anMn

;T'0,2T5^ 338:31* 61

i't5x*yt < 381seT.46

:IM.J72.i7
11451'«' Jt4 aVl’5

IV 5».;I i9.6l4.3J

<31 Sl'.St

201 SS3.36

’3411-53» Ci 2*2:: 24X:5i,tS MCiOUJ ILMA1I.M

’34t.lTJ.36 3'S.«!«II l.O.t'.sl .̂n :_
M3 S5*» 27«5.8.8181

15VI.37I 66 1.53VIII<1 I.VJ96/8.30 l.̂ Si OM

417819.62 •(.«) Trlvt X M>' 51

'18842* 42 ?«?/. S6.iS -A8r

m » F2.t38.01

m «43*4» «.15801

150.751." MV .fHH i“51.373.32 1.133.851.611 1.723 5M.W
no. 751— 5 un.ittH I.VI'PMMI ITSIKAIW

T»: 14'..'! :.87i.:o4 o: 1.951.iai4 i >y»:i».iri I.IULV'J.I'
.95.18 -S.S8 -̂os'.it .583 24412 .'<9<|7<J* 3!M-1i»,W

SS*a.t* »3^14 2 iA&OO t.48S.« l.VV&iW

•1« 1 -7.4'

!8.|7t.<:

21 iMJ-IdK-
25 »«.20L«-
2!.V’5.83U1

-H7.7rjt.t4

J2'.‘.5vi4S

•t9. tJA.K-
R9.SXi.lt-

8.»
BCC

ecc

3511It9?

18.102 jI

115-2,15

11 S“.t3

OiK776.5?

1.115.1? eco

SI2l.fi
:i’l.!>

6«:«o 8.00 OKIaoo 1.113

0.090*1aoo il.no

5^
0.020.181 fe*» 0.141 0» 080 o.os aoo 0,'W <1.00u.uo

020 0.900.1» 9j» 0.50 0j» 889 C.80 aoo o.« 3« 0.80 o.oco.oo
o.uo 9,5« 0.8990ft too 0.00 980 889 too 11.80 9.<M OKI o.ai 0.00

I - 153.U issI'l.’i
9» <«.147 76

!7153,11 iJJ4.1S.71 3I6V2 2I

8.38:s< 5W.:v *3.- 12.04

56.V12.W
26.51V.ei

22.60X69

<9417 72

424.94 27 610,60

57.5117.4«
51 7HV.50

J.'IH. IO

7s i<i.r*

28 9t-3

414lW,8fl

•1.571.82

I2.S57.SS

iv.itti.ir,
51*28

15.lG7.so

•15 150.46

41158.2*
2.8'7»

0.66*170

52V.Htl._-4l1
519.li4J.ll

9.953,«o.w 0.00

9.30235.50026
9.9898» 3.00 980 9,80 «.8G0.1» O.VJ 0.00 aco 0.9) 0811 II.IHI0.00
9,99».« s«i 9.00 886.0.09 'j.OO 9,00 .1.1» o.oo o.« 0.9? ii.n«o.cu

-x M-ISA I_KJ:':I)A.i.'.v i-E!i.S0:V.;iUi “n-i£ ;M 7253 1 2 -rf< S50.5P 224J.7^ S5 0.08rj ISU.-IIVOV li'iarro isusi'i M1.H7.65 1-.-.2 745.34 iaCAJ2.« HWtlflJJ »73470.53 2T.5IV.657.Hil

rn'mm -NS08KRCI

HI 7VTTA frtUU-’MT.ugas)*..Hi" uT;

v 17<*Blbms*iut*i**
ji»v:l*1;M8pKiiili5ri<.!> erasil*

. .;<l ? ui !6Pd»a’
- a-;t.HlA UOKJCfcNTS:UQi - SDA AX'SI’.UHiVI)

D!.S4,E9A tO'i.u.ruMKsSDAI. • DTPilTr "illl J - 111bl

I.LV9TI-:N9Csa?DGTr> JidtwT.II;111 m:. 20 Oal.Kiv

iivcn:yni/DrOsc!acsi.. = o ->.< • viI:J ;pu .̂.ru <u> at.;J S J^;
i-imn::ii:AIKKTI.:X_.- .lumr-iGUfjcMiidoji-ifo*!
Nett;

35.78! i» I’
0 oo

15 >31 153 IS

2.1il« o57 SO

I9.27S 611 41

I8.514.u5! .30

17.558.720»«

6S.5S

54,80

5120

4.HA.I
; - Durant? o^cetccio,somerteas despesaskjiidadass5oconsidctBdasexeculadas.Noeoctrrameiitodo exe/ddc,asdespesasnaorqubadas irtscriteem .-estesa pajar na>procC5sa6os sSo

tambiinconsideradasexecutedas.Dessa fcxma,para maior Iransparenda,as desposasexeculadases&3 segEgadasent

a) DespesasSquidai^consid0radasaqLidase(Tiquehouveaen1rega (lomateria(C)useivito,nostemicsdoart.63 cfeiLei 432O/S4;

b] Degpesasempen/tadas inasnaoiqtidactas,insaftas ecnRcstjsaPagarnao-procgssadcs,coi-sidefadas (qiidadcsnoeocerramertedoexerccio,pof foi^a IncteoIdoart35 da Lei

4-32W64

2 -ACSiraralyluTlctialnaogastafa mats desetentapercentoctesua recetacomfcfiadepaqamento. induicloogastocom osutejdbdeseus
^

Vereadores,nosteonosdoAit 2&AdaL£i1(rt /2D00

FONTE- SCPI-CcntefcSdade(92SL2S.101],PREFBTURAMUI^CPALPORTOGRAhDE,Datartiora daemissao:31/ma/2019 12he41m"

Assinadode forma
digital por JOSE MARIA
BESSA DE
OLIVEIRA:26063280278

Dados:2019.06.IS
11:25:23 -03'03’

PoffariaN°389de2018

JOSE MARIA

BESSA DE

OLIVEIRA:26063

280278

PEDRO CELSO Assinadode formJ

MONTEIRO

WELDSON * Assinadod? forma
digital por WCLDSON
ARAUJO DA
S4LVA:7425RAOr> JCVI
Dados: 2019.06.13
11:29:35-03W

JANILSON '
SILVA

PENHA:69189 “
226291

• digital por PEDRO
CELSO MON~EIRO ARAUJO DA

SILVA:74258
605204 /

K

» hum - * unjubW^i .AKLMM

JORDAO:6017 J0RDA0:6C)’745£10249
Dado5:2019,06,13
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