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Designar Clélia Jeane da Silva Reis Gondim. Secretaria Adjunta
de Gestão e Planejamento, para exercer, acumulativamente e em substituição,
do cargo de Secretário de Estado da Saúde, durante o impedimento do titular ,
no período de 22 a 25 ce agosto dc 2019.DECRETOS

ANTÔNIO WALOÊZ GÓES DA SILVA
Governador

DECRETO N° 3611 DE 23 DE AGOSTO DE 2019
CM cada- 0S38BM9 Cod CRC:333i2f.fi
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SÉS Does

O 60VERNA DOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pele art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, e tendo em vista o contido no Of ício n° 2492/2019-SESA,

DECRETO N° 3613 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapa, c/c o art. 46, da Ui n° 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com
os Decretos n°s 0308, de 06/02/18 e 4973, de 31/12/ 18,

R E S O l V E :

Autorizar João Bittencourt da Silva, Secretário de Estado da
Saúde, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá- AP, até a cidade de

Belém-PA, a fim de realizar visita técnica à Secretaria de Saúde do Estado do
Pará. com agenda de reuniões acerca de assuntes referentes à assistência
oftalmológica e à paccuaçào e regulação de serviços dos quais náo dispemos
no Estado e os quais prestamos á população do ABC paraense, no penotío de
22 a 25 de agosto de 2019.

D E C R E T A :

Art. Io Ficam acrescidas à Gerência do Projeto "Articulação

Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão", subordinada ã
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pú blica. 02 (duas) Gerências
Setoriais de Articulação Institucional, em nível de CDS-2.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ 6ÓE5 DA SILVA

Governador
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DECRETO N° 3612 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

DECRETO N° 3614 DE 23 DE AGOSTO DE 2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuiçòes

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do

Amapá, e tendo em vista o contido no Of ício n° 2492/2019-SESA,
O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 46. da Lei nw 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o
Decreto n° 3613, de 23/08/ 19,

R E S O L V E :
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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:Renata Apóstolo Santana 

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: Neiva Lúcia da Costa Nunes

Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues

EAP: Jorielson Brito Nascimento

Cultura: Evandro Costa Milhomen

Detran: Inácio Monteiro Maciel

Hemoap: Ruimarisa Monteiro Pena Martins

Fazenda: Josenildo Santos Abrantes 

Procon: Eliton Chaves Franco

Desporto e Lazer: José Rudney Cunha Nunes

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

R e S O L V E :

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os
cargos em comissão da Gerência do Projeto "Articulação Institucional de
Desenvolvimento Setorial da Gestão", da Secretaria de Estado da Justiça e
Segurança Pú blica;

CÓDIGOdARGO/FUNÇÃOSERVIDOR
Gerente Setorial de Articulação
InstitucionalMarizete de Souza Cardoso CDS-2

Gerente Setorial de Articulação
Fábio de Sousa Nobre CDS-2Institucional

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3615 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferência do Serviço
Ativo da Pol ícia Militar do Estado do
Amapá para a Reserva Remunerado, " A

PEDIDO", do Io SGT QPPMC JOÃO
BATISTA LOPES DA PAZ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Lei Complementar n" 0084, de 07 de abr.l de

2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), em consonar.cia com a Lei

n9 1.813, de 07 de abril de 2014, e tendo em vista o teor do Processo n°

340101.0001442/2019- DIP ,

R E S O L V E :

Art. Io Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva

Remunerada, “A PEDIDO*1, o 1 ° S6T QPPMC João Batista Lopes da Paz ,

Matricula n° 0040428-4-01, pertencente ao Quadro do Estado do Amapá, nos
termos do art. 42, da Constituição Federal, c/c cs arts. S3, ^ Io, 2o e 3o; 113,

inciso I e 114, inciso I. da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá;, em consonância com os arts. 19,

inciso I; 21, §§ Io e 2o,da Lei n° 1.813. de 07 de abril de 2014.
Art. 2Ô Os proventos devidos na inatividade terão como base o

que determina a Lei Complementar nD 0084, de 07 de abril de 2014 e a Lei n°
1.813, de 07 abril de 2014, calculados sobre o subsídio de \° SGT PM. sendo-
lhe assegurado todos os direitos pecuniários c prerrogativas previstas nos
diplomas legais pertinentes.

Art. 3o A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o

disposto nos arts. I l l , inciso I, Parágrafo ú nico e 112, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

Art . 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3616 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferência do Serviço
Ativo da Pol ícia Militar do Amapá para a
Reserva Remunerada. "A PEDIDO", do
MAJ QOPMA PAULO RONALDO CARVALHO
GUIMAR ÃES .

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do

Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79, de 2 / de maio
de 2014; consoante o Termo de Convénio instrumentalizado no Processo n°

05100.007854/2014-16. publicado no D.O.U n’ 121, de 27 de junho de 2016,

que entre si celebram a União e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá ),

e tendo em vista o teor do Processo n° 340101.0001500/2019- DIP,

R E S O L V E:

Art . Io Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva

Remunerada, “A PEDIDO’, o MAJ QOPMA Paulo Ronaldo Carvalho Guimarães.

pertencente ao ex-Território Federal do Amapá, cedido à Policia Militar do

Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, c art. Io, §
2°, da Emenda Constitucional n° 79. de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,
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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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incisos I, 11, III, alínea “h"; 53, § 2o, inciso I; 92, inciso I; 93, caput, da Lei nc
6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Policias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondònia e Roraima.1.

Art. 2° Por se tratai de servidor do Quadro da União, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n° 10.486, de 04 de
julho de 2002 e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula Quinta
do convénio firmado entre a União e o Estado do Amapá.

Art . 3° A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l, inciso I, Parágrafo ú nico c 112, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

Art . 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroauvos a contar de 10 de julho de 2019.

DECRETO N® 3618 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre o transferencia do Serviço
Ativo do Pol ícia Militar do Amapá para o
Reserva Remunerada ,

"A PEDIDO", do 2o

TEN QEOPM JOLÉO ATAÍDE D VILHENA .

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio
de 2014; consoante o Termo de Convénio instrumentalizado no Processo n°
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U n’ 121, dc 27 de junho de 2016,
que entre si celebram a Uniáo e o Estado do .Amapá, c/c a Lei Complementar
n° 0084. de 07 de abnl de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá),
e tendo em vista o teor do Processo n® 340101.0001489/2019- DIP,

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

R E S O L V E:

Art. 1° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada, "A PEDIDO", o 2° TEN QEOPM Joléo Ataíde de Vilhena,

pertencente ao rx-Territorio Federal do .Amapá, cedido ã Policia Militar do
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, e art. 1°, §
2o, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,
incisos I, II, III, alínea uh”; 53, § 2o. inciso I; 92, inciso I; 93, caput, da Lei nô

6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Policias
Militares dos Temtõnos Federais do Amapá, de Kondõnia e Roraima).

Art. 2° Por se tratar de servidor do Quadro da Uriáo, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n° 10.486. de 04 de
julho de 2002 e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula Quinta
do convénio firmado entre a Uniáo e o Estado do Amapá.

Art. 3° A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
dc Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arcs. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar
n° 0084, dc 07 dc abril de 2014.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
corn efeitos retroativos a contar de 10 de julho de 2019.

OM *«3250 C*3 CRC 47BCBA
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DECRETO N® 3617 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferencia do Serviço
Ativo da Polícia Militar do Amapá para a
Reserva Remunerada ,

“A PEDIDO", do
MAJ QOPAAA ABRAÃO PEREIRA ARRELIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe sào conferidas pelo art. 119. inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio
dc 2014; consoante c Termo de Convénio instrumentalizado no Processo n°
05100.007854/2014-16. publicado no D.O.U n° 121, de 27 de junho dc 201Ó,
cue entre si celebrara a União e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar
n° 0084, tíe 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá),
e tendo em vista o teor do Processo n° 340101.0001455/2019-DIP ,

R E S O L V E: ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

Art. 1° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada, ‘A PEDIDO', o MAJ QOPMA Abraão Pereira Arrelias,

pertencente ao ex-Temtóric Federal do Amapá, cedico á Polícia Militar do
Estaco do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, c art. Io, §
2o, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,

incisos I , II, III , alinea -h ”; 53, § 2o, inciso I; 92, inciso I; 93, caput, da Lei n°
6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Policias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima).

Art. 2° Por se tratar de servidor do Quadro da União, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n1* 10, 486, de 04 de
julho de 2002 e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula Quinta
do convénio firmado entre a Uniáo e o Estado do Amapá.

Art, 3® A Diretória de Inativos c Pensionistas da Pol ícia Militar
do Amapa efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l, inciso I, Parágrafo ú nico e 112, da Lei Complementar
n* 0084, de 07 de abrii de 2014.

Art . 4® Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos o contar de 10 de julho de 2019.
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DECRETO N® 3619 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferencia do Serviço
Ativo da Pol ícia Militar do Amapá para a
Reserva Remunerada. ”A PEDIDO", do
MAJ QOPMA RAIMUNDO NONATO BORGES
DE ARAÚJO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XV, da Constituição do Estado do
.Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n 79, dc 2 / de maio
de 2014; consoante o Termo de Convénio instrumentalizado no Processo ri1

05100 007854/2014-16. publicado nc D.O.U n° 121, de 27 de junho de 2016.
que entre si celebram a União e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar

n° 0084, de 07 dc abril dc 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá),

e tendo em vista o teor do Processo n® 340101.0001460/2019-DIP,

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador R E S O L V E:

Art 1 ® Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada, JA PEDIDO”, o MAJ QOPMA Raimundo Nonato Borges de
Araújo, pertencente ao ex-Territóno Federal do Amapá, cedido à Policia Militar

Cód «ATOE Cee CRC DAC870E
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do Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal , e art. Io,
§ 2°, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 dc maio de 2014, c/c os arts. 50,
incisos I, II, III, alinea *h*; 53, § 2°. inciso I; 92, inciso I; 93, caput, da Lei n°
6.652, dc 30 de maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Polícias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima}.

Art. 2° Por se tratar de servidor do Quadro da Uniào, os
proventos devidos terão ccmo base o que determina a Lei n° 10.486 , de 04 de
julho de 2002 e demais diplomas legais pertinentes , conforme Cláusula Quinta
do convénio firmado entre a União e o Estado do Amapá.

Art. 3o A Diretória de Ir.ativcs e Pensionistas da Policia Militar
do Amapa efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l , inciso I, Parágrafo único e 1 1 2, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4o Este Decreto entra em viger na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a contar de 10 de julho de 2019.

6.652, de 30 de maio de 1979 ( Estatuto dos Policiais Militares das Pol ícias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima) .

Art. 2o Por se tratar de servidora do Quadro da União, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n° 10.486, dc 04 de
julho de 2002, e demais diplomas '.egais pertinentes, conforme Cláusula
Quinta do convénio firmado entre a Un:ão e o Estado do Amapá.

Art. 3o A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do .Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l , inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 dc abril de 2014

Art . 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

com efeitos retroativos a contar de 10 de julho dc 2019.

4NTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3622 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferência do Serviço
Ativo do Pol ícia Militar do Amapá, paro a
Reserva Remunerada, “A PEDIDO", da MAJ
QOPIAA EUNICE MARIA MORAES CORRÊA

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe sáo conferidas pelo art . 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79/2014;
consoante o Termo de Convénio instrumentalizado no Processo n°
05100.007854/2014 16, publicado no D.O.U n° 121, de 27 de junho de 2016,
que entre si celebram a União e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) ,

e tendo em vista o teor do Processo n° 340101.0001474/2019- DIP,

DECRETO N° 3620 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferência do Serviço
Ativo da Polícia Militar do Amapá para a
Reserva Remunerada,

"A PEDIDO", do 2o

TEN QEOPM MARLÍRIO BARROS PINTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe sãc conferidas pelo art . 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio
de 2014; consoante o Termo de Convénio instrumentalizado no Processo n°
05100.007854/2014- 16, publicado no D.O.U n° 121, de 27 de junho de 2016 ,
que entre si celebram a Uniáo e c Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto cos Militares do Estado do Amapá),

e tendo em vista 0 teor do Processo n ® 340101.0001481/2019-DIP.
R E S O L V E :

Art. 1 ° Fica transferida para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada. *A PEDIDO*, a MAJ QOPMA Eunice Maria Moraes Corrêa.
pertencente ao ex-Território Federal áo Amapá, cedida a Policia Militar do
Estado do Amapá, nos termes do art. 42, da Constituição Federal, e art . 1 §
2o, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,
incisos I, II, III , alinea “h"; 53, § 2o, inciso I; 92, inciso 1; 93, caput, da Lei n°
6.652, de 30 de maio de 1979 ( Estatuto dos Policiais Militares das Policias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima) .

Art . 2° Por se tratar de servidora do Quadro da Uniào, os
proventos devidos terão como base 0 que determina a Lei n° 10.486. de 04 dc
julho de 2002, e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula
Quinta do convénio firmado entre a Uniào e o Estado do Amapá.

Art. 3° A Diretória de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l , inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

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

com efeitos retroativos a contar de 10 de julho de 2019.

R E S O L V E:

Art. 1 ° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada. “A PEDIDO” , 0 2° TEN QEOPM Marl írio Barros Pinto,

pertencente ao ex-Território Federal do Amapá, cedido à Policia Militar do
Estado do Amapá, nos termos do art . 42, da Constituição Federal , e art. Io, §
2o, da Emenda Constitucional n° 79. de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,

incisos I , II , IR, alínea “h"; 53, § 2o, inciso I; 92, inciso 1; 93, caput, da Lei n°
6.652, de 30 dc maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Policias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima).

Art . 2o Por se tratar de servidor do Quadro da União, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n° 10.486 , de 04 de
julho de 2002 e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula Quinta
do convcnio firmado entre a Uniáo e o Estado do Amapá .

Art. 3° A Diretória de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. I l l , inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar
n° 0084, dc 07 dc abril de 2014.

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

com efeitos retroativos a contar de 10 de julho de 2019. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3623 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferência do Serviço
Ativo da Polícia Militar do Amapá, para a
Reserva Remunerada, " A PEDIDO", da CEL
QOPMC PALMIRA DAS NEVES BITTENCOURT

DECRETO N° 3621 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transferência do Serviço
Ativo da Pol ícia Militar do Amapá, para a
Reserva Remunerada. "A PEDIDO", da 2o

TEN QEOPM MARISE SOCORRO AfAOPAS

TÁVORA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79/2014;

consoante o Termo de Convcnio instrumentalizado no Processo n°
05100.007854/2014- 16, publicado no D.O.U n° 121, de 27 de junho de 2016.
que entre si celebram a Uniào e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementai
n® 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estadc do Amapá) ,

e tendo em vista o teor do Processo nc 340101.0001474/2019-DIP,

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XV, ca Constituição do Estado do

concordância com a Emenda Constitucional n° / 9/2014;

Termo dc Convénio instrumentalizado no Processo r.°Amapá, em
consoante o
05100.007854/2014- 16, publicado no D.O. U n° 121 , de 27 de junho de 2016,

que entre si celebram a União e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar
nft 0084. de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) ,

e tendo em vista o teor do Processo n® 340101.0001474/2019-DIP,

R E S O L V E :

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

Remunerada, “A PEDIDO", a CEL QOPtAC Palmira das Neves Bittencourt.

pertencente ao ex-Território Federal do Amapá, cedida à Policia Militar do
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal , e art. Io, §

2o, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,

incisos I , II , III, alinea "h*; 53, § 2®, inciso I; 92, inciso I; 93, caput, da Lei n®

6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Policies
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima).

Art . 2° Por se tratar de servidora do Quadro da Uniào, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n° 10.486, dc 04 de

R E S O L V E :

Art. 1 ° Fica transferida para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada, “A PEDIDO*, a 2° TEN QEOPM Maris* Socorro Amoras Tóvora.

pertencente ao ex-Território Federal do Amapá, cedida à Policia Militar do
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, e art . Io, §
2®, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,

incisos I, II , III, alinea *h"; 53, § 2°, inciso I; 92, ir.ciso I; 93, caput, da Lei n°
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julho de 2002, e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula
Quinta do convénio firmado entre a Uniào e o Estado do Amapá.

Art. 3o A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo ú nico e 112. da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a contar de 16 dc julho dc 2019.

R E S O L V Ê :
Art. Io Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de

Contribuição, com proventos integrais e com paridade, na forma da Lei. à
servidora Liuba Rosa Semblano Silveira, ocupante do cargo de Provimento
Efetivo dc Fisioterapeuta, Classe Ia , Padrão V, Matricula n° 400823. lotada na
Secretaria de Estado da Saúde, pertencente ao Quadro áe Pessoal Civil do
Estado do Amapá.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA

GovernadorANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3627 DE 23 DE AGOSTO DE 2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, considerando o disposto no art. 6o. da EC n° 41/2003, c/c os arts. 40,
indsos I, II. Ill, IV e §§ Io e 2o; 89, caput e 91, § Io, da Lei n° 0915, de 18 de
agosto de 2005, e em face do que consta no Processo n° 2019.04.0921P-
AMPREV.

DECRETO N° 3624 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre o transferencio do Serviço
Ativo da Pol ícia Militar do Amapá, para a
Reserva Remunerada, "A PEDIDO", da 2°
TEN QfEOPM ELMARA SILVA FERNANDES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, em concordância com a Emenda Constitucional n° 79/2014;
consoante o Termo de Convénio instrumentalizado no Processo n°
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U n° 121, de 27 de junho de 2016,
que entre si celebram a União e o Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) ,

e tendo em vista o teor do Processo n° 340101.0001476/2019-DIP,

R E S O L V E :

Art. Io Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de
Contribuição, com proventos integrais e com paridade, na forma da Lei, à
servidora Neves Maria Machado, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de
Professor, Classe “D", Padrão 19, Matricula n° 320293, lotada na Secretaria de
Estado da Educação, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do
Amapá

R E S O L V E :

Art . Io Fica transferida para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada, “A PEDIDO", a 2o TEN QEOPM Elmaro Silva Fernandes,

pertencente ao ex-Território Federal do Amapá, cedida à Policia Militar do
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, e art. Io, §
2o, da Emenda Constitucional n° 79, de 27 de maio de 2014, c/c os arts. 50,
indsos I, II, III, alinea “h"; 53, § 2o, inciso I; 92, intiso 1; 93, capul, da Lei n°
6.652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Policias
Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima).

Art 2o Por se tratar de servidora do Quadro da União, os
proventos devidos terão como base o que determina a Lei n° 10.486, de 04 de
julho de 2002, e demais diplomas legais pertinentes, conforme Cláusula
Quinta do convénio firmado entre a União e o Estado do Amapá.

Art . 3o A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o
dispesto nos arts. I l l , inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar
n° 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a contar de 10 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3628 DE 23 DE AGOSTO DE 2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições

que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXII. ca Constituição do Estado do
Amapá, considerando o disposto no art. 40, § Io, inciso III, alínea “a°, da
CF/1988 (com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41, de
19/12/2003), c/c os arts. 22, inciso I; 30 e seus parágrafos; 31; 89, caput c
91. § Io. da Lei Estadual n° 0915, dc 18 de agosto de 2005. e cm face do que
consta no Processo n° 2010.04.1223P- AMPREV ,

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador R E S 0 L V E :

Io Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de
Contribuição, com proventos integrais e sem paridade, na forma da Lei, à
servidora Maria Lúcia Rodrigues Manfredo, ocupante cargo de Provimento
Efetivo de Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão IV. Matricula n°833703, lotada na Secretaria de Estado da Administração,
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA

Governador
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DECRETO N° 3625 DE 23 DE AGOSTO DE 2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, diante do exposto e com fundamento na CF/1988 (art. 40, § 1®, inciso
I) e na Ui nc C9I5/2005 (art. 20, incisos II.§§ 3° e 4°; 30; 89, Parágrafo umeo
c 91. § 2°), c em face do que consta no Processo n° 2018.03.0672P-AMPREV,

R E S O L V E :
Art. Io Conceder Aposentadoria por Invalidez ao servidor Arli

AWo Pereira Picanço, com provemos integrais proporcionais e sem paridade,
na forma da Lei, no cargo de Provimento Efetivo de Professor, Classe C, Padrão
C3, Matricula n® 1106953, lotado na Secretaria de Estado da Educação,

pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a contar de 12 de março de 2018.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETO N° 3629 DE 23 DE AGOSTO DE 2019
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições

que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, considerando o disposto no art. 6°, indsos I, II, III e IV, da EC n°
41/2003, c/c os arts. 40, indsos I, II, HI, IV e §§ Io e 2°; 89, caput e 91, § 1®,
da Le: n° 0915, de 18 de agosto de 2005, e em face do que consta no Processo
n° 2019.04.1092P-AMPREV,

R E S O L V E :
Art. Io Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de

Contribuição, com proventos integrais e com paridade, na forma da Ui, à
servidora Rosemary de Souza Silvo Santos, ocupante do cargo de Provimento
Efetivo de Professor, Classe “4C2", Padrão 19, Matricula n° 318744. lotada na
Secretaria de Estado da Educação, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapá.
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DECRETO N° 3626 DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Art. 2° Este Decreto entra em viger na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA

Governador
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, considerando o disposto no art. 6o, incisos 1, II, III e IV, da EC n
41/2003, c/c os arts. 40, incisos I, II. Ill, ÍV e § 2°; 89, caput e 91, § Ia. da Lei
n° 0915, de 18 de agosto de 2005, e em face do que consta no Processo n°
2019.04.0960P-AMPREV,
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RESOLVE:Gabinete de Segurança Institucional

Ten. Cel. QOPMC Cláudio Braga Barbosa
Órgãos Estratégicos de Execução Art. 1o - Autorizar o deslocamento

do Oficial abaixo subscrito, da sede de suas
atribuições em Macapá-AP, até a cidade de
Brasília-DF, no periodo de 20 à 22 de agosto de
2019, para serviço de assessoramento,
segurança e apoio institucional ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.

PORTARIA N°. 031/2019 - GSI/GEA
Gabinete do Governador
Marcelo Ignácio da Roza

O Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional do Governo do Estado do Amapá,
usando das atribuições que lhe sào conferidas
polo Decreto Governamental n° 0127/2019, de
07 de janeiro de 2019, e tendo em vista a
autorização do excelentíssimo Senhor
Governador do Estado.

- 2o Ten QOPMA Willian Souza Martins

Art. 2o • 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
diárias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapá, o setor responsável deverá
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniários a que faz jus.

Macapá-AP, 19 de agosto de 2019.

P O R T A R I A N° 028/2019-GAB/GOV

RESOLVE:O CHEFE DE GABINETE DO
GOVERNADOR, no uso da faculdade de
delegação, que lhe é conferida pelo inciso
II, do art. 123, da Constituição Estadual e
Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e
tendo em vista o teor do Memo n°
003/2019-CA,

Art. 1o - Autorizar o deslocamento
dos militares abaixo subscritos, da sede de
suas atribuições em Macapá-AP, até o

| Município de Tartarugalzinho-AP, no dia 09 de
agosto de 2019, para serviço de
assessoramento, segurança e apoio
institucional ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado.

Jkietfo K X
BRAGA BARBOSA A CE

Chefe do Gallinete de SeW^Wa>r
Cl

itucionalR E S O L V E: - TEN PM WILLIAM SOUZA MARTINS;
- SUB TEN PM MAURO JORGE BARBOSA

PEREIRA;
- SGT PM LUCIVANDRO ARAÚJO OLIVEIRA;
- SD PM JORGE RODRIGUES DA SILVA NETO.

Designar o servidor CARLOS LUIZ
PEREIRA MARQUES, Chefe Adjunto de
Gabinete, Código CDS-4, lotado neste
Gabinete do Governador, para viajar da
sede de suas atribuições Macapá-AP, até
os Distritos de Carnot e Lourenço, no
município de Calçoene-AP, para
verificação de execução das obras do
Programa Luz Para Todos, executado pela
Companhia de Eletricidade do Amapá -
CEA, para subsidiar o planejamento do
evento de inauguração da obra do Distrito
de Carnot, com a presença do
Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, no dia 21.08.19.

Polícia Militar
Cel.PM José Paulo Matias dos Santos

Art. 2o - De acordo com o art. 4o,
alínea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diárias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapá, o setor responsável deverá
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniários a que fazem jus.

acapá-AP, 09 de agosto de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2019-PMAP
Processo SIGA n° 00020/PGE/2018
Pregão Eletrónico n° 067/2018-CLC/PGE
ARP n° 008/2019-CLC/PGE

CLÁUTTRTBRAGA BARBOSA—CELY30P
Chefe do Gaoíncte de Seguran

vigência:
22/02/2019 a 22/02/2020 - DOE n° 6867/2019,
Proc. Utilização SIGA n° 00010/PM/2019
Proc. SIPLAG n° 340101.2019.00311-DQFicional

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
em Maqapa-AP,

Contratante: Polícia Militar do Amapá CNPJ n°06.023.862/0001-16. Contratada: C. M. DE
OLIVEIRA E CIA LTDA EPP, CNPJ n°84.417.377/0001-30. Fundamento Legal: art. 37,
inciso XXI da CF/88; Lei n° 10.520/02; LC n°123/06, alterada pela LC n° 147/14; LC Estadual
n° 108/18; DF n° 8.538/15; DF n° 5.450/05; DE n°

PORTARIA N°. 032/2019 - GSI/GEA
tô de 2019.

O Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional do Governo do Estado do Amapá,
usando das atribuições que lhe sào conferidas
pelo Decreto Governamental n° 0127/2019, de
07 de janeiro de 2019, e tendo em vista a
autorização do excelentíssimo Senhor
Governador do Estado.

/n! MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe de Gabinétqrdo Governador

2.648/07, Lei n° 8.666/93 e Lei n° 8.078/90.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios
(açúcar) para a PMAP. Dotação e Preco:
Unidade 340101, Fonte 101-RTU, Ação: 2314,PT
n°: 1.34.101.08.243.0037.2314.0.160000, ND:
339030, , NE n° 2019NE01583, de 24/07/19
(emitida em 24/0771«)- R$ 1.595,52. Vigência: de
07/08/19 até o recebrnento definitivo do objeto.
Data de assinatura: 07/08/19.

RESOLVE:P O R T A R I A N° 029/2019-GAB/GOV
Art. 1o - Autorizar o deslocamento

do Oficial subscrito, da sede de suas
atribuições em Macapá-AP, até a cidade do
Brasilia-DF, nos dias 14 e 15 de agosto de
2019, para serviço de assessoramento,
segurança e apoio institucional ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.

O CHEFE DE GABINETE DO
GOVERNADOR, no uso da faculdade de
delegação, que lhe é conferida pelo inciso
II, do art. 123, da Constituição Estadual e
Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e
tendo em vista o teor do Memo n°
008 2019-CAEPI, - CAP QOPMA Raimundo de Nazaré

Homobono Belfor
Macapá-AP,1'6 pe agosto de 2019.
^ 1 Hs f 'D£S DÀ SlLVÂ - CEL QOPMC

administrativo da PMAP

R E S O L V E: Art. 2o - De acordo com o art. 4o,
alínea b, do Decreto n° 1472, de 04 de abril de
2002, que altera a tabela dos valores das
diárias dos servidores civis e militares do
Estado do Amapá, o setor responsável deverá
providenciar os procedimentos referentes aos
direitos pecuniários a que faz jus.

Vlacapá-AP,14 de agosto de 2019.

CLu.cX^O
CLAUDIO BkAGA BARBOSA - £EL\}OP,

Chefe do Gabinete de Seg

VALDDesignar o servidor ANTONIO DE
JESUS SOUSA ROCHA, Assessor Técnico
Nível ll/CAI, Cód. CDS-2, para viajar da
sede de suas atribuições Macapá-AP,
atribuições Macapá-AP, até os Distritos
de Carnot e Lourenço, no município de
Calçoene-AP, com o objetivo de viagem
precursora para preparar a visita do
Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, para a inauguração do sistema de
interligação de energia 24 horas nas
citadas comunidades, nos dias 21 e
22.08.19.

EXTRATO DO CONTRATO N° 012/2019-PMAP
Processo SIGA n° 00054/PGE/2018
Pregão Eletrónico n°010'2019-CLC/PGE
ARP n° 040/2019-CLC/PGE
25/06/2019 a 25/06/2020 -DOE n° 6945/2019
Proc. Utilização SIGA n° 00018/PM/2019
Proc. SIPLAG n° 340101.2019.00533-DOF

vigência:

I cional

Contratante: Polícia Militar do Amapá. CNPJ n°
06.023.862/0001-16. Contratada: OLIMAQ- Com.
e Serviços Eireli- ME. CNPJ n° 09.527.426/0001-
72. Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI da
CF/88; Lei n° 10.520/02; LC n° 123/06, alterada
pela LC n° 147/14; LC Estadual n° 108/18; DF n°
8.538/15; DF n° 5.450/05; DE n° 2.648/07, Lei n°
8.666/93 e Lei n° 8.078/90. Objeto: aquisição de
material permanente (condicionadores de ar)

PORTARIA Nc. 033/2019 - GSI/GEA

O Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional do Governo do Estado do Amapá,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto Governamental n° 0127/2019, de
07 de janeiro de 2019, e tendo em vista a
autorização do excelentíssimo Senhor
Governador do Estado.

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR,
em Macapá-AP, 20 de sto de 2019.

M^ÒÊtòYGMAClO DA ROZA
Chefe de Gabinete/do Governador
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para a PMAP. Dotação e Preço: Unidade
340101, Fonte 101-RTU, Ação: 2311, PT n°:
1.34.101.06.181.0037.2311.0.160000,
449052, NE n° 2019NE01536, de 18/07/19
(emitida em 18/07/19) - RS 81.714,16. Vigência:
de 12/08/19
objeto. Dat

Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI da CF/88;
Lei n°10.520/02; LC n° 123/06, alterada pela LC
n° 147/14; LC Estadual n° 108/18; DF n°
8.538/15; DF n° 5.450/05; DE n° 2.648/07, Lei n°
8.666/93 e Lei n° 8.078/90. Objeto: aquisição de
material permanente (condicionadores de ar)
para a PMAP. Dotação e Preco: Unidade
340101, Fonte 101-RTU, Ação: 2311, PT n°:
1.34.101.06.181.0037.2311.0.160000,
449052, NE n° 2019NE01537, de 18/07/19
(emitida em 18/07/19) - RS 105.790,32. Vigência:
de 12/08/19 até p 'fèjpebimento definitivo do
objeto. Data de assinatura: 12/08/19.

l^acapá-AP, 16 de agosto de 2019.

Proc. Utilização SIGA n° 00018/PM/2019
Proc.SIPLAG n° 340101.2019.00533-DOF
Contratante: Polícia Militar do Amapá. CNPJ n°
06.023.862/0001-16. Contratada: R. G. DE
ANDRADE EIRELI- ME, CNPJ n°
02.343.430/0001-31. Fundamento Legal: art. 37,
inciso XXI da CF/88; Lei n° 10.520/02; LC n°
123/06, alterada pela LC n° 147/14; LC Estadual
n° 108/18; DF n° 8.538/15; DF n° 5.450/05; DE n°
2.648/07, Lei n° 8.666/93 e Lei n° 8.078/90.
Objeto: aquisição de material permanente
(condicionadores de ar) para a PMAP. Dotação
e Preco: Unidade 340101, Fonte 101-RTU.

2311,
1.34.101.06.181.0037.2311.0.160000,
449052, NE n° 2019NE01541, de 18/07/19
(emitida em 18/07/191 • RS 25.855,83. Vigência:
de 12/08/19 ate ò récebimento definitivo do
objeto. Data de assinatura: 12/08/19.

ND:

9 até o ré<
a/tfe assina/t

cebimento definitivo do
ura: 12/08/19.

ND:/
Macapá-AP, 16 de agosto de 2019.

DOCI MENDESOA SILVA - CEL QOPMC
\Diretor£ jfninistrativo da PMAP

VAL
Ação: PT n°:

ND:

VALDOCÍI MENDES DA SILVA - CEL QOPMC
Diretor Administrativo da PMAP

EXTRATO DO CONTRATO N° 013/2019-PMAP

Processo SIGA n3 00054/PGE/2018
Pregão Eletrónico n° 010/2019-CLC/PGE
ARP n° 044/2019-CLC/PGE
25/06/2019 a 25/06/2020 -DOE n° 6945/2019
Proc. Utilização SIGA n° 00018/PM/2019
Proc. SIPLAG n° 340101.2019.00533-DOF

Contratante: Policia Militar do Amapá CNPJ n°
06.023.862/0001-16. Contratada: A. MONTEIRO
DE ALMEIDA - ME, CNPJ n° 15.530.603/0001-47.

vigência:

MacapsfAP,16 de agosto de 2019.

y 7 ' '

ENDES DA SILVA - CEL QOPMC

EXTRATO DO CONTRATO N° 014/2019-PMAP

Processo SIGA n° 00054/PGE/2018
Pregão Eletrónico n° 010/2019-CLC/PGE
ARP n° 043/2019-CLC/PGE -
25/06/2019 a 25/06/2020 - DOE n° 6945/2019

NDra
Adtbir

vigência: VALDQCI M

^Diretor inistrativo da PMAP

Primeira Etapa entrega do Formulário de Investigação2 1 1
Social - FIS. em anexo neste Edital e documentação pessoal
abaixo, que deverá ser entregue no local, data e horário estipulados
no item 3:

Secretarias de Estado
a) 01 foto 5X7 com fundo branco e data recente;

b) Cópia reprográfica do RG ou outro documento de identificação
oficial com foto;

c) Cópia reprográfica do cadastro de Pessoa Física (CPF), caso
não conste no documento de identidade apresentado.
d) Cop a reprográfica do titulo de Eleitor e comprovante de quitação
eleitoral;
e) Cópia reprográfica do comprovante ca residência atual (água,
luz. telefone, contracheque, etc ) e dos locais onde residiu nos
últimos (05) cinco anos, dentro ou
f) Copia reprográfica da Certidão Negativa de Antecedentes
Criminais das Justiças Federal Estadual ou Distrito Federal

Administração
Suelem Amoras Távora Furtado

EDITAL N° 179/2019 - CONVOCAÇÃO PARA A
6a FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO no uso de
suas atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA
CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n°
6476 de 06 de julho de 2C17.

CONSIDERANDO as determ nações judiciais constantes nos
Mandados de Segurança n° 0002167-68.2019.8.03.0000, 002115-
72.2019.8.03.0000,
57.2019.8.03.0000 e 0002143-40.2019.8.03.0000 - Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá - Tribunal Pleno,

fora do Amapá,

g) Cópia reprográfica de Certidão, expedida oelo órgão público em
que estiver servindo, informando sua atual s tuaçào disciplinar e
se responde (ou já respondeu) a algum0002116-000293-14.2019.8.03.0000, processo

administrativo (este documento é só para quem é servdor
público OJ militar);
h) Cópia reprográfica da Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Cópia reprográfica do Certificado de Dispensa de Incorporação (
CDI );
j) Cópia reprográfica do Diploma ce Conclusão do Ensino Superior

andamento do curso.

2 112 Os documentos exigidos deverão ser entregues em pasta
classificadora com elástico branca transparente na ordem em que
se apresentam no item 2.1.1.

2.11.3 A Investigação Social sera procedda a partir de informações
contidas na FIS - Ficha de Informações Confidenciais, que deverá
obrigatoriamente ser preenchida e assinada pelo candidato.

2 1.14 E facultado ao candidato apresentar, juntamente com o FIS,

declaração explicativa referente á evenUal condenação por crime
ou contravenção, ou penalidade disciplinar no exercício da profissão
ou função pública de qualquer natureza, além de outras situações
que julgar necessárias, e desde logo. esclarecer, ou fazê-lo por
ocasião de sua contraindicação.

2.12 Segunda Etapa Entrevista Individual do candidato que será
procedida conforme local data e horário constantes no Item 4

2.1.2.1 A Entrevista Individual será procedida com base nas informações
constantes Formulário de Investigação Social - FIS, podendo a
Subcomissão vir a solicitar se necessário, informações ou
documentação complementar.

2.2 A Subcomissão reservar-se-á o direito de solicitar ao candidato, a
qualquer tempo e hora, durante a Investigação Sócia*, outros
documentos necessários para comprovação de dacos ou para
esclarecimentos de fatos e situações a ele referentes.

2 3 A qualquer tempo a Subcomissão poderá convocar de forma pessoal
qualquer dos candidatos a prestarem informações ou

R E S O L V E:

Convocar os candidatos listados no Anexo Único deste Edital para
participarem da 6a FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL, de caráter

eliminatório, nos termos do Capitulo 15 do Edital n° 001/2017 ABERTURA -
CFSD/QPPMC/PMAP.

ou Declaração de

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Investigação Social tem como objetivo verificar se o candidato do
Concurso Público CFSD/QPPMC/PMAP/2018, possui conduta
irrepreensível e a idoneidade moral inatacável para o exercício da
atividace Policial Militar, e será procedida por meio de investigação
nos âmbitos social, criminal, civel, escolar, residência e
funcional/trabalhista

1.2 A Investigação Social de caráter eliminatório será realizada oela
Diretória de Inteligência da Policia Militar do Amapá - DI/PMAP
através de Subcomissão nomeada.

12 1 A Investigação social se estenderá até o último dia do Curso de
Formação de Soldacos da Polícia Militar do Estado do Amapá -
CFSD/PMAP

1.3 A Investigação Social do candidato indicará, conclusivamente, um
dos seguintes resultados-

I - INDICADO: Significando que o candidato apresentou perfil
compatível com o exigido para a Carreira Policial Militar

II - CONTRAINDICADO: Significando que o candidate não
apresentou perfil compatível com o exigido para a Carreira Policia
Militar, sendo, portanto, automaticamente eliminado do Concurso

III - AUSENTE: significando que o candidato não compareceu para
a Investigação social, sendo automaticamente eliminado do
Concurso.

2. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

2 1 A Investigação Social tem caráter eliminatório e será proced da em
duas etapas sendo:

esclarecimentos que possibilitem maior aproveitamento das
informações levantadas.

Se antes da publicação do resultado final do concurso público
ocorrer com o candidato qualquer fato relevante para a aval ação da2 4
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averiguação social, o mesmo deverá mformá-io imediatamente, sob
pena de contraindicação.
O candidato que deliberadamente apresentar declarações falsas,
omissas ou ainda, obstruir ou fraudar durante, a fase da
Investigação Social, será considerado contraindicado. sem prejuízos
de outras sanções eiveis e/ou penais.

Não serão fornecidas aos candidatos quaisquer informações totais
ou parciais sobre o andamento da Investigação social independente
do motivo, causa ou circunstância

Elimmar-se-á a qualquer tempo, sem prejuízo dos sansões legais
cabiveis o candidato considerado CONTRAINDICADO
O candidato considerado CONTRAINDICADO na Investigação
Social poderá solicitar o motvo de sua eliminação através de
entrevista devolutiva que se dará en até 72h após o recebimento da
solicitação pela Comissão.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Será excluído da INVESTIGAÇÃO SOCIAL o candidato que:

a) Apresentar-se após a data. hora e local dferente aos
estabelecidos neste Edital;

b) Não apresentar documento oficial que bem o identifique;

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido.

d) Motivará ainda a eliminação do candidate do Concurso Público, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a
quaisquer das normas definidas neste Edital, ou a outras relativas
ao Concurso aos comunicados, ãs Instruções ao candidato, ou ã
instruções durante a Investigação Social, bem como o tratamento
indevido ou descortês a qualquer pessoa envolvida na 'ealização da
fase.

No local e nas datas da aplicação da Investigação Social, não será
disponibilizado ao candidato “Vaga de Estacionamento" ou “Guarda
Volumes’ assim, a Policia Militar do Amapá não se responsabilizará
pela perda ou extravie de documentes, objetos ou equipamentos
eletrónicos ocorrida no local de realização das orovas, nem por
danos neles cajsados, ficando o candidato como único responsáve
pela guarda e acondicionamento de seus pertences.

As Etapas previstas neste Edital são de caráter eliminatório e serão
presenciais, não sendo aceito sob nenhuma hijx>tese. procurador
nomeado para tal finalidade.

Será oportumzado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para
interposição de recurso junto a Diretória de Inteligência da Polícia
Militar do Estado do Amapá DI/PMAP quanto a Etapa de Investigação
Social, após a publicação dos Resultados

4. DO LOCAL E DATA

EDITAL N° 180/2019- CONVOCAÇÃO PARA A
6a FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO no uso de
suas atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA
CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Diário Oficia do Estado do Amapá n°
6476 oe 06 de julho de 2017

2.5

2.6

CONSIDERANDO as determinações judiciais constantes nos
Mandados de Segurança n° 0002223-04.2019.8.03.0000 e 0002093-
14.2019.8.03.0000 - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - Tribunal
Pleno,

2 7

28

R E S O L V E:

Convocar os candidatos listados no Anexo Único deste Edital para
participarem da 6a FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL de caráter
eliminatório, nos termos do Capitulo 15 do Edital n° 001/2017 ABERTURA -
CFSD/QPPMC/PMAP.

3.

3.1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Investigação Social tem como objetivo verificar se o candidato do
Concurso Público CFSD/QPPMC/PMAP/2018, possui conduta
irrepreensível e a idoneidade moral inatacável para o exercício da
atividade Policial Militar, e será procedida por meio de investigação
nos âmbitos social, criminal, cível, escolar, residencial e
funcional/trabalhista.

A Investigação Social de caráter eliminatório será realizada pela
Diretória de Inteligência da Policia Miiitar do Amapá - DI/PMAP
através de Subcomissão nomeada

1.2.1 A Investigação social se estenderá até o último dia do Curso de
Formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Amapá -
CFSD/PMAP.
A Investigação Social do candidato indicará, conclusivamente, um
dos seguintes resultados:
I - INDICADO: Significando que o candidato apresentou perfil
compatível com o exigido para a Carreira Policial Militar.

II - CONTRAINDICADO: Significando qLe o candidato não
apresentou perfil compatível com o exigido para a Carrera Policial
Militar, sendo, portanto, automaticamente eliminado do Concurso.
III- AUSENTE: significando que o candicato não compareceu para
a Investigação social, sendo automaticamente eliminado do
Concurso.
DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

A Investigação Social tem caráter eliminatório e será procedida em
duas etapas sendo:
2.1.1 Prmeira Etapa: entrega do Formulário de Investigação
Social- FIS, em anexo neste Edital e documentação pessoal

1.
1.1

1 2

32

1 3

33

3.4

2.4.1 Entrega de Documentação da Investigação Social e Entrevista
Individual

2.1
Local: Diretora de Inteligéooa da Polícia M liter do Amapá
Endi»co; Roa .lovino Oinoa, S'N
Bairro: Bcirol | Cidade: Macapá 1 Estado: Amapa CEP: $£902-030
DATA: 26/08/2019
HORÁRIO: 07h30min

abaixo, que deverá ser entregue no loca . data e horário estipulados
no item 3:
a) 01 foto 5X7 com fundo branco e data recente:
b) Cópia reorográfica do RG ou outro documento de identificação
oficial com foto:

Macapá/AP. 23 de agosto de 2019

SUELEMAMORAS TAVOF
Secretaria de Estado da Administração

Decreto n° 1535/2018

RA FURTADO

c) Cópia reprcgrafica do cadastro de Pessoa Física (CPF) caso
não conste no documento de identidade apresentado:
d) Cópia reprográfica do titulo de Eleitor e comprovante ae quitação
eleitoral,
e) Cópia reprográfica do comprovarte da resioència atual (agua,
luz, telefone, contracheque, etc ) e dos locais onde residiu nos
últimos (05) cinco anos, dentro ou
f) Cópia reprográfica ca Certidão Negativa de Antecedentes
Criminais das Justiças Federal, Estadual ou Distrito Federal;

EDITAL N° 179/2019- CONVOCAÇÃO PARA A
6a FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL

ANEXO ÚNICO
fora do Amapá;

NOMECLAS.
JULIANE DA SILVA BARBOSA
(M.S n° 0002157-68.2019.8.03. 0000:
ROSVLAVNE DA SILVA ESQUFRDO
(M.S n° 002115-72.2019.8.03.0000)
LUIS RIBEIRO DE SOUSA
(M. S n° 000293-14.2019 8.03 0000)
ANNY CAROLINC RIBEIRO AROUXA

g) Cópia reprográfica de Certidão, expecida pelo órgão público em
que estiver servindo, informando sua atual situação disciplinar e
se responde (ou já respondeu) a algum

857

878 processo
administrativo (este documento é só para quem é servidor

publico ou militar);929
h) Cópia reprográfica da Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Cóoia reorográfica dc Certificado de Dispensa de lncorporaçáo (
CDI );

932
(M.S n° 0002116-57 2019.8.03 0000)

ERBERSON DOS SANTOS ARAGÃO
955 (M.S n° 0002143-40.2019.8 03 0000)

VERA I UCí A VIRGINIO DE SOUSA
(M.S n° 000293-14 2019 8.03.0000)
ALAIZE COSTA CARDOSO
(M.S n° 000293-14.2019.8.03 0000)
ELLEN CAMILLA DA SILVA VII HFNA
(M.S n° 000293-14.2019.8 03 0000)
DAIANF MARTINS ROCHA E SILVA
(M . S n° 000293-14.2019.B 03.0000)

j) Cópia reprográfica do Diploma de Conclusão do Fnsino Superior
andamento do curso.

2.1.1.2 Os documentos exigidos deverão ser entregues em pasta
classificadora com elástico branca transparente na ordem em que
se apresentam no item 2.1.1.

2.1.1.3 A Investigação Social será procedida a partir de informações
contidas na FIS - Ficha de Informações Confidenciais, que deverá
obrigatoriamente ser preenchida e assinada pelo candidato.

ou Declaração de996

1036

1073

1085
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2 1.1.4 ê facultado ao candidato apresentar, jjntamente com o FIS,

declaração explicativa referente à eventual condenação por crime
ou contravenção, ou penalidade d.sciplinar no exercício da profissão
ou função pública de qualquer natureza, além de outras situações
que julgar necessárias, e desde iogo, esclarecer, ou fazê-lo por
ocasião de sua contraindicaçáo

2 1.2 Segunda Etapa Entrevista Individual do candidato que será
procedida conforme local data e horário constantes no Item 4 .

2.1.2.1 A Entrevista Individual será precedida com base nas informações
constantes Formulário de Investigação Social - FIS. podendo a
Subcomissão vir a solicitar se necessário, informações ou
documentação complementar.

2.2 A Subcomissão reservar-se-á o direito de solicitar ao candidato, a
qualquer tempo e hora. durante a Investigação Social, outros
documentos necessários para comprovação de dados ou para
esclarecimentos de fatos e situações a ele referentes

2 3 A qualquer tempo a Sjbcomissão poderá convocar de forma pessoal
qualquer dos candidatos a prestarem informações ou
esclarecimentos que possibilitem maior aproveitamento das
informações levantadas.

24 Se antes da oublicaçào do resuitado final do concurso público
ocorrer com o candidato qualquer fato relevante para a avaliação da
averiguação social, o mesmo deverá informá-lo imediatamente, sob
pena de contraindicaçáo

2.5 O candidato que deliberadamente apresentar declarações falsas,

omissas ou ainda, obstruir ou fraudar durante, a fase da
Investigação Social, será considerado contraindicado, sem prejuízos
de outras sanções eiveis e/ou penais.

2 6 Não se'áo fornecidas aos candidatos quaisquer informações totais
ou parciais sobre o andamento da Investigação social independente
do motivo, causa ou c rcunstáncia.

2 7 Eliminar-se-á a qualquer tempo, sem prejuízo dos sansões legais
cabíveis o candidato considerado CONTRAINDICADO.

2 8 O candidato considerado CONTRAINDICADO na Investigação
Social pocerá solicitar o motivo de sua eliminação através de
entrevista devolutiva que se dará em até 72h após o recebimento da
solicitação pela Comissão.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Será excluído da INVESTIGAÇÃO SOCIAL o candidato que.

a) Apresentar-se após a data, hora e local diferente aos
estabelecidos neste Edital;

b) Não apresentar documento oficial que bem o identifique;
c) Perturbar, de qualquer modo. a ordem dos trabalhos, incorrendo

em comportamento indevido.

d) Motivará ainda a eliminação do candidato do Concurso Publico, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a
quaisquer das normas definidas neste Edital, ou a outras relativas
ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao candidato, ou à
instruções durante a Investigação Social, bem como o tratamento
indevido OJ descortês a qualquer pessoa envolvida na realização da
fase.

3.2 No local e nas datas da aplicação da Investigação Social, não será
dispombilizado ao candidato “Vaga de Estacionamento" ou “Guarda
Volumes" assim, a Policia Militar dc Amapá não se responsabilizará
pela perda ou extravio de documentos objetos ou equipamentos
eletrónicos ocorrida no local de realização das provas, nem por
danos neles causados, ficando o candidato como único responsável
pela guarda e acondicionamento de seus pertences

3.3 As Etapas previstas neste Edital são de caráter eliminatório e serão
presenciais, não serdo aceito sob nenhuma hipótese, procurador
nomeado para tal finalidade.

3 4 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para
interposição de recurso junto a Diretória de Inteligência da Policia
Militar do Estado do Amapá DI/PMAP quanto a Etapa de Investigação
Social, após a publicação dos Resultados.

EDITAL N° 180/2019 - CONVOCAÇÃO PARA A
6a FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL

ANEXO ÚNICO

CLAS. NOME

SAVIO LEITE SAMOS
(M.S n“ 0002223-04.2019.8.03 0000)
TAYNA SOUZA RODRIGUES
(M.S n0 0002093-14 2019.8 03.0000)

1078

1105

PORTARIA N° 761/08-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio 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 Amapá, lotado no(a) FCRIA:

: Francileni Rocha Parente
: Monitor Sócio •Educativo
: 0090421-0-01
; 03/05/2012 a 02/05/2017
: 15/10 a 13/11/2019 e 03/02 a

02/04/2020
: PRODOC n° 1038.2907/2019

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULM
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

PROCESSO

Macapá-AP, 21 de agosto de 2019.

A

ASTRIC MÃRIADÕS SANTU5 CAVALCANTE
Coord< nadora de Gestáo de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° £$0/2019 _ SEAD.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO do Governo do Amapá, usando de
suas atribuições legais que lhe são conferidas
pelo Art. 123 da Constituição do Estado do
Amapá e por nomeação do Decreto n° 1535, de
14/05/2018 e delegação atribuída pelo Decreto
n° 1.497, de 16/10/1992 e Decreto nc 0422, de
30/01/2019 e tendo em vista o contido no
Processo n° 130101.0069.0277.0040/2019,
resolve,

R E M O V E R:

Servidor : EDMILSON CANTUARIA DANTAS
Agente Administrativo

Quadro : Federal
Da : Secretaria de Estado da

Infraestrutura- SEINF.
: Controladoria Geral do Estado-

CGE.
Para

Macapá-AP, 234. DO LOCAL E DATA de 2019.
4 1 Entrega de Documentação da Investigação Social e Entrevista

Individual TÁVORA PÍJRTADOSUELEI
Secretaria de Estado da Administração

Local: D retorta de Inteligência da Polícia Miitai do Amaoá

Endereço: Rua Jcwoo Dtnoa. S/N
Bairro: Beirol l Cidade Macapa Estado: Amapá ] CEP: 68902-030
DATA: 26/08/2019
HORÁRIO: 07h30min PORTARIA N° 762/08-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe sào conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98. resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, a servidora abaixo relacionada.

Macapá/AP. 23 de agosto de 2019.

SUELEM AMORA|S TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administração

Decreto n° 1535/2018
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integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapá, lotado no(a) HEMOAP: Extrato de Inexigibilidade Licitação

N° 019/2019- CPL/SEED
JUSTIFICATIVA 043/2019 - SEED

Em cumprimento ao liem III, do Art. 6o, da Instrução
Normalva n° 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, emitida
pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a Secretaria
de Estado da Educação justifica neste ato a necessidade de
pagamento fora de ordem crcnológica, da PD n°
2019PD05832, no valor R$ 33.009,57 (Trinta e três mi! e
nove reais e cinquenta e sete centavos) correspondente
despesas com locação de imóvel, alusivo ao més de
MARÇO/2019, ao prestador de serviço JOSE FERREIRA
ROCHA FILHO, que tem como objeto a prestação de
serviços de locação de imóvel para funcionamento o
CPVPEB/SEED, pelos seguintes motivos:

SERVIDOR(A) : Ana Cláudia Rodrigues dos
Santos
Técnico em Laboratório

: 0062485-3-01
: 02/10/2010 a 01/10/2015
: 01/10 a 29/11/2019 e 02/03 a

31/03/2020
: PRODOC n° 1038.2399/2019

Ratifico na forma da lei n 8.666/93

/ 0?/2Q19.

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

Macapá-AP,

PROCESSO h da Silva e Sousa
Secretária cW Estado de Educação

Decreto N° 0158/2018- GEA

Maria
Macapá-AP, 21 de agosto de 2019.

A r

ASTRID I/IARIA DOS SANTAS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

n Processo SIGA N°: 00026/SEED/2019.
E-doc N°: 164.482888/2019-SEED.
Assunto: termo de inexigibilidade de licitação.
Contratado: Associação dos Procuradores do
Estado do Ceará.
CNPJ:04.605.322/0001-03.
Objeto: Pagamento de Inscrição do Servidor
Paulo Roberto Fontenele Maia Procurador
Chefe PEAS/SEED/PGE no XLV Congresso
Nacional de Procuradores dos Estados e
Distrito Federal 2019.
Justificativa: Justifica-se a participação,
enquanto fonte de capacitaçào e
aprimoramento de conhecimento, uma vez que
a administração pública necessita de
profissionais qualificados e capacitados.
Fundamento legal: artigo 25, II, c/c art.13, VI, da
lei n° 8.666/93.
Dotação orçamentária: As de6pesas
decorrentes desta contratação correrão por
conta do Programa Gerenciamento
Adminstrativo, Ação de trabalho código:
12.122.0002.2375, Fonte: 107 (rp) - Elemento de
Despesa: 3390.39.
Valor: R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta
reais).

v*
1o Trata-se de contrato com pagamento mensal.

2o 0 prédio locado é de suma importância para atender a
demanda do Centro.Desporto e Lazer

José Rudney Cunha Nunes 3o É preciso possibilitar condições financeiras ao locador que
presta o serviço de locação do imóvel onde funcionamento
do CPVPEB/SEED para cumprir com esta prestação de
serviço evitando interdição do prédio, o que acarretaria
sérios prejuizos ao Estado

P O R T A R I A
(P) n° 051 /2019-GAB/SEDEL

O Secretário de Estado do
Desporto e Lazer/SEDEL, no uso de suas
atribuições legais que lhe são 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 , conforme Memo.
li0 060/19-GAB/SEDEL e,

Que o fato seja deliberado em função das razões
apresentadas.

Macapá-AP, 21 de Agosto de 2019.

Atenqosi

Keulic
Secretária Âdjubf^de Apbio à Gestão

Dec. n° 0159)2018- GEA

Baia
Resolve:

Art. 1o - Autorizar o deslocamento
do servidor JOSÉ RIBAMAR COSTA
FILHO/Coordenador da COEL, até a cidade de
São Paulo/SP, no periodo de 20 a 23/08/2019,
com objetivo de acompanhar o Secretário da
SEDEL no Forum Nacional dos Secretários de

JUSTIFICATIVAO 46/2019 - SEED

Macapá-AP, 24 de julho de 2019.
Em cumprimento ao Item III, do Art. 6o, da

Instrução Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de
2016, emitida pela Controladona-Geral do Estado do
Amapá, a Secretaria de Estado da Educação justifica
neste ato a necessidade de pagamento fora de ordem
cronológica, da PD n° 2019PD10650, no valor R$
336.056,44 (Trezentos e trinta e seis mil e cinquenta e
seis reais e quarenta e quatro centavos) à EMPPRESA
OFFICE PAPELARIA EIRELI, correspondente a NF-e
n°000.002.239, referente às despesas com a aquisição
de materiais de expediente conforme ata de registro de
preços n° 012/2019-CLC/PGE e pregão eletrónico n°
062/2018-CLC/PGE e PARECER TÉCNICO n°
139/2019-ASCOI/GAB/SEED.

Estado de Esportes.
Art. 2o- Esta Portaria entra em KaroHna S/íntos da Luz

Presidente da CPL/SEED
Decreto N° 2080/2019-GEA

vigor na data se sua publicação.
Art. 3o Dè-se ciência, publique-se

e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria de Estado do Desporto
e Lazer, em Macapál 14de agosto de 2019.

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N® 023/2019 - CPL/SEEDJosé CurtMaNima

SecrrtAno
n* lS342/2019 Ratifico na forma da Lei n 8.666/93Dec.

Macapá-AP,ifò/c *U2019.
P O R T A R I A

MariiGorètRjda-
Secretàrla de Estai

(P) n° 052/2019-GAB/SEDEL 1o O serviço referente à PD mencionada já foi
prestado.
2° A prestação do serviço supracitado é imprescindível
para 0 bom funcionamento da secretaria;
3o É preciso possibilitar condições financeiras à
empresa para atender às demandas vindouras,
evitando ao funcionamento da secretaria.

IWa e Sousa
6 (te Educação

Decràto n° 0l58/20t8- GEAO Secretario de Estado do Desporto
0 Lazer/SEDEL, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pelo Decreto nc
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 requerimento da
Servidora Erika Patricia da Silva Sangcl que
solicita a substituição e,

PROCESSO N°: 0027/SEED/2019-COTAÇÂO
ELETRONICA-CLC/PGE.
E-DOC N°: 164.468505/2019
ASSUNTO; DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADO: OFICCE PAPELARIA EIRELLI-
CNPJ N° 01.021.577/0001-42.
OBJETO: Aquisição de Acervo Bibliográfico
(livros) adequados ao público jovem e adulto
do estabelecimento penal, Escola São José,
pertencente à Rede Estadual de Ensino, por
meio de assistência financeira do FNDE/MEC.
JUSTIFICATIVA:
assegurará práticas pedagógicas mediadoras
de aprendizagem em ambientes coletivos e
penais além do desenvolvimento pleno dos
educandos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da
Lei Federal n° 8.666/1993.
FONTE: Fonte 118 FNDE /PAR - Programa de
trabalho: 12.361.0019.2438.0.
PERÍODO: 12 meses.
VALOR TOTAL: RS 15.190,33 (quinze mil cento
e noventa reais e trinta e trés centavos)

Que 0 fato seja deliberado em função das razões
apresentadas.

Resolve: Macapá-AP, 21 de Agosto de 2019.

Art. 1o - Designar o servidor
ANAICE WILLIAN CUNHA DO NASCIMENTO,
lotado nesta Secretaria, para fiscalizar o
Contrato n° 08/2018, referente à Empresa VIP
EMPREENDIMENTO LTDA-EPP - serviço de
locação de veículos.

Atencipsamireferida aquisiçãoA

i/aKeulia
Secretária Adjdfita\e Apoib à Gestáo

Dec. n° 0m7Q18 - GèA
Art. 2o - Esta Portaria entrará em

vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - De Ciência publique-se e JUSTIFICATIVA 047/2019 -SEED

Cumpra-se.

Em cumprimento ao Item III, do Art . 6°, da Instrução
Normativa n° 0001/2016, òe 01 de Junho de 2016, emitida
pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a Secretaria
de Estado da Educação justifica neste ato a necessidade de
pagamento fora de ordem cronológica, da PD n®

2019PD07790, no valor total R$ 30.168,15 (Tnnta mil. cento
e sessenta e oito reais e quinze centavos), alusivo à Nota
Fiscal n* 170, ao prestador de serviço MAURO CEZAR DE
PAULA E SILVA-ME, correspondente ao mês de
MAIO/2019, Contrato n° 0014/2014 - SEED, que tem como
objeto a prestação de serviços de locaçãc de imóve! para
functonar 0 Centro de Educação Profissional em Artes

Macapá, 16 d<f agosto de 2019.

JOSE RUDtop CUNHA NUNES
Secrefario da SEDEL

Decrtfo n°3342/1Ô

Macapá-AP, 15 de agosto de 2019

KaroHna Santos da Luz
Presidente da CPL/SEED
Decreto n° 2080/2019-GEA

Educação
Maria Goreth da Silva e Sousa
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Cândido Poftinari, atendendo a demanda geral da Secretana
de Estado da Educação - SEED, pelos seguintes motivos:

SECRETARIA DO PLENÁRIO - SIAPE:
Alene Chagas da Silva - 2363095

Resolução CES/CNE/MEC n° 1. de 06 de abril de 2018 e
ainda,

1o Trata-se de contrato com pagamento mensal.
2o O prédio locado a esta SEED é de suma importância para
atender as necessidades de prestação de serviços à
comunidade por este Estado.
3o É preciso possibilitar condições financeiras à empresa que
presta o serviço de locação do imóvel onde funciona o
Centro de Educação Profissional em Artes Cândido Portinari
para cumprir com esta prestação de serviço evitando
interdição do prédio, o que acarretaria sérios prejuízos ao
Estado.

Art 2o Encaminhar cópia desta F'o:tana de Elogio para as
devidas anotações nos assenta:nentos funcionais de caca
Servidor.

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiaco ocorrida na
Sessão Plenária do dia 20 de março de 2019.

RESOLVE:
Art. 3o Dê-se ciência. publique-se e cumpra-se.

Art 1o Os diplomas, certificados e históricos apresentados
pelo- s Profissionais da Educação Básica do Quaaro de Pessoal
Civil do Governo do Estado do Amapá, para efeito de
progressão horizontal e gratificação de titulação, deverão
indicar obrigatória e explicitamente: ato legal e de
credenciamento da instituição, identificação do curso, período
de realização, duração total, especificação da carga horária de
cada atividade académica, elenco co corpo docente que
efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação
obedecendo aos critérios estabelecidos nesta Resolução para
seu enquadramento na área da educação.

Rui p dos Santos
CPVPEB

Decreto n° 3.5^9/2017-GEA
Presi

Que o fato seja deliberado em função das razões
apresentadas PORTARIA N° 03, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

O PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, com respaldo no Decreto n° 3.589, de 12 de
setembro de 2017 e no uso de suas atribuições prev.sras no
art. 17, Inciso IX c/c o art. 39, Inciso IV e art. 43 do Decreto
n° 7.929, de 30 de dezembro de 2014, que aprovou o
Regimento deste Conselho.

Agosto de 2019Macapà/AP,
Art. 2o Os cursos realizados em áreas que não sejam
especificamente da educação, poderão ser direcionados para
duas subáreas do conhecimento que tenham com ela
afinidades no tocante aos temas voltados para

AI re,

'ora&s BaiaKeuliciatiftJ
Secretaria Adjumi

Dec. n90159 tt18 - Gi
iòè Gestào I - FORMAÇÃO:

a) questões curriculares;
b) interdeoertíèrcia entre políticas educacionais c a formação
de pmfessores e demais profissionais da educação
c) papel do Estaco e da sociedade civil na formulação das
políticas públicas educacionais.
d) correlação possível entre as várias dimensões das práticas
pedagógicas e a formação de professors e demais
prorissionais da educação básica:
e) processo de ensino e aprendi/agem, no âmbito das
licenciaturas e respectivas metodologias, bem como da
informática e do ensino religioso.
f) habilidades e atitudes necessárias â competência docente;
g) educação cultura, multiculturalismo e interculturalidade;
h) correlação de estudos e pesquisas com a natureza oos
conteúdos trabalhados nos diversos niveis. modalidades e
diversidades sócio-culturais;
i) pesquisas educacionais;
j) transversalidade saúde; trânsito; meio ambiente, étnico-
racial, educação sexual, ética e cidadania: música e artes
cér cas:

k) processo de formação de professores para os diversos
segmentos da educação,

RESOLVE:

JUSTIFICATIVA 049/2019 •SEED Art. 1o Elogiar a servidora IVONE DE SOUZA CONCEIÇÃO,

Matrícula 326534. pela dedicação, ericiénaa e espirito de
ecuipe desenvolvidos no Conselho Permanente de Valorização
do Profssonal da Educação Básica - CPVPEB, demonstmndo
competènca e responsab lidade no exercício da função de

Assessora Técnica em Educação.

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6o, da Instrução
Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, emitida
pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a Secretaria
de Estado da Educação justifica neste ato a necessidade de
pagamento fora de ordem cronológica, da PD n#

2019PD10841, emitida em 27/06/2019, no valor total R$
210.096,97 (Duzentos e dez mil e noventa e seis reais e
noventa e sete centavos).relativo a PARTE das NFS-e 142
e 143, à empresa AXA CONSTRUÇÕES LTDA, conforme
Ata de Registro de Preço 077/2017-SEED, LOTE n°01, que
tem como objeto prestação de serviço de manutenção
predial preventiva e corretiva da E. E. Roberto Jose Morais
de Castro e Bloco Administrativo da SEED, pelos seguintes
motivos:

Art. 2o Encaminhar cópia desta Portaria de Elogio para as
devidas anotações nos assentamentos funcionais da Servidora.

Art. 3o Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se

dos Santos
do CPVPEB
589/2017-GEA

Presiden
Decreto n°

1o O serviço referente à PD mencionada está sendo
prestado.
2o Trata-se de pagamento com despesa necessária ao bom
funcionamento da SEED.
3o É preciso possibilitar condições financeiras à empresa
que executou o serviço para atender às demandas,
evitando maiores transtornos ã SEED.

PORTARIA N° 04, DE 11 DE JUNHO DE 2019.
II - GESTÃO:

a) organização co sistema escclar brasileiro;
b) organização e gestão da escola em diferentes níveis e
modaldades de ensino;
c) gestão democrat.ca educacional,
d) análise e cunprmento da legislação educacional,
relacionada a história ca educação brasileira e à formulação de
políticas educacionais;
e) planejamento, financiamento, aval ação e monitoramento
de sistemas de ensino e prát cas educativas;
f) aná ises e avaliação de programas, projeto e propostas
educaciona s para diferentes nive.s e modalidades ce ensino.
g) estudos comparativos em politicas educacionais.
h) organizações curriculares;
i) avaliação nstitucional;
j) descentralização e municipalização do ensino;
k) políticas públicas;
L) dive sidade cultural, dimensão pedagógica de práticas
culturais populares

O PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, com resoakJo no Decreto n° 3.589, de 12 de
setembro de 2017 e no uso de suas atribuições previstas no

art. 17, Inciso IX c/c o art. 39, Inciso IV e art. 43 do Decreto
n° 7.929, de 30 de dezembro de 2014, que aprovou o
Regimento deste Conselho.Que o fato seja deliberado em função das razões

apresentadas.
RESOLVE;Macapà/AP. 22 de Agosto de 2019.

Art. 1o Elogiar o servidor LAÉRClO MENDONÇA GÓES,
Matricula 493066 pe.a dedicação, eficiência e espinto de

equipe desenvolvidos nc Conselho Permanente de Valorização
do Profissional da Eaucação Básica -CPVPEB. demonstrando
competência e responsabilidade no exercício da função de
Assessor Técnico em Legis açào

Atenciosamept ,̂i
vi „ V

Keulician^Oraes B* a
Secretaria Adjunfade Apoio a Gestão

Dec.n9 0159/2018- GEA Art 2o Encarr nhar cópia desta Portaria de Elogio para as
devioas anotações nos assentamentos funcionais do Servidor. Parágrafo único. Os Profissionais da Educação

Básica que apresentarem diplomas, certificados ou históricos
que nàc estejam contemplados nas suoareas definioas nesta
Resolução ou gerarem dúvidas quanto a subarea a quai se
enquadram, deverão instruir o seu processo quando
solicitados, com cópias da ementa do curso realizado e com
uma exposição sucinta da relação existente entre o curso e
a sua prática profissional, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos sob pena de ter a sua so icitação indeferida e o seu
processo arquivado, ros termos do § 1o, inciso III do art. 38 do
Regimento deste Corselho

PORTARIA N° 02, DE 11 DE JUNHO DE 2019. Art 3o Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

O PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE
VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, com respaldo no Decreto n° 3.589, de 12 de
setembro de 2017 e no uso de suas atribuições previstas no
art. 17, Inciso IX c/c o art. 39, Inciso IV e art. 43 do Decreto
n° 7.929, de 30 de dezembro de 2014, que aprovou o
Regimento deste Conselhc.

í

ho dos Santos
President do CPVPEB

Decreto n°B.589/2017-GEA

Rui Valdo

RESOLUÇÃO N° 01. DE 20 DE MARÇO DE 2019
RESOLVE:

Art. 1o Elogiar os Conselheiros, abaixo relacionados, e a
Secretária do Plenário pela cedicação. eficiência e espirito dc
equipe desenvolvidos no Corselho Permanente de Valorização
do Prof ssional da Educação Basica - CPVPEB no cjadrièrio

de 2015-2019 demonstrando competência e responsabilidade
com os serviços prestados por este órgão Colegiaco

Art. 3o Serão nde%ridos os pedidos de concessão de
progressão horizontal e gratificação de titulação baseaoos em
cu'sos que estejam em desacordo com os crtérios
estabelecidos nesta Resolução.

Define as áreas afins para o
enquadramento na área da
educação, de cursos realizados por
profissionais da educação básica,
do grupo magistério e especialista
em educação, pertencentes ao
quadro de pessoal civil do governo
do estado do amapá, visando à
concessão de Progressão Horizontal
e Gratificação de Titulação.

Art. 4o Esta Resolução foi aprovada em sessão plerána
ocorrida em 20 de março de 2019 e entrará em vigor na data
ae sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá,

ficando revogada a Resolução n° 02/2012-CPVPEB. de 29 de
novembro de 2C12 e demais disposições em contrário.

CONSELHEIROS (AS)- MATRÍCULA:
Aildo Santos da Silva 246401
Arilson Viana de Souza 324795
Cesar Santos da Costa - 1028367
George William Cortês Pereira - 313254
Gorcth Eulalia Guedes Bastos - 9658C4
Jailson dos Santos Fernandes - 883654
Maria do Socorro Furtado Corrêa - 395692
Maria Wandercy Chagas da Silva - 327301
Odiléa Borges da Silva - 403956
Regina Lúcia dos Santos Sanches - 249416
Tâmara Tavares Lima - 850659

Macapá/AP, 20 de março de 2019O Fresidente do Conselho Permanente de Valorização do
Profissional da Educação Básica - CPVPEB, no uso de suas
atribuições legais previstas no art. 17, Inciso IX c/c o art. 39,
Inciso I e arts. 40 e 44 do Decreto n° 7.929, de 30 de
dezembro de 2014, que aprovou o Regimento deste
Conselho e tendo em vista o que dispõe a Lei Estadual n°
0949, de 23 de dezembro de 2005. oem corro a Resolução
CES/CNE/MEC n° 7, de 11 de dezembro de 2017, e a

Rui Vai IO dos Santos
President^ ho CPVPEB

Decreto n°3\589/2C17-GEA
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RESOLUÇÃO N*.02. DE 10 DE MAIO DE 2019

Estabelece critérios
Art. 4o Esta Resolução foi aprovaca na sessão plenária
ocorrida no dia 10 de mao de 2019. e entrará em vigor na data
ae sua publicação no Diário Oficial ao Estado do Amapá,
ficando revogaoa a Resolução n° 001/2012-CPVPEB de 21 de
agosto de 2012 e dema.s disposições em contrário

R E S O L V E:
para

apresentação e análise de titulos
nos processos de concessão de
Progressão Horizontal e Gratificação
de Titulação, e dá outras
providências.

Autorizar o(a) senvidor(a) DOMINGOS JOÃO
SALOMÃO NETO, Fiscal da Receita Estadual, otado(a) na
Sec'elaria de Estado da Fazerda. para viajar da sede ce suas
atividades em Macapá/AP. até a cidade de Belém/AP. no
período de 22 à 24/08/2C19. a fim de participar aa 196* Reunião
Extraordinária do Conselhc Deliberativo da FENAFISCO. Sem
ónus para AdmnistraçáoO Presidente do Conselho Permanente de Valorização do

Profissional da Educação Basica - CPVPEB no uso de suas
atribuições icgais previstas no art. 17, Inciso IX c/c o art. 39,
Inciso I e arts. 40 e 44 do Decreto n° 7.929. de 30 de
dezembro de 2014. que aprovou o Regimento deste Conselho,
e ainda com fundamento no art. 6o, inciso I c/c o paragrafo

único do mesmo Decreto e ao que dispõe a Lei Estadual n°
0949, de 23 de dezembro de 2005 e

Macapá/AP. 10 de maio de 2019
Puolique se e cumpra-se.

Macapa/AP, 12 de agosto de 2019

Rui lo dos Santos
PresT3ente}ldo CPVPEB

Decreto n° 3K89/2017-GEA
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fá?enda

CONSIDERANDO a necessidade de nomiatizar os
procedimentos de análise e deliberação referente a
regulandaae de titulos aoresentados nos autos dos processos
de concessão de Progressão Horizontal e Gratficaçâo Oe

Titulação aos Profissionais da Educação Basica PúDlica do
Estaco do Amapá,

CONSIDERANDO oue os oareceres profendos oelcs
Conselheiros do CPVPEB devem estar de acordo com o que
estabelece a Lei Estaoual n* 0949 de 23 de dezembro de
2005, a Lei n* 9.394. de 20 de dezembro Ce 1996. a Lei n*
10.861, de 14 de abri de 2004. o Decreto n* 9.057, de 2b ce
maio de 2017, o Decreto n° 9 235. de 15 de dezemoro de 2017,

Portaria Normativa MEC n° 11. de 20 de junho oe 2017.
Resolução CNE/CES n* 07. de 11 de dezembro de 2017, a

Resolução CNE/CES n* 01 de 06 de abril de 2018 e com a
Resoiuçáo n* 31. de 02 ce maio de 2007 •CEE/AP.
CONSIDERANDO a deliberação do Coiegiadu ocomca na
Sessão Plenária do d a 10 de ma» de 2019

Fazenda
{ P ) NC 129/2019-SEFAZ

Josenildo Santos Abrantes
O Secretá'io de Estado da Fazenda do Govenc

dc Estaco do Amapá, usando das atribuições que lhe são
corferidas por Lei e tendo em vista o teor do Oficio n° 005/2019
- AFEAP

[ P ) N° 125-SEFAZ

O Secretário de Fstaco da Fazenda do Governo do
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
corfericas por l.ei e tendo em vista 0 teor do Ofício n°
058/2019/SEFA27SARL/ COTRI/COTEPE.

R E S O L V E:

Autorizar o(a) servidor(a) ANATAL DE JESUS
PIRES DE OLIVEIRA Fscal de Tnbutos, lotado(a) na
Secretaria de Estado da Fazenda, para viajar da sede de suas
at y dades em Macapá/AP, até a cidace de Joâo Pessoa/PB,
no período de 14 a 16/08/2019 a fim de participar da
Assembleia Geral Ext'ao'dinaria do Conselho Deliberativo da
FEBRAFITE e da Reunião dos Planos de saúde dc Fisco
Estadual Brasileiro Sem ònus para a Administração

R E S O L V E:

Designar o(a) servidor(a) ROBLEDO GREGORIO
TRINDADE, Fisca; da Receita Estadual, lotadc(a) na Secretaria
de Estado da Fazenda para viajar da sede de suas ativicades
em Macapá/AP ate a cicade de Brasilia/DF, no perioco de 28/07
a 02/08/2019. a fim de participar da Reunião do GT 06 - SINIEF

Para dar cumprimento no que determina o Ai. 3o,
parágrafo único da Portada n° 236/2002-SEAD, no retomo a
sede o servidor acima nom: nado deverá encaminhar ao
NUAF/SEFAZ. no periode de 05 (cinco) dias uteis o competente
Relatóno de Viagem. As despesas com passagens aéreas
ficarão a cargo do servidor

Publique-se e cumpra-se
RESOLVE:

Macapá/AP. 12 de agesto de 2019
\

Art. 1o Estabe ecer critérios para a comprova Táo de nova
formação apresentada pe'os profissionais da educação básica
estadual, nos processos de concessão de Progressão
Horizontal e Gratificação de Titulação.

Art 2o O Requerimento de Progressão Horizontal e
Gratificação de Titulação devera ser apresentado pe.o servidor,
mediante formulário próprio fornecido pe o CPVPEB, onde aiém

dos documentos exigidos ra legislação e normas da

Administração Estadual, deve ainda apresentar original e cópia

do Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso leateado.
conforme descrição abaixo:

I- Diploma do Curso de Licenciatura: com desenção do Ato
Regulatòrio que reconheceu c curso e o registro do diploma
realizado por instituição credenciada para este fim.
Parágrafo único Os orofissionais graduados, rão licen&ádos.
portadores de curso superior que tenham feito
complementaçáo pedagógica conforme c sposto pelo

Conselho Nacional de Educação, devem 'apresentar

comprovação do orso. de acordo com as normas e critérios
estabelecidos oelc CNE
II- Certificado e Histórico de curso de Põs-Graduacão lato
sensu devende constar, obrigatóna e explicitamente:
a) Ato legal de credenciamento ca instituição, nos termos co
artigo 2" da Resolução n* 01 CNE/CES.de 06 de aoril de 2018:
b) Identificação do curso, período de realização, duração total,
espec.ficaçáo da carga horária de cada atividade acacômica;
c) Elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso,

com sua respectiva titulação

JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário do Estado da Fazenda

Publique-se e cumpra-se

Macapá/AP, 29 de julho de 2019
( P ) N= 130/2019-SEFAZAu

JOSENILDO SANTOS AEJRARTES
Secretário dc Estado da Fazenda

O Secretário de Estado da Fazenda dc Governo do
Estado dc Anapá. usanco das atribu ções que lhe são
conferidas oor Lei e tendo em vista o teor do Memorando n°
035/2019 - SEFAZ/COFIS/NUFAT

( P ) N°126/2019-SEFAZ

O Secretário de Estado da Fazenda do Governo do
Estado do Anapá usando das atribuições eje lhe são
conferidas por Lei e tendo ern vista o teo^ do Memorando n°
035/2019 - SEFAZ/COFIS/NUFAT

R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados,
iotados na Secretaria de Estado da Fazenda. para viaiarem da
sede de suas ativicades em Macapá/AP, até a cidade de
Oiapoque/AP no periooo oe 16 a 30/08/2019, a fim de cumprir
esca a de serviço de Fiscalização naquele municípioR E S O L V E:

-JOÂO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - Fiscal daDesignar o(a} servicor(a) AGUINALDO DA SILVA
LAMARÃO, Fisca da Receia Estadual, lotadota) na Secretaria
de Estado oa Fazenda, para viajar da seoe de suas atividades
em Macapa/AP, até o município ce Oiapoque/AP, no periodo de
01 a 15/08/2019. a fim de cumprir escala de serviço de
Fiscalização no més de agosto/2019

Para dar cump-imerto no que determina o Art. 3o

paragrafo úr co da Portar a n° 236/2002-SEAD. no reterno a
sede. o servidor acima nominadc deverá encaminha' ao
NUAF/SFFA7, no periodo de 05 (cinco) dias uteis o competente
Relatório de Viagem.

Receita Estadual
-SERGIO CARVALHO MAFRA - Assistente

Administrativo

Para dar cumprimento no que determina o Art. 3o.
paragrafo único da Portaria n° 236/2002-SEAD. no retorne a
sede, o servidor acima nominado deverá encaminha' ao
NUAF/SEFAZ, no periodo de 05 (cinco) dias uteis o competente
Relatório de Viagem

Publ que-se e cumpra-se.

Macapá/AP. 12 de agosto de 2019Pjblique-se e cumpra-se.

§1° Os certificacos de conclusão de curso de especialização
devem ser obrigatoriamente registraoos pelas instituições
formadoras devdamente credenciadas e que efetVamcnte
ministraram o curso.

Macapá/AP, 12 de agosto de 2019
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da FkzendaA

JOSENILDO SANTOS\ABRANTES
Secretário de Estado tia Fazenda

§2° Os certificados dos cursos ofertados por meio de convénio

ou parceria entre instituições credenciadas serão registrados
por ambas, com referência ao instrumento por e as celebrado.

< P > N°131 / 2019-SEFAZ
( P ) N B 127/2019-SEFAZ

C Secretário de Estado da Fazenda do Governo dc
Estado do Amapá, usando das atrbuições que lhe são
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo 039/2019-
SEFAZ/GAB.

O Secretário de Estado da Fazenda do Governo co
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
contendas por Le e tendo em vista o teor do Oficio n°0" 9/2019-
SINDIFISCO/AP

III- Diploma de curso de Pós-Graduacào stricto sensu
realizado no Brasil:
a) Os diplomas de cursos de mestrado e doutorado, assim

como todos os documentos inst tucionais a eles referentes,
devem explicitar a oenoninação do curso correspondente aos
rcspectivos atos autonzativos:
b) Nos dipomas de cursos realizados na modalidade a
distância, devem constar referência aos correspondentes atos

de credencameoto, autorização e recornecimento dos cursos
e/ou programas realizados

R E S O L V E:
R E S O L V E:

Autorizar o afastamento do servidor WELINGTON
DE CARVALHO CAMPOS, Secretário Aojunto do Tescurc
Códigc CDS-04, lotado na Secretaria de Estado da Fazenda
para tratamento de saúde, no periodo de 12 a 30/08/2019. sem
ónus para Adm nistraçáo

Autorizar o(a) servidcr(a) ANATAL DE JESUS
PIRES DE OLIVFIRA.Fiscal de Tributos, lotaco(a) na Secretaria
de Fstado da Fazenda, para viajar ca sede de suas atividades

Macapã/AP até a cidade de BELÉM/PA, no periodo de 22 a
24/08/2019, a hm de oarticipar da 196a Reunião Extraordinária

do Conselho Deliberativo da FENAFISCO Sem õnus para
Administração.

cm

Puolique-se e cumpra-se

IV- Diploma de curso de Pós-Graduacào stricto sensu
realizado no estrangeiro Ato regulatòrio que reconheceu o
curso e o registro ao diploma por umversiaade brasileira O Ato
de Apostilamento de Reconhecimento deverá constar no
próprio documento ou em uma folha a ele apensado

Macapá/AP, 13 de agosto de 2019

Publique-se e cumpra-se.

Macapá/AP, 12 de agesto de 2019
JOSENILDO SAN*OS\ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda

Art. 3o A data dos efeitos jur ídicos nos processos de que trata
esta Resolução, deverá contar a partir da comprovação da
regularidade de toca a documentação aqresentada pelo
requerente nos autos do Processo Administrativo

JOSENILDO SANTOS AMANTES
Secretário de Estado da Fazenda

( P ) N° 132 / 2019-SEFAZ

O Secretário de Estaco da Fazenda do Governo do
Estadc do Amapá, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Memo 039/2019-
SEFAZ/GAB.

( P ) N°128/2019-SEFAZ

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitos
declarações, certidões, atestados e/ou atas de conclusão oe
cursc.

O Secretário de Estado da Fazenda do Governo do
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do Oficio n° 020/2019. R E S O L V E:
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DESIGNAR a serv:dora ROSA DE ALMEIDA

GUTERRES, Coorderador/Coo'denadoria de Contabilidade,

Códigc CDS-3 lotada na Secretaria de Estado da Fazenda para
responder acurr jlativamente pelo cargo de Secretáno Adjunto
do Tesouro , Códigc CDS-4. em substituição ao respective titular
WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS, que se afastará para
tratamer*o de saúde no período de 12 a 30/08/2019

Macapá (AP), 19 de agosto de 2015. O Secretário de Estado da Fazenda, com base
na autorização prevista no artigo 244, da Lei n°
0400/97-CTE c/c com o inciso II do artigo 415
do Decreto n° 2.269/98, e;

Josenildo dos Santos A toantes
Secretário de Estado da Fazenda

Considerando as disposições do Convénio
ICMS 73, de 08 de julho de 2016, publicado no
Diário Oficial da União do dia 14 de julho de
2016, com republicação no dia 15 de julho de
2016 e ratificado no Diário Oficial da União do
dia 02 de agosto de 2016;

Publique se e cumpra-se ATO DECLARATORS N° 057/2019-SEFAZ
Macapá/AP. 13 ce agosto de 2019

rA Aprova Regime Especial para recolhimento do
ICMS em prazo diferenciado pela empresa
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

JOSENILDO SANTOS AMANTES
Secretário de Estado da Fazertpa

Considerando, ainda, as disposições do
Convénio ICMS 21, de 07 de abril de 2017,
publicado no Diário Oficial da União do dia 13
de abril de 2017, que alterou o Convénio ICMS
73/2016,
Considerando o disposto no artigo 1° do
Decreto n° 3967, de 09 de outubro de 2017, que
autoriza a concessão de redução na base de
calculo do ICMS nas operações internas com
querosene de aviação - QAV e gasolina de
aviação - GAV comercializadas no Estado do
Amapá, de forma que a carga tributária resulte
em igual ou superior a 3% (três por cento)
sobre o valor da operação;

O Secretário da Receita Estadual em exercício,
de conformidade com os artigos 415 e 505 do
Decreto n° 2.269/98
ICMS/AP;
Considerando
2019.01.00.00214-COTRI, objeto do pedido
formulado no processo n° 28730.0097492019-3;

( P ) H° 133 / 2019 - SEFAZ

O Sec'etário de Estado da Fazenda dc
Governo do Estado do Amapá, usando das atribu çóes que lhe
sào conferioas por Lei, e terde em vista o teor do Ofício
062/2019 - SEFAZ/SARE/COTRI/COTEPE

Regulamento do

teor do Parecero
R E S O L V E:

PRORROGAR a permanência do servidor
ROBLEDO GREGORIO TRINDADE nos temos da Portaria n°
126/2019 - SEFAZ na cidade de Brasilia, oara participar da
Reumâo do GT08 - Quantificação Reunião do GT34 -
Substituição Tributaria Reunião do GT65 - Revisão de
Convénio ICMS 100/97, Reunião do GT26 -Benefícios Fiscais,

e da Reunião do GT10
ESTADUAL, e Reunião do GT47, no Periodo de 03 à
19/08/2019 O custo com passagens aéreas de volta ficará a
cargo dc servidor.

D E C L A R A:

Cláusula primeira AUTORIZADA à empresa
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ
06.057.223/0393-88, e CAD-ICMS 03.060.938-0,
estabelecida na Av. Stephan Houat, s/n°, Lote
03, Quadra, Jardim Marco Zero, Macapá, a
recolher o ICMS incidente na entrada do bem e
da mercadoria provenientes de Estados não
signatários de Convénios e Protocolos ICMS
até o dia 09 (nove) do mês subsequente ao da
entrada no Estado do Amapá.

COTEPE PGFN E PROC

Considerando, ainda, o contido no Processo n°
28730.0090132019-6, bem como o disposto no
Parecer n 0 2019.01.00.00215 - COTRI/SEFAZ;

Publique-se e cumpra-se

D E C L A R A:Macapá. 13 dp agosto de 2C19.

Cláusula primeira Autorizada à empresa AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, CNPJ n°
09.296.295/0104-75 e CAD/ICMS n° 03.046.820-
5, localizada na Rua Hildemar Maia, s/n°, Bairro
Santa Rita, Macapá, Estado do Amapá, a
usufruir dos benefícios fiscais de que trata o
Decreto n° 3967, de 09 de outubro de 2017, nos
termos deste Ato Declaratório.

JOSENILDO SANTÇS ABRANTES
Secretário da Recfeita Estadual

ATO DECLARATÓRIO N° 056/2019- SEFAZ
Cláusula segunda A presente autorização nào
exonera o cumprimento das demais obrigações
previstas em Lei e no Regulamento do ICMS.

Altera o Ato declaratório n° 037/2017 da
COMMERCIUM

EXPORTADORA
referente cumprimento de obrigações fiscais
acessórias relativas ao ICMS, na forma que
especifica.

COMERCIALempresa
IMPORTADORA LTDA,

Cláusula segunda Fica reduzida a base de
cálculo do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre a
Prestação de Serviço de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de forma que a carga
tributária seja equivalente à aplicação do

Cláusula terceira O Regime Especial ora
aprovado terá validade até 29 de fevereiro de
2020, e sua prorrogação fica condicionada a
apresentação, pelo interessado, de novo
pedido até 30 (trinta) dias antes do término do
prazo de vigência deste instrumento.

O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA
tendo em vista as disposições dos artigos 44, §
2o e 244 da Lei n. 400/97, e de acordo com o
que lhe faculta o artigo 415, do Decreto n°.
2.269/98 - Regulamento do ICMS do Estado do
Amapá- RICMS/AP; e;
Considerando que a alteração do regime
especial ora postulado não prejudicará a
segurança e a garantia do interesse da
Administração Pública Estadual, estando
resguardado o atendimento aos princípios de
maior simplicidade e adequação em face da
natureza das operações e prestações a cargo
da requerente, e;
Considerando as disposições do Parecer
Fiscal n° 2019.01.00.00213/SEFAZ, objeto do
pedido formulado no processo n°
28730.0116822019-0;
D E C L A R A:
Cláusula Primeira - A Cláusula Terceira do Ato
Declaratório n° 037/2017-SEFAZ passa a
vigorar com a seguinte redação:
O prazo para recolhimento do imposto incidente
sobre as saidas de mercadorias importadas do
exterior, para outra unidade da Federação, na
forma do artigo 128 da Lei n° 400/97 e do Decreto
n° 4098/2011, nos termos deste Regime, será até
60 (sessenta) dias subsequentes ao da operação
de saida e sob a especificação do Código de
Receita 18.2.0
ESTRANGEIRA NACIONALIZADA
§ 1o O não recolhimento ao imposto no prazo
previsto nesta cláusula implicará na imediata
revogação do Regime Especial concedido
§ 2C Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias
da entrada da mercadoria sem que ocorra a
respectiva saida, o imposto deverá ser recolhido
na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 do
Decreto n° 2269/98 - RICMS/AP.
§3° A responsabilidade peio recolhimento do
impesto é atribuída à beneficiária deste Regime
Especial.
Cláusula Segunda - Este Ato Declaratório

entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial do Estado, com efeitos
retroativos à 08 de agosto de 2017, data da
publicação do Ato declaratório n° 037/2017-
SEFAZ no D.O.E n° 6498.

Cláusula quarta O Regime Especial outorgado
poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo
da autoridade concedente, ser cassado ou
alterado, mediante prévia comunicação a
empresa autorizada, na ocorrência de:

I - superveníéncia de norma legal

percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor
da operação.

Cláusula terceira A concessão de redução
na base de cálculo do ICMS nas operações
internas com querosene de aviação - QAV e
gasolina de aviação
cláusula segunda deverá obedecer a uma
contraprestação, de modo que seja efetivado o
plano de inserção de voo semanal
Macapá/Recife.

GAV na forma daconflitante;
II - situação em que este Regime

Especial vier a tornar-se prejudicial à Fazenda
Pública Estadual;

III - inobservância de qualquer de
suas cláusulas e condições;

IV - ação fiscal proveniente de:
Cláusula quarta A empresa remeterá ao Núcleo
de Macro Segmentos Económico da
Coordenadoria de Fiscalização - COFIS/SEFAZ,
até o último dia útil da primeira quinzena do
mês subsequente ao fato gerador, relatório em
papel ou meio eletrónico com cópias das Notas
Fiscais de aquisição querosene de aviação •

QAV e gasolina de aviação - GAV de que trata
este Ato Declaratório.

a) falta de emissão de documento
fiscal ou utilização de documento fiscal falso
ou inidôneo;

b) calçamento de documentos
fiscais;

c) falta de recolhimento do ICMS.
Cláusula quinta Deverá constar no campo
“Informações
documentos fiscais emitidos nas condições
deste Ato Declaratório, a seguinte expressão:
“REDUÇÀO DE BASE DE CÁLCULO - REGIME
ESPECIAL AUTORIZADO PELO ATO
DECLARATÓRIO N° 058/2019-SEFAZ”.

Cláusula quinta Este Ato Declaratório entra em
vigor na data da publicação no Diário Oficial do
Estado, com efeitos tributários a partir de 1o de
setembro de 2019.

Complementares” dos
ICMS MERCADORIA

de 2019.
Abrantes

Secretário de Estaddda Fazenda

Macapá, 20 de 38
Josenildo Santo: Cláusula sexta O Regime Especial outorgado

poderá, a qualquer tempo e a critério exclusivo
da autoridade concedente, ser revogado ou
alterado, mediante prévia comunicação à
empresa autorizada, na ocorrência de:ATO DECLARATÓRIO N° 058/2019-SEFAZ

Aprova o Regime Especial para a empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
relativos ao beneficio fiscal de redução de base
de cálculo nas operações internas com
querosene de aviação - QAV e gasolina de
aviação - GAV.

I - superveníéncia de norma legal conflitante;
II - situação em que este Regime Especial vier
a tornar-se prejudicial à Fazenda Pública
Estadual;

inobservância de qualquer de suasIII
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cláusulas e condições;
IV - ação fiscal proveniente de:

a) falta de emissão de documento fiscal ou
utilização de documento fiscal falso ou
inidóneo;

b) calçamento de documentos fiscais;
c) falta de recolhimento do ICMS.

2004, no seu art. 87, em consonância com o
art.8o, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo n°042/2019-SAGE/GAE3/GEA e Processo
n° 269/2019.

Infraestrutura
Alcir Figueira Matos

R E S O L V E:P O R T A R I A ( P ) n°. 184/2019-SEINF

Cláusula sétima O presente Ato não exonera o
cumprimento das demais obrigações previstas
em Lei e no Regulamento do ICMS/AP.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Decreto n° 0790, de 26
de março de 2018, e tendo em vista Memo. n°
066/2019- NUF/COAF/SEINF e Autorização n°
031/2019-NUF/COAF/SEINF, de 19 de Agosto de
2019,

Art. 1o

161/2019, de 01 de agosto de 2019.
Retificar a Portaria n°

Onde se lê: Dia 10/08/2019.Cláusula oitava O benefício previsto neste Ato
Declaratório fica condicionado à vedação de
utilização de qualquer crédito fiscal.

Cláusula nona Este Ato Declaratório entrará em
vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Estado produzindo efeitos tributários
até 30 de abril de 2020.

Leia - se: Dia 08/08/2019.

Art.V - Dê-se Ciência, Cumpra-se eR E S O L V E:
Publique-se.

Art. 1o. Autorizar o deslocamento do
servidor Márcio Nascimento Moura - Analista
em Infraestrutura/Fiscal de Obra, até os
Municípios de Tartarugalzinho e Pracuúba/AP,
no período 21 a 22/08/2019, com objetivo de
vistoriar a obra de construção da Escola
Estadual Pedro Maciel Filho, no Município de
Pracuuba/AP, e acompanhar a execução das
Obras de Convénios do GEA com a Prefeitura
Municipal de Tartarugalzinho/AP, na sede
daquele município.

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

Miaaapá - Ap 16,de agosto de 2019
' ^ / ( > T /

-ALBã Nize COLARES CALDAS
Secre^ria de Estado,1da Inclusão e Mobilização Social -í SIMS

Decreto nu0333'2019

Macapá, 21 de agosto de 2019.

VJosenildo Santos'Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda /

EDITAL DE JULGAMENTO N°036/2019
PORTARIA N°177/2019-SIMS

PROCESSO N°28730.0109102013-2
REC.DE OFICIO/VOLUNTÁRIO N°004/2019.
NOT. DE LANÇAMENTO: N°2013000219
PROCEDÊNCIA: SANTANA/AP
REC: AÇAI DO AMAPÁ AGRO-IND. LTDA.
CAD-ICMS: 03.028.385-0
CNPJ/MF: 07.294.662/0001-60
ROD. SALVADOR DINIZ, 1500, IGARAPÉ DA
FORTALEZA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
REL: CONS. SERGIO FLAVIO GALDINO LIMA.

DATA DO JULGAMENTO: 26/08/2019.

MACAPÁ/AP, 20 de Agosto de 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA
INCLUSÀO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no
uso das suas atribuições que lhe fora
outorgada pela Lei n° 0811, dc 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonância com o
art.8°, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo n°121/2019- NPE/CPS/SIMS e Processo
nc 041/2019.

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

SECRETARIA
INFRAESTRUTURA, em Macapá-AP, 21 de
Agosto de 2019. / s

DE ESTADO DA

Alcic F̂igúpira Matos
Secretário óé Estádo de Infraestrutura

R E S O L V E:

ITAMAR COSTA SIMÕES
Presidente do CERF/AP.

P O R T A R I A ( P ) n°. 185/2019-SEINF Art. 1o - Tornar sem efeito a portaria
n° 021/2019, de 21 de março de 2019 que
autorizou o deslocamento das servidoras:
Joice da Silva Alfaia, Djane Cristina Ribeiro de
Araújo, ambas Analista de Planejamento e
Orçamento, que se deslocarão da sede de suas
atribuições Macapá/AP, até os Municipios de
Laranjal do Jari e Vitória do Jarí, no periodo de
05 a 09 de Agosto de 2019, com o objetivo de
realizar o acompanhamento do CREAS e
Acolhimento Institucional, considerando que a
viagem programada não ocorreu.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Decreto n° 0790, de 26
de março de 2018, e tendo em vista o teor do
Memo. n° 068/2019-GAB/SEINF e Autorização
n° 059/2019-GAB/SEINF de 19 de agosto de

EDITAL DE JULGAMENTO N° 037/2019

PROCESSO N° 28730.0109092013-0
REC. OFICIO/VOLUNTÁRIO N°005/2019
NOT DE LANÇAMENTO: Nc2013000218
PROCEDÊNCIA: SANTANA/AP
INT: AÇAI DO AMAPÁ AGRO-IND. LTDA.
CAD-ICMS: 03.028.385-0
CNPJ/MF: 07.294.662/0001-60
ROD. SALVADOR DINIZ. 1500, IGARAPÉ DA
FORTALEZA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
REL: CONS. MARCELO GAMA DA FONSECA.
DATA DO JULGAMENTO: 29/08/2019.

2019
R E S O L V E:

Art. 1o. Autorizar o deslocamento do
servidor Pedro Barros do Rego Baptista -
Secretário Adjunto/SEINF, até a Cidade de
Brasília/DF, no período de 21 a 22/08/2019, com
objetivo de reunir no
Desenvolvimento Regional, com o Senador
Lucas Barreto, tendo como pauta a construção
de 1500 unidades habitacionais/Conjunto
Miracema, no Estado do Amapá.

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

Ministério do

/ • Maçapá - Ap. 22 de agosto de 2019.
«AMACAPÁ/AP. 20 de Agosto de 2019. 1/

r
' AL&À NI2E COLARES CAtOAS

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização
Social- SIMS

/

ITAMAR COSTA SIMÕES
Presidente do CERF/AP.

Art. 2o. Esta Portaria entra em Vigor na
data de sua publicação. r Decreto n°0333/2019

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
EDITAL DE JULGAMENTO N° 038/2019 PORTARIA Nc0178/2019-SIMSESTADO DADESECRETARIA

INFRAESTRUTURA, em Macapá-AP, 21 de
Agosto de 2019.

PROCESSO N° 28730. 0020002012-9
RECURSO DE OFICIO N°032/2019
NOT. DE LANÇAMENTO: N°2012000039
PROCEDÊNCIA: SANTANA/AP
INT: TRANS - PRATA LTDA.

CAD-ICMS: 03.030.703-1
CNPJ/MF: 05.667.025/0001-67
ROD Duque de Caxias, 2000, Dist. Industrial.
RECORRIDA; FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
REL: CONS. JEAN CARLOS BRITO.
DATA DO JULGAMENTO: 30/08/2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA
INCLUSÀO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS. no
uso das suas atribuições que lhe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonância com o
art.8o, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n°173/2019-GAB/SIMS e Processo n°
183/2018.

Alcj/Tigíjêira Matos
Secretario/íe Estado da Infraestrutura

Mobilização Social
Alba Nize Colares Caídas

PORTARIA N°176/2019-SIMS
MACAPÁ/AP. 20 de Agosto de 2019 R E S O L V E:

A SECRETARIA DE ESTADO DA
INCLUSÀO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no
uso das suas atribuições que lhe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de

>L "̂- Designar os Servidores:
Aluizio Vaz de Jesus, Assistente
Administrativo - Titular, e limara de Castro Paz,

Art. 1o

AITAMAR COSTA SIMÕES
Presidente do CERF/AP.
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Assistente Administrativo Suplente, para
fiscalizarem a execução do Contrato n°

declaram, aceitam e ajustam que o
Instrumento acima identificado seja ajustado
em sua CLÁUSULA TERCEIRA e CLÁUSULA
NONA que passam a vigorar com as seguintes
redações, mantidas as demais aqui não
referidas, na forma como se acham
originalmente redigidas e que neste ato e
ocasião, são totalmente ratificadas, para todas
as consequências de Direito.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: A
Contratação do referido serviço cuja vigência
original é de 01/07/2017 a 01/07/2018, 1o Termo
Aditivo a contar de 01/07/2018 a 01/07/2019,
por razões de interesse público e,
resguardando-se
PRORROGADO por um período de mais 12
(doze) meses, a contar de 02/07/2019 a
01/07/2020, em razão deste 2o (Segundo)
Termo Aditivo. Acrescentando-se ainda
cláusula resolutiva, afim de que, tão logo seja
concluída a licitação regular, o presente
contrato deverá ser automaticamente
rescindido amigavelmente entre as partes de
acordo com os preceitos jurídicos.
CLÁUSULA NONA
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
deste ADITAMENTO correrão à conta dos
recursos de dotação orçamentária, destinados
à Secretaria do Estado de Saúde, no exercício
orçamentário de 2019 Através do PROGRAMA
DE TRABALHO 2658.1,FONTE 107 ELEMENTO
DE DESPESA 33.90.39, que dará suporte a
referida despesa no ano de 2019 e 2020.

Planejamento
Eduardo Corrêa Tavares

004/2018-SIMS, cujo objeto trata da contratação
direta da empresa detentora da exclusividade
no serviço de Bilhetagem Eletrónica do
Transporte Urbano e Interurbano, referente ao
Processo n° 183/2018-SIMS no qual a
Secretaria de Inclusão e Mobilização Social -
SIMS é a Contratante e Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros no Estado do
Amapá - SETAP é a Contratada.

N° 048/2019 - SEPLAN
de Estado do

PORTARIA
O Secretário

Planejamento, do Governo do Estado do
Amapá, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 1107, de 12 de abril
de 2018;

RESOLVE:
Art. 2o - Determinar que o fiscal ora Autorizar o deslocamento das

servidoras Oneide da Cruz Pinheiro,
Coordenadora/Coordenação de Pesquisa e
Estratégias/COPESEF/SEPLAN, Código CDS-3
e Regina Celis Martins Ferreira, Analista de
Finanças e Controle/COPESEF/SEPLAN,NS, da
sede de suas atribuições Macapá-Ap, até a
cidade do Rio de Janeiro- RJ, com o objetivo
de participarem do Encontro Nacional de
Contas Regionais e do PIB dos Municípios e da
Cerimonia em Homenagem aos 20 anos de
divulgação do Sistema de Contas Regionais,
no período dc 08 a 14.09.2019.

designado deverá: legalidade, ficaa
I. Zelar pelo fiel cumprimento do

referido contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou das
improbidades observadas e, submetendo aos
seus superiores, em tempo hábil, as decisões e
as providências que ultrapassem a sua
competência, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93;

II. Avaliar continuamcnte,
qualidade dos serviços prestados pela
CONTRATADA, na periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de
validade, eventualmente, propor à autoridade
superior a aplicação

a DA DOTAÇÃO

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, em Maoâpá-AP, 14 de agosto
de 2019. X l

das penalidades
legalmente estabelecidas;

III. Atestar formalmente, nos autos
do processo, as notas fiscais relatjvas aos
serviços executados antes
encaminhamento para pagamento.

E^#á-APr 1 de Julho de 2019.do
/ / NTO DA SILVAANTONIA N

Secretária em fixercicio/SEPLAN CLÉLIA JÉÁ1
Secretária de Estado da Saúde - Em Exercicio

Decreto - 2879 de 01/07/2019
CONTRATANTE

ONDIM
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor a

contar de 15 de agosto do ano corrente,
revoga-se os efeitos da portaria n° 058/2019. PORTARIA N° 049/2019 - SEPLAN

Art. 4o - Dê-se Ciência, Cumpra-se e O Secretário de Estado do
Planejamento, do Governo do Estado do
Amapá, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 1107, de 12 de abril
de 2018;

Publique-se. Autarquias Estaduais*

LNfãoapá - Ap. 22 de Agosto de 2019.

Jíí/ M / í\ J /ALBÁVNIZE CÔLÁRBS CALCAS
Sncrçtária de Estado da Inclusão e Mobilização

/ Rociai - SIMS
Detíreto nc0333/2019

/ /

Centro de Reabilitação do Amapá
Amaury Barros Silva

RESOLVE:

Designar a servidora Andressa Ribeiro
Carneiro, Gerente do Núcleo de
Acompanhamento de Convénios e Contratos
de Repasse Federais/CMRE/SEPLAN, Código
CDS-2, para responder acumulativamente pela
Coordenadoria de Monitoramento da
Regularidade do
Código CDS-3, durante o afastamento da titular
Jacilene Mélo Nogueira, que entrará em gozo
de férias no período de 16 a 25 de setembro de
2019, sem ônus para o GEA.

PORTARIA N® 018/2019-CREAP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo Decreto n" 3525 de 11 de
setembro de 2017, e conforme dispositivos da Lei n® 2.211
de 14 de julho de 2017.

R E S O L V E:

PORTARIA N°180/2019-SIMS

Estado/CMRE/SEPLAN,
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA

INCLUSÁO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS
uso das suas atribuições que lhe fora
outorgada pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de
2004, no seu art. 87, em consonância com o
art.8c, inc. XII do Decreto n°. 0029, de 03 de
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no
Memo. n°225/2019- CFGPAS/SIMS e Processo
n° 289/2019.

,no

Art. 1o DESIGNAR o deslocamento do servidor MARIO
GILBERTO COIMBRA DOS SANTOS Matricula n® 623415,
Fisioterapeuta. Coordenador da Reabilitação do CREAP, da
sede de suas atividades funcionais em Macapá/AP até a
Cidade de Brasilia*DF, com objetivo de participar do 10“
COGER Congresso Centro-Oeste de Geriatria e
Gcrontologia, no período de 17 a 23 de setembro de 2019

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, em Macapá-AP, 19 de agosto
de 2019.

Art. 2° Dc-sc Ciência. Publique-se e Cumpra-sc.

Macapá-AP, de 23 agosto de 2019.R E S O L V E: /
TAVARES

Secretária/SEPLAN ZArt. 1o - Autorizar o deslocamento
das Servidoras: Cristina do Espírito Santo de
Lima Rodrigues e Tatiana Gemaque Rezende,
que se deslocaram da
atribuições, Macapá, até o Município de
Mazagâo/AP, com objetivo de realizar visita
técnica ao supracitado município, no período
de 27 a 28/08/2019.

AMAURY BARROS SILVA
Diretor-Presidente do CREAP

Decreto ne 3525/Set.2017Saúde
João Bittencourt da Silva

sede de suas

PORTARIA N° 019/2019-CREAP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo Decreto n" 3525 de 11 dc
setembro de 2017, e conforme dispositivos da Lei n® 2.211
de 14 de julho de 2017.

2o (Segundo) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 07/2017 - UCC/NSP/SESA

PROCESSO N° 304.461021/2019
Art. 2n - Dê-se Ciência, Cumpra-se e

2o (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 07/2017 - UCC/NSP/SESA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO
ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA KTECH LTDA-
ME.COMO CONTRATADA.

Publique-se.

R E S O L V E:{ /( Macapá— Ap. 22 de agosto de 2019.MAIàLALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária dc Estado da Inclusão e Mobilização
;> Sjocial - SIMS

Decreto n°0333/2019

Art. 1® DESIGNAR a servidora, THAIS LUIZE BENTES
BASTO Matricula n°709050. Gerente de Clínica Auditiva do
CREAP, para responder acumulativamente a Função de
Coordenadora da Reabilitação, no periodo 17 a 23 de
setembro de 2019.

Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores
termos de Direito, os no fim assinados, Art.2“ Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.
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Macapá-AP, 23 de agosto de 2019. Controle de Veiculo/ Núcleo Veiculo/ CLEONICE MARIA FERREIRA BRITO, portadora do

Coordenadoria de Operação/ FGS1, Registro de CNH n° 05855301330, residente e domiciliada

MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALVES, na Passarela da Mangueira, n° 100, bairro Marítima, no

Chefe de Agência/ Agência no munidpio de Laranjal do Jari-AP; haja vista, em tese. ter

Transit0/FGS1, para viajarem da sede de violado o artigo 170 do Código de Trânsito, no dia 28 de

SUaS atividades funcionais em fevereiro de 2017, conforme o Auto de Infração n°
MACAPÁ/AP até O Município de EOOO301786. autuada pela Prefeitura Municipal de Macapá-
OIAPOQUE/AP, com objetivo de realizar a AP:
Fiscalização de Provas Teóricas e

*
AMAURY BARROS SILVA

Diretor-Presidente do CREAP
Decreto n° 3525/Set.2017

PORTARIA N° 21/2019-CREAP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CENTRO DE
REABILITAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, no USO Praticas de VôíCUlOS de 2 e 4 Rodas para Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
de suas atribuições legais que lhe são conferidas Obtenção de Carteira Nacional de Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
pelo Decreto n° 3525 de 11 de setembro de 2017, e Habilitação-CNH no referido Município, no Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,
conforme dispositivos da Lei n° 2.211 de 14 de
Julho de 2017.

II Constituir Comissão de Processo

período de 19 a 22 de Agosto de 2019. os demais como membros, dando cumprimento ao Item
procedente;

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo
ou a continuidade .- exceptional, ambas mediante

motivação. \

R E S O L V E:
ART 2o - Esta Portaria entrará emArt. 1°-HOMOLOGAR as indicações das entidades „

governamentais e não governamentais, dos vigor na data de sua expedição. Dê-se
membros que compõem o CONSELHO DIRETOR ciência, publique-se e cumpra-se.
do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-
CREAP, conforme abaixo.

Dê-se ciê
Publiqu' :rc-sc e iumpra-sc.cumpra-s

1. Diretor-Presidente do CREAP
1.1. Amaury Barros Silva
2. Secretaria de Estado da Saúde
2.1. Lídia Rodrigues Barbosa (Titular)
2.2. Luiz Carlos Araújo da Silva (Suplente)
3.Conselho Municipal de Saúde
3.1. Ulisses Gomes Guimaraes Neto (Titular)
3.2. Ruan Pereira do Amarante (Suplente)
4. Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
4.1. Adelaide Pereira de Oliveira (Titular)
4.2. João Batista de Jesus Pereira(Suplente)
5.Servidor Efetivo do Centro de Reabilitação do
Estado do Amapá
5.1. Geovana de Sousa Lopes (Titular)
5.2. Nazir Rachid Filho (Suplente)

\
INÁOIO MONTEIRO MACIEL

biretoi^Presidente
» Do DETRAN/AP

INACI 5 MpNTEIRO MACIEL
Diretor Presidente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 0391/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
PORTARIA N° 0389/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE: Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.009082/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

I
Determinar a Instauração de Processo

Administrativo n° 014.009080/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na
Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor do condutor: ALTAIR

DORNELLES CARDOSO, portador do Registro de CNH n°
00767473108, residente e domiciliado na Rua Hildemar

Maia. n° 1598. bairro Santa Rita, no município de Macapá-
AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 170 do Código

de Trânsito, no dia 17 de fevereiro de 2017, conforme o
Auto de Infração n° E000301231, autuado pela Prefeitura
Municipal de Macapá-AP;

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

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 CONTRAN, em desfavor do condutor;

FRANCISLEI BEZERRA MAGAVE, portador do Registro de

CNH n° 06216754175, residente e domiciliado na Ave das

Nações, n° 170, bairro Bone Azul, no município de Macapá-
AP; haja vista, cm tese, ter violado o artigo 170 do Código

de Trânsito, no dia 23 de fevereiro de 2017, conforme o
Auto de Infração n° E000301966, autuado pola Prefeitura

Municipal de Macapá-AP;

Art.3°-Revogam-se todas as disposições
contrárias. Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

Macapá-AP, 21 de Agosto de 2019.

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco António

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,
os demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

IIAMAURY BARROS SILVA
Diretor-Presidente do CREAP Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco António
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,

os demais como membros, dando cumprimento ao item

precedente;

II

DETRAN
Inácio Monteiro Maciel

ill - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à Instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período

ou a continuidade excepclonal, ambas mediante
motivação. / \

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo

ou a continuidade oxcqpcional. ambas mediante

motivação.

PORTARIA N°0438/2019 DETRAN/AP, 20
DE AGOSTO DE 2019.

O DIRETOR-PRESIDENTE
Publique-si listi e cumpra-se.DEPARTAMENTO

TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no
uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Decreto n° 0054 de 02
de Janeiro de 2015, tendo em vista o teor
do Processo n° 014.011342/2019-
Memorando n° 104/2019 GAB/DETRAN-

ESTADUAL DE Publique-so, /c jteírc io e cumpra-se. A

INÁCiffl MONTEIRO MACIEL
Dretor Presidente

Do DETRÁN/AP
INÁCIO h ONTE RO MA«IEL

Dire or -Pry & tdente
Do DETRAN/AP

PORTARIA N° 0392/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
PORTARIA N° 0390/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019AP.

R E S O L V E: O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do
Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.

RESOLVE:

I - Determinar a instauração de Processo

ART 1o - DESIGNAR os servidores,
EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA PEREIRA
FILHO, Coordenador/Coordenadoria de
Atendimento FGS-3, BRUNO MARCELO
CAMARÃO PEREIRA, Chefe de Unidade
Técnica/Circunscrição
Transito-Ciretran

Determinar a instauração de ProcessoI

Administrativo n° 014.009307/2019, referente è penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018

£jg Administrativo n° 014.009081/2019, referente á penalidade
de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Regional
FGS-1, KARINA

GABRIELA PORTAL DO ESPIRITO
SANTO, Chefe de Unidade/Unidade de

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 CONTRAN, em desfavor do condutor:CONTRAN, em desfavor da condutora:
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ADERVAN DA SILVA E SILVA, portador do Registro de

CNH n° 02569610509, residente e domiciliado na Av Cora
de Carvalho, n° 3672, bairro Santa Rita, no município de
Macapá-AP; haja vista, em tese. ter violado o artigo 175 do
Código de Trânsito, no dla 17 de fevereiro de 2017,
conforme o Auto de Infração n° AJ00011094, autuado pelo
DETRAN-AP;

Presidente Costa e Silva, n° 114, bairro Area Comercial, no
município de Santana-AP; haja vista, em tese, ter violado o.
artigo 175 do Código de Trânsito, no dia 24 de fevereiro de

2017, conforme o Auto de Infração na AJ00011418, autuado

pelo DETRAN-AP;

AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 176 do Código

de Trânsito, no dia 13 de fevereiro de 2017, conforme o
Auto de Infração n° AJ00009598, autuado pelo DETRAN-

AP;

Constituir Comissão de Processo
Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kassia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os
demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

II
Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os

demais como membros, dando cumprimento ao Item
precedente;

II

II - Constituir Comissão de Processo
Administrativo, composta polos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os
demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período
ou a continuidade excepclonal, ambas mediante
motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias â instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo

ou a continuidade exceptional, ambas mediante
motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da Instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo
ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

Publique-se, TE se e cumpra-se.
Pubiiqi cumpra-se.

Publique-se,
INÁCIOMONT IRO MACIEL

Dirptor-Pi ísidente
Db DETRAN/AP

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
l Diretor-Presidente
\ Do DETRAN/AP

tDii ;tor-P
DbDET

Idente
N/AP PORTARIA N° 0397/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N° 0395/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N* 0393/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n°054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.009308/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor da condutora:

ADRIANA DA SILVA SANTOS, portadora do Registro de

CNH n° 06270592897, residente e domiciliada na Av

Euclides da Cunha, n° 640, bairro Santa Rita, no municipio

de Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 210

do Código de Trânsito, no dia 16 de fevereiro de 2017,
conforme o Auto de Infração n° AJ00010987, autuada pelo

DETRAN-AP,

I
Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.009085/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
CONTRAN, em desfavor do condutor

EDIELSON NEGREIROS DE SOUSA, portador do Registro

de CNH n° 02835132333, residente e domiciliado na Rua

Piracicaba, n° 268, bairro Resid Bella Vista, no municipio

de Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 175

do Código de Trânsito, no dia 12 de fevereiro de 2017,
conforme o Auto de Infração n° T104980947, autuado pelo

Departamento de Policia Rodoviária Federal;
Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os
demais como membros, dando cumprimento ao item
procedente;

I

Determinar a instauração de Processo
Administrativo n° 014.009083/2019, referente à penalidade
de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 -CONTRAN. em desfavor do condutor: ANTONIO
CLEUSON ARAUJO DA SILVA, portador do Registro de

CNH n° 0561514900, residente e domiciliado na Av Manga

Rosa, n° 1116, bairro Liberdade, no municipio de Macapá-
AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 175 do Código
de Trânsito, no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme o

Auto de Infração n° AJ00010809, autuado pelo DETRAN-

I

723/2018

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco António

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,
os demais como membros, dando cumprimento ao Item

precedente;

II
II

AP;
Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta polos servidores Marco António

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os
demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

ll

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por Igual período

lonal, ambas mediante

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;
IV - O prazo regular da Instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo

ou a continuidade excepcional, ambas mediante

motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período
ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

ou a continuidade ex<

motivação.
Publiques/ sc c cvmpra-se.

Publlqi stre-se e çpmpra-se.
A

Publique-se, pra-se. s
INÁÒO MONtEIRO MACIEL

D rêtor-l residente
>o DEBRAN/AP

INÁC O MONTEIRO MACIEL
)iretor-Presidente
DO DETRAN/AP

TEIRO MACIEL
r-f?residente

DETRAN

INáCIOIMON
Di

A ^ PORTARIA N°0398/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019PORTARIA N°0396/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N° 0394/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n°054. de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por melo do

Decreto Estadual n° 054, dc 02 de Janeiro de 2015.

RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n°054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE: Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014 009309/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em

ANTONIEL MENDES FERNANDES, portador do Registro dc

CNH nc 02077974894, residente e domiciliado na Av São

Sebastião, n° 233, bairro Sào Jose, no município de

I - Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.009086/2019. referente à penalidade

de SUSPENSÀO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN ng 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor do condutor:

RODOLFO MIRANDA BARBOSA, portador do Registro de

CNH n° 04538947555, residente e domiciliado na Av Cinco,
n° 259, bairro Perpetuo Socorro, no município de Macapá-

I

Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.009084/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÀO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°

723/2018 -CONTRAN, em desfavor do condiAor: CLEUTON
PAULO COLARES DE OLIVEIRA, portador do Registro de

CNH n° 03016878632, residente e domiciliado na Rua

I

desfavor do condutor:
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DETRAN-AP;Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 210 do

Código de Trânsito, no dia 15 de fevereiro de 2017,

conforme o Auto de Infração n® E000301534, autuado pela

Prefeitura Municipal de Macapá-AP;

Constituir Comissão de Processo
Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Oagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os
demais como membros, dando cumprimento ao Item
precedente;

ter violado o artigo 210 do Código de Trânsito, no dia 27 de

fevereiro de 2017, conforme o Auto de Infração n°
AJ00011828, autuado pelo DETRAN-AP;

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os

demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

Constituir Comissão de Processo
Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,

os demais como membros, dando cumprimento ao Item
precedente;

II

II

II

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;
IV - O prazo regular da Instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período

ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;
IV - O prazo regular da instrução sorá de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por Igual período

ou a continuidade excepcional, ambas mediante

motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;
IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo
ou a continuidade e:
motivação. /

Publique-se^registre-se êvjumpra-se.
ional, ambas mediante X

Publi- cs- e cumpra-se.
INÁClè MONTEIRO MACIEL

Diretbr-Presidente
Do DETRAN/AP

Publiqi |ii Ire-se ácumpra-se.
Aí!

v IN \CIO ^ONTEjRO MACIEL
Diretor-Presidente

I Do DETRAN/AP^ XOMC MTEIRCVMACIEL
Diretor-Preslafente
| Do DETRAN/AP

INA
PORTARIA N° 0770/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N® 0768/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

PORTARIA N° 0399/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual nD 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

Determinar a Instauração de Processo

Administrativo n° 014.010493/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na
Deliberação CONTRAN n® 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor do condutor:

RAIMUNDO NONATO CARVALHO LARANJEIRAS, portador

do Registro de CNH n° 01798726211, residente e

domiciliado na Av Ceara, n° 371, bairro Pacoval, no
município de Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o

artigo 170 do Código de Trânsito, no dia 15 de abril de

2017, conforme o Auto de Infração n® E000302489, autuado

pela Prefeitura Municipal de Macapá-AP;

II - Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,
os demais como membros, dando cumprimento ao Item
precedente;

I

Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.010462/2019. referente á penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n®

723/2018 - CONTRAN, em desfavor do condutor: MIGUEL

MARQUES DA SILVA, portador do Registro de CNH n®

04892348827, rosidente e domiciliado na Av Floresta, n°
701, bairro Jardim América, no município de Macapá-AP,

haja vista, em tese, ter violado o artigo 165-A do Código de

Trânsito, no dia 15 de abril de 2017, conforme o Auto de

Infração n° AJ00015211,autuado pelo DETRAN-AP;

II - Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,
os demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

I
Determinar a instauração de Processo

Administrativo n® 014.009310/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 -CONTRAN, em desfavor do condutor ANTONIO

CLEUSON ARAUJO DA SILVA, portador do Registro de

CNH n° 02561514900, residente e domiciliado na Av Manga

Rosa, n° 1116, bairro Liberdade, no município de Macapá-
AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 210 do Código

de Trânsito, no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme o

Auto de Infração n° AJ00010808, autuado pelo DETRAN-

I

AP;

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva c Maria do

Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os

demais como membros, dando cumprimento ao item

precedente;

II

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;
IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias. admitida a prorrogação por igual periodo
ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;
IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período

ou a continuidade excepcional, ambas mediante

motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo

ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

Publique-se. e pra-se.
\ 1 /Publlqi , registra-so eeumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Dire|or-Presidente

DolDETRÀN/AP

Publique-se,tegfctre Âo e cdtApra-se.
INÁdlO MONTEIRO JAACIELbiretor*Presidente

\ Do DETRAN/AP
A .1

INÁCIO MONTEIRO MAÇIEL
Dirètor-Prdsirionte

DÍ> DETRAN/AP
PORTARIA N° 0771/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA N° 0769/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:
I - Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.010457/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO OO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na
Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor do condutor: JOSE

ALDEMIR CORCINO NOGUEIRA, portador do Registro de

CNH n® 00175427007, residente e domiciliado na Rua

Tancrodo Neves, n° 1845, bairro Agreste, no município de
Laranjal do Jari-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo

175 do Código de Trânsito, no dia 05 de março de 2017,

conforme o Auto de Infração n° AD00037616, autuado pelo
DETRAN-AP;

PORTARIA N° 0400/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO OO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 dc Janeiro de 2015.
RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n°054. de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.010470/2019, referente â penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

I

Determinar a instauração de Processo

Administrativo n9 014.009313/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n9

CONTRAN. em desfavor do condutor:

I
Deliberação CONTRAN n® 163/2017 e Resolução n®

723/2018 CONTRAN, em desfavor do condutor:
MATHEUS FELIPE AZEVEDO SALES, portador do Registro

de CNH n° 06123210160, residente c domiciliado na Ave

Tenente Amaral, n® 448, bairro Universidade, no município

de Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 165-
A do Código de Trânsito, no dia 30 de abril de 2017,
conformo o Auto de Infração n® AJ00016763, autuado pelo

723/2018

EMANOEL MARTINHO RAMON SILVA GOMES, portador do

Registro de CNH n° 06467563378, residente e domiciliado

na Rua Leopoldo Queiroz Teixeira, n® 2780, bairro Novo

Buritizal, no município de Macapá-AP; haja vista, em teso,
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II Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os
demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,

os demais como membros, dando cumprimento ao item

precedente;

os demais como membros, dando cumprimento ao item
precedonte;

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderào reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período
ou a continuidade exceptional, ambas mediante
motivação.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamonte ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60

(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual periodo

ou a continuidade excapcional, ambas mediante

motivação.

Hl - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias ã instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período
ou a continuidade excapcional, ambas mediante
motivação.

Publique-se re-pe e cu«pra-se.

Publiq/e se ct:umpra-se.

A INÁCIO flONTEIRO MACIEL
Diretor-Preèidente

DO DETRAN/AP
Publique-se. ii: ;e e cui pra-se. INÁCIO MONTEIRO MACIEL

Diretor-presidente
Do DETRAN/AP

INÁCldMÒNT^IRO MACIEL
Diietor-Pre$idente

Db DETRAN/AP

PORTARIA .V 0941/2019-DETRAN/AP
O DIRETOR PRESIDENTE DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR ÂNSITO
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas por força do Decreto Estadual n°
0054,de 02 de Janeiro de 2015,respectivamente,e;

CONSIDERANDO o advento da Lei
Estadual n° 1.453, de 11 de fevereiro de 2010, que
transformou o DFTRAN-AP em Autarquia;

CONSIDERANDO, que o serviço de
despachante é relevante para o desembaraço, de
documentos concernentes a pessoas jurídicas,
concessionárias, revendedoras,entidades financeiras,
frotistas,entidade governamental;

CONSIDERANDO, a necessidade de
disciplinar a atividade de despachantes junto ao
DETRAN/AP;

PORTARIA N° 077472019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054,de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE;

I - Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.010467/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor do condutor: CARLOS
HENRIQUE SCHMIDT, portador do Registro de CNH n°
03578562620, residente e domiciliado na Rod Juscellno
Kubitschek, Ramal da UNIFAP, n° 515, bairro Jardim Marco

Zero, no município de Macapá-AP; haja vista, em tese, ter

violado o artigo 210 do Código de Trânsito, no dia 16 de

abril de 2017, conforme o Auto de Infração n° AJ00015912,
autuado pelo DETRAN-AP;

PORTARIA N° 0772/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE;

Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.010458/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 -CONTRAN, em desfavor da condutora: JOSIANE

DARTORA, portadora do Registro de CNH n° 02149441233,
residente e domiciliada na Rua Montevideu, n° 20, bairro

Golabal, no município de Macapá-AP; haja vista, em tese,

ter violado o artigo 175 do Código de Trânsito, no dia 25 de

março de 2017, conforme o Auto de Infração n°
AJ00011256, autuada pelo DETRAN-AP;

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do

Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro,
os demais como membros, dando cumprimento ao Item

precedente;

I

CONSIDERANDO, as normas da tai n°.
10.602, dc 12 de dezembro dc 2002,que dispõe sobre
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Despachantes Documentais;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria
n°. 375/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o
registro, credencianiento de entidade jurídica para a
prestação de serviços de despachantes, junto ao
DETRAN/AP;

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio
Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Maria do
Carmo de Almeida, sob a presidência do primeiro, os

demais como membros, dando cumprimento ao item
precedente;

II

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a
documentação apresentada pelo despachante
preposto RUAN CARLOS REIS DA SILVA,
protocolada neste Departamento em 15/08/2019,
atende às exigências contidas na Portaria epigrafada.
conforme o contido no Documento n°:
014.011126/2019.

RESOLVE:
Art. Io - CREDENCIAR RUAN CARLOS

RF.IS DA SILVA,Despachante Preposto Vinculado
a Empresa COMPROVE DESPACHANTES
EIRELI-ME sob CNPJ: 34.930.123/0001-43 com
endereço situado na Rodovia BR 156 N°1378 Bairro:
jardim felicidade, CEP 68.909-094 Macapá-AP, no
exercício de suas atividades no âmbito do
Departamento de Trânsito do Estado do Amapá.

Parágrafo Único - Ficará resguardado o
direito ao credcnciamento do Despachante indicado
pela referida empresa, desde que atendidos os
requisitos exigidos pela Portaria n° 0375/2014.

Art.V - () credencianiento do Despachante
Documentalista indicado pela Empresa RUAN
CARLOS REIS DA SILVA, para atuação junto ao
DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante formalização
de processo dirigido ao Diretor-Presidente, desde
que preenchidos os requisitos contidos na Portaria
referendada no Artigo anterior.

Art. 3° - O presente credenciamento terá
vigência pelo período de 12 (doze) meses;

Art. 4" - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua assinatura, revogando-sc as disposições
em contrário.

II

III - Deliberar que os membros da Comissão

poderào reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período

ou a continuidade

motivação. f

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,

em diligências necessárias à Instrução processual;

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período

ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

tonal, ambas mediante

Publique-se, itre-s i e cui -se.

APubliqu' t se e campra-sc.
INÁCIO !0

Dirckor -Pre idente
Dd DETRÁN/AP

iNÁcb MONVEIRO M/MCIEL
CNRETOR-Presldentd
bo DETRAN/AP PORTARIA N° 0775/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por melo do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

I - Determinar a instauração de Processo

Administrativo nc 014.010469/2019, referente à penalidade

de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor da condutora: LEIA
PATRICIA CARVALHO DA SILVA, portadora do Registro de

CNH n° 03324719050, residente e domiciliada na Ave

Primeiro de Maio, Apto C 1327, bairro Buritizal, no

municfpio de Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o

artigo 210 do Código de Trânsito, no dia 05 de abril de

2017, conforme o Auto de Infração n° AJ00014721,autuada

pelo DETRAN-AP;

PORTARIA N° 0773/2019 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas por meio do

Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.
RESOLVE:

Registre-se,pubji cumpra-se.
Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.010456/2019, referente à penalidade

do SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na

Deliberação CONTRAN n° 163/2017 e Resolução n°
723/2018 - CONTRAN, em desfavor da condutora: ELIDA

MARIA ALMEIDA UMA, portadora do Registro de CNH n°
01308738563, residente e domiciliada na Rua Luiz Azaria,

n° 1242, bairro Universidade, no municfpio de Macapá-AP;

haja vista, em tese, ter violado o artigo 210 do Código de

Trânsito, no dia 22 de março de 2017, conforme o Auto de

Infração n° AJ00012777, autuada pelo DETRAN-AP;

Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco António

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva o Maria do

I

Macapá-J P>L5 de fcgoston2019.
INÁCIO -tONTEÍRO MACIEL

Deleg do de Iriílicia Civil
Diretor-Prt ridente do DETRAN-AP

DECISÃO

Processo n° 014.007564/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 08/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) CARLOS FRANKLIN DE
FREITAS VAZ.

II - Constituir Comissão de Processo

Administrativo, composta pelos servidores Marco Antônio

Dagher Teixeira, Kássia Santiago da Silva o Maria do

Carmo de Almeida Rocha, sob a presidência do primeiro.
II
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Registro de CNH n°05365883203. DECISÃO Corregedorla desta Autarquia, no prazo legal, a

contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
CARLOS FRANKLIN DE FREITAS VAZ, em
razão de ter sido flagrado no dia 03/09/2016, na
RUA HAMILTON SILVA COM AV PADRE JÚLIO
MARIA LOMBARD, UF-AP, conduzindo o
veículo de placa NER1395 sob a influência de
álcool (fl. 03).

Processo n° 014.006831/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 24/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) CARLOS VALDERVAN
MARQUES BARBOSA.
Registro de CNH n°06162570656. á-AP,13 de agosto de 2019.M

>\Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. CARLOS
FRANKLIN DE FREITAS VAZ portador (a) da
CNH n° 0860764190, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir:

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
CARLOS VALDERVAN MARQUES BARBOSA,
em razão de ter sido flagrado no dia 07/10/2016,
na RUA GUANABARA EM FRENTE A
NUTRIAMA, UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NET3790 sob a Influência de álcool (fl.

Inácu> Monteiro Maciel
Deleoado\de Polícia

Diretor-Preiibente do DETRAN/AP.
Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

DECISÃO

Processo n° 014.007741/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:09/05/2018
Resumo do Assunto:
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) EDER ADRIANO CARDOSO
RODRIGUES.
Registro de CNH n° 05984215504.

04).
PROCESSO DENos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. CARLOS
VALDERVAN MARQUES BARBOSA portador
(a) da CNH n° 1090120323, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir:

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT.(fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.15).

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.EDER
ADRIANO CARDOSO RODRIGUES, em razão
de ter sido flagrado no dia 18/09/2016, na RUA
ADILSON JOSÉ PINTO PEREIRA PRÓXIMO A
PONTE SÉRGIO ARRUDA, UF-AP, conduzindo
o veículo de placa NE07694 sob a influência de
álcool (fl.03).

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

multa (10

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. EDER
ADRIANO CARDOSO RODRIGUES portador (a)
da CNH n° 1293827480, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir:

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado,(fl. 14)

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações
processo,
n°0182/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de CARLOS FRANKLIN DE
FREITAS VAZ, pelo período de 12 (doze)
meses, devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

multa (10

De Início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n°182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado,(fl.15)

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).constantes no presente

acato o parecer
Assim, considerando que o infrator não

é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I,da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0112/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fis. 23 a 24-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de CARLOS VALDERVAN
MARQUES BARBOSA, pelo período de 12
(doze) meses, devendo o condutor realizar o
curso de reciclagem e aguardar o prazo de
suspensão para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 24).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0116/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 24 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de EDER ADRIANO CARDOSO
RODRIGUES,pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor CARLOS
FRANKLIN DE FREITAS VAZ, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira
Corregedoria desta Autarquia,no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

àautosos
acato parecero

Nacional de Habilitação na

acato parecero
de agosto de 2019. àEncaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor CARLOS
VALDERVAN MARQUES BARBOSA, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na

autosos

Ináci > Monteiro Maciel
Del^gádo de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
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para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Código de Trânsito
Brasileiro.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0209/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ROGÉRIO AMARAL
NUNES, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe muita gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, Inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0206/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de PLÁCIDO JOSE DE LIMA
PEREIRA TRAJANO, pelo período de 12 (doze)
meses, devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Código de Trânsito
Brasileiro.

acato o parecer

Encamínhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor EDER
ADRIANO CARDOSO RODRIGUES, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de Interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia,no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução182/2005-CONTRAN.

àautosos

acato o parecer

Encaminhem-se àautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ROGÉRIO
AMARAL NUNES, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,
conforme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN.

os

MacapféAP,13 ae agosto de 2019.

Inácio tylontpiro Maciel
e Polícia

Diretor-Presidenteldo DETRAN/AP.
Del<

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor PLÁCIDO
JOSE DE LIMA PEREIRA TRAJANO,para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

àautosos

DECISÃO de agosto de 2019.
Processo n° 014.007585/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 08/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ROGÉRIO AMARAL NUNES.
Registro de CNH n° 04163487344.

S
Inác io Monteiro Maciel

Defegado de Policia
Diretor-Prisidente do DETRAN/AP.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
ROGÉRIO AMARAL NUNES, em razão de ter
sido flagrado no dia 25/09/2016,na ROD AP 010
JK- PROXIMO AO IGARAPÉ DA FORTALEZA,
UF-AP, conduzindo o veículo de placa NES2172
sob a influência de álcool (fl.03).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. ROGÉRIO
AMARAL NUNES portador (a) da CNH n°
1291987960, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

DECISÃO
Macapá-AP,13 de agosto de 2019.

Processo n° 014.006028/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:13/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) PLÁCIDO JOSE DE LIMA
PEREIRA TRAJANO.
Registro de CNH n°02133415635.

\

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia

Diretor-Prisidente do DETRAN/AP.O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
PLÁCIDO JOSE DE LIMA PEREIRA TRAJANO,
em razão de ter sido flagrado no dia 22/12/2016,
na AV CORACY NUNES COM RUA CÂNDIDO
MENDES, UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NEV2883 sob a influência de álcool (fl.

DECISÃO
Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Processo n° 014.007853/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:10/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ALEX FRAZAO CARNEIRO.
Registro de CNH n° 02795262109.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr. ALEX
FRAZAO CARNEIRO, em razão de ter sido
flagrado no dia 07/09/2016, na RUA LEOPOLDO
MACHADO COM AV PEDRO LAZARINO,UF-AP,
conduzindo o veículo de placa NEW2607 sob a
influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. ALEX
FRAZAO CARNEIRO portador (a) da CNH n°
0909383898, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

04).
Nos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. PLÁCIDO
JOSE DE LIMA PEREIRA TRAJANO portador
(a) da CNH n° 0531355550, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir:De início, cabe informar que o processo

obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl.14)

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, Inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração-gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principaimente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl. 14)

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração - gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
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endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT. (fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, Inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 15).

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principaimente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT.(fl.13).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.14).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato
n°0105/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 14 a 15-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ALESSANDRO WALLACY
SILVA DOS SANTOS,pelo período de 12 (doze)
meses, devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir á CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado,(fl.14)

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0106/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ALEX FRAZAO CARNEIRO,
pelo período de 12 (doze) meses, devendo o
condutor realizar o curso de reciclagem e
aguardar o prazo de suspensão para restituir a
CNH.

acato o parecer Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo
n°0244/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de GEILSON MACEDO DE
SOUSA, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

pareceroprocesso,Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

Encaminhem-se àautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ALEX
FRAZAO CARNEIRO, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,
conforme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN.

08

acato parecero

Encaminhem-se àautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
ALESSANDRO WALLACY SILVA DOS SANTOS,
para tomar ciência da decisão proferida, bem
como da possibilidade de interpor recurso ou
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

os

Ma< \ 13 de agosto de 2019.

Inácio Mon eiro Maciel
Delegado de Polícia

Diretor-Pres^Jente do DETRAN/AP.
àEncaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor GEILSON
MACEDO DE SOUSA, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,
conforme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN.

autosos

Macapá-APv13 de agosto de 2019.
DECISÃO

Processo n° 014.016815/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 25/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ALESSANDRO WALLACY
SILVA DOS SANTOS.
Registro de CNH n° 05876652358.

In icioiMonteiib Maciel
Òelegado de Polícia

Diretor-presidente do DETRAN/AP.
DECISÃO

agosto de 2019.Processo n°014.018389/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 16/11/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) GEILSON MACEDO DE
SOUSA.
Registro de CNH n°05968577360.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
ALESSANDRO WALLACY SILVA DOS SANTOS,
em razão de ter sido flagrado no dia 09/07/2016,
na RUA BEIRA RIO PRÓXIMO A IGREJA
SANTA INÊS, UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NFB9762 sob a influência de álcool (fl.

Ináciò fóònteiro Maciel
Delegado de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

DECISÃO
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
GEILSON MACEDO DE SOUSA,em razão de ter
sido flagrado no dla 21/08/2016, na ROD. AP
010 EM FRENTE A ELETRONORTE, UF-AP,
conduzindo o veículo de placa NEN3782 sob a
influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. GEILSON
MACEDO DE SOUSA portador (a) da CNH n°
0979782614, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

04).
Processo n°014.009673/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:13/06/2018
Resumo do Assunto:
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ADILSON LEITE DE ALELUIA.
Registro de CNH n° 05105471678.

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr.
ALESSANDRO WALLACY SILVA DOS SANTOS
portador (a) da CNH n° 0909381029, a
penalidade de suspensão do direito de dirigir

PROCESSO DE

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
ADILSON LEITE DE ALELUIA, em razão de ter
sido flagrado no dia 04/11/2016, na RUA BEIRA
RIO PROXIMO A IGREJA SANTA INÊS, UF-AP,
conduzindo o veículo de placa NPS1812 sob a
influência de álcool (fl. 03).Art. 165. Dirigir sob a

influência de álcool ou de



23DIÁRIO OFICIALMacapá,23.08.2019 Pág.  )c
Nos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. ADILSON
LEITE DE ALELUIA portador (a) da CNH n°
1014648086, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
IVANIO MARQUES ROCHA, em razão de ter
sido flagrado no dia 25/07/2016, TRAV. NOSSA
Sr.a DA ASSUNÇÃO FRENTE A ESCOLA
ANTONIA S. SANTOS, UF-AP, conduzindo o
veiculo de placa NEV5735 sob a influência de
álcool (fl.04).

DECISÃO

Processo n°014.005938/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:12/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ILTON CAVALCANTE TORRES.
Registro de CNH n° 03015232548.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância

^ p̂^icoatlva que determine
' 'éópendência: Nos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. IVANIO
MARQUES ROCHA portador (a) da CNH n°
0624011942, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
ILTON CAVALCANTE TORRES, em razão de ter
sido flagrado no dia 16/12/2016, na RUA
GUANABARA EM FRENTE A NUTRIAMA, UF-
AP, conduzindo o veiculo de placa NEQ4113
sob a influência de álcool (fl. 04).

Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria

seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl. 14)

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, prfncipalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT.(fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.15).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. ILTON
CAVALCANTE TORRES portador (a) da CNH n°
0979816393, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

de n° 40/2010-DETRAN/AP,

Assim,considerando que o infrator não
ó reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato
n°0103/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ADILSON LEITE DE
ALELUIA, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2o e 3°, do Código de Trânsito
Brasileiro.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, princlpalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT. (fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.15).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0184/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 24-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de IVANIO MARQUES ROCHA,
pelo período de 12 (doze) meses, devendo o
condutor realizar o curso de reciclagem e
aguardar o prazo de suspensão para restituir a
CNH.

processo, o parecer

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I,da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximWo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato

acato o parecer

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ADILSON
LEITE DE ALELUIA, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedorla desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,
conforme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN.

autos àos

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Código de Trânsito
Brasileiro. pareceroprocesso,

n°0183/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ILTON CAVALCANTE
TORRES, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de

Encaminhem-se àautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor IVANIO
MARQUES ROCHA, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedorla desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,
conforme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN.

os

^áf-AP,13|de agosto de 2019.Mac
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
DETRAN/AP e da

1
Ináclà Monteiro Maciel

Delegado de Polícia
Diretor-Preèidente do DETRAN/AP.

da Portaria n° 040/2010
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2° e 3°, do Código de Trânsito
Brasileiro.

àEncaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ILTON
CAVALCANTE TORRES, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedorla desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,

autosos
de agosto de 2019.DECISÃO

Processo n° 014.016701/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 24/10/2017
Resumo do Assunto:
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) IVANIO MARQUES ROCHA.
Registro de CNH n°00876662974.

PROCESSO DE
onteiro Maciel

Delegado de Polícia
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
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contorme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN. àautos

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor ALCINEI
DOS SANTOS FERNANDES, para tomar ciência
da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

Encaminhem-se direito de dirigir de BRUNO CELSO RIBEIRO
DE SOUZA, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

os

\
aná-AP,\13 de agosto de 2019.

macio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia

Diretor-Ptesidente do DETRAN/AP.
Encaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor BRUNO
CELSO RIBEIRO DE SOUZA, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

àautosos

DECISÃO Ma£apá-AP,12 de agosto de 2019.
Processo n° 014.007874/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 10/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ALCINEI DOS SANTOS
FERNANDES.
Registro de CNH n° 02979891622.

Nacional de Habilitação naf )

Inácio Monteird Maciel
I Delegado de Polícia

DiretoW-PresIdénte do DETRAN/AP.
DECISÃO

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
ALCINEI DOS SANTOS FERNANDES, em razão
de ter sido flagrado no dia 04/09/2016, na AV
EQUATORIAL PRÓX. MARCO ZERO, UF-AP,
conduzindo o veiculo de placa NEM8257 sob a
influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. ALCINEI DOS
SANTOS FERNANDES portador (a) da CNH n°
0685850954, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

N >á P, 12 de agosto de 2019.
Processo n° 014.009862/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:13/06/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) BRUNO CELSO RIBEIRO DE
SOUZA.
Registro de CNH n° 03804650738.

Inácio M
elegadb de Polícia

Diretor-Pfresidente do DETRAN/AP.

ciei

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
BRUNO CELSO RIBEIRO DE SOUZA, em razão
de ter sido flagrado no dia 21/11/2016, na RUA
BEIRA RIO PRÓXIMO A IGREJA SANTA INÊS,
UF-AP, conduzindo o veículo de placa
NEK2563 sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. BRUNO
CELSO RIBEIRO DE SOUZA portador (a) da
CNH n° 1360631389, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir:

DECISÃO

Processo n° 014.016728/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 25/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) AGNALDO DA SILVA SANTOS.
Registro de CNH n° 01387361899.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
AGNALDO DA SILVA SANTOS, em razão de ter
sido flagrado no dia 22/07/2016, na AV
EUCLIDES DA CUNHA EM FRENTE A RES.
Ne587, UF-AP, conduzindo o veiculo de placa
NES2810 sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. AGNALDO DA
SILVA SANTOS portador (a) da CNH n°
0860774815, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dopendência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl. 13)

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 221.

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I,da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato
n°0264/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 22 a 23-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do justificativa que pudesse

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT.(fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 15).

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade
vezes) e suspensão do
diroito de dirigir por 12
(doze) meses.

multa (10

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no

artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n°182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT. (fl.13).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.14).

pareceroprocesso,
n°0227/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 17-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ALCINEI DOS SANTOS
FERNANDES,pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma

eximi-lo de

processo, o parecer
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responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
provas e

constantes no presente
acato

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl. 13)

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 22).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0101/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls.15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de LEONEL BORGES DE
CARVALHO, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

análise fática e jurídica das
manifestações
processo
n°0226/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls.14 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de AGNALDO DA SILVA
SANTOS, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § Io, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

o parecer

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, Inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato

acato o parecer

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei
AGNALDO DA SILVA SANTOS, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

autos àos

o condutor

Nacional de Habilitação na

pareceroprocesso,
n°0130/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 22 a 23-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de GENILTON GONÇALVES
ROMANO, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor LEONEL
BORGES DE CARVALHO, para tomar ciência
da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

autos àos

Macap, , 12 de agosto de 2019.
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

V
A1>L

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
àEncaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
GENILTON GONÇALVES ROMANO, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

autosos
DECISÃO

pá-AP,12Xfle agosto de 2019.Ma
Processo n° 014.018588/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 17/11/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) LEONEL BORGES DE
CARVALHO.
Registro de CNH n°01899985575.

t

P
Inácio Mcpiteiro Maciel

Delegado de Polícia
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
LEONEL BORGES DE CARVALHO, em razão de
ter sido flagrado no dia 04/09/2016,na ROD. AP
020 DUCA SERRA Cl SEMÁFORO DO
GOIABAL, UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NEK7977 sob a influência de álcool (fl.

DECISÃO

Mapápá-ÂK12 de agosto de 2019.
/ \

Processo n° 014.007894/2018-DETRAN/AP
Data de entrada:10/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) GENILTON GONÇALVES
ROMANO.
Registro de CNH n° 04750662473.

fl

cio Monteiro Maciel
Megaao de Policia
esidente do DETRAN/AP.

In04).
Nos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. LEONEL
BORGES DE CARVALHO portador (a) da CNH
n° 1293841350, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

Diretor-I
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
GENILTON GONÇALVES ROMANO, em razão
de ter sido flagrado no dia 01/09/2016, na AV
TANCREDO NEVES, UF-AP, conduzindo o
veículo de placa NEY6349 sob a influência de
álcool (fl.03).

DECISÃO

Processo n° 014.016702/2017-DETRAN/AP
Data de entrada: 24/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) CAIROM ALBERTO RAMOS
MARQUES.
Registro de CNH n° 04712531181.

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração-gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. GENILTON
GONÇALVES ROMANO portador (a) da CNH n°
0905236980, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir: O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
CAIROM ALBERTO RAMOS MARQUES, em
razão de ter sido flagrado no dia 25/07/2016, na
ROD AP 010- PRÓXIMO AO ZOOBOTANICO,
UF-AP, conduzindo o veiculo de placa
NEK1488 sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. CAIROM
ALBERTO RAMOS MARQUES portador (a) da
CNH n° 0744434900, a penalidade de
suspensão do direito de dirigir:

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT. (fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP ífl.151.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determino
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início,cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
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Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

n° 0624015691, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
VANDERLEI DE SOUSA CERDEIRA, em razão
de ter sido flagrado no dia 08/10/2016, na AV
PEDRO BAIÁO COM RUA LEOPOLDO
MACHADO, UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NEQ9203 sob a influência de álcool (fl.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT.(fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 15).

05).
Nos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. VANDERLEI
DE SOUSA CERDEIRA portador (a) da CNH n°
0744409555, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:De início, cabe informar que o processo

obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl. 14)

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, ínc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse exími-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo, '
n°0111/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de CAIROM ALBERTO RAMOS
MARQUES, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT.(fl.15).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
nc940/2010 - DETRAN/AP (fl.16).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DFTRAN/AP (fl. 23).

Assim,considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe mujta gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc.I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo,
n°0128/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 24-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de FABRICIO BENEVIDES DOS
SANTOS, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

acato o parecer

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN,e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da muita, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato
n°0150/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 16 a 17-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de VANDERLEI DE SOUSA
CERDEIRA, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

acato parecero

Encaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor CAIROM
ALBERTO RAMOS MARQUES, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

àautosos

Nacional de Habilitação na o parecerprocesso,

Encaminhem-se àautos
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
FABRICIO BENEVIDES DOS SANTOS, para
tomar ciência da decisão proferida, bem como
da possibilidade de Interpor recurso ou
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

os

Mapppá-A8, 12 eje agosto de 2019.
Iná< teiro Maciel

Defegadò de Polícia
Diretor-Piresidente do DETRAN/AP. Encaminhem-se

Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor !
VANDERLEI DE SOUSA CERDEIRA, para tomar I
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

àautosos

DECISÀO

Processo n°014.005920/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 12/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) FABRICIO BENEVIDES DOS
SANTOS.
Registro de CNH n° 02258988002.

e agosto de 2019.

Inácj > Monteiro Maciel
Delegado de Polícia

Diretor-Pr^idente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
FABRICIO BENEVIDES DOS SANTOS, em razão
de ter sido flagrado no dia 23/12/2016,na ROD.
AP 010 PRÓXIMO AO MOTEL EL CAMINO, UF-
AP, conduzindo o veiculo de placa NEM2279
sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. FABRICIO
BENEVIDES DOS SANTOS portador (a) da CNH

DECISÃO
Ma< , 12 agosto de 2019.

Processo n° 014.006840/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 24/04/2018
Resumo do DEPROCESSO
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) VANDERLEI DE SOUSA
CERDEIRA.
Reaistro de CNH n° 03083320941.

Assunto:
Inác o Mohteiro Maciel

De egado de Polícia
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
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DECISÃO contar do recebimento da notificação de

penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.Processo n°014.016825/2017-DETRAN/AP

Data de entrada: 25/10/2017
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) EDUARDO DE MORAES
XAVIER.
Registro de CNH n° 05684060807.

àEncaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor RODRIGO
COSTA DOS SANTOS, para tomar ciência da
decisão proferida, bem como da possibilidade
de interpor recurso ou entregar a Carteira
Nacional de Habilitação na Corregedoria desta
Autarquia, no prazo legal, a contar do
recebimento da notificação de penalidade,
conforme dispõe o art. 17 da Resolução
182/2005-CONTRAN.

autosos

Macapá-AP,1X de agosto de 2019.

O presente processo versa sobre
procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
EDUARDO DE MORAES XAVIER, em razão de
ter sido flagrado no dia 17/07/2016, na TRAV
N.S. DA ASSUNÇÃO PRÓX. A ESCOLA Prof.*ANTONIA S.S,UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NEV9670 sob a influência de álcool (fl.

Ináci ) Monteiro Maciel
Delegado de Policia

Diretor-Preáidente do DETRAN/AP.
DECISÃO

-ÃP\12 de agosto de 2019.Processo n° 014.007573/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 08/05/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) RODRIGO COSTA DOS
SANTOS.
Registro de CNH n° 05827088629.

04).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr.EDUARDO DE
MORAES XAVIER portador (a) da CNH n°
1238633633, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

ácio flonteiiò Maciel
Delegado de Polícia

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.
RODRIGO COSTA DOS SANTOS, em razão de
ter sido flagrado no dia 01/09/2016, na RUA
BEIRA RIO EM FRENTE A IGREJA SANTA
INÊS, UF-AP, conduzindo o veículo de placa
NEZ6816 sob a influência de álcool (fl.03).

Nos termos do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr. RODRIGO
COSTA DOS SANTOS portador (a) da CNH n°
0909425422, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

DECISÃO

Processo n° 014.006672/2018-DETRAN/AP
Data de entrada: 23/04/2018
Resumo do Assunto: PROCESSO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A)
CONDUTOR (A) ROSIVANE FERREIRA E
FERREIRA.
Registro de CNH n° 03596308172.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade - multa (10
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses. O presente processo versa sobre

procedimento administrativo para apuração e
imposição de penalidade ao condutor Sr.a

ROSIVANE FERREIRA E FERREIRA, em razão
de ter sido flagrado no dia 10/10/2016, na BR-
210 KM-7, UF-AP, conduzindo o veículo de
placa NEV1684 sob a influência de álcool (fl.

De inicio, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, com êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT. (fl.14).

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP Mi 151.

Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

04).
Nos termos do art. 165 do Código de

Trânsito Brasileiro, cabem ao Sr.* ROSIVANE
FERREIRA E FERREIRA portador (a) da CNH n°
1087712450, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir:

multa (10

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl. 14)

Consta nos autos que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente
processo
nt>0147/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 24-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de RODRIGO COSTA DOS
SANTOS, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da

Art 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de
qualquer outra substância
psicoativa que determine
dependência:
Infração- gravíssima
Penalidade
vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12
(doze) meses.

multa (10

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

acato
n°0118/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 15 a 16-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de EDUARDO DE MORAES
XAVIER, pelo período de 12 (doze) meses,
devendo o condutor realizar o curso de
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos
da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro.

De início, cabe informar que o processo
obedeceu ao rito ordinário com fundamento na
Resolução n° 182/2005 do CONTRAN e Portaria
de n° 40/2010-DETRAN/AP, seguindo o
disposto nas normas legais, principalmente no
que tange à garantia dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o
mandado de notificação, via AR, para o
endereço constante no cadastro do condutor
junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do
mandado de notificação pela Empresa de
Correios e Telégrafos-ECT, mas notificado por
edital pelo Diário Oficial do Estado, (fl.14)

Consta nos auto6 que o condutor não
apresentou defesa escrita dentro do prazo
previsto no art. 11, inciso IV da Portaria
n°040/2010 - DETRAN/AP (fl.23).

Assim, considerando que o infrator não
é reincidente, bem como a infração prevista no
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu sob
a influência de álcool e considerando ainda os
artigos 261 caput c/c o 256, III do Código de
Trânsito Brasileiro; art. 16, inc. I, da Resolução
182/2005-CONTRAN, e que não houve nenhuma
justificativa que pudesse eximi-lo de
responsabilidade de pagamento da multa, o
que autorizou a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da
análise fática e jurídica das provas e
manifestações constantes no presente

pareceroprocesso,

acato parecero

àautosEncaminhem-se
Corregedoria/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, o condutor
EDUARDO DE MORAES XAVIER, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da
possibilidade de interpor recurso ou entregar a
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a

os
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acatoprocesso,

n°0210/2019/CORREGEDORIA/DETRAN-AP
constante às fls. 23 a 25-v dos autos e DECIDO
pela aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir de ROSIVANE FERREIRA E 0FERREIRA, pelo período de 12 (doze) meses, PARECER n° 080 / 2019, este foi aprovado

na 58a Sessão Ordinária, em 09 de agosto
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão de 2019, decidindo os membros da 1a

turma

o de trânsito.parecer proferida pela Autoridade de Trânsito /
DETRAN-AP e a manutenção da
penalidade imposta.

O Recorrente poderá impetrar
recurso em 2a instância ao CETRAN-AP,
conforme o artigo 288 do CTB.

Cópia integral do parecer poderá
da JARI / DETRAN-AP pelo ser solicitada por meio de requerimento do

, mantendo a decisão requerente, devidamente identificado,
proferida pela Autoridade de Trânsito / junto ao protocolo do DETRAN-AP.
DETRAN-AP e a manutenção da
penalidade imposta.

à O Recorrente poderá impetrar. recurso em 2a instância ao CETRAN-AP.

Membro Relator (a): ROFF
ANDERSON LIMA DE MIRANDA.

Decisão: Após a apresentação do

devendo o condutor realizar o curso de

para restituir a CNH.
Fundamenta-se a decisão nos preceitos improvimento,

da Portaria n° 040/2010 - DETRAN/AP e da
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN, art. 261 e
art. 257, § 1°, 2o e 3°, do Código de Trânsito
Grasileiro.

Maria do SocfcrfqJBiraga da Costa
Seòretária Executiva
JARI I / DETRAN - AP

Encaminhem-se
Corregedorla/DETRAN-AP para que notifique,
conforme previsto em lei, a condutora conforme o artigo 288 do CTB.
ROSIVANE FERREIRA E FERREIRA, para tomar
ciência da decisão proferida, bem como da ser solicitada por meio de requerimento do
possibilidade da interpor recurso ou entregar a requerente,
Carteira Nacional de Habilitação na
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a
contar do recebimento da notificação de
penalidade, conforme dispõe o art. 17 da
Resolução 182/2005-CONTRAN.

autosos

Cópia integral do parecer poderá

JULGAMENTO DE PARECER DE
RECURSO EM 1a INSTÂNCIA DE

PENALIDADE APLICADA POR INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO

1) Processo n° 014.018563/2017-DETRAN-

devidamente identificado,
junto ao protocolo do DETRAN-AP.

A
Maria do SocofftfBrág;

Secretáría Executiva
JARI I / DETRAN - AP

a da Costa
AP

Recorrente: ARTEMIO CONCEIÇÃO
SOARES LOPES

Assunto: Recurso interposto pelo
Recorrente contra decisão da Autoridade
de trânsito.

Membro Relator (a): JOÃO
PIMENTEL PEDROSO.

Macapá-AP, 13^ de agosto de 2019.
JULGAMENTO DE PARECER DE
RECURSO EM 1a INSTÂNCIA DE

PENALIDADE APLICADA POR INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO

Art

lnâ< ío Monteiro Maciel
Delegado de Polícia

Diretor-Pfesidente do DETRAN/AP.
Decisão: Após a apresentação do

PARECER n° 077 / 2019, este foi aprovado
1) Processo n° 014.005931/2018-DETRAN- na 57a Sessão Ordinária, em 08 de agosto

de 2019, decidindo os membros da 1a

Recorrente: ROGÉRIO DA SILVA turma da JARI / DETRAN-AP pelo
improvimento, mantendo a decisão
proferida pela Autoridade de Trânsito /
DETRAN-AP e a manutenção da
penalidade imposta.

O Recorrente poderá impetrar
recurso em 2a instância ao CETRAN-AP,

Decisão: Após a apresentação do conforme o artigo 288 do CTB.
Cópia integral do parecer poderá

AP
JULGAMENTO DE PARECER DE
RECURSO EM 1a INSTÂNCIA DE

PENALIDADE APLICADA POR INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO

FREITAS.
Assunto: Recurso interposto pelo

Recorrente contra decisão da Autoridade
de trânsito.

Membro Relator (a):
1) Processo n° 014.016843/2017-DETRAN- ANDERSON LIMA DE MIRANDA.

ROFF

AP
PARECER n° 081 / 2019, este foi aprovado
na 58a Sessão Ordinária, em 09 de agosto ser solicitada por meio de requerimento do
de 2019, decidindo os membros da 1a requerente, devidamente identificado,
turma da JARI / DETRAN-AP peio junto ao protocolo do DETRAN-AP.
improvimento, mantendo a decisão
proferida pela Autoridade de Trânsito /
DETRAN-AP e a manutenção da

Recorrente: CORIOLAN PIMENTEL
LIMA.

Assunto: Recurso interposto pelo
Recorrente contra decisão da Autoridade
de trânsito.

Membro Relator (a): FABIANY
FARIAS SIQUEIRA DAMASCENO.

Decisão: Após a apresentação do
PARECER n° 079 / 2019, este foi aprovado
na 58a Sessão Ordinária, em 09 de agosto
de 2019, decidindo os membros da 1a conforme o artigo 288 do CTB.
turma da JARI / DETRAN-AP pelo
improvimento, mantendo a
proferida pela Autoridade de Trânsito /
DETRAN-AP

Maria do S raga da Costa
Secretaria Executiva
JAR! I / DETRAN - AP

penalidade imposta.
O Recorrente poderá impetrar

recurso em 2a instância ao CETRAN-AP,

IMAPCópia integral do parecer poderá
ser solicitada por meio de requerimento do
requerente, devidamente identificado,
junto ao protocolo do DETRAN-AP.

Julhiano Cesar de Avelardecisão

e a manutenção da P O R T A R I A
(P) N° 122/2019 - UPE/IMAP

Considerando o memorando n° 337/2019 -
NRUIMAP, datado em 06.08.2019 e Plano de
viagem n° 016/2019 - NRL/IMAP. datado em
08.08.2019.

penalidade imposta.
O Recorrente poderá impetrar

recurso em 2a instância ao CETRAN-AP,
conforme o artigo 288 do CTB.

Cópia integral do parecer poderá
ser solicitada por meio de requerimento do
requerente, devidamente identificado,
junto ao protocolo do DETRAN-AP.

:6rro BraMaria do Soc
Seeretária Executiva
JARI I / DETRAN - AP

ga da Costa

R E S O L V E:
Art. 1o - Autorizar o deslocamento do Servidor
UIBIRÁ SENA SILVA. Analista de Meio
Ambiente, da sede de suas atribuições em

JULGAMENTO DE PARECER DE
RECURSO EM 1* INSTÂNCIA DE

PENALIDADE APLICADA POR INFRAÇÃO Macapá/AP aos Municípios de Pedra Branca do
DE TRÂNSITO

i

Amapari e Serra do Navio. Onde realizará
vistorias técnicas ambientais para
licenciamento de empreendimentos da empresa
Beadell Resources Ltda. O veiculo será

Maria dò So£< Braga da Costa
Secretaria Executiva
JARI I / DETRAN - AP

1) Processo n° 014.009705/2018-DETRAN- conduzido pelo servidor JOSE LANDRI CUNHA
NUNES, Motorista oficial. No período de 21 a
27/08/19.

Art. 2o - Revogam-se as disposições em
contrário.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO
AMAPÁ - IMAP.

AP
Recorrente: JOSE ROBERTO

PEREIRA DE SOUZA.JULGAMENTO DE PARECER DE
RECURSO EM 1a INSTÂNCIA DE Assunto: Recurso interposto pelo

PENALIDADE APLICADA POR INFRAÇÃO Recorrente contra decisão da Autoridade
DE TRÂNSITO de trânsito.

Membro Relator (a): ODANETE DAS
NEVES DUARTE BIONDI.

Decisão: Após a apresentação do
PARECER n° 078 / 2019, este foi aprovado

Recorrente: JOSE LUIZ OLIVEIRA na 57a Sessão Ordinária, em 08 de agosto
de 2019, decidindo os membros da 1a

Assunto: Recurso interposto pelo turma da JARI / DETRAN-AP pelo
Recorrente contra decisão da Autoridade improvimento, mantendo a decisão

1) Processo n° 014.018677/2017-DETRAN-
Macapá-AP, 12 de agosto de 2019.AP

DE SOUZA. JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor - Presidente

Decreto n° 0128 - 07 I 01 / 2019
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P O R T A R I A
(P)N° 123/2019 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso
das atribuições que lhe sào conferidos pelo
Decreto de n°. 0128 de 07 de janeiro de 2019.

Art. 2o - Fica Designada a servidor MANOEL DE
JESUS CUNHA SERRÁO, Coordenadora do
Grupo de Trabalho.
Art. 3.° Prazo: 6 meses a partir da data da
publicação.
Art. 4.°
contrario.
Art. 5.° - Dê-se ciência, cumpra-se e puoliqje-se.

e um reais), atendendo, assim, os parâmetros
estabelecidos no art. 28, inciso I do Decreto
3009/98;

b) Caso o recolhimento da multa
aplicada não seja efetuado dentro do prazo
legal, determino que os autos sejam
encaminhados à Procuradoria Geral do Estado

Revogam-se as disposições em

do Amapá para inscrição cm Dívida Ativa e
posterior
estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

Considerando o memorando n° 337/2019 -
NRL/IMAP, datado em 05.08.2019 e Plano de
viagem n° 015/2019 - NRL/IMAP, datado em
05.08.2019.
R E S O L V E;

Art. 1o

Servidores DIOGO ANDERSOM OLIVEIRA
ERICEIRA, Analista de Meio Ambiente,
MARCELO IVAN PANTOJA CREÀO, Analista de
Meio Ambiente, da sede de suas atribuições
em Macapá/AP ao Município Serra do Navio.
Onde realizará vistorias para subsidiar a
solicitação de licença Ambiental no processo
4000.974/2018, futura construção de um
complexo habitacional da vila de Serra no
Navio com o intuito de promover a
regularização fundiária de interesse social. O
veículo será conduzido pelo servidor GIOVANI
DOS SANTOS COSTA, Assessor Técnico Nível
I, FGS-1. No periodo de 19 a 20/08/19.
Art. 2o -
contrário.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPÁ - IMAP.

judicial, conformecobrança
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPÁ - IMAP.

Macapá-AP, 20 de agosto de 2019.

Dè-se ciência ao autuado. Publique-se.

Autorizar o deslocamento dos Macapá - AP,16 de agostp de 2019.

Òes^AvelarJulhiano
Diretor Presidente/ IMAP

Decreto n° 0128/2019
JULHÍÂrtO CE!

Diretor - Presidente
Decreto n° 0128 - 07 / 01 / 2019

AVELAR

P O R T A R I A
(P)N° 131/ 2019 - UPE/IMAP

PROCESSO: 4.000.728/2017.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nn: 22164-
Série A.
AUTUADA: R. DE ARAUJO CORREA ME.
INFRAÇÃO: Por dcscumprir a condicionante de
n° 22, da LO n° 565/2016.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso
das atribuições que lhe são conferidos pelo
Decreto de n°. 0128 de 07 de Janeiro de 2019.

DECISÃO
Considerando o que dos autos consta,

bem como a atribuição conferida pelo artigos
9o e 100° da Lei Complementar n.° 05/1994 por
descumprir todas as condicionantes gerais e
especificas da Licença Ambiental Única ne
565/2016, sendo esta infração de “natureza
grave”, nos termos dos artigos 15, incisos V,
“multa” na forma artigo 27, inciso I, “b" e
“circunstâncias atenuantes” art. 20, inciso IV
do Decreto n.° 3.009/1998, adoto como relatório
e razões de decidir o parecer n.° 205/2019 da
Assessoria Jurídica deste Instituto, cujo texto
passa a fazer parte integrante da presente
decisão.

Revogam-se as disposições em

Considerando o memorando n° 248/2019 -
CF/IMAP, datado em 16.08.2019.
R E S O L V E:

Macapá-AP, 12 de agosto de 2019. Art. 1o - Autorizar o deslocamento dos
Servidores Cleane do Socorro da Silva Pinheiro,

Coordenadora de Fiscalização do IMAP, Wellinson

Maximin de Souza Severino, Analista de Meio

Ambiente, da sede de suas atribuições em
Macapâ/AP aos Municípios de Pedra Branca do
Amapari, Porto Grande e Mazagão, no Período de
01 à 07 de Setemoro de 2019 . Afim de realizar

ações de vistoria técnica e fiscalização de

barragens, conforme Portaria {P) n° 435/2018-
UPE/IMAP. a qual regulamenta ações pertinentes a

segurança de barragens no Amapá. O veiculo será
conduzido pelo servidor JOSÉ CUNHA NUNES
(Motorista Oficial).

Art. 2o - Revogam-se as disposições em

JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor - Presidente

Docroto nc 0128 - 07 / 01 / 2019

Ante ao exposto, determino:
a) Que a multa aplicada no A.I.A N.°: 22164-

Série A seja mantida no valor autuado de R$
501,00 (quinhentos e um reais), atendendo,
assim, os parâmetros estabelecidos nos
artigos 15, incisos V, “multa” na forma artigo
27, inciso I, “b” e “circunstâncias atenuantes”
art. 20, inciso IV do Decreto n.° 3.009/1998;
b) Caso o recolhimento da multa aplicada não
seja efetuado dentro do prazo legal, determino
que os autos sejam encaminhados à
Procuradoria Geral do Estado do Amapá para
inscrição em Dívida Ativa e posterior cobrança
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

P O R T A R I A
(P)N° 130/2019 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas
pelo decreto n°0128 de 07 de janeiro de 2019.
Considerando o memorando n° 204/2019 -
DTMA/DIPRE/IMAP, datado em 16.08.2019 para
revisão do grupo de trabalho.
Considerando: c Ar.. 40 da Lei Estadual n3 0066
de 03 de maio de 1993, que dispõe sobre o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do
Estado do Amapá, das Autarquias e Fundações
Públicas Estadua s.
Considerando: o auto valor socioenconômico
inerente a execução ae obras publicas de
competência do Governo do Estado do Amapá.
Considerando:a elevada quantidade de

orocessos administrativos de licenciamento
ambiental relativos a obras publicas de
competência do Governo do Estado do Amapá ,

bem como o monitoramento e analise e
condicionantes de licenças já emitidas.
Considerando: a necessidade de criação de um
Grupo de Trabalho para possibilitar a celeridade e
a eficiência, bem como a adequada averiguação e
execução de incumbências relacionadas a obras
publicas de competência do Governo do Estado do
Amapá.
R E S O L V E:
Art. 1.° - Instituir o Grupo de Trabalho responsável
pelo andamento processual, bem como
cumpnmento de quaisquer demandas oriundas de
processos administrativos de licenciamento
ambiental relacionados a obras publicas de
competência do governo do Estado do Amapá,

bem como analise de condicionantes orientat.vas.

O Grupo em Questão Será Composto Pelos
Servicores Aoaixo Relacionacos:

Função/
Cargo

Analista de Meio
Ambiente

Analista de Meio
Ambiente

Analista de
Intraestrutura

contrário.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO
AMAPÁ - IMAP.

Dê-se ciência ao autuado.Publique-se.

Macapá - AP, 16 de agosto de 2019.

Julhiano CeSar Avelar
Diretor Presidente/ IMAP

Decreto n° 0128/2019Macapá-AP, 21 de agosto de 2019.

IAPEN
NIãNO
Diretor-Presidente

Decreto n° 0128- 07 / 01 / 2019

Lucivaldo Monteiro da CostaJUL AR AVELAR

PORTARIA N°.195/2019 - IAPEN

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto Estadual n°. 840/2017, tendo em vista
despacho exarado no memo. n° 274/2019-
UNOPES/IAPEN.
RESOLVE:
Homologar o deslocamento dos servidores,
Roni Adriani Nunes Vilhea e Sanzio Antunes
Martins, até o município de OIAPOQUE-AP, a
fim de realizarem apresentação do novo
sistema de Monitoramento Eletrónico, no
período de 09 à 11/07/2019, sob a ordem de
missão N°. 145/2019.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
Macapá-AP,12 fte^agosto de 2019.

PROCESSO 4 002 258/2017
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL N° A.I.A N.°:
016778 - Série A.
AUTUADO: RAIMUNDO CARDOSO BENTES.

INFRAÇÃO Supressão Vegetal Nat va Área de
Preservação Permanente

DECISÃO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuição conferida pelo artigo
artigo 43° da Lei Complementar n.° 05/1994,
sendo esta Infração de “Gravíssima” art. 16,
inciso I c VII, art. 28, incisoI, art. 45 do Decreto
3009/98, adoto como relatório e razões de
decidir o parecer n.° 203/2019 da Assessoria
Jurídica deste Instituto, cujo texto passa a
fazer parte integrante da presente decisão.

Ante ao exposto,determino:
a) Que a multa aplicada no A.I.A. n.o

014214- Série A seja mantida no valor autuado
de R$ 1.251.00 íum mil e duzentos e cinquenta

Lotação/
Órgão

Nome do
Servidor

NRU\uzana
ardoso Ribeiro
iogo Anderson
Hiveira Ericeira
lanoel de
esus Cunha
lerrão

IMAP
NRU
IMAP
NRU

LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor - Presibqnte do IAPENIMAP
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PORTARIA N°. 196/2019 - IAPEN Jesus Santos. Jayme Rodrigues Neto, Ramon

Moura Lobato e Verediane dos Santos
Machado,
TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem
escolta de internos para participarem de
audiências, no dia 01/08/2019, sob a ordem de
missào N°. 158/2019.

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

2444 de 2 de julho de 2018, bem como pelo
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,
a Lei n° 0066/93 e,

Considerando
0022.0143.1202.0019/2019
/UEAP, datado em 19/08/2019,

RESOLVE:
Art. 1o - Autorizar o deslocamento dos

servidores abaixo relacionados, da sede de
suas atribuições em Macapá, AP, até o
município de Amapá, AP, para realizar o
inventário patrimonial dos bens pertencentes a
esta IES localizados no Campus Avançado
Território dos Lagos - UEAP, no período de 12 à
14/09/2019:

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PENITENCIÁRIA

municípioaté deo
DOADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto Estadual n°. 840/2017, tendo em vista
despacho exarado no memo. n° 281/2019-
UNOPES/IAPEN.

o PROCESSO Nw
PROTOCOLO

RESOLVE:
Homologar o deslocamento dos servidores,
José Eder Ferreira Gonçalves, Josiclelio
Gonçalves Tavares, Marcos de Oliveira Lima e
Wenderson Furtado Pantoja, até o município de
ALMERIM-PA, a fim de realizarem escolta de
interno para participar de audiência, no pcriodo
de 02 à 04/07/2019, sob a ordem de missão N°.
143/2019.

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

agosto de 2019.Macapá-AP, 15

LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor - Presioánte do IAPEN

Joceir Aguiar Melonio, Mat.
0117636-6-01 - Assist. Adm. e
Responsável pela Atividade
Nivel III - Material e Património;
Sandoval Cruz da Silva, Mat.
0103825-7-02

Universidade Estadual do Amapá
Kátia Paulinho dos SantosMacapá-AP, 15 de agosto de 2019.

PROFESSOR
TECNBÁSICO

TECNOLOGICO;
• Rafael Filgueira Neto, Mat.

0122714-9-01
Veículos.

Dê-se ciênciâ publique-se e cumpra-se.
(feitoria, em Macapá-AP. 20 de

os^ode 2019.

ENSPORTARIA N°. 425/2019-UEAP
A Reitora da Universidade do Estado do

Amapá, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Decreto Estadual n°. 2444
de 2o de julho de 2018, bem como pelo Estatuto
da Universidade do Estado do Amapá.

Considerando
46.000.526/2019,

Considerando o Parecer da CPTEC n°

LUCIVALDO MONtEIRO DA COSTA
Diretor - Presidçpte do IAPEN

Motorista de

Processo n°o Gabinete da

PORTARIA N°. 197/2019 - IAPEN
Prof*. Dj7rKátia Paulino dos Santos

( Reitora
90/2019

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto Estadual n°. 840/2017, tendo em vista
despacho exarado no memo. n° 275/2019-
UNOPES/IAPEN.
RESOLVE:
Homologar o deslocamento dos servidores,
José Antonio Cohen Dias Junior, Nério
Gonçalves Silva e Wagner Rogério Aragào
Barbosa, até o município de PORTO GRANDE-
AP, a fim de realizarem escolta de interno para
participar de audiência, no dia 27/09/2019, sob
a ordem de missào N°. 155/2019.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
Macapá-AP, 154e agosto de 2019.

Considerando o Parecer da PROJUR n°
214/2019,

Considerando a Lei N° 2.231 de 27 de
Setembro de 2017.

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder adicional de titulação

ao servidor abaixo relacionado, ocupante do
cargo de Provimento Efetivo de Técnico
Administrativo da Carreira dos Profissionais da
Educação Superior da Universidade do Estado
Arnapá, em decorrência de Pós-Graduaçào
Stricto Sensu cm nivel de Mestrado.

PORTARIA N° 444/2019 - UEAP
A Reitora da Universidade do Estado

do Amapá, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n.
2444 de 2 de julho de 2018, bem como pelo
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,
a Lei n° 0066/93 e,

Considerando o PROCESSO N°
0022.0130.1203.0002/2019 - SETRANSP /UEAP,
datado em 20/08/2019,

RESOLVE:
Art. 1c - Autorizar o deslocamento dos

servidores abaixo relacionados, da sede de
suas atribuições em Macapá, AP, até o
município de Amapá, AP, para ministrar aulas
das Disciplinas de Química Analítica e Química
Orgânica, no CTL Amapá:

EFEITO
FINANCEIRO

A CONTAR DE
MATRICULANOME

GERSON ANDERSON
DE CARVALHO LOPES 05/07/20190117013-9-01

Art. 2o - Esta portaria entra em vigor na
data de publicação, devendo retroagir
conforme data da tabela discriminada acima.LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA

Diretor - Presmô/ite do IAPEN
Dè-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Vaneska Aimee Paranhos de
Araújo,
Docente, no período de 01 à
06/09/2019;
Darlan Coutinho dos Santos,

em Macapá-AP, 13 deGabinete da Reit
agosto de 2019.

Mat. 0967791-7
PORTARIA N°. 198/2019 - IAPEN

Prof. Dra. /Kátta Paulino dos Santos
V FfeitoraO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE

PENITENCIÁRIA DOADMINISTRAÇAO
ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto Estadual n°. 840/2017, tendo em vista
despacho exarado no memo. n° 276/2019-
UNOPES/IAPEN.
RESOLVE:

Mat. 0116641-7 - Docente, no
período de 08 à 13/09/2019;

• Fabricio Barros Pereira, Mat.
0117210-7-01 - Motorista de
Veículos, na data de 01/09/2019;

• José Rivanildo da Silva Ribeiro,
Mat. 0116710-3-01 - Motorista de
Veículos, nas datas de 06/09 e
20/09/2019;

• Nélio de Jesus Gonçalves Silva,
Mat. 0117650-1-01 - Motorista de
Veículos, nas datas de 08/09 e
15/09/2019;

• Eives Glauco Oliveira Silva, Mat.
0111733-5-02
Veiculos, na data de 15/09/2019;

• Weder da Silva Dias, Mat.
0100827-7-02 - Motorista de
Veiculos, na data de 20/09/2019;

Dê-se ciência, publioue-se e cumpra-se.
Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 20 de

sto^de 2019.
aS^aulíno dos Santos
Reitora

PORTARIA N° 441/2019 - UEAP
A Reitora da Universidade do Estado

do Amapá, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n.
2444 de 2 de julho de 2018, bem como pelo
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,
a Lei n° 0066/93 e,

Considerando
250202.0005.1209.0037/2019
datado em 15/08/2019,

RESOLVE:
Art. 1o - Autorizar o deslocamento da

Homologar o deslocamento dos servidores,
Fábio Castro dos Santos Uchoa, Ronaldo
Soares Nogueira e Thiago Ramon de Castro
Souza, até o município de SERRA DO NAVIO-
AP, a fim de realizarem escolta de internos
para participarem de audiências, no dia
31/09/2019, sob a ordem de missão N°.
157/2019.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
Macapá-AP, 15 de agosto de 2019.

o MEMORANDO N°
DACAE/UEAP.

Motorista deservidora Aline Thaize de Oliveira Ramos, Mat.
0117288-3-01 - Analista de Apoio Pedagógico -
Educação Física, da sede de suas atribuições
em Macapá, AP, até a cidade de João Pessoa,
PB, para participar do V Campeonato Brasileiro
Escolar de Vólei de Praia, no período de 26/08
à 01/09/2019.

Dê-se ciênci

IRO DA COSTA
ite do IAPEN

LUCIVALDO MOr
Diretor - Presi

Asipr-publique-se c cumpra-se.
Gabinete da Reitorjia. em Macapá-AP, 20 dePORTARIA N°. 199/2019 - IAPEN

Prof3. Dr*.qsto de 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO

•O
tia Paulino dos SantosDOPENITENCIARIA

ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto Estadual n°. 840/2017, tendo em vista
despacho exarado no memo. n° 277/2019-
UNOPES/IAPEN.
RESOLVE:
Homologar o deslocamento dos servidores.
Alan Batista Assunção Monteiro, Isrrael de

Prof*. D.
Reitora PORTARIA N. 445/2019 - UEAP

PORTARIA N° 442/2019 - UEAP
A Reitora da Universidade do Estado

do Amapá, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n.

A Reitora da Universidade do Fstado do
Amapá, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Decreto Estadual n. 2444
de 02 de julho de 2018, bem como pelo
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Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando
46.000.529/2019 - UEAP, datado de 24/07/2019;

assinados pelo fiscal de contrato, daslgnado junto com o
relatório para a fiscalização do serviço. Com isso, a
empresa Y. L. F. CONSTRUÇÃO terá seu pagamento
realizado fora da ordem cronológica, devido os meses de
março a junho nio possuírem assinatura do fiscal para
comprovação que os serviços no periodo citado foram
prestados, por esse motivo nfto tendo sido possivel efetuar
os pagamentos dos mesmos em periodo anterior.

Macapá - AP, 22 de Agosto de 2019.

abril de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas no Termo de
Referência e demais anexos, partes integrantes
deste Edital.
DATAS E HORÁRIOS:
Abertura das Propostas: 09/09/2019 às
08h00min.
Disputa: 09/09/2019 às 10h00min.
Observando o horário de Brasília/DF.
Endereço: sitio de www.licitacoes-e.com.br do
Banco do Brasil.
Licitação n° 773570
CONTATOS PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:
iose.pinto@cea.ap.qov.br.
elaine.santos@cea.ap.qov.br
licitacoes@cea.ap.qov.br
O objeto da presente licitação é a contratação
de empresa(s), em regime de empreitada por
preço unitário, aferido para pagamento por
preço unitário de unidade serviço (US) e
materiais, para levantamento de dados,
elaboração de projetos, planejamento da
gestão e execução de obras de eletrificação
rural georreferenciadas, com cadastramento de
consumidores, instalação e ligação de
medidores, com fornecimento integral de
materiais, equipamentos e mão de obra nos
municípios de Òiapoque, Mazagão e Vitória do
Jari através do Programa Luz para Todos.

Processo n°o

RESOLVE:

Art.1o

Comissão dc Sindicância com a finalidade de
apurar os fatos relatados no processo n°
46.000.342/2018;

Determinar a reinstauraçâo da

jkkx.<
ANDREZA MELO DE LIMA
Diretora-Presidente/FCRIA

DECRETO N° 2519/2019-GEA

Art. 2° - Designar os servidores abaixo listados,
sob a presidência do primeiro, para a apuração
dos fatos relatados no processo em tela;

Renan Rodrigues da Nobrega
Anderson do Nascimento Lobato
Luis Marlos Pereira de Oliveira

Art. 3o - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta)
dias para a conclusão dos trabalhos,
prorrogável por igual periodo

e

Sociedade de Economia Mista

CEAArt. 4o - Para bem cumprir as suas atribuições,
a comissão terá acesso a toda a documentação
necessária à elucidação dos fatos, bem como
deverá colher quaisquer depoimentos e demais
provas que entender pertinentes

Art.5o - Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação.

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

Rodolfo Fernandes da Silva Torres

ADJUDICACAO DE EMPRESA VENCEDORA E
HOMOLOGAÇÃO DE LICITACAO

Art. 4o, inc. XX, da Lei n° 10.520/2002 e art. 26, §
1o, da Lei n° 5.450/2005.

PREGÃO ELETRÓNICO N° 015/2019-PRL/CEA
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 024/2019-PRL/CEA
Informo que o Pregão Eletrónico n° 015/2019-
PRL/CEA, que tem como objeto a contratação
dc empresa especializada para prestação de
serviço de táxi para atender as demandas
administrativas da Companhia de Eletricidade
do Amapá - CEA, conforme especificações
estabelecidas no Termo de Referência n°
012/2019 - DGSI/DGS/DG, cumpriu todas as
exigências legais pertinentes a sua tramitação,
com lisura e celeridade, não ocorrendo nenhum
registro de intenção de recurso ou qualquer
outro óbice que pudesse macular a instrução
processual.
Desta forma, satisfeitas as formalidades legais
e ao mérito, ADJUDICO a empresa abaixo
indicada, vencedora do certame, nos termos da
Ata da Sessão Pública do Pregão juntada ao
Processo Licitatório n° 024/2019-PRL/CEA.
Empresa vencedora: COOPERATIVA DOS
TAXISTAS INDEPENDENTES DE RÁDIO TÁXI
DE MACAPÁ - EQUINÓCIO
CNPJ: 13.821.471/0001-02
Endereço: Av.Pedro Baião,1830 - Central.CEP:
68900-116 - Macapá/AP
Valor total estimado: RS 72.000,00 (setenta e
dois mil reais)
Taxa de desconto: 32,50% (trinta e dois virgula
cinquenta por cento]
Macapá, 01 de agosto de 2019.

Gabinete dá Reitoria, em Macapá-AP, 20
de agosto de 2019|v2^// Macapá, 21 de agosto de 2019.

a Paulino dos Santos
Reitora

Decreto 2444/2018 - GEA

José Domi Pinto
Prof. Dra Prêgoleiro

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AOPORTARIA N° 446/2019 - UEAP
A Reitora da Universidade do Estado

do Amapá, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n.
2445 de 2 de julho de 2018, bem como pelo
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,
a Lei n° 0066/93 e,
RESOLVE:

CONTRATO N° 021/2017 - PRL/CEA.
PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ - CEA E O E A EMPRESA CLEAN
SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1- O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato
n° 021/2017, nos termos do art. 65, c/c com o
artigo 57, II, ambos da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, pelo período de 12 (doze)
meses, tendo seu termo inicial na data de
20/08/2018 e sou prazo final em 20/08/2020.

Art.1° - Retificar a Portaria n° 438/2019 -
UEAP, datada em 19/08/2019, nos seguintes
termos:

• Adicionar Carlos Wilson dos Santos
Moraes à comissão.

Dê-se ciência, py.blique-se e cumpra-se.
Gabinete da Rçtforia) em Macapá-AP, 21 de

*sj<5 de 2019.

[ia Paulino dos Santos
-Reitora

CLAUSULA SEGUNDA -DO PREÇO:
2.1- O valor deste Termo Aditivo corresponde a
1.332.576,84 (um milhão trezentos e trinta e
dois mil quinhentos e setenta e seis reais o
oitenta c seis centavos), sendo empenhado
para o exercício financeiro de 2019 o importe
de R$ 566.000,00 (quinhentos e sessenta e seis
mil reais), devendo o restante R$ 766.576,84
(setecentos e sessenta e seis mil quinhentos e
setenta e seis reais e oitenta e seis centavos),
ser empenhando no exercício financeiro de
2020, independente de qualquer instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO:
3.1- As despesas decorrentes deste TERMO
ADITIVO correrão por conta da Dotação
Orçamentaria prevista no Orçamento da CEA,
através da fonte de recurso n° 01-Recursos
Próprios, Unidade Orçamentária n° 5533 -
Gerência do Infraestrutura Predial e
Transportes - 352750, Elemento de Despesa n°
21304101 - Limpeza, Recepção e Conservação
- 184825, Nota de empenho n° 067532/2019, de
07 de agosto de 2019, estando o Montante do
dispêndio a sor efetuado por conta deste
Contrato limitado ao valor global pactuado na
Cláusula Segunda do presente termo.

a

Prof*. Dra.

Fundação Estadual Eva Mara Nascimento Baima
Pregoeira - PRL/CEA

Em razão do cumprimento das formalidades
legais, HOMOLOGO o resultado da licitação e
declaro que a despesa satisfaz as exigências
dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n°
101/2000.
Macapá, 02tíc ag^astô dc 2019.

FCRIA
Andreza Melo de Lima

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

iV <
RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES

Presidente da CEAJUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO AO
CONTRATO N* 015/2018- FCRIA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO N° 019/2019-PRL/CEA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2019-
PRL/CEA

A Fundação da Criança o do Adolescente - FCRIA, através
da Unidade de Contratos e Convénios, publica esse ato, na
forma da Lei complementar n* 4.320/64, a justificativa para
pagamento fora de ordem cronológica ao Contrato N°
015/2018-FCRIA, como CONTRATANTE. Fundação da
Criança e do Adolescente CONTRATADA: Y. L. F.
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME. CNPJ n°
01302679/0001-36: conforme as cláusulas abaixo: Torna-se público, para conhecimento dos

interessados, que Companhia de Eletricidade
do Amapá - CEA, por meio da Comissão de
Licitação, sediada a Av. Pe. Júlio Maria
Lombaerd, 1900, bairro Santa Rita, CEP 68.900-
030, Macapá/AP, realizará licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÓNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão
pública virtual, por meio da internet, nos
termos da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei Complementar n° 108, de 08 de
janeiro de 2018, da Lei n° 13.303, de 30 de
junho de 2016, do Decreto n° 7.983, de 8 de

DATA DE ASSINATURA: 20/08/2019.
FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO N* 015/2018-FCRIA:
O presents contrato tem por fundamento legal a Lei
complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; Lei n° 4.320,
de 17 de março de 1964; Lei n° 8.866. de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores; Lei n° 10.520, de 17 de Julho
de 2002; Decreto Federal ne 5.450, de 17 de julho de 2002;
Decreto Federal n° 7.892/2013.

SIGNATÁRIOS:
RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES e
RUI BARBOSA LIMA SOBRINHO.
CONTRATADA;

CONSTRUÇÕES LTDA.

Pela CONTRATANTE:

CLEAN SERVICE

TERMO DE JUSTIFICATIVA
A empresa Y. L. F. COSTRUÇÃO, fornecedora do serviço
de esgotamento de fossas, vem prestando serviços á
Fundação da Criança e do Adolescente, conforme contrato
firmado. De acordo com o seguimento realizado pela
Fundaçáo. os pagamentos para as prestações de serviços
feitos por qualquer empresa contratada pela FCRIA
deveráo conter todos os documentos legais, certificados e

Macapá (AP), 20 de agosto de 2019.

RODÒLF} FÊRNANDES DA SILVA TORRES
Presidonte Interino/CEA
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EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO

Nome do ex-servldor:OLAVO CUNHA DIAS,Matricula 262;

Cargo: Agente de Vigilância Legislativo; CPF n°
039.135.382-91; Data do Óbito: 16/12/2018; Lotação:

Assembléia Liglslativa do Estado do Amapá.

CONTRATO N° 042/2018- PRL/CEA. Serviço Social AutónomoPARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ - CEA E O E A EMPRESA PROTEASY
INFORMÁTICA E ENGENHARIA LTDA.

AMPREV
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1- O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato
n° 042/2018, nos termos do art. 65, da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, pelo periodo de
12 (doze) meses, tendo seu tormo inicial em
16/08/2019 e seu prazo final em 16/08/2020.

Rubens Belnimcque de Souza
Parcela(s) da pensão, vigente a partir de 16/12/2018 - Data
do óbito.
"DENOMINAÇÃO (DISCRIMINÃÇÀÕÍ PERCENTUAL

REMUNERAÇÃO) JPORTARIA N° 128/2019- AMPREV

100%VencimentoO Diretor Presidente da Amapá Previdência
- AMPREV , usando de suas atribuições que lhe são
conferidas pele Decreto n° 3243. de 20 de agosto
de 2018 e considerando o memorando n° 138/2019
-GAB/AMPREV:

RESOLVE:

100%TOTAL

Dados do(s) pensionista(s)CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:
2.1- Não havorá qualquer modificação no valor
global do Contrato, permanecendo em RS
215.000,00 (duzentos e quinze mil reais),
mantendo-se o escopo original contratado,
conforme Nota Técnica n° 001/2019 -
DEOC/DEO/DE.

PARENTESCO NATUREZA
DA PENSÃO

%BENEFICIÁRIO (S):
COTA

Vitalício 100%Cônjuge (a)Irazalva Gonçalves
Dias

Designar os servidores Carlos Magno de
Souza Correa. Chefe da Divisão de Contabilidade
e Maria Oricélia de Souza Nerls Matias, Chefe da
Divisão de Arrecadação, para viajarem da sede de
suas atribuições, Macapá/AP. até a cidade de
Brasilia/DF, com o objetivo de participarem de
reuniões ce trabalho junto à Secretaria de
Previdência do Ministério da Economia, no período
de 19 a 22 de agosto de 201í .

Concedo a pensão, neste ato discriminado, com
fundamento legal nos arts. 10, incisoI, §5°; 26, §1°; 31 e
caput da art. 89 da Lei Estadual n° 0915, de 18 de agosto
de 2005. Ressalto que o presente beneficio será incluído
no Plano Financeiro, confo
Lei n°0915/2005.

CLAUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO:
3.1- As despesas decorrentes deste TERMO
ADITIVO continuam por conta da Dotação
Orçamentaria prevista no Orçamento da CEA,
através da fonte de recurso n° 01-Recursos
Próprios, Unidade Orçamentaria n° 5443 -
Gerência de Manutenção - 352370 e Elemento
de Desposa n° 23202101 - Substituição de
equipamentos e adequação de informática -
186245, através da Nota de Empenho n°
067654/2019, de 15 de agosto de 2019, com o
respectivo saldo disponível.

determina o art. 91. §1° da

6 de agosto dé 2019.Macapá -

Rubens Bolnimeque de Souza
Diretor Presidente /AMF REV

DECRETO N° 3243/2( 18o de 2Ò19. \Macapá, 12 de ag

Rubens BfelnlmSquebe^ouza
Dirior Presidente AVISO DE PREGÃO ELETRÓNICO SRP EDITAL

N° 011/2019 - CPUAMPREV
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO n° 2019.61.100069PA - AMPREV

DATA DE ASSINATURA: 16/08/2019.
PORTARIA N° 129/2019- AMPREV
O Diretor Presidente da Amapá Previdência

- AMPREV usando de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 3243, de 20 de agosto
de 2018 e considerando o memorando n° 138/2019
-GAB/AMPREV;

SIGNATÁRIOS:
RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES,
MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES e RUI
BARBOSA LIMA SOBRINHO.
CONTRATADA: PROTEASY INFORMÁTICA E
ENGENHARIA LTDA.

CONTRATANTE:Pela

A Amapá Previdência - AMPREV, situada na Rua
Binga Uchoa, n° 10, Centro, Macapá/AP.
Telefone:
cpl@amprev.ap.gov.com.br, E-mail alternativo:
cplamprev.ap@hotmail.com, página eletrónica:
http://www.amprev.ap.gov.br, por intermédio de
sua Pregoeira, designada através da Portaria n°.
92/2019 - AMPREV, de 06 de maio de 2019, com
circulação em 17.06.2019, publicada no Diário
Oficial do Estado do Amapá n° 6941, torna
público para conhecimento dos interessados,
que na forma do art. art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, da Lei n.° 10.520/2002, Lei
Complementar n.° 123/2006 e alterações, Lei
Complementar Estadual n.° 108/2018, do
Decreto Federal n.° 5.450/2005, Decreto
Estadual n.° 2.648/2007, Decreto Federal n.°
3.555/2000, Lei n.° 8.078/1990 e,
subsidiariamente, no que couber pela Lei n.°
8.666/1993, legislação correlata e demais
exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÓNICO SRP EDITAL N°
011/2019-CPL/AMPREV, visando a seleção da
proposta mais vantajosa para Contratação de
Empresa especializada em Serviços de Seguro

4009-2400, E-mail:(96)

RESOLVE:
Designar o servidor Paulo Sérgio Dantas

de Souza, Analista Previdenciário para responder

em substituição pela Chefia da Divisão de
Contabilidade, da Amapá Previdência - AMPREV,

durante o impedimento do Titular Carlos Magno de
Souza Correa, no periodo de 19 a 22 de agosto de
2019.

Macapá (AP), 20 de agosto de 2019.

- JL
RODOLFO^ERNANDES DA SILVA TORRES

Presidente Interino/CEA

de 201«.Macapá, 12 de aEXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N“ 119/2015 - PRL/CEA .
PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CEA E A EMPRESA SERVIÇO Rubens Belnimeque qe Souza
Diretor FiresidenteAMAPA

SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AP.
PORTARIA N° 130/2019 - AMPREV

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1- A prorrogação do prazo de vigência do
Contrato n° 119/2015, nos termos do art. 57, II
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo
periodo de 12 (doze) meses, tendo seu termo
inicial na data de 16/08/2019 e seu prazo final
em 16/08/2020, sem que seja necessário
notificar a empresa sobre o término desta
vigência.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:
2.1- O valor mensal do contrato permanecerá
em RS 33.502,23 (trinta e três mil quinhentos e
dois reais e vinte e três centavos).
CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO:
3.1- As despesas decorrentes deste TERMO
ADITIVO correrão por conta da Dotação
Orçamcntáría prevista no Orçamento da CEA,
através da fonto de recurso n° 01-Recursos
Próprios, Unidade Orçamentária n° 5523 -
Gerência Socioambiental, de Medicina e
Segurança do Trabalho - 352710 e Elemento de
Despesa 21203101 - Segurança do Trabalho -
184615, através da Nota de Empenho n°
067593/2019, de 12 de agosto de 2019.

O Diretor Presidente da Amapá Previdência

- AMPREV, usando de suas atribuições que lhe são
corferidas pelo Decrete n° 3243 , de 20 de agosto
de 2018 e considerando o memorando n° 138/2019
-GAB/AMPREV;

RESOLVE:

Total Veicular, para os veículos que compõem a
frota da Amapá Previdência, que totalizam 05
(cinco) veículos oficiais, o referido seguro,

deverá fazer a cobertura de danos resultantes
de sinistros Parcial e Integral, tendo como
critério de julgamento o MENOR PREÇO POR
LOTE. Para efetuar a retirada gratuita do Edital,
o interessado deverá acessar os endereços
eletrónicos http://www.amprev.ap.gov.br ou
www.compras.ap.gov.br ou www.licitaçôes-
e.com.br.

Designar a servidora Deuzanete do
Socorro Dantas da Silva Ana ista Previdenciária,

para responder em substituição pela Chefia da
Divisão de Arrecadação, da Amapá Previdência -
AMPREV, durante o imped.mento da T tuia" Maria
Oricélia de Souza Neris Matias, no período de 19
a 22 de agosto de 2019«

Macapá, 1f dê ngosto dei 20

ieque de Soi
3residonte

SouzaRubens Belnimeque
Diretor Presid ID da Licitação: 781017

Abertura das propostas: 05/09/2019 às 08h00
(horário de Brasilia/DF)
Início da Disputa de Preços: 05/09/2019 às
08h15 (horário de Brasília/DF)

DATA DE ASSINATURA: 16 de agosto de 2019.
ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

SIGNATÁRIOS:
RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES,
RUI BARBOSA LIMA SOBRINHO e ARNALDO
SANTOS FILHO.

Pela CONTRATANTE: PORTARIA N°134 de 16 de agosto de 2019

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no uso
das atribuições conferidas pelo inciso XIII do art.14 do
Regimento Interno aprovado pelo Ato Resolutórlo n°. 001/99-
CA/AMPREV, de 02 de setembro de 1999 e tendo em vista o
que consta no Processo n° 2019.07.1596P •DIBEF/AMPREV,
de 29/07/2019, resolve conceder pensão na forma a seguir
discriminada;

21 de agosto de 2019.Macapá-,

Mac. P), 16 de Agosto de 2019.
»

I /

Lusiand\Ol]veira Flexa
Pregoeira dá Amapá PrevidênciaRODi iA SILVA TORRES

Dados do InstituidorPresidente da CEA
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AVISO DE PREGÃO ELETRÓNICO SRP EDITAL
N° 012/2019 - CPL/AMPREV

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO n° 2019.69.400828PA - AMPREV

presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente;
HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, presente;
MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA,

presente; EDILSON PEREIRA MARQUES,
presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO,
presente; MICHERLON MENDONÇA DOS
SANTOS presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA
NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ
ALCÂNTARA, presente; PAULO DE SANTANA
VAZ presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA,
ausente, representado por seu suplente IDELMIR
TORRES DA SILVA, presente ITEM - 3 -
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: O Conselheiro
William Tavares da Silva, encaminhou sua
justificativa de ausência à Secretaria do CEP,
sendo adotaaas as devidas providências ITEM - 4
- APROVAÇÃO DA ATA DA 5* REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/05/2019: O
Presidente colocou em discussão a aprovação da
ata da 5a Reunião Ordinária de 2019, certificando-
se com os Conselheiros se todas as correções e
inclusões foram realizadas a contento. Não houve
manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu
colocando em votação (registrado em áudio).
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a
Ata da 5a Reunião Ordinária, realizada em
14/05/2019. ITEM - 5 APROVAÇÃO DA ATA DA
3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 16/05/2019: O Presidente colocou em
discussão a aprovação da ata da 3a Reunião
Extraordinária de 2019. certificando-se com os

designado pelo Presidente, para relatar a matéria
objeto do Processo n° 2019.147.701847P. ITEM -
10 - O DIRETOR-PRESIDENTE DA AMPREV
INDICARÁ O MEMBRO DA DIRETÓRIA
EXECUTIVA E O MEMBRO ENTRE OSA Amapá Previdência - AMPREV, situada na Rua

Binga Uchoa, n° 10, Centro, Macapá/AP.
Telefone: (96) 4009-2400, E-maii:
cpl@amprev.ap.gov.com.br, E-mail alternativo:
cplamprev.ap@hotmail.com, página eletrónica:
http://www.amprev.ap.gov.br, por intermédio de
sua Pregoeira, designada através da Portaria n°.
92/2019 - AMPREV, de 06 de maio de 2019, com
circulação em 17.06.2019, publicada no Diário
Oficial do Estado do Amapá n° 6941, torna
público para conhecimento dos interessados,
que na forma do art. art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, da Lei n.° 10.520, de
17.07.2002, Decreto n° 2648/2007, Decreto n°
3.555/00, Decreto n° 7.892/2013, Decreto n*
3.182/2016, pela Lei Complementar Estadual n°
108/2018, Decreto n° 5.450/2005, Lei
Complementar n° 123/06 e, subsidiariamente,
pela Lei n° 8.666 de 21.06.93, legislação
correlata e demais exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÓNICO SRP
EDITAL N° 012/2019-CPUAMPREV, visando a
seleção da proposta mais vantajosa para
contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de Agenciamento de
Viagens, compreendendo os serviços de
emissão, reserva, marcação/remarcacão e
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas

SERVIDORES DA AMPREV. PARA COMPOR O

COMITÉ DE INVESTIMENTO - CIAP, BIÉNIO
2019-2021:
O Presidente apresentou suas indicações para
compor o Comité de Investimento - CIAP/AMPRE,
dentre elas o senhor Rubens Belnimeque de
Souza - Diretor Presidente da Amapá Previdência
- AMPREV e o senhor Carlos Roberto dos Anjos
Oliveira - Chefe da Divisão de Controle Atuarial e
Mercado
indicações referendadas pelo Conselho ITEM - 11
- COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O
Presidente informou que o atendimento para pedido
de aposentadorias e pensões, a partir do dia 1° de
agosto passará a funcionar em horário interruptor
das 8h ás 16h no Prédio anexo. Foi informado
ainda, que o atraso na elaboração do cálculo
atuarial está acontecendo em razão de problemas
com a base de dados, que ainda está defasada, em
razão desse problema foi decidido não elaborar o
cálculo, enquanto a base de dados não for
devidamente atualizada. Em razão dessas
dificuldades o Estado do Amapá entrou
judicialmente para conseguir o CRP, logrando êxito.
Falou ainda, que à AMPREV já está trabalhando
para realizar um novo senso previdenciário para
manter sua base de dados atualizada ITEM - 12 -
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS:
Conselheiro Micherlon Mendonça pediu
esclarecimentos de como está sendo estudado e
como ficará a estrutura fisica da AMPREV, porque
o conselheiro recorda que tinha um prazo,
novembro do ano passado, seria entregue o
primeiro prédio da AMPREV, mas infelizmente está
abandonado. Falou ainda, que está preocupado
com as mudanças que a reforma da previdência
vem trazer, pois está na eminencia de sair quase
500 militares, para ir para reserva, se hoje tem
aproximadamente 1.500 e com a vinda desse
quase 500, será que a AMPREV, está preparada
para trabalhar com esses 2.000? O Conselheiro
falou que sabe o trabalho que o Diretor Presidente
da AMPREV vem desenvolvendo, mas ele pede
mais atenção a essa situação, sabe também que os
técnicos da Diretória dos Militares são qualificados,
mas ele ratifica que tem que ser dado a devida
atenção a essa situação, pois o servidor não pode
ser prejudicado, e o que vem acontecendo é que
quando o servidor vem para AMPREV, alguns
processos se tornam uma tortura para esse
servidor, teve processo que demoraram 10 anos
para concluir, e que ainda tem outros que ainda não
foram solucionados. O Presidente falou que quanto
a estrutura física da AMPREV já tem um projeto em
andamento, e que quanto as demais solicitações,
tomou nota e que as providências serão tomadas.
Conselheiro Lindoval Alcântara falou sobre a
estrutura organizacional e fisica da AMPREV, falou
que o projeto que foi apresentado é inadequado
para as necessidades da AMPREV, hoje o que tem
que se investir é em tecnologia, seguindo exemplos
de outros órgãos, até o STJ está ponderando que
não quer mais grandes construções, mais sim
investir em tecnologia, reduzir o aspecto físico e
trabalhar na produtividade, porque essa intenção
deve ser a da administração moderna, esse é um
ponto que se deve estudar pontualmente, que
deverá ser discutido em uma reunião
extraordinária, pois é uma matéria importante, e a
AMPREV não pode continuar como está.
Conselheiro Edilson Marques talou que observou
que os processos de concessão que vem do TJAP
e TCE, já vem pré-instruidos, e sugeriu que à
AMPREV realizasse convénio com a SEAD ou com
outros órgãos, para que os processos já viessem
pré-instruídos, chegando na AMPREV bem

DICAM/AMPREV, sendo suas

Conselheiros se todas as correções e inclusões
foram realizadas a contento. Não houve
manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu
colocando em votação (registrado em áudio).
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a
Ata da 3a Reunião Extraordinária, realizada em
16/05/2019. ITEM - 6 - APROVAÇÃO DA ATA DA
SESSÃO DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS
DO CEP. BIÉNIO 2019-2021.REALIZADA NO DIA
14/06/2019: O Presidente colocou em discussão a
aprovação da ata da Sessão de Posse dos novos
membros do CEP, Biénio 2019-2021, certificando-
se com os Conselheiros se todas as correções e
inclusões foram realizadas a contento. Não houve
manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu
colocando em votação (registrado em áudio).
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a
Ata da Sessão de Posse dos novos membros do
CEP, Biénio 2019-2021, realizada em 14/06/2019.
ITEM - 7 - APROVAÇÃO DA ATA DA 6a REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18/06/2019:
OPresidente colocou em discussão a aprovação da
ata da 6a Reunião Ordinária de 2019, certificando-
se com os Conselheiros se todas as correções e
inclusões foram realizadas a contento. Não houve
manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu
colocando em votação (registrado em áudio).
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a
Ata da 6a Reunião Ordinária, realizada em
18/06/2019. ITEM - 8
PROCESSO N° 2018,63.801672PA (APENSO:
2018.61.501113PA) REQUERIMENTO DOS
REPRESENTANTES DOS MILITARES INATIVOS
DO ESTADO DO AMAPÁ. CONSELHEIRO
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS E
CONSELHEIRA ALDERINA DOS SANTOS
FARIAS: O Presidente realizou o sorteio para
escolha de relatoria, sendo contemplado o
Conselheiro Mauro Fernando Parente de
Oliveira. Ato continuo sendo designado pelo
Presidente, para relatar a matéria objeto do
Processo n° 2018 63.801672PA.ITEM - 9 -
DISTRIBUIÇÃO

nacionais, para atender servidores conselheiros
e colaboradores para outros Estados da
Federação, tendo como critério de julgamento o
MENOR PREÇO (Taxa de Agenciamento), NA
FORMA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
Para efetuar a retirada gratuita do Edital, o
interessado deverá acessar os endereços
eletrónicos http://www.amprev.ap.gov.br ou
www.compras.ap.gov.br ou www.licitacóes-
e.com.br.

ID da Licitação: 781020
Abertura das propostas: 06/09/2019 às 08h00
(horário de Brasilia/DF)
Início da Disputa de Preços: 06/09/2019 às
08h15 (horário de Brasília/DF)

Macapá-APr 21 de agosto de 2019.
/

Lusiane ©weifa Flexa
Pregoeira da’Amapá Previdência

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DO AMAPÁ - CEP/AP - ANO DE 2019
- BIÉNIO DE 2019-2021.

DISTRIBUIÇÃOAos trinta dias do mês de julho do ano de do s mil e
dezenove, no Plenário do Conselho Estadual de
Previdência do Estado do Amapá -CEP/AP, sito à
Rua Binga Uchôa. número dez, Centro. Macapá-
AP, às quinze horas e vinte minutos, teve inicio a
Sétima Reunião Ordinária do Conselho Estadual de
Previdência do Estado do Amapá, presidida pelo
Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que
cumprimentou os Conselheiros e os demais
presentes. Em seguida, apresentou o ITEM - 1 -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número zero nove de
dois mil e dezenove, o qual convoca os membros
do Conselho Estadual de Previdência do Estado do

Gerente N°PROCESSO
2019.147.701847P (APENSO: 2019.04.0712P) -
PEDIDO DE REANALISE DO INDEFERIMENTO
DA SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EM FAVOR DA
SENHORA CLAUDIA DA SILVA SOBRINHO: O
Presidente realizou o sorteio para escolha de
relatoria, sendo contemplado o Conselheiro
Joryosvaldo Queiroz Oeiras Ato continuo sendo

Executiva,DiretóriaAmapá
Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se
presentes nesta reunião. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA
FURTADO, presente. CARLOS LUIZ PEREIRA
MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA,

presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ,

presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS,
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trabalhado isso iria trazer agilidade na sua
conclusão. Parabenizou a indicação do servidor
Carlos Anjos e do Diretor Presidente para compor o
CIAP, bem como agradeceu a iniciativa da Diretora
Narleia Salornão pela comemoração do Dia do
Aposentado, o Conselheiro acha muito positivo
essa atitude, pois humaniza cada vez mais o
atendimento do segurado, e solicitou que no
próximo ano, fosse uma comemoração maior,
quem sabe até com convénio com os sindicatos e
associações. Por fim, parabenizou a AMPREV
pelos 20 anos, bem como os servidores pioneiros
pelo trabalho realizado. Conselheiro Mauro
Parente pediu atenção e agilidade na atualização
da base de informações, e sugeriu que a AMPREV
converse com os entes patronais para que haja um
entendimento entre os responsáveis dos bancos de
dados deles com os responsáveis por coletar esses
dados na AMPREV para que possam chegar a um
consenso, facilitando essas transmissões de dados
de forma célere, permitido que o bando de dados
da AMPREV esteja sempre atualizado. O
Conselheiro Joryosvaldo Oeiras retirou - se às
16:28. Conselheira Carla Chagas solicitou que
todos os processos que sejam distribuídos no
Consel.no sejam logo disponibilizados aos
Conselheiros, bem como as manifestações e
pareceres dos relatores, sejam disponibilizados
com antecedência, pois foi visto na gestão passada
que os Conselheiros chegavam para reunião, e
vinha processo para pauta que os Conselheiros não
sabiam do que se tratava, iam conhecer na hora,
essa situação acabava induzindo muitos
Conselheiros a pedirem vista, pois não se sentiam
seguros para decidir aquela questão, então se os
Conselheiros tiverem acesso antecipado ao
processo e também a manifestação do relator a
Conselheira acredita que terão mais condições de
decidir de forma segura, e com mais conhecimento
da causa, com esses cuidados irá diminuir o
excesso de pedido de vista. Conselheira Meryan

Flexa solicitou informações concernentes as
providências que estão senco adotadas para a
elaboração do cálculo atuarial base 2018, bem
como sobre os critérios adotados para a
contratação do Banco do Brasil, pois há dois anos
os Conselheiros questionam o por que o Banco do
Brasil? A Conselheira falou que provavelmente a
AMPREV tem um critério para essa contratação, e
se for possível gostaria que fosse falado até
mesmo porque tem novos Conselheiros, para que
eles tenham esse conhecimento também. O por
que o Banco do Brasil está sendo contrataco? para
que seja sando qualquer dúvida sobre essa
contratação. O Presidente falou que a maior parte
das informações já estão quase prontas, e que no
início ce agosto já seja possível iniciar as tratativas
para fazer o cálculo, o atuário já vai poder vir e tirar
as dúvidas e responder questões passadas e iniciar
o cálculo com a base atualizada. Quanto a
contratação do Banco do Brasil foi uma
concorrência e ele ganhou, é uma instituição
pioneira na questão de cálculo atuarial no Brasil,
tem referência e é muito qualificado. A Conselheira
Suelem Amoras enquanto Secretaria de
Administração e servidora pública se compromete
em viabilizar todas as informações necessárias
para que o estudo com a base de 2018 seja o mais
próximo da realidade. ITEM - 13
OCORRER: Não houve manifestação. Nada mais
havendo, o Presidente agradeceu a presença de
todos, e deu por encerrada a reunião às dezesseis
horas e cinquenta e cinco minutos, e para constar
eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a
presente ata. que ida e conferida será assinada
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá,
trinta de julho de dois mil e dezenove.

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL
DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ -
CEP/AP \
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA .

Lindoval Queiroz Alcântara: ^

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO SRP 002/2019-CPL/PMP

O Município de Pracuúba. torna público o Pregào
Eletrónico SRP n° 002/2019-CPL/PMP. cujo o
objeto é a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO
GASOLINA COMUM OLEO DIESEL ÓlFO
DIESEL S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T . conforme o
instrumento convocatório
ACOLHIMENTO: 28/C8/2019 às 08h00mir
ABERTURA DAS PROPOSTAS. 12/09/2019 às
08h30min.
INICIO DA SESSÃO 12/09/2019 ãs 09h30mm
Endereço e etrônico

Pracuuba/A3. 20 de agosto de 2019

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO^ DO AMAPÁ -
CEP/AP

i

Lusiane Oliveira Flexa

) Jacirene ir de SouzaPrefeitura, Câmaras
e Órgãos Municipais Pregoeira

Portaria n° 053A2019-GAB-PMP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO SRP 003/2019-CPL/PMPPREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA OO JARI

AVISO DE UCITAÇÁO
PREGÃO PRESENCIAL SRP n* 20/201í-CPLCSC/PKtVJ

Re^ttro de Preço p#ra Evewua! e Futura Contralaçáo oe
Empresa para Fornecimento Parcelado de Combusítvers {Tipo

Ccmuro, e ô*e-o S1G) e
TVSòtiç de Peirotoo,

etar^Murocspais da
Horário 16/0909 ás08»i?».
Jfspon.v** V» «te

GpyPMVJ iniciações ftO

O Munic ípio de Pracuúba torna público o Pregão
Eletrónico SRP n° 003/2019-CPL/PMP cujc o
objeto è REGISTRO DE PREÇOS para contratação
ce empresa especializada na prestação de serviços
ce manutenção preventiva e corretiva, mecânica e
elétrica, com fornecimento de peças genuínas e/ou
similar de 1a linha, dos veiculos automotores,

pertencentes à Prefeitura Municipal de Pracuúba.
conforme o instrumento convocatório

ACOLHIMENTO 26/08/2019 as OôhOOmin
ABERTURA DAS PROPOSTAS 09/09/2019 às
08h30mm.
INICIO DA SESSÃO 09/09/2019 as 09h30mm
Endereço eletrónico www >. ita- oes < _ ;m _ br

Pracuúba 20 de agosto de 2019
r A j

Jacirene Al^nc&r de Souza
Pregogíra/PMP

Portaria n° 053/2019 GAB

Gasolina Comum. Óleo Di
Òle©* Lubrificantes e HkJráfulicxs e
vt&ando atender as necessi
Prefeitura de Vitória dc Jan-ÃP D;

O edita; e ane os /

is

www vitoriadojan $
telefone (96) 99125-11QS-" c - yVítor a lo Jan-AP. 21 de ag de 2019.

ilva Toscano
oe;ro

Rafael
/

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

AVISO DE LICITAÇAO
Pregão Presenciai SRP n*. 21/2019-CPLCSO/PMVJ

O Pregoeiro ds Prefeitura de Vitoria do Jari/AP no use de suas
atribuições lega® contendas peio Decreto nc GiO'ZO - e-
GAB/PMVJ tom» puMoo que no dia 06 <k> setembro de 2019.
os 1lhr», fará licflaçao. na modat«tode Pregáo Preetn&al
(SRP). t:po MenorPreço Global, objetivando o Registro dePreço
par» Contestação de Em
Organização e Realização jdoXEveoto
Aniversáriode Vitóna do JariHIIS rw\
cçnfon-e Termo av Reterèaa*. e R?
disponíveis no *«©
CPL'PMVJ informações peio tefefofe :45) 99 ' 25-1108

Vitória doVà1-AP. 22 de agente de 2Q 13
Rafael da 5

Pregoeirc'Dec 01

Promotora de Eventos p»ie
nominodo 25* AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO 004/2C19-CPL/PMP*os O ed't»l e ane»os
TiydOia-vapodv $< e na]yl

O Município de Pracuúba torna publico o Pregão
Eletrónico n° 004/2019-CPL/PMP. cujo o objeto é a
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO
VAN para atender as demandas da Prefeitura
Municipal de Pracuúba, CONVÉNIO N°

SICONV
843138/2017/Mimstério aa Defesa de acordo com
quantitativos e especificações constantes do Edital
e Ternio de Referência
ACOLHIMENTO 29/08/2019 às 08h00mm
ABERTURA DAS PROPOSTAS- 13/09/2019 â$

08h30min.

INICIO DA SESSÃO. 13/09/2019 as G9h30mm.
Endereço eletrónico »/ •

ano
‘PMV,

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÓNICO 001/2019 - CPL/PMP 278/DPCN/2017

Em conformidade com os fatos ocorridos, venho
HOMOLOGAR o resultado da licitação. OBJETO
Aquisição de 01(uma) umeade móvel de saúde,
veiculo 0KM - Ambulância - Tipo A por intermédio
do Ministério da Saúde
11894 261000/1170-08-MS de acordo com
quantitativos e especificações constantes do Edital
e Termo de Referência
Corn a Empresa Vencedora
GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 15.723 680/0001-49
Valor Total R$75 960,00 (Setenta e cinco mil nove
centos e sessenta reais)

PROPOSTA Nrt
o* - oe. •\rn i

Pracuúba. 20 de agosto de 2019

JacireneUuaióar de Sousa
Preíbeira

Portaria n° 053/2019 GAB/PMP

Í/AP A) de agosto de 2019Pracud
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO 005/2019-CPL/PMPBelize Con
Prefeita Mumci

£pi«T<amos
derPracuúba

O Município de Pracuúba, torna público o Pregào
Eletrónico n°005/2019-CPL/PMP, cujo o objeto e a
AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS
TIPO PASSEIO, para atender as demandas da
Prefeitura Municipal de Pracuúba, CONVÉNIO N*
096/DPCN/2017
842914/2017/Mmistério da Defesa, de acordo com
quantitativos e especificações constantes do Edital
e Termo de Referência
ACOLHIMENTO 29/08/2019 às OShOOmin
ABERTURA DAS PROPOSTAS 14/09/2019 ás
08h30min.
INICIO DA SESSÃO 14/09/2019 ás 09h30min.
Endereço eletrónico

Pracuúba 20 de agosto de 2019

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÀO ELETRÓNICO SRP 002/2019-CPL/PMPO QUE

SICONVO Município de Pracuúba. toma publico o Pregão
Eletrónico SRP n° 002/2019-CPL/PMP cujo o
objeto é a “AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO
GASOLINA COMUM. ÓLEO DIESEL, ÓLEO
DIESEL S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T ", conforme o
instrumento convocatório
Que teve sua abertura no dia: 08/08/2019 às
09h30mm.
Licitação: DESERTA

Pracuúba/AP 20 de agosto de 2019PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO \ AMAPÁ -
CEP/AP de SousaJacireneJacirenè-Aiamcar de Souza

Pregq^ra/PMP
Portaria n° D53/2019-GAB

/y Portaria n° 053 ,2019-GAB/PMPRubens Belnimeque de Souza: a
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