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uniforme previsto no RUCBMAP, para dar atendimento 
a situação excepcional, em face da adoção de novas 
tecnologias para a atuação de bombeiro militar, do 
surgimento de novos serviços no âmbito da corporação 
ou mesmo da evolução estética das indumentárias e 
vestuários em geral;

II - autorizar o uso de peças complementares e 
equipamentos de proteção individual de sinalização, 
de segurança e outros não previstos no RUCBMAP, 
para atividades especializadas e afins, necessários aos 
bombeiros militares em situações especiais;

III - autorizar a utilização e a padronização de trajes 
requeridos pelos projetos sociais, desde que observado o 
disposto no RUCBMAP;

IV - disciplinar o uso de traje civil por bombeiros militares 
no desempenho de função que o requeira;

V - determinar os uniformes e equipamentos a serem 
utilizados pelas Unidades de Bombeiros Militares, de 
acordo com as suas peculiaridades.

Art. 5º O Comandante-Geral do CBMAP poderá designar, 
em caso de necessidade, comissão de estudo a fim de 
instituir uniforme por determinado período de tempo, 
com vistas ao atendimento de situações especiais, como 
mudança climática,  adaptações e deslocamento de 
bombeiro militar para outra região ou região fora do País 
e casos não previstos.

Art.6º Os casos omissos no RUCBMAP serão solucionados 
pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Amapá.

Parágrafo único. A previsão do não uso, de qualquer 
peça ou insumo do uniforme em eventos fica a cargo da 
nota ou ordem de serviço a ser expedida pela Corporação.

Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5819

Gabinete do Governador

DECRETO Nº  0453  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

Dispõe sobre a aprovação do Regulamento de Uniformes 
do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista 
o contido no Processo nº 13.000.793/2019-CBMAP, e

Considerando a necessidade de adequação dos uniformes 
do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá a uma nova 
realidade dos serviços operacionais, administrativos e 
prevencionais, desenvolvidos pelos bombeiros militares,

DECRETA:

Art.1º Fica aprovado o Regulamento de Uniformes do 
Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (RUCBMAP), na 
forma do Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo único. A Defesa Civil do Estado do Amapá deve 
fazer uso do RUCBMAP,  observada a peculiaridade de 
suas atividades.

Art.2º Os uniformes e peças contidos no RUCBMAP 
devem ser adquiridos pelos bombeiros militares, mediante 
recebimento de auxílio fardamento, previsto em legislação 
específica, em até 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
publicação deste Decreto.

Art.3º Os fabricantes dos uniformes deverão observar 
fielmente os padrões estipulados no RUCBMAP, restrita 
a sua venda aos integrantes da corporação, mediante 
comprovação funcional, sob pena de serem responsa-
bilizados no termo da lei.

Art.4º O Comandante-Geral do CBMAP poderá, 
mediante estudo do Estado-Maior Geral, baixar atos 
complementares ao RUCBMAP, com o fim de:

I - criar uniforme não previsto no RUCBMAP ou modificar 
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 Ética, eficiência, qualidade, comprometimento institucional, determinação, 

empreendedorismo, hierarquia e disciplina.

 Tornar-se uma organização proativa de referência nacional, reconhecida pela sua 

eficiência administrativa e operacional, mantendo-se com alto grau de credibilidade perante a 

população.

Valores Institucionais

Visão

 Planejar, organizar, coordenar e controlar, no âmbito do Estado do Amapá, ações de 

defesa civil, prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-

hospitalar e serviço de segurança contra incêndio e pânico, executando-as com eficiência, 

visando proteger a vida e o patrimônio do cidadão amapaense, para o bem estar comum.

Missão

 Proteção da vida e do patrimônio

Negócio

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ
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APRESENTAÇÃO

Estamos certos de que esta iniciativa de vanguarda em muito contribuirá para o aprimoramento da gestão 

de pessoas, otimizando as relevantes ações do CBMAP, cujo negócio é a ‘’Proteção da Vida e do Patrimônio”. 

Após nove anos de intenso trabalho, agradecemos sinceramente a comissão responsável pela elaboração 

desta 3ª edição do Regulamento de Uniformes e a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Amapá que contribuíram de forma direta e indireta para que o presente trabalho fosse concluído a contento.

O trabalho ora apresentado, em conformidade com as orientações repassadas pelo Comando Geral, 

procurou optar por uniformes práticos que ofereçam segurança aos usuários e custo compatível com a realidade 

orçamentária do Estado.

Reconhecendo a necessidade desta Corporação Militar de padronizar a confecção e o uso dos seus 

uniformes, como forma de consolidar sua identificação junto à sociedade e no seio do Bombeiro Militar desta 

Corporação, implementaram-se os trabalhos de formulação do Regulamento de Uniformes, no ano de 1999, sob 

a orientação do Cap QOC BM Estácio Janary de Oliveira Picanço, que, juntamente com outros oficiais e praças, 

envidou-se em várias pesquisas entre as Corporações coirmãs do Brasil, bem como em outros países a fim de 

coletar informações complementares e essenciais para a elaboração de um trabalho confiável e de boa 

qualidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP, Instituição permanente, força auxiliar e 

reserva do Exército Brasileiro, foi criado em 20 de Dezembro de 1991, data de promulgação da 1ª Constituição do 

Estado do Amapá, emancipando-se da Polícia Militar do Amapá em 09 de Julho de 1992, (Lei nº 0025), tornando-

se com esta lei uma instituição com autonomia financeira, orçamentária e administrativa.
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ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DE UNIFORMES DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO AMAPÁ
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1.7.5 - Distintivos, identificação e insígnias.

1.7.4 - O uso de peças de enxovais em curso de formação ou especialização será autorizado apenas 

durante o período de formação e será regulamentado em norma específica.

1.7.3 - Complementação dos uniformes, designação de peças e equipamentos não previstos neste 

regulamento, mas necessários aos Bombeiros Militares quando empregados em situações especiais; 

1.7.2 - Peças de uniforme para atividades especializadas; 

1.7.1 - Especificação do material a ser usado na sua confecção, no sentido de obter a máxima uniformidade 

de cores e qualidade;

1.7 - Cabe ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá baixar os atos 

complementares a este regulamento relativos aos seguintes assuntos: 

1.6.3 - Em solenidades ou atos sociais externos, a designação do uniforme é competência do Comandante 

da Unidade, em correspondência, quando for o caso, com o traje previsto para o civil ou com o uniforme 

determinado por outra força singular responsável pela solenidade ou ato. 

1.6.2 - Em solenidade interna, cabe ao Comandante, Diretor ou Chefe da respectiva unidade, especificar o 

uniforme a ser usado na cerimônia, de acordo com as determinações do escalão superior, caso a unidade 

participe da solenidade. 

1.6.1 -Excetuam-se os casos especiais em que o Bombeiro Militar, por necessidade, tenha que usar outro 

uniforme que a situação exija. 

1.6 - Os Bombeiros Militares das diferentes OBMs que comparecerem fardados a solenidades militares e 

atos sociais devem fazê-lo com um mesmo uniforme. 

1.5.2 - O Bombeiro Militar que se encontrar fora do Estado do Amapá, quando o indicarem as condições 

particulares de sua área de operação ou em atividades de ensino externas à corporação, poderá utilizar peças de 

uniformes, condecorações e distintivos não previstos neste regulamento, mediante autorização expressa e 

publicada em expediente regulamentar do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Amapá. 

1.5.1 -Excetuam-se os equipamentos de proteção individual, aprovados pelo Comandante Geral, que 

poderão ser usados exclusivamente em operações que justifiquem o seu uso. 

1.5 - É proibido alterar as características dos uniformes bem como sobrepor a esses, peças, insígnias ou 

distintivos não previstos, exceto nos casos constantes no item 1.7 desse regulamento. 

1.4.2 - Cabe ao Comando Geral exercer ação fiscalizadora junto a estabelecimentos de ensino, 

corporações, empresas e organizações de quaisquer natureza que usem uniformes, de modo a evitar que esses 

possam ser confundidos com os previstos neste regulamento.

 1.4.1 - É expressamente proibido o uso dos uniformes  especificados neste regulamento e de suas peças 

complementares por pessoas não autorizadas. 

 1.4 - Os uniformes de que trata o presente regulamento constituem privilégio absoluto do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá, sendo vedado o uso de suas cores e modelos, descritos neste 

regulamento, por qualquer outra organização pública ou privada.

 1.3 - É dever de todo Bombeiro Militar zelar por seus uniformes e pela sua correta apresentação. 

1.2 - O uso correto dos uniformes é fator primordial para boa apresentação individual e coletiva dos 

militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, contribuindo para o fortalecimento da disciplina, 

desenvolvimento do espírito de corpo e bom conceito da Corporação perante a sociedade. 

CAPÍTULO I - Das Disposições preliminares 

1.1 - O presente regulamento contém as prescrições sobre os uniformes do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Amapá, peças complementares, insígnias, distintivos, identificações e condecorações, regulando a 

sua posse, composição e uso.
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1.11 - Os casos omissos neste regulamento serão solucionados pelo Comandante Geral do Corpo 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá.  

1.10 - Para uso em paradas e atividades especiais, alguns uniformes previstos neste regulamento serão 

complementados por peças de uniformes e equipamentos cuja distribuição far-se-á de acordo com a 

necessidade. 

1.9 - Para os fins deste regulamento, estendem-se aos Aspirantes a Oficial as prescrições referentes aos 

Oficiais, salvo quando houver exceções expressas. 

1.8 - Quaisquer modificações de detalhes dos uniformes, alterações de matéria-prima e criação, 

modificações ou extinção de insígnias ou distintivos, só poderão ser feitas mediante expresso estudo preliminar 

de comitê designado para tal e posterior autorização do Comandante Geral. 
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2.2.11 - O uso de identificação não compatível com o posto ou graduação. 

2.2.10 - O uso de peças de uniformes juntamente com trajes civis;

2.2.9 - O emprego, de forma visível nos uniformes, de quaisquer objetos de uso de adorno, tais como 

corrente de relógio, chaveiro, prendedor de gravata, lenço, broche, cordão, pulseira, etc.; 

 2.2.8 - O uso de peças ou uniformes de Corporação estrangeira, salvo as condecorações e distintivos 

devidamente autorizados pelo Comandante Geral; 

2.2.7 - Quando uniformizado, apresentar-se com aspecto fisionômico (bigode, coloração e corte de cabelo) 

diferente daquele com que está identificado na cédula de identidade expedida pela Corporação;  

2.1.3 - A permanência, em trajes civis, nos aquartelamentos, desde que exerça atividade de inteligência e na 

execução de tarefas inerentes à natureza do serviço por ele desempenhado ou mediante autorização concedida 

pelo Comandante Geral, Comandantes de Grupamento, Diretores ou Chefes de Divisão; 

2.2.6 - O uso de óculos protetores de sol ou esportivos, quando em formatura, exceto quando houver 

expressa recomendação médica para tal;

2.2.5 - O uso de qualquer sinal de luto nos uniformes, salvo quando houver determinação neste sentido; 

2.2.4 - O uso de roupas íntimas com estamparia e cores que transpareçam no uniforme;

2.2.3 - O uso de uniforme demasiadamente justo ou folgado e em desacordo com as especificações 

técnicas previstas; 

2.2.2 - O uso, nos uniformes, de qualquer peça não prevista neste Regulamento ou em ato dele decorrente; 

2.2.1 - O uso de uniformes em circunstâncias ou condições diferentes das estabelecidas em legislação 

específica ou neste Regulamento; 

2.2 - É proibido ao Bombeiro Militar: 

2.1.9 - O uso de telefone celular, dentro dos bolsos ou na cintura, dentro da capa de proteção, ao lado 

esquerdo do corpo ou uso de acessórios como fone de ouvido com fio ou sem fio, por baixo do uniforme. 

2.1.8 - O uso de óculos, em cores neutras exclusivamente, desde que sua armação seja compatível com a 

sobriedade do uniforme; 

2.1.7 - Se inativo, o comparecimento fardado às solenidades e eventos oficiais, desde que devidamente 

autorizado pelo Comandante Geral; 

2.1.6 - Comparecimento aos aquartelamentos, solenidades e outros atos de serviço em trajes civis, desde 

que se encontre à disposição de órgão civil e esteja a serviço dele ou representando-o;

2.1.5 - Comparecimento, em trajes civis, aos hospitais, ambulatórios e órgãos assistenciais da Corporação; 

2.1.4 - A entrada e saída dos aquartelamentos, e até mesmo a permanência, em trajes civis, no cumprimento de 

dispensa ou licença médica, desde que haja recomendação neste sentido pelo profissional habilitado que o 

atendeu; 

2.1.2 - Uso, nos aquartelamentos, de trajes e artigos desportivos diversos dos estabelecidos neste Regulamento, 

tais como chuteiras, meiões e outros apropriados para a prática de determinados esportes, desde que o militar 

prestigie ou participe de competições oficiais ou práticas desportivas previamente autorizadas; 

2.1.1 - A entrada e saída dos aquartelamentos em trajes civis para tratar de assuntos de serviço. Entenda-se 

como traje civil, neste caso, o social ou esporte, vestido, saia e blusa ou conjunto de calça comprida. No gozo 

desta concessão não deverá ser tolerada qualquer excentricidade em relação aos trajes da época e da localidade 

em que se encontrarem; 

2.1 - É permitido ao Bombeiro Militar: 

CAPÍTULO II - Dos direitos e deveres 
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3.2.2.1 - O cabelo curto será utilizado solto, desde que alinhado com fixador e/ou presilhas;

3.2.3 - O cabelo será classificado como longo quando seu corte ultrapassar a linha superior da parte 

posterior da gola do uniforme 4ºA.

3.2.2.2 - Não é permitido o uso de corte de cabelo rente ao couro cabeludo (raspado), exceto em caso de 

enfermidade.

3.2.2 - O cabelo será classificado como curto quando seu corte se assemelhar aos cortes masculinos ou 

quando não ultrapassar a linha superior da parte posterior da gola do uniforme 4ºA.

3.2.1- O cabelo da Militar será classificado dentro do padrão curto ou longo.

3.2 - Apresentação Individual Feminino

3.1.1.1 - Entende-se por "meia cabeleira" o corte feito à máquina nº2 para a parte inferior (nuca) e lateral do 

crânio, e à máquina nº4 para a parte superior. O "pé do cabelo" deverá ser feito com o bico da tesoura contornando 

todo o friso (lateral e nuca) e os acertos deverão ser feitos com navalha, se o militar for calvo, poderá usar a 

cabeça raspada.

3.1.1 - O corte de cabelo do militar masculino é o meia-cabeleira rebaixado à tesoura ou máquina, salvo em 

cursos de formação ou, quando determinado, outro corte.

3.1 - Apresentação Individual Masculino

CAPÍTULO III - Da Apresentação

 COQUE

3.2.3.1 - O cabelo longo poderá ser utilizado em forma de coque simples, alto ou 

baixo, quando se tratar dos uniformes 1ºA(Túnica branca), 2ºA(Túnica azul petróleo 

perolado com camisa branca), 2ºB(Vestido de gestante azul petróleo perolado com 

camisa branca manga longa), 3ºA(Túnica azul petróleo perolado com camisa bege 

escuro), 3ºB(Camisa bege escuro manga longa, gravata), 3ºC(Vestido de gestante azul 

petróleo perolado com camisa bege escuro manga longa), 4ºA(Passeio com boina ou 

bibico), 4ºB(Passeio com quepe feminino em fibra na cor azul petróleo perolado), 

4ºC(Passeio gestante), 4ºD (Camiseta de malha vermelha com calça ou saia de 

passeio), 5ºA(Calça de passeio na cor azul petróleo perolado e jaleco branco), 

5ºB(Calça de passeio na cor branca e jaleco branco), 6ºA(Prontidão), 6ºB(Prontidão 

sem gandola), 6ºC(Calça operacional com jaleco branco), ainda que no interior das 

Unidades. O coque alto poderá ser utilizado, desde que não impeça o uso da cobertura e 

3.2.3.3 - O cabelo longo poderá ser utilizado em forma de rabo-de-cavalo com os uniformes 4ºA(Passeio 

com boina ou bibico), 4ºB(Passeio com quepe feminino em fibra na cor azul petróleo perolado), 4ºC(Passeio 

d) Expediente interno e instruções com o uniforme 6ºA e 6ºB (exceto quando necessária a utilização do 

capacete gallet).

c) Em solenidades e representações externas e internas da instituição;

b) Serviço operacional de observador de risco;

a) Serviço operacional de atendimento pré-hospitalar;

3.2.3.2 - Será obrigatório o uso do coque nas seguintes situações:

não a descaracterize;
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PRESILHA TIPO

TIC TAC   

REDE

DE CABELO 

COQUES ESPECIAIS

3.2.3.5 - A trança, rabo-de-cavalo trançado ou rabo-de-cavalo deverá ter comprimento máximo de 50 cm, 

referenciado a partir da liga elástica de fixação do cabelo;

3.2.3.4 - Fica autorizado o uso de trança ou rabo-de-cavalo trançado  com os uniformes 4ºA(Passeio com 

boina ou bibico),  4ºB(Passeio com quepe feminino em fibra na cor azul petróleo perolado), 4ºC(Passeio 

gestante), 4ºD(Camiseta de malha vermelha com calça ou saia de passeio),5ºA(Calça de passeio na cor azul 

petróleo perolado e jaleco branco), 5ºB(Calça de passeio na cor branco e jaleco branco), 6ºA(Prontidão), 

6ºB(Prontidão sem gandola), 7ºA(Educação física), 7ºB(Guarda-vida), 7ºC(Maiô) e agasalho, sendo que dos 

uniformes 6ºA e 6ºB apenas durante o serviço operacional de combate a incêndio ou salvamento, desde que 

devidamente arrumado mediante o uso de presilhas;

gestante), 4ºD(Camiseta de malha vermelha com calça ou saia de passeio), 5ºA(Calça de passeio na cor azul 

petróleo perolado e jaleco branco), 5ºB(Calça de passeio na cor branco e jaleco branco), 7ºA(Educação física), 

7ºB(Guarda-vida) e agasalho. Porém, se este for volumoso deverá ser utilizado somente em forma de trança ou 

rabo-de-cavalo trançado, podendo também ser preso por várias ligas elásticas (em diferentes pontos), grampos 

e presilhas tipo tic tac.

TRANÇARABO-DE-CAVALO

TRANÇADO

RABO-DE-CAVALO

3.2.3.6 - O cabelo longo poderá ser utilizado com coques especiais nos uniformes 1ºA(Túnica branca), 

2ºA(Túnica azul petróleo perolado com camisa branca), 2ºB(Vestido de gestante azul petróleo perolado com 

camisa branca manga longa), 3ºA(Túnica azul petróleo perolado com camisa bege escuro), 3ºB(Camisa bege 

escuro manga longa, gravata), 3ºC(Vestido de gestante azul petróleo perolado com camisa bege escuro manga 

longa), desde que não atrapalhem o uso da cobertura ou quando esta não for necessária. Os coques especiais 

são: coque trança, coque frouxo, coque laço, flor ou coque banana, podendo haver variações de formato e 

tamanho.

3.2.4 - As ligas a serem utilizadas deverão ser sem detalhes, discretas e na cor mais aproximada possível 

ao tom de cabelo da militar.  A rede de cabelo e as presilha tipo tic tac deverão ser na cor do cabelo ou preto. 

Tornar-se-á obrigatória no coque que necessitar deste acessório para permanecer alinhado.
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3.2.6.2 - Não será permitido tingir os cabelos em tons extravagante como lilás, vermelhos, verdes, brancos 

e outros que descaracterizem a aparência física.

3.2.7 - É permitido o uso de franja cujo comprimento não exceda a altura da linha da sobrancelha.

3.2.7.1 - com o uso de cobertura a franja não deverá aparecer.

3.2.8 - O tamanho das unhas não deverá exceder a 04 (quatro) milímetros da parte distal da terceira 

falange, devendo estar sempre limpas e lixadas e quando pintadas, poderão estar em tons variáveis.

 3.2.8.1 - Está proibido o uso de esmaltes nas cores verde, azul, roxo, cinza, preto, amarelo ou laranja e 

devendo adequar-se à boa apresentação do uniforme que está sendo utilizado.

3.2.9 - É proibido o uso de acessório ou adornos de cabelo não citados nesta norma com quaisquer dos 

uniformes deste regulamento.

3.3.1 - Maquiagem compreende o conjunto de apliques de beleza para o rosto cuja finalidade é corrigir 

falhas ou adorná-lo pelo realce de seus traços.

3.3 - Do Uso da Maquiagem

3.3.2 - A maquiagem deverá ser simples ou completa, de acordo com o uniforme e ocasião.

3.3.2.1 - A maquiagem simples compreende:

a)Lápis, rímel e sombra (de uso opcional). 

b)Batom ou Gloss (de uso obrigatório).

c) Pó Facial (de uso opcional).

d) Rímel e blush (de uso opcional).

3.3.2.2 -  A maquiagem completa compreende:

a)Pó facial;

b)Lápis e sombra;

c)Batom ou Gloss;

d)Rímel e blush (de uso opcional);

e) Base (de uso opcional);

f) Cílios postiços (de uso opcional ou em solenidade, quando autorizado );

g) Lente de contato (de uso opcional ou em solenidade, quando autorizado ).

3.3.2.3 - Quaisquer dos tipos de maquiagens (simples ou completa) deverão ser usadas em tons claros, 

observando sempre a sua adequação aos uniformes.

3.3.2.4 - É proibido o uso de batom em cores extravagantes, tais como: verde, laranja, azul ou preto, 

devendo adequar-se à boa apresentação do uniforme que está sendo utilizado.

3.3.3 - É obrigatório o uso de maquiagem completa com os seguintes uniformes:

3.3.3.1 - 1ºA (Túnica branca);

3.2.4.1 - Não é permitido o uso de rede de crochê;

3.2.6 - Será permitido tingir os cabelos desde que não descaracterize a aparência física.

3.2.6.1 - Poderá ser modificado mediante autorização do comandante imediato e consequente atualização 

da cédula de identidade junto ao setor competente.

3.2.5 - O cabelo curto poderá ser utilizado com os uniformes, Educação física, Guarda-vida, Maiô e 

Agasalho, com tiara em tecido de no máximo 05  (cinco) centímetros de largura e na cor mais aproximada da cor 

do cabelo ou preta ou tiara em borracha de no máximo 01 (um) centímetro de largura.

3.2.4.1 - Não é permitido o uso de redes nem ligas com adornos.
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3.3.3.2 - 2ºA (Túnica azul petróleo perolado com camisa branca);

3.3.3.3 - 3ºA (Túnica azul petróleo perolado com camisa bege escuro);

3.3.3.4 - 2ºB (Vestido de gestante azul petróleo perolado com camisa branca manga longa);

3.3.3.5 - 3ºC (Vestido de gestante azul petróleo perolado com camisa bege escuro manga longa);

3.3.3.6 - 3ºB (Camisa bege escuro manga longa, gravata);

3.3.4 - É obrigatório o uso de maquiagem simples nos seguintes uniformes:

3.3.4.1 - 4°A (Passeio com boina ou bibico);

3.3.4.2 - 4°B (Passeio com quepe feminino em fibra na cor azul petróleo perolado);

3.3.4.3 - 4°C (Passeio gestante);

3.3.4.4 - 4º D (Camiseta de malha vermelha com calça ou saia de passeio);

3.3.4.5 - 5°A (Calça de passeio na cor azul petróleo perolado e jaleco branco);

3.3.4.6 - 5º B (Calça de passeio na cor branco e jaleco branco);

3.3.4.7 - 6°A (Prontidão);

3.3.4.8 - 6°B (Prontidão sem gandola);

3.3.4.9 - 6°C (Calça operacional com jaleco branco).

3.3.5 - É obrigatório o uso do batom ou gloss nos seguintes uniformes:

3.3.5.1 - 7ºA (Educação física);

3.3.5.2 - 7º B (Guarda-vida);

3.3.5.3 - 7º C (Maiô);

3.3.5.4 - Agasalho.

3.4 - Dos Adereços e Acessórios

3.4.1 - Os acessórios que o Bombeiro Militar Feminino poderá utilizar para boa apresentação constituem-

se de brincos, anéis, relógios, gargantilhas, pulseiras e bolsas.

2.4.1.1 - Ao efetivo feminino é permitido o uso de um brinco em cada orelha, não devendo ultrapassar o 

lóbulo. Não serão permitidos uso de brincos tipo argola e pingente ;

2.4.1.2 - É permitido o uso de anéis em número de até três em cada mão;

2.4.1.3 - É permitido o uso de relógio em qualquer tamanho e modelo, desde que adequados à sobriedade 

do uniforme;

2.4.1.4 - É permitido o uso de uma só gargantilha, com ou sem pingente, podendo ser dourada ou prateada; 

2.4.1.5 - Não é permitido o uso de anéis e pulseira em instruções e serviços operacionais.

3.4.2 - É permitido o uso de mochila ou bolsa no estilo social com os uniformes constantes neste 

regulamento, desde que em modelos discretos, de acordo com o uniforme, e nas cores preta, marrom, cinza, 

vermelho ou caramelo;

3.4.2.1 - Não é permitido o uso de bolsas tipo pochete.

3.4.2.2 - Quando em solenidade ou em forma, deve-se abster do uso de bolsa de qualquer tipo.  

3.4.3 - Fica proibido o uso de qualquer acessório ou adereço não regulamentado por esta Norma.

3.5 - Dos Uniformes

3.5.1 - Só será permitida a retirada da camiseta, permanecendo apenas com o maiô, durante as instruções 

de educação física ou serviços de guarda-vidas.

3.5.1.1 - É obrigatório o uso de maiô ou “top” (na cor preta) por  baixo do uniforme de educação física;
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3.5.1.2 - O maiô deverá ser confeccionado na cor preta, no modelo nadador e não deverá possuir cavas 

acentuadas;

3.5.1.3 - É facultado o uso de short de malha preta, lisa, por cima do maiô nas instruções de natação ou 

salvamento aquático.

3.5.2 - Os sapatos deverão ser em couro ou envernizados na cor preta, e não poderão possuir detalhes tipo 

fivela, laços e brilhos em seu modelo. Está vedado o uso de modelo em camurça.

3.5.2.1 - O salto deverá adequar-se à altura e boa postura da Militar, não sendo permitido o uso de salto tipo 

plataforma;

3.5.2.2 - Só será permitido o uso de sapatos sem salto algum em caso de gestação e de restrições médicas.

3.5.3 - A meia calça é item obrigatório nos uniformes que exijam saia e calça, devendo ser na cor da pele e 

sem detalhes, sendo de uso opcional a cor fumê apenas com a túnica.

3.5.4 - O uso da calça comprida é proibido em solenidades de formaturas e representações de vulto.

3.5.5 - O comprimento da saia deverá ser abaixo do joelho.

3.5.6 - Durante o período de gestação o uniforme do Bombeiro Militar Feminino será o 2º B, 3º C e 4°C.

3.5.7 - Durante o último trimestre de gravidez será facultado ao Bombeiro Militar Feminino gestante o uso 

de uniformes.

3.5.8 - A Corporação poderá autorizar a confecção de artigos adequados à condução de peças dos 

uniformes, de modo a padronizar o transporte de tais peças. 

3.5.9 - Aos Bombeiros Militares, quando fardados, só é permitido portar malas, pastas, valises, protetor 

para uniformes, porta-bonés, bolsas e carteiras femininas não padronizadas, nas cores preto, vermelho, marrom 

e caramelo. 

3.5.10 - As peças não padronizadas previstas no artigo precedente poderão ser de qualquer modelo, desde 

que guardem a devida sobriedade. 

3.5.11 - As malas, pastas, valises, protetores para uniformes, porta-bonés, bolsas padronizadas da 

Corporação ou quaisquer outros volumes, somente poderão ser transportados com as mãos, sendo proibido, em 

qualquer hipótese, transportá-los pendentes dos ombros, sob os braços, sobre os ombros, costas, peito ou 

qualquer outra parte do corpo, ensejando situações que comprometam a boa apresentação do Bombeiro Militar 

quando fardado.or mais aproximada possível ao tom de cabelo da militar.  A rede de cabelo e as presilha tipo tic 

tac deverão ser na cor do cabelo ou preto. Tornar-se-á obrigatória no coque que necessitar deste acessório para 

permanecer alinhado.
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4.1 - A classificação, a posse, a composição e o uso dos uniformes 

utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 

obedecem às seguintes prescrições:

4.1.1 - 1º Uniforme A (1º A)

CAPÍTULO IV - Da definição e classificação dos uniformes

a) Quepe masculino, confeccionado em tecido na cor azul petróleo 

perolado, com pala correlata ao posto.

b) Túnica branca, com botões dourados e luvas com estrelas ou 

triângulo metálico; com brevês e insígnias de gola dispostas conforme o 

item 6.4.3.

c) Camisa branca, manga longa com botões pretos sem insígnias de 

gola.

d) Gravata vertical preta .

e) Calça de passeio, na cor azul petróleo perolado.

f) Cinto vermelho com fivela dourada.

g) Meias pretas tipo social.

h) Sapatos pretos.

4.1.1.1 - Posse: obrigatória para Oficiais, Subtenentes e Sargentos.

4.1.1.2 - Composição da versão masculina:

4.1.1.3 - Composição da versão feminina:

a) Quepe feminino em fibra, confeccionado em tecido na cor azul petróleo 

perolado, com pala correlata ao posto.

b) Túnica branca, com botões dourados e luvas com estrelas ou triângulo 

metálico; com brevês e insígnias de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camisa branca, manga longa com botões pretos sem insígnias de gola.

d) Gravata de fita de gorgorão preta.

e) Saia na cor azul petróleo perolado.

f) Cinto vermelho com fivela dourada.

g)  Meia calça super transparente em lycra.

h) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.1.4 - Uso:

a) Em recepções de gala, solenidades oficiais, reuniões ou cerimônias em 

que se exija traje a rigor ou passeio completo;
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c) Camisa manga longa na cor branca, com botões pretos sem as 

insígnias de gola.

d) Gravata vertical preta.

e) Calça de passeio, na cor azul petróleo perolado.

f) Cinto vermelho com fivela dourada.

g) Meias pretas.

h) Sapatos pretos.

b) Túnica azul petróleo perolado, com botões dourados e luvas com 

estrelas ou triângulo metálico; com brevês e insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

a) Quepe masculino, na cor azul petróleo perolado, com pala correlata 

ao posto.

4.1.2.2 - Composição da versão masculina:

b) Facultado para Cabos e Soldados.

a) Obrigatória para Oficiais, Subtenentes e Sargentos.

4.1.2.1 -  Posse:

4.1.2 - 2º Uniforme A (2º A)

4.1.2.3 -  Composição da versão feminina:

a) Quepe feminino em fibra, confeccionado em tecido na cor azul petróleo 

perolado, com pala correlata ao posto.

b) Túnica azul petróleo perolado, com botões dourados e luvas com estrelas 

ou triângulo metálico; com brevês e insígnias de gola dispostas conforme o item 

6.4.3.

c) Camisa manga longa na cor branca, com botões pretos sem as insígnias 

de gola.

a) Em solenidades oficiais, de caráter cívico ou militar, em que se exija 

traje passeio completo ou social;

4.1.2.4 - Uso:

h) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

g) Meia calça super transparente em lycra.

f) Cinto vermelho com fivela dourada.

e) Saia na cor azul petróleo perolado.

d) Gravata de fita de gorgorão preta.
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d) Gravata de fita de gorgorão preta.

c) Camisa branca manga longa, com botões pretos e insígnias de gola 

dispostas conforme o item 6.4.3.

e)Meia calça super transparente em lycra.

f) Sapatos pretos de salto médio ou baixo.

4.1.3.3 - Uso:

a) Em recepções de gala, solenidades oficiais, reuniões ou 

cerimônias em que se exija traje a rigor ou passeio completo;

4.1.3 - 2º Uniforme B (2º B)

4.1.3.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais, Subtenentes e Sargentos do sexo 

feminino em período de gestação acentuada.

b) Facultado para Cabos e Soldados.

4.1.3.2 - Composição:

a) Quepe feminino em fibra, confeccionado em tecido na cor azul 

petróleo perolado, com pala correlata ao posto.

b) Vestido de gestante azul petróleo perolado com tarjeta de 

identificação em acrílico .
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b) Túnica azul petróleo perolado, com botões dourados e luvas com 

estrelas ou triângulo metálico; com brevês e insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

a) Quepe masculino, na cor azul petróleo perolado, com pala correlata 

ao posto.

d) Gravata vertical na cor bege escuro.

e) Calça tipo passeio na cor azul petróleo perolado

c) Camisa manga longa na cor bege escuro, com botões pretos e 

insígnias de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

a) Obrigatória para Oficiais, Subtenentes e Sargentos.

4.1.4.2 - Composição da versão masculina:

b) Facultado para Cabos e Soldados.

    4.1.4 - 3º Uniforme A (3º A)

4.1.4.1 - Posse:

f) Cinto vermelho com fivela dourada.

g) Meias pretas.

h) Sapatos pretos.

f) Cinto vermelho com fivela dourada.

g) Meia calça super transparente em lycra.

h) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.4.4 - Uso:

a) Em trânsito, apresentações individuais e coletivas, solenidades oficiais, 

reuniões ou cerimônias de caráter civil em que se exija traje passeio completo ou 

social;

c) Camisa manga longa na cor bege escuro, com botões pretos com 

insígnias de gola.

d) Gravata de fita de gorgorão bege escuro.

e) Saia na cor azul petróleo perolado.

4.1.4.3 - Composição da versão feminina:

a) Quepe feminino em fibra, na cor azul petróleo perolado, com pala 

correlata ao posto.

b) Túnica azul petróleo perolado, com botões dourados e luvas com estrelas 

ou triângulo metálico; com brevês e insígnias de gola dispostas conforme o item 

6.4.3.



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 01• Nº 7.09822     Diário Oficial

4.1.5 - 3º Uniforme B (3º B)

4.1.5.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais, Subtenentes e Sargentos.

b) Facultado para Cabos e Soldados.

4.1.5.2 -  Composição da versão masculina:

a) Quepe masculino, na cor azul petróleo perolado, com pala correlata 

ao posto.

b) Camisa manga longa na cor bege escuro, com botões pretos, 

tarjeta de identificação em acrílico, com as insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

c) Gravata vertical na cor bege escuro.

d) Calça tipo passeio masculina na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g)Sapatos pretos.

4.1.5.3 - Composição da versão feminina:

a) Quepe feminino em fibra na cor azul petróleo perolado, com pala correlata 

ao posto.

b) Camisa manga longa na cor bege escuro, com botões pretos e tarjeta de 

identificação em acrílico com as insígnias de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Gravata de fita de gorgorão bege escuro.

d) Saia na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f)  Meia calça super transparente em lycra.

g) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.5.4 - Uso:

a) Em atividades internas de atendimento ao público externo ou de acordo 

com as determinações do Comandante Geral do CBMAP.
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4.1.6 - 3º Uniforme C (3º C)

4.1.6.1 - Posse: obrigatória para Oficiais, Subtenentes e Sargentos 

do sexo feminino em período de gestação acentuada.

4.1.6.2 - Composição:

a) Quepe feminino em fibra, confeccionado em tecido na cor azul 

petróleo perolado, com pala correlata ao posto.

b) Camisa manga longa na cor bege escuro, com botões pretos  e 

insígnias de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Gravata vertical na cor bege escuro.

d) Vestido de gestante azul petróleo perolado com tarjeta de 

identificação em acrílico .

e) Meia calça super transparente em lycra

f) Sapatos pretos de salto médio ou baixo.

4.1.6.3 - Uso:

a) Em solenidades oficiais, de caráter cívico ou militar, em que se exija 

traje passeio completo ou social;
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4.1.7 - 4º Uniforme A (4ºA)

4.1.7.1 - Posse: obrigatória para Oficiais e Praças.

4.1.7.2 - Composição da versão masculina:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Camisa tipo passeio, meia manga, na cor bege escuro, com botões 

pretos e luvas com estrelas ou triângulo metálicos, tarjeta de identificação 

em acrílico, com brevês e insígnias de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça tipo passeio na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g) Sapatos pretos.

4.1.7.3 - Composição da versão feminina:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Camisa tipo passeio, meia manga, na cor bege escuro, 

com botões pretos e luvas com estrelas ou triângulo metálicos, 

tarjeta de identificação em acrílico, com brevês e insígnias de 

gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça de passeio na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meia super transparente em lycra.

g) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.7.4 - Uso:

a) Em trânsito e em atividades internas e externas do 

expediente diário.

b) Será admitido o uso do uniforme 4ºA com saia e boina, 

em trânsito e nas atividades internas e externas do expediente 

diário, ou em outras atividades, quando determinado pelo 

Comandante Geral do CBMAP.
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 4.1.8 - 4º Uniforme B (4º B)

4.1.8.1 - Posse: obrigatória para Oficiais e Praças.

4.1.8.2 - Composição da versão masculina:

a) Quepe masculino, na cor azul petróleo perolado, com pala 

correlata ao posto.

b) Camisa tipo passeio, meia manga, na cor bege escuro ou branca, 

com botões pretos ou brancos e luvas com estrelas ou triângulo metálicos, 

tarjeta de identificação em acrílico, com brevês e insígnias de gola 

dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça tipo passeio na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g) Sapatos pretos.

4.1.8.3 -  Composição da versão feminina:

a) Quepe feminino em fibra, na cor azul petróleo perolado, com pala 

correlata ao posto.

b) Camisa tipo passeio, meia manga, na cor bege escuro ou branco, 

com botões pretos ou brancos e luvas com estrelas ou triângulo metálicos, 

tarjeta de identificação em acrílico, com brevês e insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Saia tipo passeio na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meia super transparente em lycra.

g) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.8.4 - Uso:

a) Em trânsito, solenidades civis ou militares e em atos sociais em que 

seja permitido o traje esporte aos civis.

4.1.8.5 - A versão do uniforme com camisa branca, será admitido 

somente para quem exerce função no quadro da saúde.
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 4.1.9 - 4º Uniforme C (4º C)

4.1.9.1 - Posse:

a) Oficiais e praças em período de gestação acentuada.

4.1.9.2 - Composição:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Camisa meia manga especial, bege escuro, com botões pretos , tarjeta em acrílico e insígnias de gola 

dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha

d) Calça para gestante azul petróleo perolado.

e) Meia super transparente em lycra.

f) Sapatos pretos de salto médio ou baixo.

4.1.9.3 - Uso:

a) Durante a gestação, em trânsito, em atividades internas e externas do expediente diário.

b) Será admitido o uso do uniforme 4ºC com saia e boina, em trânsito e nas atividades internas e externas 

do expediente diário, ou em outras atividades, quando determinado pelo Comandante geral.
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 4.1.10 - 4º Uniforme D (4º D)

4.1.10.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais e Praças.

4.1.10.2 - Composição da versão masculina:

a) Camiseta meia manga ou camisa polo na cor 

vermelha.

b) Calça tipo passeio na cor azul petróleo perolado.

c) Cinto vermelho com fivela dourada.

d)  Meias pretas.

e)  Sapatos pretos.

4.1.10.3 - Composição da versão feminina:

a) Camiseta meia manga ou camisa polo na cor 

vermelha.

b) Calça tipo passeio ou saia na cor azul petróleo 

perolado.

c) Cinto vermelho com fivela dourada.

d) Meia super transparente em lycra.

e) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.10.4 - Uso:

a) Em atividades internas do expediente diário.

b) Será admitido o uso do uniforme 4ºD com saia 

nas atividades internas do expediente diário.
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4.1.11 - 5º Uniforme A (5º A)

4.1.11.1 - Posse: 

a) Obrigatória para Oficiais e Praças do Quadro Complementar de 

Saúde.

4.1.11.2 - Composição da versão masculina:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Jaleco meia manga e luvas brancas com estrelas ou triângulo 

metálicos. Botões brancos, tarjeta de identificação. Brevês e insígnias de 

gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça de passeio na cor azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g) Sapatos pretos.

4.1.11.3 - Composição da versão feminina:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Jaleco meia manga e luvas brancas com estrelas ou triângulo metálicos. 

Botões brancos, tarjeta de identificação. Brevês e insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça tipo passeio feminino na azul petróleo perolado.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f)  Meia super transparente em lycra.

g) Sapatos pretos de salto médio ou alto.

4.1.11.4 - Uso:

a) Em atividades externas às unidades de saúde no atendimento ao público 

externo, dentro do perímetro urbano.
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4.1.12 - 5º Uniforme B (5º B)

4.1.12.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais do Quadro Complementar de Saúde e Praças 

que executam suas atividades no Centro de Saúde.

4.1.12.2 - Composição da versão masculina:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Jaleco meia manga e luvas brancas com estrelas ou triângulo metálicos. 

Botões brancos, tarjeta de identificação. Brevês e insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor branca.

d) Calça tipo passeio na cor branca.

e) Cinto branco com fivela dourada.

f) Meias brancas.

g) Sapatos brancos.

4.1.12.3 - Composição da versão feminina:

a) Boina tipo francesa ou bibico azul petróleo perolado.

b) Jaleco meia manga e luvas brancas com estrelas ou triângulo metálicos. 

Botões brancos, tarjeta de identificação. Brevês e insígnias de gola dispostas 

conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor branca.

d) Calça tipo passeio feminino na cor branca.

e) Cinto branco com fivela dourada.

f) Meias brancas.

g) Sapatos brancos.

4.1.12.4 - Uso:

a) Usado no interior das unidades de saúde, para o atendimento aos 

públicos interno e externo.
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4.1.13 - 6º Uniforme A (6º A)

4.1.13.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais e Praças

4.1.13.2 - Composição

a) Gorro com pala ou gorro de selva.

b) Gandola operacional, com botões pretos.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça operacional.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g) Coturno preto ou bota cano longo preta

h) Bombacha 

4.1.13.3 - Uso:

a) Serviço diário de combate a incêndio, busca e salvamento e atendimento pré hospitalar.

a.1) Em atividades de combate a incêndio urbano será admitido o uso da bota cano longo ou coturnos e, em 

atividades de combate a incêndio florestal, busca e salvamento, serão utilizados o gorro de selva e acessórios;

a.2)  Em atividades de busca e salvamento, este uniforme terá o gorro, a gandola e a calça confeccionados 

em tecido de cor alaranjada, sendo utilizado o coturno como calçado.

a.3) Em atividades pré hospitalar, busca e salvamento e combate a incêndio, durante o serviço, será 

admitido o uso da gandola  para fora da calça.
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4.1.14 - 6º Uniforme B (6º B)

4.1.14.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais e Praças

4.1.14.2 - Composição:

a) Gorro com pala.

b) Camiseta meia manga ou camisa polo na cor vermelha.

c) Calça operacional.

d) Cinto vermelho com fivela dourada.

e) Meias pretas.

f) Coturno preto ou bota cano longo preta.

4.1.14.3 - Uso:

a) Expediente interno e em atividades de campo não operacionais. Se o militar estiver lotado no Centro de 

Atividades Técnicas em operações de campo, poderá usar a camisa polo devidamente identificada, conforme o 

item 10.34.6.
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4.1.15 - 6º Uniforme C (6º C) 

4.1.15.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais e Praças

4.1.15.2 - Composição masculina:

a) Gorro com pala.

b) Jaleco meia manga e luvas brancas de insígnias bordadas  com botões 

brancos, tarjeta, luvas com estrelas ou triângulo bordados; com brevês e insígnias 

de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça operacional.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g) Coturno preto.

4.1.15.3 - Composição feminina:

a) Gorro com pala.

b) Jaleco meia manga e luvas brancas de insígnias bordadas  com 

botões brancos, tarjeta, luvas com estrelas ou triângulo bordados; com 

brevês e insígnias de gola dispostas conforme o item 6.4.3.

c) Camiseta meia manga na cor vermelha.

d) Calça operacional.

e) Cinto vermelho com fivela dourada.

f) Meias pretas.

g) Coturno preto.

4.1.15.4 - Uso:

a) Em atividades de campo, pelos bombeiros pertencentes ao 

quadro complementar de saúde, com exceção dos serviços operacionais e 

escalas de prevenção.
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4.1.16 - 7º Uniforme A (7º A)

4.1.16.1 - Posse:

a) obrigatória para Oficiais e Praças.

4.1.16.2 - Composição da versão masculina:

a) Gorro com pala na cor vermelha com escudo do CBMAP (opcional).

b) Camiseta  regata ou meia manga masculina.

c) Camisa térmica manga longa vermelha.

d) Short vermelho masculino com bolsos frontais.

e)  Bermuda em lycra ou short térmico preto.

f) Sunga preta (se utilizada).

g) Meias brancas tipo soquete.

h) Tênis preto.

4.1.16.3 - Composição da versão feminina:

a) Gorro com pala na cor vermelha com escudo do CBMAP (opcional).

b) Camiseta sem mangas feminina ou meia manga na cor vermelha.

c) Short vermelho feminino, com decotes laterais, bolsos frontais e traseiro.

d) Camisa térmica manga longa vermelha.

e) Maiô preto (se utilizado).

f) Bermuda em lycra ou short térmico preto.

g) Meias brancas tipo soquete.

h) Tênis preto.

i) Top preto.

4.1.16.4 - Uso:

a) Instrução de treinamento físico.

b) Em operações de campo, de Defesa Civil, buscas em rios e lagos ou em 

atividades de longa exposição ao sol, sendo admitido o uso do gorro alaranjado ou 

cáqui, da camisa térmica preta ou vermelha, do cinto NA e do casaco do agasalho 

compondo o uniforme 7°A, quando autorizado.
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4.1.17 - 7º - Uniforme B (7º B)

4.1.17.1 - Posse: 

a) facultativo para Oficiais e Praças.

4.1.17.2 - Composição da versão masculina:

a) Gorro de guarda-vida vermelho, com pala.

b) Camiseta regata masculina de Guarda-vidas.

c) Camisa térmica manga longa vermelha.

d) Óculos (escuro) com proteção  UV.

e) Apito.

f) Short vermelho masculino

de Guarda-vidas com bolsos frontais.

g) Sunga preta

h) Sandália preta.

4.1.17.3 - Composição da versão feminina:

a) Gorro de guarda-vida vermelho, com pala.

b) Maiô preto

c) Camisa térmica manga longa vermelha.

d) Apito.

e) Óculos (escuro) com proteção  UV.

f) Camiseta regata feminina de Guarda-vidas.

g) Short vermelho feminino, com decotes laterais, bolsos frontais e traseiro.

h) Sandália preta.

4.1.17.4 - Uso:

a) Em atividade de Guarda-vidas.
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CBMAP

7º C Normal 7º C com short térmico

4.1.18 - 7º -  Uniforme C (7º C)

4.1.18.1 - Posse: 

a) obrigatória para Oficiais e Praças.

4.1.18.2 - Composição da versão masculina:

a) Sunga preta.

b) Sandália preta.

c) Short térmico preto (opcional) 

4.1.18.3 - Composição da versão  feminina:

a) Maiô preto.

b) Sandália preta.

c) Short térmico preto (opcional) 

4.1.18.4 - Uso:

a) N as Instruções de natação e de salvamento aquático.
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 CAPÍTULO V - Das peças complementares

 5.1 - Peças complementares são aquelas que não entram na composição dos uniformes de que trata o 

Capítulo IV deste regulamento.

 5.1.1 - As peças complementares compreendem os abrigos, os agasalhos e as peças de uso geral

 5.2 - Os abrigos, os agasalhos e as demais peças usadas com os uniformes básicos são os seguintes:

 5.2.1 - Agasalho.

 5.2.1.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficiais e Praças.

5.2.1. 2- Uso:

a) Com o uniforme 7º A, com camiseta regata ou meia manga .

b) Por equipes representativas e delegações em atividades esportivas, e em atividades náuticas.

c) Em trânsito, devidamente autorizado pelo Comandante Geral do CBMAP ou Comandantes de OBMs

d) Em expediente interno poderá ser utilizado sem o casaco, quando autorizado.

e) Em operações de campo, de Defesa Civil ou de buscas em rios e lagos, será admitido o uso do casaco do 

agasalho compondo o uniforme 7°A, quando autorizado.

OFICIAIS                                               SUBTENENTE E SARGENTO CABO E SOLDADO 
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5.2.2 - Camisa Térmica Manga Longa.

5.2.2.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.1.2 - Uso:

a) Com o uniforme 7ºA.

b) Em operações de campo, de guarda-vida, de Defesa Civil ou de buscas 

em meio aquático, com objetivo de proteger da ação solar.

c) Durante expedientes e treinamentos para mergulhadores e operações de 

mergulho será na cor preta.

5.2.1.3 -  Tecido:

a) na cor vermelha e amarela ou preta.

Reduzido

5.2.3 - Japona.

5.2.3.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.3.2 -  Uso:

a) Com o uniforme 4ºA, 4ºB, 4ºD e 5ºA.

b) Recomendado o uso em dias frios ou chuvosos.

5.2.3.3 - Tecido:

a) Na cor cinza pérola escura.

5.2.4 - Alamares.

5.2.4.1 - Posse:

a) Obrigatório para Oficiais, quando o desempenho da função o exigir.

5.2.4.2 - Uso:

a) Oficial do Gabinete Militar do Estado e do CBMAP.

b) Assistente do Comandante Geral.

c) Ajudante de Ordens do Comandante Geral.

5.2.4.3 - Tipos:

Normal

a) Normal: preso ao ombro esquerdo e, por ambas as extremidades ao botão superior da túnica do 1º A e 

uniformes 1ºA, 2ºA e 3ºA.

b) Reduzido: preso ao ombro esquerdo do uniforme básico 4ºA e 4ºB. 
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5.2.5 - Cinto N/A  vermelho.

5.2.5.1 - Posse:

a) Obrigatório para Oficiais e Praças em serviços de guarda e segurança das unidades e sub unidades, em 

atividades de busca e salvamento e em atividades de combate a incêndios florestais.

5.2.5.1 - Uso:

a)Com o uniforme 6ºA, destinado ao acondicionamento de armas, cantis e outros materiais.

b) Em operações de campo ou de Defesa Civil, compondo o uniforme 7°A, quando autorizado.

5.2.6 - Espada, fiador vermelho, talim vermelho e luva de pelica preta

5.2.6.1 - Posse:

a) Obrigatória para Oficial.

5.2.6.2 - Uso:

a) Quando determinado o uso de espada.

5.2.7 - Capacete de Prontidão e Cinto de prontidão ou ginástico.

5.2.7.1 - Uso:

a) Obrigatória para Oficiais e Praças. Branco para Oficiais e preto 

para Praças.

b) Com o uniforme 6ºA, compondo o uniforme a ser usado por 

guarda-bandeiras e/ou guardas de honra.
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5.2.8 - Capa de Chuva Amarela

5.2.8.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.8.2 - Uso:

a) Em atividades nas quais necessitem transitar sob a chuva.

5.2.9 - Óculos de proteção UV.

5.2.9.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.9. - 2Uso:

a) Em atividades de guarda- vidas ou quando autorizado pelo superior.

MAB PC

5.2.10 - Jaqueta e Gorro da Defesa Civil

5.2.10.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.10.2 - Uso:

a) Utilizado em operações externas de Defesa Civil;

5.2.11 - Camiseta meia manga da Defesa Civil

5.2.11.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.11.2 - Uso:

a) Em trânsito e em atividades internas e externas do expediente diário da Defesa Civil.

b) Em operações de Defesa Civil
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5.2.13 - Macacão mecânico

5.2.13.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.13.2 - Uso:

a) Utilizado em operações de serviços 

mecânicos em viaturas;

5.2.12 - Uniforme Operacional Mecânico:

5.2.12.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.2.12.2 - Uso:

a) Utilizado em operações de serviços mecânicos em viaturas;

5.2.14 - Jaleco:

5.1.14.1 - Posse:

a) Facultativa para Oficiais e Praças.

5.1.14.2 - Uso:

a) Utilizado em expediente interno nas unidades de saúde;

b) poderá também ser usado com a calça branca. 
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CAPITULO VI - Da especificação e uso das insígnias e dos distintivos

6.1 - As insígnias e os distintivos usados na Corporação são usados nos uniformes deste regulamento, 

obedecendo os posicionamentos e as especificações que se seguem:

6.1.1 - Distintivo do CBMAP:

6.1.2 - As insígnias de Quadros: 

ODONTÓLOGOMÉDICO PSICÓLOGO VETERINÁRIOASSISTENTE SOCIAL
ENGENHEIRO

CIVIL

COMPLEMENTAR E SAÚDE

FISIOTERAPEUTA ENFERMEIRO NUTRICIONISTA

ENGENHEIRO

MECÂNICOFARMACÊUTICO

TECNÓLOGO

DA INFORMAÇÃO

MÚSICOADMINISTRATIVOCOMBATENTE ESPECIAL

6.1.1.1 - Formada pela insígnia Marechal Souza Aguiar, que é 

composta de duas machadinhas douradas cruzadas, formando um ângulo 

de 90º; um archote dourado, com chamas vermelhas, colocado 

verticalmente entre as duas machadinhas; na intersecção, um escudo 

vermelho com uma estrela dourada de cinco pontas no centro; abaixo da 

intersecção, uma mangueira prateada, formando três círculos que 

envolvem a parte inferior do cabo do archote e as partes inferiores dos 

cabos das machadinhas, tendo ainda nas extremidades da mangueira, 

dois esguichos na cor dourada. Este conjunto está envolvido por uma 

circunferência formada por dois cabos solteiros, que têm seus chicotes 

unidos por dois nós direito, ficando um nó acima da chama do archote e outro sob a ponta do cabo. Esta insígnia 

está envolvida por uma circunferência de 7cm (sete centímetros) de diâmetro, na cor preta, de extremidades 

douradas; na parte superior desta circunferência de 7cm (sete centímetros) de diâmetro, na cor preta, de 

extremidades douradas; na parte superior desta circunferência está escrito, em letras brancas “CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ” e na parte inferior, entre duas estrelas de cinco pontas, a data “1967”, 

também na cor branca.

6.1.1.2 - Uso: no gorro do uniforme 6ºA, no lado esquerdo das camisas, camisa térmica, agasalho e 

camisetas vermelhas, no braço esquerdo das túnicas dos uniformes 1ºA, 2ºA e 3ºA, no lado esquerdo das 

canículas e jalecos dos uniformes 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºC e na manga da gandola do uniforme 6º A.

6.1.2.1 - São confeccionadas em metal dourado e representam os quatro quadros existentes no CBMAP: 

Combatentes, Auxiliares Administrativos, Complementares, Músicos e Quadro Especial.
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6.1.2.2 - Uso:

a) Na gola direita da camisa de mangas compridas bege escuro do uniforme 3ºA e nas golas da camisa de 

passeio, meia manga, na cor bege escuro do uniforme 4ºA, 4ºB, 4ºC e 4ºE, nos jalecos dos uniformes 4ºB, 5ºB e 

6ºC, nestes casos em tamanho pequeno, voltadas para o rosto. São usadas também, em ambos os lados das 

lapelas das túnicas dos uniformes 1ºA, 2ºAe 3ºA, com as pontas viradas para o rosto, nestes casos em tamanho 

grande.

b) Nas golas dos uniformes 5ºA, 5ºB e 6ºC, as insígnias serão bordadas. Por questão de segurança nas 

atividades médicas, se não houver contato direto com pacientes ou em atividade médico/enfermeiro poderá 

ser metálica.

A+TEN BM JONAS 

A+TEN BM JONAS 

6.1.3 - Distintivo de boina:

6.1.3.1 - Usado no lado direito da boina azul petróleo perolado.

a) Constitui-se de um distintivo circular com fundo preto, medindo 4 (quatro) 

centímetros de raio, em metal estampado e esmaltado, tendo ao centro a insígnia 

Marechal Souza Aguiar.

b) Os distintivos que podem ser usados nos braços das túnicas, canículas, 

jalecos e gandolas são os seguintes:

6.1.4) Ombro esquerdo: Os distintivos correspondentes aos cursos de 

especialização, com as suas devidas cores e e nomenclaturas, tipo barretes, sendo 

sempre utilizado àquele correspondente ao curso mais recente ou o que 

corresponda à atividade desenvolvida pelo bombeiro.

 FLOOI RD EN SÊ TC A

N LI

6.1.5 - Ombro direito: A bandeira do Estado do Amapá, cujas medidas devem 

respeitar as especificações contidas nos uniformes descritos.

5
 c

m

6,7 cm

6.1.6 - Os distintivos a serem usados no gorro com pala serão: no lado esquerdo, os dos cursos de 

especialização que o adotarem; na frente, o símbolo do CBMAP e, no lado direito, a bandeira do Estado do 

Amapá, respeitando-se as medidas acima descritas.

OPERAÇÕES
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6.2 - Os distintivos de cursos militares que podem ser usados nos uniformes, com exceção do uniforme 7º A 

e suas variações, são os seguintes:

6.2.1 - Cursos militares de Formação, Habilitação, Aperfeiçoamento e Curso Superior: destinados a oficiais 

e/ou praças, possuem distintivos que serão afixados sobre o macho do bolso superior direito das túnicas dos 

uniformes 1ºA, 2ºA e 3ºA e do macho do bolso direito da camisa bege meia manga do uniforme 4ºA e 4ºB.

6.2.2 - Cursos militares de especialização: destinados a oficiais e/ou praças, possuem distintivos que 

evidenciam o seu ciclo de ensino e respectivas modalidades. Os distintivos podem ser metálicos - que serão 

usados no lado direito, acima do bolso superior nas túnicas dos uniformes 1ºA, 2ºA e 3ºA e acima do bolso direito 

da canícula do uniforme 4ºA e 4ºB - bordados em tecido ou emborrachado, acima do bolso esquerdo da gandola 

do uniforme 6ºA, sendo que em alguns casos admite-se o uso de distintivos na manga esquerda da gandola do 

6ºA, ou ainda, na lateral direita do gorro com pala ou do gorro de selva.

a) Nas túnicas e na canícula serão usados, além do distintivo do curso de nível mais elevado e no máximo 

dois outros de especialização, na gandola do uniforme 6ºA, só serão permitidos no máximo três distintivos 

referentes aos cursos de especialização, os quais serão bordados ou emborrachados nas formas, cores e 

dimensões dos distintivos metálicos.

b) Na manga esquerda da gandola do uniforme 6ºA, deverá ser usado apenas um distintivo tipo barrete, 

posicionado a 20mm abaixo da linha dos ombros.

6.3 - Os distintivos das OBMs serão utilizados por todos os militares de acordo com a sua lotação.

6.3.1 - Os distintivos das OBMs serão afixados sobre um suporte de couro e ficarão presos pelo botão do 

bolso superior esquerdo das túnicas dos uniformes 1ºA, 2ºA e 3ºA e no bolso esquerdo da camisa bege do 

uniforme 4ºA  e 4ºB.

Esquema gráfico para confecção
do distintivo de OBM 
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6.3.2 - Modelos dos distintivos de OBMs.
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6.3.3 - Os distintivos de Comandante Geral e Subcomandante Geral serão afixados do lado esquerdo do 

peito, acima do bolso, nos uniformes 4°A e 4°B.

a) O distintivo de Comandante de Grupamentos: será afixado do lado esquerdo do peito acima do bolso nos 

uniformes 4°A e 4°B.
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6.4.3 - A disposição dos distintivos nos uniformes, descritas nos ítens 6.1, 6.2 e 6.3, estão representadas 

nas  figuras abaixo: 

6.4 - Os distintivos para os quepes deverão ter acabamento misto (bordado e canutilho) e as seguintes medidas.

6.4.1 - Quepe dos Oficiais: medirá 8,0cm (oito centímetros) de altura e 10cm (dez centímetros) de largura 

(medido em sua base inferior).

6.4.2 - Quepe das Praças: medirá 6,0cm (seis centímetros) de altura e 5cm (cinco centímetros) de largura.
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 O distintivo de comando deverá ficar a 9 cm 
da costura superior do bolso esquerdo ou acima 
do último brevê de especialização.

_TEN BM SIMÃO A
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CAPÍTULO VII - Da Identificação, abreviações e uso

7.1 - A identificação do Bombeiro Militar nos diversos uniformes e peças complementares de que trata o 

presente regulamento é feita obedecendo as abreviações a seguir:

7.1.1 - quando o militar for do sexo feminino poderá ser empregada a abreviatura ’’FEM’’ logo após a sigla 

’’BM’’ e em seguida o nome da militar.

 Abreviações usadas nas identificações.

                              POSTO/GRADUAÇÃO                                                                 ABREVIAÇÕES

CORONEL BM 

TENENTE CORONEL BM

MAJOR BM

CAPITÃO BM

TENENTE BM

ALUNO OFICIAL OU CADETE

ASPIRANTE A OFICIAL BM

ALUNO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM

SUB TENENTE BM

ALUNO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS BM

SARGENTO BM

ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM

CABO BM

ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS BM

SOLDADO BM

ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BM

CEL BM

TEN CEL BM

MAJ BM

CAP BM

TEN BM

AL OF BM ou CAD BM

ASP OF BM

AL CHOA BM

SUB TEN BM

AL CAS BM

SGT BM

AL CFS BM

CB BM

AL CFC BM

SD BM 

AL CFSD BM

SD BM FEM CARVALHO  A+

SIMÃO A+

 7.2 - A tarjeta de identificação individual contendo o nome de guerra 

do Bombeiro Militar deve ser usada na gandola do uniforme 6ºA e nos 

jalecos dos uniformes 5ºA, 5ºB e 6ºC, na cor dos uniformes, aplicada acima 

do bolso do lado direito seguido do tipo sanguíneo e fator RH, em letras 

pretas tipo Arial, e em letras brancas no uniforme azul marinho.

7.2.1 - As tarjetas deverão ter o mesmo comprimento da tampa do 

bolso da gandola, por 20mm de largura.

7.2.2 - Para os militares que estiverem em cursos de formação de 

soldados, cabos ou sargentos, as tarjetas terão a cor amarela com as 

bordas e as letras na cor preta.

SIMÃO A+

SIMÃO A+

SIMÃO A+
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7.3 - Nas camisas dos uniformes 3ºB, 4ºA, 4ºB e 4ºE é usada a tarjeta de identificação na cor vermelha com 

as bordas douradas, contendo o posto ou graduação abreviados, seguido do nome de guerra do Bombeiro Militar 

e do tipo sanguíneo e fator RH, escritos em letras brancas tipo Arial. A plaqueta terá a dimensão mínima de 75 x 

15mm e máxima de 80 x 20mm.

__
SSDD  BBMM  SSIIMMÃÃOO  AA2

 c
m

8 cm
_

CAP BM SIMÃO A

Usa-se em cima
da lapela do
bolso direito

7.4 - Na camisa e na camiseta vermelhas, é obrigatório constar, na altura do tórax, a designação do posto ou 

graduação abreviados, seguido do nome de guerra do Bombeiro, em letra tipo Arial de 10 mm de altura e 7mm de 

largura, na cor preta.

7.4.1 - O nome de guerra será bordado no lado direito sempre centralizado entre as linhas  imaginárias 

conforme a figura.

7.4.2 - O Escudo do CBMAP no diâmetro de 7cm, será bordado a 19 cm da costura do ombro da camiseta 

até o centro da estrela.

SD BM JONAS A+
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CAPITULO VIII - Das insígnias e das luvas

8.1 - O presente capítulo trata das prescrições relativas às insígnias usadas nos uniformes e às peças 

complementares.

8.1.1 - As insígnias são os dispositivos associados aos escalões hierárquicos que permitem identificar e 

distinguir visualmente os postos e graduações dos militares fardados.

8.1.2 - Para efeito de aplicação e uso, tendo como finalidade o equilíbrio e angulação adequados, deverão 

ser consideradas as exigências de linhas verticais e horizontais imaginárias que coincidirão respectivamente 

com as linhas médias da largura e da altura dos distintivo, orientando seu correto posicionamento.

8.1.3 - As insígnias de postos e graduações são as seguintes:

8.1.3.1 - de Oficiais e de Aspirante-a-oficial;

Quadro demonstrativo das estrelas base 

Estrela base composta
para Oficial Superior

Estrela base simples
para Oficial intermediário

e Subalterno

Estrela cheia para
Praça-Especial

Insígnia Base de Cadete

3º ano                 2ºano                1ºano
Insígnia base

do CBMAP
Barreta indicativa

do ano letivo do cadete

8.1.3.2 - de Cadetes;

Quadro demonstrativo das graduações

Subtenente         1º Sargento      2ºSargento    3ºSargento         Cabo             Soldado

8.1.3.3 - de Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados.

8.  - A descrição, a disposição, a confecção e o uso das insígnias obedecerão as seguintes prescrições:2

8.2.1 - Descrição

8.2.1.1 - Oficiais - formadas por estrelas compostas e simples:

a)Insígnia de Comandante Geral:

conjunto ladeado por uma coroa de louros, formado por três insígnias compostas, dispostas de forma 

triangular na cor amarelo ouro; uma fita azul contendo sete estrelas de cinco pontas; escudo azul marinho de 

forma ovoide contendo 24 estrelas e a Insígnia Marechal Sousa Aguiar, envolvida por um círculo de fundo 
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vermelho de bordas douradas. É usada na gola da túnica dos uniformes 1°A, 2°A e 3°A.

b) Estrela Composta: constitui-se de uma estrela basilar de oito pontas, equidistantes, tendo, cada ponta, a 

forma de um triângulo constituído por nove bastões longitudinais e simétricos entre si, que são disposto em 

descendência ao bastão central, na medida em que se afastam deste. Sobre esta é centrada uma faixa circular onde 

estão distribuídas, de forma regular, cinco estrelas pentagonais minúsculas. O círculo descrito pela borda interna da 

faixa é vermelho e nele é estampada a insígnia da base do CBMAP;

c) Estrela Simples: constitui-se de uma estrela basilar de quatro pontas, equidistantes, tendo, cada ponta, a 

forma de um triângulo constituído por nove bastões longitudinais e simétricos entre si, que são dispostos em 

descendência ao bastão central, na medida em que se afastam deste. Sobre esta é centrada uma faixa circular onde 

estão distribuídas, de forma regular, cinco estrelas pentagonais minúsculas. O círculo descrito pela borda interna da 

faixa é vermelho e nele é estampada a insígnia da base do CBMAP;

8.2.1.2 - Aspirante-a-oficial: formadas por estrela cingela:

a) Estrelas Cinzeladas: constitui-se de uma estrela pentagonal cujas pontas distribuem-se de forma 

equidistante e regular.

8.2.1.3 - Cadetes- formada pela insígnia base do CBM-AP posicionada sobre barretas horizontais:

a) Insígnia base do CBMAP – constitui-se de uma estrela singela sobreposta a um conjunto formado por duas 

machadinhas cruzadas e um archote vertical; 
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8.2.1.5 - Sargentos, Cabos e Soldados formada por um conjunto de divisas, inseridas em uma base pentagonal:

a) Divisas- constituem-se de setas paralelas com ápice obtuso voltado para baixo;

b) Base pentagonal- figura geométrica pentagonal, com ápice côncavo, laterais paralelas e base findada em 

vértice obtuso.

b) Barretas- são bastões horizontais retangulares, podendo ser em número de um, dois ou três, de acordo 

com o ano em que o cadete estiver matriculado. 

8.2.1.4 - Subtenentes, será formado por um triângulo equilátero vazado.

8.3 - Luvas

8.3 1.  -  Uso:

8.3.1.1 - Luvas bordadas: quando utilizadas no uniforme 6ºA, deverão ter as estrelas bordadas com linha 

prateada em luvas da cor do uniforme.

8.3.1.2 - Luvas com estrelas metálicas: utilizadas com os uniformes 1ºA, 2ºA e 3ºA e 4ºB. Serão da cor azul 

petróleo perolado, contendo em sua face superior as estrelas correspondentes ao posto.

8.3.1.3 - As luvas também serão usadas pelos subtenentes, tendo em sua face superior um triângulo prata 

para as luvas dos uniformes 4ºA, e 6ºA e metálica dourada para a luva dos uniformes1ºA, 2ºA, 3ºA  e 4ºB.

8.3.2 - Descrição:

8.3.2.1 - Oficial

a) Comandante Geral: conjunto ladeado por uma coroa de louros, formado por três insígnias compostas, 

dispostas de forma triangular na cor amarelo ouro; uma fita azul contendo sete estrelas brancas de cinco pontas; 

escudo azul marinho de forma ovóide contendo 24 estrelas e a Insígnia Marechal Sousa Aguiar, envolvida por um 

círculo de fundo vermelho de bordas douradas.

6
 c

m

11 cm

Insígnia Marechal Sousa 

Aguiar, envolvida por um círculo de 

fundo vermelho de bordas douradas 

com  3cm de diâmetro.

Conjunto ladeado 

por uma coroa de louros.

Três insígnias 

compostas, dispostas de 

forma triangular na cor 

amarelo ouro.

Fita azul contendo 

sete estrelas de cinco pontas 

b rancas ;  escudo  azu l  

marinho de forma ovoide 

contendo 24 estrelas.
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b) Subcomandante Geral: conjunto ladeado por uma coroa de louros, com três estrelas compostas, na cor 

amarelo ouro. 

c) Coronel: três estrelas compostas, na cor amarelo ouro (bordadas) ou três insígnias compostas, na cor 

dourada (metálica).

d) Tenente Coronel: duas estrelas compostas, na cor amarelo ouro e uma singela na cor cinza (bordadas), 

duas insígnias compostas, na cor dourada e uma simples na cor prateada (metálicas). 

e) Major: uma estrela composta, na cor amarelo ouro e duas singelas, na cor cinza (bordadas) ou uma 

insígnia composta, na cor dourada e duas simples, na cor prateada (metálicas).

f) Capitão: três estrelas singelas, na cor cinza (bordadas) ou três insígnias singelas , na cor prateada 

(metálicas).

g) Primeiro Tenente: duas estrelas singelas, na cor cinza (bordadas) ou duas insígnias singelas, na cor 

prateada (metálicas).



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 01• Nº 7.09852     Diário Oficial

h) Segundo Tenente: Uma estrela singela, na cor cinza  (bordadas) ou uma insígnia singela, na cor prateada 

(metálicas).

i) Aspirante A Oficial: uma estrela singela de cinco pontas na cor branca (bordada) ou uma estrela singela de 

cinco pontas, na cor dourada (metálica).

8.3.2.2 - PRAÇAS

a) SUBTENENTE: Um triângulo equilátero vazado na cor prateada.

8.4 - Divisas

8.4.1 - Uso:

8.4.1.1 - Divisas bordadas: utilizadas nas mangas dos uniformes 1ºA, 2ºA, 3ºA e 6ºA. Podem ser bordadas 

em amarelo no tecido de cor branca e azul petróleo perolado, bordadas em preto nos tecidos de cores cáqui e 

alaranjada e em cinza claro no tecido de cor azul marinho.

8.4.1.2 - Divisas metálicas, douradas ou prateadas com fundo vermelho: utilizadas na gola esquerda das 

camisas bege escuro dos uniforme 3ºA e na canícula dos uniformes 4ºA, 4ºB e 4ºE.

Subtenente      1º Sargento      2º Sargento   3ºSargento        Cabo

0
,6

 c
m

0
,9

 c
m

1
 c

m

1
,4

 c
m

0,7 cm

0,7 cm0,7 cm
0,7 cm

3
,5

 c
m

8.4.2 - Descrição:

8.4.2.1 - 1º Sargento: cinco divisas formando dois conjuntos, um superior, com duas divisas e outro, inferior, 

com três, separados por uma divisa na cor branca.

11
 c

m

6,5 cm
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1
0

 c
m

6,5 cm

8.4.2.2 - 2º Sargento: quatro divisas formando dois conjuntos, um superior, com uma divisa e outro, inferior, 

com três, separados por uma divisa na cor branca.

8.4.2.3 - 3º Sargento: um conjunto de três divisas.

8.4.2.4 - Cabo: um conjunto de duas divisas.

8.4.2.5 - Soldado: 1ª Classe, uma divisa. Utilizada por soldados com  dez anos ou mais de efetivo serviço.

8.4.2.6 - O símbolo da divisa será correspondente ao quadro ao qual o militar pertence.

ESPECIAL MÚSICOCOMBATENTE
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CAPÍTULO IX - Das condecorações, uso e classificação

9.1 - As condecorações adotadas ou permitidas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, serão 

as nacionais ou estrangeiras, de caráter militar ou civil.

9.2 - O Bombeiro Militar agraciado com condecoração nacional de qualquer natureza, deve apresentar à 

corporação o respectivo diploma ou ato de sua concessão, para fins de registro em suas alterações.

9.3 - O Bombeiro Militar agraciado com condecoração estrangeira deve submeter ao Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, o respectivo diploma ou ato de sua concessão, para a devida autorização 

de registro em suas alterações.

9.3.1 - Somente após o disposto neste artigo ficará o agraciado autorizado a usar a condecoração 

outorgada, respeitadas as prescrições do ato do Governador do Estado do Amapá quanto ao uso de suas 

condecorações nos uniformes.

9.4 - As condecorações serão usadas obrigatoriamente nas paradas e desfiles, nas recepções e 

cerimônias em que assim for determinado ou quando o convite ou ordem para o ato ou solenidade fixar 

expressamente essa obrigatoriedade.

9.5 - O Bombeiro Militar agraciado com qualquer condecoração nacional ou estrangeira de uso autorizado, 

poderá usá-la após o cumprimento do disposto nos  e 9.3 deste regulamento, depois da publicação de ítens 9.2

seu recebimento em boletim da corporação.

9.6 - A terminologia adotada referente à condecoração  tem um sentido preciso, em que são 

exclusivamente empregados, quer na linguagem corrente, quer nas ordens e documentos escritos. Daí a 

necessidade das definições que se seguem:

9.6.1 - Barreta:

9.6.1.1 - Composição: peça de metal revestida com um ou mais pedaços de fita, que corresponde às 

condecorações conferidas.

9.6.1.2 - Uso: coloca-se na ordem regulamentar, acima do bolso superior do lado esquerdo das túnicas dos 

uniformes 1°A 2°A e camisa meia manga do uniforme 4ºA e 4ºB, no limite máximo de nove.

9.6.2 - Colar:

9.6.2.1 - Composição: constituído de dupla corrente ornada com os elementos alegóricos da 

condecoração, tendo a insígnia pendente na sua parte inferior.

9.6.2.2- Uso: usada apenas com os uniformes 1ºA e 2ºA.

9.6.3 - Comenda:

9.6.3.1 - Composição: insígnia de Comendador ou Grande-Oficial.

9.6.3.2 - Uso: Geralmente usada ao pescoço, pendente por uma fita. Utilizada apenas com os uniformes 

1ºA e 2ºA.

9.6.4 - Diploma: documento oficial conferido ao agraciado, pelo Governo ou autoridade competente, em 
confirmação à outorga da condecoração e que oficializa e autentica essa honraria.

9.6.5 - Fita:

9.6.5.1 - Composição: Tira estreita de tecido, geralmente de gorgorão de seda chalamotada, em cores e 
dimensões fixadas, de onde pendem as insígnias ou medalhas.

9.6.5.2 - Uso: usada apenas com os uniformes1ºA  e 2ºA.
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9.6.6 - Miniatura: reduções das insígnias para serem usadas na casaca civil, alinhadas na lapela.

9.6.7 - Passador:

9.6.7.1 - Composição: peça retangular de metal, integrante de algumas medalhas, por onde atravessa a 

fita.

9.6.7.2 - Uso: destina-se geralmente, a representar honrarias ou distinguir, pelas figuras que o ornam, 

tempo de serviço, categorias ou motivos outros, tudo de acordo com o regulamento da respectiva medalha.

9.6.8 - Placa:

9.6.8.1 - Composição: chapa em esmalte sobreposta a uma peça de metal dourado ou prateado.

9.6.8.2 - Uso: usadas pelos Grã-Cruzes ou Grande-Oficiais de uma ordem.

9.6.9 - Roseta:

9.6.9.1 - Composição: laços ou botão de fita da respectiva condecoração.

9.6.9.2 - Uso: usada na botoeira da lapela do traje civil.

9.7 - O uso de condecoração nos uniformes obedece às seguintes normas:

9.7.1 - Serão usadas obrigatoriamente:

9.7.1.1 - Em paradas e desfiles Militares;

9.7.1.2 - Nas grandes datas, nos atos e solenidades em que assim for determinado;

9.7.1.3 - Quando determinado por autoridade.

9.7.2 - A disposição das condecorações usadas no peito obedecerá a seguinte ordem, de cima para baixo e 

da direita para esquerda:

9.7.2.1 - As nacionais de bravuras;

9.7.2.2 - De ferimento em ação;

9.7.2.3 - De campanha, cumprimento de missões ou operações;

9.7.2.4 - As que premiam atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com o risco de vida, em tempo 

de paz, no cumprimento do dever,

9.7.2.5 - Do mérito;

9.7.2.6 - De serviços relevantes;

9.7.2.7 - De bons serviços à Corporação;

9.7.2.8 - De serviços prestados às Forças Armadas ou Auxiliares;

9.7.2.9 - De serviços extraordinários;

9.7.2.10 - Destinados a premiar o mérito cívico;

9.7.2.11 - De aplicação aos estudos Militares, e

9.7.2.12 - Comemorativas.

9.7.2.13 - Seguir-se-ão as estrangeiras, obedecendo à mesma ordem fixada às nacionais. A mesma ordem 

deve ser obedecida quando forem usadas barretas, em substituição às condecorações.

9.7.3 - Não podem ser usadas ao mesmo tempo as barretas e as condecorações, salvo quando os 

passadores metálicos façam parte integrante.



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 01• Nº 7.09856     Diário Oficial

9.7.4 - Não será permitido o uso isolado de uma ou mais condecorações estrangeiras. Pelo menos uma 

condecoração nacional deverá, também, ser usada.

9.7.5 - Em solenidades e atos oficias nacionais, devem ser usadas com prioridade as condecorações 

nacionais. Nas solenidades no estrangeiro, em embaixadas ou delegações e nas Forças Armadas e Auxiliares, 

deve ser dado destaque às suas condecorações.

9.7.6 - O Bombeiro Militar agraciado com condecorações de outras Corporações, Governos ou 

Instituições, as usará dispostas em seguida às do Governo do Estado do Amapá, dentro da ordem estabelecida 

no inciso II deste artigo, respeitada a ordem do seu recebimento.

9.7.7 - O fato de o Bombeiro Militar possuir grande número de condecorações não significa que deve usar 

todas ao mesmo tempo. Deve haver propriedade no seu uso, com relação ao ato a que deva comparecer.

9.8 - Condições de uso e disposição das condecorações nos uniformes:

9.8.1 - Medalha: nos uniformes abertos e com bolso. No caso de ser usada uma única fileira, a parte inferior 

de insígnia deverá tangenciar a parte inferior da pestana do bolso superior esquerdo. Quando houver mais de 

uma fileira, a última terá a colocação citada acima e as demais se disporão de forma que se tenham sempre as 

medalhas dispostas em ordem decrescente, de cima para baixo.

9.8.1.1 - Nas fileiras de medalhas, o alinhamento é feito pela parte inferior da insígnia, devendo as fitas 

serem dobradas de maneira a também ficarem no mesmo alinhamento.

9.8.2 - Barreta: São usadas em substituição às condecorações:

9.8.2.1 - Quando determinado por autoridade competente;

9.8.2.2 - A  critério de seus possuidores;

9.8.2.3 - São organizadas em até três fileiras de três ou quatro barretas, devendo a última ser colocada a 

2mm acima do bolso superior esquerdo. Sua disposição é idêntica ao descrito para as condecorações. 
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CAPITULO X - Das Especificações e Peças

10.1 - As peças dos uniformes tratadas neste capítulo são aquelas mencionadas na composição das 

versões dos uniformes masculinos e femininos.

10.2 - As peças de uniformes do vestuário de modelo único aos Militares, quando forem direcionadas para 

as mulheres, terão corte feminino.

10.3 - Deverão ser adotados os seguintes parâmetros limítrofes, objetivando a padronização no uso das 

peças:

10.3.1 - A saia e a calça feminina terão o seu cós no intervalo da linha umbilical e a 30mm abaixo desta;

10.3.2 - A saia terá a sua bainha no intervalo da linha articular do joelho e a 30mm abaixo desta;

10.3.3 - As calças masculinas terão o seu cós no intervalo de 20 a 50mm abaixo da linha umbilical; e

10.3.4 - As calças masculinas e femininas terão a sua bainha no limite da parte inferior do calcanhar.

10.3.5 - O ajuste das peças de uniforme deverá atender ao padrão tradicional militar, de forma que fique 

evidenciada a boa apresentação do traje e não a silhueta do militar.

10.4 - Túnica Masculina

10.4.1 - cor branca ou azul petróleo perolado;

10.4.2 - confeccionada em tecido panamá, aberta na frente em toda a extensão e fechando por quatro 

botões de 22mm, de metal dourado, contendo o símbolo do CBMAP em alto-relevo, sendo que o primeiro é 

colocado na linha dos botões das pestanas 

dos bolsos superiores e o último na linha superior das pestanas dos bolsos inferiores, e os demais 

equidistantemente distribuídos;

10.4.3 - possui corte anatômico, ligeiramente cintada, de comprimento até pouco abaixo da região glútea, 

toda pespontada a 5mm da orla das costuras;

10.4.4 - possui quatro bolsos externos frontais, com os ângulos da base arredondados, sendo os dois 

superiores aplicados na altura do peito e tendo as dimensões de 120mm de largura por 140mm de altura; e os de 

baixo aplicados a 50mm da bainha inferior, com 180mm de largura por 200mm de altura, sendo todos fechados 

por pestanas retangulares, com dimensões de 60mm por 140mm para os superiores e 70mm x 180mm para os 

inferiores; entre os vivos do bolso esquerdo, existirá no seu terço posterior, abertura caseada de 30 mm para a 

passagem da guia de espada ou espadim; as medidas dos bolsos podem sofrer ligeiras variações para permitir 

que se mantenha a proporcionalidade em razão do porte físico e da estatura do usuário. Nos bolsos devem ser 

feitas duas costuras de arremate, uma na borda  e a outra 0,5cm de distância da anterior ou um pé de máquina;

10.4.5 - os dois bolsos superiores possuem, cada um, uma grega de largura média de 40mm, em forma de 

macho, equidistante dos lados; e os dois inferiores são lisos, sem detalhes, sendo todos fechados com botões de 

15mm, de metal dourado, possuindo o símbolo do CBMAP em alto relevo; os dois bolsos inferiores são de formato 

ligeiramente trapezoidal;

10.4.6 - as costas são lisas, com uma costura central no sentido longitudinal, na qual existe uma abertura de 

180mm a 200mm, medida do limite inferior;

10.4.7 - a gola é aberta, virada, formando com a lapela um ângulo reto de lados iguais, até a altura da base 

do externo;

10.4.8 - os punhos são do tipo canhão duplo, do mesmo tecido, tendo 90mm na frente e 130mm atrás;

10.4.9 - aplicam-se ombreiras de forma pentagonal, medindo 120mm de comprimento, com 60mm na base 

que é costurada junto à manga da peça do uniforme, estreitando até 50mm, a 20mm do final, quando converge 

incisivamente para terminar em um ângulo obtuso, onde será presa por um botão de 15mm de metal dourado com 

o símbolo da Corporação em alto relevo, objetivando guarnecer as luvas com estrelas metálicas.

10.4.10 - Como conferir medidas da peça pronta: blazer / paletó
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a) Busto / tórax: da parte inferior de uma cava à outra, com o blazer / paletó fechado.

b) Costas (ombro a ombro): de uma extremidade a outra com a cava à outra nas costas.

c) Mangas: da parte da junção com o ombro até o final da barra.

d) Contorno de cava:  na junção da manga com o blazer / paletó.

e) Comprimento: da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente.

f) Quadril: (blazer) na altura do quadril, de uma extremidade à outra.

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

40

36,0

50,0

42,5

57,0

59,0

25,0

69,5

42

37,0

52,0

44,0

58,0

60,0

25,5

71,0

44

38,0

54,0

45,5

59,0

61,0

26,0

72,5

46

39,0

56,0

47,5

60,0

62,0

26,5

74,0

48

40,0

58,0

48,5

61,0

63,0

27,5

75,5

50

41,0

60,0

50,0

62,0

64,0

28,0

77,0

52

42,0

62,0

51,5

63,0

65,0

28,5

78,5

62

47,0

72,0

59,0

65,0

67,0

32,0

81,5

60

46,0

70,0

57,5

65,0

67,0

31,5

81,5

58

45,0

68,0

56,0

65,0

67,0

30,5

81,5

56

44,0

66,0

54,5

65,0

67,0

30,0

81,5

54

43,0

64,0

53,0

64,0

66,0

29,0

80,0

NUMERAÇÃO

B

CD

E

F

A

10.5 - Túnica Feminina 

10.5.1 - de cor branca ou azul petróleo perolado;

10.5.2 - confeccionada em tecido panamá, aberta na frente em toda a extensão, fechando com três botões 

de 22mm de metal dourado, contendo o símbolo do CBMAP em auto-relevo, e três caseados, tipo olho, no sentido 

horizontal; os ombros serão estruturados internamente com ombreiras; possui dois bolsos superiores frontais 

embutidos, com as partes externas com base arredondada, fechada com um botão dourado de 15mm de diâmetro 

aplicados na altura do peito com as dimensões de 120mm largura e 140mm de altura; os bolsos inferiores são 

embutidos  aplicados a 50mm da bainha inferior, no sentido horizontal, com 140mm de altura e 120mm de largura; 

entre os vivos do bolso esquerdo, existirá, no seu terço posterior, abertura caseada de 30 mm para a passagem da 

guia de espada ou espadim; dois recortes laterais saindo da cava até a extremidade inferior, e duas penses 

frontais saindo da base dos bolsos superiores até a parte superior dos bolsos inferiores e dos recortes traseiros 

das cavas das mangas até a extremidade inferior;

10.5.3 - possui gola com 30mm e lapelas com 40mm de bico; mangas compridas com punhos lisos e 

bainhas;

10.5.4 - nas costas possui longitudinalmente um costura central, com meio quarto até a bainha;

10.5.5 - aplicam-se ombreiras de forma pentagonal, medindo 120mm de comprimento, com 60mm na base 

que é costurada junto à manga da peça do uniforme, estreitando até 50mm, a 20mm do final, quando converge 

incisivamente para terminar em um ângulo obtuso, onde será presa por um botão de 15mm de metal dourado com 

o símbolo da Corporação em alto relevo, com objetivo de guarnecer as luvas com estrelas metálicas.
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10.5.6 - punhos são do tipo canhão duplo, do mesmo tecido, tendo 90mm na frente e 120mm atrás; 

10.5.7 - como conferir medidas da peça pronta: blazer / paletó

a) Busto / tórax: da parte inferior de uma cava à outra, com o blazer / paletó fechado.

b) Costas (ombro a ombro): de uma extremidade a outra com a cava à outra nas costas.

c) Mangas: da parte da junção com o ombro até o final da barra.

d) Contorno de cava:  na junção da manga com o blazer / paletó.

e) Comprimento: da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente.

f) Quadril: (blazer) na altura do quadril, de uma extremidade à outra.

B

CD

E

F

A

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

NUMERAÇÃO

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  21,5   22,0  22,5 

43,0  45,0  47,0  49,0  51,0  53,0  55,0  57,0  59,0  61,0   63,0  65,0 

35,5  37,0  38,5  40,0  41,5  43,0  44,5  46,0  47,5  49,0   50,5  52,0 

56,0  57,0  58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0   65,0  65,0 

58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0  66,0  67,0   67,0  67,0 

21,0  22,0  22,5  23,0  24,0  24,5  25,0  26,0  26,5  27,0   27,5  28,5 

65,0  66,5  68,0  69,5  71,0  72,5  74,0  75,5  77,0  78,5   80,0  81,5 

34   36  38   40  42  44   46   48  50   52  54  56

10.6 - Camisa bege escuro e azul marinho de colarinho duplo

10.6.1 - confeccionada em gabardine na cor bege escuro, possuindo mangas compridas e as costas lisa;

10.6.2 - aberta na frente, ao meio, em toda a extensão, possuindo uma carcela com 30mm de largura 

abotoada por uma ordem de seis botões de material plástico, de 11mm, de cor preta, sendo o primeiro na altura da 

gola, o último na do quadril e os demais equidistantes, através de caseamento vertical;

10.6.3 - os punhos serão singelos com 60mm de altura, fechados por botões iguais aos da camisa;

10.6.4 - o colarinho é do tipo duplo comum, com 65mm de bico, preso nas pontas por botões embutidos;

10.6.5 - dois bolsos de formato retangular são aplicados externamente, na altura do peito, tendo no sentido 

vertical uma grega em forma de macho, de largura média de 40mm, equidistante das extremidades; seus ângulos 

inferiores serão chanfrados, 10mm no sentido horizontal e 10mm no sentido vertical e suas dimensões serão de 

130mm de largura e 150mm de altura, sendo fechados por pestanas, em forma pentagonal, com dimensões de 

125mm de largura por 60 mm na altura do vértice e 40mm na altura lateral, de acordo com a figura, abotoando ao 

centro; nos bolsos devem ser feitas duas costuras de arremate, uma na borda  e a outra a 0,5cm de distância da 

anterior ou um pé de máquina ;
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10.6.6 - será usada por dentro da calça.

10.6.7 - como conferir medidas da peça pronta: camisas

a) Colarinho: de uma extremidade a outra da base do colarinho. esta medida deve ser tomada com a camisa e 

colarinho abertos (exceto para jaquetas).

b) Busto / tórax: da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa/camisa/jaqueta abotoada.

c) Costas (ombro a ombro): de uma extremidade do ombro a com 

a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).

d) Mangas longas: da parte da junção com o ombro até o final do punho.

e) Mangas curtas: da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado 

internamente).

f) Contorno de cava: na junção da manga com a blusa/camisa (exceto manga raglã).

g) Comprimento: da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado 

internamente).

h) Mangas raglã: da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não 

considerar o tecido dobrado internamente).

i) quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

40

36,0

50,0

42,5

57,0

59,0

25,0

69,5

42

37,0

52,0

44,0

58,0

60,0

25,5

71,0

44

38,0

54,0

45,5

59,0

61,0

26,0

72,5

46

39,0

56,0

47,5

60,0

62,0

26,5

74,0

48

40,0

58,0

48,5

61,0

63,0

27,5

75,5

50

41,0

60,0

50,0

62,0

64,0

28,0

77,0

52

42,0

62,0

51,5

63,0

65,0

28,5

78,5

62

47,0

72,0

59,0

65,0

67,0

32,0

81,5

60

46,0

70,0

57,5

65,0

67,0

31,5

81,5

58

45,0

68,0

56,0

65,0

67,0

30,5

81,5

56

44,0

66,0

54,5

65,0

67,0

30,0

81,5

54

43,0

64,0

53,0

64,0

66,0

29,0

80,0

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - MASCULINO 

NUMERAÇÃO

B

C

D

E

F

G

H

A

MAJ BM MILTON O+

AMAPÁ
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10.7 - Camisa Bege Escuro Meia Manga

10.7.1 - ligeiramente cintada, sendo aberta na frente, ao meio, em toda a extensão, sem carcela, abotoada 

por uma ordem de cinco botões de material plástico, de 11mm, de cor preta, ficando o primeiro a 50mm acima da 

linha das pestanas dos bolsos, o último à altura do quadril e os demais eqüidistantes, com caseados verticais;

10.7.2 - externamente, na parte superior da frente, dois bolsos, aplicados à altura do peito, de forma 

retangular, possuindo ângulos inferiores chanfrados, com 10mm no sentido horizontal e 10mm no vertical, nas 

dimensões de 130mm de largura por 150mm de altura e são fechados por pestanas, em forma retângular, com 

dimensões de 130mm de largura por 50mm na altura e tendo no sentido vertical uma grega, em forma de macho, 

de 40mm de largura, equidistante das extremidades de acordo com a figura;

10.7.3 - a gola possui entretela dura, do tipo colarinho esporte, inteiriça, com 65mm de bico;

10.7.4 - as mangas são curtas com bainhas de 25mm, findando de 70mm a 100mm acima dos cotovelos;

10.7.5 - as costas possuem pala lisa;

10.7.6 - aplicam-se sobre as costuras dos ombros dois passadores simples, um de cada lado, feitos do 

mesmo tecido, com 75mm de comprimento por 25mm de largura, onde serão afixadas as luvas bordadas,

10.7.7 - na manga direita possui a bandeira do Estado do Amapá (65mm x 50mm) fixada a 45mm abaixo da 

linha dos ombros;

10.7.8 - na manga esquerda possui o distintivo do CBMAP com 70mm  de diâmetro afixado a 45mm abaixo 

da linha do ombro;

10.7.9 - será usada por dentro da calça.

10.7.10 - Como conferir medidas da peça pronta: camisas

a) Colarinho: de uma extremidade a outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e 

colarinho abertos (exceto para jaquetas).

b) busto / tórax: da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa/camisa/jaqueta abotoada.

c) Costas (ombro a ombro): de uma extremidade do ombro a com a cava à outra, nas costas (exceto para 

mangas raglã).

d) Mangas longas: da parte da junção com o ombro até o final do punho.

e) Mangas curtas: da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado 

internamente).

f) Contorno de cava: na junção da manga com a blusa/camisa (exceto manga raglã). 

g) Comprimento: da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado 

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - FEMININO

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

NUMERAÇÃO

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  21,5   22,0  22,5 

43,0  45,0  47,0  49,0  51,0  53,0  55,0  57,0  59,0  61,0   63,0  65,0 

35,5  37,0  38,5  40,0  41,5  43,0  44,5  46,0  47,5  49,0   50,5  52,0 

56,0  57,0  58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0   65,0  65,0 

58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0  66,0  67,0   67,0  67,0 

21,0  22,0  22,5  23,0  24,0  24,5  25,0  26,0  26,5  27,0   27,5  28,5 

65,0  66,5  68,0  69,5  71,0  72,5  74,0  75,5  77,0  78,5   80,0  81,5 

34   36  38   40  42  44   46   48  50   52  54  56



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 01• Nº 7.09862     Diário Oficial

internamente). 

h) Mangas raglã: da junção da gola, com a fita métrica centralizada sore o ombro até o final da bainha (não 

considerar o tecido dobrado internamente).

i) quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

B

C

D

E

F

G

H

A

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - FEMININO

NUMERAÇÃO

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  21,5   22,0  22,5 

43,0  45,0  47,0  49,0  51,0  53,0  55,0  57,0  59,0  61,0   63,0  65,0 

35,5  37,0  38,5  40,0  41,5  43,0  44,5  46,0  47,5  49,0   50,5  52,0 

56,0  57,0  58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0   65,0  65,0 

58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0  66,0  67,0   67,0  67,0 

21,0  22,0  22,5  23,0  24,0  24,5  25,0  26,0  26,5  27,0   27,5  28,5 

65,0  66,5  68,0  69,5  71,0  72,5  74,0  75,5  77,0  78,5   80,0  81,5 

34   36  38   40  42  44   46   48  50   52  54  56

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

40

36,0

50,0

42,5

57,0

59,0

25,0

69,5

42

37,0

52,0

44,0

58,0

60,0

25,5

71,0

44

38,0

54,0

45,5

59,0

61,0

26,0

72,5

46

39,0

56,0

47,5

60,0

62,0

26,5

74,0

48

40,0

58,0

48,5

61,0

63,0

27,5

75,5

50

41,0

60,0

50,0

62,0

64,0

28,0

77,0

52

42,0

62,0

51,5

63,0

65,0

28,5

78,5

62

47,0

72,0

59,0

65,0

67,0

32,0

81,5

60

46,0

70,0

57,5

65,0

67,0

31,5

81,5

58

45,0

68,0

56,0

65,0

67,0

30,5

81,5

56

44,0

66,0

54,5

65,0

67,0

30,0

81,5

54

43,0

64,0

53,0

64,0

66,0

29,0

80,0

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - MASCULINO 

NUMERAÇÃO
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10.8 - Calça Masculina

10.8.1 - confeccionada em tecido panamá na cor azul petróleo perolado ou preto;

10.8.2 - forma ligeiramente tronco-cônica, com a boca inferior seccionada levemente oblíqua 

da frente para a retaguarda e findando em bainha simples, com largura de 220mm, variando de 

acordo com a pontuação;

10.8.3 - possui 4 bolsos, sendo dois bolsos laterais verticais com 180mm de abertura, e mais dois 

traseiros horizontais embutidos com uma abertura de 130mm fechados por uma lapela de cinco lados 

sendo que a base superior na largura do bolso, as laterais com 30mm de altura, e da base a ponta 

central da lapela com 50mm de altura, dois vivos fechados;

10.8.4 - apresentam duas pregas frontais, internas e externas em cada face da frente da calça. 

As pregas internas com profundidade de 20mm acompanharão o vinco vertical da perna da calça que 

parte da primeira prega, e as pregas externas com 10mm. As pregas estarão equidistantes a 30mm 

uma da outra, com aberturas voltadas para as laterais;

10.8.5 - O cós possui 40 mm de altura e sete passadores simples de 12mm de largura, do mesmo 

tecido, dispostos equidistantes para receberem o cinto;

10.8.6 - a braguilha é dupla, fechada por fecho ecler de poliéster da mesma cor do tecido, 

complementado por um gancho de segurança de metal na parte interna do cós, arrematada com 

caseamento antes do ilhós da ponta do cós do lado esquerdo.

10.8.7 - A calça deve conter um tecido de enchance do mesmo tecido na parte traseira de 4cm 

em cada lado.

10.8.8 - Como conferir medidas da peça pronta:calças

a) Cintura: sobre o cós, com a calça abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro 

ou em toda a cintura.

b) Quadril: a 5cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho 

relaxado), medir de um lado ao outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser 

consideradas com as pregas abertas.

c)Entrepernas: da junção entre a duas pernas, ao longo da costura interna até o final da barra.

d) Ilharga sem cós: da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.

e) Coxa: com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o 

lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).

f) Gancho dianteiro: com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos 

ganchos no entrepernas.

g) Gancho traseiro: com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos 

no entrepernas.

h) Joelho: dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da 

costura da vista, medir a largura da base na dobra.

i)  Barra da perna: de uma extremidade à outra, na barra da perna.
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Ponto de
medida
para o
quadril

5 cm

E

A

B

C

D H

I

F G

Cintura com cós 

Quadril c/ pregas 

Coxa 

Gancho

Joelho 

Barra da calça 

34      36       38       40       42        44       46       48       50        52       54        56

NUMERAÇÃO
           ITENS                   TOLERÂNCIA

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - CALÇA - MASCULINO

10.9.3 - possui 2 bolsos laterais verticais com 180mm de abertura;

10.9.4 - apresentam duas pregas frontais, internas e externas em cada face da frente da calça e duas 

pregas internas na parte de trás, uma em cada face. As pregas frontais internas com profundidade de 20mm 

acompanharão o vinco vertical da perna da calça que parte da primeira prega, e as pregas frontais externas com 

10mm. As pregas frontais estarão eqüidistantes a 30mm uma da outra, com aberturas voltadas para as laterais. 

As pregas internas traseiras com profundidade de 20mm acompanharão o vinco vertical da perna da calça;

10.9.5 - o cós possui 40 mm de altura e sete passadores simples de 12mm de largura, do mesmo tecido, 

dispostos eqüidistantes para receberem o cinto;

10.9.6 - a braguilha é dupla, fechada por fecho ecler de poliéster da mesma cor do tecido, complementado 

por um gancho de segurança de metal na parte interna do cós.

10.9.7 - Como conferir medidas da peça pronta:calças

a) Cintura: sobre o cós, com a calça abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda a 

cintura.

b) Quadril: a 5cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de 

um lado ao outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.

c) Entrepernas: da junção entre a duas pernas, ao longo da costura interna até o final da barra.

d) Ilharga sem cós: da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.

e) Coxa: com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando 

10.9 - Calça Feminina

10.9.1 - confeccionada em tecido panamá na cor azul petróleo perolado ou preto;

10.9.2 - forma ligeiramente tronco-cônica, com a boca inferior seccionada levemente oblíqua da frente para 

a retaguarda e findando em bainha simples, com largura de 220mm, variando de acordo com a pontuação;
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tiver pregas as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).

f) Gancho dianteiro: com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no 

entrepernas.

g) Gancho traseiro: com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.

h) Joelho: Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista. 

Medir a largura da base na dobra.

i)  Barra da perna: De uma extremidade a outra na barra da perna.

Ponto de
medida
para o
quadril

5 cm

A

B

C

E

D

F G

H

I

           ITENS                   TOLERÂNCIA

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - CALÇA - FEMININO

NUMERAÇÃO

Cintura com cós 

Quadril c/ pregas 

Coxa 

Gancho

Joelho 

Barra da calça 
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10.11 - Camisas Meia Manga e Mangas Compridas Especiais para Gestante.

10.11.1 - Camisa meia manga especial para gestante confeccionada em tecido poliéster/algodão;

10.11.2 - apresenta gola tipo esporte, pespontada, com 70 mm de bico;

10.11.3 - Mangas curtas com bainhas fixas e mangas longas com punhos singelos com 60mm de altura;

10.11.4 - o comprimento total da camisa, independentemente do período de gestação, deve ser até a 

altura correspondente ao meio da coxa;

10.11.5 - possui ombreiras com formato pentagonal, abotoáveis, tendo 55mm na parte fixa e 45mm na 

parte presa pelo botão;

10.11.6 - abertura com fechamento por meio de seis botões e seis caseados no sentido vertical;

10.11.7 - duas pregas frontais, no sentido vertical, iniciando-se a 140mm da costura dos ombros e presas 

por costura simples até abaixo do busto, ficando até a extremidade inferior, e duas pences oblíquas na altura do 

busto;

10.11.8 - Possui uma faixa para ajuste de 30mm de largura, na altura do busto, presa por costura simples;

10.11.9 - peça única nas costas;

10.11.10 - na gola dos uniformes das praças gestantes, o distintivo metálico da especialidade é usado do 

lado direito. No lado esquerdo, é usada a divisa metálica correspondente;

10.11.11 - Na manga esquerda é utilizado o distintivo regulamentado no CBMAP e, na manga direita é 

utilizada a bandeira do Estado do Amapá.

10.10 - Vestido de Gestante

10.10.1 - cor azul petróleo perolado;

10.10.2 - tipo Jumper, confeccionado em tecido panamá;

10.10.3 - decote/gola quadrado, com corte em baixo busto, pregas macho, aberto na frente, fechamento na 

parte de trás, até a linha da cintura, por meio de fecho ecler invisível; com cintos para o ajuste na costas, por meio 

de faixas do mesmo tecido com 20mm de largura e 300mm de comprimento, através de laço;

10.10.4 - não possui mangas;

10.10.5 - o comprimento se estende até os joelhos, cobrindo-os;

10.10.6 - possui duas pregas macho frontais, com profundidade de 100mm e eqüidistantes em 200mm, 

iniciando-se na altura dos bustos e indo até a extremidade inferior do vestido, com a finalidade de acompanhar o 

crescimento abdominal;
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10.12 - Calça para gestante

10.12.1 - Confeccionada em sarja de poliéster/lã na cor 

azul petróleo perolado;

10.12.2 - Cós postiço com 40mm de largura;

10.12.3 - Duas pences traseiras saindo do cós;

10.12.4 - Suporte frontal feito em tecido elástico.

10.13 - Camisa Branca de Colarinho Duplo

10.13 .1 - confeccionada em tricoline;

10.13 .2 - aberta à frente, ao meio, em toda a extensão, possuindo uma carcela com 30mm de largura, 

abotoada por uma ordem de seis botões de 11mm, de cor preta, eqüidistantes entre si, sendo o primeiro na altura 

da gola e o último na do quadril, através de caseamento vertical;

10.13 .3 - possui punhos singelos com 60mm de altura, fechados por botões iguais aos da camisa, através 

de caseamento vertical;

10.13 .4 - o colarinho será do tipo duplo comum, com 65 mm de bico, preso nas pontas por botões 

embutidos;

10.13 .5 - possui as costas lisa;

10.13 .6 - a versão feminina é cintada, tendo duas pences retas abaixo do busto e duas traseiras saindo da 

altura das cavas das mangas, todas no sentido vertical e findando á 50mm da bainha;

10.13 .7 - será usada por dentro da calça.
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10.14 - Calça Masculina Branca

10.14.1 - confeccionada em tecido panamá na cor branca;

10.14.2 - forma ligeiramente tronco-cônica, com a boca inferior seccionada, levemente oblíqua da frente 

para a retaguarda e findando em bainha simples, com largura de 220mm, variando de acordo com a pontuação;

10.14.3 - possui 4 bolsos, sendo dois bolsos laterais verticais com 180mm de abertura, e mais dois traseiros 

horizontais embutidos com uma abertura de 130mm fechados por uma lapela de cinco lados sendo que a base 

superior na largura do bolso, as laterais com 30mm de altura, e da base a ponta central da lapela com 50mm de 

altura;

10.15 - Calça Feminina Branca

10.15.1 - confeccionada em tecido panamá na cor branca;

10.15.2 - forma ligeiramente tronco-cônica, com a boca inferior seccionada levemente oblíqua da frente 

para a retaguarda e findando em bainha simples, com largura de 220mm, variando de acordo com a pontuação;

10.15.3 - possui 2 bolsos laterais verticais com 180mm de abertura;

10.15.4 - apresentam duas pregas frontais, internas e externas em cada face da frente da calça e duas 

pregas internas na parte de trás, uma em cada face. As pregas frontais internas com profundidade de 20mm 

acompanharão o vinco vertical da perna da calça que parte da primeira prega, e as pregas frontais externas com 

10mm. As pregas frontais estarão eqüidistantes a 30mm uma da outra, com aberturas voltadas para as laterais. 

As pregas internas traseiras com profundidade de 20mm acompanharão o vinco vertical da perna da calça.

10.14.4 - apresentam duas pregas frontais, internas e externas em 

cada face da frente da calça. As pregas internas com profundidade de 

20mm acompanharão o vinco vertical da perna da calça que parte da 

primeira prega, e as pregas externas com 10mm. As pregas estarão 

equidistantes a 30mm uma da outra, com aberturas voltadas para as 

laterais;

10.14.5 - O cós possui 40 mm de altura e sete passadores simples 

de 12mm de largura, do mesmo tecido, dispostos eqüidistantes para 

receberem o cinto;

10.14.6 - braguilha é dupla, fechada por fecho ecler de poliéster da 

mesma cor do tecido, complementado por um gancho de segurança de 

metal na parte interna do cós.

10.15.5 - O cós possui 40 mm de altura e sete passadores 

simples de 12mm de largura, do mesmo tecido, dispostos eqüidistantes 

para receberem o cinto;

10.15.6 - braguilha é dupla, fechada por fecho ecler de poliéster 

da mesma cor do tecido, complementado por um gancho de segurança 

de metal na parte interna do cós.
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10.16 - Jaleco

10.16.1 - cor branca;

10.16.2 - confeccionado em gabardine. Na manga direita possui a bandeira do Estado do Amapá (65mm x 

5mm) fixada a 45mm abaixo da linha dos ombros; na manga esquerda possui o distintivo do CBMAP com 70mm 

de diâmetro afixado a 45mm abaixo da linha do ombro;

10.16.3 - ligeiramente cintado, sendo aberto na frente, ao meio, em toda a extensão, sem carcela, abotoado 

por uma ordem de cinco botões de material plástico, de 11mm, na cor branca, ficando o primeiro a 160mm da 

costura do ombro, o último à altura do quadril e os demais eqüidistantes, com caseados verticais;

10.16.4 - externamente, na parte superior da frente, dois bolsos, de formato retangular, aplicados à altura 

do peito,  possuindo ângulos inferiores chanfrados, com 10mm no sentido horizontal e 10mm no vertical, nas 

dimensões de 130mm de largura por 150mm de altura e fechados por pestanas, em forma retangular, com 

dimensões de 130mm de largura por 50mm na altura e tendo no sentido vertical uma grega, em forma de macho, 

de 40mm de largura, equidistante das extremidades de acordo com a figura;

10.16.5 - a gola possui entretela dura, do tipo colarinho esporte, inteiriça, com 65mm de bico;

10.16.6 - as mangas são curtas com bainhas de 25mm, findando de 70mm a 100mm acima dos cotovelos;

10.16.7 - as costas são lisas, sem costuras;

10.16.8 - ombreiras de forma pentagonal, medindo 120mm de comprimento, com 60mm na base onde é 

costurado junto à manga da peça do uniforme, estreitando até 50mm, a 20mm do final, quando converge 

incisivamente para terminar em um ângulo obtuso, onde será preso por um botão de 11mm de cor branca;

10.16.9 - a versão feminina é levemente cintada, tendo acrescidos dois recortes frontais saindo da altura do 

busto e dois recortes traseiros iniciando na altura da cava das mangas, todos verticais e findados na extremidade 

inferior da peça; o abotoamento é contrário ao da versão masculina;

SD BM JONAS A+

SD BM JONAS A+

FRENTE                                         COSTAS

10.17 - Saia azul petróleo perolado

10.17.1 - confeccionada em tecido panamá na cor azul 

petróleo perolado;

10.17.2 - provida de 4 passadores de 10mm de largura 

distribuídos uniformemente ao longo do cós;

10.17.1 - seu feitio é formal, de corte reto, com o comprimento 

se estendendo até 2cm da linha dos joelhos, cobrindo-os; o cós é 

postiço, com 40mm de largura, fechando na parte traseira por meio 

de um gancho metálico embutido. Com fecho ecler invisível na 

costura central;

10.17.3 - possui duas pences frontais e duas traseiras, todas 

com 60mm, saindo do cós;

10.17.4 - possui forro interno.
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10.19 - Sapato masculino

10.19.1 - na cor branca ou preta;

10.19.2 - confeccionados em vaqueta cromada ou envernizada, 

sem biqueira ou com bico chato, sem enfeites, tendo duas carreiras de 

cinco ilhoses na altura do peito do pé por onde se entrelaça um cordão 

da mesma cor do sapato ;

10.19.3 - o solado e salto são de borracha, da mesma cor do 

sapato, com acabamento liso e sem detalhes.

10.18 - Fivela / Cinto

10.18.1 - cinto de nylon: confeccionado na cor vermelha.

10.18.2 - fivela: dourada para oficiais praças, além disso, 

deve conter o símbolo do CBM centralizado.

10.18.3 - uso: com os todos uniformes, exceto os de 

educação física e agasalho.

10.20 -  Sapato feminino

10.20.1 - Sapatos de Salto Baixo:

a) nas cores preta ou branca;

b) confeccionado em couro, de vaqueta cromada ou envernizada, sem biqueira e sem enfeites;

c) solado e saltos em borracha vulcanizados ou palmilhados, com frisos ou garras antiderrapantes, na 

mesma cor do sapato, sem detalhes, enfeites ou logotipos;

d) modelo clássico com bico arredondado e com salto de 20mm.

10.20.2 - Sapatos de Salto Médio:

a) cor branca ou preta;

b) confeccionado em couro, de vaqueta cromada ou envernizada. 

Seu modelo é clássico, sendo decotado ou com o bico fino;

c) a gáspea é toda em pelica ou napa vacum preta e tem a borda 

pespontada;

d) apresenta salto médio e fino com 45mm de altura, forrado com 

10.20.3 - Sapatos de Salto Alto:

a) cor preta;

b) confeccionado em couro, de vaqueta cromada ou envernizada. 

Seu modelo é clássico, sendo decotado podendo ser com o bico fino;

c) a gáspea é toda em pelica preta e tem a borda toda pespontada;

d) apresenta salto alto fino com 75mm de altura, forrado com pelica 

preta;

e) o solado é de couro;

f) a parte interna é toda forrada com raspa de couro e tecido.



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 01• Nº 7.09871     Diário Oficial

Pala de Coronel, TC e Major BMPala de Comandante geral

A M A
P
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10.21 - Quepe

10.21.1 - cor azul petróleo perolado;

10.21.2 - compõe-se de copa, armação, cinta, brasão, forro, jugular, botões, carneira e pala;

10.21.3 - a copa é confeccionada em tecido panamá, com armação de fios rígidos de aço inoxidável e 

entretela de crina;

10.21.4 - a armação é feita de papelão-fibra, forrada de oleado preto, debruada em toda a volta com o 

mesmo material, tendo uma lâmina metálica com 80mm de altura na parte dianteira superior da base armada, que 

se acopla ao topo, a qual é elevada na parte frontal, para fixação do brasão, inclinando-se para baixo, a partir daí, 

até a parte posterior, onde termina ao mesmo nível da cinta;

10.21.5 - a cinta deve ser em veludo preto, com a costura sob o brasão, tendo 40mm de largura;

10.21.6 - o forro é de tecido fino, sobre o qual é costurada uma cobertura de plástico, sendo aplicado em 

toda a parte interna da copa e confeccionado da mesma maneira que a face externa;

10.21.7 - a jugular possui 15mm de largura, confeccionada com galão de fio dourado, presa pelas 

extremidades em dois botões com o Símbolo do CBMAP em alto relevo, de 15mm de diâmetro, em metal dourado;

10.21.8 - a carneira é de oleado ou couro marrom, de 40mm de largura, o bordado do brasão possui 75mm 

de altura com as demais dimensões proporcionais, de acordo com a figura;

10.21.9 - a pala é confeccionada em material plástico rígido, da cor preta, pregada e embutida na cinta de 

armação, formando com ela um ângulo de 125º, tendo de 55mm a 70mm de comprimento na frente, abrangendo 

um arco de 250mm a 280mm;

10.21.10 - para Oficiais superiores a pala é revestida de feltro preto com debrum de oleado preto brilhante, 

de 5mm. É ornada na parte superior por dois ramos de louro de três folhas e um fruto para Coronel BM,  Tenente-

Coronel e Major BM, bordados em fio myller na cor ouro-novo, partindo das extremidades laterais e afastados de 5 

mm na parte central da curva externa da pala, o brasão contém o distintivo de quepe do CBMAP envolvido por 

moldura de chamas cheias;

10.21.11 - para Oficiais intermediários, oficiais subalternos e Cadetes e praças: a pala é lisa, forrada de 

couro preto na parte inferior, com debrum de oleado preto brilhante de 5mm, e o brasão, contém o distintivo de 

quepe do CBMAP envolvido por moldura de chamas cheias.

10.21.12 - para a distinção do escalão hierárquico de Oficiais Superiores tem as seguintes características: 

a pala é revestida de feltro com debrum de oleado preto brilhante, de 5mm, é ornada na parte superior por dois 

ramos de louros de três folhas e um fruto para Coronel BM; duas folhas de louro e dois frutos para Tenente-

Coronel e Major BM e para Comandante Geral, formado por quatro ramos de louros unidos entre sí nas 

extremidades formando um conjunto com dez folhas de louro e dez frutos, ambos bordados em fio Myller na cor 

ouro novo, partindo das extremidades laterais e afastados de 5mm na parte central da curva externa da pala.
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10.22 - Quepe Feminino

10.22.1 - cor azul petróleo perolado;

10.22.2 - compõe-se de pala e copa;

10.22.3 - seu feitio é simples, de copa côncava, confeccionado com capa de 

tecido sintético azul petróleo perolado, recobrindo um conjunto formado por 

entretela reforçada semiesferica e aro flexível na carneira e extremidade da pala, 

com forro interno costurado à copa;

10.22.4 - a pala é confeccionada em material plástico rígido, da cor preta, 

pregada e embutida na cinta de armação, com largura variável, tendo cerca de 

cinco centímetros e meio de altura do crachá, diminuindo até dois centímetros na 

altura dos botões que prendem a jugular e aumentando na parte de trás para 

40mm; a parte da pala à frente dos botões da jugular é projetada para baixo e a 

parte atrás dos mencionados botões é dobrada para cima;

10.23 - Bibico

10.23.1 - cor azul petróleo perolado;

10.23.2 - confeccionado em tecido panamá

10.23-3 - com a aba virada em todo seu redor, 

cruzando as duas pontas na frente, a esquerda, 

sobre a direita, tendo na parte central da aba 70mm 

de altura, na parte anterior 50mm, e na parte 

posterior 30mm.

10.23.4 - o debrum de 3mm ao longo da aba 

virada estabelecerá o escalão hierárquico do 

usuário conforme o quadro abaixo:

10.23.5 - Disposição das insígnias de posto 

ou graduação

Parte
traseira
3 cm

Parte central 7 cm

Frente 5 cm

debrum

Oficiais Subtenentes e Sargentos Cabos e Soldados

Graduação

Posto

3 cm

3 cm

10.22.5 - a jugular se constitui de um galão de fios dourados com 15mm de largura;

10.22.6 - as extremidades da jugular são presas à armação do boné, nas suas laterais, através de um botão 

dourado de 15mm, em cada lado, contendo o símbolo do CBMAP, em alto relevo, sendo, que, frontalmente, 

centralizado e em sentido horizontal, há sobreposto um laço achatado do mesmo galão com cerca de 60mm de 

comprimento, fixado, em seu meio, à própria jugular por uma volta do mesmo galão;

10.22.7 - a pala tem largura variável, tendo cerca de 55mm na parte frontal, na altura do crachá, diminuindo 

até dois centímetros na altura dos botões que prendem a jugular, sendo a pala levemente inclinada para baixo;

10.22.8 - possui basicamente as mesmas características de distinção na pala e no brasão para diferenciar 

o escalão hierárquico do usuário, que o descrito para o quepe da versão masculina, porém, o bordado deverá se 

adaptar às dimensões da pala e do brasão.

10.24 - Boina

10.24.1 -  cor azul petróleo perolado;

10.24.2 -  cconfeccionada em feltro de lã 100%, forrada internamente em 

tecido de poliéster/algodão de cor preta, debruada com vaqueta cromada preta de 

1,2 mm de espessura, formando um tubo de 10mm de diâmetro que contorna toda a 

cavidade circular, onde corre um cadarço de raiom na cor preta, que se destina ao 

ajustamento da boina;

10.24.3 -  cformato circular, de diâmetro variável conforme os tamanhos 
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especificados, com aba do lado esquerdo presa por um botão de pressão;

10.24.4 -  caba possuindo dois ilhoses de alumínio de cor preta, no seu limite inferior, separados de 70mm 

um do outro, no sentido transversal e a 40mm da base, destinados a facilitar a circulação do ar;

10.24.5 -  centre os ilhoses é aplicado o macho de um botão de pressão que, juntamente com a fêmea, 

que é colocada a 10mm da base, completam o acabamento da boina;

10.24.6 -  cinternamente possui um reforço em forma de semicírculo de 50mm de altura e 80mm de 

largura no quarto anterior do lado direito.

10.25 - Gravata Feminina

10.25.1 - na cor preta ou bege escuro, confeccionada em fita de gorgorão ou 

em cetim de seda, com 20mm de largura, armada em forma de laço de modo que as 

pontas fiquem pendentes, com comprimentos de 180mm, cada;

10.25.2 - centrado na parte superior existe o passador vertical de 10mm de 

largura que simula um nó, a partir de onde brota o laço horizontal, com cada um dos 

seios laterais medindo 50mm de extensão;

10.25.3 - as pontas pendentes são unidas nas suas partes internas por um 

ponto a uma distância de 10mm, abaixo do passador;

10.25.4 - o sistema de fixação da gravata é feito por meio de velcro ou de 

elástico e colchete de gancho, que ficam presos a cada uma das extremidades das 

10.26 - Gravata Vertical

10.26.1 - confecciona em tecido panamá, nas cores preta e bege escuro, para os uniformes 1ºA, 2ºA, 3ºA, 

3ºB e 3ºC, respectivamente;

10.26.2 - feitio comum, de corpo liso e sem detalhes, formando uma tira de tecido com 1,50m de 

comprimento, iniciando-se em pequeno bico triangular, possuindo 25mm de largura em até 3/5 de sua extensão, 

a partir de onde começa a se alargar em sentido à outra extremidade, até alcançar a largura máxima de 75mm, 

quando, a 35mm do final da tira, converge bruscamente suas laterais até se fechar em um bico triangular grande.

fitas internas para ajuste ao colarinho, com 135mm de comprimento, cada, a partir do passador central.

10.27 - Gandola Operacional   

10.27.1 - de cores cáqui ou laranja ;

10.27.2 - costura linha nº 60 no tórax e costas; terá fitas refletivas de 5 cm de largura, na cor cinza, nos 

bolsos e nas costas. Na manga direita possuirá a bandeira do Amapá (65mm x 55mm) fixada a 45mm abaixo da 

linha dos ombros. Na manga esquerda haverá o distintivo do CBMAP com 70mm de diâmetro afixado a 45mm 

abaixo da linha do ombro.

10.27.3 - O comprimento é até a altura do glúteo. Será aberta na frente, fechada por uma ordem de cinco 

botões de 14mm, de dupla face, na cor preta, embutidos em uma carcela de 40mm de largura, sendo o primeiro a 

100mm da gola; tendo seu corpo forrado em tecido duplo pespontado em xadrez (tipo matelassê) diagonal, 

partindo da costura do ombro até a linha da cintura;

10.27.4 - costas com pala de 120mm a 150mm, com variação de acordo com a pontuação, duas pregas 

laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as 

aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas. O tecido será duplo e pespontado em xadrez 

(tipo matelassê) diagonal entre as duas pregas até a atura da cintura, inclusive a pala;

10.27.5 - à frente, na altura do peito existem dois bolsos de 160mm x 130mm do tipo fole, com uma prega 
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vertical, pestanas de 60mm de altura, fechando por meio de velcro embutido na 

pestana;

10.27.6 - a gola é de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo 

tecido, com 25mm de largura, costurada no lado esquerdo, a qual se fecha à outra 

extremidade da gola por sistema de velcro;

10.27.7 - mangas compridas com reforço retangular de 135mm x 195mm na 

altura dos cotovelos;

10.27.8 - punhos de 68mm de largura e transpasse de 78mm, com bico de 

canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito ajuste;

10.27.9 -  a tarjeta ou biriba de identificação no mesmo tecido e cor, 

medindo 230mm por 130mm, será aplicada sobre o bolso do lado direito por meio 

de velcro, com o nome de guerra do BM bordado em letras pretas cheias, tipo 

bastão, com 11mm de altura, seguido do grupo sanguíneo e fator RH bordado na 

cor vermelha;

10.27.10 - é permitida a dobra da manga, iniciando-se pelo punho até que 

atinja o limite da altura do cotovelo, salvo quando o Militar estiver em dispositivo 

de formatura, nas atividades operacionais e de instrução ou quando estipulado 

pelo Comandante-Geral;

10.27.11 - será usada por dentro da calça.

 10.27.12 - Como conferir medidas da peça pronta

 a) Colarinho: de uma extremidade à outra da base do colarinho. esta 

medida deve ser tomada com camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).

 b) Busto / tórax: da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa 

/ jaqueta abotoada.

B

C

D

E

F

G

H

 c) Costas (ombro a ombro): de uma extremidade do ombro à outra, nas costas (exceto para mangas 

raglã).

 d) Mangas longas: da parte da junção com o ombro até o final do punho.

 e) Mangas curtas: da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado 

internamente)

 f) Contorno de cava: da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente ( não considerar o tecido 

dobrado internamente)

 g) Comprimento: da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido 

dobrado internamente).

 h) Mangas raglã: da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha ( 

não considerar o tecido dobrado internamente)

  i) quando camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

40

36,0

50,0

42,5

57,0

59,0

25,0

69,5

42

37,0

52,0

44,0

58,0

60,0

25,5

71,0

44

38,0

54,0

45,5

59,0

61,0

26,0

72,5

46

39,0

56,0

47,5

60,0

62,0

26,5

74,0

48

40,0

58,0

48,5

61,0

63,0

27,5

75,5

50

41,0

60,0

50,0

62,0

64,0

28,0

77,0

52

42,0

62,0

51,5

63,0

65,0

28,5

78,5

62

47,0

72,0

59,0

65,0

67,0

32,0

81,5

60

46,0

70,0

57,5

65,0

67,0

31,5

81,5

58

45,0

68,0

56,0

65,0

67,0

30,5

81,5

56

44,0

66,0

54,5

65,0

67,0

30,0

81,5

54

43,0

64,0

53,0

64,0

66,0

29,0

80,0

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - GANDOLA - MASCULINO 

NUMERAÇÃO
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           ITENS                   TOLERÂNCIA

Colarinho

Tórax

Costas(Pala)

Manga longa sem punho

Manga longa com punho

Contorno de cava

Comprimento

-0,5 a +0,5 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

- 1 a +1 cm

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - GANDOLA - FEMININO

NUMERAÇÃO

17,0  17,5  18,0  18,5  19,0  19,5  20,0  20,5  21,0  21,5   22,0  22,5 

43,0  45,0  47,0  49,0  51,0  53,0  55,0  57,0  59,0  61,0   63,0  65,0 

35,5  37,0  38,5  40,0  41,5  43,0  44,5  46,0  47,5  49,0   50,5  52,0 

56,0  57,0  58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0   65,0  65,0 

58,0  59,0  60,0  61,0  62,0  63,0  64,0  65,0  66,0  67,0   67,0  67,0 

21,0  22,0  22,5  23,0  24,0  24,5  25,0  26,0  26,5  27,0   27,5  28,5 

65,0  66,5  68,0  69,5  71,0  72,5  74,0  75,5  77,0  78,5   80,0  81,5 

34   36  38   40  42  44   46   48  50   52  54  56

10.28 - Calça Operacional e mecânico

10.28.1 - calça operacional confeccionada em tecido com tratamento anti-chamas, nas cores cáqui, laranja 

ou azul para os mecânicos, resistente a 100 lavagens, 100% algodão, com reforço acolchoado com espuma de 

4mm e linha nº 60. Com fitas refletivas de 50mm de largura, na cor cinza, sobre a tampa dos bolsos e abaixo da 

linha dos joelhos, ao final do reforço acolchoado das pernas. De formas retas, sem pregas, com as pernas 

findadas em bainha simples, costurada a uma distância da borda entre 245mm e 270mm, tendo o seu corpo 

forrado em tecido duplo pespontado em xadrez na diagonal (tipo matelassê) na frente, atrás e na parte interna das 

pernas;

10.28.2 - possui dois bolsos aplicados externamente nas laterais das pernas, a 150mm abaixo do cós, 

tendo, centralizada em sentido vertical, uma prega em forma de macho (fole aberto), com largura média de 50mm, 

com dimensões de 250mm de altura por 220mm de largura;

10.28.3 - Os bolsos possuirão pestanas retas com 90mm de altura e 210mm de largura, que se fecham por 

dispositivo de velcro, com fitas refletívas com 50mm de largura, na cor cinza;

10.28.4 - Como conferir medidas da peça pronta:

a) Cintura: Sobre o cós, com a calça abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda 

cintura.

b) Quadril: a 5cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de 

um lado ao outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.

c) Entrepernas: da junção entre a duas pernas, ao longo da costura interna até o final da barra.

d) Ilharga sem cós: da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.

e) Coxa: com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando 

tiver pregas as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).

f) Gancho dianteiro: com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no 

entrepernas.

g) Gancho traseiro: com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.

h) Joelho: dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista. 

Medir a largura da base na dobra.

i)  Barra da perna: de uma extremidade à outra, na barra da perna.
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H

I

G

E

F

Ponto de
medida
para o
quadril

5 cm

A

B

C

D

Calça azul mecânicoCalça Operacional

Cintura com cós 

Quadril s/ pregas 

Coxa 

Gancho dianteiro 

Gancho traseiro 

Entrepernas 
c/barra feita 

Ilhargas s/ cós
  c/barra feita(comp.)

Joelho 

Barra da calça 

Posição dos bolsos
laterais na calça cáqui 

34      36       38       40       42        44       46       48       50        52       54        56

*(quando  barra  não feita,  acrescentar  5,0 cm para o social. Para o  básico  3,0  cm) (lateral sem o cós)
(quando  barra  não feita,  acrescentar  5,0 cm para o social. Para o básico 3,0 cm) **

*

**

NUMERAÇÃO
           ITENS                   TOLERÂNCIA

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - CALÇA - MASCULINO

           ITENS                   TOLERÂNCIA

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS - CALÇA - FEMININO

NUMERAÇÃO

Cintura com cós

Quadril

Coxa

Gancho dianteiro

Gancho traseiro

Entrepernas
c/barra feita  *

Ilhargas s/ cós c/ 
barra feit

Joelho **

Barra da calça

Posição dos bolso
laterais na calça cáqui

*  **(quando barra não feita, acrescentar 3,0 cm) (lateral sem o cós) (comprimento) (quando barra não feita, acrescentar 5,0 cm)
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10.29 -  Bombacha

10.29.1 - consiste num tirante circular elástico e resistente utilizado internamente para prender as pernas 

das calças dos uniformes de serviço e especiais, na altura da ‘‘boca’’ dos coturnos.

10.30 - Do tecido e faixa refletiva

10.30.1 - Descrição técnica do tecido

DADOS DE SOLIDEZ

Referência Comercial: 
Santista ou similar

Cor laranja

Cor cáqui

Composição/Gramatura/Resistência

% ALGODÃO (+ / - 5%)

% POLIÉSTER (+ / - 5%)

TÍTULO URDUME

TÍTULO TRAMA

Dimensões internas do efeito
quadriculado – TRAMA (+ / - 5%)

Dimensões internas do efeito
quadriculado – TRAMA (+ / - 5%)

LIGAMENTO 

LARGURA (+ / - 1.5 cm) 

PESO (+ / - 5%) 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO

RESISTÊNCIA AO RASGO

RESISTÊNCIA AO RASGO

Pilling

CARACTERISTICAS DE ENCOLHIMENTO

Referência Pantone

161.459TC

180.617TC

NORMAS

AATCC-20 e 20A

AATCC-20 e 20A

ASTM D 1059

ASTM D 1059

-

-

NBR 12546

NBR 10589

ISO 3801

ASTM D5034

ASTM D5034

ASTM D2261

ASTM D2261

D3512

Máximo de 3%

Máximo de 3%

Código

H26

723

67,00

33,00

Ne 20,50
67% Algodão 33% 

Ne 9,50
67% Algodão 33% 

6 mm

6 mm

Sarja 2/1 e Rip Stop

1,59m

235 g/m²

40.00 kgf

50.00 kgf

3.60 kgf

2.30 kgf

Valor mínimo 
3,00 ASTM

Trama

Urdume

Lavagem Caseira
AATCC 135 (após 5 ciclos)
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1.30.2 - Armação hip stop que proporciona alta durabilidade à roupa quando utilizada em situações de 

esforço. Apresenta qualidade específica de não amarrotamento, de estabilidade e de resistência, bem como é 

liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais;

1.30.3 - Proteção contra raios ultravioleta;

1.30.4 - Etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da confecção 

conforme CONMETRO resolução n° 2/2008 e Norma ABNT NBR 8790.

1.30.5 - Tarja refletiva na cor cinza do tipo industrial, com 50mm de largura, com reflexibilidade mínima de 

130 candelas/m², com alta resistência a no mínimo 50 ciclos de lavagens. Deverá ser apresentado laudo técnico 

que comprove que se trata de tarja refletiva industrial e que garanta a reflexibilidade mínima exigida.

10.31 - Gorro com Pala

10.31.1 - confeccionado nas cores cáqui e laranja no tecido hip stop, vermelho no tecido tactel, de feitio 

simples e copa côncava, com forro espumado e telado, composto por uma seção frontal maior, de onde sairá a 

pala e onde estará fixado o distintivo do CBMAP de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de 

formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo pesponto em ambos os 

lados da costura na face externa da copa, bem como um passante de 15mm de largura sobre as costuras internas  

em tela de material próprio para acabamento;

10.31.2 - pala costurada e afixada sobre as duas superfícies de uma alma (armação) plástica de 1mm de 

espessura;

10.31.3 - alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90mm de raio, com 

a sua borda externa iniciando-se a 20mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos 

os lados, e largura máxima de 100mm, tendo a borda externa com desenho em curvas e retas sem 

descontinuidade de concordância;

10.31.4 - carneira com 25mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro;

10.31.5 - na parte lateral direita estará bordada a bandeira do estado do Amapá medindo 45x35mm;

10.31.6 - parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais alto relativo à base do gorro 

acabado de 90mm e o início de sua curvatura a 38mm da base; as partes laterais formam um triângulo isóscele 

com 100mm de base e 165mm de altura; e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes 

laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para a adaptação do sistema de ajuste à 

cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe por tiras do mesmo tecido com fivelas 

ou tira elástica;

10.31.7 - centrado na parte frontal está bordado o distintivo do Corpo de Bombeiros do Amapá.

10.31.8 - na parte lateral direita estará bordada a bandeira do estado do Amapá, com 45x35mm. Para o 

gorro de guarda vidas o distintivo do CBMAP com a inscrição ‘’OPERAÇÕES SALVAMENTO AQUÁTICO’’ 

centralizada em uma cruz;

10.31.9 - toda a copa do gorro deve possuir uma forração interna colada em todos os pontos da superfície, 

em espuma de 4mm de espessura, de baixa densidade e cor branca;

10.31.10 - em cada seção, à exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, 

colocados no ponto médio das bissetrizes dos seus vértices superiores;

10.31.11 - possui as mesmas características do bordado da pala do quepe referentes à distinção dos 

Oficiais Superiores, sendo que poderá ser emborrachado em cor amarela ou bordado confeccionado com linha 

100% poliéster, número 120 também na cor amarela. Para Oficiais superiores a pala ornada na parte superior por 

dois ramos de louro de três folhas e um fruto para Coronel BM,  duas folhas de louro e dois frutos para Tenente-

Coronel e Major BM e para Comandante Geral, formado por quatro ramos de louros unidos entre sí nas 

extremidades formando um conjunto com dez folhas de louro e dez frutos, bordados em fio Myller na cor ouro-

novo, partindo das extremidades laterais e afastados de 5 mm na parte central da curva externa da pala. 
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 Pala de Coronel, TC e Major BMPala de Comandante geral

10.32 - Gorro de Selva

10.32.1 - confeccionado nas cores cáqui ou laranja, de tecido hip stop, com forro telado de tecido TNT, 

composto por uma seção lateral circular e formato circular superior de diâmetro variável conforme os tamanhos 

individuais especificados. Na parte frontal estará fixado o distintivo do CBMAP de 70mm de diâmetro;

10.32.2 - na parte lateral direita estará bordada a bandeira do Estado do Amapá, com 45x35mm;

10.32.3 - na parte lateral esquerda estará bordado ou fixado o distintivo de curso de especialização, 

35x45mm;

10.32.4 - em cada seção, a exceção da frontal, possui par de orifícios, ilhós, de ventilação com diâmetro de 

5mm;

10.32.5 - na parte interna possui uma aba de 250mm de altura, destacável ou não, sendo que a largura 

dependerá da medida de uma orelha à outra, da parte de traz da cabeça de cada militar;

10.32.6 - possui um cordelete de cor preta para prender e facilitar o travamento do gorro à cabeça com o 

objetivo de prover mais segurança ao entrar em aeronaves.

10.32.7 - entre os ilhoses laterais é aplicado o macho de um botão de pressão de material plástico que, 

juntamente com a fêmea, servirão para fixação da aba circular, completando o acabamento do gorro de selva.

10.33 - Jaqueta da Defesa Civil

10.33.1 - De cor laranja;

10.33.2 - confeccionada em tecido hip stop, com tratamento anti-

chamas, resistente a 100 lavagens; costura linha nº 60 no tórax e costas; 

com fitas refletivas de 5 mm de largura na cor cinza, nas costas;

10.33.3 - comprimento até a altura do glúteo, aberta na frente, 

fechada por um zíper, na cor laranja;

10.33.4 - costas com pala de 120mm a 150mm, com variação de 

acordo com a pontuação; abaixo da fita refletiva deve haver a inscrição “ 

DEFESA CIVIL AMAPÁ – BOMBEIROS” ;

AMAPÁ

BOMBEIROS

DEFESA CIVIL

AMAPÁSIMÃO A+

10.33.5 - à frente, na altura do peito, haverá fitas refletivas de 5 mm de largura, na cor cinza, tendo ao lado 

esquerdo o escudo da CEDEC e ao lado direito a bandeira do estado do Amapá;
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10.34 - Camisa de malha meia manga

10.34.1 - cor vermelha, azul marinho ou branca;

10.34.2 - confeccionada em malha poliviscose;

10.34.3 - o feitio é do tipo comercial, com gola olímpica e bainha simples;

10.34.4 - a gola é guarnecida por malha sanfonada (ribana) com 25mm de largura e as mangas findadas em 

bainha sanfonada;

10.34.5 - a identificação do posto ou graduação, seguida da sigla “BM”, do nome de guerra, tipo sanguíneo 

e fator RH deve ser aplicada do lado direito em bordado, na cor preta, aproximadamente a 80mm da borda inferior 

da gola, sendo as letras do tipo arial, normal, com 11mm de altura;

10.34.6 - será aplicado, através de bordado, o emblema do CBMAP na altura da identificação, do lado 

esquerdo do peito para a camisa vermelha. Nas costas da camisa modelo polo vermelha haverá a inscrição 

''BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ''. Se o militar estiver lotado no Diretoria De Segurança Contra Incêndio e 

Pânico e em operações será da seguinte forma: ''CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ'' logo abaixo 

''VISTORIADOR DISCIP''. Para a camisa azul modelo normal e pólo, trabalhado em bordado, haverá, do lado 

esquerdo do peito o distintivo da Defesa Civil Estadual e, nas costas, terá a inscrição ''DEFESA CIVIL AMAPÁ'';

10.34.7 - Haverá a bandeira do Estado do Amapá afixada do lado direito (45mm x35mm), a 45mm abaixo da 

linha dos ombros;

10.34.8 - será usada por dentro da calça

MAJ BM MILTON O+

EIRB OM SO  MB IE L
ID T RO AP

-R A

O P

C

VISTORIADOR

DISCIP

MAJ BM MILTON O+

MAJ BM MILTON O+

AMAPÁ

 

ESTADUAL

BOMBEIROS

AS  CEF IVE ILD
ESTADUAL

BOMBEIROSAMAPÁ

MAJ BM MILTON O+

Frente Costas

10.35 - Camiseta Vermelha Regata Masculina

10.35.1 - cor vermelha;

10.35.2 - confeccionada em malha poliviscose, feitio comercial, sem gola, sem mangas, com viés de 

acabamento;

10.35.3 - degolo e cava com acabamento de viés de 10mm, cobertura de duas agulhas, bainha de 20mm 

com cobertura de duas agulhas;

10.35.4 - a identificação do posto ou graduação, seguido da sigla “BM”, do nome de guerra, tipo sanguíneo 

e fator RH será bordada do lado direito do peito, em letras tipo arial com 11mm de altura, na cor preta,a 

aproximadamente 60mm do degolo;

10.35.5 - será aplicado, trabalhado em bordado, o emblema do CBMAP na altura da identificação, do lado 
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10.36 - Camiseta Vermelha Regata Feminina

10.36.1 - cor vermelha;

10.36.2 - confeccionada em malha poliviscose, feitio 

comercial, com gola, sem mangas com viés de acabamento;

10.36.3 - a identificação do posto ou graduação, seguido da 

sigla “BM FEM”, do nome de guerra, tipo sanguíneo e fator RH, 

aplicada do lado direito na parte frontal, por bordado, em letras tipo 

arial com 11mm de altura, na cor preta, aproximadamente a 60mm 

do degolo;

10.36.4 - será aplicado, trabalhado em bordado, o emblema 

do CBMAP na altura da identificação, do lado esquerdo do peito;

10.36.5 - a camiseta de Guarda Vidas receberá do lado 

esquerdo na parte frontal, uma faixa amarela em degrade com o 

dist int ivo do CBMAP com a inscrição ‘ ’OPERAÇÕES 

SALVAMENTO AQUÁTICO’’ centralizado em uma cruz, bordado 

ou em processo serigráfico de sublimação; nas costas a inscrição 

‘‘GUARDA VIDAS - AMAPÁ - LIFE GUARD’’;

10.36.6 - será usada por dentro do short do uniforme 7ºA.

SD BM FEM MARIA  A+

SD BM FEM MARIA  A+

A

 

D VIR DA AU S

G

LIFE GUARD

AMAPÁ

esquerdo do peito;

10.35.6 - a camiseta de Guarda Vidas receberá do lado esquerdo na parte frontal, uma faixa amarela em 

degrade com o distintivo do CBMAP com a inscrição ‘’OPERAÇÕES SALVAMENTO AQUÁTICO’’ centralizado em 

uma cruz, bordado ou em processo serigráfico de sublimação; nas costas a inscrição ‘’GUARDA VIDAS - AMAPÁ - 

LIFE GUARD;

10.35.7 - será usada por dentro do short do uniforme 7ºA.

SD BM JONAS A+ SD BM JONAS A+

A  D VIR DA AU S

G

LIFE GUARD

AMAPÁ

10.37 - Agasalho

10.37.1 - nas cores branca e vermelha, sendo esta última a predominante;

10.37.2 - confeccionado em tecido de tactel, sendo constituído de casaco e calça;

10.37.3 - o casaco tem mangas compridas com corte raglan e gola alta de 70mm de largura, com abertura 

frontal com fecho ecler separável de nylon em toda a extensão, punhos e cintura sanfonados de algodão para 

regulagem; bolsos nas duas laterais, embutidos, rente à costura, com 150mm;

10.37.4 - a calça tem aplicação de elástico de 40mm de largura na cintura, cadarço embutido para ajuste e 

as bainhas das pernas sanfonadas;
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10.38 - Short Masculino e feminino

10.38.1 - cor vermelha;

10.38.2 - confeccionado em tactel, sem braguilha, com dois bolsos frontais e um 

bolso na parte de trás do lado direito, afixado a 100 mm da linha da cintura ;

10.38.3 - com elástico de 40mm de largura na cintura, pregado com quatro agulhas, 

onde está inserido o cordão para ajuste na cintura, tendo um caseado para a passagem do 

MBEIROB O

 

SE

 

D M

 

IO L

P ITR A

O R

C AMAPÁ

OFICIAL                SUBTEN E SGT      CABO E SOLDADO

10.37.5 - possui um bolso chapado com os cantos inferiores chanfrados, sendo pregado na parte traseira, 

do lado direito, a uma distância de 50mm do pesponto inferior do cós, devendo ficar centralizado na parte direita 

traseira;

10.37.6 - possui as seguintes características para distinção do escalão hierárquico dos usuários:

a) Para Oficiais e Cadetes: em cada lado da calça apresenta duas listras de cadarço de algodão na cor 

branca, com 10mm de largura, aplicadas de um e de outro lado da costura das pernas, sendo separadas de 5mm 

uma da outra;

b) Subtenentes e Sargentos: com somente  uma listra de 10mm de cada lado da calça, aplicadas sobre a 

costura da perna;

OFICIAIS                 ST e SGT                   CB e SD                  Aluno SGT 

cordão;

10.38.4 - o comprimento das pernas é aproximadamente igual a 50% da altura do gancho;

10.38.5 - bainha da perna com dobra interna de 20mm, em overloque e pespontada, para o feminino, na 

costura lateral terá um cavado;

10.38.6 - o short do Guarda Vidas receberá do lado esquerdo na parte frontal, uma faixa amarela em 

degrade com o distintivo do CBMAP com a inscrição ‘’OPERAÇÕES SALVAMENTO AQUÁTICO’’ centralizado em 

uma cruz, bordado ou em processo serigráfico de sublimação;

10.38.7 - possui as seguintes características para distinção do escalão hierárquico dos usuários:

a) para Oficiais e Cadetes: apresenta duas listras de cadarço de algodão na cor branca, com 10mm de 

largura, em cada lado do calção, aplicadas de um e de outro lado da costura das pernas, sendo separadas 5mm 

uma da outra;

b) Subtenentes e Sargentos: com somente uma listra de 10mm de cada lado do calção, aplicadas sobre a 

costura da perna e aluno a sargento a listra será na cor amarela;

c) para Cabos e Soldados: sem listras.

Short feminino

Short masculino
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10.39 - Bermuda de Lycra ou short térmico

10.39.1 - cor preta;

10.39.2 - confeccionado em malha elástica, de corte justo, com o 

comprimento das pernas no terço médio superior das coxas;

10.39.3 - cintura arrematada por elástico ou um cordão embutido para 

ajuste.

10.40 - Camisa Térmica Manga Longa Vermelha e Mergulhador

10.40.1 - A Camisa Manga Longa Vermelha será confeccionada em  malha  com  84%  poliamida  e  16%  

elastano,  de  corte  reto, com detalhes na cor amarelo e vermelho,  com mangas compridas e a inscrição 

‘’BOMBEIROS’’, no peito o escudo CBMAP posicionado de acordo com o item 7.4.1, Ombro direito deve conter a  

bandeira do Estado do Amapá, cujas medidas devem respeitar as especificações do item 6.1.5. Com objetivo de 

proteger da ação solar, será usado por baixo dos uniformes 7ºA e 7ºB, em expedientes, guarda vidas, buscas e 

resgates 

10.40.2 - A Camisa Manga Longa Megulhador será confeccionada em malha  com  84%  poliamida  e  16%  

elastano,  de corte reto, com detalhes na cor amarelo e preto, com mangas compridas e a inscrição 

‘’MERGULHADOR’’ e a estampa do escudo Operações de Mergulho CBMAP nas costas, no peito o escudo 

CBMAP posicionado de acordo com o ítem 7.4.1. Ombro direito deve conter a  bandeira do Estado do Amapá, 

cujas medidas devem respeitar as especificações do item 6.1.5. Com objetivo de proteger da ação solar, será 

usado por baixo dos uniformes 7ºA , em expedientes, buscas e resgates e em operações de mergulho.

10.41 - Sunga

10.41.1 - cor preta;

10.41.2 - confeccionada em tecido de malha elástica, costurada em ponto de luva, com forro interno e 

cadarço embutido no cós para ajuste à cintura;

10.41.3 - possui as seguintes características para distinção do escalão hierárquico dos usuários:

a) para Oficiais e Praças especiais: apresenta duas listras de cadarço de algodão na cor branca, com 10mm 

de largura, em cada lado do calção, aplicadas de um e de outro lado da costura das pernas, sendo separadas de 

5mm uma da outra;

b) Subtenentes e Sargentos: com somente uma listra de 10mm de cada lado do calção, aplicadas sobre a 

costura da perna;

c) para Cabos e Soldados: sem listras

Oficiais                                              St e Sgt                                           CB e SD

Frente Costas
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10.42 - Maiô

10.42.1 - cor preta;

10.42.2 - confeccionado em tecido 83% lycra e 17% de elastano;

10.42.3 - a frente é lisa com decote em "U", com as alças possuindo tiras com 20mm de largura 

cruzando-se nas costas e pernas sem decotes tipo short;

10.42.4 - as costuras laterais são providas de acabamento em overloque, com aplicação de 

elástico nas cavas, e pernas; tudo com pesponto de máquina com duas agulhas (goleira);

10.42.5 - sendo provido, ainda, de forro interno tanto na parteda frente quanto na de trás;

10.42.6 - possui as seguintes características para a distinção do escalão hierárquico dos 

usuários:

a) para oficiais e cadetes: apresenta duas listras de cadarço de malha elástica da cor branca, 

com 10mm de largura em cada lado do maiô, aplicadas de um e de outro lado da costura, sendo 

separadas por 5mm uma da outra;

b) para Subtenentes e Sargentos: com uma listra em cada lado do maiô aplicada sobre a costura;

c) para os demais praças: sem listras.

Oficiais                 St e Sgt                     CB e SD

Frente Costas

10.43 - Sandálias

10.43.1 - de cor preta;

10.43.2 - de tiras, livres no calcanhar;

10.43.3 - a tira de borracha, em forma de forquilha, com três botões, se fixa no solado por três furos 

convenientemente dispostos.
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10.44 - Espada de Comandante Geral do CBMAP

10.44.1 - Lamina Adamascada confeccionada em chapa de aço inox AISI 420 com no mínimo 0,5 (zero 

vírgula cinco) mm de espessura; Comprimento: mínimo de 900 (novecentos) mm e no máximo 1200(mil e 

duzentos) mm; Forjada, tratada termicamente, polida manualmente, acabamento espelhado, adamascada com 

desenhos delineados e visíveis no verso; no anverso, acabamento dourado no alto relevo e preto no baixo relevo 

e com a seguinte inscrição: “ALIENAM VITAM ET BONA SALVARE”; Numerada individualmente;

10.44.2 - Bainha em couro laqueada com tinta preta brilhante, espelhado, com seções metálicas em 

bronze, cinzeladas à mão, sendo uma na altura do bocal, uma no terço superior e a última na ponteira, e no centro 

da seção superior, uma braçadeira com argola do mesmo material; Comprimento: mínimo de 910 (novecentos e 

dez) mm e máximo de 1210 (mil duzentos e dez) mm; Polida manualmente; Boqueira confeccionado em chapa de 

Latão 70/30 com no mínimo 0,5 (zero virgula cinco) mm de espessura; Argola confeccionada em Latão 70/30 na 

cor dourada com diâmetro de 2,5 (Dois vírgula cinco) mm a 3,5 (Três vírgula cinco) mm, com peso entre 03(Três) e 

04 (Quatro) gramas; Parafusos das guarnições da bainha com acabamento dourado;

10.44.3 - Cruzeta confeccionada em bronze fundido com aplique do símbolo dos Bombeiros Militares, à 

direita, e ramos de carvalho cinzelados à mão, à esquerda, folhados a ouro; Comprimento: mínimo de 100 mm e 

máximo de 200 mm; Polida manualmente; Acabamento espelhado; Dourada por processo eletroquímico;

10.44.4 - Cabo Confeccionado em ABS; Cor Branca; Peso: mínimo de 20 gramas e máximo de 30 gramas; 

Comprimento: mínimo de 80 mm e máximo de 90 mm; Injetado; Polido manualmente;

10.44.5 - Porca do punho Confeccionada em chapa Latão com no mínimo 3 mm de espessura; Peso: 

mínimo de 04 gramas e máximo de 05 gramas; Polido manualmente. Acabamento espelhado Dourada pelo 

processo eletroquímico

10.44.6 - Encosto Confeccionada em feltro na cor verde com no mínimo de 3 mm de espessura Cortado 

Caixa da espada, deve ser acondicionada, individualmente, em um estojo de madeira, com forração e tranca.

10.44.7 - Certificado de garantia 10 (anos) anos.

10.45 - Gandola Operacional/ Mecânico

10.45.1 - de cores azul marinho;

10.45.2 - costura linha nº 60 no tórax e costas; com fitas refletivas de 50mm de largura cor cinza nos bolsos e 

na costa; na manga direita possuem a bandeira do Amapá (65mm x 55mm) fixada a 45mm abaixo da linha dos 

ombros. Na manga esquerda possui o distintivo do CBMAP com 70mm de diâmetro afixado a 45mm abaixo da 

linha do ombro;

10.45.3 - comprimento abaixo do glúteo, sendo adicionado a este 100mm a mais do que está estipulado na 

tabela em anexo, aberta na frente, fechada por uma ordem de sete botões de dupla face, na cor preta, de 14mm, 

sendo o primeiro a 100mm da gola e os subsequentes a uma distância de 110mm entre eles, embutidos em uma 

carcela ("casa") de 40mm de largura; tendo seu corpo forrado em tecido duplo pespontado em xadrez (tipo 

matelassê) diagonal, partindo da costura do ombro até a linha da cintura;

10.45.4 - costas com pala de 120mm a 150mm, com variação de acordo com a pontuação, duas pregas 

laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as 
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aberturas voltadas para as laterais e afastadas 

60mm das cavas; o tecido será duplo e pespontado em xadrez (tipo matelassê) diagonal entre as duas pregas até 

a altura da cintura, inclusive a pala, sendo que esta costura em xadrez far-se-á partindo da pala e sendo continua 

a parte supra citada;

10.45.5 - à frente, na altura do peito, dois bolsos de 160mm x 130mm do tipo fole, com prega vertical de 

30mm de largura, pestanas de 60mm de altura, fechamento por meio de velcro embutido na pestana;

10.45.6 - a gola é de colarinho duplo, com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura, 

costurada no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro;

10.45.7 - mangas compridas com reforço retangular de 135mm(largura) x 195mm(comprimento) na altura 

dos cotovelos;

10.45.8 - punhos de 68mm de largura e transpasse de 78mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por 

meio de velcro para perfeito ajuste;

10.45.9 - bolsos inferiores: sendo costurados na mesma direção do bolso superior, a uma distância de 

165mm abaixo do superior e a 65mm de distância da borda do bolso à borda do botão. Sendo que, a confecção 

deste bolso deve seguir a proporção do bolso superior, sendo acrescidos 40mm a largura e 60mm o comprimento 

em cada um.

10.45.10 - as costuras das "casas" dos botões devem ser bem acabas e de boa qualidade, a fim de evitar 

que sejam desfiadas, descosturadas ou que atrapalhe o fechamento dos botões;

10.46 - Macacão mecânico

10.46.1 - tecido: Em tecido RIP STOP 33% algodão e 77% poliéster, na cor azul marinho;

10.46.2 - modelo: Costuras duplas, abertura frontal com zíper na mesma cor do tecido. Frente em corte 

reto, a gola é de colarinho duplo, com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura, costurada 

no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro. Dois bolsos na altura do 

peito, de 160mm x 130mm do tipo fole, com prega vertical de 30mm de largura, pestanas de 60mm de altura, 

fechamento por meio de velcro embutido na pestana. Será confeccionado os bolsos laterais medindo 220mm de 

largura por 240mm de altura (com prega tipo macho no meio), com lapela medindo 80mm de altura por 220mm de 

largura, presa com velcro de 20mm de altura por 180mm de largura (devidamente centralizada);

10.46.3 - manga longa: mangas compridas com reforço retangular de 135mm(largura) x 

195mm(comprimento) na altura dos cotovelos;

10.46.4 - punhos de 68mm de largura e transpasse de 78mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por 

meio de velcro para perfeito ajuste;

10.46.5 - costas: costas com pala de 120mm a 150mm, com variação de acordo com a pontuação, duas 

pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, 

tendo as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas; o tecido será duplo e pespontado em 

xadrez (tipo matelassê) diagonal entre as duas pregas até a altura da cintura, inclusive a pala, sendo que esta 

costura em xadrez far-se-á partindo da pala e sendo continua a parte supra citada;
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10.46.6- na cintura: elástico de 40mm de altura com aproximadamente 240mm de largura (sentido 

horizontal) e lingüeta reguladora, logo após termino do elástico, medindo 30mm de altura por aproximadamente 

70mm de largura (sentido horizontal), das costas, frente presa por velcro de forma que a peça possa ser ajustada 

na cintura;

10.46.7 - faixas refletivas: de 50mm na cor prata, na tampa dos bolsos, na altura do joelho, na união da parte 

xadrez com a lisa da perna da calça e na costa em cima das pregas de 60mm, partindo da pala para a cintura, e da 

extremidade da pala da direita para a esquerda;

10.46.8 - manga direita: será bordada a Bandeira do Estado do Amapá (65mm x 55mm) fixada a 45mm 

abaixo da linha dos ombros;

10.46.9 - manga esquerda: o distintivo do CBMAP com 70mm de diâmetro afixado a 45mm abaixo da linha 

do ombro.
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CAPITULO XI - Disposições transitórias e finais

11.1 - O Comandante Geral poderá cassar em definitivo o direito de usar uniformes desta Corporação 

Bombeiro Militar, concedido aos integrantes da Reserva ou Reformados que, fardados, se apresentarem 

incorretamente uniformizados ou tenham procedimento irregular, de acordo com este regulamento.

11.1.1 - O Bombeiro Militar, armado ou não, ao se descobrir, deverá conduzir a cobertura entre o braço 

esquerdo e o corpo, com a copa para fora. A pala do gorro deverá estar para frente e o militar deverá segurá-la com 

o polegar por cima e os demais dedos por baixo. A boina deverá estar com o emblema para a frente;

11.1.2 - O uso da cobertura será facultativo no interior das OBMs do CBMAP.

11.1.3 - O Bombeiro Militar deverá descobrir-se quando nas cerimônias fúnebres e religiosas ou no interior 

de templos e edifícios, ressalvando-se os casos em que estiver de serviço nesses locais ou em guardas de honra.

11.1.4 - Nenhuma tropa poderá sair a serviço se todos os seus componentes não estiverem usando o 

mesmo uniforme e equipamento, ressalvados os casos em que a tropa é constituída de frações destinadas a 

executarem tipos de serviços diferentes, ocasião em que esta regra deverá ser seguida em cada fração.

11.2 - As medalhas esportivas poderão ser usadas nos uniformes esportivos, mediante determinação.

11.3 - Os Bombeiros Militares do sexo masculino devem usar o cabelo de corte curto, barba e bigode 

raspados. Quando autorizado pelo respectivo comandante, poderão usar bigode 

aparado, cheio ou não, sendo que as extremidades não poderão ultrapassar o tamanho da boca. Não é 

autorizado o uso de costeletas, tipo suíças e nem tinturas nos cabelos. 

11.3.1 - O Bombeiro Militar que tiver que usar características diferentes do que foi estipulado neste artigo, 

em virtude de estética ou motivo de saúde, deverá requerer autorização ao respectivo comandante, justificando 

seu pedido por receita ou prescrição médica.

11.4 - As peças que compõem os uniformes e que os completam, terão seu tempo de duração determinado 

por ato do Comandante Geral, para fins de aquisição e distribuição.

11.5 - As peças de fardamento vencidas, serão recolhidas ao órgão provedor, através das unidades.

11.6 - As peças de fardamento, vencidas ou não, serão devolvidas ao órgão provedor, através de suas 

unidades, pelo pessoal licenciado ou excluído das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, por qualquer motivo.

11.6.1 - O Bombeiro Militar que extraviar ou inutilizar o uniforme ou peça do mesmo em ato de serviço, antes 

da época do respectivo vencimento, receberá outro mediante comprovação e/ou apresentação da peça 

inutilizada.

11.7 - Por determinação expressa do Comandante Geral, os Bombeiros Militares em serviço velado 

poderão usar traje civil no interior dos quartéis, repartições e estabelecimentos, em qualquer situação.

11.7.1 - Não se aplica a este artigo o uso de trajes esportivos.

11.8 - É proibido ao Bombeiro Militar quando utilizando qualquer um dos uniformes previstos neste 

regulamento e suas combinações, sobrepor a esses cordões, colares, pulseiras e outras formas de jóias e/ou 

bijuterias, que não estejam previstos neste regulamento.

11.8.1  É permitido a todos os Bombeiros Militares quando fardados o uso de relógio.

11.9 - Serão mantidos na subseção do Almoxarifado Geral, mostruários padrões de todas as peças 

previstas no presente regulamento, assim como os estoques de todas as peças e tecidos aprovados.

11.10 - Em decorrência do estabelecido neste regulamento, a Corporação manterá um sistema de 

distribuição de fardamento que venha permitir o total aproveitamento do estoque existente.

11.11 - Os uniformes ainda em uso na corporação, terão validade de um ano e meio, a contar da data de 

publicação deste Regulamento.

11.12 - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
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DECRETO  Nº  0454  DE  05  DE  FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.964, de 22 de dezembro de 2015,

RESOLVE:

Exonerar Michele da Silva Cortes do cargo em comissão 
de Assessor Técnico Nível I/Coordenadoria de Articulação 
Institucional, Código CDS-1, do Gabinete do Governador.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5821

DECRETO  Nº  0455  DE  05  DE  FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.964, de 22 de dezembro de 2015,

RESOLVE:

Nomear Kathelen Cristina Gomes de Sousa para 
exercer o cargo em comissão de Responsável Técnico 
Nível II - Regional/Coordenadoria de Articulação Regional, 
Código CDS-2, do Gabinete do Governador.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5815

DECRETO  Nº 0456  DE  05  DE  FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 0191/2020-GAB/DETRAN-AP,

RESOLVE:

Tornar sem efeito os Decretos nºs 5360 e 5361, de 16 de 
dezembro de 2019, publicados no Diário Oficial do Estado 
do Amapá nº 7064, de 16 de dezembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5807

DECRETO Nº  0457  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 024/2020-GAB/PROCON/AP,

RESOLVE:

Autorizar Eliton Chaves Franco, Diretor-Presidente do 
Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amapá, 
para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até 
a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de Reunião 
na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor 
(SENACON) com os PROCON’S Estaduais; 1ª Reunião 
do Colégio de Ouvidores do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor de 2020, bem como de reunião com a 
Coordenadoria do SINDEC/MJ, no período de 03 a 06 de 
fevereiro de 2020, sem ônus para o Estado.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5818

DECRETO Nº  0458  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 024/2020-GAB/PROCON/AP,

RESOLVE:

Designar Maria José dos Santos Campos, Chefe 
de Gabinete, para exercer, acumulativamente e em 
substituição, o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de 
Defesa do Consumidor do Estado do Amapá, durante o 
impedimento do titular, no período de 03 a 06 de fevereiro 
de 2020.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5820

DECRETO Nº  0459  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 0047/2020-GAB/IAPEN,

RESOLVE:

Autorizar Lucivaldo Monteiro da Costa, Diretor do 
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do 
Amapá, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-
AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 
Reunião Ordinária Coordenada pelo Conselho Nacional 
dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos 
Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ, nos 
dias 05 e 06 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5808
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DECRETO Nº  0460  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 0047/2020-GAB/IAPEN,

RESOLVE:

Designar Maria Elanes Lira da Silva, Chefe de Gabinete, 
para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo 
de Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do 
Estado do Amapá, durante o impedimento do titular, nos 
dias 05 e 06 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5816

DECRETO Nº  0461  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 0230/2020-SESA,

RESOLVE:

Autorizar João Bittencourt da Silva, Secretário de 
Estado da Saúde, para viajar da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar 
da 1ª Assembleia do CONASS, bem como da 1ª reunião 
ordinária da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, no 
período de 04 a 06 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5809

DECRETO Nº  0462  DE  05  DE   FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 0230/2020-SESA,

RESOLVE:

Designar Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, Secretária 
Adjunta de Gestão e Planejamento, para exercer, 
acumulativamente e em substituição, o cargo de Secretário 
de Estado da Saúde, durante o impedimento do titular, no 
período de 04 a 06 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5817

DECRETO  Nº  0463  DE  05  DE  FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.409, de 24 de novembro de 2009,

RESOLVE:

Exonerar Paulo Rocha dos Santos do cargo em comissão 
de Chefe de Unidade/Unidade de Orientação ao Cidadão/
Postos de Atendimento do Interior, Código CDS-1, do 
Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5823

DECRETO  Nº  0464  DE  05  DE  FEVEREIRO  DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.409, de 24 de novembro de 2009,

RESOLVE:

Nomear Aroldo de Melo Silva para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Unidade/Unidade de Orientação ao 
Cidadão/Postos de Atendimento do Interior, Código CDS-
1, do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2020-0205-0002-5824

PORTARIA  Nº 013/2020-GAB/GOV                  
 
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 nº 0664, de 08 
de abril de 2002,
 
RESOLVE:
 
Retificar os termos da Portaria nº 004/2020-GAB/GOV, de 
07.01.20, publicada no D.O.E nº 7080, de 09.01.20, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
            
“Designar os servidores abaixo relacionados, lotados 
neste Gabinete Governador, para se deslocarem da 
sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios 
de Laranjal do Jarí-AP e Vitória do Jari-AP, a fim de 
realizarem viagem acompanhando diversas Secretarias 
do Governo para preparação de Agenda e acompanhar 
visitas do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 
Waldez Góes; do Presidente do Congresso Nacional, 
Senador Davi Alcolumbre, e Bancadas Federal e Estadual 
aos referidos municípios, para Inauguração de obras do 
Governo do Estado e dos Municípios, Visita Técnica a 
diversas ações do GEA e Anúncio de Obras.”
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SERVIDOR PERÍODO
ANTONIO DE JESUS SOUSA 
ROCHA

09 a 12/01/20

ELINALDO DA SILVA DANTAS 09 a 12/01/20

JOSENILDO MENDES DA SILVA 10 a 12/01/20

ENIVALDO DA SILVA DANTAS 10 a 12/01/20

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macapá-
AP, 03 de fevereiro de 2020.
MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe de Gabinete do Governador
HASH: 2020-0205-0002-5830 

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
001/2018 – GAB/GOV
 
Instrumento Contratual: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 
001/2018-GAB/GOV.

Contratado: PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA 
EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 04.668.730/0001-16.
Contratante: ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO 
DO GABINETE DO GOVERNADOR.

Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 
001/2018-gab/gov, referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 
com fornecimento de peças e componentes, por chamado 
técnico, visando atender às necessidades do Gabinete do 
Governador.

Valor: R$ 36.653,98 (Trinta e seis mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) 
sendo R$ 10.780,66 (Dez mil, setecentos e oitenta 
reais e sessenta e seis) para reposição de peças e R$ 
25.873,32 (Vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e 
três reais e trinta e dois centavos) para manutenções.

Vigência: O prazo de vigência do Contrato será de 12 
(doze) meses, a contar do dia 06/02/2020.
Data de Assinatura: 05.02.2020.
 
Macapá (AP), 05 de Fevereiro de 2020.
MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe de Gabinete do Governador
HASH: 2020-0205-0002-5827

RETIFICA PORTARIAN° 001/2020 -SEAFRO
 
O SECRETÁRIO EXTRAORDINARIO DE POLITICAS 
PUBLICAS PARA OS AFRODESCENDENTES DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas através do decreto nº 0301 de 05 de 
fevereiro de 2018, eo que consta no art.1º da Lei Estadual 
1.700, de 17 de julho de 2012,alterado pela Lei Estadual 
2.124, de 02 de dezembro de 2016, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 142/2019/DPA/PR-FCP da Fundação 
Cultural Palmares,e
 
CONSIDERANDO o papel que a SEAFRO deve 
desempenhar enquanto articuladora de políticas públicas 
voltadas para as comunidades quilombolas do Estado do 
Amapá;

CONSIDERANDO a Ação de Distribuição de Alimentos 
a Grupos Populacionais Específicos – ADA,coordenada 
pela Fundação Cultural Palmares - FCP;
 
CONSIDERANDO ainda, a proposta de parceria sugerida 
pela FCP através do Oficio nº. 142/2019/DPA/PR-FCP, 
para transporte e distribuição de cestas de alimentos para 
o segmento quilombola, oriundas da ADA.
 
RESOLVE:
 
Art.1º - Designar os servidores e representantes da 
Sociedade Civil abaixo relacionados para comporem 
COMISSÃO que realizarão juntamente com os 
representantes das comunidades quilombolas, os 
procedimentos, em conformidade com as Normais 
Legais Especificas, necessários para o recadastramento 
das famílias residentes em comunidades quilombolas, 
beneficiárias de cestas de alimentos oriundas da Ação 
de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 
Específicos – ADA, coordenada pela Fundação Cultural 
Palmares – FCP. O recadastramento terá o objetivo de 
levantar informações atualizadas referentes à situações 
de insegurança alimentar, com prioridade a famílias 
quilombolas beneficiarias do Bolsa Família – BF e 
beneficiarias do Beneficio de Previdência Continuada 
- BPC,além de outras informações que subsidiem a 
identificação de famílias em situação de vulnerabilidade 
social, para possível enquadramento na ADA.

Art. 2º - A Comissão terá a participação da Sociedade Civil – 
Representantes Quilombolas para que os mesmos tenham 
a possibilidade de exercer o controle social em todos os 
atos executados. Não descartando em hipótese alguma os 
princípios norteadores da Administração Pública.
 
ONDE LÊ-SE:

NOME ORGÃO E-MAIL
Valdinete Silva da 
Costa

SEAFRO  valdinete.seafro@
gmail.com

Jeniffer dos Santos 
Pereira

SEAFRO  jenyffersp.meg@gmail.
com

 Natalia Rodrigues  
Jucá

SEAFRO  natalia23juca@gmail.
com

LEIA-SE:
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NOME ORGÃO E-MAIL
Valdinete Silva da 
Costa

SEAFRO  valdinete.seafro@
gmail.com

Jeniffer dos Santos 
Pereira

SEAFRO  jenyffersp.meg@gmail.
com

 Natalia Rodrigues  
Jucá

SEAFRO  natalia23juca@gmail.
com

Rui Guilherme de 
Farias

SEAFRO iurehliug@gmail.com

Representantes da Sociedade Civil abaixo:
 
ONDE LÊ- SE:

NOME COMUNIDADE  / ASSOCIAÇÃO
Jacob Fortunato de Souza Quilombo Mel  da Pedreira

Danielson Nascimento Padilha Associação Quilombola Lagoa 
dos Índios

Raimunda Nery de Souza Comunidade  São José do Mata 
Fome

LEIA-SE:

NOME COMUNIDADE  / ASSOCIAÇÃO
Jacob Fortunato de Souza Quilombo Mel  da Pedreira

Danielson Nascimento Padilha Associação Quilombola Lagoa 
dos Índios

Marcelo de Jesus Santos 
Correa

 Associação de Moradores da 
Comunidade de São Pedro dos 
Bois

Raimunda Nery de Souza Comunidade  São José do Mata 
Fome

Art.3º - Ficam expressamente revogadas as disposições 
em contrário.

Art.4º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 16 de janeiro de 2020.
Aluizo de Carvalho
Secretário – SEAFRO
Decreto GEA n.º 0301/2018
HASH: 2020-0205-0002-5828

PORTARIA Nº. 007/2020 – 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 nº 
0127/2019, de 07 de janeiro de 2019, e tendo em vista 
a autorização do excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado.

RESOLVE:

Art.1º - Autorizar o deslocamento do Oficial abaixo 
subscrito, da sede de suas atribuições em Macapá-AP, 
até a cidade de Brasília-DF, nos dias 27 e 28 de janeiro 
de 2020, para serviço de assessoramento, segurança e 
apoio institucional ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado.

- 2º Ten QOPMA Alex Augusto dos Santos Queiroz.

Art. 2º - De acordo com o art. 4º, alínea b, do Decreto 
nº 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, 24 de janeiro de 2020.                                                               
CLÁUDIO BRAGA BARBOSA – CEL QOPMC
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
HASH: 2020-0205-0002-5798

PORTARIA Nº 06/2020-CG/PGE

Modifica a Portaria nº 01/2020-CG/PGE; Dispõe a respeito 
da lotação temporária durante o estágio de adaptação de 
Procuradores do Estado, e dá outras providências.
 
O PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso 
das atribuições que lhe conferem o art. 11, incisos I, II e III 
e o art. 55, § 3º, todos da Lei Complementar nº 089, de 01 
de fevereiro de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de promover 
adequações à portaria que cuida da lotação temporária 
dos Procuradores do Estado recém nomeados,

RESOLVE: 

Art. 1º. O art. 1º da Portaria nº 01/2020-CG/PGE, de 23 de 
janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Durante o período de estágio, a lotação temporária 
dos Procuradores do Estado recém nomeados obedecerá 
o contido nas tabelas abaixo: 

SEMANAS DE 27 A 31 DE JANEIRO E 03 A 07 DE 
FEVEREIRO DE 2020

PJUD PLCC/PPCM PTRI
RENNAN DA 
FONSECA MELO

MANUELA ALMEIDA 
REZENDE CAMPOS

RODRIGO 
MARQUES 
PIMENTEL

RAUL AKEYB 
CUSTODIO SILVA

MAYARA 
LOURENÇO DO 
NASCIMENTO

SEMANA DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020
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PJUD PLCC/PPCM PTRI
MANUELA ALMEIDA 
REZENDE CAMPOS

RODRIGO 
MARQUES 
PIMENTEL

RENNAN DA 
FONSECA MELO

MAYARA 
LOURENÇO DO 
NASCIMENTO

 RAUL AKEYB 
CUSTODIO SILVA

SEMANA DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020
PJUD PLCC/PPCM PTRI

RODRIGO 
MARQUES 
PIMENTEL

RENNAN DA 
FONSECA MELO

MANUELA ALMEIDA 
REZENDE CAMPOS

 RAUL AKEYB 
CUSTODIO SILVA

MAYARA 
LOURENÇO DO 
NASCIMENTO

Art. 2º.  Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, todavia, seus efeitos retroagirão até à data de 
03 de fevereiro de 2020.
  
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador do Estado Corregedor, em 03 de 
fevereiro de 2020.
ANTONIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS
Procurador do Estado Corregedor
HASH: 2020-0205-0002-5854 

PORTARIA Nº 054, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

Exoneração de  Defensora Pública da funçãde 
Coordenadora do Núcleo Regional de Vitória do Jari.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO o resultado do 3º Processo de 
Remoção dos membros da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá nos termos do edital nº009/2019 – DPE/AP e 
da Portaria nº245/2019-DPE/AP,

RESOLVE:

Art.1º -EXONERAR a Defensora Pública MARIANA 
FERNANDES CARDOSO da função de Coordenadora do 
Núcleo Regional de Vitória do Jari, Código CNR, a contar 
de 03 de fevereiro do corrente ano.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 03 de fevereiro de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO

Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020
HASH: 2020-0205-0002-5785

PORTARIA Nº 055, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

Estabelece lotação de Defensora Pública no Núcleo 
Regional de Laranjal do Jari.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO o resultado do 3º Processo de 
Remoção dos membros da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá nos termos do edital nº009/2019 – DPE/AP e 
da Portaria nº245/2019-DPE/AP,

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER a lotação da Defensora Pública 
MARIANA FERNANDES CARDOSO no Núcleo Regional 
de Laranjal do Jari.

Art. 2º - A Defensora Pública a quem se refere o artigo 1º 
iniciará suas atividades no mencionado Núcleo no dia 03 
de fevereiro de 2020.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 03 de fevereiro de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020
HASH: 2020-0205-0002-5792

PORTARIA Nº 056, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

Estabelece lotação e nomeia Defensora Pública como 
Coordenadora do Núcleo Regional de Vitória do Jari.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER a lotação da Defensora Pública 
RENATA GUERRA PERNAMBUCO no Núcleo Regional 
de Vitória do Jari.

 
Art. 2º - NOMEAR a Defensora Pública RENATA GUERRA 
PERNAMBUCO como Coordenadora do Núcleo Regional 
de Vitória do Jari, Código CNR, da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá, a contar do dia 03 de fevereiro de 2020.
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Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Macapá, em 03 de fevereiro de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020
HASH: 2020-0205-0002-5793

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Publica do Estado do Amapá, por 
intermédio deste Pregoeiro, designado pela Portaria nº 
189/2019-DPE-AP, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que na data e horário abaixo indicados, 
fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tendo como critério de julgamento o 
MENOR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei nº 
10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 5.450/05, pelo Decreto 
Estadual 108/2018, Decreto Estadual n° 2.648/2007, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores para a contratação, em regime de 
execução indireta, de prestação de serviço de locação de 
Sistema de Gestão administrativa, mediante as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Início do Acolhimento das Propostas: 06/02/2020, às 
08h00min (Horário de Brasília).

Término do Acolhimento das Propostas: 18/02/2020 às 
08h00min (Horário de Brasília).

Abertura e classificação das propostas: às 08h00minh do 
dia 18/02/2020

Disputa: 18/02/2020 As 09h00min (Horário de Brasília)

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Macapá-AP 05 de janeiro de 2020.
Edgar Tiassu de Souza da Silva
Presidente CPL/DPE-AP
Decreto nº 1233/2019
HASH: 2020-0205-0002-5814

PUBLICIDADE
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02

Secretaria de Administração

PORTARIA Nº 087/01-2020-CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve,
 
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei nº 
0066/93, aos servidores abaixo relacionados, integrantes 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados 
no(a) SESA:
 
SERVIDOR(A) : Ena Rubia Furtado Correa de 
Sousa
CARGO           : Técnico em Enfermagem
MATRICULA    : 0029598-1-01
QUINQUENIO : 04/01/2012 a 02/01/2017
PERÍODO(S)   : 01/02 a 01/03, 02 a 31/03 e 01 a 
30/12/2020
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0747/2020.
 
SERVIDOR(A) : Irene Braga Esteves  
CARGO           : Técnico em Enfermagem  
MATRICULA    : 0062981-2-01  
QUINQUENIO : 20/06/2010 a 19/06/2015  
PERÍODO(S)   : 03/03 a 31/05/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0765/2020  
 
SERVIDOR(A) : Dianne Cristhine Pena da 
Silva  
CARGO           : Enfermeiro  
MATRICULA    : 0089821-0-01  
QUINQUENIO : 21/03/2012 a 20/03/2017  
PERÍODO(S)   : 01/03 a 29/05/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0801/2020  
 
SERVIDOR(A) : Maria Antonieta da Rocha 
Pereira  
CARGO           : Técnico em Enfermagem  
MATRICULA    : 0083462-9-01  
QUINQUENIO : 28/06/2010 a 23/03/2016  
PERÍODO(S)   : 01 a 30/03, 01 a 30/08/2020 e 
01/02 a 02/03/2021  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0831/2020  
 
SERVIDOR(A) : Heloisa Lucia Santos Almada 
Ribeiro  
CARGO           : Farmacêutico-Bioquimico  
MATRICULA    : 0062314-8-01  
QUINQUENIO : 19/03/2010 a 18/03/2015  

PERÍODO(S)   : 01  a 30/03, 01 a 30/07 e 01 a 
30/12/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0838/2020  
 
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2020.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD.
HASH: 2020-0205-0002-5801

PORTARIA Nº 088/01-2020-CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve,
 
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei nº 
0066/93, aos servidores abaixo relacionados, integrantes 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados 
no(a) SESA:
 
SERVIDOR(A) : José Domingos Sávio Lobo 
Brazão
CARGO           : Assistente Administrativo
MATRICULA    : 0034035-9-01
QUINQUENIO : 10/10/2010 a 09/10/2015
PERÍODO(S)   : 01 a 30/03, 01/05 a 29/06/2020
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0866/2020.
 
SERVIDOR(A) : Jaine José Farias dos Santos  
CARGO           : Enfermeiro  
MATRICULA    : 0046520-8-01  
QUINQUENIO : 02/01/2013 a 01/01/2018  
PERÍODO(S)   : 01 a 30/03, 01 a 30/05 e 01 a 
30/07/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0867/2020  
 
SERVIDOR(A) : Marcia de Sousa Pereira 
Furtado  
CARGO           : Fisioterapeuta  
MATRICULA    : 0062345-8-01  
QUINQUENIO : 17/04/2010 a 16/04/2015  
PERÍODO(S)   : 02/03 a 30/05/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0873/2020  

SERVIDOR(A) : Daiane Gláucia Baia Pinheiro  
CARGO           : Técnico em Enfermagem  
MATRICULA    : 0113621-6-01  
QUINQUENIO : 18/12/2013 a 17/12/2018  
PERÍODO(S)   : 01 a 30/03, 01 a 30/07 e 01 a 
30/11/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0868/2020  
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SERVIDOR(A) : Ocilene Maria Ferreira Guidão 
da Silva  
CARGO           : Nutricionista  
MATRICULA    : 0113651-8-01  
QUINQUENIO : 11/12/2013 a 09/01/2019  
PERÍODO(S)   : 02 a 31/03, 04/05 a 02/06 e 01 a 
30/10/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0872/2020  
 
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2020.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD.
HASH: 2020-0205-0002-5800

PORTARIA Nº 089/01-2020-CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve,
 
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei nº 
0066/93, aos servidores abaixo relacionados, integrantes 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados 
no(a) SESA:
 
SERVIDOR(A) : Sonia Hoana Morais de Jesus 
Costa
CARGO           : Técnico em Enfermagem
MATRICULA    : 0089717-5-01
QUINQUENIO : 22/06/2012 a 21/07/2017
PERÍODO(S)    : 01 a 30/03, 01 a 30/06/2020 e 01 
a 30/09/2021
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0863/2020.
 
SERVIDOR(A) : Regiany Rocha da Silva  
CARGO           : Técnico em Enfermagem  
MATRICULA    : 0113386-1-01  
QUINQUENIO : 17/12/2013 a 14/02/2019  
PERÍODO(S)   : 01 a 30/03, 01 a 30/05 e 01 a 
30/09/2020  
PROCESSO    : PRODOC nº 1038.0871/2020  
 
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2020.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD.
HASH: 2020-0205-0002-5802

PORTARIA Nº 116 /2020-SEAD
 
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
conferem os Decretos nº 1155 de 17 de abril de 2018, 
1535 de 14.05.2018, 0422 de 30.01.2019.

Considerando o contido no EDITAL Nº 001/2018 
ABERTURA – CONCURSO FUNDAÇÃO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE - FCRIA, retificado pelo Edital nº 

002/2018 e a necessidade de disciplinar a realização das 
demais etapas do concurso;

Considerando ainda, o contido no Ofício nº 47/2020 – 
GAB/FCRIA, de 29 de janeiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Comissão responsável pela realização 
da Etapa de Avaliação Psicológica, em conformidade com 
o disposto no item 13 do Edital nº 001/2018 de Abertura.

Art. 2º - A comissão será composta pelos servidores 
abaixo relacionados para, sob a Presidência do primeiro, 
realizarem os procedimentos relativos aos testes de 
Avaliação Psicológica.

NÚBIA CRISTINA PELAES DA SILVA – Presidente
IVANOELLY PATRÍCIA FORTUNATO TORRES  - 
Suplente
CHARLES KZAM DE LIMA – Membro
CIBELLE REGINA FERREIRA VALENTE – Membro            
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data d e sua 
publicação.
 
Macapá/AP, 05 de fevereiro de 2020.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração.
Decreto nº 1535/2018
HASH: 2020-0205-0002-5859

Secretaria de Educação

JUSTIFICATIVA 005/2020 -  SEED

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6º, da Instrução 
Normativa nº 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, 
das PD nº 2020PD00210, emitida 28/01/2020 no valor 
total de R$ 60.880,68, (Sessenta mil, oitocentos e 
oitenta reais e sessenta e oito centavos), à empresa 
FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, correspondente à 
NFS-e nº 4789 e 4823, Contrato nº 013/2019 – SEED, que 
tem como objeto a prestação de serviços de Agenciamento 
de Viagens, conforme Ata de Adesão de Registro de Preço 
nº 003/2018 – SEED do processo nº 164.542701/2019 - 
SEED, para atender a demanda geral da Secretaria de 
Estado da Educação – SEED, pelos seguintes motivos:

1º O serviço de Agenciamento de Viagens referente à PD 
mencionada que o mesmo já foi prestado.

2º Trata-se de contrato com pagamento de serviço 
imediato à disposição da SEED.

3º Há necessidade de liberação de passagens para 
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deslocamento da Secretaria de Educação.

4º É preciso possibilitar condições à empresa executora 
dos serviços para cumprir com atendimentos aos 
chamados desta SEED.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá-AP, 03 de Fevereiro de 2020.
Atenciosamente,
Keuliciane Moraes Baia
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão
Dec. nº 0159/2018 – GEA
HASH: 2020-0205-0002-5796

JUSTIFICATIVA 006/2020 – SEED

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6º, da Instrução 
Normativa nº 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 nº 2020PD00204, emitida 28/01/2020 no valor total de 
R$ 60.000,00, (Sessenta mil reais), à empresa NEW LINE 
SISTEMAS DE SEGURANÇÃ LTDA, correspondente à 
NFS-e nº 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 
7588, 7589, 7590 e 7591, Contrato nº 013/2019 – SEED, 
que tem como objeto a prestação de serviços de vigilância 
eletrônica, conforme Ata de Adesão de Registro de Preço 
nº 043/2018 – SEED do processo nº 285854/2019 - SEED, 
para atender a demanda geral da Secretaria de Estado da 
Educação – SEED, pelos seguintes motivos:

1º O serviço de vigilância eletrônica mencionado na PD 
2020PD00204 foi devidamente prestado.

2º Trata-se de contrato com pagamento de serviço 
imediato à disposição da SEED.

3º É preciso possibilitar condições à empresa executora 
dos serviços para cumprir com atendimentos aos 
chamados desta SEED.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá-AP, 05 de Fevereiro de 2020.
Atenciosamente,
Keuliciane Moraes Baia
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão
Dec. nº 0159/2018 – GEA
HASH: 2020-0205-0002-5848

PORTARIA Nº 0647/2020 – SAGEP/SEED

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 

fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1292.0022/2020
 
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, 
NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO – SAPE/
SEED, ADRIANA CRISTINA FERREIRA SOARES –
SAPE/SEED, IVANIRA SANTOS BARROS –COGEAMI/
SEED, ROMUALDO TELES FIGUEIREDO –NAD/SAGE/
SEED, LAURA FERREIRA DA SILVA –UDE/SEED, da 
sede de suas atribuições em Macapá –AP, até o Distrito 
de Bailique -AP, no dia 31 de janeiro a 05 de fevereiro 
de 2020, para realizar visita técnica nas escolas da rede 
e participar da cerimônia de Formatura dos alunos da 
Escola Bosque.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima 
nominados deverão encaminhar à COFIC/SEED, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório de 
viagem.

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá - AP, 31 de janeiro de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019          
HASH: 2020-0205-0002-5794

RESOLUÇÃO Nº 009/2020

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 009/2020-CEE/AP

CREDENCIA A ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA DO 
MACACOARI-EFAM, EM ITAUBAL/AP, PARA OFERTAR 
ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA.

A Presidente do Conselho Estadual de Educação no uso 
das atribuições legais que o cargo lhe confere de acordo 
com a Lei Estadual nº. 1282/2008, de 22 de dezembro de 
2008 o Decreto Governamental nº. 2478/2019, de 31 de 
maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá nº 6930 de 31 de maio de 2019 e de conformidade 
com o inciso XIV do Artigo 16 do Regimento Interno deste 
Conselho Estadual de Educação, aprovado pelo Decreto 
Governamental nº. 5236/2010 e considerando:

A Lei nº. 9.394/96;
Processo nº 010/2020-CEE/AP
Parecer nº 028/2019-CEE/AP;
A Resolução nº. 067/2019-CEE;
O Parecer nº. 11/2017- CEE/AP;
A Resolução n°. 62/2017-CEE/AP.
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RESOLVE:

Art. 1º- Credenciar a Escola Família Agroecológica do 
Macacoari-EFAM para ofertar etapas e modalidades de 
ensino da Educação Básica;

Art. 2º- Este Ato de Credenciamento é único e permanente;

Art. 3°- Os demais Atos emitidos por este Conselho 
obedecerão às exigências contidas na Resolução que 
trata da matéria referente à Autorização, Reconhecimento 
e Renovação de Reconhecimento;

Art. 4°- Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de 
Educação, em Macapá – AP, 03 de fevereiro de 2020.

MARIA MADALENA DE MOURA MENDONÇA
Presidente do CEE/AP
Decreto nº 2478/2019
HASH: 2020-0205-0002-5825

Secretaria de Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 001/2020 – SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 0126 de 07 de janeiro de 2019.

CONSIDERANDO:

I – A necessidade de constituir a Comissão Especial de 
Licitação – CEL da Secretaria de Estado da Ciência e 
Tecnologia- SETEC;

II – Em virtude da Exoneração dos cargos, de Alguns dos 
membros da Comissão em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º- Tornar sem efeito os termos da PORTARIA Nº 
003/2019 – SETEC/AP, que instituía a Comissão Especial 
de Licitação - CEL, desta setec, para o exercício 2019, 
com data de validade até 08 de março 2020.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA, em Macapá-AP, 05 de fevereiro de 2020.
RAFAEL PONTES LIMA
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia/AP
HASH: 2020-0205-0002-5845

PORTARIA Nº 002/2020 – SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 0126 de 07 de janeiro de 2019.

CONSIDERANDO:

I – A necessidade de constituir a Comissão Especial de 
Licitação – CEL da Secretaria de Estado da Ciência e 
Tecnologia- SETEC;

II – A manutenção de condições dos procedimentos 
licitatórios pertinentes à aquisição e/ ou contratação de 
bens e serviços para administração pública necessários 
a execução dos programas/ ações planejadas para o 
exercício/2020.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo relacionados, sob 
a presidência do primeiro para comporem a comissão 
especial de licitação – CEL/SETEC, a contar do dia 08 de 
março, do corrente ano.

DAYANE GOMES FURTADO UCHÔA – Presidente;
DIENNY SALOMÃO FURTADO – Membro;
DELMA DA SILVA FARIAS – Membro;

Art. 2º - A vigência da comissão será de 01 (ano) a contar 
da data de assinatura desta portaria;

Art. 3° - Compete a comissão a prática de todos os atos 
necessários ao processamento e julgamento das licitações 
desta Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia;

Art. 4º - O presidente será substituído em suas ausências 
e impedimentos eventuais pelo segundo membro 
designado.

Art. 5° - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA, em Macapá-AP, 05 de fevereiro de 2020.
RAFAEL PONTES LIMA
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia/AP
HASH: 2020-0205-0002-5844

Secretaria de Desporto e Lazer

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item IIl do artigo 6° da Instrução 
Normativa nº 0001/2016 , de 01 de junho de  2016 , 
emitida pela Controladoria -Geral do Estado do Amapá , a     
Secretaria   de   Estado   do   Desporto    e Lazer/ SEDEL 
justifica neste ato a necessidade de pagamento fora da 
ordem cronológica da PD 2019PD00217, emitida em 
02/12/2019, no valor de R$ 62.040,00 (sessenta e dois 
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mil e quarenta reais) a Empresa LINK INFORMÁTICA 
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 31.169.707/0001-
50 correspondente  ao processo n° 15000125/2019 de 
Reconhecimento de Dívida, alinhando como razões que 
passa a expender:

1°- O pagamento imediato se impõe como consectário da 
natureza. O instrumento tem por objetivo o reconhecimento 
de dívida da empresa Link Informática Eireli-ME 
referente a prestação de serviços de instalações de rede 
lógica na estrutura administrativa da SEDEL, bem como 
serviços de recargas de torners e cartuchos.

2°- Conforme Nota de Empenho nº 2019NE00179, no valor 
de R$ 62.040,00 (sessenta e dois mil e quarenta reais), 
o pagamento será efetuado à(s) empresa (s) contratada 
(s) em até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal/
Fatura devidamente certificada pelo setor competente.

Observa-se que a obrigação de pagamento de multa com 
aplicação da respectiva atualização financeira em caso 
de inadimplemento da administração o possui inclusive 
normativa Art.55 lnc. Il da Lei 8.666/93.

3°- Os serviços foram prestados de maneira regular por 
parte da empresa, honrando   com   seus compromissos 
integralmente perante esta Secreta ria.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

E   assim   sendo, postula pelo acolhimento das razões 
ora expendidas.

Macapá, 30 de janeiro de 2020.
JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
Secretário da SEDEL
Decreto nº 3342/2019
HASH: 2020-0205-0002-5832

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item Il do artigo 6° da Instrução 
Normativa nº 000112016, de 01 de junho de 2016, 
emitida pela Controladoria - Geral do Estado do Amapá, 
a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer/ SEDEL 
apresenta justificativa para a necessidade de pagamento 
fora da ordem cronológica da PD 2020PD00003, emitida 
em 28/01/2020, no valor de R$ 40.582,00(quarenta mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais), a Empresa VIP 
EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, correspondente ao 1º 
Termo Aditivo do contrato nº009/2018, conforme consta 
nos autos do processo nº 15000184/2019-SEDEL/GEA 
prestação de serviços de locação de veículos automotores, 
alinhando como razões que passa a expender:

1°- O pagamento imediato se impõe como consectário 
da natureza da prestação do serviço imprescindível 
a fim de atender as entregas de documento, serviços 
administrativos de servidores em outras secretarias, 

bem como viagens de servidores para outros municípios 
para a realização de diversas atividades técnicas e 
administrativas com sanções Administrativas pela 
retenção dos pagamentos devidos.

2°- Conforme contrato nº009/2018, cláusula quinta do 
valor contratual e das condições de pagamento.

O pagamento será efetuado a(s) empresa(s) contratada(s), 
em até 30 dias, após a regular execução do serviço, 
mediante o processamento normal de liquidação e 
liberação dos recursos financeiros pela secretaria de 
estado da fazenda ( SEFAZ).

Observa-se que a obrigação de pagamento de multa com 
aplicação da respectiva atualização financeira em caso 
de inadimplemento da administração o possui inclusive 
normativa Art.55 lnc. Il da Lei 8.666/93.

3°- Os serviços foram prestados no ano de 2019, mês 
de novembro através da nota fiscal nº 802 com a devida 
certificação e certidões atualizadas.

4°- Os serviços foram prestados de maneira contínua, 
sem nenhuma paralização por parte da empresa, mesmo 
estando com pagamento atrasado, honrando   com   seu 
compromisso integralmente perante esta Secreta ria.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

E   assim   sendo, postula pelo acolhimento das razões 
ora expendidas.

Macapá, 05 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
Secretário da SEDEL
Decreto nº 3342/2019
HASH: 2020-0205-0002-5842

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item Il do artigo 6° da Instrução 
Normativa nº 000112016, de 01 de junho de 2016, 
emitida pela Controladoria - Geral do Estado do Amapá, 
a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer/ SEDEL 
apresenta justificativa para a necessidade de pagamento 
fora da ordem cronológica da PD 2020PD00009, emitida 
em 29/01/2020, no valor de R$ 19.872,00(dezenove 
mil, oitocentos e setenta e dois reais), a Empresa VIP 
EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, correspondente ao 1º 
Termo Aditivo do contrato nº009/2018, conforme consta 
nos autos do processo nº 15000184/2019-SEDEL/GEA 
prestação de serviços de locação de veículos automotores, 
alinhando como razões que passa a expender:

1°- O pagamento imediato se impõe como consectário 
da natureza da prestação do serviço imprescindível 
a fim de atender as entregas de documento, serviços 
administrativos de servidores em outras secretarias, 
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bem como viagens de servidores para outros municípios 
para a realização de diversas atividades técnicas e 
administrativas com sanções Administrativas pela 
retenção dos pagamentos devidos.

2°- Conforme contrato nº009/2018, cláusula quinta do 
valor contratual e das condições de pagamento.

O pagamento será efetuado a(s) empresa(s) contratada(s), 
em até 30 dias, após a regular execução do serviço, 
mediante o processamento normal de liquidação e 
liberação dos recursos financeiros pela secretaria de 
estado da fazenda ( SEFAZ).

Observa-se que a obrigação de pagamento de multa com 
aplicação da respectiva atualização financeira em caso 
de inadimplemento da administração o possui inclusive 
normativa Art.55 lnc. Il da Lei 8.666/93.

3°- Os serviços foram prestados no ano de 2019, mês 
de dezembro através da nota fiscal nº 821 com a devida 
certificação e certidões atualizadas.

4°- Os serviços foram prestados de maneira contínua, 
sem nenhuma paralização por parte da empresa, mesmo 
estando com pagamento atrasado, honrando   com   seu 
compromisso integralmente perante esta Secreta ria.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

E   assim   sendo, postula pelo acolhimento das razões 
ora expendidas.

Macapá, 05 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
Secretário da SEDEL
Decreto nº 3342/2019
HASH: 2020-0205-0002-5841

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item Il do artigo 6° da Instrução 
Normativa nº 000112016, de 01 de junho de 2016, 
emitida pela Controladoria - Geral do Estado do Amapá, 
a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer/ SEDEL 
apresenta justificativa para a necessidade de pagamento 
fora da ordem cronológica da PD 2020PD00015, 
emitida em 03/02/2020, no valor de R$ 29.808,00(vinte 
e nove mil, oitocentos e oito reais), a Empresa VIP 
EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, correspondente ao 1º 
Termo Aditivo do contrato nº009/2018, conforme consta 
nos autos do processo nº 15000184/2019-SEDEL/GEA 
prestação de serviços de locação de veículos automotores, 
alinhando como razões que passa a expender:

1°- O pagamento imediato se impõe como consectário 
da natureza da prestação do serviço imprescindível 
a fim de atender as entregas de documento, serviços 
administrativos de servidores em outras secretarias, 

bem como viagens de servidores para outros municípios 
para a realização de diversas atividades técnicas e 
administrativas com sanções Administrativas pela 
retenção dos pagamentos devidos.

2°- Conforme contrato nº009/2018, cláusula quinta do 
valor contratual e das condições de pagamento.

O pagamento será efetuado a(s) empresa(s) contratada(s), 
em até 30 dias, após a regular execução do serviço, 
mediante o processamento normal de liquidação e 
liberação dos recursos financeiros pela secretaria de 
estado da fazenda ( SEFAZ).

Observa-se que a obrigação de pagamento de multa com 
aplicação da respectiva atualização financeira em caso 
de inadimplemento da administração o possui inclusive 
normativa Art.55 lnc. Il da Lei 8.666/93.

3°- Os serviços foram prestados no ano de 2019, mês 
de dezembro através da nota fiscal nº 830 com a devida 
certificação e certidões atualizadas.

4°- Os serviços foram prestados de maneira contínua, 
sem nenhuma paralização por parte da empresa, mesmo 
estando com pagamento atrasado, honrando   com   seu 
compromisso integralmente perante esta Secreta ria.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

E   assim   sendo, postula pelo acolhimento das razões 
ora expendidas.

Macapá, 05 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
Secretário da SEDEL
Decreto nº 3342/2019
HASH: 2020-0205-0002-5840

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item Il do artigo 6° da Instrução 
Normativa nº 000112016, de 01 de junho de 2016, 
emitida pela Controladoria - Geral do Estado do Amapá, 
a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer/ SEDEL 
apresenta justificativa para a necessidade de pagamento 
fora da ordem cronológica da PD 2020PD00016, emitida 
em 03/02/2020, no valor de R$ 27.972,00(vinte e sete 
mil, novecentos e setenta e dois reais), a Empresa VIP 
EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, correspondente ao 1º 
Termo Aditivo do contrato nº009/2018, conforme consta 
nos autos do processo nº 15000184/2019-SEDEL/GEA 
prestação de serviços de locação de veículos automotores, 
alinhando como razões que passa a expender:

1°- O pagamento imediato se impõe como consectário 
da natureza da prestação do serviço imprescindível 
a fim de atender as entregas de documento, serviços 
administrativos de servidores em outras secretarias, 
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bem como viagens de servidores para outros municípios 
para a realização de diversas atividades técnicas e 
administrativas com sanções Administrativas pela 
retenção dos pagamentos devidos.

2°- Conforme contrato nº009/2018, cláusula quinta do 
valor contratual e das condições de pagamento.

O pagamento será efetuado a(s) empresa(s) contratada(s), 
em até 30 dias, após a regular execução do serviço, 
mediante o processamento normal de liquidação e 
liberação dos recursos financeiros pela secretaria de 
estado da fazenda ( SEFAZ).

Observa-se que a obrigação de pagamento de multa com 
aplicação da respectiva atualização financeira em caso 
de inadimplemento da administração o possui inclusive 
normativa Art.55 lnc. Il da Lei 8.666/93.

3°- Os serviços foram prestados no ano de 2019, mês 
de novembro através da nota fiscal nº 803/çlm/çlk com a 
devida certificação e certidões atualizadas.

4°- Os serviços foram prestados de maneira contínua, 
sem nenhuma paralização por parte da empresa, mesmo 
estando com pagamento atrasado, honrando   com   seu 
compromisso integralmente perante esta Secreta ria.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

E   assim   sendo, postula pelo acolhimento das razões 
ora expendidas.

Macapá, 05 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
Secretário da SEDEL
Decreto nº 3342/2019
HASH: 2020-0205-0002-5839

Secretaria de Infraestrutura

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2020 – SEINF/GEA

Processo nº 196.250515/2018-SEINF

DAS PARTES:

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, por intermédio daSECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA – SEINF,   CONTRATADA: A 
Empresa, ENGETOR LTDA - EPP. 

FUNDAMENTO LEGAL – Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da 
Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal, Tomada de Preço nº 003/2019-
CPL/SEINF/GEA, conforme previsto no artigo 22, II, § 2º  
combinado com o artigo 23 “b”, da Lei nº 8.666/93. 

OBJETO - Constitui objeto do presente Instrumento a 
AMPLIAÇÂO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE 
TEMPO INTEGRAL SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO 
DE SANTANA-AP.

DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS -  
O Contratante pagará à Contratada, pela obra/serviços 
prestados o valor de R$ 1.700.401,87 (Um milhão, 
setecentos mil, quatrocentos e um reais e oitenta e 
sete centavos), será custeada no Programa de Trabalho: 
12.362.0031.1047, Natureza de Despesa: 4.4.90.51, 
Fonte de Recurso 101 - Recursos  de Transferência da 
União.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - A obra deverá ser 
executada no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) 
dias, e serão contados a partir do  5º (quinto) dia útil do 
recebimento da Ordem de Execução de Serviços-OES.

DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo  da vigência do contrato para a conclusão da 
obra objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses, com 
validade após a data de assinatura e eficácia legal após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União e 
Diário Oficial do Estado.

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2020.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 0790/2018
CONTRATANTE 
HASH: 2020-0205-0002-5813

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE N° 34/2019

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

A Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF/GEA, 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SEMA/GEA a Licença de Instalação de 
n° 34/2019/SEMA para a obra de Construção da Sede da 
Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Amapá, 
Município de Macapá/AP. Não foi determinado o Estudo 
de Impacto Ambiental.

Macapá-AP, 30 de janeiro de 2020.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto n°0790/26.03.2018
HASH: 2020-0205-0002-5837

PORTARIA (P) n.º 034/2020-SEINF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 
0790, de 26 de março de 2018.
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RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público a indicação dos servidores abaixo 
relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal do 
Governo do Estado do Amapá, lotados nesta SEINF, 
como FISCAIS DE OBRA e GESTOR DO CONTRATO Nº 
002/2020-SEINF/GEA, cujo objeto trata da CONCLUSÃO 
DE PAVILHÃO DE SEGURANÇA MÁXIMA - IAPEN, NO 
MUNICÍPIO DE MACAPA/AP.

Art. 2º - O prazo de atuação como fiscal da obra, se inicia 
com a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo setor 
competente, se estendendo até a conclusão dos serviços, 
com a emissão do Termo de Verificação e Recebimento 
da Obra.

FISCAL DA OBRA
Técnico em Infraestrutura: LUISMAR NEVES 
RODRIGUES.  

GESTOR DO CONTRATO
JOSÉ ADENALDO SANTOS BITTENCOURT

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,em 
Macapá 03/02/2020.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA
Dec. nº 0790/2018
HASH: 2020-0205-0002-5822

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº011/2020-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 
de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância com 
o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 
2005, tendo em vista o contido no Ofício nº 012/2020 – 
GAB/SEPI.       

RESOLVE:      

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 003/2020-SIMS, de 
17 de janeiro de 2020 que autorizou o deslocamento do 
Servidor, Kamilo dos Santos Santa Rosa, Assessor Nível 
II CDS-2, que se deslocaria da sede de suas atribuições 
Macapá/AP até Município de Oiapoque, no período de 16 
a 19 de dezembro de 2019, com objetivo de participar da 
segunda reunião do COGEPI na aldeia Anawerá, BR – 
156/AP.

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

Macapá/Ap. 03 de fevereiro de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS

Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019
HASH: 2020-0205-0002-5795

PORTARIA Nº012/2020-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro 
de 2005, tendo em vista o contido no Ofício nº22/2020 – 
SEAFRO/GAB/GEA e Processo nº 026/2020 - SIMS.       

RESOLVE:      

Art. 1º Autorizar o deslocamento da Servidora, Natália 
Rodrigues Jucá, Secretária Executiva CDS-1, que se 
deslocará da sede de suas atribuições Macapá/AP até o 
Município de Ananindeua, em Belém/PA, no período de 04 
a 07 de fevereiro de 2020, com objetivo de acompanhar 
os processo de liberação e translado de 1.458 cestas 
básicas do Programa ADA – Ação de Distribuição de 
Alimentos para comunidades quilombolas

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

Macapá/Ap. 03 de fevereiro de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019
HASH: 2020-0205-0002-5797

PORTARIA Nº 013/2020-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 
de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância com 
o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 
2005, considerando o Memo nº 048/2020 - GAB/SIMS.       

RESOLVE:      

Art. 1º Designar a Servidora: DIENE FERREIRA FLEXA 
– Assistente Social, para responder como Secretária 
Executiva do Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Travestis do Amapá – CELGBT/AP, 
em substituição a Servidora JACKELINE CORREA 
BRANDÃO CHIQUITIN - Analista de Planejamento e 
Orçamento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29/01/2020.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 02• Nº 7.098104     Diário Oficial

Macapá/Ap. 05 de fevereiro de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019
HASH: 2020-0205-0002-5847

Secretaria Do Trabalho

e Empreendedorismo

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TEMPORÁRIO Nº 016/2020-SETE

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 
as partes signatárias:

1. GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.394.577/0001-25, com sede na Av. FAB, nº. 87, Centro, 
Macapá-AP, neste ato representado pelo (a) Secretaria 
de Estado do Trabalho e Empreendedorismo - SETE, 
através do (a) Sr. (a) KARLA MARCELLA FERNANDES 
CHESCA, nomeado (a) pelo Decreto nº 0017/2019 de 
02/01/2019, brasileira (a), solteiro (a), C.I n º 002575973 
– RN, CPF 067.113.784-07, domiciliada e residente nesta 
cidade à Rua. Hamilton Silva Centro nº 1065, que por força 
do presente Aditivo de Contrato passa a ser denominado 
CONTRATANTE;

2. MAIARA ARAUJO ARRUDA, CI 711874-AP, CPF 
011.119.981-67, Brasileira, residente à Rua 26 de Julho, 
nº 1280, Bairro Buritizal, na cidade de Macapá - AP, 
doravante designado CONTRATADA;

Firmam o presente 1º Termo Aditivo, nos termos da Lei 
Estadual n° 1.724 de 21 de dezembro de 2012, Portaria 
n° 035/2013-SEAD/GEA, D.O.E nº 5405, de 08.02.13 e 
seguintes cláusulas assim pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda 
(Da Vigência) do CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TEMPORÁRIO nº 016/2020-SETE, passando a vigorar 
o presente termo aditivo de 01/01/2020 a 30/06/2020, 
conforme faculta a legislação vigente.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2019.
CONTRATANTE
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE
Decreto nº 0017/2019 de 02/01/2019
CONTRATADA
MAIARA ARAUJO ARRUDA
HASH: 2020-0205-0002-5790

PORTARIA Nº. 009/2020 – SETE

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, nos termos dos Artigos 122, 
123 e incisos, da Constituição do Estado do Amapá e, 
considerando o contido no Memo. nº 007/2020 – CA/
SETE, de 03 de fevereiro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR os servidores JUNIELSON PESSOA 
PEREIRA, Gerente de Núcleo do Artesanato e Produção 
Familiar, código CDS-2. Matrícula nº 0118575-6, 
CLODOALDO VIEIRA DINIZ Assessor Técnico, matrícula 
nº 9645365 como condutor do veículo, para se deslocarem 
da sede de suas atribuições de Macapá/AP até o município 
de PEDRA BRANCA/AP no período de 06/02/2020, com 
objetivo de prestar apoio logístico no transporte de matéria 
(Cipó-titica), coletada de maneira legal, atendendo à 
solicitação do Mestre Artesão MOACIR MARQUES DOS 
SANTOS Nº SICAB: AP. 0810.0000063.02.

Art. 2º – Esta Portaria vigorará a partir de 06/02/2020, 
revogando-se as disposições em contrário.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, em 03/02/2020.
Karla Marcella Fernandes Chesca
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo/
SETE
Decreto nº 0017/2019 de 02/01/2019
HASH: 2020-0205-0002-5786

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TEMPORÁRIO Nº 063/2020-SETE

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 
as partes signatárias:

1. GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.394.577/0001-25, com sede na Av. FAB, nº. 87, Centro, 
Macapá-AP, neste ato representado pelo (a) Secretaria 
de Estado do Trabalho e Empreendedorismo - SETE, 
através do (a) Sr. (a) KARLA MARCELLA FERNANDES 
CHESCA, nomeado (a) pelo Decreto nº 0017/2019 de 
02/01/2019, brasileira (a), solteiro (a), C.I n º 002575973 
– RN, CPF 067.113.784-07, domiciliada e residente nesta 
cidade à Rua. Hamilton Silva Centro nº 1065, que por força 
do presente Aditivo de Contrato passa a ser denominado 
CONTRATANTE;

2. JANE CAMLA MAGNO DE SÁ LOPES, CI 074325-AP, 
CPF 746.176.482-91, Brasileira, residente à Av. Cleveland 
de Sá Cavalcante nº 2419, Bairro Buritizal, na cidade de 
Macapá - AP, doravante designado CONTRATADA;
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Firmam o presente 1º Termo Aditivo, nos termos da Lei 
Estadual n° 1.724 de 21 de dezembro de 2012, Portaria 
n° 035/2013-SEAD/GEA, D.O.E nº 5405, de 08.02.13 e 
seguintes cláusulas assim pactuadas

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula 
Segunda (Da Vigência) do CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TEMPORÁRIO nº 063/2020-SETE, passando a vigorar 
o presente termo aditivo de 01/01/2020 a 31/08/2020, 
conforme faculta a legislação vigente.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2019.
CONTRATANTE
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE
Decreto nº 0017/2019 de 02/01/2019
CONTRATADA
JANE CAMILA MAGNO DE SÁ LOPES
HASH: 2020-0205-0002-5791

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TEMPORÁRIO Nº 008/2020-SETE

1. GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.394.577/0001-25, com sede na Av. FAB, nº. 87, Centro, 
Macapá-AP, neste ato representado pelo (a) Secretaria 
de Estado do Trabalho e Empreendedorismo - SETE, 
através do (a) Sr. (a) KARLA MARCELLA FERNANDES 
CHESCA, nomeado (a) pelo Decreto nº 0017/2019 de 
02/01/2019, brasileira (a), solteiro (a), C.I n º 002575973 
– RN, CPF 067.113.784-07, domiciliada e residente nesta 
cidade à Rua. Hamilton Silva Centro nº 1065, que por força 
do presente Aditivo de Contrato passa a ser denominado 
CONTRATANTE;

2. EMILY DE OLIVEIRA TULLER, CI 145808 (2ª Via) 
POLITEC/AP, CPF 946.788.392-91, Brasileiro, residente 
á Av. Coriolano Jucá, nº 435, Bairro Centro, na cidade de 
Macapá - AP, doravante designado CONTRATADO;

Firmam o presente 2º Termo Aditivo, nos termos da Lei 
Estadual n° 1.724 de 21 de dezembro de 2012, Portaria 
n° 035/2013-SEAD/GEA, D.O.E nº 5405, de 08.02.13, e 
alterada pela Lei Estadual nº 2.147 de 14 de março de 
2017, D.O.E. Nº 6400, de 16.03.2017, com as seguintes 
cláusulas assim pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda 
(Da Vigência) do CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TEMPORÁRIO nº 008/2020-SETE, passando a vigorar 
o presente termo aditivo de 01/02/2020 a 30/06/2020, 
conforme faculta a legislação vigente.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2019.
CONTRATANTE
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE

Decreto nº 0017/2019 de 02/01/2019
CONTRATADO
EMILY DE OLIVEIRA TULLER
HASH: 2020-0205-0002-5787

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO Nº 008/2020

PROCESSO Nº 4.000.113/2019/IMAP
INTERESSADO(A): ADENILZA PESSOA DOS SANTOS
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE 
TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL - APAT
DECISÃO Nº 008/2020 - GAB/SEMA

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano 
de Manejo Florestal – APAT, a partir de requerimento 
formulado por Adenilza Pessoa dos Santos.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista 
as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, 
art. 7º do Decreto Estadual nº 3.325/2013, e arts. 1º, caput 
e § 1º, 5º, caput e § 1º, da Instrução Normativa MMA nº 
4/2006, combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 
0811/2004, com a redação que lhe foi conferida pela 
Lei Estadual nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei 
Estadual nº 2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 
0165/1994, adoto o relatório e os fundamentos expostos 
na Manifestação nº 25/2020/ASTECJUR-SEMA/PGE, de 
16 de janeiro de 2020, emitida pela Assistência Técnico-
Jurídica junto a esta Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA, a qual passa a fazer parte integrante 
da presente decisão, e resolvo INDEFERIR o pedido de 
APAT, ante a ausência de cumprimento dos requisitos.

Notifique-se a interessada, acompanhada com cópia 
desta decisão, informando-a na oportunidade sobre a 
possibilidade de solicitar nova APAT, cujo pedido deverá 
ser instruído em novos autos administrativos, contendo 
todos os documentos e elementos previstos na IN MMA 
nº 4/2006.

Caso reste infrutífera a notificação acima, publique-se 
esta decisão no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Remeto os autos à Secretaria do Gabinete para o 
cumprimento das determinações acima.

Macapá, 29 de janeiro de 2020.
JOSIANE ANDRÉIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente – Em Exercício
HASH: 2020-0205-0002-5789

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
Nº 003 /2019 – UEAP- SEMA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
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SUPERVISIONADO (OBRIGATÓRIO) QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ - UEAP E A SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE - SEMA, OBJETIVANDO OPORTUNIZAR 
AOS ACADÊMICOS CONVIVÊNCIA EM CONTEXTOS 
PROFISSIONAIS EM QUE PODERÃO ATUAR

CLÁUSULA 1ª – Fundamentação Legal

O Estágio, de acordo com a Lei Federal n.º 11.788/08 
de setembro de 2008, constitui ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular, 
em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos.

CLÁUSULA 2ª – Do Objeto

Constitui objeto deste Termo de Cooperação Técnica o 
provimento de campo de Estágios para Estudantes com 
matrícula e frequência regular em cursos ofertados pela 
Universidade do Estado do Amapá devidamente atestados 
pelas referidas instituições, conforme determina a Lei 
Federal nº. 11.788/2008.

CLÁUSULA 4ª – Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
São obrigações das instituições de ensino, em relação 
aos estágios de seus educandos:

Parágrafo Primeiro – O estágio, como ato educativo 
escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor-orientador designada pela 
instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 
comprovado por vistos nos relatórios referidos no art. 7º, 
inciso IV da Lei Federal n.° 11.788/2008 e por menção de 
aprovação final.

Parágrafo Segundo – O plano de atividades do estagiário, 
elaborado em acordo com partes, será incorporado ao 
termo de compromisso.

Parágrafo Terceiro – O seguro de acidentes pessoais 

é de responsabilidade da Instituição de Ensino na qual 
o estudante encontra-se regularmente matriculado e 
com frequência efetiva, a mesma deverá emitir termo de 
compromisso que deverá ser assinado pelo educando, 
parte concedente do estágio e a instituição de ensino.

CLÁUSULA 6ª–Da vigência

O prazo de duração deste Termo de Cooperação Técnica 
é de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua assinatura.

Macapá, 27 de dezembro de 2019.
_____________________________
Robério Aleixo Anselmo Nobre
SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
HASH: 2020-0205-0002-5788

Secretaria de Cultura

PORTARIA Nº 016/2020 – SECULT

O Secretário de Estado da Cultura do Amapá/SECULT, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei nº. 1073 em seu artigo 9º, inciso XVIII, seção II, anexos 
IX, X e Decreto nº. 0621 de 13 de fevereiro de 2019, e 
tendo em vista o contido no Memorando nº 025/2020 – 
CDC/SECULT.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a homologação da nomeação do servidor 
Sandro Rogério da Conceição – Chefe de Unidade/CDC/
SECULT, na fiscalização do evento “Festividade em 
Honra a São Pedro”, ocorrido no dia 01 de fevereiro de 
2020, no município de Macapá.

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
Macapá (AP), 05 de fevereiro de 2020.
EVANDRO COSTA MILHOMEN
Secretário de Estado de Cultura
Decreto nº 0621/2019
HASH: 2020-0205-0002-5826

PUBLICIDADE
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PORTARIA Nº 002, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O DIRETOR–PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ-EAP, no uso 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 0659 de 15 
de março de 2019, e

Considerando a data festiva referente ao aniversário da 
cidade de Macapá;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica determinado que não haverá expediente no 
dia 04 de fevereiro de 2020;

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura 
e será publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.
  
JORIELSON BRITO NASCIMENTO
Diretor-Presidente/EAP

HASH: 2020-0205-0002-5799

Universidade Estadual do Amapá

EDITAL Nº 028/2019- PROEXT/UEAP

COMUNICADO 01

Diante da indisponibilidade do Sistema Acadêmico da UEAP, 
a Comissão responsável pelo Processo de Seleção PIBEX 
deliberou que as inscrições no Processo Seletivo de bolsistas 
de Extensão, regido pelo Edital n° 028/2019-PROEXT/UEAP, 
poderão ser efetuadas sem a apresentação do histórico e 
declaração de matrícula. No entanto, assim que o sistema 
for normalizado, os candidatos serão convocados para 
apresentação dos referidos documentos, conforme exigido 
no mencionado Edital.

Macapá, 09 de dezembro de 2019.
Janaína Freitas Calado
Presidente da Comissão
Portaria n° 131/2019-UEAP
HASH: 2020-0205-0002-5835

EDITAL Nº 028/2019- PROEXT/UEAP
 
RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA: HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES
 
A Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT e a Comissão Responsável pelo PS PIBEX (instituída pela Portaria n° 131/2019-
UEAP), observadas as disposições legais e no uso de suas atribuições, tornam público:

Resultado da Primeira Etapa: HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES, que compreende o resultado parcial* da análise dos 
documentos apresentados para seleção de orientadores e bolsistas de PROJETOS e PROGRAMAS DE EXTENSÃO, 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Extensão da UEAP (PIBEX- UEAP):

INSCRIÇÃO ACADÊMICO ORIENTADOR  TITULAÇÃO DO 
ORIENTADOR MODALIDADE SITUAÇÃO

001 SARAH RIBEIRO ROMÁRIO DUARTE 
SANCHES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

002 MARA SILVA DOS SANTOS ROMÁRIO DUARTE 
SANCHES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

003 ADRIANA GABRIELA REIS SILVA ROMÁRIO DUARTE 
SANCHES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

004 SAMEA DA SILVA AMARAL ALANA CARINE SOBRINHO 
SOARES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

005 ÍTALO VITURINO RUDULEIRO CRUZ ALANA CARINE SOBRINHO 
SOARES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

006 EVELY CRISTINA DA SILVA REIS ANTONIA FLADIANA 
NASCIMENTO DOS SANTOS ESPECIALISTA PROJETO HOMOLOGADA

007 ROSIAS PEREIRA VIEIRA ANGELA DO CEU UBAIARA 
BRITO DOUTORA PROGRAMA HOMOLOGADA

008 ANTONIO MARCOS GOUVEIA 
BRITO

ANGELA DO CEU UBAIARA 
BRITO DOUTORA PROGRAMA HOMOLOGADA

009 CRISTIANO WARLEY RABELO 
RIBEIRO GABRIEL ARAÚJO DA SILVA DOUTOR PROJETO HOMOLOGADA

010 AMANDA MONTSERRAT HERRERA 
DE SOUZA

EDNA DOS SANTOS 
OLIVEIRA DOUTORA PROGRAMA HOMOLOGADA
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011 RODRIGO WILLIAMS DA SILVA 
RIBEIRO

RAIMUNDA KELLY SILVA 
GOMES DOUTORA PROJETO HOMOLOGADA

012 SAMIRES YURI OLIVEIRA DOS 
SANTOS

ANGELA DO CEU UBAIARA 
BRITO DOUTORA PROGRAMA HOMOLOGADA

013 EMANNUELLE MARIA GOMES 
CASTRO

RAIMUNDA KELLY SILVA 
GOMES DOUTORA PROJETO HOMOLOGADA

014 IAGO YAN GUIMARÃES MOURA DA 
ROCHA

DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA 
ASSIS MESTRE PROGRAMA HOMOLOGADA

015 ALINE VÂNIA DA SILVA FREITAS DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA 
ASSIS MESTRE PROGRAMA HOMOLOGADA

016 FLÁVIA RAIANE OLIVEIRA GUEDES JANAÍNA FREITAS CALADO DOUTORA PROJETO HOMOLOGADA

017 EVLEN TAMILLE SILVA DO CARMO GABRIEL ARAÚJO DA SILVA DOUTOR PROJETO HOMOLOGADA

018 MAIARA FERREIRA MARTINS
MARIA DANIELLE 

FIGUEIREDO GUIMARÃES 
HOSHINO

DOUTORA PROJETO HOMOLOGADA

019 VICTOR PINHEIRO BARCESSAT GABRIEL ARAÚJO DA SILVA DOUTOR PROJETO HOMOLOGADA

020 PATRÍCIA DE ARAÚJO DOS 
SANTOS

ANGELA DO CEU UBAIARA 
BRITO DOUTORA PROGRAMA HOMOLOGADA

021 THAYSSA BARBOSA JORGE LUIS MIRANDA 
ANDRADE ESPECIALISTA PROGRAMA HOMOLOGADA

022 ERALDO PANTOJA CAVALCANTE GERLANY DE FÁTIMA DOS 
SANTOS PEREIRA DOUTORA PROJETO HOMOLOGADA

023 TAINARA CAVALCANTE PINTO FRANCESCO MARINO MESTRE PROGRAMA HOMOLOGADA

024 AGATHA MICHELLY MENDES ALVES KELLY CRISTINA 
NASCIMENTO DAY DOUTORA PROGRAMA HOMOLOGADA

025 KEILANE DA COSTA SOUZA RAMON DE OLIVEIRA 
SANTANA MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

026 GENA REIS BRITO RAMON DE OLIVEIRA 
SANTANA MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

027 ANNE EMANUELLE RABELO 
MARQUES

DARLAN COUTINHO DOS 
SANTOS DOUTOR PROJETO HOMOLOGADA

028 DIOGO DIAS DA SILVA FRANCISCO MARLON DA 
SILVA GOMES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

029 MARIA CLARA PEREIRA ALMEIDA 
LEAL

PAULA SIBBELE SOUZA 
SANTOS ESPECIALISTA PROGRAMA HOMOLOGADA

030 SILMARA DOS SANTOS SOUZA FERNANDO GALVÃO 
RABELO MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

031 DANIELA DE SOUSA SILVA FRANCISCO MARLON DA 
SILVA GOMES MESTRE PROJETO HOMOLOGADA

032 - ELICE MARTINS NOBRE ESPECIALISTA PROJETO

NÃO 
HOMOLOGADA 
(desatendimento 
ao item 6.5.1. do 

Edital).

(*) RESULTADO PARCIAL: a primeira etapa compreende a análise da documentação apresentada no momento da 
inscrição, que, de acordo com o Comunicado 01, em razão da indisponibilidade do Sistema Acadêmico da UEAP, os 
acadêmicos candidatos à bolsa ficaram desobrigados de apresentar a declaração de matrícula e histórico escolar. 
Neste sentido, ressalta-se que a apresentação dos referidos documentos, de caráter eliminatório, deverão ocorrer em 
data futura, conforme esclarecimentos constantes no Comunicado 01, para a análise da Comissão responsável.
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2020.
 
Comissão Responsável pelo PS PIBEX 
Portaria n. 131/2019-UEAP
HASH: 2020-0205-0002-5829

EDITAL Nº 028/2019- PROEXT/UEAP
RETIFICADO

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO MODALIDADE: PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO
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A Reitoria da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), através da Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a Resolução n° 409/2019, torna público o presente Edital para seleção de orientadores e bolsistas 
de PROJETOS e PROGRAMAS DE EXTENSÃO, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Extensão da UEAP (PIBEX- 
UEAP), observadas as disposições legais aplicáveis à espécie e as normas contidas neste Edital e seus anexos, conforme segue.
 
1. DA NATUREZA DO PROGRAMA
 
1.1. O Programa Institucional de Bolsa de Extensão da Universidade do Estado do Amapá (PIBEX/UEAP), em consonância com 
a Política de Extensão, tem por finalidade incentivar as atividades de extensão universitária, com vistas a promover a formação 
universitária amparada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por meio da interlocução teoria/prática com a 
sociedade, de forma a contribuir para uma efetiva ação transformadora, mediante interação recíproca. 
 
1.2. O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) apresenta os seguintes objetivos:

I. - Articular o ensino e a pesquisa da universidade em atividades que promovam transformação social;
J. I - Despertar a compreensão da responsabilidade social da universidade pública; 
K. II - Contribuir para a formação profissional de recursos humanos com senso crítico e responsabilidade social;
L. V - Estimular o protagonismo do acadêmico no planejamento, execução e avaliação de atividades de extensão;
M. - Estimular uma maior articulação entre ensino e pesquisa, através de ações de extensão;
N. I - Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação em atividades sociais, científicas, tecnológicas e artístico-
culturais;
O. II - Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de extensão, bem como estimular o exercício da 
cidadania e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas sociais; 
VIII - Apoiar o processo de integralização da Extensão universitária nos currículos dos cursos de graduação da UEAP.

2. DO OBJETO DO PRESENTE EDITAL
 
2.1. O presente edital, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Extensão da Universidade do Estado do Amapá (PIBEX/
UEAP), objetiva conceder bolsas de extensão a discentes da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, selecionados pelo 
respectivo coordenador do Projeto ou Programa de Extensão, conforme requisitos e regras definidos neste edital.
 
3. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
 
3.1. As propostas de Plano de Trabalho de Extensão poderão estar vinculadas a um projeto ou programa já cadastrado na PROEXT.
 
3.1.1. Professores ou técnicos que não participem ou coordenem projetos e/ou programas de extensão, poderão 
submeter uma proposta de plano de trabalho de extensão.

3.1.2. Para fins de contabilização da carga horária, professores ou técnicos que submeterem a proposta de plano de trabalho 
de extensão relacionada à um projeto ou programa de extensão, serão considerados orientadores e coordenadores de 
projeto ou programa (ver resolução nº 320/2018, item 3.1 do formulário de preenchimento do PAID).
 
3.1.3. Para fins de contabilização da carga horária, professores ou técnicos que submeterem a proposta de plano de 
trabalho de extensão não relacionada à um projeto ou programa de extensão, serão considerados apenas orientadores 
(ver resolução nº 320/2018, item 3.1 do formulário de preenchimento do PAID).
 
3.2. O orientador deverá ser um docente ou técnico da UEAP, seguindo a política de extensão da UEAP (resolução nº 
358/2019) que coordene ou participe de um projeto ou programa de extensão cadastrado na PROEXT. 
 
3.2.1. No caso do docente ser professor temporário, substituto ou voluntário, o mesmo deverá comprovar permanência 
na Instituição durante o período de vigência da Bolsa de Extensão (um ano) e indicar um coorientador do quadro efetivo 
da UEAP, com mesma titulação ou superior. 
 
3.3. O orientador poderá indicar coorientadores, pesquisadores e/ou professores da UEAP ou de outras instituições de pesquisa 
e/ou ensino superior com titulação mínima de Especialista. 
 
3.4. Cada professor ou técnico com doutorado poderá submeter, no máximo, 05 propostas de plano de trabalho de extensão, 
com mestrado no máximo 03 propostas e com especialização no máximo 01 proposta. A cota de bolsas por orientador será 
limitada e dar-se-á conforme o quadro abaixo:
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Cotas de Vagas por orientador
Titulação Carga Horária Cotas de bolsas

Doutor 40 horas ou DE 3

Mestre 40 horas ou DE 2

Especialista 40 horas ou DE 1

3.4.1. Em caso de ao final do processo de seleção houver bolsas excedentes, os professores ou técnicos que tenham 
seus projetos de extensão formalmente cadastrados na PROEXT, poderão assumir um total de 05 (cinco) bolsas se for 
professor ou técnico doutor e 03 (três) se for professor ou técnico com mestrado, respeitada a ordem de classificação 
referente à pontuação mais alta no Currículo Lattes do orientador. 
 
3.5. O acadêmico que se candidatar a mais de uma solicitação de bolsa será desclassificado.

3.6.  Os orientadores não poderão ultrapassar as cotas definidas no item 3.4, somadas as bolsas contempladas nos 
Editais PIBEX 2019, salvo a exceção do item 3.4.1. 
 
3.7. A UEAP não se obriga a custear os Projetos/Programas de Extensão dos acadêmicos bolsistas, mesmo que estejam 
cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT). 

3.8. As bolsas só serão efetivadas, mediante assinatura do Termo de Compromisso, para aqueles que não possuírem 
pendências na PROEXT.
 
4. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
 
4.1. As inscrições de candidatos à bolsa deverão ser feitas na Divisão de Extensão/PROEXT no período de 05/12/2019 
a 10/01/2020, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.  
 
4.2. As propostas devidamente identificadas deverão ser encaminhadas à Divisão de Extensão, em envelope identificado.
 
4.2.1. Deverão ser encaminhados: 

I - Ficha de Inscrição (Anexo I);
II - Ficha de Inscrição do Coorientador (caso seja indicado, Anexo II);
III - Ficha de Avaliação Curricular do Orientador (Anexo III);
IV - Currículo Lattes do Orientador;
V - Plano de Trabalho de Extensão do Bolsista com identificação (digital);
VI - Plano de Trabalho de Extensão do Bolsista sem identificação (digital);
VII - Currículo Lattes do Aluno;
VIII- Histórico Escolar do Acadêmico atualizado (quando for o caso) e certificado pela Divisão de Registro e Controle Acadêmico 
(DRCA);
IX - Declaração de matrícula certificada pela Divisão de Registro e Controle Acadêmico (DRCA);
X - Declaração Negativa de Vínculo Empregatício (ANEXO VII).
 
4.2.2. Os Planos de Trabalho de Extensão do Bolsista (identificado e não identificado) deverão ser entregue em versão 
digital (CD/DVD em formato pdf ou doc).
 
5. DAS BOLSAS
 
5.1. Serão ofertadas 18 (dezoito) bolsas podendo ser ampliada até 30 bolsas, conforme a disponibilidade financeira 
da UEAP e distribuído conforme quadro abaixo:

Modalidades Descrição Vagas

Bolsista de Extensão modalidade 
Projeto

É o acadêmico que desenvolve um plano de 
trabalho de extensão remunerado relacionado 
a um projeto de extensão sob a orientação de 
um professor ou técnico com título de doutor 

ou mestre. Ou É o acadêmico que desenvolve 
um plano de trabalho de extensão remunerado 

sob orientação de um professor ou técnico 
com título de doutor ou mestre.

De 10 até 20 bolsas
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Bolsista de Extensão modalidade 
Programa

É o acadêmico que desenvolve um plano de 
trabalho remunerado que está inserido em um 
programa de extensão sob a orientação de um 

professor ou técnico com título de doutor ou 
mestre

De 8 até 10 bolsas

 
5.2. O Projeto ou Programa de Extensão mencionado no item 5.1 abrange os já registrados e em vigência na Divisão 
de Extensão da UEAP ou novos a serem propostos.
 
5.2.1. O plano de trabalho de extensão é um conjunto limitado de ações de caráter educativo, social, cultural ou 
tecnológico, com objetivo específico e prazo inferior a um ano.
 
5.2.2. Projeto de Extensão se constitui em um conjunto de ações processuais contínuas de caráter educativo, social, 
cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O projeto pode articular um conjunto de planos 
de trabalho.
 
5.2.3. Programa de Extensão se constitui como um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, 
oficinas, eventos e prestação de serviço) interligados às atividades de ensino e pesquisa, com duração mínima de dois 
anos e máxima de cinco anos.
 
5.3. O acadêmico que fizer jus ao benefício da Bolsa de Extensão receberá durante o período de vigência da bolsa uma 
mensalidade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pagos pela UEAP.
 
5.3.1. Os depósitos dos valores mensais correspondentes às bolsas da UEAP serão realizados em conta corrente 
aberta pelo bolsista em uma agência bancária, preferencialmente agência do Banco do Brasil.
 
5.3.2.  A carga horária semanal das atividades do acadêmico será de 20 (vinte) horas, em turno diverso do horário 
regular de aulas, a ser desenvolvido essencialmente para fins acadêmicos, não gerando vínculo empregatício ou 
trabalhista.
 
5.3.3. A vigência da bolsa passará a valer a partir da data estipulada no termo de compromisso, em fevereiro de 
2020 até janeiro de 2021, podendo ser renovada por mais 12 (doze) meses, desde que o orientador submeta novo 
plano de trabalho para concorrência no edital subsequente, bem como da disponibilidade orçamentária e financeira da 
Universidade.
 
5.4. Entende-se por renovação a continuidade do Plano de Trabalho de Extensão, solicitadas pelo orientador.
 
5.5. A Comissão responsável pelo processo de seleção PIBEX irá analisar os pedidos de renovação, obedecendo aos 
seguintes critérios:

a. Carta do orientador com justificativa;
b. Plano de Trabalho complementar.
 
5.6. Não haverá restrições quanto à idade e ao fato de o acadêmico ser graduado em outro curso.
 
6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO - ORIENTADOR
 
6.1. Possuir titulação de doutor, mestre ou especialista, conforme tabela do item 3.4;
 
6.2. Manter o Currículo Lattes atualizado no CNPq;
 
6.3. Ser docente da UEAP no ato da inscrição;
 
6.4. Não ter débito, de qualquer natureza, com a PROEXT- UEAP;
 
6.5.  O professor ou técnico candidato a orientador será responsável pelos seguintes procedimentos:
 
6.5.1. Escolher e indicar acadêmicos candidatos a bolsista, verificando se apresentam perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas em seu projeto e se atendem aos requisitos explicitados neste Edital.
 
6.5.2. Se necessário, indicar coorientador para auxiliar na orientação do Plano de Trabalho de Extensão do bolsista.
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6.5.3. Apresentar um Plano de Trabalho de Extensão do bolsista diferenciado para cada acadêmico.

7. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO - BOLSISTA DE EXTENSÃO
 
7.1. O acadêmico pode ser indicado a bolsista de extensão mediante o atendimento das seguintes condições:

a. Estar regularmente matriculado em um curso graduação da UEAP;
b. Possuir rendimento acadêmico igual ou superior a 60% no semestre anterior à solicitação da bolsa;
c. Apresentar histórico escolar atualizado e certificado pela Divisão de Registro e Controle Acadêmico (DRCA);
d. Ter o currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
e. Não ter débito, de qualquer natureza, com a PROEXT/UEAP.
f. Não é permitido acumular outras bolsas, nem possuir vínculo empregatício, para que possam dedicar-se integralmente 
às atividades de extensão e às responsabilidades assumidas com a execução do Plano de Trabalho.
 
8. DO PLANO DE TRABALHO DE EXTENSÃO
 
8.1. O Plano de Trabalho de Extensão deverá ser escrito na Língua Portuguesa.
 
8.2. O Plano de Trabalho deve refletir originalidade, relevância e, de preferência, apresentar comprovação de viabilidade 
técnica e financeira, ficando sob a responsabilidade de cada professor ou técnico demonstrar a disponibilidade de 
recursos necessários à viabilização da execução da proposta.
 
8.3. A quantidade de Planos de Trabalho de Extensão apresentados pelo orientador deverá obedecer ao limite de cotas 
por titulação do item 3.4.
 
8.4. O Plano de Trabalho de Extensão deverá ter entre 5 (cinco) e 10 (dez) páginas enumeradas a partir da estrutura 
textual e conter a seguinte estrutura mínima: I) Introdução; II); Objetivos (Gerais e Específicos); III) Metodologia 
(Materiais e Métodos); IV) Cronograma e V) Referências.
 
8.5. O Plano de Trabalho deve ser dimensionado para um ano de atividades, visando à geração de resultados a serem 
produzidos pelo bolsista, na forma de Relatório Parcial e Relatório Final, de pôster e/ou de resumo a ser apresentado 
por ocasião da Jornada de Extensão da UEAP.
 
8.5.1. O Relatório Final deve ser redigido obedecendo às normas da Revista Samaúma – Revista de Extensão da 
UEAP, seguindo os formatos de artigo ou relato de experiência.
 
8.6. Os projetos que não estiverem de acordo com as normas constantes neste Edital serão desclassificados.
 
9. DOS COMPROMISSOS DO ORIENTADOR

9.1. Escolher e indicar o estudante com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas em 
seu projeto de extensão; 
 
9.2. Orientar o extensionista nas diferentes fases do projeto de extensão, incluindo a elaboração dos relatórios parcial e 
final, bem como na divulgação dos resultados em seminários, livro de resumos de congressos e em demais publicações; 
 
9.3. Acompanhar a frequência mensal do bolsista, devendo enviar à Divisão de Extensão documento de frequência 
assinado até o quinto dia do mês subsequente (ANEXO IV), estando sujeito ao não recebimento da bolsa em caso de 
não entrega da frequência.
 
9.3.1. A manutenção da bolsa de extensão estará condicionada à entrega da frequência mensal pelo bolsista. Em caso 
de que não seja feita a entrega da frequência, a bolsa será suspensa até a entrega do documento, sendo permitida 
a reversão da situação, tão somente uma vez, mantendo-se inadimplente por mais de uma ocasião a bolsa será 
automaticamente cancelada.
 
9.4. Preparar o extensionista para a apresentação em evento técnico-científico a ser promovido pela UEAP; 

9.5. Estar presente no evento técnico-científico promovido pela UEAP, no momento da apresentação dos trabalhos sob 
sua orientação, salvo falta justificada; 
 
9.6. Incluir o nome do extensionista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos 
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resultados tiveram a sua participação efetiva; 
 
9.7. Quando for o caso, solicitar por meio de justificativa formal ao Comitê de Atividades de Extensão a exclusão ou 
substituição do extensionista do projeto ou programa.
 
10. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA DISCENTE
 
10.1. Não possuir, na vigência da bolsa, vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa; 
 
10.2. Executar o Plano de Trabalho aprovado, sob a orientação do orientador;
 
10.3. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão; 
 
10.4. Preencher e assinar a frequência mensal, com anuência do orientador, que deve ser entregue na Divisão de 
Extensão (ANEXO IV).
 
10.5. Participar ativamente de eventos extensionistas definidos pelo orientador e pela Pró-Reitoria de Extensão; 
 
10.6. Apresentar, após 06 (seis) meses de vigência do período da bolsa, relatório parcial do projeto de extensão 
contendo os resultados parciais (ANEXO V) e histórico acadêmico atualizado.
10.7. Apresentar o resultado final do Plano de Trabalho de Extensão, redigido obedecendo às normas da Revista 
Samaúma – Revista de Extensão da UEAP, seguindo os formatos de artigo ou relato de experiência.
 
10.8. Apresentar o trabalho final, em formato de comunicação oral, em evento técnico-científico a ser promovido pela 
UEAP; 
 
10.9. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de extensionista bolsista PIBEX/
UEAP; 
 
10.10. O bolsista deverá apresentar rendimento acadêmico igual ou superior a 60% (sessenta por cento).
 
10.11. O não cumprimento das normas estabelecidas neste Edital deverá ser justificado por escrito junto à PROEXT/
UEAP. O Comitê de Atividades de Extensão avaliará a justificativa e será responsável por emitir um parecer sobre a 
mesma.
 
10.12. Devolver à UEAP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e 
compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos;

10.13. O bolsista que não apresentar o Relatório Parcial na data estabelecida terá uma prorrogação de até 15 (quinze) 
dias para entrega do mesmo, desde que apresente uma justificativa plausível. Caso contrário, terá sua bolsa suspensa.
 
11. DO CANCELAMENTO DA BOLSA DE EXTENSÃO
 
11.1. A bolsa de extensão será cancelada nos seguintes casos:
 
a) Conclusão do curso de graduação; 
b) Trancamento de matrícula; 
c) Desistência da bolsa ou do Curso; 
d) Abandono do Curso; 
e) Prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da UEAP, garantida 
a ampla defesa e o contraditório; 
f) Descumprimento de condições estabelecidas em Termo de Compromisso; 
g) Término ou cancelamento do Programa ou Projeto de Extensão; 
h) Descumprimento das atribuições de bolsista previstas no Plano de Trabalho de Extensão. 
 
12. DA SUBSTITUIÇÃO DO ORIENTADOR 
 
12.1. Caso ocorra algum impedimento legal, afastamento para qualificação (Mestrado ou Doutorado) do orientador, é possível 
a substituição do mesmo, desde que tenha sido indicado um coorientador no momento da submissão do projeto, e o mesmo 
apresente título com perfil equivalente ao do orientador. Em caso de substituição, o professor ou técnico coorientador deverá 
ser professor ou técnico da UEAP e obedecer ao limite de cotas por titulação do item 3.4.
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13. DA SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA DE EXTENSÃO
 
13.1. A qualquer tempo o orientador poderá solicitar o desligamento ou substituição do bolsista, por meio de justificativa 
formal enviada ao Comitê de Atividades de Extensão.
 
13.1.1. O pedido de desligamento deverá ser acompanhado do relatório do projeto, contendo os resultados obtidos pelo 
aluno e um cronograma atualizado. A partir do segundo mês de bolsa, a inexistência de resultados não será justificada, 
visto que é dever do orientador acompanhar a frequência mensal do aluno (conforme item 9.3 deste Edital).
 
13.2. Até o nono mês de vigência da bolsa, o orientador poderá solicitar substituição do bolsista, desde que esteja em 
dia com as atividades previstas no cronograma do projeto e encaminhe à PROEXT/UEAP um relatório atualizado dos 
resultados obtidos juntamente com uma carta de justificativa de substituição. Esta solicitação deverá ser encaminhada 
até o quinto dia de cada mês.
 
13.3. A substituição do bolsista poderá ser solicitada uma única vez durante o período de vigência do Plano de Trabalho 
de Extensão. Os casos excepcionais serão avaliados pelo Comitê de Atividades de Extensão.
 
13.4. O bolsista poderá solicitar seu desligamento do programa a qualquer tempo, desde que esteja em dia com as 
atividades previstas no cronograma do Plano de Trabalho de Extensão e encaminhe à PROEXT/UEAP um relatório 
atualizado dos resultados obtidos juntamente com uma carta de justificativa do desligamento. 
 
13.4.1. A carta de justificativa deverá ser redigida e assinada pelo orientador. Esta solicitação deverá ser encaminhada 
até o quinto dia de cada mês. 
 
13.4.2. No caso do acadêmico não comprovar por meio do relatório a realização das atividades previstas no cronograma 
do projeto, o mesmo deverá devolver à instituição as mensalidades recebidas indevidamente.
 
13.5. O bolsista substituto assumirá a responsabilidade de continuidade das atividades previstas no Plano de Trabalho 
de Extensão.
 
14. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
 
14.1.  A análise e o julgamento das propostas serão organizados pela Divisão de Extensão da PROEXT e Comissão 
responsável pelo processo de seleção PIBEX.
 
14.2. O processo de seleção obedecerá aos seguintes procedimentos:
 
14.2.1. PRIMEIRA ETAPA:
 
14.2.1.1. Análise dos documentos apresentados (caráter eliminatório).

14.2.2. SEGUNDA ETAPA:
 
14.2.2.1. A análise dos Planos de Trabalho de Extensão, conforme critérios estabelecidos no Anexo VI (caráter 
eliminatório), será efetuada por meio de avaliadores ad hoc;
 
14.2.2.2. Os critérios para o processo de efetivação da avaliação serão os seguintes:

I - Os planos de trabalho serão avaliados por pelo menos dois avaliadores ad hoc; 
II - Somente em caso de ocorrer dissonância de notas entre os avaliadores superior a 3,0 (três) pontos o plano de 
trabalho será encaminhado para um terceiro avaliador; 
III - Em todos os casos será feita a média aritmética entre as notas, independente do número de avaliações.
 
14.2.2.3. Aos Planos de Trabalho de Extensão desenvolvidos nas Unidades Territoriais de Extensão (UTEX) será 
atribuída um percentual de 10% à pontuação total. 

14.2.2.4. UTEX são áreas prioritárias de ação da PROEXT, estabelecidas no planejamento de ações da Pró-reitoria. 
Elas foram definidas a partir de acordos de cooperação estabelecidos e como uma forma de executar um planejamento 
extenso com metas claras. 
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14.2.2.5. As UTEX definidas foram: Arquipélago do Bailique, Mazagão, Comunidades da Beira Amazonas (Itaubal e 
comunidades da região do Macacoari), Região dos Lagos, Grande Macapá (Macapá e Santana).
 
14.2.3.TERCEIRA ETAPA:
 
14.2.3.1. A análise do currículo do orientador será realizada de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III, 
considerando que para fins de pontuação do Grupo III deste anexo serão computados somente os últimos 05 (cinco) 
anos.
 
14.2.3.2. A classificação das propostas dar-se-á da seguinte forma: 60% de pontuação para o Currículo dos Orientadores 
e 40% de pontuação para a nota obtida na avaliação do Plano de Trabalho de Extensão.
 
14.2.3.3. Nos casos de empate, as prioridades serão dadas: 

I - Ao Plano de Trabalho de Extensão desenvolvido nas Unidades Territoriais de Extensão;
II -  Ao orientador com maior pontuação de produtividade no Currículo Lattes (Grupo III do Anexo III).
 
15. RECURSOS
 
15.1. Os recursos deverão ser encaminhados pelo professor ou técnico via protocolo à PROEXT/UEAP, até 24 horas 
após a divulgação dos resultados, e deverão detalhar os pontos considerados insatisfatórios, preferencialmente com 
comprovações e justificativas detalhadas. Não serão consideradas eventuais modificações de pontuação em razão de 
desatualização do Currículo Lattes fornecido.
 
15.2. O fórum de julgamento dos recursos será a Comissão responsável pelo processo de seleção PIBEX.
 
16. CRONOGRAMA
 
16.1. O processo seletivo ocorrerá segundo estabelecido no quadro abaixo:

ATIVIDADE PERÍODO
Abertura do Edital 29 de novembro de 2019

Inscrição e submissão de 
propostas de projetos 05/12/2019 a 10/01/2020

Primeira etapa: análise 
documental Até 13/01/2020

Homologação das inscrições Até 14/01/2020

  Pedidos de recursos
01 dia útil após a homologação 

da seleção divulgada no site 
da UEAP

Segunda etapa: análise de 
projetos 15/01/2020 a 24/01/2020

Terceira etapa: análise de 
currículos Até 30/01/2020

Resultado Parcial da Seleção Até 31/01/2020

  Pedidos de Recurso
01 dia útil após o resultado 

parcial da seleção divulgado no 
site da UEAP

Avaliação dos pedidos de 
recursos 04/02/2020 a 05/02/2020

Resultado final pós-recursos Até 06/02/2020

Entrega de documentos 
para implementação das 

bolsas (incluindo o termo de 
compromisso assinado pelo 
orientador e pelo bolsista)

  Entre 10/02/2020 e 
12/02/2020

17. DOS DOCUMENTOS PARA REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DE EXTENSÃO
 
17.1. Para implementação do Plano de Trabalho de Extensão, os acadêmicos indicados e orientadores deverão 
entregar na PROEXT/UEAP, até a data estabelecida no Edital, a seguinte documentação:
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17.1.1. Termo de Adesão e Compromisso assinado pelo bolsista e orientador;
 
17.1.2. Quando for o caso, Comprovante de Submissão ou Termo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição ou aquela existente no Estado;
 
17.1.3. Comprovante de conta bancária do acadêmico;
 
17.1.4. Cópias do RG e CPF do bolsista;
 
17.1.5. Declaração de que não possui nenhum vínculo empregatício, Bolsa de Iniciação Científica, Tecnologia, Docência 
e/ou Bolsa Trabalho da UEAP ou de outra instituição de fomento, bem como estágio remunerado em Instituição pública 
ou privada.
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
18.1. A UEAP poderá cancelar ou suspender a quota de bolsas a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento 
das normas estabelecidas.
 
18.2. A bolsa, uma vez concedida, não configura vínculo empregatício do aluno com a UEAP.
 
18.3. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer momento, no todo ou em parte, por motivo de 
interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou 
reclamação de quaisquer naturezas.
 
18.4. A inscrição para o Programa de Bolsa Institucional de Extensão por parte do orientador e do acadêmico implica 
na aceitação de todos os itens descritos neste Edital.
 
18.5. O quantitativo de bolsas ofertadas pelo presente edital pode ser ampliado seguindo a disponibilidade financeira 
da UEAP. 
 
18.6. Casos omissos neste Edital serão analisados pelo Comitê de Atividades de Extensão da UEAP.
 
Macapá-AP, 03 de dezembro de 2019. 
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora 
 

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – ORIENTADOR E BOLSISTA

Número de Inscrição: Data: Candidato a 
Bolsa ( )

Renovação ( ) Novo ( )

Solicitação de Bolsa para: Plano de trabalho não vinculado 
a projeto ou programa (   )

Projeto (   ) Programa (   )

DADOS SOBRE O PLANO DE TRABALHO EXTENSÃO
Título do Plano de Trabalho de Extensão:
Título do projeto/programa de extensão ao qual está vinculado (quando for o caso):
Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5):
IDENTIFICAÇÃO DO CANDITATO A ORIENTADOR
Nome Completo:  

Fone/Celular: E-mail: CPF:
RG:  Data de Emissão: Órgão Emissor:

Colegiado ao qual pertence: Titulação: Regime de Trabalho:
Curriculum Lattes atualizado em:  Nº total de alunos com bolsa:

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ACADÊMICO(A) INDICADO(A) PELO(A) ORIENTADOR(A)

Nome Completo: CPF:
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Curso de Graduação:  Matrícula:

Data de Nascimento: Sexo: RG: Emissão: UF: Data de 
Emissão:

Endereço (rua, av., nº): Complemento:

Bairro:
  

Cidade: Estado: CEP:

Fone:
 

Celular: Fax: E-mail:

Curriculum Lattes atualizado em: Conta corrente: Agência: Banco:

DECLARO CONHECER E CONCORDAR COM O EDITAL Nº 028/2019

Data: Assinatura do estudante: Complemento:

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO - COORIENTADOR

Número de Inscrição: Data: Candidato a Bolsa ( ) Renovação ( ) 
Novo ( )

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDITATO(A) A COORIENTADOR(A)
Nome Completo:  

Fone/Celular: E-mail: CPF:

RG: Data de Emissão: Órgão Emissor:

Colegiado ao qual pertence:  Titulação: Regime de Trabalho:

Curriculum Lattes atualizado em:  Nº total de alunos com bolsa:

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ACADÊMICO(A) INDICADO(A) PELO(A) ORIENTADOR(A)
Nome Completo: CPF:

DECLARO CONHECER E CONCORDAR COM O EDITAL Nº 028/2019
Data: Assinatura do estudante: Assinatura do coorientador:

ANEXO III
 

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULUM LATTES DO ORIENTADOR
 

Nome completo do Orientador:
Endereço eletrônico do Currículo Lattes:

GRUPO I – TITULAÇÃO ACADÊMICA
 Titulação Pontuação Pontuação atribuída

 1
Título de Doutor obtido em Programa reconhecido pelo CNE e 

credenciado pela CAPES ou revalidado em Instituição de Ensino 
Superior Nacional

 20 pontos  

 2
Título de Mestre obtido em Programa reconhecido pelo CNE e 

credenciado pela CAPES ou revalidado em Instituição de Ensino 
Superior Nacional

10 pontos  

 3 Título de Especialista obtido em Instituição de Ensino Superior 
(IES) credenciada no MEC, ou revalidado em IES Nacional  5 pontos  

SUBTOTAL A (Máximo 20 pontos)
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 GRUPO II - ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO, À PESQUISA E À EXTENSÃO
 Atividade/Máxima pontuação Pontuação unitária Quantidade Pontuação atribuída

1 Orientação de Tese/Doutorado 
aprovada(até 10 pontos) 2,5 pontos   

2 Orientação de Dissertação/
Mestradoaprovada (até 8,0 pontos) 2,0 pontos   

3
Orientação de Monografia/

Especializaçãoaprovada (até 4,0 
pontos)

1,0 ponto   

4 Orientação de Monografia/
Graduaçãoaprovada (até 2,0 pontos) 0,5 ponto   

5 Orientação de grupos de bolsistas 
PET ouPIBID (até 2,0 pontos) 0,5 ponto   

6
Orientação concluída de aluno 

bolsista deiniciação científica (até 2,0 
pontos)

0,5 ponto   

7 Orientação concluída de bolsista de 
monitoria(até 2,0 pontos) 0,5 ponto   

8 Orientação concluída de aluno 
bolsista deextensão (até 2,0 pontos) 0,5 ponto   

9 Coorientação de Tese/Doutorado 
aprovada(até 4,5 pontos) 1,5 ponto   

10 Coorientação de Dissertação/
Mestradoaprovada (até 3,0 pontos) 1,0 ponto   

11
Coorientação de Monografia/

Especializaçãoaprovada (até 1,5 
ponto)

0,3 ponto   

12 Coorientação de Monografia/
Graduaçãoaprovada (até 1,0 ponto) 0,2 ponto   

 13
Participação como membro efetivo 
de banca examinadora de Tese de 

Doutorado (até 4,0pontos)
 1,0 ponto   

 14
Participação como membro efetivo 

de bancaexaminadora de Dissertação 
de Mestrado (até 2,0 pontos)

 0,5 ponto   

15

Participação como membro efetivo 
de banca examinadora de pós-

graduação lato sensu
(Especialização) (até 1,0 ponto)

0,25 ponto

16

Participação como membro efetivo 
de banca examinadora de Monografia 

de Graduação
(até 1,0 ponto)

 0,1 ponto

17

Participação como membro efetivo 
de bancaexaminadora de concurso 
público para o magistério superior 

(até 5,0 pontos)

0,5 ponto   

 18

Coordenação de projeto de pesquisa, 
de ensino ou de extensão – com 

financiamento
(até 4,0 pontos)

1,0 ponto

19

Coordenação de projeto de pesquisa, 
de ensino ou de extensão – sem 

financiamento
(até 2,0 pontos)

 0,5 ponto

20
Participação em projeto de pesquisa, 

de ensino ou de extensão – com 
financiamento(até 2,0 pontos)

 0,5 ponto

21

 Participação em projeto de pesquisa, 
de ensino ou de extensão – sem 

financiamento
(até 1,0 ponto)

0,25 ponto

22
Consultorias/Assessorias prestadas 

a órgãos
públicos e privados (até 2,0 pontos)

0,5 ponto
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23

Palestrante em eventos científicos 
(Conferencista ou apresentação de 

trabalho
Mesa Redonda) (até 2,0 pontos)

0,5 ponto

24
Editor ou revisor de periódico 

científico (ISSN e indexado pela 
CAPES) (até 2,0 pontos)

0,5 ponto

TOTAL GERAL B (Máximo 70 pontos)
SUBTOTAL B (Total geral B ÷ 2, Máximo 35 pontos)

     
GRUPO III - PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL

 Produção/Máxima pontuação Pontuação 
Unitária

Quantidade Pontuação 
atribuída

1 Autoria de livro cultural e/ou técnico com ISBN (até 8,0 pontos) 4,0 pontos   

2 Organização de livro cultural e/ou técnico com ISBN (até 4,0 pontos) 2,0 pontos   

3 Capítulo de livro cultural e/ou técnico com ISBN (até 2,0 pontos) 1,0 ponto   

4 Tradução de livro especializado com ISBN (até 4,0 pontos) 2,0 pontos   

5 Artigo completo na área publicado/aceito em periódico 
científico indexado pela CAPES (até 45 pontos)

A1 ou A2 4,0 pontos   

B1 ou B2 3,0 pontos   

B3 ou B4 2,0 pontos   

B5 ou C 1,0 ponto   

6 Trabalho completo publicado em anais de evento científico realizado no 
exterior (até 6,0 pontos)

 1,5 ponto   

7 Trabalho completo publicado em anais de evento científico realizado no 
país (até 2,5 pontos)

 0,5 ponto   

8 Trabalho completo publicado em anais de evento científico regional/local 
(até 1,5 ponto)

0,25 ponto   

9 Resumo expandido/simples publicado em anais de evento científico 
realizado no exterior (até 1,5 ponto)

 0,25 ponto   

10 Resumo expandido/simples publicado em anais de evento científico no país 
(até 1,0 ponto)

 0,2 ponto   

11 Resumo expandido/simples publicado em anais de evento científico 
regional/local (até 0,5 ponto)

 0,1 ponto   

12 Prêmios por atividades científicas, artísticas e/ou culturais (até 6,0 pontos) 1,5 ponto   

13 Participante (ouvinte, minicurso, apresentação de trabalhos e oficinas) em 
Simpósios, Fóruns, Congressos, Encontros, Seminários e Workshops (até 
2,0 pontos)

 0,1 ponto   

14 Patente (até 6,0 pontos) 4,0 pontos   

TOTAL GERAL C (Máximo 90 pontos)
 
SUBTOTAL C (Total geral C ÷ 2, Máximo 45 pontos)

  

Macapá, ____ de ________de ____.

_________________________________
Assinatura do Orientador

 
  

Cálculo para a nota final da Avaliação de Prova de Título
(Preenchido pela Banca Examinadora de Títulos)

GRUPOS Pontuação Atribuída
GRUPO I (SUBTOTAL A)  
GRUPO II (SUBTOTAL B)  
GRUPO III (SUBTOTAL C)  
NOTA FINAL (Soma dos subtotais dos 
grupos - Máximo 100 pontos)

  
 Macapá, ____ de ___________de ______.

__________________________________
Assinatura do Orientador
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ANEXO IV
 

ATESTADO DE FREQUÊNCIA MENSAL BOLSA DE EXTENSÃO
 
ATESTO, para os devidos fins de recebimento da BOLSA DE EXTENSÃO, que o aluno abaixo relacionado teve frequência integral em suas 
atividades no corrente mês.

 

PREENCHA TODOS OS CAMPOS ABAIXO
Agência de Fomento: UEAP - PIBEX Mês da Frequência:

Nome do Bolsista:
Nome do Orientador:
Colegiado do Orientador:
Título do Plano de Trabalho de Extensão:
Descrição sucinta das atividades 
desenvolvidas no mês:

 
 Macapá-AP, _____de______de ______.

 

__________________________________
Assinatura do ORIENTADOR

 
___________________________________

Assinatura do BOLSISTA
 
 
 

ANEXO V

MODELO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO PARCIAL
Identificação:

 

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO
Título do Plano de Trabalho:

Nome do Orientador: 

Nome do Aluno:

 Período da bolsa:
 
1. Objetivos do Plano de Trabalho:
 
Geral:
Específicos:
 
2. Principais atividades realizadas (conforme cronograma de execução).
3. Apresentação e discussão dos principais resultados obtidos (até a data de entrega do relatório).
4. Cronograma atualizado (indicando as próximas atividades).
5. Principais dificuldades encontradas no período.
6. Rendimento escolar do aluno no período (anexar o histórico escolar atualizado).
7. Data e assinatura do aluno e do orientador.
 

ANEXO VI
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE EXTENSÃO

Projeto:
 
Avaliador: Data:

Nº Projeto Pontuação do item
 

1 Normas gerais da ABNT Qualidade Nota Máxima Nota Atribuída
Comentários sobre a nota Muito Fraco 0,0 - 1,0

Fraco 1,1 - 2,0

Razoável 2,1 - 3,0

Bom 3,1 - 4,0

Muito Bom 4,1 - 5,0

2 Introdução Qualidade Nota Máxima Nota Atribuída
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Comentários sobre a nota Muito Fraco 0,0 - 1,0

Fraco 1,1 - 2,0

Razoável 2,1 - 3,0

Bom 3,1 - 4,0

Muito Bom 4,1 - 5,0

3 Objetivos (Geral e 
Específicos)

Qualidade Nota Máxima NotaAtribuída

Comentários sobre a nota Muito Fraco 0,0 - 1,0

Fraco 1,1 - 2,0

Razoável 2,1 - 3,0

Bom 3,1 - 4,0

Muito Bom 4,1 - 5,0

4 Metodologia (Materiais e 
Métodos)

Qualidade Nota Máxima Nota Atribuída

Comentários sobre a nota Muito Fraco 0,0 - 1,0

Fraco 1,1 - 2,0

Razoável 2,1 - 3,0

Bom 3,1 - 4,0

Muito Bom 4,1 - 5,0

5 Cronograma Qualidade Nota Máxima Nota Atribuída
Comentários sobre a nota Muito Fraco 0,0 - 1,0

Fraco 1,1 - 2,0

Razoável 2,1 - 3,0

Bom 3,1 - 4,0

Muito Bom 4,1 - 5,0

( ) Desclassificado - nota percentual menor que 60%.
 

( ) Classificado - nota percentual maior ou igual a 60%.
 
 

Macapá-AP, _____ de ________de _______.
 
 

____________________________________
Assinatura do avaliador

 
 

ANEXO VII
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OUTRA NATUREZA
 
 
Eu,  ________ ,regularmente matriculado no  semestre do curso de _________________________  , 
sob matrícula nº  , da Universidade do Estado do Amapá- UEAP, portador do RG nº  e  do CPF nº  , DECLARO, para os devidos fins, que não possuo 
nenhum vínculo empregatício, bolsa de iniciação científica, tecnologia, docência e/ou bolsa trabalho da UEAP ou de outra instituição de fomento, 
bem como estágio remunerado em instituição pública ou privada.
 
 

Macapá-AP,______de________de  _____.
 
 

___________________________
Assinatura do candidato 

HASH: 2020-0205-0002-5836 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020. PARTES: 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ E ARQPLAN 
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. – ME (CNPJ nº 
03.487.397/0001-86). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O 

presente contrato encontra-se em conformidade com 
a Dispensa de Licitação nº 004/2019/CPL/UEAP, com 
fundamento legal no inciso I do art. 24 da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores. DO OBJETO: O presente termo 
tem por objeto contratar uma empresa especializada para 
realização de serviços de sondagens e elaboração de 
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laudos geotécnicos no Campus I da UEAP. DA VIGÊNCIA: 
Fica estabelecido que o prazo de vigência do presente 
contrato será de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). As despesas 
decorrentes desta contratação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, 
para o exercício de 2019 (Restos a Pagar). PROGRAMA 
DE TRABALHO: 2656; FONTE DE RECURSOS: 
107; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. DATA DE 
ASSINATURA: 09 de janeiro de 2019.

Profª. Drª. Kátia Paulino dos Santos
Universidade do Estado do Amapá - UEAP
HASH: 2020-0205-0002-5846

PORTARIA N. 41/2020 - UEAP

A Reitora da Universidade do Estado 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 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando o memorando n° 
250202.0005.1186.0005/2020 – PROGRAD/UEAP, 
datado em 28 de janeiro de 2020;

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores abaixo relacionados 
para compor a Comissão para elaboração do Edital 
PROMONITORIA 2020, sob a presidência do primeiro:

Marcos Danilo Costa de Almeida;
Sérgio Orlando de Souza Batista;
Brigida Ticiane Ferreira da Silva;
Suelen Felix Pereira;
Clean de Souza Nunes;
Endrill dos Santos da Ponte

Art.1º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
expedição.

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 31 de janeiro de 
2020.
Prof. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora
Decreto 2444/2018 - GEA
HASH: 2020-0205-0002-5852

PORTARIA N. 42/2020-UEAP 

A Reitora da Universidade do Estado 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 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando o contido no Memorando nº 
250202.0005.1216.0001/2020–SLAB/UEAP, de 21 de 
janeiro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento, sem ônus para a 
UEAP, da servidora Danusa da Silveira Machado, da 
sede de suas atribuições em Macapá - AP até a localidade 
de Mangabeira, no dia 21 de fevereiro de 2020.

Art. 2º - Autorizar o deslocamento do servidor José Rivanildo 
da Silva Ribeiro, da sede de suas atribuições em Macapá - AP 
até a localidade de Mangabeira, no dia 21 de fevereiro de 2020.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2020.
Prof. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora
HASH: 2020-0205-0002-5851

PORTARIA N. 43/2020-UEAP

A Reitora da Universidade do Estado 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 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando o considerando o Processo nº 
46.000.549/2019, datado em 08 de novembro de 2019,

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o afastamento integral à servidora 
Michelle Araújo de Oliveira para realização de pós-
graduação (doutorado) em Linguística e Língua Portuguesa 
na Faculdade de Ciências e Letras - Câmpus de Araraquara, 
sem prejuízo dos seus vencimentos, no período de 05 de 
fevereiro de 2020 a 05 de fevereiro de 2024.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2020.
Prof. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora
HASH: 2020-0205-0002-5849

PORTARIA Nº. 44/2020-UEAP 

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual nº 2444 de 02 de julho de 2018, bem como pelo 
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Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Considerando o Memorando nº 
250202.0005.1186.0008/2020-PROGRAD/UEAP, datado 
em 03 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Janaína Freitas Calado, 
para responder pela Coordenação do Núcleo de Ciências 
Naturais no Programa de Iniciação à Docência (PIBID), da 
Universidade do Estado do Amapá.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2020.
Prof. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora
Decreto 2444/2018 - GEA
HASH: 2020-0205-0002-5853

PORTARIA Nº. 45/2020-UEAP

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual nº 2444 de 02 de julho de 2018, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando o Memorando nº 
250202.0005.1186.0007/2020-PROGRAD/UEAP, datado 
em 03 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Luana Silva Bittencourt, 
para responder pela Coordenação do Núcleo de Ciências 
Naturais no Programa Residência Pedagógica da 
Universidade do Estado do Amapá.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 03 de fevereiro de 
2020.
Prof. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora
Decreto 2444/2018 - GEA
HASH: 2020-0205-0002-5850

Amapá Previdência

ATA DA CONTINUIDADE da 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2019 – 
BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois 

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 quinze minutos, teve início a continuidade da 
Décima Segunda 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. 
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, ausente; 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. Os Conselheiros 
William Tavares da Silva e Joryosvaldo Queiroz Oeiras, 
justificaram suas ausências, abonando-se a falta à reunião 
marcada para hoje. O Conselheiro Mauro Fernando pediu 
para que fosse registrado ou até justificado a questão da 
legalidade dentro do Regimento Interno de atos de 
reuniões particionadas, como é o caso de hoje, onde se 
teve uma primeira, e estão tendo uma continuidade. O 
Presidente esclareceu, que o Conselho foi unanime e 
aprovou a proposta da Conselheira Suelem, todos os 
Conselheiros falam que o Conselho é soberano, e o 
Conselho foi unanime na aprovação da proposta da 
reunião ser suspensa no dia 10 e retornar aos trabalhos 
no dia 17. Por fim, o Presidente ressaltou que na condição 
de Presidente do CEP, goza da prerrogativa de suspender 
reunião quando houver necessidade. Desta forma o 
Presidente falou que está cumprindo o que foi deliberado 
na reunião anterior (10) que foi suspensa, pois a proposta 
do Presidente na ocasião era que se levasse a reunião até 
o final e terminava-se os assuntos. Mas teve as 
considerações e o Presidente entendeu e respeitou, e 
acha que foi certo, pois todos tiveram tempo para analisar 
o assunto e participar melhor da deliberação da Política 
de Investimentos. Mas essa questão já foi superada, pois 
foi uma proposta aprovada há unanimidade pelo Plenário. 
Em seguida, o Presidente apresentou o ITEM - 12 - 
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020: O Presidente Rubens Belnimeque 
de Souza, deu início a apresentação da minuta da Política 
de Investimento para o exercício de 2020, proposta pelo 
Comitê de Investimentos da AMPREV, esclarecendo que 
a Política de Investimentos tem como objetivo estabelecer 
as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores 
mencionados no art. 4° da Lei Estadual n° 915, de 18 de 
agosto de 2005 e art. 5° Lei Estadual n° 1813, de 07 de 
abril de 2014, que dispõem, respectivamente, sobre o 
RPPS e o RPPM do Estado do Amapá, conforme definido 
nos artigos 4°e 5° da Resolução do Conselho Monetário 
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Nacional n° 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas 
alterações. Os critérios, procedimentos e limites 
estabelecidos para aplicação dos recursos financeiros 
administrados pela Unidade Gestora Amapá Previdência-
AMPREV, deverão ser selecionados de acordo com a 
Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, ou a 
que venha substituí-la, pela Portaria MPS nº 519/2011 e 
suas alterações, bem como pelo Pró-Gestão, conforme 
nível de certificação obtido, devendo ser adequado às 
características dos planos financeiro e previdenciário para 
suas obrigações futuras, buscando atingir ou superar a 
meta atuarial de rentabilidade definida. Deverá ser sempre 
observado o equilíbrio dos ativos com as obrigações do 
passivo atuarial. Este documento visa estabelecer 
instrumentos de controle e de balizamento para os 
procedimentos na aplicação dos recursos previdenciários 
dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, 
no intuito de assegurar e garantir a continuidade do 
gerenciamento prudente e eficiente dos recursos. 2. 
OBJETIVOS: Esta Política de Investimentos define as 
diretrizes e práticas de gestão dos recursos em moeda 
corrente do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, a qual 
deverá ser adotada pela Unidade Gestora no exercício de 
2020, para assegurar: 1. Plano de investimento dos 
recursos de curto, médio e longo prazo; 2. O 
estabelecimento, aos responsáveis pela gestão, das 
diretrizes na aplicação dos recursos garantidores dos 
pagamentos dos segurados e beneficiários do RPPS e 
RPPM do Estado do Amapá, visando alcançar a meta 
atuarial, que é INPC + 6%  a.a. (seis por cento ao ano), 
para garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial, tendo sempre presentes os princípios de 
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, 
adequação à natureza de suas obrigações e transparência, 
bem como exercer suas atividades com boa fé, lealdade e 
diligência, zelando por elevados padrões éticos; 3. O claro 
entendimento por parte dos gestores, servidores da 
AMPREV, segurados, beneficiários, provedores externos 
de serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e 
restrições relativas aos investimentos dos recursos dos 
segurados; 4. A existência de um instrumento de 
planejamento que oriente a AMPREV a identificar e definir 
claramente suas necessidades e seus requisitos por meio 
de objetivos de retorno, tolerâncias a risco (isto é, objetivos 
de investimento) e restrições de investimento; 5. A 
existência de critérios objetivos e racionais para a 
avaliação de classes de ativos, de gestores das instituições 
financeiras e de estratégias empregados no processo de 
investimento do RPPS e RPPM; 6. O estabelecimento de 
diretrizes aos gestores, para que conduzam o processo 
de investimento em conformidade com os objetivos e 
restrições legais; 7. Subsidiar os gestores que venham a 
conduzir o processo de investimento dos recursos dos 
segurados e beneficiários do RPPS e RPPM do Estado do 
Amapá, com diretrizes bem definidas a serem seguidas 
na construção e no gerenciamento das carteiras dos 
planos financeiro e previdenciário. 3. VIGÊNCIA DA 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: A vigência desta Política 
de Investimentos é para o exercício de 2020, sujeita a 
revisões, desde que devidamente justificadas, atendendo 
ao §1° do art. 4º da Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas 

alterações. A presente Política de Investimentos deverá 
ser aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência da 
AMPREV e posteriormente enviada à Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia através do 
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, 
inserido via eletrônica no site www.previdencia.gov.br por 
meio do Sistema de Informações dos Regimes Públicos 
de Previdência Social - CADPREV, conforme Portaria 
MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações. 
4. ADOÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA – PRÓ-GESTÃO: O Pró-Gestão RPPS 
é um programa de certificação que visa ao reconhecimento 
das boas práticas de gestão adotadas pelos Regimes 
Próprios. É a avaliação, por entidade certificadora externa, 
credenciada pela Secretaria de Previdência – SPREV/
ME, do sistema de gestão existente, com a finalidade de 
identificar sua conformidade às exigências contidas nas 
diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis 
de aderência. O regime próprio de previdência social do 
Estado do Amapá aderiu ao programa Pró-Gestão RPPS 
em 21/11/2018, obtendo a certificação Nível II em 
09/10/2019, o que ampliou os limites para aplicação dos 
recursos pelos RPPS certificados, conforme está previsto 
no §10 do art. 7º e no § 9º do art. 8º da Resolução CMN nº 
3.922/2010. Foi apresentado tabela resumida das 
alterações dos limites, por segmento, de acordo com o 
nível de adesão ao Pró-Gestão. O Presidente esclareceu 
que com a certificação no nível II no Pró-Gestão a 
AMPREV ficou com um pouco mais de margem para 
investimentos de maior risco, quem é considerado 
investidor profissional, que tem os maiores percentuais de 
liberdade para investir seria o nível IV, mas é tudo 
controlado pelo Conselho Monetário Nacional e também 
pelo Ministério da Previdência. 5. GESTÃO DOS 
RECURSOS: A gestão dos recursos dos segurados e 
beneficiários do RPPS e RPPM é de atribuição do Comitê 
de Investimentos da Amapá Previdência-CIAP e da 
Diretoria Executiva da AMPREV, esta última de forma 
excepcional conforme diretrizes desta Política de 
Investimentos. O Presidente passou a palavra ao 
Coordenador do Comitê de Investimentos da AMPREV e 
Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado, Carlos 
Roberto dos Anjos Oliveira, que deu continuidade à 
apresentação. COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ 
PREVIDÊNCIA – CIAP: O Comitê de Investimentos da 
Amapá Previdência, constituído em conformidade com o 
disposto no Art. 3º-A, § 1º, alíneas “a” a “e” e Art. 6º, §§ 3º 
a 6º, da Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e 
suas alterações, tem como finalidade assessorar o 
Conselho Estadual de Previdência – CEP no processo de 
gestão de recursos, bem como a Diretoria Executiva do 
ponto de vista técnico no que tange aos investimentos e 
distribuição dos fluxos de recursos financeiros 
administrados por terceiros, em conformidade com a 
presente Política de Investimentos. Os membros do 
Comitê de Investimentos terão acesso às informações 
financeiras pertinentes a todo e qualquer investimento de 
recursos dos segurados do RPPS e RPPM, podendo 
solicitar, a qualquer momento, tais informações para 
subsidiar seu trabalho. A competência e finalidade do 
Comitê de Investimentos da Amapá Previdência 
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encontram-se definidas em seu Regulamento, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 4471, de 06/04/2009. O 
CIAP deverá comunicar ao CEP sempre que houver 
necessidade de ajustes nesta Política, em decorrência do 
comportamento/conjuntura do mercado e/ou quando se 
apresente relevante seu interesse na preservação dos 
ativos financeiros dos segurados do RPPS e RPPM. 
DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS E LIMITE 
DE ALÇADA: Conforme determina o inciso II do art. 103 
da Lei Estadual n° 0915/2005, § 2º do art. 113 da Lei 
Estadual n° 1813/2014 e incisos I e II do art. 3º do 
Regimento Interno do Conselho Estadual de Previdência, 
é de competência do CEP definir as diretrizes e regras 
relativas à aplicação dos recursos financeiros do RPPS e 
RPPM do Estado do Amapá, por meio da Política de 
Investimentos. As aplicações e resgates serão 
recomendados pelo Comitê de Investimentos, de acordo 
com o levantamento de dados apresentados pela Diretoria 
Financeira e Atuarial – DIFAT, mediante o devido processo 
administrativo. As receitas provenientes de arrecadação 
deverão ser aplicadas pela Diretoria Executiva 
imediatamente em fundo de investimento do Banco do 
Brasil, no segmento de renda fixa, de baixo risco, com 
aplicação e resgate em D+0, até que o CIAP delibere 
sobre a permanência ou transferência desses recursos 
para outras aplicações. Havendo discordância, por parte 
do Diretor-Presidente, quanto às deliberações do Comitê 
de Investimentos, os recursos deverão ser aplicados, 
imediatamente, em fundos do segmento de renda fixa 
atrelados ao CDI, existentes na carteira da AMPREV, de 
baixo risco, com prazo de aplicação e resgate em D+0, 
administrados por instituições financeiras oficiais públicas. 
E, no prazo de 03 (três) dias úteis deverá ser apresentado 
ao CIAP, justificativa técnica com exposição dos motivos 
ensejadores da discordância, devidamente apreciada pela 
Diretoria Executiva. Apresentada a justificativa, o CIAP 
terá prazo de 03 (três) dias úteis para avaliá-la e deliberar 
sobre a aplicação dos referidos recursos. Caso a 
justificativa não seja encaminhada no prazo definido, ou 
em caso de não acolhimento, o CIAP encaminhará a 
matéria imediatamente ao CEP para as deliberações. Fica 
autorizada a Diretoria Executiva a resgatar valores das 
aplicações em fundos de investimentos, sem prévia 
deliberação do CIAP, para custear exclusivamente 
despesas administrativas e previdenciárias, do segmento 
de renda fixa, de baixo risco, com prazo de resgate em até 
D+1. Os resgates efetuados deverão ser informados ao 
Comitê de Investimentos quinzenalmente, sendo 
necessária a formalização de processo administrativo. 
FATORES DE RISCOS: É relevante mencionar que 
qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de 
fatores de riscos que podem afetar adversamente o seu 
retorno, entre eles: Risco de Mercado - Corresponde à 
incerteza em relação ao resultado de um investimento 
financeiro ou de uma carteira de investimento, em 
decorrência de mudanças futuras nas condições de 
mercado, tais como os preços de um ativo, taxas de juros, 
volatilidade de mercado e liquidez; Risco de Crédito - 
Corresponde à possibilidade de uma obrigação (principal 
e juros) não vir a ser honrada pelo emissor/contraparte, na 
data e nas condições negociadas e contratadas; Risco de 

Liquidez - É resultante da ocorrência de desequilíbrios 
entre os ativos negociáveis e passivos exigíveis, ou seja, 
o “descasamento” entre os pagamentos e recebimentos. 
Esta situação afeta a capacidade de pagamento da 
Instituição. PLANO DE CONTINGÊNCIA: O 
acompanhamento do cumprimento dos limites e requisitos 
previstos na Resolução 3.922/2010-CMN será realizado 
sistematicamente pela Divisão de Controle Atuarial e 
Mercado-DICAM da Diretoria Financeira e Atuarial-DIFAT/
AMPREV e, em caso de descumprimento, deverá ser 
comunicado imediatamente a Diretoria Executiva e ao 
CIAP para adoção de medidas de reenquadramento aos 
limites legais, obedecendo os prazos da resolução e em 
observância ao vencimento do Certificado de Regularidade 
Previdenciária – CRP do Estado do Amapá. CAPACITAÇÃO 
DE GESTORES, SERVIDORES E MEMBROS DOS 
CONSELHOS: Objetivando minimizar os fatores de riscos 
por meio de metodologias de acompanhamento e 
avaliação dos investimentos específicos, a AMPREV 
deverá garantir a certificação e qualificação dos servidores 
envolvidos na atividade de análise e gestão de recursos 
investidos no mercado financeiro, bem como dos membros 
do Comitê de Investimentos, membros do Conselho 
Estadual de Previdência, membros do Conselho Fiscal, 
Secretário do CIAP e Procuradoria Jurídica, em 
conformidade com o disposto na Portaria n° 519, de 24 de 
agosto de 2011 e suas alterações. APRIMORAMENTO 
DO CIAP: De acordo com esta Política, a AMPREV deverá 
custear a capacitação e certificação, garantindo ainda 
qualificação contínua aos membros do CIAP, bem como 
dos servidores da AMPREV participantes do processo de 
gestão dos investimentos sobre o conteúdo necessário 
para gestão de recursos financeiros do RPPS e RPPM, 
abrangendo, de forma mais específica, o conteúdo 
relacionado na Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011, 
e suas alterações, incluindo obrigatoriamente, no mínimo: 
Economia e Finanças; Sistema Financeiro Nacional; 
Instituições e Intermediários Financeiros; Mercado de 
Capitais; Mercado Financeiro; Mercado de Derivativos; 
Fundos de Investimento. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA: 
As informações referentes à gestão das aplicações 
financeiras da AMPREV, com destaque para seu 
desempenho, serão disponibilizadas pela Diretoria 
Executiva até o décimo quinto dia útil do mês subsequente 
na página da internet da instituição, com atualização 
mensal. A Diretoria Executiva deverá garantir canal de 
acesso, na forma da legislação vigente, para 
esclarecimento de dúvidas, sugestões e fiscalização por 
parte dos contribuintes e cidadãos. A Diretoria Executiva 
deverá adotar as providências de publicação da Política 
de Investimentos na íntegra, no Diário Oficial do Estado, 
bem como na página da internet da AMPREV, sendo 
disponibilizada a todos os segurados e beneficiários, 
observados os critérios estabelecidos na Portaria MPS n° 
519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, devendo, 
ainda, ser encaminhada às Instituições Financeiras com 
as quais a AMPREV opere. ORIENTAÇÕES DE 
INVESTIMENTOS E OBJETIVO DE ALOCAÇÃO: Foram 
apresentadas tabelas com a estrutura dos investimentos 
(posição em 31 de outubro de 2019), dos Planos Financeiro 
e Previdenciário, bem como o enquadramento dos 
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recursos administrados pela AMPREV, conforme 
especificações da Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas 
alterações. Foi informado que as aplicações do Plano 
Financeiro fecharam com um total no dia 31/10/2019 de 
R$ 3.571.624.848,31. O Plano Previdenciário da mesma 
forma está devidamente enquadrado tanto na Política 
como na Resolução e fechou o mês de outubro/2019 com 
R$ 1.110.858.307,15. A carteira apresentada está 
enquadrada nos limites da Resolução 3.922/2010, de 25 
de novembro de 2010 e suas alterações, obedecidos os 
limites permitidos, propondo-se a adotar o limite de no 
mínimo 60% e no máximo 100% das aplicações no 
segmento de renda fixa, observada a garantia da 
manutenção da certificação Pró-Gestão RPPS - Nível II. 
Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação 
legal estabelece que os recursos alocados nos 
investimentos cumulativamente não poderão exceder a 
40% da totalidade dos recursos do RPPS e RPPM do 
Estado do Amapá, observada a garantia da manutenção 
da certificação Pró-Gestão RPPS - Nível II, limitação esta 
que será atendida pela AMPREV, não elevando 
investimentos nesse segmento do mercado financeiro a 
mais que 40% de seu Patrimônio Líquido, sendo relevante 
observar que os investimentos poderão ocorrer em relação 
a: 1. Cotas de fundos de investimento constituídos sob a 
forma de condomínio aberto cuja política de investimento 
assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em 
ativos que acompanham índices de renda variável, 
divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, 
no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou 
recibos de subscrição e de certificados de depósitos de 
tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela 
CVM (fundos de renda variável); 2. Cotas de fundos de 
investimento em índice de mercado de renda variável, 
negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam 
compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 
variações e rentabilidade de índices de renda variável, 
divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, 
no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou 
recibos de subscrição e de certificados de depósitos de 
tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela 
CVM (fundos de índice de renda variável); 3. Cotas de 
fundos de investimento classificados como ações, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme 
regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda 
variável); 4. Cotas de fundos de investimento em índice de 
mercado variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas 
carteiras sejam compostas por ativos financeiros que 
busquem refletir as variações e rentabilidade de índices 
de renda variável, conforme regulamentação estabelecida 
pela CVM (fundos de índice de renda variável); 5. Cotas 
de Fundos de Investimento classificados como 
multimercado, constituídos sob a forma de condomínio 
aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de 
fundos sem alavancagem (fundos de renda variável); 6. 
Cotas de fundos de investimento em participações, 
constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada 
a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, 
salvo se para manter a mesma proporção já investida 
nesses fundos; 7. Cotas de fundos de investimento 
imobiliário (FII) com presença em 60% nos pregões de 

negociação em mercados regulamentados de valores 
mobiliários no período de doze meses anteriormente à 
aplicação. Em relação ao segmento de investimentos no 
exterior, a limitação legal estabelece que os recursos 
alocados nos investimentos cumulativamente não poderão 
exceder a 10% da totalidade dos recursos do RPPS e 
RPPM do Estado do Amapá, observada a garantia da 
manutenção da certificação Pró-Gestão RPPS - Nível II, 
limitação esta que será atendida pela AMPREV. A 
negociação de títulos e valores mobiliários no mercado 
secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá 
ao disposto no §1°do art. 7° da Resolução CMN n° 
3.922/2010 e suas alterações, os quais deverão ser 
registrados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia-SELIC, conforme a marcação a mercado ou 
marcação na curva, conforme portaria SPREV nº 04/2018 
de 05 de fevereiro de 2018. É importante salientar que, 
seja qual for a alocação de ativos, o mercado terá 
momentos desfavoráveis que afetam a carteira, daí a 
necessidade de um horizonte de tempo que possa 
acomodar essas flutuações e permitir a recuperação da 
ocorrência de eventuais perdas. Desta forma, a AMPREV 
deve manter-se fiel à política de investimentos definida 
originalmente a partir do seu perfil de risco e, de forma 
organizada, recompor a alocação inicial em momentos de 
alta (vendendo) ou baixa (comprando) com o objetivo de 
equilibrar sua carteira de investimentos. As aplicações 
realizadas pela AMPREV passarão por um processo de 
análise, para o qual serão utilizados critérios, como o 
histórico de fundos de investimento, abertura de carteira 
de fundos de investimento, informações de mercado 
online, pesquisa em sites institucionais, análise de risco/
retorno e outras. Havendo necessidade, somente o Comitê 
de Investimentos poderá propor a contratação de serviços 
ou produtos de terceiros (custódia qualificada, consultoria, 
sistemas e outros), voltados para a área de investimentos 
no mercado financeiro, em conformidade com a legislação 
vigente. O comitê de Investimentos da Amapá Previdência 
- CIAP, observado os critérios definidos no parágrafo 
acima, poderá, preferencialmente, realizar aplicação em 
fundos que utilizem o crédito de floresta e/ou o selo de 
sustentabilidade do Programa Tesouro Verde do Estado 
do Amapá em seu portfólio, ou em que as instituições 
administradoras tenham aderido ao selo de 
sustentabilidade do referido programa. Além de avaliar o 
regulamento, o prospecto e a composição da carteira dos 
fundos de investimento, será feita uma análise do gestor e 
emissor do título e/ou valor mobiliário, da taxa de 
administração cobrada e dos diversos indicadores de 
risco. Esses investimentos serão avaliados através de um 
acompanhamento de desempenho mensal da carteira 
consolidada e por aplicação, com objetivo de orientar as 
definições de estratégias e as tomadas de decisões, de 
forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar 
riscos. ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO: A estratégia está 
de acordo com a Resolução nº 3922/2010-CMN, o 
segmento de renda fixa ele possui uma estratégia de 
alocação de no máximo 74,60%. E o segmento de renda 
variável possui uma estratégia de alocação de no máximo 
23,40%. E o investimento no exterior está limitado a 
2,00%. Esses são limites que o Comitê conforme a 
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necessidade pode propor ao Conselho de Previdência a 
alteração desses limites. Esclareceu também que no 
Segmento de Aplicação - Limite da Política de Investimentos 
da AMPREV - Pró-Gestão Nível II - Renda Fixa é 100%; 
Renda Variável 37%; Investimento no Exterior 3%. Limite 
Legal Resolução nº. 3.922/2010-CMN) / Pró-Gestão Nível 
II - Renda Fixa é 100%; Renda Variável 40%; Investimento 
no Exterior 10%. VEDAÇÕES: 1. Aplicar recursos na 
aquisição de cotas de fundo de investimento, cuja atuação 
em mercados de derivativos gere exposição superior a 
uma vez o respectivo patrimônio líquido; 2. Aplicar 
recursos diretamente em títulos ou outros ativos financeiros 
nos quais o ente federativo figure como emissor, devedor, 
ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer 
outra forma;

3. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de 
investimento em direitos creditórios não padronizados; 4. 
Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de 
investimento e de fundo de investimento em cotas, cujas 
carteiras sejam compostas por ativos financeiros emitidos 
por uma única companhia. 5. Aplicar recurso em FIP’s que 
tenham como objetivo o investimento em ativo financeiro 
de uma única companhia. 6. Praticar diretamente as 
operações denominadas day-trade, independentemente 
de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior 
do mesmo ativo, quando se tratar de negociações de 
títulos públicos federais realizadas diretamente pelo 
regime próprio de previdência social; 7. Atuar em 
modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, 
títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na 
Resolução 3.922/2010 e suas alterações; 8. Negociar 
cotas de fundos de índice em mercado de balcão; 9. 
Aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de 
cotas de fundos de investimentos destinados 
exclusivamente a investidores qualificados ou 
profissionais, quando não atendidos os critérios 
estabelecidos em regulamentação específica; 10. 
Remunerar quaisquer prestadores de serviços 
relacionados direta ou indiretamente aos fundos de 
investimento em que foram aplicados seus recursos, de 
forma distinta das seguintes: a) taxa de administração, 
performance, ingresso ou saída previstas em regulamento; 
ou b) encargos do fundo, nos termos da regulamentação 
da CVM; 11. Aplicar recursos na aquisição de cotas de 
fundo de investimento cujos prestadores de serviços, ou 
partes a eles relacionadas, direta ou indiretamente, 
figurem como emissores dos ativos das carteiras, salvo as 
hipóteses previstas na regulamentação da CVM; 
ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA: Sempre que possível, a 
AMPREV poderá adquirir títulos públicos de emissão do 
Tesouro Nacional com a finalidade de promover o 
casamento entre os fluxos do passivo atuarial (estudo de 
ALM - Asset Lyabilit Management), respeitando o disposto 
no §1° do art. 7° da Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas 
alterações, devendo ser providenciado seus registros no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC. A 
aquisição de títulos públicos de emissão do Tesouro 
Nacional no mercado secundário será realizada através 
de instituições financeiras detentoras de contrato de 
carteira administrada com a AMPREV, obedecendo os 

seguintes critérios: Rentabilidade líquida; Menor Taxa de 
Administração; Marcação a preço de mercado. A AMPREV, 
no exercício de 2020, deverá manter processo de 
atualização e aprimoramento contínuo da base cadastral, 
atuarial e legal, com a finalidade de realizar estudo atuarial 
que garanta o cumprimento dos benefícios previdenciários 
em curto, médio e longo prazo, com intuito de orientar as 
realizações de aplicações. Este estudo atuarial balizará a 
elaboração e definição de cenários de longo prazo, que 
serão utilizados pela metodologia empregada no processo 
de macro-alocação de ativos (Asset Lyabilit Management- 
ALM - Gestão de Ativos e Passivos). MODELO DE 
GESTÃO: A gestão das aplicações dos recursos 
financeiros da AMPREV será realizada em parte pela 
própria Instituição (fundos de investimentos e títulos 
públicos federais) e parcialmente por instituição financeira 
aprovada no processo de avaliação estabelecido nesta 
Política (carteiras administradas). PROCESSO DE 
CREDENCIAMENTO - INSTITUIÇÕES E PRODUTOS 
DE INVESTIMENTOS: As aplicações em carteiras 
administradas e fundos de investimento deverão ocorrer 
mediante credenciamento desses produtos e das 
instituições financeiras, com avaliação comparativa de 
produtos similares pelo CIAP, devendo ser considerados 
critérios contemplando segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência dessas aplicações e das 
instituições, de forma a viabilizar a melhor escolha. Para a 
seleção de instituições financeiras será constituído 
processo de credenciamento conforme disposto na 
Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, bem 
como na Portaria MPS nº. 519/2011 e suas alterações. Os 
termos de credenciamento a serem utilizados são os 
divulgados no site da SPREV-ME, conforme previsto no 
art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, sendo permitido 
somente aplicações de recursos do RPPS apenas em 
fundos de investimento em que o administrador ou gestor 
do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo 
BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e/ou 
comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN 
(art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010). A 
SPREV-ME divulgou em seu site, lista exaustiva e taxativa 
das instituições que atendem o inciso I do § 2º e § 8º do 
art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, sendo que 
pode-se aplicar a essas instituições o modelo mais 
simplificado de Termo de Análise de Credenciamento 
pelos RPP. Assim, os modelos dos termos de 
credenciamento são os constantes no site da SPREV/ME 
- Administrador ou Gestor de Fundos de Investimento que 
cumpre os requisitos previstos no inciso I do § 2º e § 8º do 
art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, conforme 
relação disponibilizada em http://www.previdencia.gov.br/
regimes-proprios/investimentos-do-rpps/: 1. Utilizar novo 
formulário “Termo de Análise e Atestado de Credenciamento 
de Administrador e Gestor de FI – Art. 15, § 2º, I, CMN nº 
3.922/2010”. 2. Informar/atualizar o credenciamento nos 
campos próprios do DAIR. Demais administradores ou 
gestores de Fundos de Investimento: 1. Utilizar os novos 
modelos de “Termo de Análise de Credenciamento e 
Atestado de Credenciamento – Demais Administrado ou 
Gestor de FI”; ou 2. Receber o “Questionário Due Diligence 
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para Fundos de Investimento – Seção 1”, analisar e 
preencher o modelo do “Atestado de Credenciamento” em 
caso de instituição ser credenciada. 3. Informar/atualizar o 
credenciamento nos campos próprios do DAIR. Fundos 
de Investimento: 1. Utilizar o novo formulário “Anexo ao 
Credenciamento – Análise de Fundo de Investimento”; ou 
2. Receber o “Questionário Due Diligence para Fundos de 
Investimento – Seção 2”, e informar no “Termo de Análise 
e Atestado de Credenciamento do Administrador” e no 
“Atestado de Credenciamento do Gestor” se o fundo é ou 
não elegível para receber aplicações; 3. Informar/atualizar 
o credenciamento nos campos próprios do DAIR. 
Distribuidor: Utilizar o novo modelo “Termo de Análise do 
Cadastramento do Distribuidor”. O credenciamento e 
monitoramento das instituições e produtos de 
investimentos é de responsabilidade da Divisão de 
Controle Atuarial e Mercado – DICAM/DIFAT/AMPREV. 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO: As instituições 
administradoras devem elaborar, no mínimo, mensalmente, 
relatórios (extratos) detalhados das aplicações dos 
recursos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, em 
moeda corrente, ou conforme necessidade da Unidade 
Gestora AMPREV. Tais relatórios (extratos) devem conter 
informações sobre as rentabilidades das aplicações, bem 
como os riscos que lhe são inerentes. A Diretoria Financeira 
e Atuarial - DIFAT, deve elaborar demonstrativos mensais 
detalhados, ao final de cada período a que se referir, 
retratando a rentabilidade e risco das diversas modalidades 
de operações realizadas pelo RPPS e RPPM do Estado 
do Amapá, com títulos, valores mobiliários e demais ativos 
alocados nos segmentos de renda fixa e renda variável. 
Deve ainda avaliar o desempenho das instituições 
financeiras administradoras/gestoras de recursos, 
abordando medidas de risco e de retorno definidos nesta 
política, e submetê-los à aprovação do CIAP. Na avaliação 
de desempenho das instituições financeiras, bem como 
dos fundos de investimentos, o CIAP deverá realizar, no 
mínimo, uma reunião técnica e de monitoramento 
semestralmente nas sedes das instituições, objetivando 
dialogar com economistas, gestores e administradores 
dos fundos que compõem a carteira da AMPREV, 
avaliando também sua estrutura física, técnica e 
operacional. Na avaliação das carteiras administradas e 
fundos de renda fixa e variável, deverão ser observadas, 
em caso de rentabilidade negativa superior a 20% do valor 
da aplicação (valor nominal deliberado para aplicação), 
estratégias de gestão que visem proteger os recursos 
financeiros da AMPREV, entre as quais: 1. Realocação do 
recurso para outro fundo do mesmo segmento de 
investimento, ou de outro segmento; 2. Aquisição de cotas 
do mesmo fundo (nova aplicação) objetivando formar o 
preço médio superior ao valor da cota adquirida; 3. 
Manutenção do recurso até que ele recupere o valor 
principal aplicado a fim de não realizar o prejuízo por 
resgate, desde que não exista a possibilidade de perda 
total do saldo restante em situação de prejuízo, o qual 
deverá ser imediatamente resgatado. Haverá exceção ao 
limite acima estabelecido na avaliação dos Fundos de 
Investimento em Participação em relação ao período de 
aplicação, tendo em vista que estes sofrem desvalorização 
de cota (curva “J”) no período de investimento. A AMPREV 

poderá rescindir o contrato de administração, no caso de 
carteiras administradas ou efetuar resgate (total ou parcial) 
no caso dos fundos de investimento, quando observado 
desempenho insatisfatório, conforme critérios acima e 
deliberação do CIAP. 6.  METAS E DIRETRIZES PARA 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS: META ATUARIAL DA 
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: A meta atuarial se 
constitui em rentabilidade a ser perseguida, buscando 
compatibilidade com o perfil das obrigações 
previdenciárias, visando a busca e manutenção do 
equilíbrio financeiro e atuarial, observando os limites de 
diversificação e concentração previstos na Resolução nº 
3.922/2010-CMN. Os recursos financeiros do RPPS e 
RPPM, administrados pela AMPREV, deverão ser 
aplicados de forma a buscar retorno equivalente ao Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mais 
6% a.a., observando-se, sempre, a adequação do perfil 
de risco dos segmentos de investimentos. Além disso, 
devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de 
investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento 
dos compromissos atuariais. Adota-se o INPC por se tratar 
de índice de medida da inflação no Brasil utilizado como 
instrumento para cálculo da atualização e reajuste dos 
proventos de aposentadoria e pensões, conforme art. 31 
da Lei nº 0915/2005. A manutenção da taxa de juros de 
6% a.a. da meta atuarial, ainda é aceitável ante aos 
principais índices do mercado financeiro e da rentabilidade 
passada da carteira de investimentos da AMPREV, porém, 
considerando a atual realidade trazida pela redução de 
juros e da inflação, a qual poderá resultar na possibilidade 
do não atingimento da meta, deverá, após estudo, ser 
traçado um diagnóstico de longo prazo que justifique a 
alteração da taxa. META DO SEGMENTO DE RENDA 
FIXA: 1. Benchmark: Para o segmento de renda fixa, o 
benchmark utilizado será o definido na política de 
investimentos do fundo. 2. Ativos Elegíveis: Serão 
considerados ativos elegíveis para o segmento de renda 
fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela 
legislação vigente aplicável aos RPPS e RPPM. META DO 
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL: 1. Benchmark: Para 
o segmento de renda variável, o benchmark utilizado será 
o definido na política de investimentos do fundo. 2. Ativos 
Elegíveis: As cotas de fundos de investimento 
referenciados em índices do mercado de ações, cotas de 
fundos de investimento em participações e cotas de 
fundos de investimento imobiliário são consideradas como 
ativos elegíveis no segmento de renda variável permitidos 
pela legislação vigente aplicável ao RPPS e RPPM. 7. 
CENÁRIOS DE MERCADO: Foi esclarecido que o cenário 
de mercado é mais uma divulgação tanto da retrospectiva 
perspectiva. PERSPECTIVAS DO MERCADO PARA 2020 
- CENÁRIO GLOBAL: A economia mundial continuará 
sentindo ao longo de boa parte do ano de 2020 o efeito 
adverso do conflito comercial entre EUA e China. 
Economias mais abertas ao comércio serão mais 
impactadas, enquanto aquelas mais fechadas sentirão 
menos. Dentre as regiões mais sensíveis, destacamos a 
própria economia chinesa e a Zona do Euro. Acreditamos 
que a economia dos EUA também será negativamente 
afetada, em especial a partir do final de 2019, quando 
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bens de consumo estratégicos, que até então não haviam 
sido afetados pelas medidas de restrição, começarão a 
ser submetidos ao aumento de tarifas. O crescimento 
global deve continuar desacelerando em 2020, recuando 
para algo próximo de 3,0%. Este nível de crescimento 
deve fazer com que o cenário global seja, de modo geral, 
desinflacionário. A adoção de políticas econômicas 
compensatórias deve neutralizar boa parte do impacto da 
desaceleração do crescimento global, fazendo com que 
as condições financeiras fiquem relativamente flexíveis, o 
que é bom para economias emergentes como o Brasil.  
Nos Estados Unidos a perspectiva é a de que o PIB 
continue desacelerando, seja pelo efeito das restrições de 
comércio ou pela dissipação do impulso fiscal. Porém, a 
perspectiva é a de que a economia americana ainda 
apresente expansão robusta, próxima da taxa de 
crescimento potencial (cerca de 2% a.a.), sustentado 
fundamentalmente pela evolução dos gastos dos 
consumidores, que continuará sendo suportada por um 
mercado de trabalho forte, com baixo nível de desemprego 
e com aumento dos salários acima da inflação. Por se 
tratar de um ano com eleições presidenciais, o aumento 
nos gastos do governo federal poderá promover algum 
estímulo econômico adicional. Isso ocorrerá num ambiente 
em que os investimentos privados, especialmente no 
setor manufatureiro, deixarão de fornecer suporte 
relevante, impactados pelas incertezas resultantes dos 
impasses comerciais e pelos efeitos negativos da 
desaceleração global. O FED deve realizar ao menos um 
novo corte de juros em 2020, ainda no 1º semestre. O BC 
americano seguirá atento aos efeitos da desaceleração 
global sobre a economia americana. Na Europa a 
expectativa é de que a economia do bloco continue sendo 
afetada por fatores externos, como as tensões comerciais 
globais, a desaceleração mais pronunciada na China e as 
incertezas políticas decorrentes do Brexit. Tais aspectos 
irão pesar especialmente no setor manufatureiro, 
enfraquecendo a perspectiva de crescimento do PIB, que 
deverá apresentar um crescimento abaixo do potencial. A 
perspectiva para um crescimento mais acelerado ficará 
condicionada à evolução favorável de alguns eventos 
relevantes, como uma maior flexibilização fiscal (em 
especial na Alemanha), uma saída rápida e ordenada para 
o Brexit e a eventual recuperação da demanda externa 
decorrente da resolução dos principais impasses 
comerciais. O cenário é de inflação bastante baixa ao 
longo de todo o ano de 2020, com preços operando em 
ritmo levemente superior à 1,0%, o que representa uma 
distância significativa em relação ao objetivo do BCE, 
justificando assim uma nova rodada de afrouxamento da 
política monetária. Na China o cenário base é de 
manutenção das atuais condições de comércio com os 
Estados Unidos até o final de 2020. Um acordo que evite 
nova deterioração é uma possibilidade, entretanto, diante 
de repercussões negativas sobre a bolsa americana e a 
possibilidade de que este ambiente de maior incerteza 
tenha efeito relevante sobre a economia americana, e, 
consequentemente, sobre as eleições de 2020. Porém, 
ainda assim, as tarifas já elevadas deverão permanecer 
no mesmo patamar ao longo de 2020. Neste contexto, a 
economia chinesa deve continuar sofrendo pressões 

negativas sobre o crescimento em 2020, sobretudo em 
1T20, distanciando-se de uma desaceleração gradual 
para uma perda de dinamismo mais acentuada. O governo 
chinês deve anunciar novas medidas de estímulos fiscais 
e monetários a fim de sustentar, ao menos parcialmente, 
a atividade, sendo esperado novos cortes na taxa de 
compulsório dos bancos e novas emissões de títulos por 
governos locais destinados à investimentos em 
infraestrutura. No entanto, a magnitude dos estímulos 
deve estar limitada às preocupações com objetivos de 
longo-prazo, tais como o nível da dívida pública e privada, 
bem como da continuidade da agenda de reformas 
estruturais. CENÁRIO DOMÉSTICO: Em 2020, vemos 
condições mais favoráveis ao crescimento. Com a redução 
da incerteza política, a melhora do ambiente de negócios, 
o avanço dos programas de concessão e condições mais 
favoráveis de acesso ao crédito, teremos avanço do 
consumo e dos investimentos, com inflação ainda baixa 
devido ao elevado nível de ociosidade da economia. Esse 
quadro é compatível com política monetária estável ao 
longo de grande parte do ano de 2020. A reforma da 
Previdência recentemente aprovada é uma condição 
necessária, porém não suficiente para a retomada do 
crescimento. É necessário perseverar na agenda de 
fortalecimento do ambiente de negócios e de reorganização 
das contas públicas. Com a retomada da confiança, o PIB 
brasileiro avançará da projeção de 0,9% em 2019 para 
2,0% em 2020, impulsionado pelo consumo e serviços 
devido às condições mais acessíveis ao crédito PF, 
refletindo ao afrouxamento da política monetária, à 
melhora gradual do emprego e os estímulos não 
recorrentes de renda promovidos pela liberação das cotas 
do PIS/PASEP e das contas do FGTS. Sobre os setores, 
a construção civil deve exercer papel importante, 
estimulada pelo juro baixo e o avanço da confiança, sendo 
o principal destaque esperado em termos de avanço dos 
investimentos. O investimento e a indústria devem seguir 
se recuperando moderadamente, acompanhando a 
implantação da agenda de reformas microeconômicas. O 
avanço do Programa de Parcerias de Investimentos será 
de grande relevância para destravar crescimento e 
favorecendo a ocupação do espaço deixado pelo 
redimensionamento do Estado. Haverá ventos contrários, 
como a desaceleração do crescimento em grandes 
parceiros comerciais, com destaque para a China e 
Argentina. A inflação medida pelo IPCA vem registrando 
comportamento benigno há bastante tempo, rodando 
abaixo ou próximo à meta desde meados de 2017. Da 
mesma forma, a parte estrutural da inflação segue bem 
comportada, com os núcleos rodando em torno de 3% a.a. 
desde o final de 2017. Essa dinâmica inflacionária benigna 
deverá permanecer presente durante o ano de 2020, com 
projeção de encerrar o ano de 2020 com variação de 
3,60% a.a., também abaixo da meta do BCB de inflação 
em 4,00% a.a. É importante destacar, que as projeções já 
contemplam o impacto da Peste Suína Africana na China 
sobre os preços domésticos. No âmbito fiscal, o cenário 
prevê a continuidade do processo de consolidação fiscal 
em curso, no qual as despesas não obrigatórias devem 
ser comprimidas fortemente, por conta da necessidade de 
que o teto de gastos seja respeitado. Do ponto de vista 
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das receitas, apesar de esperarmos uma melhora em 
relação ao observado em 2019 a lenta retomada do 
crescimento econômico não permitirá um crescimento 
vigoroso da arrecadação. O leilão do excedente das áreas 
cedidas à Petrobras por meio do regime de cessão 
onerosa ocorrido em 2019 não gerou o impacto financeiro 
esperado. As projeções indicam um déficit primário de R$ 
75 bilhões no próximo ano, que pode ser reduzido com o 
recebimento dos recursos extraordinários oriundos do 
leilão da cessão onerosa. Em relação à política monetária, 
após consecutivos cortes da taxa básica de juros pelo 
Banco Central do Brasil, chegando ao nível histórico, a 
atividade permanece fraca, com os dados mais recentes 
mostrando sinais de recuperação modesta. As expectativas 
de mercado para os próximos anos ancorados, e as 
reformas estruturais continuam dando sinais materiais de 
evolução. Além disso, o cenário internacional, apesar de 
incerto, tem sido nas palavras do BCB, “capaz de produzir 
ambiente relativamente favorável para economias 
emergentes”, dado os estímulos monetários promovidos 
pelas economias centrais em um contexto de 
desaceleração global da atividade, com cenário compatível 
com a ampliação do grau de estímulo da política monetária, 
projetando um corte adicional de 0,50% na reunião de  
dezembro, o que levará o juro básico da economia 
brasileira ao patamar de 4,50% a.a. no final de 2019, 
patamar esse, que deverá ser mantido até o final de 2020. 
As contas externas brasileiras mostram ligeira piora em 
2019, no entanto, permanece a visão de que o país possui 
baixa vulnerabilidade externa. Mesmo com a expectativa 
de um ritmo de crescimento mais acelerado no próximo 
ano, a absorção doméstica deve se recuperar de maneira 
gradual. Este fato, assim como o câmbio mais 
desvalorizado, contribui para que, em 2020, o país se 
mantenha em posição relativamente confortável em 
relação ao saldo da Balança Comercial, que vem exibindo 
sucessivos superávits desde agosto de 2015. 
PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS: Foi apresentado 
tabela com resumo das projeções macroeconômicas com 
as quais trabalhamos para o final de 2019 e para o ano de 
2020. Ressaltando que as projeções de 2019 e 2020, 
estão embasadas em dados de reuniões técnicas 
ocorridas, no final de novembro de 2019, com as principais 
instituições financeiras constantes da carteira da AMPREV, 
apresentadas em reunião com o CIAP. POSIÇÃO DA 
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: No ano de 2019, até 
31 de outubro, a posição da carteira de investimentos da 
AMPREV, compreendendo os Planos Financeiro e 
Previdenciário, fechou com saldo disponível de R$ 
4.652.463.389,33 em recursos aplicados e R$ 
30.019.766,13 com saldos em contas-correntes, 
totalizando um patrimônio líquido disponível de R$ 
4.682.483.155,46. No Plano Financeiro, o saldo em 
recursos financeiros aplicados e em contas correntes 
fechou outubro de 2019 em R$ 3.571.624.848,31, com 
rentabilidade positiva acumulada de 19,16% e no Plano 
Previdenciário em R$ 1.110.858.307,15, com rentabilidade 
positiva acumulada de 17,27%, consolidando a carteira 
total (PF + PP) com rentabilidade positiva de 18,72%, 
contra uma meta atuarial de 7,76%. 8. CONTROLE E 
MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS: 

CONTROLES INTERNOS: Os relatórios de 
acompanhamento das aplicações elaborados pela 
AMPREV serão encaminhados pela Diretoria Executiva 
ao Comitê de Investimentos para análise do comportamento 
das aplicações de acordo com a legislação vigente. Esses 
relatórios serão encaminhados ao Conselho Fiscal da 
Amapá Previdência, para dentro de sua competência 
acompanhar a aplicação das reservas técnicas 
garantidoras dos benefícios previstos em lei em 
conformidade com esta Política de Investimentos, 
analisando a efetiva aplicação dos dispositivos legais e, 
posteriormente, submetidos ao Conselho Estadual de 
Previdência para apreciação dentro de sua competência. 
Os relatórios, após sua aprovação pelo Conselho Estadual 
de Previdência, deverão ser mantidos pela AMPREV à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado, Ministério 
Público Estadual, Secretaria de Previdência/ME e demais 
órgãos fiscalizadores. CONTROLES DE RISCO DE 
MERCADO: Para o controle do risco de mercado, os 
principais indicadores técnicos que poderão ser utilizados 
pela AMPREV são a Volatilidade, o Índice de Sharpe, o 
Índice de Treynor e o VaR (Value-at-Risk). Desta forma, 
confrontam-se análises de risco versus retorno dos 
produtos que compõem a carteira de investimentos da 
AMPREV, sendo possível gerar fronteiras eficientes de 
risco e retorno visando à otimização de resultados na 
gestão dos investimentos. 1. A volatilidade é uma das 
mais importantes ferramentas para quem atua no mercado 
de opções, sendo este grau médio de variação das 
cotações de um determinado ativo, em certo período, 
constituindo, dentro de certa linha de visão causal, medida 
de velocidade do mercado, revelando os que se movem 
lentamente e são de baixa volatilidade e, em contrapartida, 
os que se movimentam rapidamente e denotam alta 
volatilidade. 2. O Índice de Sharpe é utilizado para medir a 
relação retorno/risco existente nos investimentos. 
Corresponde ao prêmio-risco dividido pelo desvio-padrão, 
onde o prêmio-risco equivale à rentabilidade média 
diminuída de uma taxa considerada livre de risco, ou seja, 
quanto maior o retorno e menor o risco, maior será o 
índice de Sharpe de determinada aplicação.

3. O Índice de Treynor é uma medida similar ao Índice de 
Sharpe, com a diferença de, em vez de usar como medida 
de risco o desvio-padrão, usa o coeficiente Beta. Além 
disso, trata-se de medida de excesso de retorno em 
relação ao risco sistemático. O risco de ativos individuais 
ou de um pequeno grupo de ativos pode ser melhor 
descrito pelo seu co-movimento com o mercado (Beta). 
Assim, esse índice parece ser particularmente útil para 
essa tarefa, quando a carteira do investidor é uma de 
muitas carteiras incluídas num grande fundo. 4. O VaR 
(Value-at-Risk) é uma medida estatística que permite 
medir o risco inerente a cada carteira, ou seja, demonstra 
a maior perda esperada de um ativo, para um determinado 
horizonte de tempo e dada uma probabilidade de 
ocorrência (nível de confiança). Serão utilizados os 
seguintes parâmetros para o seu cálculo: Modelo não 
paramétrico; Intervalo de confiança de 95%; 3. Horizonte 
temporal de 21 dias úteis. Os limites estabelecidos são: 1. 
Segmento de Renda Fixa: 1% do valor alocado. 2. 
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Segmento de Renda Variável: 10% do valor alocado. 
CONTROLES DE RISCO DE CRÉDITO: Na hipótese de 
aplicação de recursos financeiros dos segurados do RPPS 
e RPPM, que exijam classificação do risco de crédito das 
emissões e dos emitentes (instituições financeiras e 
fundos de investimento), a decisão será fundamentada no 
mínimo em duas classificações de risco (rating) baixo, 
atribuídas por entidades legalmente autorizadas a realizar 
tal atividade. A AMPREV controlará o risco de crédito, 
sempre respeitando os limites e as restrições legais. 9. 
SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA 
(SELIC): Conforme o disposto na Resolução CMN n° 
3.922/2010 e suas alterações, as aplicações previstas na 
alínea “a”, inciso I, art. 7º, deverão ser realizadas por meio 
de plataformas eletrônicas administradas por sistemas 
autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nas suas 
respectivas áreas de competência, admitindo-se, ainda, 
aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por 
intermédio das instituições regularmente habilitadas, 
desde que possam ser devidamente comprovadas. As 
Instituições Financeiras que operem e/ou que venham a 
operar com a Unidade Gestora AMPREV poderão, a título 
institucional, dar apoio técnico através de cursos, 
seminários e workshops ministrados por profissionais de 
mercado e/ou funcionários das instituições para 
capacitação de servidores e membros dos Conselhos, 
bem como oferecer essas franquias, em contraprestação 
a serviços e projetos de iniciativa da AMPREV, sem 
nenhum ônus ou compromisso vinculado aos produtos de 
investimentos. A AMPREV deverá viabilizar os meios e 
recursos necessários à efetiva aplicação desta Política de 
Investimentos, propiciando, inclusive, o funcionamento 
regular e periódico do Comitê de Investimentos, dando 
suporte às necessidades de deslocamento do CIAP e de 
técnicos envolvidos na gestão dos investimentos dos 
recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do 
Amapá. Por fim, ressaltou que os casos omissos nesta 
Política de Investimentos serão dirimidos pelo Conselho 
Estadual de Previdência - CEP. O Conselheiro Mauro 
Fernando sugeriu as seguintes alterações: no ITEM 5 
(Gestão dos Recursos), incluindo no final do parágrafo o 
seguinte: “sob supervisão do Conselho Estadual de 
Previdência”. No ITEM 5.1 (Comitê de Investimentos da 
Amapá Previdência – CIAP) segundo parágrafo incluir 
“membros do CEP”. ITEM 5.2 (Definição da Aplicação de 
Recursos e Limite de Alçada) no sétimo parágrafo na 
parte final incluir “CEP”, antes do Comitê de Investimentos. 
ITEM 5.3 (Plano de Contingência) incluir “CEP” antes da 
Diretoria Executiva. ITEM 5.4.1 (Aprimoramento do CIAP) 
incluir “CEP” no título do item. ITEM 5.6.2 (Plano 
Previdenciário) suprimir do parágrafo décimo terceiro, 
segunda parte a palavra “somente” que vem antes de “o 
Comitê de Investimentos poderá propor...” ITEM 5.11 
(Processo de Avaliação) Incluir no final do parágrafo 
segundo “sob supervisão do CEP”. O Vice-Presidente, 
Conselheiro Lindoval Alcântara falou que no caso em tela, 
já com a finalização da Política de Investimentos, é 
incabível e desinfluente o aditamento proposto pelo 
Conselheiro Mauro, porque vai interferir nas atribuições 
que já estão por lei definidas para o Conselho Estadual de 

Previdência, é desinfluente “supervisão” porque o 
Conselho já exerce em plenitude, “se não o fizemos ou 
mal fazemos, aí é uma questão outra, que requer uma 
nova reavaliação”, mas já é uma atribuição inerente ao 
Conselho, não há razão porque desse aditamento, o Vice-
Presidente é contra.  O Presidente informou que tem duas 
propostas para votação da Política de Investimentos, 
sendo: 1ª Aprovar a Política de Investimentos com a 
redação apresentada pelo Comitê de Investimentos da 
AMPREV. 2ª Aprovar a Política de Investimentos com os 
aditamentos apresentados pelo Conselheiro Mauro 
Fernando. Após a apresentação e discussão da matéria, o 
Presidente prosseguiu colocando em votação (registro em 
áudio). Os Conselheiros Mauro Fernando Parente, de 
Oliveira, Micherlon Mendonça dos Santos e Paulo de 
Santana Vaz, votaram pela aprovação da Política de 
Investimentos com os aditamentos apresentados pelo 
Conselheiro Mauro Fernando. Os Conselheiros (as) 
Helielson do Amaral Machado, Meryan Gomes Flexa, 
Suelem Amoras Távora Furtado, Horácio Luís Bezerra 
Coutinho, Idelmir Torres da Silva, Lindoval Queiroz 
Alcântara, Mário Gurtyev de Queiroz, José Casemiro de 
Souza Neto, Carla Ferreira Chagas, Edílson Pereira 
Marques e Carlos Luiz Pereira Marques, votaram pela 
aprovação da Política de Investimentos com a redação 
apresentada pelo Comitê de Investimentos da AMPREV. 
DECISÃO: DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho 
Estadual de Previdência, aprovou a Política de 
Investimentos da Amapá Previdência para o exercício de 
2020. ITEM - 16 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O 
Presidente falou que essa é a última reunião do ano, e 
gostaria de agradecer pela colaboração e participação de 
todos, agradecer os embates que fazem parte do contexto, 
e com certeza que todos os embates que acontecem 
durante as reuniões são pensando no melhor para Amapá 
Previdência, que o próximo ano o Conselho possa crescer, 
que todos possam crescer juntos, e como foi colocado 
pelo Conselheiro José Casemiro a AMPREV tem pontos a 
melhorar, como apresentação de relatórios, prestações de 
contas, isso aí é meta da administração do Presidente 
Rubens, e estar sendo cobrado da equipe da AMPREV, foi 
feita algumas mudanças administrativas no corpo funcional 
da AMPREV, provavelmente vai se iniciar o ano com o 
setor de planejamento que possa assessorar com esses 
relatórios, fazendo relatórios melhores, cobrando prazos, 
e com certeza isso é aprendizado do Pró-Gestão, e com 
as colocações dos Conselheiros, a AMPREV vai evoluir e 
melhorar muito. O Presidente falou ainda, que na próxima 
reunião irá apresentar um esboço do Relatório de Gestão 
e a prestação de contas do fechamento do ano concernente 
aos investimentos. Agradeceu a colaboração dos 
Conselheiros e colaboradores da AMPREV pela 
contribuição para a realização do Natal Solidário que 
antedeu em torno de 400 crianças, e que sem a ajuda de 
todos não seria possível realizar esse evento. Por fim, 
informou que não sabe se o cálculo atuarial está finalizado 
em janeiro, mas já está iniciado o de 2018, mas crê que se 
vai ter o cálculo atuarial de 2018 bem próximo do de 2019, 
pois já está sendo adotadas todas as providências para 
ele não atrasar, já foi aberto processo, já foi solicitado 
layout novo, já foi solicitado os dados que faltam, e que os 
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dados do Ministério Público e do Tribunal de Justiça já 
está integrado no sistema da AMPREV, e que faltam 
apenas 10 item para poder avançar com a coleta dos 
dados do GEA, então está muito próximo para a AMPREV 
ter uma base de dados atualizada e ser um pouco mais 
rápida nessa extração de dados. E essa integração da 
forma que aconteceu com Ministério Público, Tribunal de 
Justiça e agora com os demais entes, vai facilitar porque 
nos próximos vai ser só a AMPREV fechar o mês, consolida 
no sistema da AMPREV e já extrair um layout formado. 
ITEM - 17 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: 
Conselheiro Carlos Marques esclareceu que o Natal 
Solidário desse ano foi orientado para ser diferente do que 
foi ano passado, ano passo foi uma ação mais massiva, 
pois se tinha mais tempo, este ano reuniu-se com os 
colaboradores do Governo para que fizesse ação nas 
áreas que mais tivesse carência desse abraço/afago. 
Esclareceu ainda, que é uma ação de responsabilidade 
social dos servidores do Governo do Estado, não tem 
recurso público do Estado investido nessa ação, e os 
primeiros a serem mobilizados são os colaboradores e 
depois os parceiros que de uma forma ou de outra ajudam, 
as escolas que são as portas de entrada nos bairros e 
depois a comunidade e os empresários, a ação funciona 
dessa forma. E todas as programações das maiorias dos 
órgãos são programações menores das que foram feitas 
ano passado, exatamente seguindo essa vertente, 
procurar uma escola mais afastada, uma comunidade, 
uma associação, mais periférica então logicamente 
abrangem de público é menor, mas o resultado que 
obtivemos nesta ação, ano passado foi atendido 40 mil 
crianças, esse ano foi atendido 25 a 27 mil crianças, mas 
o abraço e afago foram mais apertados. Teve um garoto 
que disse assim “ eu não quero presente eu só quero um 
abraço do Papai Noel” e começou a chorar, então são 
essas coisas que motivam a gente a motivar a equipe 
para realizar essas ações. A equipe da AMPREV está de 
parabéns, pois realizou um evento muito bonito com a 
participação das crianças e que o resultado com certeza 
para quem participou, faz a gente refletir, e participar 
dessa ação faz a gente repensar em muita coisa. Por fim, 
agradeceu a todos da equipe que trabalhou para a 
realização do evento. Conselheiro Micherlon Mendonça 
falou que “eu gostaria de me referir a todos eu sei que 
esse ano foi um ano de muito debate, foi um ano árduo 
para todos nós muita luta principalmente para gente que 
representa uma categoria e é cobrado diariamente e é 
difícil, sei que nós conseguimos obter vários direitos e a 
gente luta como representante dos direitos dos servidores 
e para ter  senhor Presidente a seguridade daquilo que é 
de direito dos nossos servidores, a gente percebe que no 
decorrer dos anos que passamos aqui, a gente 
praticamente travou uma guerra  aqui dentro na qual não 
deveria ter sido posto dessa forma, o direito do servidor 
ele luta a vida dele toda para manter no final da sua vida, 
muitas das vezes ele não completa o seu tempo e tem 
alguma CID ou enfermidade ou algum sinistro que pode 
travar  com que ele pare de trabalhar, na maioria das 
vezes quando ele busca esse direito dele, ele é 
praticamente saciado, ou seja, procrastinado de uma 
forma até prejudicando mesmo o servidor, e foi procurado 

várias vezes por vários militares e de antemão queria 
parabenizar as duas Diretora Fabrícia Lobato e a Narleia 
Salomão, na qual me deram muita atenção dentro dessas 
duas carteiras pela situação que alguns servidores 
estavam passando, porque é difícil quando um servidor 
precisa de uma orientação de uma palavra que as vezes 
esse servidor ele não tem nem se quer um advogado para 
acompanha, e eu sei que essa atenção pelas duas 
Diretoras foram dados a tempo  de suma importância para 
esses servidores, eu quero agradecer as duas Diretoras 
aqui no Conselho que não mede esforços para desenvolver 
essa função, tá senhor Presidente. Queria também trazer 
aqui a necessidade que a gente tem, algum assunto a 
gente ficou pendentes um deles e o espaço físico do qual 
o Conselheiro Lindoval está relatando o processo que já 
deveria ser posto também, mas pela quantidade de 
processo, pela quantidade de assuntos para deliberar no 
final do ano não foi posto, e agente a uma necessidade 
deliberar junto ao Governo do Estado pra gente fazer 
alguma coisa, porque é inadmissível o nosso servidor ficar 
no lugar caindo a onde não tem condições nenhuma, fora 
que as duas Diretoras e isso falo por mim eu presenciei e 
eu acho que foi até surpresa para elas, de eu estar 
colocando isso aqui no Conselho a necessidade de um 
espaço adequado senhor Presidente, porque 
sinceramente, ali eu presenciei servidores que não 
deveriam estar naquela forma lá, deveriam ser bem 
tratados, deveriam ser respeitados como contribuinte da 
nossa Instituição. A gente presa muito pela vida do 
servidor, no nosso curso do CPA 10, foi colocado por sinal 
com muita propriedade pelo nosso instrutor que a gente 
não era uma agencia bancaria, que a gente não estar 
preocupado com o lucro, que a gente estar preocupado só 
com o equilíbrio atuarial e isso deve entrar na mente 
quando a gente para a gente falar do servidor. Quero dizer 
também que as vezes eu falo algumas falas, a gente presa 
muito pelo nosso órgão, eu estou aqui do outro lado eu 
também sou servidor, eu recebo pela nossa Instituição, 
estou preocupado com o meu futuro e sei que o cálculo 
atuarial a tendência é decrescente, então é por isso na 
minha fala parabenizo sem nenhum obstáculo os nobres 
Conselheiros que fazem parte do Comitê de Investimentos. 
A uma preocupação e não é só minha, mas por parte de 
todos os Conselheiros de guardar o nosso fundo, a 
questão não é desconfiança, a questão é de se eximir de 
qualquer responsabilidade, eu não queria colocar, mas 
sou obrigado que recentemente todos os Conselheiros de 
uma determinada instituição no Brasil juntamente com 
secretários e Governador foram presos, então são 
situações que vem ocorrendo que a gente de uma forma 
quer se eximir. Parabenizar eu vejo o trabalho que os 
senhores têm, porque mexer com recurso volumoso não é 
fácil eu tenho certeza disso que não é fácil, mas queria 
falar também do assunto que foi debatido no grupo de 
whatsApp, foi posto aí, com relação de reuniões continuas, 
a gente não pode mais continuar no erro, a gente tem que 
corrigir, eu pedir, solicitei um parecer técnico da nossa 
Procuradoria mas de antemão foi verbal e eu também 
tenho que passar a documentação, mas eu queria deixar 
registrado aqui, que fosse feito tecnicamente pela nossa 
Procuradoria, porque segundo o nosso Regimento Interno 
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e algumas sumulas não tem reunião ordinária continuada, 
isso é um erro, um assunto desse de extrema relevância 
que era para ser tratado seria em uma próxima reunião 
ordinária, mas como não tinha tempo, aqui a gente não 
está preocupado queria deixar bem claro quando a gente 
fala vamos fazer 2 ou 3 reuniões extraordinária não estou 
preocupado com jeton não, eu estou preocupado que seja 
feito a contento um serviço, a questão é essa, as 
deliberações, nós temos um assunto para decidir agora 
com relação a cobrança, nós somos independentes, o 
CEP é independente então ele pode deliberar, nós 
estamos esperando uma decisão agora, sobre decisão 
que foi deliberada em reuniões foi registrada em ata que 
vai ser aprovada, mas de antemão eu quero dizer para 
todos os senhores conforme o nosso estatuto e o nosso 
Regimento Interno e a palavra do próprio procurador a 
gente é independente, a gente pode sim convocar e 
deliberar qualquer reunião. Senhor Presidente eu queria 
deixar, reintero o pedido da última reunião que já foi posto 
a gente quer a decisão da reunião do dia 27 o 
posicionamento, não sei quando é que vai ser feito a 
reunião do MP se foi marcado, mas se não for marcado na 
primeira quinzena de janeiro senhor Presidente, eu deixo 
o meu registro e peço solicitação dos senhores que a 
gente faça uma reunião já que está marcado a ordinária, 
mas uma extraordinária para deliberar uma vez por todas, 
eu sinceramente estou preocupado, torno ratificar a minha 
bandeira partidária aqui dentro é o servidor público, eu 
não tenho bandeira nenhuma partidária, eu sou amigo de 
todos os gestores que aqui passaram, e eu não tenho 
preocupação de deliberar um assunto de extrema 
necessidade, senhor Presidente, então deixo registrado, 
mas senhor Presidente eu queria voltado parabenizar 
pela administração a pouco tempo que o senhor vem 
desenvolvendo que eu sei, é de suma importância que o 
senhor está fazendo, tenta resguardar essa nossa 
Instituição, espero que o senhor dei continuidade no seu 
serviço porque a tão pouco tempo o senhor fez acontecer 
e está fazendo, espero que seja dado continuidade no 
trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Parabenizar a 
todos os Conselheiros também, que aqui desenvolveram 
seu papel como guardiões desse nosso fundo e 
parabenizar também pelos relatos dos processos que 
aqui o fizeram. Dizer também senhor Presidente, que tem 
alguns assuntos relacionados aos processos que a gente 
poderia resolver administrativamente, nós temos 
processos pendentes, torno a dizer, o funcionário quando 
acontece qualquer coisa ele quer que seja resolvido o seu 
problema, temos casos inclusive aconteceu comigo que 
nós esperamos para ser feita a compensação e eu esperei 
pelo corpo técnico da Instituição para efetuar um 
pagamento que é de direito que foi descontado indevido o 
dinheiro não era previdenciário, o desconto foi indevido e 
o Governo fez a parte dele, fez a compensação, e o que 
foi que fizeram apensaram um processo no outro 
prejudicando, um foi dado o deferimento e o outro o 
indeferimento, juntaram e não pagaram, eu já entrei com 
requerimento, já fiz a solicitação quero deixar claro, que 
seja dado continuidade, o nosso corpo técnico está aí e eu 
sei que essas pendencias a gente vai sanar com a nova 
reformulação da nova lei previdenciária que já está em 

vigor, a gente vai estudar bastante para tentar ajudar. 
Estive também conforme o senhor pediu na nossa 
Diretoria, e a nossa Diretora já está dando andamento aos 
processos e eu tenho certeza que vai sanar qualquer tipo 
de problema. Conselheiro Lindoval Alcântara iniciou falado 
que o direito é dialogo, é debate amor ao debate, porque 
vivemos no Estado Democrático e o que prevalece é a 
vontade da lei, não a vontade dos homens. Esse ano foi 
de estrema aprendizagem “e particularmente eu sou 
disciplinado, muito disciplinado e também humilde, não 
sei nada, “cada dia eu aprendo alguma coisa”, mas esse 
ano foi extremamente produtivo então a palavra-chave é a 
obediência ao devido processo legal, disso não se deve 
abrir mão, e o Conselheiro tem ido aos órgãos da AMPREV, 
todos, convivendo com eles e acompanha os processos, 
pede o acompanhamento, interveniência, aciona o 
Presidente, seus técnicos para que o devido processo 
legal seja observado, sobretudo a ampla defesa e o 
contraditório e a celeridade porque, são itens 
constitucionais de observação obrigatória. “Às vezes eu 
pego da área jurídica, porque a área jurídica, nós temos 
que rever nossa restruturação administrativa aqui, porque 
precisa-se dar apoio a área jurídica, é uma demanda 
muito grande, mas há também uma centralização, mas 
isso sou contra”, centralização e a forma de proceder que 
tem que ser melhorado essa sistemática. O Conselheiro 
Lindoval esclareceu que a realização da reunião ordinária 
ser continuada, não há nenhuma irregularidade, pois, foi 
proposto pela Conselheira Suelem e o Plenário de 
consenso aprovou, assunto encerrado, não se admite 
retrocesso, não adianta voltar em assunto sanado. Por 
fim, o Conselheiro falou que chegou a Assembleia 
Legislativa vários projetos de lei do Executivo, e o projeto 
de alteração da legislação previdenciária aprovado e 
proposto pelo CEP a mais de seis meses não estava entre 
esses projetos. O Conselheiro solicitou ao Conselheiro 
Carlos Marques que intervenha junto ao Governador para 
dar celeridade na tramitação do projeto para a Assembleia 
Legislativa, pois é de suma importância para todos. 
Conselheiro Mário Gurtyev agradeceu ao Presidente, aos 
Conselheiros e servidores pelo agradável conviveu 
durante esse ano, e aproveitar o momento para desejar a 
todos um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. Conselheiro 
Mauro Fernando agradeceu a Deus pela oportunidade de 
todos estarem reunidos, durante as reuniões ordinárias e 
extraordinárias, muitas vezes discordando outras vezes 
concordando, outras vezes preocupados e outras vezes 
mais distraídos, mas isso faz parte do processo, não há 
unanimidade na sociedade em geral. Toda unanimidade 
no seu ponto de vista se não for justificada ela é burra já 
dizia um certo pensador. Nesse sentido o Conselheiro 
gostaria também de agradecer pelo curso de Reforma da 
Previdência, “quem não participou não sabe o que perdeu, 
o conhecimento do senhor João Magalhães, ele é assim 
incrível, o homem tem a legislação previdenciária na ponta 
da língua, ele conhece ipsis litteris toda a legislação 
previdenciária brasileira”, ele falava e em qualquer 
replicação dizia a resposta com um artigo, citava as 
jurisprudências tudo, cada um com o conhecimento 
extremamente elevado sobre essa questão”. Por fim, o 
Conselheiro solicitou ao Presidente que disponibilize aos 
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Conselheiro a cópia do ofício enviado ao Banco do Brasil. 
Conselheiro Edílson Marques lembrou que essa é a 
primeira reunião desse Plenário com o nome do saudoso 
Conselheiro Fernando Cezar. O Conselheiro falou que ele 
e sua esposa foram na DIBEF e DIBEM para realizarem 
atualizações cadastrais no Censo Previdenciário e 
constatou que todos os aposentados e reformados que 
estavam naquele prédio da AMPREV recebiam 
atendimento especial, principalmente em relação às 
gestantes, idosos e deficientes, achou o tratamento muito 
humanizado, e que é assim que tem que ser o atendimento, 
pois eles são o foco da Instituição, o Conselheiro também 
faz parte desse grupo como beneficiário. Ele falou que foi 
muito bem atendido, e parabeniza a todos os envolvidos, 
e sugere que no próximo Censo os documentos originais 
sejam digitalizados na hora, para zerar papel. O 
Conselheiro sugeriu que seja adotado pela AMPREV 
portaria meritória de elogio, aos Servidores envolvidos no 
atendimento do referido Censo Previdenciário. Por fim, o 
Conselheiro falou que ano que vem que sejam adotadas 
providencias para a alienação dos imóveis da AMPREV, 
para que o valor arrecado possa ser investido gerando 
mais recursos para Instituição. Conselheiro Paulo Vaz 
desejou um Feliz Natal a todos, prosseguiu solicitando 
informações quanto ao repasse de valores previsto para o 
dia 27, conforme informado pelos Secretários do GEA. O 
Conselheiro ratificou as palavras do Conselheiro Micherlon 
quanto a reunião extraordinária para deliberações 
concernentes aos não repasses dos valores da dívida 
previdenciária. Solicitou ainda informações quanto as 
providencias que estão sendo adotadas junto ao Banco 
do Brasil, para cumprimento do acordo. O Presidente 
informou que está aguardando a resposta administrativa 
se vai vim negativa ou não, caso seja negativa a resposta, 
a Procuradoria da AMPREV já está com a ação 
praticamente pronta, e também está fazendo o 
acompanhando da ação de concedeu a liminar ao GEA. 
ITEM - 18 -  O QUE OCORRER: O Plenário do CEP, há 
unanimidade deliberou que o grupo de whatsApp só será 
utilizado para informes, não sendo possível utiliza-lo para 
deliberações. Foi deliberado também, que cada 
Conselheiro terá direito a 3 minutos (prorrogados por mais 
3 minutos) para utilizar durante as Comunicações dos 
Conselheiros. Nada mais havendo, o Presidente 
agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a 
reunião às dezenove horas e cinco minutos, e para constar 
eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente 
ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros 
presentes. Macapá, Amapá, dezessete de dezembro de 
dois mil e dezenove. 
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PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza 
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2019 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois 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 e cinco minutos, teve início a Décima 
Segunda 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 vinte de dois mil e dezenove, o qual convoca os 
membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 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, 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, justificou sua ausência, abonando-se a 
falta à reunião marcada para hoje. Em consideração aos 
familiares do Conselheiro falecido Fernando Cezar, o 
Presidente fez a inversão de pauta começando a reunião 
pelo ITEM - 7 - INAUGURAÇÃO DA PLACA QUE 
DENOMINA O NOME DO PLENÁRIO DO CEP, 
CONSELHEIRO FERNANDO CEZAR PEREIRA DA 
SILVA: O Presidente iniciou a homenagem ao Conselheiro 
falecido Fernando Cezar, fazendo uma breve exposição 
de motivos, ressaltando que o Conselheiro era muito 
dedicado e que muito contribuiu com o Regime Próprio de 
Previdência do Estado do Amapá. Ato continuo, o 
Presidente passou a palavra à Assessora de Comunicação 
da Amapá Previdência, senhora Luana Picanço, que deu 
início a cerimônia de homenagem in memory ao 
Conselheiro Fernando Cezar Pereira da Silva, onde o 
plenário receberá o seu nome, proposição aprovada à 
unanimidade durante a 11ª Reunião Ordinária do CEP, 
realizada no dia 12 de novembro de 2019. Foi registrado a 
presença e agradecimentos a esposa Socorro Sampaio 
da Silva, dos filhos Felipe Cezar Sampaio da Silva e 
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Camila Vitória Sampaio da Silva e de seu neto Fernando 
Cezar Maciel da Silva. Foi apresentado um breve histórico 
do CEP/AP. Com a criação da nova Previdência através 
da Lei nº 0448/1999, surgiu então o Conselho de 
Administração, composto por 10 membros: Diretor 
Presidente da AMPREV, Secretário de Estado da 
Administração, Secretário de Estado de Planejamento, 
Secretário de Estado da Fazenda, um representante dos 
servidores públicos civis ativo, um representante dos 
servidores públicos civis e militares inativo, um 
representante dos servidores públicos militares ativo, um 
representante do Ministério Público, um representa do 
Poder Legislativo e um representante do Judiciário, 
possuindo mandato de 4 anos tendo 2 composições até a 
alteração de sua lei, através da Lei nº 0915/2005, com a 
vigência da referida Lei o Conselho de Administração, 
passar a ser denominado de Conselho Estadual de 
Previdência – CEP, órgão de normatização, deliberação 
colegiada  e de supervisão superior, possui atualmente 15 
membros titulares e mandato 2 anos, podendo a 
recondução de seus membros por igual período. Dado o 
contexto histórico da AMPREV no ano que se completa 20 
anos de criação, bem como o seu Conselho, em 
homenagem ao Conselheiro Falecido Fernando Cezar 
Pereira da Silva, o plenário receberá seu nome, conforme 
proposição apresentada pelo Conselheiro Helielson do 
Amaral Machado. Durante a homenagem foi apresenta 
uma breve biografia do Conselheiro falecido. Fernando 
Cezar Pereira da Silva, nasceu no dia 24 de julho de 1964, 
filho de José Gonçalves da Silva e Sebastiana Pereira da 
Silva, se formou na Universidade Federal do Estado do 
Pará, no curso de Contabilidade, se formou ainda no 
CEAP, no curso de Bacharel em Direito, trabalhou no 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no município de 
Santana-AP, como técnico em contabilidade em 1993. Em 
1995 ingressou no Ministério Público do Estado do Amapá, 
onde trabalhou até o dia 11 de fevereiro de 2018. Desde a 
criação do Conselho deliberativo da Amapá Previdência, 
em 1999, até o ano corrente foram realizadas 9 
composições, das quais 5 tinha como membro o 
Conselheiro Fernando Cezar Pereira da Silva, titular 
representante dos servidores do Ministério Público do 
Estado do Amapá. Em 2018 o Conselheiro Fernando 
Cezar Pereira da Silva falece em Belém do Pará deixando 
um legado na Amapá Previdência durante a sua passagem 
de aproximadamente nove anos atuando no Conselho 
Estadual de Previdência e também no Comitê de 
Investimentos, foi substituído pelo Conselheiro Idelmir 
Torres da Silva, também representante dos servidores do 
Ministério Público. Após a execução da canção da 
américa, todos os presentes foram convidados a fazer a 
oração universal do Pai Nosso. Ato continuo, a esposa do 
Conselheiro falecido, a senhora Socorro Sampaio da 
Silva, que representando toda a família do Conselheiro 
Fernando recebe a homenagem do Conselho Estadual de 
Previdência, com a entrega simbólica de uma placa das 
mãos do Conselheiro requerente Helielson do Amaral 
Machado. Após, foram convidados todos os presentes 
para se posicionarem ao lado da placa que será 
descerrada. Neste momento, 10 de dezembro de 2019, o 
plenário do Conselho Estadual de Previdência passa a se 

chamar Plenário do Conselho Estadual de Previdência 
Conselheiro Fernando Cezar Pereira da Silva. Dando 
continuidade a homenagem foi concedido a palavra ao 
Conselheiro Helielson do Amaral Machado, o qual início 
sua fala ressaltando que hoje nessa sessão solene mais 
uma vez se relembra a presença, figura do Fernando 
Cezar, o qual o Conselheiro Helielson teve a oportunidade 
por 2 vezes compor o Conselho junto com o Conselheiro 
Fernando, e ele era aquela pessoa a qual se recorria no 
momento da dúvida, o Conselheiro Helielson recorda que 
chegou várias vezes visita-lo na sala dele no Ministério 
Público, para buscar um pouco do conhecimento dele, 
que era vasto, no CEP tinha-se ele como Vice-Presidente 
e como guardião do Regimento Interno, qualquer tentativa 
mesmo que involuntária que ferisse o Regimento, o 
Fernando intervia de pronto, com os artigos, incisos e 
alíneas todos gravados na mente, por essa razão o 
Conselheiro Helielson o chamava de guardião do 
Regimento Interno. O Conselheiro Helielson lembra ainda, 
que teve oportunidade de ser ajudado pelo Conselheiro 
Fernando em suas relatorias, e que antes de apresentar 
seus relatórios passava com o Conselheiro Fernando para 
fazer uma revisão, e ele nunca deixou a desejar. Falou 
ainda, que tinha o Conselheiro Fernando como um amigo, 
apesar que dentro do Conselho eles divergiam em muitos 
assuntos, mas terminava a reunião, os dois se encontravam 
na saída e faziam aquelas brincadeiras finais. Então 
quando o Conselheiro Helielson foi reconduzido neste 
biênio para compor o Conselho, no primeiro dia, ele sentiu 
a falta do Conselheiro Fernando, foi exatamente o dia em 
que ele fez a proposição para homenagear o Conselheiro 
Fernando Cezar. Por fim, falou que sente a presença do 
Conselheiro Fernando nas reuniões e é uma presença 
boa. Foi concedido a palavra ao Conselheiro Idelmir Torres 
da Silva, o qual substitui o Conselheiro Fernando Cezar, o 
qual iniciou sua fala esclarecendo que falar do Conselheiro 
Fernando Cezar é bastante complicado porque todo 
mundo já sabe a pessoa exemplar. O Conselheiro Idelmir 
falou que trabalhou com o Conselheiro Fernando muito 
tempo no Ministério Público e que trabalharam juntos em 
várias missões do MP/AP, considerava ele como amigo, e 
que poderia tecer várias qualidades sobre a pessoas, mas 
gostaria de destacar uma, “nós os espiritas, acreditamos 
que a vida não acaba aqui, que a morte não existe, e 
temos as leis divinas, os dez mandamentos como lei para 
se seguir, e o mais importante deles diz: Amar a Deus 
sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo.” 
E uma das qualidades que mais se sobressaia no 
Fernando Cezar era a dedicação. Dedicação a família, ao 
trabalho, aos amigos e até aqueles que se julgavam seus 
inimigos quando o procurava ele ajudava, então parece 
que ele cumpria essa lei máxima. Essa dedicação pode 
ser percebida aqui no Conselho, mas os Colegas do MP/
AP, já estavam bem familiarizados com isso, e nada mais 
justo que o Conselho preste essa homenagem ao nosso 
saudoso Fernando Cezar. Por fim, falou que só consegue 
dizer uma palavra “Parabéns”, obrigado. Com a palavra o 
Vice-Presidente do CEP/AP, Conselheiro Lindoval Queiroz 
Alcântara, o qual falou que para ele é fácil e simples falar 
do Conselheiro Fernando, eles trocavam ideias e 
concepções na área jurídica, mas na verdade o Conselheiro 
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Lindoval aprendia muito mais nas conversações. “O 
Fernando era um homem de luz, um homem totalmente 
dedicado ao seu trabalho e a família, e ainda sobrava 
tempo de cuidar de seus próximos da igreja que ele 
frequentava, era sagrado na igreja o Fernando está 
presente e prestar serviço à comunidade, uma alma boa, 
inteligente, sério, competente, de um caráter extraordinário 
e de uma qualificação rara, que talvez seja hoje o nosso 
maior problema da sociedade moderna. O Fernando era 
ético, muito ético, e também de uma integridade 
extraordinária, e que eu tenho certeza que ele conseguiu 
transmitir para família e para seus amigos. Então me dirijo 
a Socorro sua esposa, ao Felipe, Camila e ao Fernandinho 
seu neto, seus rebentos, sua continuidade, e para dizer se 
a nós fossemos dado o poder de escrever por letras de 
ouro as boas ações e o nome dos nossos semelhantes 
com certeza escreveríamos o nome do Fernando, mas 
hoje ele está aqui eternizado no nosso ambiente, pela 
iniciativa do nosso colega Helielson, que de fato foi o seu 
primeiro pronunciamento aqui, fez justiça, nesse sentido 
eu o cumprimento, porque nós não nos pertencemos, 
pertencemos a Deus, a hora que ele chama, o assunto 
está encerrado, é Deus quem quer, tornamos luz, e aqui o 
que fica é o nosso exemplo, a nossa solidariedade, o 
nosso espírito de humanidade, as coisas boas que cercam 
o ser humano, e o Fernando deixou exatamente esse 
legado, então em nome dos meus colegas, dizer aos seus 
familiares, porque o Fernando amava uma pessoa e 
dedicava sua vida a esta pessoa continuamente, que era 
sua mãe, dedicação total a mãe, mesmo doente ele não 
media nenhum esforço, ele abria os seus braços, como 
Jesus o fez, Jesus abriu os seus braços e nos acolheu, e 
nos dá esse caminho, então quero aproveitar a família, 
porque esse foi um gesto tão simples, mas estamos 
atendendo o pleito de um colega, e o fazemos com muita 
alegria, por galhardia, com amor, a está figura impoluta 
que se chamava o nosso querido colega Fernando Cezar, 
de qualidades inigualáveis, um colega extremoso 
sobretudo ético, então que o receba lá no céu e a família 
que se faz aqui presente as nossas saudações, os nossos 
cumprimentos e o nosso reconhecimento por tudo que ele 
fez pela Amapá Previdência, receba os nossos 
cumprimentos Socorro”. Após, foi concedido a palavra a 
senhora Socorro Sampaio da Silva, esposa do Conselheiro 
Fernando Cezar, que iniciou sua fala ressaltando que “o 
Fernando era tudo para nós, é ainda, um grande esposo, 
companheiro, um ótimo pai, um ótimo filho, eu só tenho a 
agradecer a Deus por todos esses momentos que a ele 
dedicado, muito obrigada a todos, eu não perdi só um 
marido, eu perdi um grande amigo, mas me conforta 
porque eu sei que ele foi chamado, para sorrir lá de cima, 
só tenho a agradecer a Deus. Para finalizar esse ato 
solene, com a palavra o Presidente do Conselho Estadual 
de Previdência e Diretor Presidente da Amapá Previdência, 
Rubens Belnimeque de Souza, o qual falou que essa 
singela homenagem é muito pouco se for colocar na 
balança com o que o Conselheiro Fernando contribuiu 
aqui na Amapá Previdência, e com cada um que teve 
contato com ele, e que pôde conhece-lo um pouquinho, só 
tem boas lembranças, de momentos especiais com 
conversas amigáveis, inteligentes. O Presidente falou que 

o conheceu pouco, e que teve alguns contatos com o 
Conselheiro Fernando no Conselho, onde o Conselheiro 
era Vice-Presidente, e que aprendeu muito, e como os 
Conselheiros falaram ele era uma pessoa muito acessível, 
tinha dúvida ia lá, ele estava sempre pronto a ajudar, 
quanto a família, realmente perder um ente querido não é 
fácil, mas vocês podem dizer que tiveram o privilégio de 
terem convivido, sendo filho, esposa, parente, como uma 
pessoa muito especial, muito querida e apesar de não 
estar mais aqui nesse plano com a gente, o que ele deixou 
de experiência, aprendizado, exemplo, isso é eterno e 
está sendo eternizado através de vocês, e só o fato desse 
reconhecimento, que acredita não ser único, e que nos 
lugares que vocês vão, sempre alguém lembra e tem boas 
memorias, isso é importante, saber que ele foi chamado 
para outro plano, mas ainda convive no nosso meio, 
através dos atos dele, através do que ele deixou, que é 
um legado muito bonito. O Conselheiro Fernando deixou 
sua marca, e que mais uma vez está sendo lembrado, e 
acredita que todos ao entrar no Plenário do CEP/AP de 
alguma forma lembram-se dele, sentado à mesa na 
condição de Vice-Presidente, como o Conselheiro 
Helielson falou, sempre guardando o Regimento Interno e 
a legalidade dos atos praticados pelo Conselho, então 
essa é a nossa singela homenagem. O Presidente 
agradeceu a disponibilidade de todos os presentes, e deu 
por encerrado neste momento o ato solene. Ato continuo 
o Presidente deu continuidade à reunião. ITEM - 4 - 
APROVAÇÃO -  ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 12/11/2019: O Presidente colocou 
em discussão a aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária 
de 2019, certificando-se com os Conselheiros se todas as 
correções e inclusões foram realizadas a contento. A 
Secretária do CEP, informou ao Presidente que o 
Conselheiro Mauro Fernando apresentou correções e 
acréscimos, que já se encontram na ata apresentada aos 
demais Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu 
colocando em votação (registrado em áudio). 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 11ª 
Reunião Ordinária, realizada em 12/11/2019. ITEM - 5 - 
APROVAÇÃO -  ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 18/11/2019: O Presidente colocou 
em discussão a aprovação da ata da 7ª Reunião 
Extraordinária de 2019, certificando-se com os 
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram 
realizadas a contento. A Secretária do CEP, informou ao 
Presidente que os Conselheiros Paulo Vaz, Edílson 
Marques e Mauro Fernando apresentaram correções e 
acréscimos, que já se encontram na ata apresentada aos 
demais Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu 
colocando em votação (registrado em áudio). 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 7ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 18/11/2019. ITEM - 
6 - APROVAÇÃO -  ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 22/11/2019:  O Presidente colocou 
em discussão a aprovação da ata da 8ª Reunião 
Extraordinária de 2019, certificando-se com os 
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram 
realizadas a contento. A Secretária do CEP, informou ao 
Presidente que o Conselheiro Mauro Fernando apresentou 
correções e acréscimos, que já se encontram na ata 
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apresentada aos demais Conselheiros. O Conselheiro 
Micherlon Mendonça, pediu para registrar, que na ata da 
8ª Reunião Extraordinária não ficou consignado o aguardo 
incessante a deliberações sobre as cobranças de dívidas, 
foi colocado para esse Conselho que os Conselheiros iam 
aguardar a reunião que seria dia 27 e não houve, aquela 
reunião especifica, dia 27, como não teve a reunião não 
ficou configurado que os Conselheiros só iam deliberar 
mediante o retorno de uma outra reunião do Ministério 
Público, o Conselheiro está falando isso, porque ao seu 
ver, foram marcadas duas reuniões, não houve, as vezes 
para tomar uma decisão o Conselho não pode ficar 
aguardando de caráter até de imediato para tomar essa 
decisão, esperar a boa vontade de um órgão para o 
Conselho poder deliberar, mesmo porque o Conselho é 
independente, haja vista que foi marcado a primeira vez, 
marcado a segunda vez e não teve a reunião, vamos 
supor que o Conselho não delibere nada e aguarde o ano 
que vem e a reunião só seja marcada no segundo 
semestre do ano de 2020, para tomar uma decisão que 
coloca em cheque o trabalho do Conselho, então o 
Conselheiro não vê, nem deliberou e não ficou configurado 
conforme está em negrito, que o Conselho só ia deliberar 
esse item da reunião extraordinária mediante configuração 
da reunião com o Ministério Público. O Presidente fez a 
leitura da Resolução nº 17/2019-CEP/AP, que conforme 
deliberação na 8ª Reunião Extraordinária do CEP de 
2019, define as providências que serão adotadas quanto 
aos repasses e parcelamentos da dívida previdenciária. O 
Presidente esclareceu ainda, que concorda que não dá 
para se esperar a de eterno, mas o Conselho consignou 
que deve se aguardar pelo menos a cessão onerosa 
agora em dezembro, também se comentou que os dois 
primeiros meses do ano são meses de superávit e o 
Governo iria fazer o repasse, e ficou entendido que a 
ações não são só alinhadas a partir da reunião do MP e 
sim em decorrência dessas outras ações. E o Presidente 
concorda que se em janeiro a qualquer momento e que 
não se pode ficar esperado a reunião. O Presidente 
esclareceu ainda, que estava em São Paulo quando foi 
convidado para reunião, mas informou que tinha uma 
pessoa lhe substituindo e se essa pessoa poderia ir lhe 
representando e resolver a questão, que a Amapá 
Previdência irá acompanhar. No dia da reunião a pessoa 
que convidou o Presidente disso que estava de acordo de 
o Presidente enviar um representante, mas acabou que a 
reunião não aconteceu. O Presente informou ainda, que o 
Governo protocolou junto ao MP/AP os documentos 
pendentes, concernentes as proposições apresentadas 
pelo Governo do Estado. O Presidente entende que a 
Resolução nº 17/2019-CEP/AP e o que ficou deliberado 
na reunião, é que iriam aguardar uma série de fatores 
como: a reunião do MP/AP, a cessão onerosa e as demais 
ações previstas na Resolução. Informou também, que a 
AMPREV já protocolou o primeiro comunicado junto ao 
Banco do Brasil, e que está aguardando resposta, e se 
houver resposta negativa, a AMPREV já está pronta para 
entrar com a ação de obrigação de fazer concernente ao 
parcelamento. O Conselheiro Micherlon Mendonça, falou 
que concorda plenamente com a Resolução, mas nada 
exime que o Conselho faça uma ação, o que tem 

preocupado o Conselheiro recentemente, é as ações que 
ficaram pendentes, o Conselheiro falou que ia usar a 
palavra do Procurador da AMPREV “ele foi bem taxativo, 
que por ele já tinha ajuizado toda e qualquer ação de 
cobrança”, o Conselho não pode se eximir, porque 
recentemente foi noticiado que prenderam tanto o 
presidente como todos os conselheiros em um determinado 
Instituto do Brasil. Então o Conselheiro Micherlon quer se 
eximir de qualquer responsabilidade e quer deixar 
registrado perante ao Conselho que seja feita ação 
imediata, porque a AMPREV já teve oportunidade de fazer 
a cobrança e infelizmente não foi feito, então dentre as 
preocupações do Conselheiro estar a Política de 
Investimento, o Cálculo Atuarial que não foi feito, a 
cobrança indevida que não foi executada, então essas 
series de ações, que a AMPREV deveria ter executado e 
não foi, e o Conselheiro de ante mão deixa registrado que 
já deveria ter sido feito, infelizmente é de conhecimento 
que não foi só na gestão do Diretor-Presidente Rubens, 
mas também nas gestões passadas que vem ocorrendo 
frequentemente e o Conselheiro não quer se eximir de 
qualquer responsabilidade, por essa razão da sua fala. O 
Conselheiro Paulo Vaz, falou “que o ano está acabando e 
dia 20 vai entrar em recesso, e o Ministério Público é 
independente ele não tem vínculo com Poder nenhum, 
totalmente independente, ele faz a reunião se ele quiser 
ou não vai fazer a reunião, ele entra com ação civil quando 
bem entender”, e os Conselheiro do CEP tem 
responsabilidade com relação as informações que foram 
prestadas na 7ª Reunião Extraordinária, e a preocupação 
do Conselheiro Micherlon é a preocupação do Conselheiro 
Paulo também. O Presidente prosseguiu informando que 
o que está em discussão e a aprovação da ata. Ato 
continuo perguntou se mais algum Conselheiro teria 
correções para propor. A Conselheira Carla Chagas 
sugeriu que fosse trocada a palavra “concessão” para 
“cessão” (linha 163). O Presidente informou que os 
acréscimos e correções já se encontram na ata 
apresentada aos demais Conselheiros. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação (registrado 
em áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a 
Ata da 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/11/2019. 
ITEM - 8 - APROVAÇÃO -  CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 
ORDINÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020:  O Presidente pôs à matéria em 
discussão. Ato continuo passou-se à votação (registrado 
em áudio). DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá, deliberou 
que as Reuniões Ordinárias do CEP/AP, exercício de 
2020, ocorrerão nas seguintes datas: Janeiro (30), 
Fevereiro (18), Março (17), Abril (28), Maio (19), Junho 
(16), Julho (30), Agosto (18), Setembro (15), Outubro (20), 
Novembro (17) e Dezembro (15). ITEM - 9 - DISTRIBUIÇÃO 
- PROCESSO Nº 2019.83.1102781PA (APENSO 
2019.04.1442P) - RECURSO ADMINISTRATIVO 
CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 
ESPECIAL - PROFESSOR, EM FAVOR DE DEUSA 
MARIA RODRIGUES ILÁRIO: O Presidente realizou o 
sorteio para escolha de relatoria, sendo contemplado o 



Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020Seção 02• Nº 7.098138     Diário Oficial

Conselheiro Horácio Luís Bezerra Coutinho. Ato continuo 
sendo designado pelo Presidente, para relatar a matéria 
objeto do Processo nº 2019.83.1102781PA. ITEM - 10 - 
DISTRIBUIÇÃO - 2019.147.902395PA (APENSO 
2019.07.0952P; 4807/2003; 2014.83.804027PA; 
2010.83.50005PA E 2012.111.800833PA) - RECURSO 
ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 
EM FAVOR DE MANOEL DARCIMAR GONÇALVES 
BARBOSA: O Presidente realizou o sorteio para escolha 
de relatoria, sendo contemplado o Conselheiro Carlos 
Luiz Pereira Marques. Ato continuo sendo designado pelo 
Presidente, para relatar a matéria objeto do Processo nº 
2019.147.902395PA. ITEM - 11 - DISTRIBUIÇÃO - 
2019.61.1002694PA - ANÁLISE DO BALANCETE 
CONTÁBIL DA AMPREV, REFERENTE AO MÊS DE 
SETEMBRO 2019: O Presidente realizou o sorteio para 
escolha de relatoria, sendo contemplada a Conselheira 
Carla Ferreira Chagas. Ato continuo sendo designada 
pelo Presidente, para relatar a matéria objeto do Processo 
nº 2019.61.1002694PA. ITEM - 12 - APRESENTAÇÃO E 
APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: O 
Vice-Presidente, Conselheiro Lindoval Alcântara solicitou 
a inversão da pauta. De consenso, o Presidente atendeu 
à solicitação do Vice-Presidente, passando para o ITEM 
13. ITEM - 13 - VOTAÇÃO - Processo nº 2019.147.701847P 
- Pedido de reanalise do indeferimento da solicitação de 
aposentadoria por tempo de contribuição, em favor de 
Claudia da Silva Sobrinho (RELATORIA DO 
CONSELHEIRO JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS) - 
Pedido de vista do Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz: 
O Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz, passou a relatar 
seu voto, esclarecendo que ademais, quanto ao tempo de 
dedicação do professor atuante no Programa TV Escola, 
se equipara ao dedicado pelo mestre de sala de aula. 
Este, por sua vez, não trabalha somente no ambiente 
escolar, haja vista que, em sua casa; em bibliotecas e 
livrarias, dedicam tempo superior àquele do colégio, 
preparando aulas, preparando provas, lendo trabalhos 
dos alunos e corrigindo provas. E, quanto aos professores 
atuantes no Programa TV Escola, seu trabalho não se 
limita àquele tempo de exibição dos vídeos pelos canais 
de televisão. É que, antes disso, enfrenta o trabalho de 
seleção dos vídeos, atentos à necessidade do conteúdo 
ser de fácil compreensão e englobar motivação 
educacional e vocacional, além do alcance e benefícios 
que deles possam resultar para professores e alunos, o 
que lhes toma tempo possivelmente superior ao que 
consumaria em sala de aula. O Conselheiro Mário, ressalta 
que, tal qual o preclaro Relator, também ficou convicto de 
que a atividade do professor no PROGRAMA TV ESCOLA 
se enquadra perfeitamente no conceito de coordenação 
pedagógica de ensino. E que sem sombra de dúvidas, a 
grande dificuldade para solução do presente caso é 
mesmo a conceituação da natureza jurídica do trabalho 
de um professor no multicitado programa de ensino. 
Porém, essa dificuldade restou vencida na conclusão do 
preclaro Relator. E mais, sem fazer censura à conclusão 
da ilustre Assessora Jurídica desta instituição 
previdenciária subscritora do parecer que ensejou a 

decisão recorrida, o Conselheiro Mário, arrisca-se a 
acreditar, tenha sido essa dificuldade no enquadramento 
da natureza jurídica do trabalho exercido pela recorrente 
que encaminhou a citada assessoria a não admitir o 
período de atuação da recorrente no Programa TV Escola, 
na contagem do tempo para a aposentadoria especial 
prevista no § 5º, do art. 40, da Constituição Federal. Mas, 
conforme já realçado, a atuação de um professor no 
multicitado programa, vale enfatizar, é mesmo de 
coordenação pedagógica de ensino. Esse ponto de vista 
decorre dos efeitos que deverão resultar do programa, 
tanto para os professores, que é uma melhora no 
respectivo desempenho, quanto para os alunos, que é -  
ou pelo menos a isso se destina -  um substancioso 
aprendizado. Firmado esse ponto de vista sobre a 
natureza jurídica da atuação do professor no TV Escola, 
impõe-se deixar claro que, no âmbito do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal, após longa e enriquecedora discussão 
no enfrentamento do tema, restou pacificada, após 
reiterados julgamentos no mesmo sentido, a orientação 
de que o período de atuação do professor na coordenação 
pedagógica de ensino compõe o conjunto de atividades 
relacionadas à docência e, portanto, ao magistério, razão 
pela  qual deve ser contado na apuração do tempo 
necessário ao deferimento da aposentadoria especial 
prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Ademais, 
naquele excelso sodalício, dando-se interpretação 
conforme a Constituição à alteração da LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) implementada pela Lei Federal nº 
11.301/2006, também acabou   pacificando o entendimento 
de que, para o fim da aposentadoria especial em questão, 
a contagem do período no qual o professor atuou na 
coordenação pedagógica de ensino não ofende a 
autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.772. Aliás, 
esse entendimento foi pacificado no julgamento do 
Recurso Extraordinário 1.039.644, sob a Relatoria do 
Ministro Alexandre de Moraes, em cujo julgamento restou 
firmada tese de repercussão geral da matéria. Por todo o 
exposto, acompanhando o entendimento do eminente 
Relator, o Conselheiro Mário Gurtyev opina pelo 
conhecimento do presente recurso administrativo e pelo 
integral provimento, para reformar a decisão administrativa 
recorrida e admitir o período em que a recorrente atuou no 
PROGRAMA TV ESCOLA como tempo de efetivo 
magistério, devendo, pois, ser contado para o fim da 
aposentadoria especial prevista para os professores na 
Constituição Federal. Após a apresentação e discussão 
da matéria, o Presidente prosseguiu colocando em 
votação (registro em áudio). DECISÃO: O Plenário do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 
– CEP/AP, após discussão da matéria, à unanimidade, 
decidiu pelo deferimento do pedido formulado pela 
recorrente, constante nos autos do Processo nº 
2019.147.701847P, nos seguintes termos: RESOLVE: 
Conhecer do recurso e prover integralmente o pedido para 
admitir como tempo de magistério o período em que a 
recorrente atuou no Programa TV Escola, devendo ser 
contado para o fim da aposentadoria especial dos 
professores, nos termos da lei regente. ITEM - 14 - 
VOTAÇÃO - PROCESSO 2019.63.902372PA (APENSO 
2018.63.801672PA E 2018.61.501113PA) - 
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REQUERIMENTO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO 
AMAPÁ, REQUERENDO O REAJUSTE CONCEDIDO 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 113 DE 09 DE ABRIL 
2018, AOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS MILITARES 
(RELATORIA DO CONSELHEIRO MAURO FERNANDO 
PARENTE DE OLIVEIRA): O Conselheiro Relator Mauro 
Fernando, fez um breve relato sobre a matéria, 
esclarecendo que o presente processo trata-se de 
requerimento apresentado pela Associação dos Servidores 
Militares do Estado do Amapá, requerendo reajuste 
concedido pela Lei Complementar nº 113, de 09 de abril 
de 2018, aos beneficiários inativos militares. No 
requerimento apresentado a supracitada associação, 
contesta a forma de enquadramento dos proventos de 
seus associados na situação de inativos em relação ao 
reajuste concedido pela Lei Complementar nº 113, de 09 
de abril de 2018, e apresentam ainda descontentamento 
em relação a classificação no padrão de pagamento em 
consonância ao princípio da integralidade. Tendo em vista 
que os beneficiários militares que recebem seus proventos 
na folha da AMPREV deveriam ser reajustados, com 
efeitos financeiros a contar de 01 de abril de 2018, a 
ASMEAP alegou surpresa com uma informação contida 
num comunicado postado no site oficial da AMPREV no 
dia 26/04/2018, às 9h29, que continha a seguinte 
informação: “Tendo em vista a mudança da nova versão 
do SISPREV WEB ocorrida recentemente na Amapá 
Previdência e a necessidade de adequação com a tabela 
constante na LC nº 113 de 2018 e o reajuste presente na 
Lei nº 2324/2018, informamos que o pagamento aos 
beneficiários militares que recebem pela folha da AMPREV, 
cujo os benefícios são com PARIDADE, terão seus 
reajustes a partir de maio do corrente ano. Agradecemos 
a compreensão. Diretoria de Benefícios Militares – 
AMPREV”. Com relação a essa alegação a Assessora 
Jurídica da AMPREV, Dra. Vanessa Salomão Gonçalves, 
afirma em seu Parecer Jurídico nº 243/2018 – PROJUR/
AMPREV, que a Diretoria de Benefícios Militares da 
AMPREV justificou o porquê de não ter realizado o 
reajuste no mês de abril de 2018, considerando que a Lei 
nº 113/2018, no seu art. 21, garantiu os efeitos financeiro 
a contar de 01 de abril de 2018, bem como informou que 
na competência de maio de 2018 o pagamento já foi feito 
com  atualização e com o retroativo referente a abril/2018, 
sanando assim tal pendência em relação ao pagamento 
da retroatividade dos efeitos da LC 113/2018, referente ao 
mês de abril de 2018. Em seguida a ASMEAP questiona 
sobre a metodologia utilizada pela Diretoria de Benefícios 
Militares na aplicação dos reajustes concedidos pela LC 
113/2018 aos militares inativos. A ASMEAP argumenta 
que não houve o devido respeito aos arts. 8º, 9º e 23, II, § 
3º da Lei Estadual nº 1.813, de 07 de abril de 2014, que 
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos 
Militares do Estado do Amapá – RPPM, de que trata o art. 
42, § 1°, c/c art. 142, § 3°, X, da Constituição Federal, e dá 
outras providências. A AMPREV em resposta afirmou 
ainda, que não há de se falar em aplicação do reajuste no 
valor do benefício dos militares inativos sem observar o 
tempo de efetivo serviço na carreira militar, e que a mesma 
não poderia fugir ao manto do Princípio Constitucional da 

Legalidade em suas decisões, portanto indeferiu o 
requerimento da ASMEAP. Ao analisar esta questão e 
levando-se em conta o Princípio Constitucional da 
Legalidade, o Conselheiro Mauro Fernando concorda com 
o Parecer Jurídico nº 243/2018 – PROJUR/AMPREV, no 
que tange a AMPREV somente tomar decisões sob o 
manto da legalidade. E sob este prisma também deve 
levar em consideração em suas decisões, principalmente 
no caso em tela, a Súmula 359 do Supremo Tribunal 
Federal, que afirma o seguinte: “Ressalvada a revisão 
prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se 
pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor 
civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada)”. O 
Conselheiro Relator ressaltou ainda, que a Lei 
Complementar nº 113/2018, não revogou os dispositivos 
da Lei Estadual nº 1.813/2014, principalmente os dispostos 
nos arts. 8º, 9º e 23, II, § 3º da referida Lei, que garantiu a 
paridade e a integralidade aos inativos militares 
independentemente do tempo de contribuição ou efetivo 
serviço. Desta forma, levando-se em consideração o 
Princípio Constitucional do Direito Adquirido, consolidado 
pela Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, dos 
militares inativos que foram reformados antes da edição 
da Lei Complementar nº 113/2018, não há de se falar em 
alteração na metodologia da revisão dos proventos da 
inatividade que acabe divergindo da lei vigente ao tempo 
em que o militar reuniu os requisitos necessários. Nesta 
esteira, sob o manto dos Princípios Constitucionais da 
Legalidade e do Direito Adquirido, a AMPREV não pode 
mudar a metodologia de revisão dos proventos dos 
inativos militares que tiveram seus benefícios concedidos 
com direito à paridade e à integralidade nos termos da 
legislação vigente à época, salientando que lei nova não 
pode atingi-los, sem retroatividade. Diante do exposto e 
levando-se em consideração a legislação vigente, bem 
como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o 
Conselheiro Mauro Fernando é favorável a implementação 
dos seguintes procedimentos: 1) A Unidade Gestora 
Amapá Previdência, deverá levar em consideração a 
paridade e a integralidade na concessão dos reajustes 
constantes na Lei Complementar nº 113/2018, aos 
militares que já se encontravam na condição de inativos à 
época da publicação da referida Lei; 2) Os militares que já 
se encontravam na condição de inativos à época da 
publicação da referida Lei Complementar nº 113/2018, 
tem direito ao recebimento da diferença entre o valor dos 
proventos que deveria ser pago com a implementação da 
paridade e da integralidade e o valor que foi pago até que 
se efetive a devida correção. Conselheiro Micherlon 
Mendonça esclareceu a situação da reserva e da reforma, 
exclusivamente essa solicitação feita pela ASMEAP, 
abrange diretamente os reformados que são casos 
excepcionais, são militares que infelizmente não voltam 
mais para atividade, não é o caso da reserva. O 
Conselheiro agradeceu a relatoria do Conselheiro Mauro, 
do qual acertou com conhecimento, jurisprudências, 
sumulas e mostrou com a eficácia a diferença tanto da 
reserva quanto da reforma, se há o questionamento dos 
Conselheiros “ a gente como militar está aqui para sanar 
qualquer dúvida, colaborando com a relatoria do 
Conselheiro Mauro. O Conselheiro Helielson Machado 
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esclareceu que em 2018 foi criado 4 padrões, e de 8 em 8 
anos haveria um acréscimo de meio por cento é esse o 
valor de um padrão para o outro, meio por cento de 
acréscimo. Com aplicação da nova Lei nº 113, a AMPREV 
entendeu em escalonar os reformados de acordo com o 
tempo de serviço que eles tinham a época da reforma, é 
essa a discussão, eles já recebiam um salário integral 
antes da lei, que agora estão recebendo de acordo com 
tempo de serviço que tinham a época da reforma, é esse 
o problema a ser sanado por esse relatório do Conselheiro 
Mauro. O Conselheiro Helielson do Amaral Machado se 
absteve de votar, justificando que o processo iniciou com 
a sua assinatura como Presidente da ASMEAP, e ele não 
poderia participar da votação por uma questão moral. 
Após a apresentação e discussão da matéria, o Presidente 
prosseguiu colocando em votação (registro em áudio). O 
Conselheiro Micherlon Mendonça parabenizou a atitude 
do Conselheiro Helielson pois sabe que é um fardo muito 
grande que ele carrega na ASMEAP, da qual se é cobrado 
diariamente pelos servidores. Parabenizou também a 
relatoria do Conselheiro Mauro Fernando que fez jus o 
direito líquido e certo dos militares, direito esse que não 
deveria ser suprimido em virtude de uma nova legislação, 
pois trouxe prejuízo. Disse ainda, que conforme a 
Resolução nº 002, que foi revogada pela Resolução nº 
019/2018, a qual garante o pagamento dos militares, que 
foi deliberado pelo Conselho, e se passaram 2 anos 
também na qual, o Conselheiro teve que fazer gestão 
junto a Diretoria da carteira da DIBEM, para que fossem 
efetuados os pagamentos. Ressaltou que se está 
trabalhando com servidores, pessoas que necessitam, 
pessoas que estão em tratamento e necessitam desses 
valores, dinheiro esse que foi deliberado pelo Conselho 
na compensação de valores pelo Estado, da qual o Estado 
honrou e pagou as compensações e esse dinheiro já se 
encontra no caixa da AMPREV, e infelizmente, o dinheiro 
estar em caixa, mas o problema continua. Por fim, o 
Conselheiro informou que já estar fazendo gestão, já faz 
uma semana com a direção da carteira da DIBEM, e que 
eles vão dar andamento em alguns processos, e espera 
que o Presidente reitere esse pedido, pois estão 
trabalhando com servidores. De antemão o voto do 
Conselheiro é favorável e parabeniza a relatoria do 
Conselheiro Mauro. DECISÃO: O Plenário do Conselho 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá – CEP/AP, 
após discussão da matéria, decidiu pelo deferimento do 
pedido formulado pela Associação dos Servidores Militares 
do Estado do Amapá - ASMEAP, constante nos autos do 
Processo nº 2019.63.902372PA, nos seguintes termos: 
RESOLVE: 1º - Aplicam-se a paridade e a integralidade na 
concessão dos reajustes constantes na Lei Complementar 
nº 113/2018, aos militares que já se encontravam na 
condição de inativos à época da publicação da referida Lei 
Complementar; 2º - Os militares que já se encontravam na 
condição de inativos à época da publicação da Lei 
Complementar nº 113/2018, têm direito ao recebimento da 
diferença entre o valor dos proventos que deveria ser 
pago com a implementação da paridade e da integralidade 
e o valor pago até que se efetive a devida correção. O 
Conselheiro Micherlon Mendonça solicitou que seja dado 
celeridade no andamento dos processos concernentes a 

matéria aprovada. O Presidente solicitou que o Conselheiro 
Micherlon também faça o acompanhamento desses 
processos junto a DIBEM. O Conselheiro Carlos Luiz 
Pereira Marques, em razão de compromissos de trabalhos 
retirou-se às 17h:40m.  ITEM - 15 - INFORMAÇÕES 
ATUALIZADAS CONCERNENTES AOS REPASSES E 
PARCELAMENTOS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA 
(PODER EXECUTIVO, PODER JUDICIÁRIO, PODER 
LEGISLATIVO, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE 
CONTAS) (APRESENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO 
E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS): O Presidente 
passou a palavra ao Diretor da Diretoria Financeira e 
Atuarial da AMPREV, Diego da Silva Campos, o qual 
informou que já havia sido disponibilizado a todos os 
Conselheiros as planilhas com todas as informações dos 
parcelamentos, reparcelamentos de contribuição 
previdenciária e débitos não previdenciário dos Planos 
Financeiro e Previdenciário, parte patronal e segurado, 
civil e militar, concernente aos Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário, TCE/AP e MP/AP. Foi a apresentado 
um comparativo da Receita e Arrecadação total por 
Poderes de janeiro a outubro de 2019. Executivo: Civil 
Receita R$ 250.764.079,23 - Arrecadação R$ 
84.486.390,98; Militar Receita R$ 68.630.878,22 - 
Arrecadação R$ 0,00. Assembleia Legislativa: Receita R$ 
5.010.389,50 - Arrecadação R$ 4.533.598,20. Tribunal de 
Justiça: Receita R$ 31.125.115,78 - Arrecadação R$ 
29.707.273,00. Tribunal de Contas: Receita R$ 
5.101.100,19 - Arrecadação R$ 4.828.578,35. Ministério 
Público: Receita R$ 12.295.796,79 - Arrecadação R$ 
12.286.919,97. Total da Receita R$ 372.927.359,71 
(100%); Total de Arrecadação R$ 135.842.760,50 (36%); 
Saldo a Arrecadar R$ 237.084.599,21 (64%). Foi informado 
também, com dados atualizados até 30/11/2019 que o 
valor parcelado concernente ao Poder Executivo é de R$ 
2.085.132.251,51, com valor da parcela de R$ 
12.500.922,08, sendo que foram pagas/compensadas 10 
parcelas totalizado um valor de R$ 125.009.220,80, e que 
09 parcelas não foram repassadas até o dia 30/11/2019 
totalizando o valor de R$ 112.508.298,72, com a 
atualização até 30/11/2019 no valor de R$ 21.281.272,13, 
sendo total das 09 parcelas em atraso atualizadas até 
30/11/2019 no valor de R$ 133.789.570,85. Foi informado 
ainda, que falta reparcelar 02 Termos de Acordo do Poder 
Executivo, parte segurado competência 05/1994 a 
13º/2003, parte patronal competência de 06/1994 a 
13º/2006, totalizando R$ 97.516.073,88, sem atualização 
por serem parcelamentos antigos antes de 2012, e não 
constam na base do sistema CADPREV-SRRP/MPS. As 
providencias a serem adotadas será, inscrever os Termos 
no sistema e depois de aceito consolidar os novos acordos 
de reparcelamentos. Por fim, foi apresentado o resumo 
geral do valor devido pelo Governo do Estado do Amapá. 
Parte Patronal: Plano Financeiro – SEFAZ R$ 
74.710.574,11, SEED R$ 23.871.686,60, SESA R$ 
29.997.962,66, MILITAR R$ 42.898.369,95, POST 
MORTEM R$ 295.008.88, totalizando o montante de R$ 
171.773.602,20. Plano Previdenciário - SEFAZ R$ 
70.995.968,94, SEED R$ 24.445.390,86, SESA R$ 
27.420.514,44, MILITAR R$ 34.686.777,30, POST 
MORTEM R$ 0,00, totalizando o montante de R$ 
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157.548.651,54, total parte Patronal R$ 329.322.253,74. 
Parte Segurado: Plano Financeiro – SEFAZ R$ 
113.939.723,32, SEED R$ 29.055.989,49, SESA R$ 
49.764.231,29, MILITAR R$ 57.217.165,64, totalizando o 
montante de R$ 249.977.109,74. Plano Previdenciário - 
SEFAZ R$ 90.148.821,01, SEED R$ 33.257.455,67, 
SESA R$ 40.798.902,29, MILITAR R$ 43.579.602,39, 
totalizando o montante de R$ 207.784.781,36, total parte 
Patronal R$ 457.761.891,10. Total por órgão: SEFAZ R$ 
662.261.582,39; SEED R$ 110.630.522,62 e SESA R$ 
147.981.610,68, total de R$ 920.873.715,69. Total da 
dívida corrente R$ 787.084.144,84. Total de parcelas em 
atraso do parcelamento R$ 133.789.570,85. Total devido 
pelo Governo do Estado do Amapá com valores atualizados 
até 30/11/2019, no valor de R$ 920.873.715,69. O 
Presidente informou que todos os meses estão sendo 
enviados a todos os Poderes e Órgãos os ofícios de 
cobrança, bem como está sendo disponibilizados a todos 
os Conselheiros cópias através de e-mail e grupo de CEP. 
De consenso o Plenário do CEP deliberou por suspender 
a reunião para que os Conselheiros possam analisar 
melhor a proposta de minuta da Política de Investimento 
da AMPREV para o exercício de 2020, uma vez que não 
tiveram tempo hábil para analisar antes da reunião. 
Ficando agendado o retorno para o dia 17, às 15h, do mês 
corrente, para dar continuidade a apresentação dos 
ITENS 12, 16, 17 e 18 da 12ª Reunião Ordinária do ano de 
2019. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a 
presença de todos, e deu por suspensa a reunião às 
dezoito horas, e vinte e um minuto, e para constar eu, 
Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, 
que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros 
presentes. Macapá, Amapá, dez de dezembro de dois mil 
e dezenove.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA
Lindoval Queiroz Alcântara
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa
HASH: 2020-0205-0002-5831

Departamento Estadual de
Trânsito do Amapá

PORTARIA Nº 098/2020 – DETRAN/AP, DE 05 DE 
FEVEREIRO DE 2020.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 0054 de 02 de janeiro de 2015, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos I e IX do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 7º, inciso II da 
Resolução n° 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito.

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n° 
081/2020-DETRAN/AP, a qual regulamenta o 
credenciamento, atualização anual de credenciamento e 
descredenciamento de empresas estampadoras de Placa 
de Identificação Veicular – PIV no âmbito do Departamento 
Estadual de Trânsito do Amapá-DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada pela EMPRESA J. K. PONTES CARVALHO 
protocolada neste Departamento em 29/01/2020, atende 
as exigências contidas na Portaria epigrafada, conforme o 
contido no Documento Avulso de             n° 193217/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - CREDENCIAR A EMPRESA J. K. PONTES 
CARVALHO sob o CNPJ: 17.357.471/0001-54 com o 
endereço situado na Rua Adilson José Pinto Pereira, n° 
1089, letra B, CEP 68.908-571, Bairro: São Lázaro, Macapá 
/AP no exercício de atividades de estampagem de Placa 
de Identificação Veicular no âmbito do Departamento de 
Trânsito do Estado do Amapá.

Art. 2º - O credenciamento terá validade de 05 (cinco) 
anos, com atualização de credenciamento anual a contar 
da assinatura desta portaria.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.               

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor Presidente do DETRAN-AP
HASH: 2020-0205-0002-5834

Centro de Gestão da
Tecnologia da Informação

PORTARIA Nº 06/ 2020-PRODAP                                                      

O Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
pelo Decreto nº 0052 de 02 de janeiro de 2015 e Lei nº 
0310 de 05 de dezembro de 1996 e alteração - Lei nº 318 
de 23 de dezembro de 1996, conforme memorando n° 
0275.0020/2019- UCC/PRODAP, de 03.10.2019.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear JOSÉ MOREIRA DA SILVA FILHO, 
Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico 
(Banco de Dados/SO), para Fiscal do 4° Termo Aditivo 
que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência 
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do contrato n° 005/2016, pelo período  de  11/01/2020  à 
11/01/2021 (1 ano) referente à contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços continuados  de  
IP  permanente, dedicado e exclusivo, com banda total 
garantida, também será objeto do presente Termo Aditivo 
o aumento da capacidade do link de acesso de 500Mbps 
para 1.000 Mbps, com o aumento     de 11% do valor do 
contrato, conforme  proposta e dentro dos limites a Lei 
8.666/93. Na ausência do titular, responderá o servidor 
RÔMULO FREIRE SEGUNDO, Analista em Tecnologia da 
informação/Redes de Computadores, para em substituição 
responder pela fiscalização do referido Contrato. 

RESOLVE:

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor a contar de 10 de 
janeiro de 2020

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

GABINETE DO PRESIDENTE DO CENTRO DE GESTÃO 
DA TECNOLOGIA     DA INFORMAÇÃO-PRODAP, em 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA      
Presidente do PRODAP
HASH: 2020-0205-0002-5803

PORTARIA Nº 09/ 2020-PRODAP                                                                                               

O Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
pelo Decreto nº 0052 de 02 de janeiro de 2015 e Lei nº 
0310 de 05 de dezembro de 1996 e alteração - Lei nº 318 
de 23 de dezembro de 1996,

RESOLVE:

Art. 1°. Suspender as Férias regulamentares da servidor 
JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA, Presidente do 
PRODAP,    a contar de contar de 01 de janeiro de 2020 
a 30 de janeiro de 2020, Ficando o restante do gozo para 
um período posterior.

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

GABINETE DO PRESIDENTE DO CENTRO DE GESTÃO 
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRODAP, em 
Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2020.  
JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA
Presidente do PRODAP
HASH: 2020-0205-0002-5812

Instituto de Hematologia e
Hemoterapia do Amapá  

PORTARIA Nº 06 / 2020- GAB/HEMOAP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – 
HEMOAP, nomeada pelo Decreto nº 3.525, de 14 de agosto 
de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
33 do Decreto Estadual nº 5.519, de 09 de dezembro de 
1997 que aprovou o Estatuto do Instituto de Hematologia 
e Hemoterapia do Estado do Amapá-HEMOAP;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor, MYLNER 
OLIVEIRA FERMIANO DE SOUZA, da sede de suas 
atribuições em Macapá-AP até Manaus - AM, para realizar 
atividades experimentais, inerentes ao seu Projeto 
de Doutorado, no Programa de Pós-graduação em 
Imunologia Básica e Aplicada, da Universidade Federal 
do Amazonas, sem ônus para o Estado, designando 
HELLEN TAYANÁ OLIVEIRA BITENCOURT, Chefe da 
Divisão Técnica / HEMOAP código CDS-2, para exercer, 
acumulativamente e em substituição, o cargo de Gerente 
das Agências Transfusionais, durante o impedimento do 
titular, no período de 09 a 16/02/2020.

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

Macapá-AP, 05 de fevereiro de 2020. 
RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS
Diretora-Presidente/HEMOAP
Decreto nº 3525/2019
HASH: 2020-0205-0002-5833

PORTARIA Nº 07 / 2020–GAB/HEMOAP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – 
HEMOAP, nomeada pelo Decreto nº 3.525, de 14 de agosto 
de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
33 do Decreto Estadual nº 5.519, de 09 de dezembro de 
1997 que aprovou o Estatuto do Instituto de Hematologia 
e Hemoterapia do Estado do Amapá-HEMOAP;  

RESOLVE:                                                                                                                                     

Art.1º- CRIAR o “Comitê da Qualidade”.

Art.2º- ESTABELECER que o comitê de que trata o art. 
1º terá como atribuição precípua implantar e implementar 
a Política de Gestão da Qualidade do HEMOAP, atuando 
como comitê assessor da Direção deste Instituto.

Art. 3º- COMPETE ao Comitê da Qualidade:

I - Servir como líderes e orientadores ativos para a gestão 
da qualidade;
II – Avaliar e expor fluxos de processos;
III – Elaborar em conjunto com os demais setores o 
Manual da Qualidade;
IV - Avaliar e planejar eventos de formação contínua;
V - Desenvolver ações permanentes que estimulem 
a atuação comprometida com a qualidade e com os 
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cuidados assistenciais por todos no Instituto e
VI - Desenvolver e implementar os indicadores de 
desempenho voltados para a estratégia do Instituto.
VII – Coordenar, orientar e acompanhar a criação e 
utilização de ferramentas da qualidade como POP’s, 
Regulamentos...

Art. 4º - O comitê a que se refere o artigo anterior será 
composto pelos seguintes servidores, assim designados:

- CARLOS AUGUSTO DO VALE DE SOUZA, na qualidade 
de Presidente;
- HELLEN TAYANÁ OLIVEIRA BITENCOURT, na 
qualidade de membro;
- NAYRA DOS SANTOS BARBOSA, na qualidade de 
membro;
- GLEICYANNE FURTADO FRAZÃO na qualidade de 
membro;
- FRANCIS CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA, na 
qualidade de membro;
- MÁRCIA MARIA NOGUEIRA DE ABREU, na qualidade 
de membro;

- SILVIA GOMES DE MELLO MONTEIRO, na qualidade 
de membro.

Art. 5º - Fica estabelecido que o comitê deve apresentar, 
em 30 (TRINTA) dias, o Plano de Ação para 2020.

Art. 6º - Todos os servidores e assessorias do Instituto 
de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP 
deverão priorizar as solicitações deste Comitê.

Art. 7º - Os serviços prestados pelos membros do Comitê 
ora designados serão considerados de caráter público 
relevante sendo vedada qualquer remuneração.

Art.8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá, 05 de fevereiro de 2020.
RUIMARISA MONTERIO PENA MARTINS
Diretora-Presidente / HEMOAP
Decreto nº 3525/2019
HASH: 2020-0205-0002-5838

Instituto de Extensão, Assistência e

Desenvolvimento Rural

EXTRATO  DO CONTRATO Nº 001/2020- RURAP

PROCESSO Nº 37.0104/2018- RURAP

Partes: O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP (ÓRGÃO GERENCIADOR), a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI, daqui por diante denominada CONTRATADA, tem, entre si, 
justo e avençado nas cláusulas a seguir:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

1.1 - Esta contratação tem fundamentação no disposto na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto Estadual 
nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 3182, de 02 de setembro de 2016, Lei Complementar nº 123/2006, IN 1/2010 e 
02/2008 – MPOG e alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores, 
bem como nas cláusulas e condições seguintes, firmam o presente instrumento de Contrato, do qual ficam fazendo 
parte, como peças integrantes:

1.2 - Este Contrato decorre processo licitatório 37.0104/2018- RURAP, realizado na modalidade de PREGÃO, na forma 
Eletrônica, sob o nº 001/2019 – CMEPL/PGE/RURAP/AP, Ata de SRP nº 001/2019, cujo julgamento foi regularmente 
homologado no dia 26/07/2019, pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, OSVALDO HÉLIO 
DANTAS SOARES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

2.1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva com 
fornecimento de Material e Mão-de-Obra, visando atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Amapá - RURAP, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência anexo I do Edital, 
independentemente de transcrição.

1. DA EMPRESA REGISTRADA:

1.1. Empresa Adjudicatária: UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 04.166.506/0001-26, com sede na 
Rua Dr. Walter da Silva Pacheco, Macapá/AP, nº 392- Bairro Jardim Marco Zero, Cep nº 68.903-18, telefone nº (96) 
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991167969, Email:  representada pelo Senhor JOACI LIMA PALMERIM, portador da Carteira de Identidade nº 068337/
PTC/AP, CPF nº 415.987.232-5.

2. DO  GERENCIAMENTO  DA  ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS: 
2.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá- RURAP, 
que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão Especial Mista de Licitação.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

4.1.O preço, as quantidades e as especificações dos serviços registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$1.056.070,50 (um milhão cinqüenta e seis mil 
setenta reais e cinqüenta centavos).

LOTE 1- CUTIAS, FERREIRA GOMES, ITAUBAL, PEDRA BRANCA, PORTO GRANDE e SERRA DO NAVIO.
ORÇAMENTO DESCRITIVO
 

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quant. Preço 
Unitário

Total 
Parcial

1 ALVENARIA E REVESTIMENTO  71.212,00
1.1 87500 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo manual. af_06/2014

M2 400,00 43 17.200,00 

1.8 94994 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016

M2 200,00 50,54 10.108,00 

1.9 84173 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso 
espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa

M2 200,00 18,30  3.600,00

1.12 87273 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 
af_06/2014

M2 200,00  33,30 6.660,00 

1.13 87248 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior 
que 10 m2. af_06/2014

M2 200,00 33,00  6.600,00

1.14 87251 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior 
que 10 m2. af_06/2014

M2 400,00 34,00 13.600,00 

1.18 88648 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de 
dimensões 35x35cm. af_06/2014

M 400,00  4,80 1.912,00 

1.19 88649 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de 
dimensões 45x45cm. af_06/2014

M 400,00  5,20 2.080,00 

1.21  74220/001 Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com 
pintura a cal e reaproveitamento de 2x

M2 250,00  36,50 9.125,00 

2 PINTURA  115.500,00
2.1 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 

af_06/2014
M2 4.000,00 1,20 4.800,00 

2.2 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. 
af_06/2014

M2 1.000,00 1,30 1.300,00 

2.3 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014

M2 8.000,00  8,10 64.800,00 

2.4 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 
duas demãos. af_06/2014

M2 1.000,00 8,10 8.100,00 

2.5 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos. af_06/2014

M2 4.000,00 6,50 26.000,00 

2.7 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 
cupinicida incolor

M2 1.000,00 3,50 3.500,00 

2.8 95464 Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, tres demaos M2 500,00 14,00 7.000,00 

3 PORTAS, JANELAS e DIVISORIAS 63.374,55
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3.1  74047/002 Dobradiça em aco/ferro, 3” x 2 ½”, e= 1,9 a 2 mm, sem anel, 
cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos

UN 100,00 21.95 2.195,00 

3.2 2429-INSUMO Dobradiça  em latão, 4” x 3”, e= 2,2 a 3,0 mm, com anel, 
tampa bola, com parafusos

UN 10,00  83,19 831,90 

3.4 3080-INSUMO Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 
40 mm, com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal 
cromado - nível segurança médio – completa

CJ 20,00  31,24 624,80 

3.5 90831 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, 
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação. af_08/2015

UND 15,00  46,67 700,05 

3.6 3090-INSUMO Fechadura de embutir para porta interna, tipo gorges (chave 
grande), maquina 40 mm, maçaneta alavanca e espelho em 
metal cromado - nível segurança médio – completa

CJ 20,00  25,00 500,00 

3.7 11461-INSUMO Ferrolho / fecho chato, de sobrepor, em ferro zincado, 
reforcado, 5”, com porta cadeado, para portão, porta e janela 
- inclui parafusos

UN 50,00  3,60 180,00 

3.8 3122-INSUMO Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 4”, em aço 
galvanizado / zincado

UN 50,00 1,90 95,00

3.9 3120-INSUMO Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 6”, em aço 
galvanizado / zincado

UN 25,00 4,15 103,75 

3.10 11455-INSUMO Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 8”, em aco 
galvanizado / zincado

UN 15,00 5,67 85,05 

3.11 5092-INSUMO Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para 
janela basculante / pivotante - inclui parafusos

PAR 50,00 9,33 466,50 

3.12 73932/001 Grade de ferro em barra  chata 3/16” M2 100,00  175,18  17.518,00

3.14 94579 Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com 
parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, 
padronizada. af_07/2016

M2 20,00  250,68 5.013,60 

3.15 94576 Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com 
parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, 
padronizada. af_07/2016

M2 20,00  210,44 4.208,80 

3.17 94575 Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso, vedação 
com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada. 
af_07/2016

M2 10,00  350,88 3.508,80 

3.18 91341 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com  guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação. 
af_08/2015

M2 10,00  307,35 3.073,50 

3.21 91013 Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015

UM 15,00 420,56 6.308,40 

3.22 91015 Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015

UM 30,00 450,26 13.507,80 

3.23 91016 Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015

UM 10,00 445,36 4.453,60 

4 ÁGUA  FRIA  E ESGOTO 42.147,58
4.1 88503 Caixa  d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios UN 10,00  440,04  4.400,40

4.2 1030-INSUMO Caixa de descarga de plástico externa, de *9* l, puxador fio 
de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

UN 15,00 19,60 294,00 

4.3 89491 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e 
instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. 
af_12/2014

UN 10,00 24,50 245,00 

4.4 89707 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014

UN 10,00  13,70 137,00 

4.5 11686-INSUMO Conjunto de ligação para bacia sanitária em plastico branco 
com tubo, canopla e anel de expansão (tubo 1.1/2 ‘’ x 20 cm)

UN 15,00  5,20 78,00 

4.7 89360 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 40,00  4,41 176,40 
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4.8 89364 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 50,00 5,60 280,00 

4.9 89369 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 20,00 8,33  166,60

4.10 89499 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 15,00  8.94  134,10

4.11 89503 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00 12,00 120,00 

4.12 89507 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00  23,90 239,00 

4.13 89517 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 5,00  33,49 167,45 

4.14 89525 Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 5,00 45,87 229,35 

4.16 86884 Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento 
e instalação. af_12/2013

UN 30,00 5,96 178,80 

4.17 95463 Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, 
dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 
1.500 litros, revestido internamente com massa única e 
impermeabilizante e com tampa de concreto armado com 
espessura de 8 cm

UN 5,00 1.200,00 6.000,00 

4.18 89363 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 30,00 4,60 138,00 

4.19 90373 Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, 
x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014

UN 10,00  6,80 68,00 

4.20 94672 Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 
mm, x 3/4 instalado em reservação de água de edificação 
que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 
instalação. af_06/2016

UN 30,00 5,10 153,00 

4.21 89744 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 30,00 10,58 317,40 

4.22 89731 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 15,00  4,82 73,30 

4.23 89737 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 5,00  8,20 41,00 

4.24 89362 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 50,00 4,15 207,50 

4.25 3533-INSUMO Joelho de redução, pvc soldável, 90 graus, 25 mm x 20 mm, 
para agua fria predial

UN 30,00 1,22 36,60 

4.26 3538-INSUMO Joelho de reducao, pvc soldável, 90 graus, 32 mm x 25 mm, 
para agua fria predial

UN 20,00 1,95 39,00 

4.27 3496-INSUMO Joelho de redução, pvc, rosável, 90 graus, 3/4” x 1/2”, para 
agua fria predial

UN 30,00  1,88 56,40 

4.28 89567 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. af_12/2014

UN 10,00 30,00 300,00 

4.29 89699 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais 
de águas pluviais. af_12/2014

UN 5,00 72,00 360,00 

4.30 86903 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, 
padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013

UN 10,00 187,98 1.879,80 

4.32 89381 Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

UN 25,00 5,99 149,75 

4.33 89564 Luva com rosca, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4, instalado 
em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00 7,98 78,80 

4.34 89593 Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado 
em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00 15,91 159,10 

4.35 3868-INSUMO Luva de redução soldável, pvc, 25 mm x 20 mm, para agua 
fria predial

UN 20,00  0,68 13,60 
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4.36 3869-INSUMO Luva de redução soldável, pvc, 32 mm x 25 mm, para agua 
fria predial

UN 30,00  1,92 57,60 

4.37 3872-INSUMO Luva de redução soldável, pvc, 40 mm x 32 mm, para agua 
fria predial

UN 10,00  2,31 23,10 

4.38 3850-INSUMO Luva de redução soldável, pvc, 60 mm x 50 mm, para agua 
fria predial

UN 5,00 5,81 29,05 

4.39 3859-INSUMO Luva soldável com rosca, pvc, 20 mm x 1/2”, para agua fria 
predial

UN 20,00  0,70 14,00 

4.40 3907-INSUMO Luva de redução roscavel, pvc, 1” x 3/4”, para água fria 
predial

UN 30,00 2,22  66,60

4.41 3889-INSUMO Luva de redução rosável, pvc, 3/4” x 1/2”, para agua fria 
predial

UN 30,00  1,70  51,00

4.42 89778 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 30,00 8,20 246,00 

4.43 89752 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 15,00 2,80 42,00 

4.44 89753 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 20,00 3,90 78,00 

4.45 89774 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

UN 10,00 6,40 64,00 

4.46 89534 Luva  soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

UN 30,00  2,15  64,50

4.47 89389 Luva  soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 32mm x 1, 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

UN 20,00 5,90 118,00 

4.48 89378 Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 30,00  3,10  93,00

4.49 89431 Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00  3,15 31,50 

4.50 89558 Luva, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00  4,14 41,40 

4.51 89575 Luva, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 10,00 5,20  52,00

4.52 89597 Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 4,00  9,61 36,44 

4.53 89611 Luva, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 4,00  16,21 64,84 

4.54 89614 luva, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água 
- fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 4,00 30,00 120,00 

4.55  74234/001 Mictório sifonado de louca branca com pertences, com 
registro de pressao 1/2” com canopla cromada acabamento 
simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação

UN 10,00  310,40 3.104,00 

4.57 94495 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório 
de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016

UN 20,00 39,89 797,80 

4.59 94497 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório 
de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016

UN 10,00 56,39 563,90 

4.61 89349 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2”, fornecido e 
instalado em ramal de água. af_12/2014

UN 20,00 14,86 297,20 

4.62 86881 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2” - 
fornecimento e instalação. af_12/2013

UN 5,00  86,90 434,50 

4.63 86883 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e 
instalação. af_12/2013

UN 50,00 7,32 366,00 

4.64 74198/002 Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 
1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado 
diâmetro 1,60m e espessura 10cm

UN 6,00 1.700,00 10.200,00 

4.65 86876 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - 
fornecimento e instalação. af_12/2013

UN 6,00 170,00 1.020,00 
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4.66 89442 tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

UN 30,00 5,21 156,30 

4.67 89445 tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

UN 30,00  7,50 225,00 

4.68 89624 tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 20,00 8,75 175,00 

4.69 89617 te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 30,00 3,10 93,00 

4.70 89620 te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 20,00  5,12 102,40 

4.71 89623 te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 20,00  8,30 166,00 

4.72 89625 te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 20,00 9,90 198,00 

4.73 89628 te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

UN 5,00 21,00 105,00 

4.74 12613-INSUMO Tubo de descarga pvc, para ligacao caixa de descarga - 
embutir, 40 mm x 150 cm

UN 20,00 7,00 140,00 

4.75 89355 Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 30,00 8,45 253,50 

4.76 89356 tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 50,00 9,99 499,50 

4.77 89357 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 30,00 13,90 417,00 

4.78 89448 Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 20,00 7,00 140,00 

4.79 89449 Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 10,00 8,00 80,00 

4.80 89450 Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 10,00  13,16 131,60 

4.81 89451 Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 10,00 21,65 216,50 

4.82 89452 Tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

M 5,00 27,00 135,00 

4.83 89714 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido 
e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_12/2014_p

M 30,00  24,40  732,00

4.84 89849 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido 
e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_12/2014_p

M 10,00 23,50 235,00 

4.85 89711 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014_p

M 10,00 8,50 85,00 

4.86 89712 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014_p

M 30,00 12,40 372,00 

4.87 89713 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014_p

M 10,00 19,00 190,00 

4.88 89382 União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água • fornecimento e instalação. af_12/2014_p

UN 30,00  7,10 213,00 

4.89 89390 União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água • fornecimento e instalação. af_12/2014_p

UN 20,00 10,50 210,00 

4.90 89568 União, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água • fornecimento e instalação. af_12/2014_p

UN 5,00 16,20 81,00 

4.94 95470 Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, 
incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - 
fornecimento e instalação. af_10/2016

UN 15,00 120,00 1.800,00 

5 TORNEIRAS E ACESSÓRIOS  2.603,30
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5.1 86906 Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

UN 10,00  37,00 370,00 

5.2 36792-INSUMO Torneira cromada de parede longa para lavatório (ref 1178) UN 5,00 115,18 575,90 

5.3 86911 Torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia 
de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. 
af_12/2013

UN 5,00  30,72 153,60 

5.4 94795 Torneira de bóia real, roscável, 1/2”, fornecida e instalada em 
reservação de água. af_06/2016

UN 10,00 15,45 154,50 

5.5 94796 Torneira de bóia real, roscável, 3/4”, fornecida e instalada em 
reservação de água. af_06/2016

UN 10,00 17,68 176,80 

5.6 94797 Torneira de bóia real, roscável, 1”, fornecida e instalada em 
reservação de água. af_06/2016

UN 5,00 26,90 134,50 

5.8 95543 Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso 
fixação. af_10/2016

UN 10,00 29,90 299,00 

5.9 95542 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso 
fixação. af_ 10/2016

UN 10,00 18,65 186,50 

5.10 95544 papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 
fixação. af_10/2016

UN 10,00  23,65 236,50 

5.11 88571 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em 
aco inoxidável - fornecimento e instalação

UN 10,00 31,60 316,00 

6 COBERTURA E FORRO 60.366,00
6.1 84091 barroteamento para forro, com pecas de madeira 2,5x10cm, 

espacadas de 50cm
M2 500,00 12,00 6.000,00 

6.4 94223 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 
incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016

M 100,00 32,39 3.239,00 

6.5 92550 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, 
incluso içamento. af_12/2015

UN 5,00  
1.000,00 

5.000,00 

6.6 92552 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, 
incluso içamento. af_12/2015

UN 5,00  
1.000,00 

5.000,00 

6.7 92554 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 12 m, para telha cerâmica ou de concreto, 
incluso içamento. af_12/2015

UN 5,00  
1.200,00

6.000,00 

6.13 36238-INSUMO Forro de pvc, frisado, branco, regua de 20 cm, espessura de 
8 mm a 10 mm e comprimento 6 m (sem colocação)

M2 500,00 9,90 4.950,00 

6.14 94446 telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com 
mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016

M2 300,00 25,00  7.500,00

6.16 94210 telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, 
com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado 
com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso 
içamento. af_06/2016

M2 300,00  24,87 7.461,00 

6.17 72201 Recolocação de forros em régua de pvc e perfis, considerando 
reaproveitamento do material

M2 400,00 6,35 2.540,00 

6.18 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 
telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica 
ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015

M2 300,00 26,55 7.965,00 

6.19 92543 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 
águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica 
ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_12/2015

M2 300,00 8,12 2.436,00 

6.20 72086 Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, 
considerando reaproveitamento de material

M 500,00 3,41 1.705,00 

6.21 72085 Recolocação de ripas em madeiramento de telhado, 
considerando reaproveitamento de material

M 500,00 1,14 570,00 

7 RETIRADA / DEMOLIÇÃO 11.483,60
7.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento M3 20,00 23,78 475,60 

7.2 72228 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas 
cerâmicas ou de vidro

M2 300,00 11,00 3.300,00 

7.3 72237 Retirada de entarugamento de forro M2 300,00 7,60 2.280,00 

7.4 72224 Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro M2 300,00 5,90 1.170,00 
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7.8 85411 Remoção de rodapé cerâmico M 200,00 8,80 1.760,00 

7.9 85421 Remoção de vidro comum M2 200,00 7,89 1.578,00 

7.10 85333 Retirada de aparelhos sanitários UN 10,00  32,00 320,00 

8
 

ARGAMASSA E CONCRETO
 

 
 
21.779,90

8.1 11638-INSUMO Caixa de concreto pre-moldado para ar-condicionado de 
janela, de *80 x 54 x 76,5* cm (l x a x p)

UN 10,00  81,49  814,90

8.2  74051/001 Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm 
com tampa - fornecimento e instalação

UN 10,00 102,74 1.027,40 

8.3 74166/001 Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com 
tampa h= 60cm - fornecimento e instalação

UN 10,00 134,36 1.343,60 

8.8 87536 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, para ambiente com área maior 
que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
af_06/2014

M2 300,00 17,88 5.364,00 

8.9 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. af_06/2014

M2 700,00 18,90 13.230,00 

9 PAISAGISMO  3.000,00
9.1 85186 Poda  de arvores, com limpeza de galhos secos e retirada de 

parasitas, incluindo remoção de entulho
UN 30,00 100,00 3.000,00 

10 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  1.159,10
10.1 36081-INSUMO Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, 

diâmetro minimo 3 cm
UN 10,00 115,91 1.159,10 

11 VIDROS E ESPELHOS  8.922,90
11.1 74125/002 espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e 

compensado 6mm plastificado colado
M2 5,00  402,12  2.010,60

11.2 72116 vidro liso comum transparente, espessura 3mm M2 30,00 99,88 2.996,40 

11.3 72117 vidro liso comum transparente, espessura 4mm M2 30,00 130,53 3.915,90 

12 DIVERSOS  22.394,60
12.1 5090-INSUMO Cadeado simples/comum, em latão macico cromado, largura 

de 25 mm, haste de aço temperado, cementado (nao longa), 
inclui 2 chaves

UN 30,00 10,16 304,80 

12.2 5085-INSUMO Cadeado simples, em latão macico cromado, largura de 35 
mm, haste de aco temperado, cementado (não longa), inclui 
2 chaves

UN 30,00 11,33 339,90 

12.3 10851-INSUMO Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização 
de portas, borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm (nao inclui 
acessórios para fixação)

UN 30,00 33,27 998,10 

12.4  74209/001 Placa de obra em chapa de aco galvanizado UN 10,00 215,87 2.158,70 

12.5 10848-INSUMO placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm UN 5,00 506,62 2.533,10 

12.6 72838 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia 
em leito natural

TxKM 10.000,00 0,70 7.000,00 

12.7 72840 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia 
pavimentada

TxKM 8.000,00 0,52 4.160,00 

12.8 72900 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, 
rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km

M3 1.000,00 4,90 4.900,00 

13 SISTEMA CONTRA  INCÊNDIO  3.260,04
13.4 73775/001 Extintor incêndio tp po químico 4kg fornecimento e colocação UN 6,00  220,81  1.324,86

13.5 83635 Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e 
instalação

UN 6,00 256,75 1.540,50 
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13.7 37558-INSUMO Placa de sinalização de seguranca contra incêndio, 
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

UN 12,00 32,89 394,68 

 TOTAL PARCIAL  TOTAL Parcial 426.944,57

 BONIFICAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS  28,82% 123.045,43

 TOTAL GERAL   549.990,00
LOTE 3- AMAPÁ, CALÇOENE, OIAPOQUE, PRACUÚBA E TARTARUGALZINHO

ORÇAMENTO DESCRITIVO

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quan Preço 
Unitário

Total Parcial

1 ALVENARIA E REVESTIMENTO 
1.1 87500 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 400,00 43,00 17.200,00

1.8 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 200,00 50,54 10.108,00

1.9 84173 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 
ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

M2 200,00 18,30 3.660,00

1.12 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-
GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DEÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 200,00 33,30 6.660,00

1.13 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_06/2014

M2 200,00 33,00 6.660,00

1.14 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_06/2014

M2 400,00 34,00 13.600,00

1.18 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014

M 400,00 4,80 1.920,00

1.19 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_06/2014

M 400,00 5,20 2.080,00

1.21  74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 
DE 2X

M2 300,00 31,28 9.384,00

2 PINTURA 94.200,00
2.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 3.000,00 1,20 3.600,00

2.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 1.000,00 1,30 1.300,00

2.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 7.000,00 7,60 53.200,00

2.4 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1.000,00 8,10 8.100,00

2.5 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3.000,00 6,00 18.000,00
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2.7 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

M2 1.000,00 3,50 3.500,00

2.8 95464 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRES DEMAOS

M2 500,00 13,00 6.500,00

3 PORTAS, JANELAS e DIVISORIAS 63.771,95
3.1  74047/002 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3” X 2 ½”, E= 1,9 A 2 

MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS

UN 80,00 21,95 1.756,00

3.4 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM SILINDRO, 
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO E FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

CJ 20,00 31,24 624,80

3.5 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UND 15,00 46,67 700,05

3.12  73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA  CHATA 3/16” M2 150,00 145,18 21.777,00

3.14 94579 JANELA  DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 30,00 210,68 6.320,40

3.15 94576 JANELA  DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 20,00 210,44 4.208,80

3.17 94575 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 10,00 350,88 3.508,80

3.18 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 10,00 307,35 3.073,50

3.21 91013 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UM 15,00 405,56 6.083,40

3.22 91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UM 30,00 390,52 11.715,60

3.23 91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UM 10,00 400,36 4.003,60

4 ÁGUA  FRIA  E ESGOTO   39.060,23 
4.1 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, 

COM ACESSÓRIOS
UN 10,00 390,00 3.900,00

4.2 1030-INSUMO CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, 
DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO 
CANO, BOLSA, ENGATE

UN 15,00 19.60 294,00

4.3 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 
MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 10,00 24,50 245,00

4.4 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 13,70 137,00
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4.5 11686-INSUMO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA 
EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E 
ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 ‘’ X 20 CM)

UN 15,00 5,20 78,00

4.7 89360 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40,00 4,41 176,00

4.8 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50,00 5,60 280,00

4.9 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 8,33 166,60

4.10 89499 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00 8,94 134,10

4.11 89503 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 12,00 120,00

4.12 89507 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 23,90 239,00

4.13 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 33,49 167,45

4.14 89525 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 45,87 229,35

4.16 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 30,00 5,96 178,80

4.17 95463 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS 
DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA 
ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 5,00 1.000,00 5.000,00

4.18 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,00 4,60 138,00

4.19 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 6,80 68,00

4.20 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 30,00 5,10 153,00

4.21 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 30,00 10,58 317,40

4.22 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00 4,82 72,30

4.23 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 8,20 41,00

4.24 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50,00 4,15 207,50
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4.28 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 10,00 30,00 300,00

4.29 89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 72,00 360,00

4.30 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 
X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 10,00 187,98 1.879,80

4.32 89381 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 25,00 5,99 149,75

4.33 89564 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM 
X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 7,98 79,80

4.34 89593 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 15,91 159,10

4.42 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 30,00 8,20 246,00

4.43 89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 15,00 2,80 42,00

4.44 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20,00 3,90 78,00

4.45 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 6.40 64,00

4.46 89534 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,00 2,15 64,50

4.47 89389 LUVA  SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 20,00 5,90 118,00

4.48 89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,00 3,10 93,00

4.49 89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 3,15 31,50

4.50 89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 4,14 41,40

4.51 89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 5,20 52,00

4.52 89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 9,61 38,44

4.53 89611 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 16,21 64,84

4.54 89614 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 30,00 120,00
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4.55  74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2” 
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES 
E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 10,00 310,40 3.104,00

4.57 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20,00 39,89 797,80

4.59 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 56,39 563,90

4.61 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 20,00 14,86 297,20

4.62 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 
1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 5,00 86,90 434,50

4.63 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 50,00 7,32 366,00

4.64 74198/002 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 
MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M 
E ESPESSURA 10CM

UN 6,00 1.500,00 9.000,00

4.65 86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 
22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,00 170,00 1.020,00

4.66 89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 30,00 5.21 156,30

4.67 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 30,00 7,50 225,00

4.68 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM 
X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 8,75 175,00

4.69 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,00 3,10 93,00

4.70 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 5,12 102,40

4.71 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 8,30 166,00

4.72 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 9,90 198,00

4.73 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 21,00 105,00

4.74 12613-INSUMO TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA 
DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM

UN 20,00 7,00 140,00

4.75 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30,00 8,45 253,50

4.76 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 50,00 9,99 499,50

4.77 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30,00 13,90 417,00
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4.78 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,00 7,00 140,00

4.79 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00 8,00 80,00

4.80 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00 13,16 131,60

4.81 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00 21,65 216,50

4.82 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 5,00 27,00 135,00

4.83 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 30,00 24,40 732,00

4.84 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

M 10,00 23,50 235,00

4.85 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

M 10,00 8,50 85,00

4.86 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

M 30,00 12,40 372,00

4.87 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

M 10,00 19,00 190,00

4.88 89382 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 30,00 7,10 213,00

4.89 89390 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 20,00 10,50 210,00

4.90 89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 5,00 16,20 81,00

4.94 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 15,00 120,00 1.800,00

5 TORNEIRAS  E ACESSÓRIOS 2.603,30
5.1 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 10,00 37,00 370,00

5.2 36792-INSUMO TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA 
LAVATORIO (REF 1178)

UN 5,00 115,18 575,90

5.3 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 
3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5,00 30,72 153,60

5.4 94795 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2”, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA. AF_06/2016

UN 10,00 15,45 154,50

5.5 94796 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4”, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA. AF_06/2016

UN 10,00 17,68 176,80
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5.6 94797 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1”, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA. AF_06/2016

UN 5,00 26,90 134,50

5.8 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 
TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 10,00 29,90 299,00

5.9 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, 
TIPO ARGOLA, INCLUSO  FIXAÇÃO. AF_ 10/2016

UN 10,00 18,65 186,50

5.10 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 10,00 23,65 236,50

5.11 88571 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA 
PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00 31,60 316,00

6 COBERTURA E FORRO  57.766,00 
6.1 84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE 

MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM
M2 500,00 11,00 5.500,00

6.4 94223 CUMEEIRA  PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 100,00 32,39 3.239,00

6.5 92550 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 
8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00 900,00 4.500,00

6.6 92552 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 
10M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00 900,00 4.500,00

6.7 92554 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 
12M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00 1.100,00 5.500,00

6.13 36238-INSUMO FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA 
DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

M2 500,00 9,90 4.950,00

6.14 94446 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL. AF_06/2016

M2 300,00 25,00 7.500,00

6.16 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 300,00 24,87 7.461,00

6.17 72201 RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E 
PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

M2 400,00 6,35 2.540,00

6.18 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 300,00 24,55 7.365,00

6.19 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 300,00 8,12 2.436,00

6.20 72086 RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO 
- CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAL

M 500,00 3,41 1.705,00

6.21 72085 RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE 
TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DE MATERIAL

M 500,00 1,14 570,00

7 RETIRADA / DEMOLIÇÃO  11.483,60
7.1 73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO
M3 20,00 23,78 475,60
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7.2 72228 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM 
TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE 
VIDRO

M2 300,00 11,00 3.300,00

7.3 72237 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 300,00 7,60 2.280,00

7.4 72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE 
VIDRO

M2 300,00 5,90 1.770,00

7.8 85411 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 200,00 8,80 1.760,00

7.9 85421 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 200,00 7,89 1.578,00

7.10 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 10,00 32,00 320,00

8 ARGAMASSA E CONCRETO  20.965,00
8.2  74051/001 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-

MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 10,00 102,74 1.027,40

8.3 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00 134,36 1.343,60

8.8 87536 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 300,00 17,88 5.364,00

8.9 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICAD A MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 700,00 18,90 13.230,00

9 PAISAGISMO  3.000,00
9.1 85186 PODA  DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS 

SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO 
REMOCAO DE ENTULHO

UN 30,00 100,00 3.000,00

10 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  1.159,10
10.1 36081-INSUMO BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 10,00 115,91 1.159,10

11 VIDROS E ESPELHOS  8.922,90 
11.1 74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 

MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 
PLASTIFICADO COLADO

M2 5,00 402,12 2.010,60

11.2 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
3MM

M2 30,00 98,68 2.996,40

11.3 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM

M2 30,00 130,53 3.915,90

12 DIVERSOS  15.394,5
12.1 5090-INSUMO CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO 

CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO 
TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 
2 CHAVES

UN 30,00 10,16 304,80

12.2 5085-INSUMO CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO 
CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO 
TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 
2 CHAVES

UN 30,00 11,33 339,90

12.3 10851-INSUMO PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA 
PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, 
DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 
PARA FIXACAO)

UN 30,00 33,27 998,10

12.4  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 10,00 215,87 2.158,70

12.5 10848-INSUMO PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 
*60* CM

UN 5,00 506,61 2.533,05
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12.7 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 8.000,00 0,52 4.160,00

12.8 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 
0,5 A 1,0 KM

M3 1.000,00 4,90 4.900,00

13 SISTEMA CONTRA  INCÊNDIO 3.264,12
13.4 73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00 220,81 1.324,86

13.5 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00 256,75 1.540,50

13.7 37558-INSUMO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434)

UN 12,00 33,23 398,76

 TOTAL PARCIAL TOTAL Parcial 392.802,75

 BONIFICAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 28,82 113.205,75

 TOTAL GERAL  506.008,50
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA:

11.1. O Termo de Contrato vigorará a partir  da  data  de  sua assinatura, com   início  na  data  de  29/01/2020 e 
encerramento em 29/01/2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, 
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

11.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
11.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
11.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
11.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;
11.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
11.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
 
12.1 – O valor total de R$ 1.056.070,50 (um milhão cinqüenta e seis mil setenta reais e cinqüenta centavos).
 
12.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
13.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da RURAP, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Fonte:101/240
Programa de Trabalho: 2291/2289  
Elemento de Despesa: 3390.39
 
13.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
 
Signatários: Osvaldo Helio Dantas Soares e Joaci Lima Palmerim
 
Macapá-AP 29/01/2020
Osvaldo Helio Dantas Soares
Diretor Presidente do RURAP/AP
HASH: 2020-0205-0002-5783 
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Companhia de Eletricidade do Amapá

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 038/2019–PRL/CEA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2019–PRL/CEA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, 
que a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, por 
meio da Comissão de Licitação e Contratos, adiou a 
disputa do pregão em epígrafe devido a licitação não ter 
sido lançada no sítio licitações-e.com.br, dentro do prazo. 
Portanto, os novos prazos são:

Abertura das Propostas: 14/02/2020 –08h30min
Disputa: 14/02/2020 - 10h00min (Horário de Brasília)
Local da Disputa: Site “licitações-e” do Banco do Brasil.
Licitação nº 799032

OBS: Edital completo poderá ser obtido, gratuitamente, 
nos sites:

www.licitacoes-e.com.br, e http://www.compras.
portal.ap.gov.br/

www.cea.portal.ap.gov.br

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa para a Aquisição de Água Mineral 
Sem Gás, envasada em garrafões de 20 litros dentro dos 
padrões estabelecidos pelo DNPM e ANVISA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.

Macapá, 03 de fevereirode 2020.
Eva Mara Nascimento Baima
Pregoeira
HASH: 2020-0205-0002-5781

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2020–PRL/CEA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020

Torna-se público que Companhia de Eletricidade do 
Amapá – CEA, realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

DATAS E HORÁRIOS: Abertura das Propostas: 03/02/2020 
às 08h00min.

Disputa: 03/02/2020 às 10h00min.
Observando o horário de Brasília/DF.
Endereço: sitio de www.licitacoes-e.com.br do Licitação nº 
802886

Tendo o objeto à Contratação de empresa especializada 
para fornecer os serviços de Implantação e treinamento 
de Sistema de Gestão Empresarial ERP (Enterprise 

Resource Planning), para atendimento as necessidades da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, com 
licença para 600 colaboradores e Licença para60 usuários 
simultâneos, com Migração e Integração dedados (ERP 
anterior e sistemas legados). Todos os módulos devem 
contemplar atualização,suporte técnico, customização, 
manutenções preventivas, corretivas, adaptativas e 
evolutivas, com especificações mínimas descritas 
conforme especificações deste Termo de Referência.
Os módulos devem atenderas Resoluções Normativas 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para 
distribuidoras de energia elétrica, determinações do 
Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE e do 
Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE 
e demais legislações complementares afetas ao setor 
elétrico, de forma ativa, com disponibilidade de suporte 
virtual para atendimento das necessidades da CEA, de 
acordo com este Termo de Referência e seus anexos.

Macapá, 03 de fevereiro de 2020.
José Domingos Rodrigues Pinto
Pregoeiro
HASH: 2020-0205-0002-5782

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
008/2020–PRL/CEA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020

Torna-se público que Companhia de Eletricidade do 
Amapá – CEA, realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

DATAS E HORÁRIOS: Abertura das Propostas: 05/03/2020 
às 08h00min.

Disputa: 05/03/2020 às 10h00min.
Observando o horário de Brasília/DF.
Endereço: sitio de www.licitacoes-e.com.br do Licitação 
nº 803188

Tendo o objeto à Contratação de empresa especializada 
em engenharia para prestação dos serviços de construção 
de rede de distribuição urbana, AMPLIAÇÃO DA R.D.U. 
DE MACAPÁ - RESIDENCIAL MIRACEMA - I Etapa 
(Programa Federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV-3)) 
- Faixa 1

A, de acordo com este Termo de Referência e seus 
anexos.

Macapá, 05 de fevereiro de 2020.
José Domingos Rodrigues Pinto
Pregoeiro
HASH: 2020-0205-0002-5784

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ilma. Senhora
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Rayssa de Fátima Cardoso Lins de Oliveira
Representante Legal

EMPRESA Oi Móvel S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL

Setor Comercial Norte, Quadra 03, bloco A. Andar Térreo-
Parte 2 Ed. Estação Tel. Centro Norte, - Brasília/DF. CEP 
nº 70.713-900

REFERÊNCIA: Contrato nº 041/2019. CEA

Assunto: TERMO DE NOTIFICAÇÃO DESCUMPRIMENTO 
CONTRATUAL

Senhora Representante,

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – 
CEA, Permissionária de Serviço público – Sociedade 
de Economia mista, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
05.965.546/0001-09, representado por seu Diretor de 
Gestão e Comunicação Institucional, Sr. ARNALDO 
SANTOS FILHO, vem através deste, NOTIFICAR V. Sras. 
para que se manifeste no prazo de 5(cinco) dias a contar 
do recebimento desta, acerca das seguintes pendências 
contratuais:

1 – De acordo com as cláusulas contratuais descritas 
abaixo e, além delas, em observâncias a todas as 
declarações já firmadas em contrato assinado, e ainda, 
com base no detalhamento técnico do Termo de Referência 
nº 001/2019-DGT-DG/CEA, faço conhecer:

Na cláusula Segunda – O contrato refere-se ao objeto 
contratação de empresa especializada em serviço de 
acesso à Internet (rede mundial de computadores), 
banda dedicada, com velocidade de 500 Mbps (megabits 
por segundo), serviços de comunicação de dados com 
tecnologia MPLS, CPE de dados (Roteador), Gerência 
Proativa dos circuitos, segurança de perímetros e 10 
pontos Wi-fi, para a Companhia de Eletricidade do 
Amapá, conforme previsto no Termo de Referência 
nº 001/2019-DGT-DG/CEA, mencionado na Cláusula 
Primeira do contrato nº 041/2019-CEA;

Na cláusula Terceira do Contrato – Do Prazo de Execução, 
item 3.1 do Termo de Referência, afirma que o prazo de 
execução contratual poderá ser definido pelo Órgão ou 
Entidade Requisitante, em comum acordo com a licitante 
vencedora por meio de cronograma aprovado por ambas 
as partes;

Entendimento: Ocorre que o contrato foi assinado em 18 
de julho de 2019, onde, foram tratados vários prazos para 
a execução do objeto contratual desmembrado em suas 
várias etapas, porém, a CONTRATADA até esta data, não 
concluiu a entrega dos serviços contratados, restando 
vários itens comprometedores do contrato em voga;

Gerência Proativa dos circuitos: Ainda não foram realizadas 
as alterações necessárias para haver a gerência do circuito 

por parte da CONTRATADA pelo Centro de Operações de 
Segurança – SOC, onde, por não possuir atendimento 
especializado disponível para o CONTRATANTE, dentre 
outros itens, sobre regras de segurança e demais 
configurações pertinentes às necessidades do ambiente 
organizacional, colocando a CONTRATANTE sob-risco 
iminente em sua rede de dados e, gerando transtornos no 
suporte aos usuários e clientes;

Segurança de Perímetro: Após inicialmente ter havido a 
configuração do equipamento de segurança de perímetro 
(firewall), a CONTRATADA deixou de dar suporte às 
necessidades da CONTRATANTE, expondo sua rede de 
dados às intempéries de necessidades de novas regras, 
bem como ao dissabor de não poder atender a novas 
necessidades de usuários e clientes;

Pontos Wi-fi: Os equipamentos Wi-Fi (AP’s), após 
terem sido entregues em 22/08/2019, ainda não foram 
configurados, onde, para atender suas necessidades, 
mesmo em face da contratação, a CONTRATADA se obriga 
a utilizar equipamentos alternativos, de baixa capacidade 
e segurança, como subterfúgio para o provimento dos 
serviços sem fio necessários, devido a não configuração 
dos equipamentos contratados e entregues, estes de alta 
capacidade e de maior segurança.

Na cláusula Décima do Contrato, Dos Direitos e 
Obrigações, item I, estão estabelecidas as obrigações da 
empresa Contratada;

Na cláusula Décima do Contrato, Dos Direitos e 
Obrigações, item I, subitem 10.2, fica estabelecido 
à prestação de garantia e suporte técnico conforme 
estabelecido no Termo de Referência;

Entendimento: A CONTRATANTE está sendo lesada pela 
não prestação dos serviços hora contratados;

Na cláusula Décima do Contrato, Dos Direitos e 
Obrigações, item I, subitem 10.3, fica estabelecido o dever 
da comunicação por escrito por parte da CONTRATADA 
de quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito 
e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, 
propondo as ações corretivas necessárias;

Entendimento: Por inúmeras vezes, os serviços 
de acesso à internet ficam prejudicados parcial ou 
totalmente, sem a devida comunicação dado o fato de não 
estar efetivo o suporte empresarial contratado, fincado 
pendente totalmente a prestação dos demais serviços em 
sua manutenção e configuração;

Na cláusula Décima do Contrato, Dos Direitos e 
Obrigações, item I, subitem 10.4, fica estabelecido o 
dever da comunicação por parte da CONTRATADA em 
submeter CEA qualquer alteração que se tornar essencial 
à continuidade na execução dos serviços;

Entendimento: A CONTRATADA não vem prestando 
os serviços devidos, sem exposição de motivos claros, 
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comprometendo totalmente o andamento do projeto;

Na cláusula Décima Segunda do Termo de Referência, 
Detalhamento dos Serviços, item 12.1, fica estabelecido 
que as atividades de configuração de todos os recursos 
envolvidos imprescindíveis e necessários para ativação 
dos serviços especificados no Termo de Referência fazem 
parte das responsabilidades da CONTRATADA;

Entendimento: O acesso dedicado ao serviço internet está 
em operação, porém com restrições de gerenciamento 
devido a não prestação de suporte pela CONTRATADA, 
onde, por vezes o sinal apresenta intermitência e até 
inoperância, sem a garantia da banda contratada, pois, 
não são fornecidos relatórios de acompanhamento e 
gerenciamento.

Os serviços iniciais de configuração de proteção de 
perímetro foram realizados, porem sem a manutenção 
necessária, o referido serviço enrijece as novas 
configurações, impedindo o atendimento do público 
interno e clientes da CONTRATANTE.

Os equipamentos WI-FI estão totalmente inoperantes, 
carentes de finalização de suas configurações, sem 
nenhuma posição concreta de prazo para sua conclusão;

Na cláusula Décima Quinta do Termo de Referência, 
Especificação para Sistema de Gerenciamento dos 
Circuitos de Dados, item 15.1, fica estabelecido que 
a Solução de Gerência da Rede da CONTRATADA 
deverá atuar de forma proativa, realizando abertura, 
acompanhamento e fechamento de chamados de falhas 
relacionados com indisponibilidade, operando em regime 
24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano;

Entendimento: Em relação a esta cláusula, informo total 
descumprimento;

Na cláusula Décima Sexta do Termo de Referência, Serviço 
de Segurança de Perímetro, item 16.2, fica estabelecido 
que a monitoração da segurança de perímetro deva 
ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, durante os 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias do ano;

Entendimento: Em relação a esta cláusula, informo 
total descumprimento, e ainda, informo risco iminente 
à estrutura computacional da CONTRATANTE pela 
falta de avaliação de riscos, o que possibilitariam ações 
preventivas e corretivas de contingência;

Na cláusula Sétima do Contrato, Do Pagamento, item 
7.1, fica estabelecido a emissão de fatura mesnal para 
pagamento dos serviços prestados;

Entendimento: A CONTRATADA deverá emitir faturas 
referentes somente aos serviços prestados e efetivados, 
onde, até o momento, ainda não foi entregue nenhuma 
fatura referente ao contrato.

2 – A CONTRATADA deverá concluir os itens elencados e 
urgentes em um prazo máximo de 15 dias;

3 – A CONTRATADA deverá definir ainda de imediato, 
cronograma de prazos, logo após o recebimento 
desta comunicação, que, em comum acordo com a 
CONTRATANTE, redima-se das demais pendências 
contratuais não especificadas além destas já descritas e 
urgentes, segundo os ditames contratuais e especificações 
do Termo de Referência, dado o tempo da não execução 
contratual e os transtornos causados a CONTRATANTE;

4 – Por fim, informamos que em caso de descumprimento 
do prazo estabelecido acima fica vossa senhoria ciente da 
possível aplicação da Cláusula Décima Segunda – DAS 
PENALIDADES, facultada à apresentação de Defesa 
Prévia, conforme previsto na Lei nº 10.520/2002 e nos 
artigos 86, 87, § 2º e 88 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar do recebimento deste ato.

Igualmente, ficam os autos com vistas franqueadas à 
empresa para fins de direito.                             

Publique-se o presente termo na imprensa oficial.

Macapá/AP, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020.
ARNALDO SANTOS FILHO
DIRETOR DE GESTÃO E RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA
HASH: 2020-0205-0002-5780

PUBLICIDADE
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Estado do 
Amapá

Poder 
Executivo

Imprensa
Oficial

Seção
03

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 044/2018/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Reajuste quantitativo e 
qualitativo do Contrato referente a cláusula segunda, no 
item 2.3.1, ainda, em conformidade com o item 15.2.2, do 
Contrato.

PROCESSO Nº: 0009346/2019/MP-AP.
CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá.
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA – CIEE.

NOTA DE EMPENHO:  465/2019-MP-AP

VALOR DO ADITIVO: R$ 234.068,67 (duzentos e trinta 
e quatro mil, sessenta e oito reais e sessenta e sete 
centavos).

VALOR DO CONTRATO:  R$ 1.530.387,84 (um milhão, 
quinhentos e trinta mil, trezentos e oitenta e sete reais 
e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: O presente Aditivo tem vigência a partir de 
12/11/2019 e término em 11/11/2020.

DATA ASSINATURA: 02/01/2020.

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Drº Paulo 
Celso Ramos dos Santos, Promotor de Justiça e 
Secretário Geral/MP-AP e; pela Contratada: Sr. Sergio 
Alencar da Silva.

Macapá, 03/02/2020.
Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 194/2019/PGJ/MP-AP
HASH: 2020-0205-0002-5811

Ministério Público

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2018

OBJETO DO TERMO DE COOOPERAÇÃO: Referente 
à Disponibilização de vagas nos cursos ofertados pelo 
Ministério Público do Estado do Amapá, por meio do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, 
para a participação da Guarda Municipal de Macapá.

OBJETO DO ADITIVO: Correção da numeração das 
Cláusulas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Cooperação Técnica nº 005/2018/MP-AP.

PROCESSO Nº: 0006367/2019/MP-AP

FUNDAMENTAÇÃO: art. 116, da Lei nº 8.666/93, no que 
couber.

Participe I: Ministério Público do Estado do Amapá.

Participe II: Guarda Municipal de Macapá.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 11/09/2019 e 
término em 10/09/2020.

DATA ASSINATURA: 16/01/2020.

ASSINATURA: assinam pelo Ministério Público do Estado 
do Amapá, Drª. Ivana Lúcia Franco Cei, Procuradora-
Geral de Justiça do MPAP; pela Guarda Municipal de 
Macapá, o senhor Charles Willian de Souza Rui Seco, 
Comandante-Geral da Guarda Municipal.

Macapá, 03/02/2020.
Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 194/2019/PGJ/MP-AP
HASH: 2020-0205-0002-5810

PUBLICIDADE
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Governo -Governador - Antônio Waldez Góes da Silva
Vice-governadoria- Jaime Domingues Nunes

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá-Diretor-presidente – Álvaro Renato Cavalcante da Silva
Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá-Diretora-presidente - Tânia Maria do Socorro Barroso Miranda Sousa

Agência de Fomento do Amapá -Presidente - Francisco de Assis Souza Costa
Agência de Pesca do Estado do Amapá-Diretor-presidente - Edson Franças dos Santos

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amapá -Diretor-presidente - Robson de Castro Teixeira

Amapá Previdência-Presidente - Rubens Belnimeque de Souza 
Centro de Gestão da Tecnologia da informação -Diretor-Presidente - José Lutiano Costa da Silva

Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá -José Paulo Matias dos Santos
Companhia de Água e Esgoto do Amapá -Diretor-presidente - Valdinei Santana Amanajás

Companhia de Eletricidade do Amapá-Presidente interino da CEA - Rodolfo Fernandes da Silva Torres
Controladoria-Geral do Estado -Controlador-Geral - Joel Nogueira Rodrigues

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá -Comandante Geral - Coronel Wagner Coelho Pereira
Defensoria Pública Geral do Estado do Amapá-Defensor-Geral - Diogo Brito Grunho

Delegacia-Geral de Polícia Civil-Delegado-geral - Antônio Uberlândio Gomes
Departamento Estadual de Trânsito-Diretor-presidente – Inácio Monteiro Maciel
Escola de Administração Pública-Diretor-presidente - Jorielson Brito Nascimento

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá-Diretora-presidente -  Andreza de Melo Lima
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá-Diretora-presidente - Mary de Fátima Guedes dos Santos

Gabinete Civil-Chefe de Gabinete - Marcelo Ignácio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional – GSI-Chefe da Casa Militar – tenente-coronel Claudio Braga

Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá -Diretor - Lucivaldo Monteiro da Costa
Instituto de Defesa do Consumidor-Diretor-presidente - Eliton Chaves Franco

Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá -Diretor-presidente - Osvaldo Hélio Dantas Soares
Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá-Diretor-presidente - Ruimarisa Pena Martins

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá -Diretora-Presidente – Neiva Lúcia da Costa Nunes
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -Diretor-presidente – Jorge Elson Silva Souza

Instituto de Terras do Estado do Amapá-Diretor-presidente – Julhiano Cesar Avelar
Junta Comercial do Amapá-Presidente - Gilberto Laurindo 

Laboratório Central de Saúde Pública-Diretor - Nahon da Sá Galeno
Polícia Técnico-Científica-Diretor - Salatiel Guimarães

Procuradoria-Geral do Estado-Procurador-Geral - Narson de Sá Galeno
Rádio Difusora de Macapá -Gerente-geral - Roberto Coelho do Nascimento

Secretaria de Estado da Administração -Secretária - Suelem Amoras Távora Furtado
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia-Secretário - Rafael Pontes Lima

Secretaria de Estado da Comunicação -Secretário - Gilberto Ubaiara Rodrigues
Secretaria de Estado da Cultura -Secretário - Evandro Costa Milhomem

Secretaria de Estado da Educação -Secretária - Maria Goreth da Silva e Sousa
Secretaria de Estado da Fazenda-Secretário - Josenildo Santos Abrantes

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social-Secretária - Albanize Colares  Caldas
Secretaria de Estado da Infraestrutura-Secretário - Alcir Figueira Matos

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública-Secretário José Carlos Correa de Souza
Secretaria de Estado da Saúde-Secretário - João Bittencourt da Silva

Secretaria de Estado de Transporte-Secretário - Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades-Secretário – Antônio Pinheiro Teles Júnior

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural-Diretor-presidente – José Renato Ribeiro
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer-Secretário - José Rudney Cunha Nunes
Secretaria de Estado do Meio Ambiente -Secretário - Robério Aleixo Anselmo Nobre

Secretaria de Estado do Planejamento -Secretário - Eduardo Corrêa Tavares
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo -Secretária – Karla Marcela Fernandes Chesca 

Secretaria de Estado do Turismo-Secretária - Rosa Janaina de Lacerda Marcelino Abdon

Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude -Secretário - Pedro Lourenço da Costa Neto
Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres -Secretária - Renata Apóstolo Santana

Secretaria Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes-Secretário - Aluizo da S. de Carvalho
Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília-Secretária - Lilia Suely Amoras Collares de Souza

Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas -Secretária – Eclemilda Macial Silva
Sistema Integrado do Atendimento ao Cidadão -Diretora-geral - Luzia Brito Grunho

Superintendência de Vigilância em Saúde -Superintendente - Dorinaldo Barbosa Malafaia
Universidade do Estado do Amapá-Reitora - Kátia Paulino dos Santos
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