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Gabinete do Governador

DECRETO Nº  0804  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a promoção do policial militar SUBTEN 
QPPME JAILSON PEREIRA RODRIGUES, pelo critério 
de Tempo de Serviço, ao posto de 2º TEN QEOPM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 79/2014; consoante o 
Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e o 
Estado do Amapá, c/c os arts. 53, § 1º e 67, inciso V, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em conformidade com 
o Parecer Conclusivo nº 346/2021-PPCM-PGE-AP, e tendo 
em vista o teor do Processo nº 0003.0382.0360.0034/2022-
DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover o SUBTEN QPPME Jailson Pereira 
Rodrigues, pelo critério de Tempo de Serviço, ao Posto 
de 2º TEN QEOPM.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 1º de 
dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1288

DECRETO Nº  0805  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Tempo de 

Serviço do 2º TEN QOPMA CID NUNES DOS SANTOS, 
ao posto de 1º TEN QOPMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com o art. 54, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
0003.0382.0360.0037/2022-DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de 1º TEN QOPMA, pelo critério 
de Tempo de Serviço, o 2º TEN QOPMA Cid Nunes dos 
Santos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 03 de 
dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1289

DECRETO Nº  0806  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a promoção do policial militar SUBTEN 
QPPME CARLOS AUGUSTO SOARES RODRIGUES, 
pelo critério de Tempo de Serviço, ao posto de 2º TEN 
QEOPM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram 
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a União e o Estado do Amapá, c/c os arts. 53, § 1º e 
67, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de 
abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), em conformidade com o Parecer Conclusivo 
nº 346/2021-PPCM-PGE-AP, e tendo em vista o teor 
do Processo nº 0003.0382.0360.0047/2022-DP/DPOP/
SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover o SUBTEN QPPME Carlos Augusto 
Soares Rodrigues, pelo critério de Tempo de Serviço, ao 
Posto de 2º TEN QEOPM.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 1º de 
dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1290

DECRETO Nº  0807  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Tempo de 
Serviço do SUBTEN QPPME CLAUDIONEI DOS 
SANTOS OLIVEIRA, ao posto de 2º TEN QEOPM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com o art. 54, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
0003.0382.0360.0055/2022-DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de 2º TEN QEOPM, pelo critério 
de Tempo de Serviço, o SUBTEN QPPME Claudionei 
dos Santos Oliveira.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 30 de 
dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1283

DECRETO Nº  0808  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Tempo de 
Serviço do CAP QOPMA JOILSON DE OLIVEIRA, ao 
posto de MAJ QOPMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com o art. 54, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
0003.0382.0360.0269/2021-DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJ QOPMA, pelo critério 
de Tempo de Serviço, o CAP QOPMA Joilson de Oliveira.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 08 de 
novembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1284

DECRETO Nº  0809  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a promoção do policial militar SUBTEN 
QPPMC ALEXANDRE MAGNO DA SILVA SOARES, 
pelo critério de Tempo de Serviço, ao posto de 2º TEN 
QOPMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado 
no Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no 
D.O.U nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si 
celebram a União e o Estado do Amapá, c/c os arts. 
53, § 1º e 67, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), em conformidade com o Parecer Conclusivo 
nº 346/2021-PPCM-PGE-AP, e tendo em vista o teor 
do Processo nº 0003.0382.0360.0023/2022-DP/DPOP/
SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover o SUBTEN QPPMC Alexandre Magno 
da Silva Soares, pelo critério de Tempo de Serviço, ao 
Posto de 2º TEN QOPMA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 1º de 
dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1291
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DECRETO Nº  0810  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Tempo de 
Serviço do SUBTEN QPPME LUIS CARLOS ARAÚJO 
CARVALHO, ao posto de 2º TEN QEOPM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com o art. 54, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
0003.0382.0360.0048/2022-DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de 2º TEN QEOPM, pelo 
critério de Tempo de Serviço, o SUBTEN QPPME Luis 
Carlos Araújo Carvalho.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 20 de 
dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1292

DECRETO Nº  0811  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, da 2º TEN QEOPM SIMÁIA GOMES DA 
SILVA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084/2014, de 07 de abril de 
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), e a 
Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Próprio de 
Previdência dos Militares do Estado do Amapá), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 340101.0003325/2022-
DIP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferida para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, a 2º TEN QEOPM 
Simáia Gomes da Silva, pertencente ao Quadro do 
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, inciso 
II e 114, inciso II, todos da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), e os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 
1.813, de 07 de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de 2º TEN PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º O Diretor de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 02 de 
setembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1293

DECRETO Nº  0812  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, do 2º TEN QOPMA WILSON FERREIRA 
DOS SANTOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084/2014, de 07 de abril de 
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), e a 
Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Próprio de 
Previdência dos Militares do Estado do Amapá), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 340101.0003244/2021-
DIP/PMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, o 2º TEN QOPMA 
Wilson Ferreira dos Santos, pertencente ao Quadro do 
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, inciso 
I; 114, inciso I, todos da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, em consonância com os arts. 19, inciso 
I; 21, § 1º e 2º, ambos da Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados proporcionalmente sobre o subsídio de 
2º TENENTE, sendo-lhe assegurado todos os direitos 
pecuniários e prerrogativas previstas nos diplomas legais 
pertinentes.
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Art. 3º O Diretor de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1285

DECRETO Nº  0813  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, do MAJ QOPMA RICARDO FERREIRA 
DE ALENCAR.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá; em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084/2014, de 07 de abril 
de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), 
em consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 340101.0003350/2022-DIP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o MAJ QOPMA 
Ricardo Ferreira de Alencar, pertencente ao Quadro do 
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, 
inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), e os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 
1.813, de 07 de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados sobre o subsídio de MAJ PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º O Diretor de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

publicação, com efeitos retroativos a contar de 23 de 
outubro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1294

DECRETO Nº  0814  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para a Reserva 
Remunerada, “A PEDIDO”, do MAJ QOMBM JOSINEY 
DA SILVA ASSUNÇÃO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 79/2014; consoante o 
Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e o 
Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso I, da Lei 
Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do Ex-Território 
Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 13.328/16 
e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, e tendo em vista 
o teor do Processo nº 0015.0437.1022.0005/2021-DRH-
DGP/CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, o MAJ QOMBM 
Josiney da Silva Assunção, Matrícula nº 2392691, 
pertencente ao Quadro de Servidores do ex-Território 
Federal do Amapá,

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos o direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o presente 
desligamento do serviço ativo, nos termos dos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1297
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DECRETO Nº  0815  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, da 2º TEN QEOPM ELIANA MACHADO 
PANTALEÃO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084/2014, de 07 de abril 
de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), 
em consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 340101.0003335/2022-DIP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferida para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, a 2º TEN QEOPM 
Eliana Machado Pantaleão, pertencente ao Quadro do 
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, 
inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), e os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 
1.813, de 07 de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de 2º TEN PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º O Diretor de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 02 de 
setembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1299

DECRETO Nº  0816  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para a Reserva 
Remunerada, “A PEDIDO”, do MAJ QOABM IDANILDO 
COSTA SANTOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 79/2014; consoante o 
Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e o 
Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso I, da Lei 
Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do Ex-Território 
Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 13.328/16 
e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, e tendo em vista 
o teor do Processo nº 0015.0437.1022.0007/2021-DRH-
DGP/CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o MAJ 
QOABM Idanildo Costa Santos, Matrícula nº 2394722, 
pertencente ao Quadro de Servidores do ex-Território 
Federal do Amapá,

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurados todos o direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o presente 
desligamento do serviço ativo, nos termos dos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1300

DECRETO Nº  0817  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para a Reserva 
Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, do MAJ QOMBM JOSÉ 
LUÍS DA COSTA PEREIRA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Amapá); Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 0015.0403.1022.0004/2022-DRH-DGP/CBMAP,
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R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o MAJ QOMBM 
José Luís da Costa Pereira, pertencente ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 
42, da Constituição Federal; art. 67, § 6º, da Constituição 
Estadual, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, 
inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da 
Lei nº 1.813/2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de MAJOR BM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, efetivará o 
presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da 
Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 06 de 
janeiro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1302

DECRETO Nº  0818  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, do 2º TEN QEOPM CARLOS ALBERTO DA 
CONCEIÇÃO AGUIAR.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram a 
União e o Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso 
I, da Lei Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do ex-
Território Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 
13.328/16 e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, c/c o 
Parecer da PGE nº 166/2020, e tendo em vista o teor do 
Processo nº 340101.0003364/2022-DIP/PMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Transferir para a Inatividade, mediante Reserva 

Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o 2º TEN QEOPM Carlos 
Alberto da Conceição Aguiar, pertencente ao Quadro 
de servidores do ex-Território Federal do Amapá.

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, nos termos do art. 111, inciso I, Parágrafo 
único, c/c o art. 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1303

DECRETO Nº  0819  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, do 2º TEN QEOPM AILSON DE SOUZA 
FURTADO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram a 
União e o Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso 
I, da Lei Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do ex-
Território Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 
13.328/16 e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, c/c o 
Parecer da PGE nº 166/2020, e tendo em vista o teor do 
Processo nº 340101.0003371/2022-DIP/PMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Transferir para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o 2º TEN QEOPM Ailson 
de Souza Furtado, pertencente ao Quadro de servidores 
do ex-Território Federal do Amapá.

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.
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Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, nos termos do art. 111, inciso I, Parágrafo 
único, c/c o art. 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1304

DECRETO Nº  0820  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, do MAJ QOPMA EVERALDO ALFAIA 
LACERDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram a 
União e o Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso 
I, da Lei Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do ex-
Território Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 
13.328/16 e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, c/c o 
Parecer da PGE nº 166/2020, e tendo em vista o teor do 
Processo nº 340101.0003381/2022-DIP/PMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Transferir para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o MAJ QOPMA Everaldo 
Alfaia Lacerda, pertencente ao Quadro de servidores do 
ex-Território Federal do Amapá.

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, nos termos do art. 111, inciso I, Parágrafo 
único, c/c o art. 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1306

DECRETO Nº  0821  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, do CAP QOPMA ROSIVALDO MACHADO 
ROSA DOS SANTOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram a 
União e o Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso 
I, da Lei Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do ex-
Território Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 
13.328/16 e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, c/c o 
Parecer da PGE nº 166/2020, e tendo em vista o teor do 
Processo nº 340101.0003358/2022-DIP/PMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Transferir para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o CAP QOPMA 
Rosivaldo Machado Rosa dos Santos, pertencente ao 
Quadro de servidores do ex-Território Federal do Amapá.

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, nos termos do art. 111, inciso I, Parágrafo 
único, c/c o art. 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1286

DECRETO Nº  0822  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo 
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de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para a 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, do 2º TEN QEOBM 
EZEQUIAS DA LUZ SILVA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Amapá); Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 0015.0403.1022.0001/2022-DRH-DGP/CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o 2º TEN QEOBM 
Ezequias da Luz Silva, pertencente ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 
42, da Constituição Federal; art. 67, § 6º, da Constituição 
Estadual, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, 
inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da 
Lei nº 1.813/2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados sobre o subsídio de 2º TENENTE BM, 
sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários e 
prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, efetivará o 
presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da 
Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 06 de 
janeiro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1307

DECRETO Nº  0823  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Amapá, para a Reserva Remunerada, “A 
PEDIDO”, da SUBTEN QPPMC ANA PAULA SARDINHA 
MENDES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Lei Complementar nº 0084, de 07 de 

abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá); 
em consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 340101.0003193/2021-DIP,

R E S O L V E :

Art. 1º Fica transferida para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, a SUBTEN QPPMC 
Ana Paula Sardinha Mendes, pertencente ao Quadro do 
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, 
inciso I e 114, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), em consonância com os arts. 19, inciso I e 21, § 
2º, da Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados proporcionalmente sobre o subsídio de 
SUBTEN PM, sendo-lhe assegurado todos os direitos 
pecuniários e prerrogativas previstas nos diplomas legais 
pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1301

DECRETO Nº  0824  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, do 2º TEN QOPMA CARLOS SIQUEIRA 
NERY.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084/2014, de 07 de abril 
de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), 
em consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 340101.0003326/2022-DIP,

R E S O L V E:
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Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o 2º TEN QOPMA 
Carlos Siqueira Nery, pertencente ao Quadro do Estado 
do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, 
c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, inciso II; 
114, inciso II, todos da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), e os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 
1.813, de 07 de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de 2º TEN PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º O Diretor de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 23 de 
junho de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1308

DECRETO Nº  0825  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para a 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, do 2º TEN QEOBM 
MARLÚCIO GALENO RODRIGUES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Amapá); Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014 (Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo 
nº 0015.0403.1022.0002/2022-DRH-DGP/CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o 2º TEN QEOBM 
Marlúcio Galeno Rodrigues, pertencente ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 
42, da Constituição Federal; art. 67, § 6º, da Constituição 
Estadual, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, 
inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da 

Lei nº 1.813/2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados sobre o subsídio de 2º TENENTE BM, 
sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários e 
prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, efetivará o 
presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da 
Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 07 de 
janeiro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1305

DECRETO Nº  0826  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para a 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, do 2º TEN QEOBM 
FRANSÉRGIO FREITAS DOS SANTOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 79/2014; consoante o 
Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e o 
Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso I, da Lei 
Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do Ex-Território 
Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 13.328/16 
e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, e tendo em vista 
o teor do Processo nº 0015.0437.1022.0006/2021-DRH-
DGP/CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, o 2º TEN QEOBM 
Fransérgio Freitas dos Santos, Matrícula nº 3004967, 
pertencente ao Quadro de Servidores do ex-Território 
Federal do Amapá,

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos o direitos pecuniários 
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e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o presente 
desligamento do serviço ativo, nos termos dos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1309

DECRETO Nº  0827  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Amapá, para a Reserva Remunerada, “A 
PEDIDO”, da MAJ QOPMS MARCILENE BRITO DE 
ALMEIDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), e a 
Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Próprio de 
Previdência dos Militares do Estado do Amapá), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 340101.0003274/2021-
DIP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Fica transferida para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, a MAJ QOPMS 
Marcilene Brito de Almeida, pertencente ao Quadro do 
Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, 
inciso I e 114, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), em consonância com os arts. 19, inciso I e 21, 
§§1º e 2º, da Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados proporcionalmente sobre o subsídio de MAJ 
PM, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1287

DECRETO Nº  0828  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Amapá, para a Reserva Remunerada, “A 
PEDIDO”, do 2º TEN QEOPM SÉRGIO PINTO PANTOJA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram a 
União e o Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso 
I, da Lei Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do ex-
Território Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 
13.328/16 e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, c/c o 
Parecer da PGE nº 166/2020, e tendo em vista o teor do 
Processo nº 340101.0003360/2022-DIP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o 2º TEN 
QEOPM Sérgio Pinto Pantoja, pertencente ao Quadro 
de servidores do ex-Território Federal do Amapá.

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos demais diplomas legais 
pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, nos termos do art. 111, inciso I, Parágrafo 
único, c/c o art. 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1295
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DECRETO Nº  0829  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da 
Polícia Militar do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, do MAJ QOPMA AZARIAS DE ATAIDE 
SOARES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Emenda Constitucional nº 79/2014; 
consoante o Termo de Convênio instrumentalizado no 
Processo nº 05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U 
nº 121, de 27 de junho de 2016, que entre si celebram a 
União e o Estado do Amapá, com fulcro no art. 92, inciso 
I, da Lei Federal nº 6.652/79 (Estatuto dos Militares do ex-
Território Federal do Amapá), c/c as Leis nºs 10.486/02; 
13.328/16 e 13.954/19, que alterou o DL nº 667/69, c/c o 
Parecer da PGE nº 166/2020, e tendo em vista o teor do 
Processo nº 340101.0003353/2022-DIP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada - RR, “A PEDIDO”, o MAJ QOPMA 
Azarias de Ataide Soares, pertencente ao Quadro de 
servidores do ex-Território Federal do Amapá.

Art. 2º Por se tratar de servidor do Quadro da União, os 
proventos devidos terão como base o que determinam as 
Leis Federais nºs 10.486, de 04 de julho de 2002; 13.328, 
de 29 de julho de 2016 e 13.954, de 17 de dezembro de 
2019, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos demais diplomas legais 
pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, nos termos do art. 111, inciso I, Parágrafo 
único, c/c o art. 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1296

DECRETO Nº  0830  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE 2022

Dispõe sobre a Reforma, “EX-OFFÍCIO”, do SUBTEN 
QPPMC JOSÉ LUIZ SILVA RODRIGUES, por ter sido 
julgado incapaz definitivamente para o serviço policial 
militar. NÃO É INVÁLIDO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá); Lei nº 1.813/2014 
(Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
340101.0003096/2021-DIP,

R E S O L V E :

Art. 1º Reformar, “Ex-Offício”, o SUBTEN QPPMC José 
Luiz Silva Rodrigues, pertencente ao Quadro do Estado, 
por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço 
policial militar. NÃO É INVÁLIDO, pela Junta Pericial de 
Saúde Sessão Ordinária nº 049/2020 - DSAU, em 17 de 
dezembro de 2020, e submetido ao Inquérito Sanitário de 
Origem n° 009/2021-DSAU, c/c os arts. 116, inciso II; 118, 
inciso V e 119, § 1º, alínea “e”, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá).

Art. 2º O militar reformado perceberá proventos 
proporcionais correspondentes ao grau hierárquico 
superior, qual seja, de 1º TENENTE, em cumprimento 
com às regras constantes nos arts. 23, inciso II, § 3º; 
24, inciso V e 25, Parágrafo único, alínea “e”, da Lei nº 
1.813/2014, c/c os arts. 116, inciso II; 118, inciso V e 119, 
§ 1º, alínea “e”, da Lei Complementar 0084, de 07 de abril 
de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá).

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Estado do Amapá efetivará a Reforma, de 
acordo com o disposto nos arts. 111, inciso II, Parágrafo 
único e 112, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril 
de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 17 de 
dezembro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1298

DECRETO Nº  0831  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

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 
1.909, de 01 de julho de 2015, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 420101.0076.1132.0046/2022-GAB-SDC,

R E S O L V E :

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos 
em comissão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
das Cidades, a contar de 11 de fevereiro de 2022:
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SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO

Celivaldo Picanço 
dos Santos

Chefe de Unidade/Unidade de 
Captação de Recursos/Núcleo 
de Articulação Institucional 
e Integração Municipal/ 
Coordenadoria de Articulação 
Institucional e Integração Municipal

CDS-1

Danielle Coutinho 
da Silva

Coordenador/Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Programas 
Urbanos

CDS-3

Yasmin Suanny 
Lopes Cardoso

Chefe de Unidade/
Unidade de Pesquisa para 
o Desenvolvimento Urbano/
Núcleo de Desenvolvimento de 
Políticas Urbanas/Coordenadoria 
de Articulação Institucional e 
Integração Municipal

CDS-1

Hailton Conceição 
Barbosa da Silva 
Júnior

Secretário Administrativo/ 
Comissão Permanente de 
Licitação

CDS-1

Anna Karoline 
Picanço de Araújo

Assessor Técnico Nível I/
Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional

CDS-1

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1311

DECRETO Nº  0832  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

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 
1.909, de 01 de julho de 2015, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 420101.0076.1132.0046/2022-GAB-SDC,

R E S O L V E :

Nomear os servidores abaixo relacionados para 
exercerem os cargos em comissão da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento das Cidades, a contar de 11 
de fevereiro de 2022:

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO

Celivaldo Picanço 
Júnior

Chefe de Unidade/Unidade de 
Captação de Recursos/Núcleo de 
Articulação Institucional e Integração 
Municipal/ Coordenadoria de 
Articulação Institucional e Integração 
Municipal

CDS-1

Anna Karoline 
Picanço de Araújo

Coordenador/Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Programas 
Urbanos

CDS-3

Yasmin Suanny 
Lopes Cardoso

Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Fortalecimento Institucional 
para a Gestão Ambiental Local/
Coordenadoria de Políticas de 
Saneamento e Meio Ambiente

CDS-2

José Alberto 
Jansen Jucá Neto

Secretário Administrativo/Comissão 
Permanente de Licitação CDS-1

Luis Campos dos 
Santos

Chefe de Unidade/Unidade de 
Pesquisa para o Desenvolvimento 
Urbano/Núcleo de Desenvolvimento 
de Políticas Urbanas/Coordenadoria 
de Articulação Institucional e 
Integração Municipal

CDS-1

Ana Carolyne 
Moreira Serra

Assessor Técnico Nível I/Assessoria 
de Desenvolvimento Institucional CDS-1

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1310

DECRETO  Nº 0833  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

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 2.211, de 
14 de julho de 2017, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
300204.0076.0795.0018/2022-DIR-PRES-CREAP,

R E S O L V E :

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos 
em comissão do Centro de Reabilitação do Estado do 
Amapá – CREAP:
 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO
Kamila Cristina 
de Souza Pires 
Costa

Assessor de Desenvolvimento 
Institucional/Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional

FGS-2

Maria de Jesus 
Coelho da Silva

Assessor Técnico Nível I – 
Planejamento/Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional

FGS-1

Laisa dos 
Santos Sousa

Assessor Técnico Nível I – Orçamento/
Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional

FGS-1

Vinicius Souza 
da Graça

Chefe de Unidade/Unidade de 
Admin i s t ração /Coo rdenado r i a 
Administrativa-Financeira

FGS-1

Carmem Lia 
Soares Oliveira 
Fonseca

Chefe de Unidade/Unidade 
de Contratos e Convênios/ 
Coordenadoria Administrativa-
Financeira

FGS-1

José Roberto 
Pinto de Oliveira

Chefe de Unidade/Unidade 
de Finanças/Coordenadoria 
Administrativa-Financeira

FGS-1

Francinilma dos 
Santos Bessa

Gerente da Clínica/Clínica Precoce/
Coordenadoria de Reabilitação FGS-2

Denise da Glória 
Viana Henriques

Gerente da Clínica/Clínica Infantil/
Coordenadoria de Reabilitação FGS-2

Kairo Bruno 
Duarte Silva

Chefe de Unidade/Unidade 
de Tecnologia da Informação/ 
Coordenadoria Administrativa-
Financeira

FGS-1

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1312
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DECRETO  Nº  0834  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

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 
2.211, de 14 de julho de 2017, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 300204.0076.0795.0018/2022-DIR-PRES-
CREAP,

R E S O L V E :

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem 
os cargos em comissão do Centro de Reabilitação do 
Estado do Amapá – CREAP:
 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO

Rafaela Dias 
Cassimiro

Assessor de Desenvolvimento 
Institucional/Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional

FGS-2

Dayanna Machado 
de Oliveira Vales

Assessor Técnico Nível I – 
Planejamento/Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional

FGS-1

Vanessa Manso de 
Sousa

Assessor Técnico Nível I – 
Orçamento/Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional

FGS-1

Eugênio Ramonn 
Leite Machado

Chefe de Unidade/Unidade de 
Administração/Coordenadoria 
Administrativa-Financeira

FGS-1

Andreia Baia da 
Costa Pereira

Chefe de Unidade/Unidade 
de Contratos e Convênios/ 
Coordenadoria Administrativa-
Financeira

FGS-1

Natália Oliveira 
Ericeira

Chefe de Unidade/Unidade 
de Finanças/Coordenadoria 
Administrativa-Financeira

FGS-1

Damaris Pereira da 
Silva

Gerente da Clínica/Clínica 
Precoce/Coordenadoria de 
Reabilitação

FGS-2

Nataly Serra 
Pinheiro da Silva

Gerente da Clínica/Clínica Infantil/
Coordenadoria de Reabilitação FGS-2

Fabricio Luiz 
Figueiredo da Silva

Chefe de Unidade/Unidade 
de Tecnologia da Informação/ 
Coordenadoria Administrativa-
Financeira

FGS-1

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1315

DECRETO Nº  0835  DE  16  DE   FEVEREIRO   DE 2022

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 
1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 230101.0076.2531.0048/2022-GAB/SDR,

R E S O L V E :

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos 
em comissão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Rural:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO
José Raimundo 
Rodrigues Moraes

Gerente de Núcleo/Núcleo 
Administrativo-Financeiro CDS-2

Valdirene da Silva 
Nunes

Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Estatística e Informação Rural/ 
Coordenadoria de Economia Rural

CDS-2

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1313

DECRETO Nº  0836  DE  16  DE   FEVEREIRO   DE 2022

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 
1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 230101.0076.2531.0048/2022-GAB/SDR,

R E S O L V E :

Nomear os servidores abaixo relacionados para 
exercerem os cargos em comissão da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Rural:

SERVIDOR CARGO CÓDIGO

Valdirene da Silva 
Nunes

Gerente de Núcleo/Núcleo 
Administrativo-Financeiro CDS-2

José Raimundo 
Rodrigues Moraes

Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Estatística e Informação Rural/ 
Coordenadoria de Economia Rural

CDS-2

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1314

DECRETO  Nº  0837  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito o Decreto nº 0746, de 14 de fevereiro de 
2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 
7606, de 14 de fevereiro de 2022, que exonerou Marinalda 
dos Santos Saldanha do cargo em comissão de Diretor 
da E. E. Governador Ivanhoé Gonçalves Martins, da 
Secretaria de Estado da Educação.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1318

DECRETO  Nº  0838  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito o Decreto nº 0747, de 14 de fevereiro 
de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá 
nº 7606, de 14 de fevereiro de 2022, que nomeou 
Antônio Ronaldo Rocha Brandão para exercer o cargo 
em comissão de Diretor da E. E. Governador Ivanhoé 
Gonçalves Martins, da Secretaria de Estado da Educação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1316

DECRETO  Nº  0839  DE  16  DE  FEVEREIRO  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito o Decreto nº 0748, de 14 de fevereiro de 
2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 
7606, de 14 de fevereiro de 2022, que exonerou Antônio 
Ronaldo Rocha Brandão do cargo em comissão de 
Assessor Técnico Nível I/Assessoria de Desenvolvimeno 
Institucional, da Secretaria de Estado da Fazenda.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0216-0008-1317

PORTARIA Nº 071, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Regulamenta no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado 
do Amapá o Regime Extraordinário de Trabalho composto 
de Presencial e Remoto, durante o prazo de vigência do 
Decreto nº 0790 de 14 de fevereiro de 2022.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 7º, 
incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 de 
Julho de 2015, c/c a Lei nº 1881, de 28 de abril de 2015.

CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 0790 de 
14 de fevereiro de 2022, que estabelece critérios 
para retomada responsável e gradual das atividades 
econômicas e sociais, considerando os aumentos 
de casos de COVID-19, a realidade epidemiológica 
e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento 
da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de 
transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adotar 
outras providências;

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19, 
e, ainda, o contágio do novo vírus da influenza H3N2, 
resultando no afastamento de servidores infectados pelo 
Coronavírus e visando reduzir os riscos de exposição ao 
vírus.

CONSIDERANDO que a Procuradoria-Geral do Estado é 
instituição essencial à justiça e à Administração Pública 
estadual, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe com exclusividade a defesa dos direitos 
e interesses estaduais em juízo e as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Estado do 
Amapá;

CONSIDERANDO que os prazos de processos 
administrativos continuam em trâmite no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional 
do Poder Executivo do Estado do Amapá, e tendo em 
vista que os prazos de processos judiciais não serão 
suspensos.

CONSIDERANDO que diversos órgãos já adotaram a 
suspensão do atendimento presencial em razão do novo 
surto da COVID-19 e influenza H3N2, a exemplo do TJAP 
(Resolução nº 1505/2022) e MPAP (Ato Normativo nº 
0000002/2022-GAB/PGJ).

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer no âmbito da Procuradoria-Geral 
do Estado do Amapá o Regime Extraordinário de 
Trabalho composto de Presencial e Remoto, durante 
o prazo do Decreto nº 0531 no sentido de uniformizar 
o funcionamento dos serviços públicos prestados, e 
garantir o exercício das atribuições conferidas pela Lei 
Complementar nº 0089/2015, respeitando as medidas 
de proteção e enfrentamento pandemia do Coronavírus 
(COVID-19).

Art. 2º. O Regime Extraordinário de Trabalho composto 
de Presencial e Remoto será executado em idêntico 
horário ao do expediente regular do órgão, assegurada à 
manutenção dos serviços essenciais em cada setorial em 
regime presencial.
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§1º As setoriais definirão as atividades essenciais a 
serem prestadas presencialmente, com efetivo de 25% 
do quadro de servidores, em regime de dois turnos de 
trabalho, garantindo-se:

I – A execução das atividades presenciais na Procuradoria-
Geral no horário das 8h00 às 18h00, atendendo a todos 
os cuidados sanitários necessários (distanciamento 
social, higienização do espaço, utilização de máscara, 
entre outros);

II - A distribuição de processos judiciais e administrativos, 
com prioridade aos processos de urgência, bem como 
suas análises e manifestações judiciais (atividade fim);

III – A manutenção de serviços destinados à expedição e 
publicação de atos administrativos;

IV – A preservação dos serviços de pagamento, segurança 
institucional, comunicação, tecnologia da informação e 
saúde, e;

V – Outras atividades de urgência definidas pelo Poder 
Executivo Estadual.

§2°. As chefias das setoriais dos serviços e atividades 
essenciais descritas no parágrafo anterior deverão 
organizar a metodologia de prestação de serviços, de 
modo a atender ao horário regular descrito no §1º, inciso 
I deste artigo, sendo indispensável o regime de trabalho 
presencial aos Procuradores-Chefes, Coordenadores e 
Subcoordenadores.

§3º. Para os servidores e colaboradores descritos no § 
2º, deverão apresentar relatório quinzenal, de acordo com 
disposto nos art. 4º e 5º da Portaria Conjunta nº 005/2020-
PGE.

Art. 3º. Os processos administrativos, Ofícios internos, 
externos e outros deverão ser, obrigatoriamente, 
encaminhados a Procuradoria Geral do Estado sob 
a forma virtual, utilizando-se o sistema PRODOC da 
seguinte forma - “Módulo Processos” para os processos 
administrativos e  “Módulo Documento” para ofícios 
internos, externos e outros, assim como todos os demais 
atos administrativos para posterior distribuição aos 
gabinetes dos procuradores via Sistemas E-PGE e/ou 
PRODOC.

§1º Como ferramenta de trabalho, o PRODOC deverá 
ser acessado diariamente por todos os Procuradores e 
servidores, observando-se as demais regras processuais 
quanto à tramitação e prazos para conclusão definidos 
nas normas específicas.

§2º Os processos Administrativos referentes à Licitação, 
Dispensa, Inexigibilidade e Adesão a Ata Externa, 
continuam com seus trâmites regulares pelo Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa - SIGA/Módulo 

Compras, disponíveis nos sites: https://pge.portal.ap.gov.
br/ e https://compras.portal.ap.gov.br/, exceto quando se 
tratar de Adesão de Ata Interna, deverá ser encaminhado 
para CLC via sistema PRODOC – “Módulo Documento”.

Art. 4º. Durante o tempo em que perdurar o Regime 
Extraordinário de Trabalho, deverá ser realizado o 
agendamento para atendimento ao público externo na 
Procuradoria-Geral do Estado.

§1º O agendamento de reunião presencial com o 
Procurador-Geral, Subprocurador-Geral e Subprocurador 
Geral Adjunto, deverá ser feito por meio do contato 
telefônico: (96) 3131-2806/3131-2812 ou e-mail: 
gabinetepge15@gmail.com, no horário das 8h00 às 
14h00.

§2º O agendamento de reunião presencial com o 
Procuradoria Tributaria, deverá ser feito por meio do 
contato telefônico: (96) 98401-9804 ou e-mail: atendimento.
ptriap@gmail.com, no horário das 8h00 às 14h00.

§3º Ficam reduzidos os atendimentos presenciais 
realizados nas dependências da Procuradoria-Geral 
do Estado do Amapá, durante o prazo de vigência do 
presente instrumento normativo.

Art. 5º. O Coordenador da DMTI desempenhará suas 
funções nas dependências da Procuradoria Geral, em 
razão da necessidade manter o monitoramento dos 
sistemas de tecnologia (PRODOC, SIG-DOCS, E-PGE, 
PGENET e WEBSITE), bem como no auxílio aos 
Procuradores do Estado e demais colaboradores que 
estarão em regime de trabalho remoto, no horário regular 
previsto no inciso §1º, inciso I do art. 2º.

Art. 6º. O Responsável Técnico Nível III – Tecnologia 
da Informação da CLC, desempenhará suas funções 
nas dependências da Procuradoria Geral, em razão 
da necessidade de manter monitoramento do sistema 
SIGA, bem como no auxílio dos Procuradores do Estado, 
servidores, colaboradores e para os órgão integrados na 
CLC.

Art. 7º. A Divisão Administrativa e Financeira – DAF da 
PGE/AP adotará providências visando à adequada limpeza 
dos banheiros, corrimãos, maçanetas e elevador, além de 
providenciar a aquisição e instalação de dispensadores 
de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso as 
setoriais.

Art. 8°. Deverão ser excluídos da escala presencial e 
sobreaviso todos os Procuradores do Estado, servidores 
do órgão e demais colaboradores identificados como de 
grupo de risco, que compreende idosos, pessoas com 
doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias 
e outras comorbidades preexistentes que possam 
conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a 
partir do contágio, com especial atenção para diabetes, 
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tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, deverá 
preencher formulário de autodeclaração desde que 
devidamente comprovada, de acordo com a Portaria 
Conjunta nº 005/2020-CG/PGE.

I – Ficam dispensados da escala presencial os funcionários 
que apresentarem sintomas da doença infecciosa 
viral respiratória causada pelo COVID-19, tais como 
tosse seca, febre (acima de 37,8º), insuficiência renal, 
dificuldade respiratória aguda, dores no corpo, perda de 
olfato e paladar, congestionamento nasal e/ou inflamação 
na garganta e conforme art. 3º, I, II, III e parágrafo único 
da Portaria Conjunta nº 003/2020-PGE.

II – Aos Procuradores do Estado, servidores e 
colaboradores que estejam ou já forem reinfectados pelo 
COVID-19, deverão comunicar ao seu chefe imediato, em 
seguida encaminhar comprovação ao Núcleo de Pessoal 
da PGE pelo e-mail: np@pge.ap.gov.br ou npessoal.
pgeap@gmail.com e ainda, só poderá integrar no Regime 
Extraordinário de Trabalho composto de presencial, 
após apresentar documento que não esteja infectado ou 
transmitindo o COVID-19.

Parágrafo único. Os servidores que já tiverem recebido 
as duas doses de vacina contra o Coronavírus (COVID-19) 
deverão encaminhar cópias do comprovante de vacinação 
(como cartão de vacinação ou outro documento 
comprobatório equivalente) ao Núcleo de Pessoal/PGE, 
para promoção da retomada gradual e responsável das 
atividades presenciais.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor a contar 15 de 
fevereiro de 2022, até a data de 02 de março de 2022, 
podendo ser prorrogável, enquanto subsistir a situação de 
excepcionalidade que levou sua edição.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.
Gabinete do Procurador-Geral do Estado.
Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2022.
NARSON DE SÁ GALENO
Procurador-Geral do Estado.

HASH: 2022-0216-0008-1240

PORTARIA N. 025, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 DA 
DELEGACIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Determina o controle de acesso às dependências da 
Delegacia-Geral de Polícia Civil.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, ANTÔNIO 
UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, I, IV, V, 
XVIII e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005 e 

Decreto n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 
6666, e

Considerando a necessidade de aprimorar a segurança 
orgânica nas dependências da sede da Delegacia-Geral 
de Polícia Civil;

Considerando que se faz necessário o controle de 
acesso de pessoas, bem como a grande circulação de 
pessoal de outros órgãos públicos e da população em 
geral, mediante cadastro próprio;

Considerando que funcionam nas dependências da 
Delegacia-Geral de Polícia unidades de Inteligência, 
diversos setores administrativos e, ainda, são 
armazenados equipamentos de acesso sensível, resolve:

Art. 1º Determinar que a Divisão de Apoio Administrativo 
(DAA), por meio dos servidores designados para 
atendimento junto à portaria, realize o controle de acesso 
de pessoas nas dependências da sede da Delegacia-
Geral de Polícia Civil.

Art. 2º Para que seja efetivado o controle de acesso, todos 
os servidores policiais civis devem, obrigatoriamente, 
serem cadastrados por sistema de biometria pelos 
agentes de portaria e/ou policiais civis designados para a 
segurança do local.

Parágrafo único. Serão cadastrados no sistema de 
biometria, primeiramente, os servidores que exercem 
suas funções nas dependências da Delegacia-Geral de 
Polícia Civil, sendo feito cadastro biométrico dos demais 
servidores policiais civis de forma gradual, à medida que 
necessitarem adentrar na sede da DGPC.

Art. 3º. Os servidores de outros órgãos públicos e pessoas 
da população em geral deverão ser cadastrados no sistema 
biométrico, mediante apresentação de documento oficial 
de identificação pessoal com foto. O cadastro consistirá 
em colher dados com o nome completo do visitante, seu 
CPF e fotografia, que ficarão armazenadas no sistema.

Parágrafo único. Após o cadastro, os visitantes 
adentrarão as dependências da DGPC apondo em local 
visível crachá de visitante, que será recolhido na saída 
pelos servidores da portaria.

Art. 4º. O acesso pela entrada lateral à catraca biométrica 
ficará fechado, sendo autorizada sua utilização apenas 
em casos excepcionais, tais como entrada de cadeirantes, 
pessoas com dificuldade de locomoção e autoridades 
notoriamente conhecidas.

Publique-se.
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO 
AMAPÁ
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HASH: 2022-0216-0008-1194

PORTARIA Nº 071/2022 - ADIANTAMENTO/DOF/PMAP

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Governamental nº 1605, de 15 de abril 
de 2019, publicado no DOE nº 6900, de 15 de abril de 
2019.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder adiantamento em nome de ERVETON 
MARCOS CARNEIRO DE OLIVEIRA – 1º TEN PM nos 
termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei nº 0624, de 31 
de outubro de 2001 e artigo 1º, § 1º do Decreto nº 3547, 
de 14 de novembro de 2001, no valor de R$ 4.000,00 
(Quatro mil reais), destinados a custear despesas 
miúdas de pronto pagamento com Material de Consumo 
e Serviços de Terceiros – Pessoa Física, objetivando a 
manutenção e administração do 5º Batalhão da Polícia 
Militar do Estado do Amapá.

Art. 2º – O adiantamento concedido deverá ser aplicado 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data do crédito na conta especial do responsável pelo 
Adiantamento.

Art. 3º – A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 0101 (FPE), Programa de Trabalho 
1.34.101.06.122.0004.2308.160000, na Natureza de 
Despesa 339030 (Material de Consumo), no valor de R$ 
1.000,00 (Um mil reais) e 339036 (Serviços de Terceiros 
– Pessoa Física), no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Art. 4º – O responsável pelo adiantamento deverá prestar 
contas e encaminhar o processo de Adiantamento à 
Divisão de Contratos e Convênios/DA/PMAP, dentro de 
10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil 
após o vencimento do prazo fixado para sua aplicação, 
constante no Art. 2º desta Portaria.

Art. 5º – Publique-se e cumpra-se.

Quartel em Macapá – AP, 15 de fevereiro de 2022.
JOSÉ PAULO MATIAS DOS SANTOS – CEL QOPMC
Comandante-Geral da PMAP

HASH: 2022-0216-0008-1234

PORTARIA N. 015/2022-SEAB

A Secretária de Estado, nomeada pelo Decreto n. 2675, de 16 de Julho de 2018, no uso das atribuições legais que 
lhe foram conferidas pelos artigos 5º e 14 do Regulamento da Secretaria de Representação do Governo do Estado do 
Amapá em Brasília, aprovado pelo Decreto 2822, de 06/08/2009.
 
CONSIDERANDO o Decreto n. 4278 de 16 de novembro de 2021 que regulamenta e disciplina a concessão de férias 
aos servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá, prevista nos art. 90 e seguintes, da Lei n. 0066, de 03 de maio de 1993.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - CONCEDER férias a servidora, conforme abaixo listado:
 

N MATRÍCULA/SIAPE NOME DO SERVIDOR
PERÍODO DE USUFRUTO

ANO DE EXERCÍCIO
INÍCIO TÉRMINO

1 0118621301 Viviani Pereira Amanajás Guimarães 07/02/2022 26/02/2022 2019
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 07/02/2022. Dê Ciência, 
Cumpra-se e Publique-se.
 
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022.
EDINAEL CARDOSO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO EM EXERCÍCIO
DECRETO N. 0551/2022–GEA

HASH: 2022-0216-0008-1259
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Secretaria de Transporte

ERRATA-SETRAP

O  SECRETÁRIO  DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018,

RESOLVE:

RETIFICAR  a Portaria nº 001/2022-SETRAP,  de 06 de 
Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial nº 7.584, de 
12/01/2022, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

” JOÃO WILTON ALVINO RIBEIRO”

LEIA-SE:

“ JOÃO WILTON RIBEIRO ALVINO”

Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUSA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transporte

HASH: 2022-0216-0008-1243

PORTARIA Nº 031/2022 – SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 0795, de 26/03/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, para 
comporem a COMISSÃO para elaboração do Relatório de 
Gestão Referente ao Exercício de 2021, desta Secretaria, 
em consonância as Decisões Normativas nº 018/2021-
TCE/AP e nº 019/2021-TCE/AP e Instrução Normativa 
TCE nº 001/2017-TCE-AP.

ANDERSON DA SILVA FERREIRA Presidente

EDIVALDO DAMASCENO RAMOS Membro

LOURIVAL AUGUSTO DIAS FILHO Membro

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES, em Macapá/AP, 15 de Fevereiro de 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0216-0008-1247

PORTARIA Nº 032/2022- SETRAP/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº. 0795, de 26/03/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR o período da Portaria nº. 
242/2021-SETRAP, de 21/10/2021 , que nomeou a 
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ,  
visando a apuração da prestação de contas do Convênio 
nº 004/2009-SETRAP/PMLJ, celebrado com  a Prefeitura 
Municipal de Laranjal do Jarí, que tem como objeto a 
Execução de Serviços de construção da Ponte sobre 
o Rio Jarí, Municipio de Laranjal do Jarí, no Estado do 
Amapá, por mais 120 ( Cento e vinte) dias.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE, em Macapá/AP, 15 de Fevereiro de 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0216-0008-1248

PORTARIA Nº  033/2022-SETRAP/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018 ,

RESOLVE :

Art. 1º - Nomear os Servidores abaixo relacionados para 
comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
- CPL  da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP/
AP. para processar e julgar as licitações, nos termos da 
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Lei nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos do Art. 51 
da referida lei.

§ 1º A comissão terá a função de receber, examinar e 
julgar todos os documentos e procedimentos relativos as 
licitações e ao cadastramento de licitantes.

§ 2º O mandato da referida Comissão serão de 01(um) 
ano a partir da data da publicação desta.

JOSÉ RONALDO MOTA RACHID Presidente

ALICE CRISTINA BESSA NUNES Membro Efetivo

FRANCISCO JOSÉ COLARES LEÃO Membro Efetivo

LUCIDETE UCHOA DA SILVA Membro Suplente

ANDERSON DA SILVA FERREIRA Membro Suplente

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
assinatura e publicação, com vigência de 01(um) ano;

Art. 3º - A eficácia vigorará a partir da publicação no Diário 
Oficial do Estado;        

Art.  4º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ - AP,  15  DE FEVEREIRO DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE

HASH: 2022-0216-0008-1246

PORTARIA Nº 034/2022-SETRAP

O SECRETÁRIO DE  DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  o  Servidor CARLOS AUGUSTO 
DE ALMEIDA LIMA, Chefe da DITRAER/DT/SETRAP 
– CDS-2 , para viajar   da Sede de suas atribuições 
Macapá/AP, até as cidades de  Brasília, São Paulo e Rio 
de Janeiro , com o objetivo de acompanhar a manutenção 
da Aeronave PT-WJZ CITATION II, que se encontra 
hangarada em Brasilia, no hangar da ICORO Aviação, e 
posterior translado para a cidade de Bragança Paulista  
para oficina da AXIAL Manutenção de Aeronave , no 
período de 15 a 17/02/2022 .

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 15 DE FEVEREIRO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0216-0008-1244

PORTARIA Nº 035/2022-SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO  DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018 ,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  os Servidores abaixo relacionados 
, para viajarem   da Sede de suas atribuições Macapá/
AP, até os Municípios de Itaubal do Piririm e Amapá , a 
fim de fazerem o gerenciamento e supervisão ambiental 
concernente a obras da Rodovia AP-070 , Rodovia AP-
340 e Rodovia AP-426, no período de   15 a 19/02/2022.

JANNYS JOPLIN ISACKSSON MONTEIRO Ger. Geral 
da GEMA-CDS-3

JOSE DOUGLAS MONTEIRO DA COSTA Ger. Subgrupo 
Licenciamento-CDS-2

HELIELSON VALENTE DA COSTA Ger. de Supervisão 
AmbientalGEMA-CDS-2
FÁBIO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA                            
Tecnico em Infraestrutura

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 15  DE FEVEREIRO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0216-0008-1249

PORTARIA Nº 036/2022-SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO  DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018 ,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  os Servidores abaixo relacionados 
, para viajarem   da Sede de suas atribuições Macapá/
AP, até os Municípios de Itaubal do Piririm e Amapá , a 
fim de fazerem o gerenciamento e supervisão ambiental 
concernente a obras da Rodovia AP-070 , Rodovia AP-
340 e Rodovia AP-426, no período de   22 a 26/02/2022.

JANNYS JOPLIN ISACKSSON MONTEIRO Ger. Geral 
da GEMA-CDS-3

JOSE DOUGLAS MONTEIRO DA COSTA Ger. Subgrupo 
Licenciamento-CDS-2

HELIELSON VALENTE DA COSTA Ger. de Supervisão 
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AmbientalGEMA-CDS-2

FÁBIO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA                            
Tecnico em Infraestrutura

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 15  DE FEVEREIRO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0216-0008-1245

Secretaria de Desenvolvimento
das Cidades

EXTRATO DA INEXIBILIDADE Nº 001/2022 – CPL/SDC

PROCESSO Nº: 2000.0010/2022/SDC – OBJETO: 
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
DE SERVIDORES NO CURSO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO 
DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ESTADO DA 
BAHIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Art. 
25, II c/c Art. 13, VI e Art. 20 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. CONTRATADO: CONSULTRE 
CONSULTORIA E TRINAMENTO LTDA – CNPJ: 
36.003.671/0001-53 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
PROGRAMA: 1.42.101.15.122.0003.2600; NATUREZA: 
33.90.39; FONTE: 101; VALOR: R$ 16.950,00 (DEZESSEIS 
MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

Esta Justificativa tem por finalidade o pagamento de 
inscrição de 05 (cinco) servidores para participação de 
curso de Execução Orçamentária, financeira e contábil na 
administração pública, no período de 15 a 18 de Fevereiro 
de 2022. considerando a necessidade de capacitação, 
reciclagem, atualização e aperfeiçoamento dos técnicos 
desta Secretaria para dar assistência aos Municípios no 
que concerne a área de Finanças Públicas, buscando 
o fortalecimento e desenvolvimento institucional n 
administração pública. A contratação da CONSULTRE 
CONSULTORIA E TRINAMENTO LTDA – CNPJ: 
36.003.671/0001-53 foi efetivada por INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO nos termos do artigo 25, caput, II, da Lei 
nº 8.666/93, que proclama que “é inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição, observando-
se as peculiaridades de cada caso”. No caso em comento, 
justifica-se a contratação, por ser especializada em 
treinamento na Área de Finanças Públicas. Atendidas às 
exigências do Art. 25, II c/c Art. 13, VI e Art. 26 da Lei nº 
8.666/93 e legislação complementar, para salvaguardar 
os interesses da Instituição, Conforme Parecer Jurídico 
nº 073/2022-PLCC/PGE/AP de 14 de Fevereiro de 2022.

Macapá/AP, 15 de Fevereiro de 2021.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO - SDC
CONTRATANTE

HASH: 2022-0216-0008-1241

Secretaria de Infraestrutura

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022-CPL/SEINF/GEA.

Dia: 08/03/2022 – Hora 09:00 (nove) – Local: sala da 
CPL no Prédio da SEINF, Av. FAB, nº. 1276 ou pela Av. 
Procópio Rola– Centro –Macapá-AP.

OBJETO: Construção de passarela em concreto armado, 
no Município de Santana-AP.

Processo siga nº 00003/SEINF/2021.

Processo Prodoc nº 0038.0370.2022.0006/2021-GAB/
SEINF.

Os interessados em participar do certame licitatório, 
poderão examinar e/ou adquirir o edital e seus anexos, 
(através de pen drive), na sala da CPL, na Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, na Avenida FAB, n°. 1276, ou 
pela Av. Procópio Rola de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:00 às 13:00, ou traves do Email: cpl@seinf.ap.gov.br.

Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2022.
ELIVALDO SANTOS SOARES
Presidente da CPL/SEINF

HASH: 2022-0216-0008-1193

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO N. 024/2022 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0285.2002.0133/2021 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): JACKSON ARLAN SILVA DOS 
SANTOS

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE 
TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL – APAT.

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Autorização Prévia à Análise Técnica de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável (APAT) a partir de 
requerimento formulado por JACKSON ARLAN SILVA 
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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. 26 da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) 
e Instrução Normativa MMA nº 04/2006, 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.

Considerando que, no dia 10/02/2022, por meio de 
e-mail disponível (fl. 37-40 pdf), o(a) interessado(a) 
foi devidamente notificado(a) para apresentar 
documentação que estava pendente por meio do OFÍCIO 
Nº 260101.0076.1975.0172/2022 GAB – SEMA.

Considerando o ofício nº 260101.0077.2002.0355/2022 
RDD - SEMA (fl. nº 43 pdf) datado do dia 11 de fevereiro 
de 2022, o qual informa que foi recepcionada pelo 
sistema E-Protocolo documentação referente a resposta à 
notificação de pendências. Entretanto, em detida análise 
dos documentos colacionados aos autos, verificou-se que o 
interessado não logrou êxito em apresentar o Comprovantes 
de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) dos últimos 
5 (cinco) anos ou Certidão Negativa de Débitos.

Considerando que, diante disso, a notificação não 
foi atendida, isto é, os documentos não foram todos 
fornecidos;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À 
ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL (APAT), ante a ausência de:

a) Comprovantes de pagamento do Imposto Territorial 
Rural (ITR) dos últimos 5 (cinco) anos ou Certidão 
Negativa de Débitos.

Notifique-se o interessado, juntando-se cópia desta 
decisão, informando-o sobre a possibilidade de oferecer 
recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias, contados 
a partir da ciência desta Decisão, conforme o art. 59 da 
Lei nº 9.784/1999 ou de solicitar nova APAT, cujo pedido 
deverá ser instruído em novos autos administrativos, 
contendo todos os documentos e elementos previstos na 
Portaria nº 082/2020-GAB/SEMA.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do 
Amapá.

Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2022.
Josiane Andréia Soares Ferreira
Secretária de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0216-0008-1214

Secretaria de Planejamento

NOTA DO COMITÊ DE TRANSIÇÃO – CONCORRÊNCIA 
INTERNACIONAL Nº01/2021

Informa-se que aos atos relevantes e atas de reuniões 
do comitê de transição - constituído e nomeado pelo 
Decreto nº 0038, de 04 de janeiro de 2022 - serão dadas 
a devida publicidade no portal da concessão (https://
concessaosaneamento.portal.ap.gov.br/).

Em complemento, comunica-se que, por deliberação deste 
comitê e em comum acordo entre as partes conforme a ata 
de reunião do dia 02 de fevereiro de 2022, a OPERAÇÃO 
ASSISTIDA de que trata o edital e contrato da referida 
concorrência teve início na data da primeira reunião do 
comitê, que ocorreu no dia 13 de janeiro de 2022.

Dê-se Ciência e Cumpra-se

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJMENTO, EM MACAPÁ-AP, 15 DE FEVEREIRO 
DE 2022.
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário/SEPLAN

HASH: 2022-0216-0008-1196

Secretaria de Administração

PORTARIA Nº 0137/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,        referente        ao        Processo 
0037372-87.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4034388/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2010

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro
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1 0099485-5 ISRAEL MADUREIRA 
DE MENEZES

C/03 C/04 Sem Efeito 
Financeiro

C/04 C/05 15/09/2016

C/05 C/06 28/10/2017

C/06 C/07 28/04/2019

C/07 C/08 28/10/2020

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1260

PORTARIA Nº 0138/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;

Considerando, o art. 10 da Lei no 0066 de 03/05/1993, que 
regulamenta a Progressão Funcional como avanço do servidor 
de uma referencia para a seguinte, na mesma carreira;
 
Considerando a Lei nº  0618 de  17 de  julho  de  2001,  
que  estabelece  o  interstício  mínimo de 18 (dezoito) 
meses para a concessão da  Progressão  Funcional  dos  
Servidores  Públicos  do Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá;
 
Considerando que para a concessão   da   progressão,   
o   servidor   deverá   cumprir   o interstício mínimo de 18 
meses sem que tenha ausência injustificada ao serviço ou 
sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico 
Único dos Servidores Estaduais.
 
Considerando os critérios regulamentados pelos Planos   de   
Cargos,   Carreiras   e   Sal ários dos Servidores Públicos 
Efetivos do Quadro de Pessoal Civil   do   Governo   do   
Estado   do Amapá, quanto ao desenvolvimento do servidor 
no cargo em que ocupa, por   meio   de progressão funcional;
 
Considerando, ainda, que as Fichas de Avaliação de 
Desempenho, para   efeito   de progressão, foram 
encaminhadas à Secretaria de Estado da Administra ção - 
SEAD,   conforme registros existentes no NCP/CGP/SEAD;
 
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.

Cargo: AUXILIAR EDUCACIONAL - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0111339-9 BRUNA MORAES DE 
SOUSA 3ª/V 3ª/VI 12/10/2020

           
Cargo: PEDAGOGO - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

2 0085826-9 ADA RENATA 
SARGES PONTES

2º/III 2º/IV 01/09/2019

2º/IV 2º/V 01/03/2021

3 0085791-2
ROSANGELA 
RODRIGUES 

BASTOS

2º/III 2º/IV 01/09/2019

2º/IV 2º/V 01/03/2021

 
Cargo: PEDAGOGO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

4 0111056-0 DIONE BATISTA 
HOLANDA

3º/III 3º/IV 11/10/2017

3º/IV 3º/V 11/04/2019

3º/V 3º/VI 11/10/2020
 

Cargo: PEDAGOGO - 2014

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

5 0114021-3 HELAYNE BRITO DE 
JESUS

3º/IV 3º/V 16/01/2020

3º/V 3º/VI 16/07/2021

6 0116867-3 LANNA DRIELLE 
MOREIRA 3º/IV 3º/V 27/06/2020

7 0113910-0

MARIA DEUZARINA 
OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO 

GOMES

3º/IV 3º/V 16/01/2020

3º/V 3º/VI 16/07/2021

 
Cargo: PROFESSOR CLASSE A1-40HS - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

8 0089994-1 ANDRE PANTOJA DA 
COSTA A/09 A/10 02/09/2020

           
Cargo: PROFESSOR CLASSE A2-40HS - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

9 0086437-4
DANIELLE 

CRISTINA CRUZ DA 
SILVA

A/09 A/10 01/09/2019

A/10 A/11 01/03/2021

10 0087904-5 DENIVALDO FORTE
A/09 A/10 13/01/2020

A/10 A/11 13/07/2021
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE A3-40HS - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro
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11 0088376-0 GLAUCIA DE SOUZA 
ALMEIDA

A/09 A/10 10/01/2020

A/10 A/11 10/07/2021
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE A3-40HS - 2009

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

12 0097382-3
JOCILEIDE 

DOS SANTOS 
GUIMARAES

A/07 A/08 26/05/2020

           
Cargo: PROFESSOR CLASSE B1 -40HS - 2001

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

3 0061422-0 JUCILENE MARIA 
NUNES CARDOSO

B/11 B/12 08/10/2018

B/12 B/13 08/04/2020

14 0061298-7
MARIA DA 

CONCEICAO DOS 
SANTOS VIEIRA

B/10 B/11 08/04/2017

B/11 B/12 08/10/2018

B/12 B/13 08/04/2020
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 1997

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

15 0043196-6 ALBERTO ALVES 
DE ALMEIDA C/16 C/17 21/08/2020

           
Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

16 0086899-0 IVANEIDE RAMOS 
BATISTA

C/10 C/11 23/08/2019

C/11 C/12 23/02/2021

17 0086177-4 MARCIA KEILA 
BARBOSA BORGE

C/09 C/10 23/08/2019

C/10 C/11 23/02/2021
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2010

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

18 0098177-0
CARMEN SHEILA 

DOS SANTOS 
BRITO BARBOSA

C/03 C/04 Sem Efeito 
Financeiro

C/04 C/05 25/08/2016

C/05 C/06 24/09/2017

C/06 C/07 24/03/2019

C/07 C/08 24/09/2020
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

19 0112450-1
RONALDO 

RODRIGUES 
BASTOS

C/05 C/06 15/02/2021

          
Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2014

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

20 0113811-1 ALDICLEIA BARBOSA 
MARQUES

C/04 C/05 14/01/2020

C/05 C/06 14/07/2021

21 0116496-1 EDNILSON SABOIA 
DA SILVA

C/03 C/04 27/12/2018

C/04 C/05 27/06/2020
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

22 0119847-5
NUBIA CRISTINA 

NUNES 
FERNANDES

C/03 C/04 13/08/2019

C/04 C/05 13/02/2021

 
Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

23
 0085738-6 SILVIA REGINA DOS 

SANTOS VEIGA
C/09 C/10 23/08/2019

C/10 C/11 23/02/2021

Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

24 0090997-1
LUCIANE 

MONTEIRO DA 
SILVA

C/08 C/09 24/08/2019

C/09 C/10 24/02/2021

 
Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2008

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

25 0095089-0 DIANA FIGUEIREDO 
DE SOUSA C/08 C/09 17/12/2020

26 0095161-7 ELIZETE SENA 
CARVALHO C/08 C/09 18/03/2020

 
Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2010

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

27 0099437-5
MARIA DAS GRACAS 

FERREIRA DA 
ROCHA

C/06 C/07 13/04/2019

C/07 C/08 13/10/2020

 
Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

28 0112242-8 EDSON CANUTO DE 
SOUSA JUNIOR

C/03 C/04 14/02/2018

C/04 C/05 14/08/2019

C/05 C/06 14/02/2021

29 0110438-1 MARILENE JOSE
C/04 C/05 04/04/2019

C/05 C/06 04/10/2020
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30 0112481-1 MARLUCIO SOUZA 
DOS SANTOS

C/04 C/05 16/08/2019

C/05 C/06 16/02/2021

31 0112499-4 MAYUMI PEREIRA 
MEGURO C/04 C/05 15/08/2019

32 0112949-0 PAULA CHAYENE 
NASCIMENTO ROLA

C/03 C/04 04/04/2018

C/04 C/05 04/10/2019

C/05 C/06 04/04/2021

33 0110583-3 ZENAIDE DE SOUZA 
CASTELO

C/05 C/06 09/10/2017

C/06 C/07 09/04/2019

C/07 C/08 09/10/2020
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2014

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

34 0117633-1
DINALDO DAS 

GRACAS PINHEIRO 
MIRANDA

C/04 C/05 26/03/2021

35 0114023-0 LETICIA SEIXAS 
FERREIRA

C/04 C/05 14/01/2020

C/05 C/06 14/07/2021

36 0116573-9 MARCILEIA 
PANTOJA LEAL C/04 C/05 27/06/2020

37 0113776-0
SOLANGE 

RODRIGUES DE 
OLIVEIRA

C/04 C/05 13/01/2020

C/05 C/06 13/07/2021

38 0114086-8 THIAGO VALE 
RAMOS

C/05 C/06 15/01/2020

C/06 C/07 15/07/2021
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

39 0118428-8 ELIANE ROCHA DA 
SILVA

C/03 C/04 21/08/2019

C/04 C/05 21/02/2021

40 0118441-5 TAILSON LIMA 
PEDROSA COSTA

C/03 C/04 21/07/2019

C/04 C/05 21/01/2021
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE C3 -40HS - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

41 0086655-5
ROSELY 

RODRIGUES REGO 
BITENCOURT

C/09 C/10 23/08/2019

C/10 C/11 23/02/2021

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

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1274

PORTARIA Nº 0139/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  

DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,        referente        ao        Processo 
0032552-25.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4046739/2022 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
 

Cargo: PROFESSOR CLASSE A1-40HS - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1
 0090786-3 EUDES DOS 

SANTOS

A/04 A/05 Sem Efeito 
Financeiro

A/05 A/06 Sem Efeito 
Financeiro

A/06 A/07 14/08/2016

A/07 A/08 11/01/2018

A/08 A/09 11/07/2019

A/09 A/10 11/01/2021

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

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0216-0008-1275

PORTARIA Nº 0140/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,        referente        ao        Processo 
0028045-21.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4026729/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Magistério, nos termos do 
art. 33, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005:.
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Cargo: PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 2010

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

1 0099180-5
AMELIEGE 
ASSUNCAO 
AZEVEDO

C/03 C/04 Sem Efeito 
Financeiro

C/04 C/05 20/06/2016

C/05 C/06 20/10/2017

C/06 C/07 20/04/2019

C/07 C/08 20/10/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
  
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1276

PORTARIA Nº 0141/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao        Processo 
0030347-23.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4029714/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2001

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0063107-8 MARCELO BATISTA 
PEREIRA

2ª/II 2ª/III Sem Efeito 
Financeiro

2ª/III 2ª/IV 31/10/2016

2ª/IV 2ª/V 08/04/2017

2ª/V 2ª/VI 08/10/2018

2ª/VI 1ª/I 08/04/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0216-0008-1270

PORTARIA Nº 0142/2022 - SEAD
 

A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao        Processo 
0027775-94.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4037390/2022 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2002

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0062748-8 JOSIMARY FREIRE 
SANTOS

2ª/II 2ª/III Sem Efeito 
Financeiro

2ª/III 2ª/IV 18/07/2016

2ª/IV 2ª/V 01/04/2017

2ª/V 2ª/VI 01/10/2018

2ª/VI 1ª/I 01/04/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0216-0008-1271

PORTARIA Nº 0143/2022 - SEAD
 

A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao        Processo 
0030390-57.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4028655/2021 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
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abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0089848-1 MARCIO FONSECA 
DE SOUZA

3ª/V 3ª/VI Sem Efeito 
Financeiro

3ª/VI 2ª/I 01/08/2016

2ª/I 2ª/II 21/09/2017

2ª/II 2ª/III 21/03/2019

2ª/III 2ª/IV 21/09/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1273

PORTARIA Nº 0144/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao        Processo 
0021084-64.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4040408/2022 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0083472-6 ADILSON BRITO 
MACIEL

3ª/V 3ª/VI Sem Efeito 
Financeiro

3ª/VI 2ª/I Sem Efeito 
Financeiro

2ª/I 2ª/II 09/06/2016

2ª/II 2ª/III 28/06/2017

2ª/III 2ª/IV 28/12/2018

2ª/IV 2ª/V 28/06/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1277

PORTARIA Nº 0145/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao        Processo 
0025092-84.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4047016/2022 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: ENFERMEIRO - 1989

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0049831-9

MARIA 
RAIMUNDA 

DOS SANTOS 
CORREA

1ª/V 1ª/VI 04/12/2016

1ª/VI ESPECIAL
/I 04/06/2018

ESPECIAL
/I

ESPECIAL
/II 04/12/2019

ESPECIAL
/II

ESPECIAL
/III 04/06/2021

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0216-0008-1272

PORTARIA Nº 0146/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,           o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao        Processo 
0026072-31.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4047616/2022 - TUCUJURISDOC .
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RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: ENFERMEIRO - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0084439-0 WALDENIRA 
SANTOS FONSECA

3ª/V 3ª/VI Sem Efeito 
Financeiro

3ª/VI 2ª/I Sem Efeito 
Financeiro

2ª/I 2ª/II 16/07/2016

2ª/II 2ª/III 24/11/2017

2ª/III 2ª/IV 24/05/2019

2ª/IV 2ª/V 24/11/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1281

PORTARIA Nº 0147/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  
GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no uso das atribuições   que   
lhe   conferem   os   Decretos   nº    1497 de 16/10/1992, 
nº 0422 de 30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,   o      cumprimento      da      Decisão      
Judicial,     referente      ao     Processo 0004067-
15.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4039011/2022 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder  Progressão Funcional, ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s) do Grupo Saúde, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: ODONTÓLOGO - 1996

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0039970-1
MARCO JOSE 
RIBEIRO DOS 

SANTOS

1ª/IV 1ª/V 31/05/2016

1ª/V 1ª/VI 30/11/2017

1ª/VI Esp./I 31/05/2019

Esp./I Esp./II 31/11/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP,  16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO

Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1278

PORTARIA Nº 0148/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no uso das atribuições 
que lhe conferem os Decretos nº 1497 de 16/10/1992, nº 
0422 de 30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando      o      cumprimento      da      Decisão      
Judicial,     referente      ao Processo 0034362-
35.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4035623/2021 – TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Progressão Funcional, ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s) do Grupo Saúde, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0113423-0 JEIZIANE DA SILVA 
NEVES

3ª/III 3ª/IV 18/06/2018

3ª/IV 3ª/V 18/12/2019

3ª/V 3ª/VI 18/06/2021

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP,   16 de fevereiro de 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0216-0008-1282

PORTARIA Nº 0149/2022 - SEAD
 
A  SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,   no uso das atribuições 
que lhe conferem os Decretos nº 1497 de 16/10/1992,  
nº  0422 de 30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 
de14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando         o        cumprimento        da        
Decisão        Judicial,       referente        ao Processo 
0007539-24.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 
4039291/2022 - TUCUJURISDOC.
RESOLVE:
   
Art.  1º   -   Conceder   Progressão   Funcional,   ao(s)   
servidor(es)   abaixo   relacionado(s) do Grupo Polícia Civil 
nos termos do art. 33, da Lei 0883, de 23 de março de 2005.
   

Cargo: AGENTE DE POLÍCIA - 2009
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N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

 1 0094736-9 FERNANDA ELIZA DA 
COSTA SILVA 1ª/V 1ª/VI 06/09/2018

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

Macapá-AP, 16 de fevereirode 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
SecretáriadeEstadodaAdministração

HASH: 2022-0216-0008-1279

PORTARIA Nº 073/02-2022 -CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 2034/2021-SEAD, de 09/12/2021, resolve:
 
Retificar a Portaria Nº 071/02-2022-CGP/SEAD de 15/02/2022, 
referente à Licença-Especial Prêmio por Assiduidade, 
concedida a (o) servidor (a) Sonia Maria Ribeiro Rodrigues, 
Cadastro nº 300594, lotado (a) na SEFAZ:
 
I – ONDE SE LÊ: USUFRUTO: 03/03/2022 a 31/05/2022
 
II – LEIA-SE: USUFRUTO: 03/03/2022 a 01/04/2022 e 
01/02/2023 a 01/04/2023
 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas
 
HASH: 2022-0216-0008-1242

PORTARIA Nº 074/02-2022-CGP/SEAD
 

A     COORDENADORA     DE     GESTÃO     DE     PESSOAS     DA     SECRETARIA     DE     ESTADO DA     ADMINISTRAÇÃO,    usando     
das     atribuições     que     lhe    são     conferidas     pela     Portaria          nº 2034/2021-SEAD, de 09 de dezembro de 2021, resolve:
 
Conceder   03   (três)   meses   de   LICENÇA-ESPECIAL   PRÊMIO   POR   ASSIDUIDADE,   na forma do artigo 101, 
da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993,   ao(s)   servidor(es)   abaixo relacionado(s), integrante(s) do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado   do   Amapá,   lotado(s)   no(a) Instituto de Hemot. e Hematologia - HEMOAP:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1 SILVIA MARCIA GUEDES BALIEIRO 
130101.0077.1038.0403/2022 0036114-3-01 24/04/2005 a 23/04/2010

04/04/2022 a 03/05/2022 
04/07/2022 a 02/08/2022 
07/11/2022 a 06/12/2022

 
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

HASH: 2022-0216-0008-1232

PORTARIA Nº 075/02-2022-CGP/SEAD
 

A     COORDENADORA     DE     GESTÃO     DE     PESSOAS     DA     SECRETARIA     DE     ESTADO DA     ADMINISTRAÇÃO,    usando     
das     atribuições     que     lhe    são     conferidas     pela     Portaria          nº 2034/2021-SEAD, de 09 de dezembro de 2021, resolve:
 
Conceder   03   (três)   meses   de   LICENÇA-ESPECIAL   PRÊMIO   POR   ASSIDUIDADE,   na forma do artigo 101, 
da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993,   ao(s)   servidor(es)   abaixo relacionado(s), integrante(s) do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotado(s) no(a) Secretaria de Est da Administração - SEAD:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1 JULIO MACEDO DE SANTANA 
130101.0077.0344.0030/2022 0033490-1-01 29/06/2009 a 28/06/2014 01/03/2022 a 29/05/2022

2 RITA DE CASSIA DE ARAUJO GONCALVES 
SILVA 130101.0068.1038.0514/2022 0033550-9-01 17/01/2012 a 15/05/2017
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Secretaria de Fazenda

PORTARIA (T) Nº 003/2022 - SEFAZ

P O R T A R I A 
(T) Nº 003/2022 - SEFAZ 

 
Estabelece os valores para efeito de base de 
cálculo do ICMS por substituição tributária nas 
operações com sorvetes e preparados para 
fabricação de sorvete em máquina. 

 
 

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
Considerando o disposto no art. 146, §§ 10 e 11 
da Lei nº 400, de 22 de dezembro de 1997,  
 
Considerando o disposto no art. 13, III e § 3º, do 
Anexo III do Decreto nº 2269, de 24 de julho de 
1998, 
 
Considerando o disposto no Apêndice XXII do 
Decreto nº 2269, de 24 de julho de 1998, 
 
Considerando as disposições do Protocolo 
ICMS 45/91, de 11 de dezembro de 1991 e 
Protocolo ICMS 20/2005, de 11 de julho de 2005 
que dispõem sobre substituição tributária nas 
operações com sorvetes e com preparados para 
fabricação de sorvetes em máquina; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer os 
valores referenciais mínimos para operações de 
substituição tributária com sorvetes e 
preparados para sorvetes no Estado do Amapá; 
 
Considerando, ainda, o disposto na Informação 
Fiscal n° 582, 590 e 591/2021 – NUSEG/SEFAZ e 
autos do Processo nº 0018342022-5/SEFAZ-AP; 

 
R E S O L V E: 
 

Art. 1° Estabelecer os valores constantes nos 
Anexos Único desta Portaria, a serem utilizados 
como base de cálculo para efeito de retenção na 
fonte do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 
relativamente às subseqüentes saídas internas 
dos produtos operações com sorvetes e 
preparados para fabricação de sorvetes em 
máquina. 
 
Art. 2° Aplicam-se também os valores que trata 
o artigo anterior como base de cálculo para 
exigência do ICMS referente às aquisições em 
operações interestaduais com sorvetes e 
preparados para fabricação de sorvetes em 
máquina sujeitos ao regime de substituição 
tributária, na entrada do território amapaense, 
incluídos valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente, acrescidos da 
aplicação do percentual de margem de valor 
agregado 
  
Art. 3º Quando o valor da operação própria do 
substituto tributário for igual ou superior a 80% 
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(oitenta por cento) do preço médio ponderado a 
consumidor final (PMPF) divulgado em portaria 
da Secretaria de Estado da Fazenda, ou do 
preço final a consumidor sugerido ou divulgado 
pelo industrial, pelo importador ou por entidade 
representativa dos respectivos segmentos 
econômicos aprovado em portaria da Secretaria 
de Estado da Fazenda, a base de cálculo do 
imposto será aquela prevista no art. 13, III e § 3º, 
do Anexo III e Apêndice XXII, do Decreto n° 
2.269, de 24 de julho de 1998, correspondente a: 
 
I – sorvetes de qualquer espécie: 70% (setenta 
por cento);    
   
II – preparados para fabricação de sorvete em 
máquina: 328% (trezentos e vinte e oito por 
cento);  
 
Art. 4º Quando a mercadoria estiver 
acondicionada em embalagens diferentes das 
previstas nos Anexos Único desta Portaria, a 
base de cálculo será formada com base na 
proporcionalidade da embalagem apresentada. 
 
Art. 5º Os valores contidos nos Anexos Único 
serão revistos anualmente, reservando-se ao 
fisco estadual, a qualquer tempo, o direito de 
reavaliar os referidos valores ou inserir outros 
produtos previstos no Protocolo ICMS 45/91 e 
no Protocolo ICMS 20/05. 
 
Art. 6º Todas as planilhas de alterações 
propostas pelos contribuintes, deverão ser 
encaminhadas por meio eletrônico à Secretaria 
da Receita Estadual. 
 
Art. 7º Aplicam-se as demais disposições 
cabíveis, constantes no Anexo III do Decreto 
2.269/98 – RICMS/AP 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos desde 01 de 
setembro de 2021. 

 
Gabinete da Secretaria, em Macapá, 16 de 
fevereiro de 2022. 

 
 

JOSENILDO SANTOS ABRANTES 
Secretário de Estado da Fazenda 
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Anexo I da Portaria nº 003/2022 – SEFAZ 

KIBON 

TIPO DE 
PRODUTO DESCRIÇÃO MEDIDA DE 

CÁLCULO 
VALOR 

R$ 
Linha Impulso 

 Picolés a Base de Água:  

De 55,01 a 70,00 
ml (Standard) 

Fruttare Palito 
(Limão/Uva)  

UN                
4,00  

De 55,01 a 70,00 
ml (Premium) Fruttare Palito Cajá  UN                

4,50  
De 70,01 a 90,00 
ml (Standard) 

Muita Fruta Manga/ Muita 
Fruta Morango  

UN                
6,00  

Picolés Cremosos:                                                                              
De 50,01 a 70,00 
ml (Básico)  Picolé Paçoca  UN                

2,50  
De 50,01 a 70,00 
ml (Standard)  Fruttare Palito Côco  UN                

4,50  
De 50,01 a 70,00 
ml (Premium)  Kibon Classico: Chicabon  UN                

4,50  
De 50,01 a 70,00 
ml 
(Superpremium) 

 Fruttare Barrinha  
UN                

7,00  
De 50,01 a 70,00 
ml (Light)  Picolé Chicabon Zero   UN                

5,00  
De 70,01 a 90,00 
ml (Premium) 

 Eskibonbon Gelado 
Classico  

UN                
5,00  

Picolés com Cobertura:                  

De 70,01 a 90,00 
ml (Básico) 

 Palito Kibonbon Morango 
e Palito Kibonbon Côco   

UN                
5,00  

De 70,01 a 90,00 
ml (Economico)  PL Brigadeiro  UN                

6,00  
De 70,01 a 90,00 
ml (Standard)  Tablito  UN                

6,50  
De 70,01 a 90,00 
ml (Premium) 

Magnum Picolé Classico/ 
Picolé White  

UN              
10,00  

De 70,01 a 90,00 
ml 
(Superpremium) 

Red Velvet /Creme Brulee/ 
Petit Gateau/ Cookies & 
Cream/ Praliné / Vegano  

UN              
11,00  

De 70,01 a 90,00 
ml (Light)  Magnum Zero   UN              

11,00  
Acima de 90,01 
ml 
(Superpremium) 

 Magnum Caramelo e 
Magnum Chocolate  

UN              
12,00  

Picolés Infantis:                                                              

Até 40,00 ml 
(Economico) 

Chicabonzinho Palito 
Chocolate/ Toddynho  

UN                
2,00  

De 50,01 a 60,00 
ml ( 
Economico) 

 Frutilly Palito Morango  
UN                

3,50  
De 50,01 a 60,00 
ml (Standard)  Picolé Slime  UN                

4,50  
De 60,01 a 70,00 
ml (Standard)  Minions  UN                

5,50  
De 60,01 a 70,00 
ml (Premium)  Twister  UN                

6,50  
Em Copos:                                                                 

 Até 90,00 ml 
(Premium) 

 Ben&Jerry's - Toda linha 
120ml  

UN              
16,90  

Cones: 
 Até 150,00 ml 
(Básico) 

                                                                        
-    

UN                     
-    

 Até 150,00 ml 
(Economico)  Cornetto Cone Crocante  UN                

6,50  

Até 150,00 ml 
(Standard) 

 Cornetto Chocomix 90ml / 
Cornetto Snickers/ 
Cornetto M&Ms / Cornetto 
Unicornio  

UN 
               

8,50  

Sanduíches de Sorvete: 
Sanduíche 
(Standard)  Mordisko   UN                

6,00  
Linha Doméstica 
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Potes:                                                                         
-                          

-    
Até 500,00 ml 
(Premium)  Magnum Pint 458ml /   

UN              
42,90  

Até 500,00 ml 
(Superpremium) 

 Ben&Jerry's - Toda linha 
de Pote 458ml  

UN              
49,90  

De 500,01 até 
1,00 l (Standart) 

 Cremosissimo Flocos e 
Morango (1L)  

UN              
12,90  

De 500,01 até 
1,00 l 
(Premium) 

 Muitos Pedaços  
UN              

22,90  
De 500,01 até 
1,00 l 
(Superpremium) 

 Kibon Super Premium 
Sabores Especiais  

UN              
29,90  

De 500,01 até 
1,00 l (Light) 

Kibon Light 2 em 1 (Creme 
c/ Chocolate e Creme c/ 
Morango) / Kibon Zero  

UN              
24,90  

De 1,01 até 1,50 
l  (Básico) 

 KART 
(Gelato/Geladim/Sorvane)  

UN              
12,90  

De 1,01 até 1,50 
l  (Econômico) 

 Kibon Mousse 
Limão/Chocolate/Maracujá 
- 1,5L e 1,3L  

UN              
20,90  

De 1,01 até 1,50 
l (Standard) 

Trissabor e Cremosíssimo 
- 1,5L + Kibon Sorveteria 
(1,5L e 1,3L) + Promo 
Especial (1,5L) 

UN 
             

23,90  

De 1,01 até 1,50 
l  (Premium)  Sundae Pote Quadrado  

UN              
27,90  

De 1,01 até 1,50 
l 
(Superpremium) 

 3 Seleções 1,5L e Gelato 
1,5L + Inspirações  

UN              
29,90  

De 1,01 até 1,50 
l (Light) 

                                                                        
-    

UN                     
-    

De 1,51 até 1,89 
l  (Básico) 

                                                                        
-    

UN                     
-    

De 1,51 até 1,89 
l  (Econômico) 

                                                                        
-    

UN                     
-    

De 1,51 até 1,89 
l (Standard)  Sundae  

UN              
25,90  

De 1,90 até 2,00 
l (Standard) 

 Kibon Linha Pote 2 litros 
+ 2L PROMO/  4 em 1 
Tropical  

UN              
27,90  

Acima de 2,01 l 
(Standard)  Linha Cremosíssimo 3,2L  UN              

39,90  
Multipacks                                                   
 Até 1,50 l 
(Standard)  Mini Tablito  UN              

22,00  

 Até 1,50 l 
(Superpremium) 

 Magnum Mini White 
/Magnum Mini Classico  

UN 
             

33,90  

Bombons de sorvete: 
Minibombom 
(Básico)  Minibombom: Eskibon  UN              

10,00  
Minibombom 
(Premium)  Magnum Monobites  UN              

13,00  
Linha Restaurante 

Monoporções:                                                                         
-                          

-    

"Fatiado"  Vienetta  UN              
23,90  

Sorvetes Massa a Granel: 

Artesanal 
(Standart) 

 Toda Linha de Pote 5 
litros  LT              

14,90  

Artesanal 
(Superpremium) 

 Ben&Jerry's - Toda Linha 
de Pote 8,95 litros  LT              

39,77  
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Anexo II da Portaria nº 003/2022 – SEFAZ 

NESTLÉ, GAROTO, LACTA, OREO, FINI E NOBRELLI 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO MEDIDA DE 
CÁLCULO 

VALO
R R$ 

Linha Impulso Picolé a Base de Água   
Picolé até 55 ml 
(standard) – à 
base de água 

Fini Tubes Uva 45x45g 
Fini Tubes Moran 45 x 
45g, Fini Tube Tutti 
Frutti 45x45g, Fini 
Tubes Uva 36 x 45 g e 
45x45g, Fini Tubes 
Moran 45x45g 

 
UN 

 
4,00 

Picolé de 55,01 
a 70ml (básico) 
– à base de 
água 

Tang Limão 42 x 55g, 
Tang Moran 432 x 55g, 
Tang Uva 42 x 55g, Tang 
Uva 36 x 55g, Tang 
Limão 36 x 55g, Tang 
Morango 36 x 55g 

UN 3,00 

Picolé – de 
55,01 a 70ml 
(standard) – à 
base de água 

La Frutta Abacaxi 
36x58g, La Frutta Limão 
42 x 58g, La Frutta 
Maracujá 42 x 58g, La 
Frutta Morango 42 x 
58g, La Frutta Uva 42 x 
58g, La Frutta Maracujá 
36 x 58g, Lafrutta Pic 
Morango 36x58g, 
Lafrutta Limao Pic 
36x58g, Lafrutta Uva Pic 
36x58g 

UN  
4,00 

Picolé de 50,01 
a 70 ml (básico) 
-cremoso 

GAROTO Picolé 
Morango Choc 45x45g 

UN 2,50 

Picolé de 50,01 
a 70 ml 
(econômico) - 
cremoso 

GAROTO Coco Picolé 
42x55g 

UN 3,50 

Picolé de 50,01 
a 70 ml 
(standard) - 
cremoso 

La Frutta Coco 42x56g, 
La Frutta Moran ao leite 
30 x 53g,  La Frutta 
Maracujá ao leite 30 x 
53g, Lafrutta Pic 
Morango 36x58g, La 
frutta  Coco Pic 36x56g, 
La Frutta Coco Pic 
36x56g, La Frutta Moran 
ao Leite 30x53g 

UN 4,50 

Picolé de 50,01 
a 70 ml 
(Premium) - 
cremoso 

Picolé Classic 42x59g, 
Picolé Leite Moça 
42x59g, Picolé Leite 
Moça 36x59g, Picolé 
Leite Moça 42X59g 

UN 5,50 

Picolé de 70,01 
a 90 ml 
(standard) – 
cremoso  

Fini Beijos 20x50g, Fini 
Beijos 24x50g, Fini 
Marshmallow, Fini 
Torção 20x45g 

UN 5,00 

Picolé de 70,01 
a 90 ml (básico) 
– com 
cobertura 

GAROTO Brigadeiro Pic 
30x53g 

UN 5,00 

Picolé de 70,01 
a 90 ml 
(economico) –  
com cobertura 

Picolé Girl Brigadeiro 
30x63g 

UN 6,50 

Picolé de 70,01 
a 90 ml 
(standard) – 
com cobertura 

Prestigio Pic 20x54g, 
Alpino Pic 20x53g 

UN 8,00 

Picolé de 70,01 
a 90 ml 
(standard) – 
com cobertura 

GAROTO Bonbon stick UN 6,00 

Picolé de 70,01 
a 90 ml 
(Superpremium) 
– com 
cobertura 

Kit Kat Picolé 20x61g, 
Novo Kit Kat Choc 
20x61g, Oreo Picolé 
20x65g 

UN 10,50 

Picolé - Acima 
de 90,01 ml 

 GAROTO 
ClássicoAmargoPic20x6
1g, 

UN 6,00 
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(básico) - com 
cobertura  

GAROTOClassicoBranc
oPic20x61g, 
GAROTOClássicoLeiteP
ic20x61g 

Picolé - Acima 
de 90,01 ml 
(econômico) - 
com cobertura 

Pic Garoto Bonbon stick 
Pic Garoto Crocante 
20x65 

UN 8,00 

Picolé - Acima 
de 90,01 ml 
(standard) - 
com cobertura 

Picolé Mega Coockies 
Cream 20x73, Mega 
Amendoas 20x74g, 
Mega Trufa Branco 
20x71g, Mega 3 
Chocolates 20x74g, 
MEGA Cheesecake 
20x71, Mega Alfajor 

UN 10,00 

Picolé - Acima 
de 90,01 ml 
(standard) - 
com cobertura 

Mega Alfajor, Picolé 
Mega CookiesCream 
20x73g, Mega 
Amendoas 20x74g, 
Mega Trufa Branco 
20x71g, Mega 3 
Chocolates 20x74g, 
Mega Cheesecake 
20x71g 

UN 10,00 

Picolé - Acima 
de 90,01 ml 
(standard II) - 
com cobertura 

Mega Clássico 20x73g, 
Mega Branco 20x73g 

UN 9,50 

Picolé - Acima 
de 90,01 ml 
(Premium  ) - 
com cobertura 

Picolé Diamante Negro 
20 x 68g, Pic Laka Oreo 
20x68g, Picolé Lacta 
Choc 20x68g. Picolé 
Laka 20x68g 

UN 10.50 

Picolé infantil – 
De 40,01 a 50,00 
ml (básico) 

ZOOPER Cilind Uva 
Limao 45x40g 

UN 2,50 

Picolé infantil – 
De 40,01 a 50,00 
ml (economico) 

Picolé Zooper Uva 
+Limão 30x48g 

UN 3.00 

Picolé infantil – 
De 40,01 a 50,00 
ml (standard) 

Picolé Baton 45 x 45g, 
Picolé Baton 36x45g 

UN 4.00 

Picolé infantil – 
De 40,01 a 60,00 
ml 
(superpremium) 

Zooper Explode 36x51g, 
Pic Zooper Circus 
36x50g BR 

D 4,00 

Picolé infantil – 
De 60,01 a 70,00 
ml 
(superpremium 

Chambinho Pic 24x45g UN 5,00 

Em copo – De 
150,01 a 250,00 
ml (econômico) 

GAROTO Sundae 
Chocolate 12x98g, 
GAROTO Sundae 
Morango 12x98g, 
Nobrelli Sundae 12x98g 

UN 6.00 

Em copo – De 
250,01 a 500,00 
ml (standard) 

GAROTO Copão 
ChocoNata 6x192g, 
GAROTO Copão 
MorBaun 6x192g, 
GAROTO Copão 
MorBaun 12x192g, 
GAROTO Copão 
ChocoNata 12x192g 

UN 7,50 

Cones – Até 
150,00 ml 
(Economico) 

Moça Cone Duo 20x62g, 
Oreo cone 20x62g, 5Star 
Cone 20x62g, Serenata 
de Amor Cone 20x62g, 
Cone Bis – 90 ml 

UN 8,50 

Sanduiche de 
sorvete 
(premium) 

Oreo Sandwich 20x81g, 
Oreo Chocolate 
sandwich 20x81g 

UN 9,50 

Potes – De 
500,01 ml até 
1,00 L 
(econômico) 

Chambinho 12x1L, La 
Frutta Uva e Limão 1L. 
La Frutta Abacaxi e 
Coco 1L, La Frutta Mang 
e Mora Chia 1L, Baton 
Duo 12x1L 

UN 15,30 

Potes – De 
500,01 ml até 
1,00 L 
(standard) 

Diamante Negro e 
Sonho de Valsa 1L. 
Laka Oreo 1 LT – Nova 
Fórmula, Oreo 1 Lt – 

UN 17,76 
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Nova Fórmula, Lacta 
Sonho de Valsa 12x1L, 
LACTA Novo Laka Oreo 
12x1L, LACTA Diamante 
Negro 12x1L 

Potes – De 
500,01 ml até 
1,00 L 
(premium) 

Oreo 12 x 1L, Pote Laka 
Oreo 12x1L 

UN 15,30 

Potes – De 1,01 
até 1,50 L 

NOBRELLICaldas 
Trufadinho8x1,5 L, 
NOBRELLI Caldas 
Morango  8x1,5L, 
NOBRELLI Caldas 
Grego 8x1,5L 

UN 14,07 

Potes – De 
500,01 ml até 
1,00 L (básico) 

Nobrelli Creme 8x1,5L, 
Nobrelli Flocos 8x1,5L, 
Nobrelli Napolitano 
8x1,5L, Nobrelli 
Trufadinho 8x1,5L 
 

UN 10,39 

Potes – De 
500,01 ml até 
1,00 L (básico 
II) 

Qualita Gpa Naptn 
8x1,5L, Pote 1,5L 
Qualita Coco, Qualita 
Gpa Limao 8x1,5L, 
Qualita Gpa Manga 
8x1,5L, Qualita Gpa 
Carioca 8x1,5L, Qualita 
Gpa Chocolate 8x1,5L, 
Qualita Gpa Creme 
8x1,5L, Qualita Gpa 
Flocos 8x1,5L 

UN 10,91 

Potes – De 1,01 
até 1,50L 
(econômico) 

La FRUTTA Svt 
Morango c/Framboesa 
1,5LBR, Pote 1,5L La 
Frutta Açaí+Mor, 
Lafrutta Abacaxi c/Coco 
1,5L, Lafrutta Uva e 
Limão 1,5L 

UN 13,46 

Potes – De 1,01 
até 1,50L 
(econômico)II 

Napoli Especi Novo 
8x1,5L, Pote 1,5L Trio 
Moça, Galak 1,5L, Moça 
Brigadeiro 1,5L, 
Sensação 1,5L, Nestle 
Naptn Espc 1,5L, 
Prestígio 1,5L 

UN 14,69 

Potes – De 1,01 
até 1,50L 
(standard) 

Garoto Choc. Brn+Negr 
8x1,5L, Garoto 
Chocolate 8x1,5L, 
Garoto Crocante 8x1,5L, 
Garoto Cores 1,3L, 
Garoto Crocante 1,3L, 
Garoto Negresco+Bco 
1,3L, Garoto Novo 1,3L 

UN 12.84 

Potes – De 1,01 
até 1,50L 
(premium) 

Nestle Naptn 
Tradicional 1,5L, Nestle 
Creme Tradicional 1,5L, 
Pote 1,5L Tradicional 
Flocos, Napolitano 
Flocos 1,5L BR, 
NESTLÉ Tradicional  
Chocolate 1,5L, Napoli 
Festas 8x1,5L 

UN 11,61 

Potes – De 1,01 
até 1,50L 
(superpremium) 

Diamante Negro e Laka 
8x1,5L, Laka 8x1,5L, 
Lacta 3 Chocolates 
8x1,5L, Sonho de Valsa 
8x1,5L 

UN 15,30 

Pote – De 1,51 
até 1,89 l 
(econômico) 

Nobrelli Duo Nata + 
Choc 1,8L, Nobrelli Duo 
Baun + Moran 1,8L, 
NESTLÉ Napoli Promo 
1,8L 

UN 9,25 

Pote – De 1,90 
até 2,00 l 
(econômico) 

Nobrelli Trufadinho 2L, 
Nobrelli Caldas 
Morango  8x2L, Nobrelli 
Coco Leite Condensado 

UN 12,23 

Multipacks – 
até 1,50l 
(básico) 

Multipack Moça 
Brigadeiro 12x298g 

UN 14,69 
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Multipacks – 
até 1,50l 
(economico) 

Multipack Tang Limão 
12x330g 

UN 11,00 

Multipacks – 
até 1,50l  
(standard) 

Multipack  Fini Morango 
12x270g 

UN 13,46 

Multipacks – 
até 1,50l 
(premium) 

Multipack Kit Kat 
12x183g 

UN 17,76 

Multipacks – 
até 1,50l  
(standard) 

Multipack Baton 
12x270g 

UN 13,46 

    
Sorvete Massa 
a Granel – 
Econômico 5 
Litros 

BULK Chocolate 5L, 
BULK Creme 5L, BULK 
flocos 5L, BULK 
Morango 5L 

UN 55,43 

Sorvete Massa 
a Granel – 
Básico 5 Litros 

Pote 5L Nobrelli 
Chocolate, Pote 5L 
Nobrelli Creme, Pote 5L 
Nobrelli Flocos, Pote 5L 
Nobrelli Morango 

UN 6,25 

Sorvete Massa 
a Granel – 
Standard 7 
Litros 

Pote 7L Chocolate 
Goumert, Pote 7L 
Crème Gourmet 

UN 6,75 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2022 – SEED/GEA 

SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE BOLSISTAS DE FORMADORES, COORDENADORES E CONSULTORES 

DE FORMAÇÃO QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DO AMAPÁ. 

 

O Governo do Estado do Amapá, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições e em conformidade com a Lei nº 0949 de 23 de dezembro de 2005, a Lei nº 1.907 de 24 de 

junho de 2015, a Lei nº 2.448, de 02 de dezembro de 2019 e a Lei nº 2.449 de 02 de dezembro de 2019 

que institui a Bolsa de Incentivo para os profissionais que atuam nos Programas de Formação 

Continuada da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, com o objetivo de compor o BANCO DE 

BOLSISTAS, nos Níveis I, II e IV, torna pública a seleção de profissionais para atuarem como Consultores 

de Formação, Coordenadores Estaduais e Formadores da Rede Estadual, com o intuito de realizar ações 

pedagógicas a partir de formações continuadas de Professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores 

Escolares e profissionais da educação não docentes, conforme estabelecido nesta Chamada Pública. 

O (a) interessado (a) se inscreverá para concorrer aos tipos de Bolsa de Incentivo I, II e IV, de acordo 

com a descrição dos perfis detalhados no item 2 desta chamada pública. 

Os candidatos selecionados farão parte do Banco de Consultores de Formação, Coordenadores 

Estaduais e Formadores de Ações de Formação Continuada da Rede Estadual da Secretaria de Estado da 

Educação do Amapá e poderão ser convocados (as) para o desenvolvimento e execução das atividades, 

conforme as necessidades da administração. 

 

1. DO OBJETO 

Credenciamento de Consultores de Formação, Coordenadores Estaduais e Formadores de Formação 

Continuada – para atuarem na prestação de serviços técnico-especializados na área de FORMAÇÃO 

CONTINUADA, de acordo com a demanda formativa da Secretaria de Estado da Educação do Amapá. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. Amparada pela Lei Nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, art. 61, a qual propõe que, a Secretaria de 

Estado da Educação manterá ações de formação continuada visando ao aprofundamento de 
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conhecimentos, à capacitação profissional e ao desenvolvimento de habilidades técnicas dos 

profissionais da educação básica. O objetivo deste edital é compor Banco de Consultores de Formação, 

Coordenadores Estaduais e Formadores (atuação imediata e cadastro reserva) para atuarem nas 

atividades de Formação Continuada, planejadas estrategicamente e aliadas às novas tendências 

tecnológicas e pedagógicas em consonância com o Plano Estadual de Educação, a Base Nacional Comum 

Curricular e Referencial Curricular Amapaense.  

2.2. Em consonância com o que estabelece a Lei nº 1.907, de 24 de junho de 2015 que dispõe sobre o 

Plano Estadual de Educação nas diversas metas e estratégias que tratam da oferta de formação 

continuada, visando o cumprimento de suas diretrizes expostas no art 2º da referida Lei; 

2.3. De acordo com o art 2º da Lei Nº 2.449, de 2 de dezembro de 2019 a Bolsa de Incentivo constitui-se 

em instrumento de apoio à execução dos Programas de Formação Continuada, através da atuação de 

profissionais de nível superior de diversas áreas do conhecimento, em Programas, Projetos e Ações, 

visando o intercâmbio e o aprimoramento do conhecimento utilizado, além da implementação de 

tecnologias educacionais para o desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, bem como, o 

incremento de materiais instrucionais, coordenação e a promoção de capacitação de equipes da SEED, e 

dos técnicos e professores da rede Estadual e Municipais de ensino no Estado do Amapá.  

2.4. O detalhamento quanto à tipificação e aos valores das Bolsas de Incentivo conforme o que consta 

no anexo único da Lei nº 2.449 de 02 de dezembro de 2019. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar do processo seletivo:  

3.1.1. Servidores Públicos efetivos ativos do quadro Estadual ou Federal vinculados a SEED, para 

coordenadores e de formadores. 

3.1.2. Servidores Públicos efetivos ativos do quadro Estadual ou Federal vinculados a SEED, para 

consultores de formação. 

3.1.3. Servidores com titulação mínima comprovada: Especialização nas áreas da Educação por 

instituições credenciadas via CAPES/MEC. 

3.1.4. Com carga horária: 40 horas semanais dedicadas a formação continuada. 

3.1.5. Servidores com experiência como formador(a), coordenador(a) de cursos de formação 

continuada na educação básica e ter experiência em consultoria com atividades voltadas ao 



Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022Seção 02• Nº 7.608Diário Oficial

40 de 131

 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

3 
 

atendimento dos objetivos dos Programas de Formação Continuada, nas áreas de gestão, 

gestão escolar, gestão pedagógica, formações, assessoramento, currículo, tecnologia 

educacional, avaliação da aprendizagem e aperfeiçoamento pedagógico. 

3.1.6. Servidores com experiência no uso da Plataforma Moodle e outras ferramentas digitais; 

3.1.7. Servidores com conhecimento no que dispõe os seguintes documentos: Base Nacional 

Comum Curricular-BNCC, Plano Estadual de Educação do Amapá-PEE e Referencial Curricular 

Amapaense-RCA. 

 

3.2. Não poderão participar do processo seletivo: 

3.2.1. Servidores Ativos em contrato temporário de trabalho (contrato administrativo); 

3.2.2. Servidores que estão em processo administrativo disciplinar (PAD); 

3.2.3. Servidores que estejam ocupando função de cargo comissionado em qualquer esfera de 

governo. 

 

4. DO PERFIL DO BOLSISTA E DOS VALORES DA BOLSA DE INCENTIVO  

 

4.1. Bolsas Nível I – Consultor de Formação - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) 

4.1.1. PERFIL DE CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO): Profissionais de nível 

superior, servidores públicos efetivos ativos, com titulação de doutor, mestre ou detentores de notório 

saber na área de atuação do pleito, com graduação nas áreas da educação, para executarem atividades 

voltadas ao atendimento dos objetivos do Sistema de Avaliação da Educação Básica desenvolvidos pela 

Secretaria de Estado da Educação - SEED. 

 

4.1.2. PERFIL DE CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO CONTINUADA): 

Profissionais de nível superior, servidores públicos efetivos ativos, com titulação de doutor, mestre ou 

detentores de notório saber na área de atuação do pleito, com graduação nas áreas da educação, para 

executarem atividades voltadas ao atendimento dos objetivos das Políticas de Formação Continuada 

desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Educação - SEED. 
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4.2. Bolsista Nível II – Coordenador Estadual - R$ 1.200,00 ( Hum mil e duzentos reais) 

4.2.1 Perfil: Profissionais, servidores públicos, com titulação de mestre ou especialista em uma das 

áreas da educação, para executarem projetos e prestarem assessoria educacional que agregue 

conhecimento técnico e científico nas áreas estratégicas da educação, conforme as temáticas 

priorizadas na Política de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação - SEED, 

implementadas por seus programas de formação continuada e de desenvolvimento profissional, bem 

como a condução dos planejamentos com os formadores e elaboração de materiais didáticos que 

contribuam com as formações dos professores da Educação Básica. 

 

4.3. Bolsa de Incentivo Nível IV – Formador - R$ 600,00 (seiscentos reais) 

4.3.1 Perfil: Profissionais, servidores públicos, com titulação de especialista, mestre ou doutor em uma 

das áreas da educação, para capacitação contínua quanto às metodologias ativas empregadas nas ações 

de formação Continuada, desenvolvimento Profissional, acompanhamento e avaliação da execução das 

ações. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 

5.1. Do bolsista Nível I: 

5.1.1. CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO) 

a) Propor um método para implementação e consolidação do Sistema Permanente de Avaliação da 

Secretaria de Educação do Estado Amapá de forma autônoma; 

b) Coordenar a construção da governança do Sistema Permanente de Avaliação alinhado aos 

projetos estratégicos da Secretaria de Estado da Educação; 

c) Realizar revisão da literatura sobre o tema: identificar teses, dissertações, artigos em publicações 

acadêmicas, livros, capítulos de livros e publicações que discorram acerca de modelos de Sistemas de 

Avaliação implementados no Brasil; 

d) Realizar pesquisas e buscar diálogo para a apropriação de implementação de Sistema de 

Avaliação Educacional com outros estados brasileiros; 

e) Realizar análise crítica dos principais modelos identificados, destacando o contexto, os autores e 

os pressupostos teórico-metodológicos utilizados nesses modelos. 

f) Promover discussões junto à equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação para 

aprimoramento e transferência de conhecimento. 
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g) Propor e validar, junto a Secretaria de Estado da Educação, o modelo de Sistema considerando as 

especificidades da realidade da educação do Amapá; 

h) Diagnosticar as vantagens e desvantagens do modelo analisado. 

i) Verificar a efetividade do modelo para uma política de continuidade do Sistema; 

j) Elaborar plano de trabalho e metodologia para a implementação do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Amapá considerando objetivos, público alvo e abrangência dos 

Projetos estruturantes da SEED. 

k) Promover em parceria com outras instituições a construção do Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica que possa contemplar o planejamento, organização, execução, acompanhamento e 

devolutivas de Avaliação Diagnóstica, Formativa, de Fluência em Leitura e Avaliação Somativa que 

deverão ser realizadas atendendo aos objetivos e necessidades dos Programas e Projetos estruturantes 

da SEED. 

l) Promover a organização do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Amapá que  

possibilite criação,  seleção e validação de itens; montagem dos cadernos de teste; produção de 

instrumentos de avaliação; impressão;  seleção e capacitação das equipes escolares para aplicação, 

aplicação dos testes; processamento e transcrição dos instrumentos avaliativos, constituição das bases 

de dados, análise dos dados utilizando a TRI (Teoria da Resposta ao Item) e/ou TCT (Teoria Clássica dos 

Testes) elaboração de relatório de resultados consolidados,  divulgação dos resultados, orientações  de 

apropriação dos resultados para técnicos da SEED, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e 

professores. 

m) Promover estratégias para elaboração de banco de Itens dos componentes de Língua Portuguesa 

e Matemática, considerando que os testes de proficiência escolar nas áreas de conhecimento a serem 

avaliadas serão constituídos por itens que serão elaborados com base no Referencial Curricular 

Amapaense como Matriz de Referência. A relevância de se adotar uma Matriz de Referência reside no 

caráter de universalidade que ela estabelece ao contemplar as habilidades básicas e essenciais para 

cada etapa de escolaridade que será avaliada. 

 

5.1.2. CONSULTOR DE FORMAÇÃO (ESPECIALISTA EM FORMAÇÃO CONTINUADA): 

a) Propor estratégias para implementação e consolidação da Política de Formação Continuada da 

Secretaria de Educação do Estado do Amapá de forma autônoma; 
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b) Coordenar a construção da governança das ações de Formação Continuada da Secretaria de 

Educação do Estado do Amapá; 

c) Realizar pesquisas e buscar diálogo para a apropriação de implementação da Política de 

Formação Continuada com outros estados brasileiros; 

d) Promover discussões referente a Política de Formação Continuada junto à equipe técnica da 

Secretaria de Estado da Educação para aprimoramento e transferência de conhecimento. 

e) Criar instrumentos que possibilitem identificar as necessidades formativas referente aos 

públicos-alvos descritos na Política de Formação Continuada do Estado do Amapá, a fim de estabelecer 

as estratégias e procedimentos de formação mais apropriados e específicos. 

f) Elaborar plano de trabalho e metodologia para a implementação da Política de Formação 

Continuada do Estado do Amapá. 

g) Identificar e promover discussão acerca da padronização dos fluxos de processos das formações 

desenvolvidas pela SEED. 

h) Elaborar e analisar instrumentos de avaliação interna e externa, que permita relacionar a 

efetividade da formação continuada promovida às políticas educacionais; 

i) Elaborar, analisar e consolidar indicadores de avaliação dos índices de evasão das formações 

promovidas; 

j) Elaborar e consolidar indicadores que permitam analisar o impacto das formações promovidas 

com a necessidade de aprendizagem dos estudantes. 

k) Elaborar e consolidar estratégias de mobilização e engajamento do público alvo para efetiva 

participação nas formações junto à rede estadual de educação. 

 

5.2. Do bolsista Nível II - COORDENADOR ESTADUAL  

a) Responsabilizar-se pelo processo de planejamento, execução e acompanhamento da formação dos 

professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores Escolares e demais profissionais da educação não 

docentes da rede de ensino estadual; 

b) Corresponsabilizar-se com os formadores pelas produções e envio das matrizes dos materiais (slides, 

fichas, cadernos pedagógicos, entre outros) que serão usados na formação continuada; 

c) Participar integralmente de todas as ações promovidas pela Coordenação das Dimensões vinculada ao 

processo de formação, como: reuniões, planejamentos, encontros, seminários, aplicação das avaliações 
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internas e externas, estudos, pesquisa de indicadores educacionais, formação de formadores, dentre 

outros; 

d) Apropriar-se de todos os conteúdos que serão abordados nos encontros formativos, bem como na 

dos resultados das avaliações internas e externas, sugerindo, quando necessário, intervenções 

pedagógicas; 

e) Criar estratégias de acordo com a Política de Formação Continuada que promovam o 

acompanhamento do processo de formação junto aos formadores; 

f) Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, bem como responsabilizar-se por todo o material 

didático-pedagógico e a observância do atendimento logístico no âmbito presencial e/ou virtual; 

g) Cumprir os prazos relacionados às atividades da demanda formativa, como entrega de relatórios, 

materiais das formações, dentre outros;  

h) Realizar viagens técnicas inerentes à função; 

i) Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com a Equipe Gestora de Formação Continuada, 

sempre que necessário;  

j) Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horária de 40 horas semanais proposta conforme 

estabelecido por este Edital para os Programas de Formação Continuada, assim como monitorar o 

cumprimento da carga horária dos Formadores; 

k) Apresentar os relatórios referentes a cada formação realizada e de outros itens que subsidiem a 

equipe gestora;  

l) Estabelecer contínua interlocução e acompanhamento com os Formadores; 

m) Participar quando necessário e/ou solicitado da elaboração projetos, documentos, provas, bancas de 

avaliação, revistas, periódicos, pareceres técnicos entre outros. 

 

5.3. Do Bolsista Nível IV – FORMADOR 

a) Responsabilizar-se pelo planejamento, execução e acompanhamento da formação dos professores, 

Coordenadores Pedagógicos, Gestores Escolares e demais profissionais da educação não docentes da 

rede de ensino estadual; 

b) Responsabilizar-se com a Coordenação de Formação Continuada pelas produções e envio das 

matrizes dos materiais (slides, fichas, cadernos pedagógicos, entre outros) que serão usados nas ações 

de formações; 
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c) Participar integralmente de todas as ações promovidas pela Coordenação das Dimensões vinculada ao 

processo de formação, como: reuniões, planejamentos, encontros, seminários, aplicação das avaliações 

internas e externas, estudos, pesquisa de indicadores educacionais, dentre outros; 

d) Apropriar-se de todos os conteúdos que serão abordados nos encontros formativos, bem como na 

dos resultados das avaliações internas e externas, sugerindo, quando necessário, intervenções 

pedagógicas; 

e) Criar estratégias de acordo com a Política de Formação Continuada que promovam o 

acompanhamento do processo de formação junto aos formadores; 

f) Ser assíduo e pontual nas ações de formação, bem como responsabilizar-se por todo o material 

didático-pedagógico e a observância do atendimento logístico para as formações no âmbito presencial 

e/ou virtual; 

g) Cumprir os prazos relacionados às atividades de formação, como entrega de relatórios, materiais das 

formações, dentre outros;  

h) Realizar viagens técnicas inerentes à função; 

i) Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com a Coordenação, sempre que necessário;  

j) Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horária de 40 horas semanais proposta conforme 

estabelecido por este Edital para os Programas de Formação Continuada, assim como monitorar o 

cumprimento da carga horária dos Formadores; 

k) Entregar os relatórios e demais documentos que evidenciem a formação realizada dentro do prazo 

estabelecido pela coordenação; 

l) Estabelecer contínua interlocução com a Coordenação da Formação Continuada. 

m) Participar quando necessário e/ou solicitado da elaboração projetos, documentos, provas, bancas de 

avaliação, revistas, periódicos, pareceres técnicos entre outros. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1. O processo de seleção ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:  

6.1.1. Etapa 1: INSCRIÇÃO – HABILITAÇÃO DOCUMENTAL – é obrigatório o preenchimento de todos os 

campos e envio de todos os documentos solicitados no ato da inscrição (link: 

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22) 
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6.1.2. Etapa 2: ANÁLISE DOCUMENTAL DO CANDIDATO - prova de títulos – Eliminatória e 

Classificatória; (ANEXO II – QUADRO DE TITULAÇÃO/NOTA) 

6.1.3. Etapa 3: PROVA DIDÁTICA E ENTREVISTA – avaliação das habilidades específicas de formação e 

consultoria; 

6.1.3.1. ANEXO III – MODELO DE PLANO DE AULA: Para formadores e coordenadores de formação; 

6.1.3.2. ANEXO IV – MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA: Para Consultores de Formação (de avaliação 

e de formação continuada); 

6.1.3.3. Os critérios de avaliação constam no anexo V- Critérios de Avaliação do Edital – Eliminatória;  

7. DA ETAPA DE INSCRIÇÃO – HABILITAÇÃO DOCUMENTAL 

7.1. Online: O candidato deverá realizar a inscrição através do link  

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22, anexando a documentação comprobatória descrita no Item 8, 

conforme os Níveis de Bolsa descrito no item 2 e código de vagas (Anexo I) em que pleiteia, em formato 

PDF, sendo que a inobservância deste item acarretará a eliminação na Chamada Pública; 

7.2. O candidato deverá se inscrever apenas em um código de vaga neste edital.  

7.3. Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital 

e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a Bolsa pleiteada; 

7.4. A inscrição nesta Chamada Pública consiste ao conhecimento e a tácita aceitação pelo(a) 

candidato(a) das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

7.5. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) 

candidato(a); 

7.6. Serão indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as disposições desta Chamada 

Pública; 

7.7. A classificação será gerada com base no preenchimento dos campos obrigatórios da Ficha de 

Inscrição(ONLINE), dos resultados da Análise Documental do Candidato, da  prova prática/relato de 

experiência e entrevista atendendo aos itens 3 e 4, cuja comprovação será obrigatória, quando da 

apresentação dos documentos de acordo com o item 8, encaminhados em formato PDF; 

7.8. A classificação obedecerá a ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo(a) candidato(a) para 

a Bolsa pretendida; 
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7.9. Havendo empate entre os(as) candidatos(as) classificados(as), o desempate obedecerá a seguinte 

ordem, devendo a decisão ocorrer no primeiro item que estabelecer a diferença:  

7.9.1. Ter maior tempo de experiência como formador, coordenador de Curso de Formação 

Continuada na Educação Básica ou consultor de formação. 

7.9.2. Ter maior idade. 

7.10. A convocação para assinatura do TERMO DE COMPROMISSO será efetivada de acordo com a 

necessidade da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os demais constituirão o 

CADASTRO RESERVA no Banco de Bolsistas; 

7.11. Será DESCLASSIFICADO(A) o(a) candidato(a) cuja inscrição esteja em desacordo com os requisitos 

dispostos neste Edital. 

8. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

8.1. De acordo com as informações contidas na Ficha de inscrição, será necessária a apresentação dos 

documentos comprobatórios, com o encaminhamento de 01 (uma) cópia no formato PDF, legível, sem 

rasura, conforme sequência enumerada neste item, no ato da inscrição pelo link: 

https://bit.ly/InscricaoPSSFormador22 

8.2. O (a) candidato (a) será eliminado (a) sumariamente, se não encaminhar a documentação 

comprobatória ou apresentá-la de forma inverídica na data de sua inscrição; 

8.3. Os documentos de encaminhamento obrigatório (de acordo com a opção de Bolsa) são: 

8.4. RG 

8.5. CPF 

8.6. Último Contracheque 

8.7. Declaração de vínculo emitida pela unidade onde o(a) candidato(a) está lotado(a) 

8.8.  Extrato Bancário simples e atualizado somente com identificação de nome, agência e conta 

corrente ou conta salário do Banco do Brasil; 

8.9. Diploma de graduação exigido para a Bolsa pretendida, emitido por Instituição de Ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC; 

8.10. Certificado de Conclusão de Especialização, emitido por Instituição de Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

8.11. Certificado de Conclusão de Mestrado (emitido por Instituição de Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC), se houver; 
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8.12. Certificado de Conclusão de Doutorado (emitido por Instituição de Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC), se houver; 

8.13. Declaração(atualizada) de experiência  como formador ou coordenador em Formação Continuada 

na educação básica para professores, pedagogos, gestores e profissionais da educação não docentes, 

devidamente identificada, devendo constar o nome do Órgão, Empresa ou Entidade, período trabalhado 

pelo(a) candidato(a), com carimbo e assinatura do empregador/contratante de forma legível; 

8.14. Declaração de nada consta emitida pela CGE no mesmo mês do período de inscrição deste 

processo(www.cge.ap.gov.br); 

8.15. Autodeclaração (atualizada)  de não vínculo em cargo comissionado em qualquer esfera de 

governo; 

8.16. Certificado ou declaração de experiência com uso da plataforma moodle e outras ferramentas 

digitais; 

8.17. Plano de aula da prova didática (modelo anexo IIIII) – para formadores e coordenadores de 

formação 

8.18 Relato de experiência (modelo anexo IV) – para consultores de formação 

 

9. DA ANÁLISE DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Eliminatória e Classificatória) 

9.1. Serão consideradas na análise de títulos e experiência profissional a validade e compatibilidade da 

documentação apresentada pelo(a) candidato(a);  

9.2. É vedada toda e qualquer apresentação de protocolos de requerimento em substituição aos 

documentos exigidos;  

9.3. Esta etapa atenderá o especificado no Anexo II deste Edital; 

 

10. Etapa 3: AVALIAÇÃO DE HABILIDADES TÉCNICAS - PROVA DIDÁTICA/RELATO DE EXPERIÊNCIA E 

ENTREVISTA 

10.1. Esta etapa consiste em avaliar habilidades específicas de formação por meio de atividade prática 

de formação continuada (online), avaliar as habilidades específicas em consultoria com relato de 

experiências de resultados e entrevista. Os critérios de avaliação constam no anexo V do Edital – 

Eliminatória;  
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10.2. A Avaliação de Habilidade Técnica tem como objetivo avaliar a capacidade de planejamento de 

aula, de transposição didática de conteúdos e saberes, de comunicação, de domínio de metodologias 

ativas e síntese do candidato, bem como seu conhecimento do conteúdo referente à Dimensão, ao eixo 

(conforme anexo VI) e a vaga escolhida (conforme anexo I – código de vagas) em consonância com o 

disposto no Plano Estadual de Educação do Amapá, Base Nacional Comum Curricular e Referencial 

Curricular Amapaense; (para formadores e coordenadores de formação) 

 

10.3. A Avaliação de Habilidades Técnicas tem como objetivo avaliar a capacidade para realizar estudos 

que subsidiem o aprimoramento dos processos de implementação do Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica do Amapá através de estudos, pesquisas e produtos para consolidação do Sistema 

enquanto ferramenta de apoio na produção de instrumentos avaliativos, monitoramento e 

desenvolvimento de indicadores educacionais na perspectiva da melhoria da qualidade da educação no 

Amapá; (para consultores de formação) 

10.4. A Avaliação de Habilidade Técnica consistirá de uma aula/relato proferidos para a Banca 

Examinadora, no tempo de apresentação de 10 (dez) minutos e 20 (vinte) minutos de 

entrevista/arguições/considerações com a banca, versando o conteúdo do tema (conforme os anexos III 

(modelo de plano de aula) e anexo VI (Dimensões e eixos de formação) e anexo IV (relato de 

experiência), em dia e horário a ser publicado no site da https://seed.portal.ap.gov.br/ . Caso o 

candidato não respeite os limites de tempo estipulados neste subitem, será eliminado.  

10.5. Poderão ser utilizados quaisquer recursos didáticos compatíveis com as metodologias ativas que 

escolher, cabendo ao candidato providenciar, por seus próprios meios, a obtenção, instalação e 

utilização do equipamento necessário para apresentação da aula por meio virtual (google meet).  

10.6. O(a) candidato(a), deverá apresentar o plano de aula (conforme modelo no anexo III) ou o relato 

de experiência(conforme anexo IV) em pdf, no ato da inscrição, o qual será disponibilizado à Banca 

Examinadora. Caso o(a) candidato(a) não entregue o Plano de Aula ou o relato de experiência no ato da 

inscrição, a mesma não será validada.  

10.7. Para a elaboração do Plano de Aula, o candidato deve escolher a dimensão e o eixo de formação 

apenas para efeito de direcionamento de sua apresentação, conforme anexo VI (Quadro de Dimensão e 

Eixos de Formação) 
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10.8. Para elaboração do Relato de Experiência, o candidato deve descrever uma de suas experiências 

reais como consultor e apresenta-la à Banca examinadora; 

10.9. Os critérios de Avaliação desta etapa serão regulados pelo Anexo V (quadro de critérios de 

avaliação) deste Edital.  

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

11.1. Será constituída a comissão de seleção sob a responsabilidade da Coordenadoria de Recursos 

Humanos – CRH/SEED, que coordenará e organizará o processo de forma geral, realizando as atividades 

de análise documental, julgamentos e análise de recursos, podendo para tanto, ser apoiada em suas 

atividades por outros profissionais. 

11.2. Todos os atos deste Processo Seletivo Simplificado serão divulgados no site 

https://seed.portal.ap.gov.br/ , garantindo a transparência do processo. 

11.3. Os eventuais casos não contemplados pelo Edital serão analisados pela comissão. 

 

12. DA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 

Todos os resultados serão divulgados no site da https://seed.portal.ap.gov.br/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA CURRICULAR PERÍODO 

Publicação do Edital 16/02/2022 

Inscrição online com encaminhamento da documentação 

comprobatória 
De 17/02 à 27/02/2022 

Análise de Currículos De 02/03 à 05/03/2022 

Divulgação dos aptos para próxima etapa 07/03/2022 

Convocação para as bancas examinadoras da prova 

didática 
08/03/2022 

Prova didática online De 09 à 15/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar 16/03/2022 

Prazo para recurso 
17/03/2022 

Das 0:01h às 23:59h 

Análise de recurso 18/03/2022 

Divulgação do recurso e resultado final 19/03/2022 
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13. DOS RECURSOS 

13.1. Após a publicação do resultado, o (a) candidato (a) poderá impetrar recurso pelo link  

https://bit.ly/RecursoPSSFormador22 , entre as 00h01min às 23h59min do dia 17/03/2022; 

13.2. Cada candidato(a) poderá impetrar um único recurso; 

13.3. O recurso deverá ser individual com menção ao Item em que o(a) candidato(a) se julgar 

prejudicado (a), devidamente fundamentado, devendo indicar o número do CPF; 

13.4. Será indeferido, sumariamente, o pedido de recurso não fundamentado, que possuir linguagem 

ofensiva ou não contiver dados necessários à identificação do (a) candidato (a); 

13.5. A relação nominal com o resultado dos recursos impetrados sob a forma de deferimento ou 

indeferimento será publicada junto ao resultado final no site https://seed.portal.ap.gov.br/, no dia 

19/03/2022; 

13.6. Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão de recurso. 

 

14. VIGÊNCIA DA SELEÇÃO, CONCESSÃO E RESCISÃO DE BOLSAS 

14.1. Após a divulgação do resultado final da presente seleção, será constituído um banco de candidatos 

aptos a serem bolsistas do Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação, o 

qual terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano; Exceto para 

Consultores que terá validade de 06 (meses), podendo ser prorrogado por igual período; 

14.2. A aprovação na presente seleção e a participação no Banco de candidatos aptos a serem bolsistas 

do Programa de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação não geram direito adquirido 

ao recebimento de Bolsa de Incentivo do Programa, mas apenas expectativa de direito, uma vez que 

serão concedidas de acordo com as necessidades da Administração; 

14.3. Em concordância com o Art.9º da Lei nº 2.449, de 02 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado 

da Educação poderá cancelar ou suspender o pagamento da Bolsa a qualquer momento, caso seja 

constatado o não cumprimento por parte do bolsista, das obrigações constantes no Termo de 

Compromisso; 

14.4. Não será devido o pagamento da Bolsa em caso de férias, licenças e quaisquer formas de 

afastamento do (a) bolsista (Art. 11º da Lei 2.449/2019); 

14.5. A Bolsa de Incentivo instituída pela Lei 2.449/2019, não possui caráter remuneratório, não 

incidindo sobre ela, contribuição previdenciária e impostos legais.  
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14.6. O recurso para pagamento da Bolsa atenderá o que estabelece o Art. 26 da Lei nº 2.448, de 2 de 

dezembro de 2019 onde estabelece que as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, ocorrerão por 

conta de dotação orçamentária da Secretaria de Estado da Educação - SEED. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As vagas serão preenchidas conforme a vacância e necessidade das ações realizadas pelo 

Programa de Formação Continuada para atuarem como bolsistas formadores, coordenadores e 

consultores de formação no Núcleo de Formação Continuada-NUFOC, Núcleo de Capacitação para 

Gestão Escolar-NUCGES, Núcleo de Tecnologia Educacional-NTE, Núcleo de Ensino Médio-NEM e 

Programa Educação para Paz-EPAZ. 

15.2. Os casos não especificados nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão de Seleção e 

divulgados no site https://seed.portal.ap.gov.br/; 

15.3. Fica reservado à Secretaria de Estado da Educação -SEED o direito de prorrogar, revogar ou anular 

a presente Chamada Pública. 

 

Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá 

 

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 

Maria Goreth da Silva Sousa 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018-GEA 
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ANEXO I- CÓDIGO DE VAGAS 

 

BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E-PAZ 

Nº DO 
CÓDIGO 
DE VAGA 

 
BOLSISTA 

 
PERFIL 

 
TEMAS PARA A PROVA 

DIDÁTICA 
 
 
 

EP01 

 
 
 

FORMADOR-NÍVEL 
IV 

Profissionais, servidores públicos, para 
capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

 
DIMENSÃO:  

Engajamento Profissional 
 

EIXO: 
Educação para a Paz 

(E-PAZ) 
 
 
 
 
 
 
 

EP02 

 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de mestre ou especialista em 
uma das áreas da educação, para 
executarem projetos e prestarem 
assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas 
áreas estratégicas da educação, conforme 
as temáticas priorizadas na Política de 
Formação Continuada da Secretaria de 
Estado da Educação - SEED, 
implementadas por seus programas de 
formação continuada e de 
desenvolvimento profissional, bem como 
a condução dos planejamentos com os 
formadores e elaboração de matérias 
didáticos que contribuam com as 
formações dos professores da Educação 
Básica. 

 
 
 
 
 
 

DIMENSÃO: 
Engajamento Profissional 

 
EIXO:  

Educação para a Paz 
(E-PAZ) 

 

BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA – ENSINO MÉDIO E ESCOLAS DO NOVO SABER 

Nº DO 
CÓDIGO 
DE VAGA 

 
BOLSISTA 

 
PERFIL 

 
TEMAS PARA A PROVA 

DIDÁTICA 
 
 
 
 
 
 

EM01 

 
 
 
 
 
 
FORMADOR-NÍVEL IV 

Profissionais, servidores públicos, 
para capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

 
DIMENSÃO:  

Engajamento Profissional 
Prática Profissional 

 
EIXO: 

 Áreas de Linguagens e 
Códigos 

 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
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 Gestão de Resultados 
Educacionais 

 
 
 
 
 
 
 

EM02 

 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, 
com titulação de mestre ou 
especialista em uma das áreas da 
educação, para executarem projetos 
e prestarem assessoria educacional 
que agregue conhecimento técnico e 
científico nas áreas estratégicas da 
educação, conforme as temáticas 
priorizadas na Política de Formação 
Continuada da Secretaria de Estado 
da Educação - SEED, implementadas 
por seus programas de formação 
continuada e de desenvolvimento 
profissional, bem como a condução 
dos planejamentos com os 
formadores e elaboração de matérias 
didáticos que contribuam com as 
formações dos professores da 
Educação Básica. 

DIMENSÕES: 
 Prática Profissional 
 Engajamento Profissional 

 
EIXOS: 

 Áreas de Linguagens e 
Códigos 

 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
 Gestão de Processos 

Administrativos 
 Gestão de Recursos 

Educacionais 
 Gestão de Resultados 

Educacionais 

 
BOLSISTAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SEED 

 
Nº DO 

CÓDIGO 
DE VAGA 

 
BOLSISTA 

 
PERFIL 

 
TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFC01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTOR DE 
FORMAÇÃO – 

NÍVEL I 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de doutor, mestre ou 
detentores de amplo conhecimento na 
sua área de atuação(especialista em 
AVALIAÇÃO), com graduação em 
qualquer área do conhecimento para 
educação, para executarem atividades 
voltadas ao atendimento dos objetivos 
dos Programas de Formação, nas áreas 
de gestão, gestão escolar, Formações, 
Assessoramento, gestão pedagógica, 
currículo, tecnologia educacional, 
avaliação da aprendizagem e 
aperfeiçoamento pedagógico, visando 
o intercâmbio e ao aprimoramento do 
conhecimento utilizado e à 
implementação de tecnologias 
educacionais para o desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, o 
incremento de materiais instrucionais 
e da promoção de capacitações no 
âmbito dos Programas de Formação 
Continuada desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado da Educação – 
SEED; Pós-graduação na área de 
Avaliação; Experiência profissional de, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÕES: 
 Conhecimento Profissional 
 Prática Profissional 
 Engajamento Profissional 

 
 

EIXO: 
 Avaliação 
 Formação Continuada 
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no mínimo, 1 (um) ano em 
coordenação, elaboração e aplicação 
de avaliações em larga escala; 

 
 
 
 
 
 

PFC02 

 
 
 
 
 
 

FORMADOR-NÍVEL 
IV 

Profissionais, servidores públicos, para 
capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

DIMENSÕES: 
 Prática Profissional 
 Engajamento Profissional 

 
EIXOS:  

 Áreas de Linguagens e Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
 Cultura Inclusiva 
 Projeto Político Pedagógico 

(PPP) 
 Gestão Democrática 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
 Gestão de Pessoas e Equipes 
 Gestão de Processos 

Administrativos 
 Gestão de Recursos 

Educacionais 
 Gestão de Resultados 

Educacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFC03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de mestre ou especialista em 

uma das áreas da educação, para 
executarem projetos e prestarem 

assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas 

áreas estratégicas da educação, 
conforme as temáticas priorizadas na 
Política de Formação Continuada da 
Secretaria de Estado da Educação - 

SEED, implementadas por seus 
programas de formação continuada e 
de desenvolvimento profissional, bem 
como a condução dos planejamentos 
com os formadores e elaboração de 
matérias didáticos que contribuam 

com as formações dos professores da 
Educação Básica. 

DIMENSÕES: 
 Conhecimento Profissional 
 Prática Profissional 
 Engajamento Profissional 

 
EIXOS: 

 Áreas de Linguagens e Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
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 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
 Cultura Inclusiva 
 Projeto Político Pedagógico 

(PPP) 
 Gestão Democrática 
 Gestão Escolar e Pedagógica 
 Gestão de Pessoas e Equipes 
 Gestão de Processos 

Administrativos 
 Gestão de Recursos 

Educacionais 
 Gestão de Resultados 

Educacionais 
 

BOLSISTA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - NTE 
Nº DO 

CÓDIGO 
DE 

VAGA 

BOLSISTA PERFIL TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA 

NTE01 FORMADOR-NÍVEL IV Profissionais, servidores públicos, para 
capacitação contínua quanto às 
metodologias ativas empregadas nos 
programas de formação Continuada, 
desenvolvimento Profissional, 
acompanhamento e avaliação da 
execução do programa. 

DIMENSÃO: 
Prática Profissional 

Engajamento Profissional 
 

EIXO:  
 Áreas de Linguagens e 

Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
 Cultura Digital 

NTE02 COORDENADOR 
ESTADUAL - NÍVEL II 

Profissionais, servidores públicos, com 
titulação de mestre ou especialista em 
uma das áreas da educação, para 
executarem projetos e prestarem 
assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas 
áreas estratégicas da educação, 
conforme as temáticas priorizadas na 
Política de Formação Continuada da 

DIMENSÃO: 
Prática Profissional 

Engajamento Profissional 
 

EIXO:  
 Áreas de Linguagens e 

Códigos 
 Área de Matemática 
 Área de Ciências da Natureza 
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Secretaria de Estado da Educação - 
SEED, implementadas por seus 
programas de formação continuada e 
de desenvolvimento profissional, bem 
como a condução dos planejamentos 
com os formadores e elaboração de 
matérias didáticos que contribuam 
com as formações dos professores da 
Educação Básica. 

 Área de Ciências Humanas 
 Área de Ensino Religioso 
 Educação Infantil (Campos de 

experiências e direitos de 
aprendizagem) 

 Educação Especial 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Educação do Campo 
 Educação Indígena 
 Educação Quilombola 
 Educação Profissional 
 Educação Prisional 
Cultura Digital 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 
Especialista na área da Educação (Avaliação ou Formação 

Continuada) ou áreas afins. 
05 

02 
Mestre na área da Educação (Avaliação ou Formação Continuada) 

ou áreas afins. 
07 

03 Doutorado na área da Educação ou áreas afins 08 

04 

Cursos na área de Avaliação ou Formação Continuada, com carga 

horária mínima de 300 horas, computando-se 3 (três) pontos por 

curso, limitados a 5 (cinco) cursos realizados nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

15 

05 

Experiência comprovada em consultoria em Educação Básica, 

Formação Continuada e/ou Avaliação na Educação Básica, com 

carga horária mínima de 200 horas por consultoria, computando-se 

3 (três) pontos por ano limitados a 4 (quatro) anos de experiência. 

12 

06 

 Experiência profissional em Formação Continuada ou Avaliação 

na Educação Básica, computando-se 1,5 (um ponto e meio) por 

ano, limitados a 2 (dois) anos de experiência. 

03 

TOTAL DE PONTOS:  50 
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ANEXO II- QUADRO DE TITULAÇÃO 

CONSULTOR DE FORMAÇÃO 

 

BOLSISTAS FORMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 Especialista na área da Educação ou áreas afins 05 

02 Mestre na área da Educação ou áreas afins 07 

03 Doutorado na área da Educação ou áreas afins 08 

04 

Cursos na área de Tutoria e/ou Formação Continuada, com carga 

horária mínima de 120 horas, computando-se 3 (três) pontos por 

curso, limitados a 5 (cinco) cursos realizados nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

15 

05 

Experiência comprovada em Docência, Coordenação Pedagógica 

e/ou Gestão Escolar na Educação Básica, computando-se 3 (três) 

pontos por ano limitados a 4 (quatro) anos de experiência. 

12 

06 

 Experiência profissional em Formação Continuada ou 

Coordenação de Programas na Educação Básica, computando-se 1 

(um) ponto por ano, limitados a 3 (três) anos de experiência. 

03 

TOTAL DE PONTOS:  50 
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BOLSISTAS COORDENADORES DE FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serão 

considerados (as) classificados (as) para a etapa de prova didática/relato de experiencia e entrevistas os (as) candidatos (as) 

que obtiverem a pontuação mínima de 20 (vinte) pontos na etapa curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

01 Especialista na área da Educação ou áreas afins 05 

02 Mestre na área da Educação ou áreas afins 07 

03 Doutorado na área da Educação ou áreas afins 08 

04 

Cursos na área de Tutoria, Gestão e/ou Formação Continuada, com 

carga horária mínima de 120 horas, computando-se 3 (três) pontos 

por curso, limitados a 5 (cinco) cursos realizados nos últimos 5 

(cinco) anos. 

15 

05 

Experiência comprovada em Docência, Coordenação Pedagógica 

e/ou Gestão Escolar na Educação Básica, computando-se 3 (três) 

pontos por ano limitados a 4 (quatro) anos de experiência. 

12 

06 

Experiência profissional em Formação Continuada ou 

Coordenação de Programas na Educação Básica, computando-se 1 

(um) ponto por ano, limitados a 3 (três) anos de experiência. 

03 

TOTAL DE PONTOS:  50 
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ANEXO III: MODELO DE PLANO DE AULA 

(PARA FORMADORES E COORDENADORES DE FORMAÇÃO) 

 

PLANO DE AULA  
AVALIAÇÃO DE HABILIDADES TÉCNICAS 

PROVA DIDÁTICA 
CANDIDATO(A) FORMADOR( ) COORDENADOR( ):  
ÁREA DE CONHECIMENTO: 
COMPONENTE CURRICULAR: 
OBJETO DE CONHECIMENTO: 
PÚBLICO ALVO: 
Ano/Turma: 
 

Bimestre: 
      

Contexto de realização da aula: 
       Presencial              Remoto            Híbrido 

Carga 
Horária: 
 

HABILIDADE  
 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAGEM 
Ao final desta aula, o cursista precisa... 

  
COMPETÊNCIA(S) GERAL(IS)  
 

COMPETÊNCIA(S) ESPECÍFICA(S) 
 

  
 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
 
 

RECURSOS 
Materiais, tecnologias e ferramentas didáticas e paradidáticas 

 
 
 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS/APLICAÇÃO 
Como serão coletadas evidências do aprendizado 

dos cursistas?  

Avaliação 
Quais seriam as evidências de que os 

cursistas aprenderam? 
 
 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO IV: MODELO DE RELATO DE EXPERÊNCIA 

(PARA CONSULTORES DE FORMAÇÃO) 

 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 Identificação do candidados com dados pessoais e profissionais que caracterizem 

qualificação para aréa pretendida 
 
 

Área:   (   )Sistema de Avaliação da Educação Básica 
             (   )Formação Continuada 
 

 Nome da Empresa/Instituição onde realizou a atividade: 
 CNPJ da Empresa/instituição onde realizou a atividade: 
 Caracterização da empresa o u  i n s t i t u i ç ã o  p a r a  q u a l  p r e s t o u  

c o n s u l t o r i a  (setor de atividade econômica, número de profissionais e/ou 
alunos/clientes atendidos ...) 

 Período de desenvolvimento do trabalho [dia/mês/ano]: 
 Carga horária: 
 Descrição sucinta dos trabalhos realizados na área de conhecimento                           pretendida: 
 Consultoria (diagnóstico, ações desenvolvidas e resultados alcançados) 

 
 
 
Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de 
forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que 
desabone comercial ou tecnicamente a consultoria desenvolvida por ( nome do 
candidato). 
 

 
Município (UF),       de de 2022 

 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome completo 

Cargo como servidor público 
CPF/matricula 
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ANEXO V: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

3ª ETAPA – ENTREVISTA E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AULA OU DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

1. A 3ª Etapa, também de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em prova didática ou apresentação do 
relato de experiência para todos os eixos com duração máxima de 10 (dez) minutos, 
entrevista/arguições/considerações da banca examinadora com duração máxima de 20 (vinte) minutos; 

1.1 Na entrevista, serão avaliados, por meio de arguição, os seguintes aspectos:  
a) conhecimento (e adequação) sobre a atuação na função pretendida – pontuação máxima 5,0 pontos; 
b) facilidade de comunicação e relação interpessoal – pontuação máxima 5,0 pontos; 

1.2 Nesta etapa (entrevista) a pontuação máxima será de 30 (trinta) pontos, obtidos a partir da soma das 
notas atribuídas pelos três examinadores; 

2. Na sequência, o candidato deverá também apresentar uma AULA OU RELATO DE EXPERIÊNCIA, com duração 
máxima de 10 (dez minutos) coerente com as atribuições da tipologia e do nível da bolsa pretendida. 

2.1 Esta etapa precisa conter todos os requisitos do ANEXO III ou IV (selecionado pelo candidato entre os temas 
listados no CÓDIGO DE VAGAS – ANEXO I) e recursos. 

2.2 As notas serão atribuídas imediatamente após o término da aula, sem divulgação para o candidato, com base 
nos critérios e na pontuação abaixo indicados: 

 
CRITÉRIOS PARA DEFESA DO PLANO DE AULA OU RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Organização da apresentação em relação ao tempo disponível 2,0 
Conhecimento do conteúdo com segurança na apresentação 2,0 
Relação entre a metodologia e o objetivo  2,0 
Adequação da proposta à função pretendida 2,0 
Uso e adequação de recursos 2,0 

Total 10,0 
 
2.3 A pontuação máxima nesta etapa (defesa do plano de aula ou relato de experiência) será de 30 (trinta) pontos 

obtidos a partir da soma das notas atribuídas pelos três examinadores; 
2.4 Serão considerados aprovados nesta etapa (entrevista e defesa) os candidatos que obtiverem a nota mínima 

de 20 (vinte) pontos. 
2.5 O valor máximo atribuído a todas as etapas é de 100 (cem) pontos, conforme a seguinte distribuição:  50 

pontos de avaliação curricular, 30 pontos de entrevista e 20 pontos do PLANO DE AULA OU RELATO DE 
EXPERIÊNCIA. 
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ANEXO VI: DIMENÕES E EIXOS DE FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maria Goreth da Silva Sousa 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 0158/2018-GEA 
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nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
250201.0077.3012.0003/2022 – LAMAM/EPA de 14 de 
Fevereiro de 2022.
 
RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento do servidor RENATO 
RICHARD HILÁRIO, Pesquisador, para viajar da sede de 
suas atribuições em Macapá, até o Município de Tarta-
rugalzinho/AP, com objetivo de realizar amostragem da 
fauna de mamíferos de médio e grande porte, no período 
de 03 a 13/03/2022.
     
Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 16 de Fevereiro de 2022.
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2022-0216-0008-1222

ERRATA DO TERMO DE FOMENTO 001/2022-AGÊN-
CIA AMAPÁ

ERRATA DE TERMO DE FOMENTO 001/2022-AGÊNCIA 
AMAPÁ, que entre si celebram a Agência de Desenvolvi-
mento Econômico do Amapá - CNPJ Nº 22.918.796/0001-
07 e o SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL DO AMAPÁ/SINDUSCON-AP/AP, CNPJ Nº 
23.085.517/0001-26, publicado no Diário Oficial do Esta-
do n° 7607 do dia 15/02/2022, Seção 02, Pag. 46.

ONDE SE LÊ:

Vigência: O presente Termo de Fomento terá vigência 
pelo período de 17/02 a 19/ 02/2022.

LEIA-SE:

Vigência: O presente Termo de Fomento terá vigência de 
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua as-
sinatura, podendo ser prorrogada, mediante termo aditi-
vo, por solicitação do SDIDUSCON-AP/AP devidamente 
fundamentada, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
antes do seu término.

Macapá/AP, 16 de fevereiro de 2022.
ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2022-0216-0008-1228

Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas do Estado do Amapá

P O R T A R I A N º        015/2022-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. nº 
0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 0699, 
de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 de outu-
bro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 002/2022 
– GAB/IEPA de 28 de Janeiro de 2022.                                                                           

RESOLVE:
 
Art. 1º- Conceder adiantamento em nome do servidor 
ARIOSTO DE SOUZA NUNES, Técnico em Contabilidade, 
nos termos do art.4º, da Lei nº 0624, 31 de outubro de 
2001 e Decreto nº 3547, de 14 de novembro de 2001, 
no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), destinado a 
custear despesas de pronto pagamento para cobrir 
despesas com material de consumo, serviços de terceiros 
pessoa física e Jurídica.

Art.2º- A referida despesa deverá ser empenhada na Ação 
– 19.573.0083.2299, Fonte – 101/RTU valor R$ 3.000,00 
(Três Mil Reais) no Elemento de Despesas – 33.90-30, 
material de consumo, no valor R$ 1.000,00 (Hum Mil Re-
ais) no Elemento de Despesas – 33.90.36, serviços de 
terceiros pessoa física e no valor de R$ 4.000,00 (Quatro 
Mil Reais) no Elemento de Despesas – 33.90.39, servi-
ços de terceiros pessoa jurídica.

Art.3º- O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do seu rece-
bimento.

Art.4º- O responsável pelo adiantamento deverá apre-
sentar Prestação de Contas à Unidade de Contabilidade/
DAF, da aplicação dos recursos, no prazo de 10 (dez) 
dias, a partir do término do prazo de aplicação constante 
do Art. 3º.

Art.5º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 16 de Fevereiro de 2022.
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2022-0216-0008-1221

P O R T A R I A N º      016/2022-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
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PORTARIA Nº 013/2022-AGÊNCIA AMAPÁ

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, nomeado pelo Decreto nº 2751 de 06 
de agosto de 2021 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, tendo em vista o que consta no Processo 
nº 0018.0338.1114.0011/2022- SEPRO /AGEAMAPA.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 0531 de 01 de 
fevereiro de 2022, que estabelece critérios para retomada 
responsável e gradual das atividades econômicas e 
sociais, considerando à realidade epidemiológica e 
a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 
Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento 
da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de 
transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota 
outras providências.

CONSIDERANDO a Portaria nº 004/AGÊNCIA AMAPÁ 
de 06 de janeiro de 2022, que estabelece o horário de 
funcionamento da Agência de Desenvolvimento do 
Amapá.

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer, em caráter excepcional, o horário 
de funcionamento e de expediente da AGÊNCIA AMAPÁ, 
com base no Art. 10 do Decreto Estadual nº 0531 de 01 
de fevereiro de 2022.

Art. 2° - O expediente de trabalho desta Autarquia é de 
06 (seis) horas consecutiva 08h00min as 14h00min, de 
segunda feira a sexta feira, vigente até 14 de fevereiro do 
ano em curso.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, em Macapá/AP, 02 de fevereiro de 
2022.
ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2022-0216-0008-1256

PORTARIA Nº 014/2022 - AGÊNCIA AMAPÁ

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, nomeado pelo Decreto nº 2751 de 06 
de agosto de 2021 e no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto da Agência Amapá - Decreto 
nº 4407/2016, tendo em vista o que consta no Processo 
nº 0018.0338.1114.0013/2022 - SEPRO /AGEAMAPA.

Considerando a necessidade de acompanhamento da 
execução do Termo de Fomento nº 001/2022 – Agência 
Amapá, firmado entre esta Autarquia e o Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Amapá – 
SINDUSCON-AP/AP, como forma de apoiar a realização 
do evento FORUM NORTE NORDESTE DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL – FNNICC – Edição 2022;

Considerando que o evento vai fomentar a discussão das 
políticas do setor, importante na retomada das atividades 
econômicas ainda durante o período da Pandemia do 
Covid19 e ainda,

Considerando recomendação exarada no Parecer 
Jurídico nº 039/2022-PGE-AP constante no PROCESSO 
Nº 0018.0332.1059.0002/2022 - DAI /AGEAMAPA:

RESOLVE:

Art. 1º- Instituir Comissão de Fiscalização para o 
Acompanhamento e Execução do Termo de Fomento nº 
001/2022 - Agência Amapá, composta pelos seguintes 
membros: 

NOME CARGO MATRÍCULA MATRÍCULA

Egidio Correa Pacheco

Coordenador de Desen-
volvimento da Mineração 

e da Cadeia Produtiva 
do Petróleo na Diretoria 
de Desenvolvimento da 

Setorial e Regional.

010.63057-04

Zoraya do Socorro da 
Silva Braga

Gerente Geral de Articula-
ção Institucional / DAMPE 0119292-2-04

Leidiane da Silva 
Lamarão Pantoja

Assessora de Comunica-
ção/Gabinete 0123483-8-01

Nidya Keiller Bastos

Chefe de Divisão/Divi-
são de Contabilidade e 
Execução Financeira/ 

Coordenadoria Executiva 
de Administração e Finan-
ças/Diretoria de Gestão 

Estratégica

0122598-7-01

Art. 2º- À Comissão compete acompanhar a realização do 
evento, além de fiscalizar a execução do Termo de Fomento 
nº 001/2022 – Agência Amapá, com especial atenção às 
especificadas nas Cláusulas Quarta – Das Obrigações 
Gerais e Décima Segunda – Do Acompanhamento e da 
Fiscalização;

Art. 3º- A Comissão poderá buscar apoio técnico e jurídico 
necessário para a boa execução de sua missão.

Art. 4º- À Comissão compete receber e tramitar 
documentos referentes ao Termo;

Art. 5º- A Comissão terá 30 (trinta) dias após a 
apresentação da prestação de contas final para emitir 
relatório final ou informar outras providências, caso não 
houver a referida apresentação.  
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TJAP, neste ato representado por seu Presidente, 
desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, 
através do ESCRITÓRIO SOCIAL com sede na Avenida 
Procópio Rola, nº137, atrás do Tribunal de Justiça do 
Amapá, Centro de Macapá/AP, doravante denominado 
ES, neste ato representado pela Gerente Anne Suzielle 
Silva Sanches, Identidade nº 433.449-SSP/AP e CPF nº 
005.248.092-59, o INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ, com sede na Rodovia 
Duque de Caxias, km 07, Cabralzinho, doravante 
denominado IAPEN, neste ato representado pelo Diretor 
Lucivaldo Monteiro da Costa, Identidade nº 323.874-AP 
e CPF nº169.625.912-68, CNPJ nº 04.615.070/0001-05, 
e a SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE com sede na Avenida 
Glicério de Souza Figueiredo, nº 2944, Bairro Jardim II, 
CEP 68901-470, neste ato representado pelo Secretário 
Pedro Lourenço da Costa Neto, Identidade nº 038718/AP 
e CPF nº 316.150.822-04, de comum acordo, RESOLVEM 
celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, com 
fundamento no art. 18 do Decreto nº 6.170 de 25 de julho 
de 2007, no que couber, e, ainda, mediante cláusulas e 
condições a seguir enumeradas.

O presente Termo de Cooperação nº 004/2021 terá 
vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação.

O extrato do presente Termo encontra-se na integra 
disponível no site do Iapen. “www.iapen.ap.gov.br”. 

LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente do IAPEN/AP
Decreto nº. 0840/2017 - GEA

HASH: 2022-0216-0008-1211

Amapá Previdência

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

PORTARIA Nº 026 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022
 
O Diretora Presidente da Amapá Previdência, no uso 
das atribuições conferidas pelo inciso XIII do art.14 do 
Regimento Interno aprovado pelo Ato Resolutório nº. 
001/99–CA/AMPREV, de 02 de setembro de 1999; e,

Considerando a inclusão de um novo beneficiário 
na pensão por morte instituída por AIRTON DE 
OLIVEIRA PACHECO, conforme consta no Processo nº 
2021.07.1021P-DIBEF/AMPREV, de 24/09/2021, e,

Considerando ainda que o valor da pensão por 
morte já vinha sendo pago ao beneficiário ARTHUR 
MONTEL PACHECO, conforme os autos do processo nº 
2020.07.1026P;

RESOLVE:

Art. 6º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ - 
AGÊNCIA AMAPÁ, em Macapá/AP, 15 de fevereiro de 
2022.
ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Agência Amapá

HASH: 2022-0216-0008-1207

Instituto de Administração
Penitenciária do Amapá

ERRATA DA PORTARIA Nº. 028/2022 - IAPEN

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ – IAPEN, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Estadual nº. 840/2017.         
              
RESOLVE:
 
Retificar a Portaria Nº 028/2022 de 27 de janeiro de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá Nº 7606, 
que circulou em 14 de fevereiro de 2022, que passa a 
vigorar com a seguinte alteração:

Onde se lê:

no período de 30 à 31/01/2022.

Leia-se:

no período de 20 à 31/01/2022.

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

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2022.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor - Presidente do IAPEN

HASH: 2022-0216-0008-1258

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2021

Termo de Cooperação que entre si celebram o Tribunal 
de Justiça do Amapá através do Escritório Social, Instituto 
de Administração Penitenciária do Amapá e Secretaria 
Extraordinária de Políticas Públicas para a Juventude.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
com sede em Macapá, Capital do Estado do Amapá, 
na Rua General Rondon, nº 1295, Bairro Central, CNPJ 
nº 34.870.576/0001-21, www.tjap.jus.br, doravante 
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Art. 1º Revogar a Portaria n° 06 de 13 de janeiro de 2022, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7.586 
de 14 de janeiro de 2022 – Sexta-feira, e, ato contínuo;

Art. 2º Conceder a pensão por morte na forma a seguir 
descriminada:

DADOS DO INSTITUIDOR:

Nome do (a) ex-servidor (a): AIRTON DE OLIVEIRA PACHECO 
– Matrícula: 0040201-0-01; Cargo Efetivo: Médico; CPF nº 

543.839.357-53; Data do Óbito: 12/08/2021; Lotação: Secretária de 
Estado da Saúde.

VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DA INSCRIÇÃO 
24/09/2021.

DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAÇÃO 
REMUNERAÇÃO) PERCENTUAL

Valor da Pensão 100%
 
DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S)

BENEFICIÁRIOS: PARENTESCO NATUREZA 
DA PENSÃO %COTA

ELCILENE GUEDES 
DA SILVA Companheiro(a) Vitalício 50%

ARTHUR MONTEL 
PACHECO Filho (a) Temporário 50%

Concedo a pensão, neste ato discriminado, com fundamento legal 
nos arts. 10, inciso I, §5º; 13; 26, §§1º, 2º, 5º e 6º; 31 e caput do 
art. 89 todos da Lei Estadual nº 0915, de 18 de agosto de 2005. 

Ressalto que o presente benefício será incluído no Plano Financeiro, 
conforme determina o art. 91, §1º da Lei Estadual nº 0915/2005.

Macapá - AP, 16 de fevereiro de 2022.
Rubens Belnimeque de Souza
Diretor Presidente /AMPREV

DECRETO Nº 3243/2018

HASH: 2022-0216-0008-1257

Departamento Estadual de
Trânsito do Amapá

DECISÃO N° 020 /2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009346 /2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 17/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: CRISTIANO DOS SANTOS

Registro de CNH nº 05817609586

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
CRISTIANO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 12/02/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 0415/2019, publicada no DOE no dia 
19/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fl.4).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 209/2020, com recebimento 
no dia 31/01/2020 (fl. 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
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dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), 
eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da 
autuação, já estará configurada a infração de trânsito 
e válida a autuação do condutor realizada, seja pelo 
art.277, parágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do 
art. 165, seja pelo art.165-A do CTB, conforme a data do 
fato. (JRCS Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem 
destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 002/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 

CRISTIANO DOS SANTOS, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1227

DECISÃO N° 022/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010181 /2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 01/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: WARLESON QUEIROZ CALDEIRA

Registro de CNH nº 06002074437

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
WARLESON QUEIROZ CALDEIRA, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se 
submeter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no 
dia 10/03/2017, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3.  

Portaria n. 0871/2019, publicada no DOE no dia 
30/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fl.4).
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O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 119/2020, com recebimento 
no dia 18/02/2020 (fl. 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 

de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 008/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
WARLESON QUEIROZ CALDEIRA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
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INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1230

DECISÃO N° 039/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010179/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 01/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: WAGNER ALBERTO CASTRO MALCHER

Registro de CNH nº 04996201571

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                  
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
WAGNER ALBERTO CASTRO MALCHER, já qualificado 
nos autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se 
submeter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no 
dia 10/03/2017, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3.  

Portaria n. 0870/2019, publicada no DOE no dia 
03/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 10).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 097/2020, com recebimento 
no dia 20/01/2020 (fls. 11 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 

conduta, conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.
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§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), 
eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da 
autuação, já estará configurada a infração de trânsito 
e válida a autuação do condutor realizada, seja pelo 
art.277, parágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do 
art. 165, seja pelo art.165-A do CTB, conforme a data do 
fato. (JRCS Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem 
destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 009/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
WAGNER ALBERTO CASTRO MALCHER, pelo período 
de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso 
de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para 
restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 

Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1224

DECISÃO N° 021/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009345 /2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 17/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: CARLOS JOSE DA SILVA REIS

Registro de CNH nº 03760816571

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
CARLOS JOSE DA SILVA REIS, já qualificado nos autos, 
e consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 28/02/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 0414/2019, publicada no DOE no dia 
20/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fl.4).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 208/2020, com recebimento 
no dia 31/01/2020 (fl. 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.
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Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 001/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CRISTIANO DOS SANTOS, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1229

DECISÃO N° 023/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011495 /2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: FERNANDO ALMEIDA MAGALHÃES

Registro de CNH nº 06466585861
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I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
FERNANDO ALMEIDA MAGALHÃES, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se 
submeter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no 
dia 27/04/2017, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3.  

Portaria n. 1066/2019, publicada no DOE no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fl.4).

Esgotadas as tentativas de notificação do condutor/
proprietário por meio postal, procedeu-se a notificação 
via edital do mandado n°383/2020, publicada no DOE 
Nº7100 no dia 07/02/2020, (fl. 17).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 19-20V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:
 
Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 028/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 19-
20V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
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FERNANDO ALMEIDA MAGALHAES, pelo período de 
12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL

DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1233

DECISÃO N° 024/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010084 /2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 31/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: CARLOS MAGNO FERREIRA DO 
NASCIMENTO

Registro de CNH nº 00821829527

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
CARLOS MAGNO FERREIRA DO NASCIMENTO, 
já qualificado nos autos, e consubstanciada, em tese, 
na recusa em se submeter ao etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 05/03/2017, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 0845/2019, publicada no DOE no dia 
30/08/2019, determinou a instauração de procedimento 

administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 17).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 192/2020, com recebimento 
no dia 19/02/2020 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).
É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.
No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
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em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 004/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 14-
15V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CARLOS MAGNO FERREIRA DO NASCIMENTO, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1220

DECISÃO N° 025/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010088 /2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 31/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: CLAUDIO DE SOUSA LEÃO

Registro de CNH nº 03539058434

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
CLAUDIO DE SOUSA LEÃO, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 26/03/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 0848/2019, publicada no DOE no dia 
30/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 19).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 195/2020, com recebimento 
no dia 17/02/2020 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
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conduta, conforme jurisprudência’ (fls 16-17V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 005/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CLAUDIO DE SOUSA LEÃO, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1235
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DECISÃO N° 026/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011531/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: ANDERSON SOARES DA SILVA

Registro de CNH nº 02972296350

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                            
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
ANDERSON SOARES DA SILVA, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se 
submeter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no 
dia 22/04/2017, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3.  

Portaria n. 1038/2019, publicada no DOE no dia 
05/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fl.4).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 1933/2019, com recebimento 
no dia 17/10/2019 (fl. 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
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que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 011/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
ANDERSON SOARES DA SILVA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1200

DECISÃO N° 027/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011483/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: ANDERSON MARCELO AMORAS TAVORA

Registro de CNH nº 00913049486

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
ANDERSON MARCELO AMORAS TAVORA, já 
qualificado nos autos, e consubstanciada, em tese, 
na recusa em se submeter ao etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 23/04/2017, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1037/2019, publicada no DOE no dia 
05/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).
O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 1932/2019, com recebimento 
no dia 17/10/2019 (fl. 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
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habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), 
eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da 
autuação, já estará configurada a infração de trânsito 
e válida a autuação do condutor realizada, seja pelo 
art.277, parágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do 
art. 165, seja pelo art.165-A do CTB, conforme a data do 
fato. (JRCS Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem 
destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 012/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de ANDERSON MARCELO AMORAS TAVORA, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 

para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
ainda entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1201

DECISÃO N° 028/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011489/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: CELIO DA SILVA LOPES

Registro de CNH nº 00846518831

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor CELIO 
DA SILVA LOPES, já qualificado nos autos, e consubstan-
ciada, em tese, na recusa em se submeter ao etilômetro, 
cuja infração fora registrada no dia 14/04/2017, conforme 
demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1047/2019, publicada no DOE no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1951/2019, com recebimento no 
dia 17/10/2019 (fl. 13).
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Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima
Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 014/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CELIO DA SILVA LOPES, pelo período de 12 (doze) me-
ses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem e 
aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
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pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1197

DECISÃO N° 029/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011725/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 26/08/2016

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: RUDA DE SOUZA GOMES

Registro de CNH nº 04948348780

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor RUDA 
DE SOUZA GOMES, já qualificado nos autos, e consubs-
tanciada, em tese, na recusa em se submeter ao etilôme-
tro, cuja infração fora registrada no dia 08/05/2017, con-
forme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1175/2019, publicada no DOE no dia 
05/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 2051/2019, com recebimento 
no dia 27/11/2019 (fls. 15 e 17).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 18-19V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
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entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 025/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 18-
19V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RUDA DE SOUZA GOMES, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1199

DECISÃO N° 030/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.015294/2019-DETRAN/AP
Data de entrada: 01/11/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: RONALDO AZEVEDO CRUZ

Registro de CNH nº 03919002875

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                   
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor RO-
NALDO AZEVEDO CRUZ, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 09/07/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1642/2019, publicada no DOE no dia 
10/12/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 6).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 0713/2020, com recebimento no 
dia 21/01/2021 (fls. 09 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 12 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo (...), uma vez que a infração trata de ato de mera 
conduta, conforme jurisprudência’ (fls 13-14V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento 
obedeceu ao rito estabelecido por meio da Resolução 
nº 182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – 
DETRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla 
defesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
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clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 023/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 13-
14V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RONALDO AZEVEDO CRUZ, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1202

DECISÃO N° 031/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011537/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: VANILSON DA ROCHA PIRES

Registro de CNH nº 05090157944

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                           
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor VA-
NILSON DA ROCHA PIRES, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 14/04/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1102/2019, publicada no DOE no dia 
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06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
mandado de notificação n° 1970/2019, com recebimento 
no dia 17/10/2019 (fls. 11 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o pare-
cer nº 020/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
15-16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de VANILSON DA ROCHA PIRES, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de re-
ciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.
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Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.
HASH: 2022-0216-0008-1203

DECISÃO N° 032/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.017527/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 10/12/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: RODINELE DOS SANTOS FARIAS

Registro de CNH nº 04509058996
 
I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                  
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor RODI-
NELE DOS SANTOS FARIAS, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 14/09/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 135/2020, publicada no DOE no dia 17/02/2020, 
determinou a instauração de procedimento administrativo 
e constituiu a respectiva comissão para apuração dos fa-
tos (fls.4 e 6).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 599/2020, com recebimento no dia 
20/01/2021 (fls. 11 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 

(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 13-14V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.
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§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:
 
Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 022/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 13-
14V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RODINELE DOS SANTOS FARIAS, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de re-
ciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1204

DECISÃO N° 033/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011502/2019-DETRAN/AP
Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: HARLEY VINICIUS PIRES DA CRUZ

Registro de CNH nº 05613887303

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                   
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
HARLEY VINICIUS PIRES DA CRUZ, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se sub-
meter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 
19/04/2017, conforme demonstra detalhamento de multa 
de fl. 3.  

Portaria n. 1072/2019, publicada no DOE no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1963/2019, com recebimento no 
dia 18/10/2019 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
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do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 019/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 14-
15V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
HARLEY VINICIUS PIRES DA CRUZ, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de re-
ciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.
 
HASH: 2022-0216-0008-1205

DECISÃO N° 034/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011809/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 27/08/2016

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: CLAUDEJANE DOS SANTOS RODRIGUES

Registro de CNH nº 06286127543
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I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                    
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor CLAU-
DEJANE DOS SANTOS RODRIGUES, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se sub-
meter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 
28/05/2017, conforme demonstra detalhamento de multa 
de fl. 3.  

Portaria n. 1130/2019, publicada no DOE no dia 
16/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 3035/2019, com recebimento no 
dia 17/12/2019 (fls. 10 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 018/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 



Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022Seção 02• Nº 7.608Diário Oficial

89 de 131

CLAUDEJANE DOS SANTOS RODRIGUES, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o 
curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1198

DECISÃO N° 035/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011486/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: CELIOMAR MENDES HOLANDA JUNIOR

Registro de CNH nº 03124833992

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor CELIO-
MAR MENDES HOLANDA JUNIOR, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se sub-
meter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 
30/04/2017, conforme demonstra detalhamento de multa 
de fl. 3.  

Portaria n. 1048/2019, publicada no DOE no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1952/2019, com recebimento no 
dia 18/10/19 (fls. 11 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.
Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

 
Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
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trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 015/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CELIOMAR MENDES HOLANDA JUNIOR, pelo período 
de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso 
de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para res-
tituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1208

DECISÃO N° 036/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011491/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: CHARLES MARTINS RODRIGUES

Registro de CNH nº 00865157840

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor CHAR-
LES MARTINS RODRIGUES, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 06/04/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1049/2019, publicada no DOE no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1953/2019, com recebimento no 
dia 18/10/19 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).
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É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 

condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 016/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 14-
15V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CHARLES MARTINS RODRIGUES, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de re-
ciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1217
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DECISÃO N° 037/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.015303/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 01/11/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: VALDECI SILVA DA COSTA

Registro de CNH nº 06017062679

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                           
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
VALDECI SILVA DA COSTA, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 15/07/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1645/2019, publicada no DOE no dia 
10/12/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 6).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 0719/2020, com recebimento no 
dia 19/01/2021 (fls. 09 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 13-14V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 

ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
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meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 006/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 13-
14V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
VALDECI SILVA COSTA, pelo período de 12 (doze) me-
ses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem e 
aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1218

DECISÃO N° 038/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011552/2019-DETRAN/AP
Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: URBANO SANTOS GONÇALVES JUNIOR

Registro de CNH nº 06011042422
I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor URBA-
NO SANTOS GONÇALVES JUNIOR, já qualificado nos 

autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se sub-
meter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 
12/05/2017, conforme demonstra detalhamento de multa 
de fl. 3.  

Portaria n. 1180/2019, publicada no DOE no dia 
05/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.5 e 10).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 167/2020, com recebimento no dia 
30/01/2020 (fls. 12 e 15).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 16-17V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.
 
No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
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no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), 
eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da 
autuação, já estará configurada a infração de trânsito 
e válida a autuação do condutor realizada, seja pelo 
art.277, parágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do 
art. 165, seja pelo art.165-A do CTB, conforme a data do 
fato. (JRCS Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem 
destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 007/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
URBANO SANTOS GONÇALVES JUNIOR, pelo período 
de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso 
de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para 
restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.
 
HASH: 2022-0216-0008-1210

DECISÃO N° 040/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011528/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: RAMON SOARES DE FREITAS

Registro de CNH nº 05377466746

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
RAMON SOARES DE FREITAS, já qualificado nos autos, 
e consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 30/04/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1082/2019, publicada no DOE no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1969/2019, com recebimento no 
dia 18/10/19 (fls. 11 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
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o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.
Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.   
    
(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)
Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o pare-
cer nº 026/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
15-16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de RAMON SOARES DE FREITAS, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de re-
ciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.
Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).
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[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1225

DECISÃO N° 041/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011796/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 27/08/2016

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: RONILSON TIGANAR DA COSTA MENEZES

Registro de CNH nº 05538278240

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                      
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor RO-
NILSON TIGANAR DA COSTA MENEZES, já qualificado 
nos autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se 
submeter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no 
dia 29/05/2017, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3.  

Portaria n. 1173/2019, publicada no DOE no dia 
05/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1943/2019, com recebimento no 
dia 18/10/19 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 

182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
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dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)
 
Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 024/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 14-
15V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RONILSON TIGANAR DA COSTA MENEZES, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1219

DECISÃO N° 042/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011536/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: WILLIAM CAMPOS DIAS

Registro de CNH nº 03429238987

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                     
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor 
WILLIAM CAMPOS DIAS, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 09/04/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1105/2019, publicada no DOE no dia 
10/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1993/2019, com recebimento no 
dia 29/10/2019 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 14-15V).

É o breve relato.

Decido.
  
II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
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clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 010/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 14-
15V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
WILLIAM CAMPOS DIAS, pelo período de 12 (doze) me-
ses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem e 
aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1213

DECISÃO N° 043/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011479/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019
Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: ADELSON MIRANDA RODRIGUES

Registro de CNH nº 03678131861

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor ADEL-
SON MIRANDA RODRIGUES, já qualificado nos autos, e 
consubstanciada, em tese, na recusa em se submeter ao 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 08/04/2017, 
conforme demonstra detalhamento de multa de fl. 3.  

Portaria n. 1033/2019, publicada no DOE no dia 
05/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
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administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 9).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 1929/2019, com recebimento no 
dia 18/10/19 (fls. 10 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 15-16V).
 
É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou en-
tendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. 
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de uni-
formização de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 013/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
ADELSON MIRANDA RODRIGUES, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de re-
ciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.
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Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1226

DECISÃO N° 044/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.015493/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 04/11/2019

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR

Condutor: MARIVALDA NUNES PONTES

Registro de CNH nº 05581722455

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor(a) 
MARIVALDA NUNES PONTES, já qualificado nos autos, 
e consubstanciada, em tese, ‘forçar passagem entre ve-
ículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na 
iminência de passar um pelo outro ao realizar operação 
de ultrapassagem’, cuja infração fora registrada no dia 
03/07/2017, conforme demonstra detalhamento de multa 
de fl. 3.

Portaria n. 1794/2019, publicada no DOE no dia 
06/01/2020, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 4 e 6).
 
O condutor foi devidamente notificado através do manda-
do de notificação n° 273/2020, com recebimento no dia 
27/02/2020 (fls. 08 e 11).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão responsável pela apu-
ração dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 3 (três) 
meses, devendo o condutor ser submetido ao curso de 

reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a in-
fração administrativa no art. 191 do CTB, basta praticar a 
conduta descrita no tipo’ (fls. 12-15).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 191 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando 
em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um 
pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses da infração anterior.

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência do infrator, acolho 
o parecer nº 034/2021/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, 
de fls. 12-15, e, com base no art. 191 c/c o inciso II do 
art. 268 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
MARIVALDA NUNES PONTES, pelo período de 3 (três) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
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ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1239

DECISÃO N° 047/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010431/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 05/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: CLAUDIO EVERTE PICANÇO CARNEIRO

Registro de CNH nº 01420318905

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor CLAU-
DIO EVERTE PICANÇO CARNEIRO, já qualificado nos 
autos, e consubstanciada, em tese, na recusa em se sub-
meter ao etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 
31/03/2017, conforme demonstra detalhamento de multa 
de fl. 3.  

Portaria n. 0849/2019, publicada no DOE no dia 
30/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls.4 e 16).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do man-
dado de notificação n° 087/2020, com recebimento no dia 
21/01/2020 (fls. 10 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, 
devendo o condutor ser submetido ao curso de recicla-
gem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência’ (fls 13-14V).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certifi-
car influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou enten-
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dimento no sentido de que a legislação pátria não exige 
sinais de embriaguez para a autuação, bastando apenas 
a recusa do condutor a se submeter a qualquer dos proce-
dimentos previstos no art. 277, caput, do CTB. Confira-se, 
a propósito, o acórdão das Turmas Recursais Reunidas 
da Fazenda Pública relativo ao incidente de uniformiza-
ção de jurisprudência:

Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que 
se recuse à realização do teste do etilômetro (bafôme-
tro), eis que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos 
meios de prova disponibilizados no momento da autua-
ção, já estará configurada a infração de trânsito e válida 
a autuação do condutor realizada, seja pelo art.277, pa-
rágrafo 3º, do CTB, com as penalidades do art. 165, seja 
pelo art.165-A do CTB, conforme a data do fato. (JRCS 
Nº 71008311128 – 2019 – Cível) (original sem destaques)

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o parecer 
nº 017/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 13-
14V, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CLAUDIO EVERTE PICANÇO CARNEIRO, pelo período 
de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o cur-
so de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para 
restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1215
             
                                                         
DECISÃO N° 168/2021 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014/010077/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 31/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: BENEDITO FONSECA DA SILVA

Registro de CNH nº 01284297290

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor, já qua-
lificado nos autos, e consubstanciada, em tese, na condu-
ção de veículo sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência, 
cuja infração fora registrada no dia 24/03/2017, conforme 
demonstra detalhamento de multa de fl. 3.

Portaria n. 0842/2019, publicada no DOE no dia 
30/08/2019 determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 4 e 23).

Esgotadas as tentativas de notificação do condutor/pro-
prietário por meio postal, procedeu-se a notificação via 
edital, a qual fora efetivada no dia 15/09/2020 (fls. 17-18).
Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, de-
vendo o condutor ser submetido ao curso de reciclagem. 
Argumenta ainda que ‘para configurar a infração adminis-
trativa, basta praticar a conduta descrita no tipo (...) não 
havendo necessidade da apuração da embriaguez, uma 
vez que a infração trata de ato de mera conduta, confor-
me jurisprudência’ (fls 20-21v ).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:
 
Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
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Senão vejamos:

Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses.

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência do infrator, acolho 
o parecer nº 005/2021/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, 
de fls. 20-21v, e, com base no art. 165 c/c o parágrafo 2º 
do art. 277 e o art. 268, II, do CTB DECIDO suspender o 
direito de dirigir de BENEDITO FONSECA DA SILVA pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1236

                                                                      
DECISÃO N° 45/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014/011177/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 15/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DI-
RIGIR

Condutor: ABRAAO RODRIGUES LIMA

Registro de CNH nº 05342261244

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                      
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por ob-
jeto a apuração da conduta imputada ao condutor, já qua-
lificado nos autos, e consubstanciada, em tese, na condu-
ção de veículo sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência, 
cuja infração fora registrada no dia 09/04/2017, conforme 
demonstra detalhamento de multa de fl. 3.

Portaria n. 0987/2019, publicada no DOE no dia 
02/09/2019 determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 4 e 21).

Esgotadas as tentativas de notificação do condutor/pro-
prietário por meio postal, procedeu-se a notificação via 
edital, a qual fora efetivada no dia 14/09/2020 (fl.16).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer o prazo in albis.

Parecer exarado pela comissão instituída para apuração 
dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de sus-
pensão do direito de dirigir, pelo período de 12 meses, de-
vendo o condutor ser submetido ao curso de reciclagem. 
Argumenta ainda que ‘para configurar a infração adminis-
trativa, basta praticar a conduta descrita no tipo (...) não 
havendo necessidade da apuração da embriaguez, uma 
vez que a infração trata de ato de mera conduta, confor-
me jurisprudência’ (fls 18-19v ).
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É o breve relato.

Decido.
 
II – FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiro que tudo, constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator, em razão da constatação de regularidade na 
notificação e a não apresentação de defesa escrita.

No que tange ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, sujei-
tando-o às penalidades e medidas administrativas indica-
das no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
Senão vejamos:

Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses.

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, pe-
rícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoati-
va que determine dependência.       

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência do infrator, acolho 
o parecer nº 003/2021/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, 

de fls. 18-19v, e, com base no art. 165 c/c o parágrafo 2º 
do art. 277 e o art. 268, II, do CTB DECIDO suspender 
o direito de dirigir de ABRAÃO RODRIGUES LIMA pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1237

DECISÃO N° 46/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011059/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 14/08/2019

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR

Condutor (a): LEONILDO SILVA DE LIMA

Registro de CNH nº 03831717167

I - RELATÓRIO:
   
Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor (a) 
LEONILDO SILVA DE LIMA, já qualificado nos autos, e 
consubstanciado, em tese, na transposição de bloqueio 
viário policial sem autorização, cuja infração fora registra-
da no dia 02/04/2017, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 03.

Portaria n° 0978/2019, publicada no DOE do dia 
02/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
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administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 05 e 16).

Mandado de notificação N° 088/2020 recebido no dia 
21/01/2020 (fls. 10 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor (a)/ infrator (a) deixou transcorrer o prazo in 
albis.

Parecer exarado pela comissão responsável pela apu-
ração dos fatos conclui pela aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, pelo período de 3 meses, 
devendo o condutor (a) ser submetido ao curso de reci-
clagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo’. 
(fls. 13-14v).

É o breve relato.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:
Primeiro que tudo constata-se que o procedimento obe-
deceu ao rito estabelecido por meio da Resolução nº 
182/2005 do CONTRAN[1] e Portaria n. 40/2010 – DE-
TRAN/AP[2], cujos direitos ao contraditório e à ampla de-
fesa foram devidamente assegurados.

Cumpre destacar que o processo será julgado à revelia 
do infrator (a), em razão da constatação de regularidade 
na notificação por edital e a não apresentação de defesa 
escrita.

De observar que tal conduta constitui infração de trânsi-
to gravíssima, sujeitando o infrator (a) às penalidades e 
medidas administrativas indicadas no art. 210 c/c o art. 
268, II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Senão 
vejamos:

Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário poli-
cial:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do 
direito de dirigir;

Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimen-
to do documento de habilitação.

(...)

Art. 268. O infrator (a) será submetido a curso de recicla-
gem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

I - quando, sendo contumaz, for necessário à sua reedu-
cação;

II - quando suspenso do direito de dirigir;

III - quando se envolver em acidente grave para o qual 
haja contribuído, independentemente de processo judi-
cial;

IV - quando condenado judicialmente por delito de trân-
sito;

V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor (a) 
está colocando em risco a segurança do trânsito;

VI - em outras situações a serem definidas pelo CON-
TRAN.

Nesse trilhar, e considerando que o infrator (a) não é rein-
cidente, acolho o parecer nº 026/2021/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP, de fls. 13-14v, e, com base no art. 210 c/c o 
inciso II do art. 268 do CTB, DECIDO suspender o direito 
de dirigir LEONILDO SILVA DE LIMA pelo período de 3 
meses, devendo o condutor (a) realizar o curso de reci-
clagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir a 
CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor (a) acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso ou ainda 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Correge-
doria desta Autarquia no prazo legal, conforme dispõe o 
art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,16 de fevereiro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento ad-
ministrativo para imposição das penalidades de suspen-
são do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 163/17 e 
pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga a Reso-
lução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0216-0008-1238

Instituto de Hematologia e
Hemoterapia do Amapá

PORTARIA Nº 14/ 2022 - GAB/HEMOAP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE HEMA-
TOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – HEMOAP, no-
meada pelo Decreto nº 3.525, de 14 de agosto de 2019, 
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no uso das atribuições que lhe confere o artigo 33 do De-
creto Estadual nº 5.519, de 09 de dezembro de 1997 que 
aprovou o Estatuto do Instituto de Hematologia e Hemo-
terapia do Estado do Amapá-HEMOAP;   

Considerando o processo nº 00002/HEMOAP/2021 re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº003/2022, que tem como 
objeto FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.

Considerando a necessidade de visita técnica, Designar 
comissão para que seja feita DILIGÊNCIA referente às 
empresas C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e G R 
LOBATO/ME, para verificação se as mesmas possuem 
local para produção do objeto.

RESOLVE:                                                                                                                                                                                 

Art.1º- DESIGNAR comissão de visita técnica.

Art.2º- No desempenho de suas funções, a Comissão de 
Visita Técnica nas empresas C2\ EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP e G R LOBATO/ME, deverá:

I – realizar visita “in loco”;

II - elaborar relatório sobre as condições do espaço físico 
e condições de fornecimento dos alimentos conforme es-
tipulado no Edital;

III – se manifestar quanto a possibilidade do cumprimento 
do objeto;

Art.3º- A comissão a que se refere o artigo anterior será 

composta pelos seguintes servidores, assim designados:

- HELLEN TAYANÁ OLIVEIRA BITENCOURT - Chefe da 
Divisão Técnica, na qualidade de presidente;

- SARAH DE MEDEIROS SANTIAGO - Nutricionista, na 
qualidade de membro;

- MARIA BERNADETE BELO CAMARÃO- Fiscal do Lan-
che, na qualidade de membro;

- MARIA LOURDES DOS SANTOS LIMA- Secretária da 
CPL, na qualidade de membro.

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para entrega de relatório elaborado pela comissão.

Art. 5º -Todos os servidores e assessorias do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amapá - HE-
MOAP deverão priorizar as solicitações desta Comissão.

Art. 6º -Os serviços prestados pelos membros da Comis-
são ora designados serão considerados de caráter públi-
co relevante sendo vedada qualquer remuneração.

Art. 7º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2022.
RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS
Diretora-Presidente/HEMOAP
Decreto nº 3525/2019

HASH: 2022-0216-0008-1262
PUBLICIDADE
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Governo do Estao do Amapá 
Superintendência de vigilância em Saúde 

Diretoria Executiva Executiva de Vigilância em Saúde 
Núcleo de Vigilância Sanitária 

 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2022 - NVS/DEVS/SVS 

 
ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA 
AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELONOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) 

 
1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em dezembro de 2019 começou a monitorar 

um aumento de casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na 

China, desde então a população mundial vem lutando contra o vírus denominado SARS-

CoV-2, e suas variantes causadoras da COVID-19.  

Nos dias atuais, a variante Ômicron tem causado o aumento de novos casos de 

maneira assustadora pelo seu grau de transmissibilidade, o que levou novamente à 

sobrecarga dos serviços de saúde em alguns estados/municípios e falta de insumos básicos 

para atendimento de pacientes. 

Situações como esta podem ter reflexos negativos diretos na segurança do paciente 

e dos profissionais de saúde e, consequentemente, na qualidade da assistência prestada, 

nos trazendo um alerta para a necessidade de intensificação das medidas de prevenção e 

controle de novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2.  

As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos 

profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a 

transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. 

Nesta Nota Técnica serão abordadas orientações para os serviços de saúde quanto 

às medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos 

casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), segundo 

as evidências disponíveis, até o dia 02.02.2022. Essas orientações podem ser refinadas e 

atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis, já que se trata de um 

microrganismo novo no mundo e que novos estudos estão sendo publicados 

periodicamente. 

O Parecer Técnico-Científico Epidemiológico Número 04/2022 de 31/01/2022 do 

COESP do Estado do Amapá traz como informe que: 

 Aumento de 1.042% na média móvel nos novos casos de Covid-19 na última 

Superintendência de Vigilância
em Saúde

NOTA TÉCNICA Nº 001/2022 - NVS/DEVS/SVS
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semana; 

 Alta de 68,24% no número de pacientes internados pela doença; 

 Média diária de procura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que saltou de 

455 para 1.247 por dia (213%); 

 Crescimento da taxa de propagação do vírus, de 1,5 para 1,84, ou seja, 100 

indivíduos com a doença têm a capacidade de transmitir para outros 184; 

 Atualmente, segundo o Parecer, são cerca de 150 pacientes internados 

confirmados com Covid-19, dos quais, 30 são crianças, o equivalente a 20% do 

total.  

Diante do exposto, a Superintendência de Vigilância em Saúde/AP, através Núcleo 

de Vigilância Sanitária, elaborou a referida nota técnica, com base na legislação vigente e 

com intuito de melhorar a qualidade e segurança da assistência à saúde nos 

estabelecimnentos de saúde . 

 

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONSIDERANDO AS NOVAS VARIANTES DE SARS-
COV-2 
De acordo com a OMS, estão sendo conduzidas investigações epidemiológicas para 

entender o aumento de casos nas regiões onde as novas variantes estão se disseminando e 

o papel potencial do aumento da transmissibilidade dessas variantes, bem como a robustez 

da implementação de medidas prevenção e controle.  

Para evitar e conter a disseminação do vírus durante a assistência à saúde, é 

fundamental que os gestores desses serviços forneçam condições para a implementação 

das medidas de prevenção e controle da infecção, incluindo estratégias de controle de 

engenharia, de controle administrativo e segurança ocupacional e de proteção individual e 

coletivas. Nesse sentido, é preciso aprimorar a gestão do estoque de produtos para saúde e 

promover/intensificar ações de sensibilização e capacitação dos profissionais, além de ações 

educativas com foco nos pacientes, acompanhantes e visitantes, visando a segurança dos 

pacientes, dos profissionais que atuam no serviço de saúde e da população geral.  

Considerando todo o exposto e baseado nas evidências que estão disponíveis, é 

consenso entre a Anvisa e as Sociedades Científicas, que as recomendações descritas 

neste documento, quando aplicadas corretamente, são efetivas para a prevenção e o 

controle de infecções pelos SARSCoV-2 nos serviços de saúde, mesmo com a emergência 

de novas variantes do vírus. Bem como, reitera-se a necessidade dos gestores e 

profissionais dos serviços de saúde intensificarem as medidas de prevenção e controle de 

infecção diante do aumento da demanda de atendimento hospitalar e da possibilidade de 

disseminação de novas cepas do vírus.  

Cabe destacar que, nessa revisão da nota técnica foram feitas alterações 

relacionadas às recomendações quanto ao uso de máscaras dentro dos serviços de saúde. 



Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022Seção 02• Nº 7.608Diário Oficial

109 de 131

 

 

3 
 

 

Essas alterações estarão realçadas no texto e quadro 01 desta Nota Técnica (página 40). 

 

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas 

minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2.  

Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a 

pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, 

tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio 

das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que outros 

patógenos respiratórios se disseminam. Além disso, a transmissão também pode ocorrer por 

aerossóis (partículas menores e mais leves que as gotículas, que se mantém suspensas no 

ar por certo tempo e longas distâncias) gerados durante alguns procedimentos 

potencialmente geradores de aerossóis.  

Desta forma, tendo em vista a grande possibilidade de transmissibilidade, as medidas 

de prevenção e controle devem ser implementadas em todas as etapas do atendimento do 

paciente no serviço de saúde, desde sua chegada, triagem, espera, durante toda a 

assistência prestada, até sua a sua alta/transferência ou óbito. 

 

4.  TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE: NA CHEGADA, NA TRIAGEM, NA ESPERA, 
NO ATENDIMENTO E DURANTE TODA A ASSISTÊNCIA PRESTADA. 

O cuidado à saúde da pessoa com COVID-19 nos serviços de saúde locais é de extrema 

importância, pois permitem às equipes de saúde lançarem mão dos insumos e recursos 

disponíveis nos serviços a fim de identificar os sinais de alerta e antecipar as medidas 

fundamentais para desfechos favoráveis desses casos.  

Conhecer e estabelecer fluxos para atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de 

COVID-19 é extremamente importante, pois possibilita a realização de um atendimento 

resolutivo, maior controle na disseminação da doença, além de garantir a continuidade da 

assistência nos diferentes níveis da Rede de Atenção à Saúde. As seguintes recomendações 

podem auxiliar na organização dos serviços: 

 Designar profissionais dedicados exclusivamente para o acolhimento e indicação do 

fluxo diferenciado para pacientes com sintomas respiratórios; 

 Realizar classificação de risco na porta de entrada do serviço e encaminhamento 

subsequente para atendimento, objetivando diminuir o fluxo de pessoas em circulação, 

o tempo de contato entre pacientes e, consequentemente, a disseminação do vírus. 

Importante verificar viabilidade de fluxos distintos também para exames 

complementares, administração de medicamentos ou inalação; 

 Os pacientes com sintomas respiratórios deverão usar máscara, conforme protocolo 

local. Encaminhá-los, em seguida, para área de espera exclusiva para esse fim. Ele 
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deverá ser orientado a lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% em gel 

para que não contamine o espaço do atendimento com suas mãos; 

 Orientá-los sobre não tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca; 
 Utilizar o EPI necessário para prestar assistência adequada, mas com segurança. Todo 

profissional em contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 deverão 

atentar para uso correto dos EPI e adotar as medidas para evitar 

contaminação/contágio; 
 Manter o ambiente de atendimento arejado e, caso haja ventiladores, ajustar o fluxo de 

ar na direção contrária ao profissional de saúde durante a assistência ao paciente e 

atentar para a limpeza frequente desses dispositivos. Paciente assintomático 

respiratório segue o fluxo normal do serviço no qual deu entrada (APS/ hospital) para 

investigação de outras patologias; 

 Encaminhar o paciente sintomático respiratório com necessidade de internação 

hospitalar para área de observação exclusiva até sua estabilização ou quando 

necessária a transferência para serviço de referência. Ao paciente sintomático 

respiratório sem sinais de gravidade, orientar o tratamento domiciliar e realizar seu 

monitoramento; 

 Evitar que materiais e medicamentos destinados à área dedicada para atendimento à 

COVID-19 sofram devolução. Se possível, montar uma farmácia satélite para atender 

rapidamente esta área; 

 Sinalizar os ambientes, áreas e espaços destinados ao atendimento de pacientes com 

COVID-19; 

 Viabilizar fluxo de limpeza da área exclusiva, separadamente das demais; 

 Manter registro de todos os profissionais que prestarem assistência direta ou entrarem 

nos quartos ou áreas assistenciais de pacientes com diagnóstico ou suspeita de 

COVID-19. 

Com a disseminação de variantes possivelmente mais transmissíveis, é muito 

importante reforçar as medidas de prevenção de infecções junto aos pacientes e 

acompanhantes, destacando o uso correto da máscara (máscaras limpas, secas, bem 

ajustadas à face e que cubram durante todo o uso nariz, boca e queixo), o distanciamento 

social (mínimo de 1 metro) e a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU 

preparações alcoólicas. Ademais, é preciso atentar para medidas de controle e 

reorganização dos serviços de saúde, como manter os ambientes arejados, realização de 

triagem rápida dos pacientes, evitar a demora na prestação da assistência e a circulação de 

pessoas em áreas de isolamento, entre outros, com vistas a reduzir situações potenciais de 

exposição e proteger usuários e profissionais do serviço de saúde.  

Na chegada ao serviço de saúde, os pacientes e acompanhantes devem ser instruídos 
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a informar se estão com sintomas de infecção respiratória/sintomas respiratórios (por 

exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar, etc). Nesses casos, devem ser tomadas as 

ações preventivas apropriadas, como o uso da máscara cirúrgica limpa seca e bem 
ajustada à face (cobrindo o tempo todo nariz, boca e queixo), a partir da entrada do 

serviço, se essa puder ser tolerada. Caso o indivíduo não possa tolerar o uso da máscara 

cirúrgica devido, por exemplo, à presença de secreção excessiva ou falta de ar intensa, ele 

deve ser imediatamente colocado em um local isolado para ter o atendimento priorizado e 

deve ser orientado a realizar rigorosamente a higiene respiratória/etiqueta da tosse, ou seja, 

cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene 

das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para higiene das mãos. 

Recomenda-se ainda, que seja autorizada a presença de acompanhantes para os 

pacientes somente quando for extremamente necessário ou nos casos previstos em lei, de 

modo a reduzir ao mínimo possível o fluxo de pessoas dentro dos serviços de saúde.  

É recomendado o uso de alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres etc.) na entrada 

dos serviços de saúde e em locais estratégicos (áreas de espera, elevadores, lanchonetes 

etc.) com informações sobre: principais sinais e sintomas da COVID-19; forma correta para a 

higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para as mãos a 

70%, como realizar a higiene respiratória/etiqueta da tosse e como utilizar corretamente a 

máscara facial.  

De acordo com o que se sabe até o momento, as seguintes orientações devem ser 

seguidas pelos serviços de saúde: 

 Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes com suspeita de 

infecção pelo SARS-CoV-2, antes mesmo do registro do paciente: garantir que todos 

os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção 

respiratória ou contato com pessoa suspeita ou confirmada de infecção pelo SARS-

CoV-2 nos últimos 10 dias. 

 Garantir o atendimento de paciente com sintomas de infecção pelo SARS-CoV2 ou 

outra infecção respiratória (por exemplo, tosse intensa e dificuldade para respirar) no 

menor tempo possível, de preferência em local separado, para evitar que este 

paciente fique esperando atendimento junto com outros pacientes. 
Identifique um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes 

sintomáticos em espera fiquem afastados (pelo menos 1 metro de distância entre cada pessoa) 

e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene das mãos. Estes pacientes 

devem permanecer nessa área separada até a consulta ou encaminhamento para o hospital 

(caso seja necessária a remoção do paciente). 

 Fornecer suprimentos (lenço descartável, etc) e orientações para higiene 

respiratória/etiqueta da tosse. Prover máscara cirúrgica para pacientes com 

sintomas de infecção respiratória (tosse, espirros, secreção nasal, etc), caso o 
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paciente não esteja usando máscara cirúrgica ou se estiver usando uma máscara 

cirúrgica suja ou úmida. Os pacientes sintomáticos e seus acompanhantes devem 

utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência na unidade e estas 

devem ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas.  

 Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira com 

acionamento por pedal para o descarte dos lenços de papel usados. 

 Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos nas 

salas de espera e estimular a higiene das mãos. 

 Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador 

de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual. 

 Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta da 

tosse: 
o Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou 

lenço de papel;  
o Utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar 

imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); 
o Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
o Realizar a higiene das mãos com água e sabonete OU preparação 

alcoólica. 

 Orientar os pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e de apoio sobre a 

necessidade da higiene das mãos com água e sabonete líquido (40-60 segundos) 

OU preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos). 

 Orientar que pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e de apoio 

evitem tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas. 

 Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos e 

superfícies, principalmente as mais tocadas como maçanetas, interruptores de 

luz, corrimões, botões dos elevadores, etc. 

 Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente 

(ex. mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo 

ao paciente, com luvas ou outros EPI contaminados ou com as mãos 

contaminadas. 

 Manter os ambientes ventilados (ar condicionado com exaustão, que garanta as 

trocas de ar ou manter as janelas abertas). 

 Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 

pranchetas e telefones. 

 Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que 

tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de 
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infecção pelo novo coronavírus. 

 Orientar os profissionais de saúde e de apoio quanto às medidas de precaução a 

serem adotadas.  

 Orientar os profissionais de saúde e de apoio a utilizarem EPI, caso entrem na 

área de isolamento, prestem assistência direta ou realizem atividadades a menos 

de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV2. 

 Os serviços de saúde devem implementar políticas, que não sejam punitivas, para 

permitir que o profissional de saúde que apresente sintomas de infecção 

respiratória seja afastado do trabalho, permaneça em isolamento domiciliar, 

seguindo as recomendações publicadas pelo Ministério da Saúde. 

 Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de 

saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado. 

 Orientar o uso correto de máscara por pacientes e acompanhantes. Não devendo 

tocar a parte da frente da máscara após ser colocada na face. 

 Orientar os profissionais do serviço de saúde sobre como usar corretamente a 

máscara assim como, tempo de uso; trocas; e forma correta de descarte. 

Observação 1: A máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso ela NÃO deve ser usada 

por profissionais de saúde ou de apoio quando se deveria usar a máscara cirúrgica (em áreas 

de assistência à pacientes ou quando contato direto, a menos de 1 metro de pacientes) ou 

quando se deveria usar a máscara N95/PFF2/ equivalente (durante a realização de 

procedimentos potencialmente geradores de aerossóis). 

Embora a máscara de tecido não deva ser utilizada em unidades assistenciais, ela pode 

ser utilizada nas áreas exclusivamente administrativas dos serviços de saúde (desde que as 

pessoas que atuem nessas áreas não tenham contato com pacientes), pois o risco de 

contaminação pelo SARS-CoV-2 nessas áreas exclusivamente administrativas é semelhante 

ao da população geral.  

Observação 2: Os EPI devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto, 

enfermaria, box ou área de isolamento. Porém, caso o profissional de saúde saia de um quarto, 

enfermaria ou área de isolamento para atendimento de outro paciente com suspeita ou 

confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2, na mesma área/setor de isolamento, logo em 

seguida, não haveria necessidade de trocar gorro (quando necessário utilizar), óculos ou 

protetor facial e máscara. Neste caso, ele deve obrigatoriamente trocar avental e luvas, 

lembrando sempre de realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 
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Ministério da Saúde, 2021. 
 

Acolhimento do paciente com sintomas gripais em todos os serviços: 

 Fluxo diferenciado sinalizado; 
 Os pacientes com sintomas respiratórios deverão utilizar máscaras conforme protocolo 

local; 

 Fornecer meios para higienização das mãos; 
 Sala de espera exclusiva. 
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Fluxo de atendimento às gestantes em Centro Obstétrico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ministério da Saúde, 2021. 
 

5. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA RÉCEM-NASCIDOS 
5.1 Rn internados em unidade de terapia intensiva ou unidade de cuidado intermediário 

neonatal 
 

Situação 
Conduta 

I. RN 
assintomático 
com RT-PCR 
positivo para 
SARS-CoV-2 

Implementar precauções padronizadas para SARS-CoV-2 por pelo 

menos 14 dias, após a coleta do exame e, após esse período, proceder 

de acordo com a possibilidade de realização de exame de controle:  

1 - Realizar novo teste de RT-PCR para SARS-CoV-2, após 14 dias do 

primeiro exame positivo e proceder da seguinte forma: 

 resultado negativo para SARS-CoV-2, descontinuar as 

precauções adotadas  

 resultado positivo para SARS-CoV-2, completar 20 dias de 

precauções. 
2 – Na impossibilidade de repetir RT-PCR para SARS-CoV-2, completar 

o tempo de precauções para 20 dias. 
II. RN 
sintomático com 
RT-PCR positivo 
para SARS-CoV-
2 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 por pelo menos 14 

dias após o início dos sintomas e, após esse período, proceder de 

acordo com a possibilidade de realização de exame de controle: 

1. RN sem sintomas que possam ser relacionados à COVID-19, 

com 14 dias de evolução, realizar novo teste de RT-PCR para 

SARS-CoV-2 e proceder da seguinte forma: 

 Resultado negativo para SARS-CoV-2, descontinuar as 
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precauções adotadas. 

 Resultado positivo para SARS-CoV-2, completar 20 dias de 

precauções. 

     2. RN sem sintomas que possam ser relacionados à COVID-19, com 

14 dias de evolução, na impossibilidade de repetir RT-PCR para SARS-

CoV-2, completar precauções por 20 dias.  

     3. RN com sintomas que possam ser relacionados à COVID-19. com 

14 dias de evolução: 

 Manter precauções no mínimo até 20 dias, desde o início dos 

sintomas E; 

 Após esse período descontinuar as precauções, desde que esteja 

com pelo menos 24 horas sem sintomas relacionados à COVID-

19. 

III. RN com 
sintomas que 
possam ser 
relacionados a 
COVID-19, mas 
com primeiro 
RTPCR negativo 
para SARS-CoV2 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 e proceder de 

acordo com a possibilidade de realização de exame de controle:  

1. Repetir teste com intervalo ≥ 24 horas do primeiro, e proceder da 

seguinte forma: 

 Se positivo para SARS-CoV-2, seguir as orientações para RN 

positivo sintomático. 

 Se negativo para SARS-CoV-2 E os sintomas forem atribuídos a 

outra condição clínica sugestiva de quadro viral respiratório, 

testar para vírus específicos (painel viral) e proceder precauções 

de acordo com o resultado. 
 Se negativo para SARS-CoV-2 E não houver outra condição 

clínica que explique o quadro respiratório inicial, seguir as 

mesmas orientações para RN positivo sintomático. 
2. Na impossibilidade de repetir o RT-PCR para SARS-CoV-2, manter 

precauções por no mínimo 14 dias, após esse período: 

 Caso exista outra condição clínica que explique o quadro 

respiratório sugestivo de quadro viral respiratório, testar para 

vírus específicos (painel viral) e proceder precauções de acordo 

com o resultado. 

 Caso não exista outra condição clínica que explique quadro 

respiratório inicial, e ainda houver sintomas, manter precauções 

por no mínimo 20 dias. 
IV. RN 
assintomático e 
negativo com 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 e proceder de 

acordo com possibilidade de realização de exame:  

1. Se primeiro teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 for negativo*, repetir 
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mãe com RT-
PCR positivo 
para SARS-CoV-
2 

teste com intervalo ≥ 24 horas do primeiro, e proceder da seguinte forma: 

 Se negativo para SARS-CoV-2, descontinuar as precauções 

adotadas. 

 Se positivo para SARS-CoV-2, seguir as orientações para RN 

positivo assintomático.  
2. Na impossibilidade de testagem do RN, manter precauções por 14 

dias ou mais, caso se torne sintomático. 
V. RN com 
sintomas que 
possam ser 
relacionados a 
COVID-19 com 
mãe RT-PCR 
positivo para 
SARS-CoV-2 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 e proceder de 

acordo com possibilidade de realização de exame: 

1. Se primeiro teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 for negativo*, repetir 

teste com intervalo ≥ 24 horas do primeiro, e proceder da seguinte forma: 

 Se negativo para SARS-CoV-2 E os sintomas forem atribuídos a 

outra condição clínica sugestiva de quadro viral respiratório, 

testar para vírus específicos (painel viral) e proceder precauções 

de acordo com o resultado. 

 Se negativo para SARS-CoV-2 e não houver outra condição 

clínica que explique quadro respiratório inicial, seguir as mesmas 

orientações para RN positivo sintomático. 
 Se positivo para SARS-CoV-2, seguir as orientações para RN 

positivo sintomático.  
2. Na impossibilidade de testagem do RN, manter precauções por no 

mínimo 14 dias: 

 Caso exista outra condição clínica que explique o quadro 
respiratório inicial do RN E houver remissão do quadro, 

suspender precauções após 14 dias. 

 Caso não exista outra condição clínica que explique quadro 

respiratório inicial, e ainda houver sintomas, manter precauções 

por no mínimo 20 dias E descontinuar as precauções se estiver 

com pelo menos 24 horas sem sintomas relacionados à COVID-

19. 
Observações:  

     *De preferência, realizar o primeiro exame entre 24 e 48 horas de vida. Se não for possível 

realizar dois exames de RT- PCR, priorizar a realização do exame entre 48-72 horas de vida. 
ANVISA, 2021. 

As situações I a III podem ser aplicadas ao RNs internados desde o nascimento ou aos 

RNs provenientes do domicílio.  

Nas situações III e IV são geralmente aplicadas aos RNs proveniente do centro 
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cirúrgico/obstétrico, ou seja, que ainda não foram para o domicílio. 

 
5.2 RN internado em regime de Alojamento Conjunto 
RN, prematuro tardio ou a 
termo, assintomático E 
mãe com RT-PCR positivo 
para SARS-CoV-2 em 
regime alojamento 
conjunto 

 Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 

para o binômio mãe-filho durante toda a internação. 

Reforçando a necessidade de isolamento desse 

binomio das outras mães e crianças. 

 Manter afastamento de no mínimo 1 metro entre o leito 

da mãe e do RN. 

 Orientar a mãe a realizar a higienização das mãos 

antes de tocar o RN e a usar máscara cirúrgica durante 

a amamentação e cuidados com o RN. 

 Manter os critérios de alta segura do binômio mãe-filho, 

de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.068, de 21 de 

outubro de 2016. 

 Não postergar a alta por falta de teste ou resultado de 

RT-PCR para SARS-CoV-2 do RN. 

 Na alta, orientar isolamento domiciliar do RN até o 14º 

dia de vida E a necessidade de estarem atentos aos 

sinais e sintomas da COVID -19. 

ANVISA, 2021. 
Outras informações sobre atenção à saúde do recém-nascido no contexto da infecçao pelo 

SARS-CoV-2 podem ser consultadas na Nota Técnica nº 

6/2020/COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, elaborada pela Coordenação de Saúde da Criança 

e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Este documento está disponível em: 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087595/notatecnicaneonatal30mar2020covid-19.pdf. 

 

6. PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS POR TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE 
DURANTE A ASSISTÊNCIA 

Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a pessoa do 

SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou 

espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos, 

objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante com que outros patógenos 

respiratórios se disseminam. Além disso, já existem estudos que demonstram a possibilidade 

de transmissão do vírus por meio de aerossóis (partículas menores e mais leves que as 

gotículas) gerados durante manipulação direta da via aérea como na intubação orotraqueal ou 

em outros procedimentos potencialmente geradores de aerossóis. Dessa forma, além das 

precauções padrão, que devem ser implementadas por todos os serviços de saúde, deve-se 
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implementar adicionalmente:  

- Precauções para contato  
- Precauções para gotículas*  

*as gotículas têm tamanho maior que 5 µm e podem atingir a via respiratória 

alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal.  

- Precauções para aerossóis* (em algumas situações específicas)**  

*os aerossóis são partículas menores e mais leves que as gotículas, que 

permanecem suspensas no ar por longos períodos de tempo e, quando 

inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório.  

**Observação: alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pelo 

SARS-CoV-2, podem gerar aerossóis, como por exemplo, intubação ou 

aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras 

nasotraqueais, broncoscopias, etc. Para esses casos, as precauções para 

gotículas devem ser substituídas pelas precauções para aerossóis. 

Observação: as precauções-padrão assumem que todas as pessoas estão 

potencialmente infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido no 

ambiente de assistência à saúde e devem ser implementadas em todos os atendimentos, 

independente do diagnóstico do paciente, mediante o risco de exposição a sangue e outros 

fluidos ou secreções corporais. A Anvisa publicou cartazes contendo orientações sobre as 

medidas de precauções, que podem ser acessados no link:    

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/higiene-das-

maos/cartazes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ANVISA, 2021. 
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    ANVISA, 2021. 
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Agência de Fomento do Amapá

EDITAL 006-2022-AFAP

CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAMES DOCUMEN-
TAL E DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FOMEN-
TO DO AMAPÁ S/A – AFAP, no uso de suas atribuições 
e considerando o Edital nº 06/2019, publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá nº. 6926 de 27 de maio de 
2019, de Homologação do Resultado Final do II Concurso 
Público da Agência de Fomento do Amapá S/A – AFAP;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos, listados no Anexo Único des-
te Edital, aprovados no concurso, conforme vagas pre-
vistas no Edital nº 01/2018 de abertura, para participa-
rem das etapas de Exame Documental e Aptidão Física e 
Mental, de caráter eliminatório;

DO EXAME DOCUMENTAL:

1.1 Os candidatos deverão se apresentar impreterivel-
mente no dia e local estipulados, munidos de original e 
cópia dos seguintes documentos:

a) Certificado expedido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação para candidatos ao 
Cargo de Nível Médio, devendo o comprovante de Es-
colaridade ser apresentado em via original ou fotocópia 
autenticada;

b) Certidão de nascimento ou casamento, com as respec-
tivas averbações, se for o caso;

c) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou 
certidão de quitação eleitoral expedida pela Justiça Elei-
toral;

d) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorpora-
ção, para os candidatos do sexo masculino;

e) Cédula de Identidade;

f) Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de 
regularidade;

g) Documento de inscrição no PIS ou PASEP;

h) Uma foto impressa em tamanho 3x4, recente;

i) Certidão negativa de antecedentes criminais, expedi-
da pela Justiça Estadual e Justiça Federal no Estado do 
Amapá ou do Estado onde tenha residido o candidato nos 
últimos cinco anos;

1.2. Além da documentação acima mencionada, será exi-
gido o preenchimento de declarações e/ou formulários 
fornecidos pela Agência de Fomento do Amapá, à época 
da admissão.

1.3. Os Candidatos constantes no anexo Único deste edi-
tal deverão comparecer na Agência de Fomento do Ama-
pá - AFAP, localizada à Avenida Cândido Mendes, nº 1111 
(em frente ao Teatro das Bacabeiras), bairro Central, em 
Macapá-AP, para realizar a entrega da documentação, 
conforme abaixo estabelecido:

LOCAL: Agência de Fomento do Amapá - AFAP
DATA: até o dia 18/03/2022

HORÁRIO: 08h30min
SETOR: Gerência de Gestão de pessoas-GGP

 
2. DO EXAME APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

2.1. A admissão do candidato ficará condicionada à reali-
zação de inspeção médica, mediante a apresentação do 
laudo médico de sanidade física e mental expedido pela 
equipe de saúde da Agência de Fomento do Amapá ou 
por profissional por ela credenciada.

2.2. Os Candidatos constantes no anexo Único deste edi-
tal deverão comparecer na Agência de Fomento do Ama-
pá - AFAP, localizada à Avenida Cândido Mendes, nº 1111 
(em frente ao Teatro das Bacabeiras), bairro Central, em 
Macapá-AP, para receber o encaminhamento para reali-
zação da avaliação médica admissional, conforme abaixo 
estabelecido:

LOCAL: Agência de Fomento do Amapá - AFAP
DATA: até o dia 18/03/2022

HORÁRIO: 08h30min
SETOR: Gerência de Gestão de pessoas-GGP

 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1. O candidato comparecendo e apresentando a docu-
mentação exigida será considerado APTO, indicado, por-
tanto, para continuidade para a fase de exame aptidão 
física e mental. De outro modo, sendo considerado INAP-
TO ou AUSENTE, o candidato será eliminado do concur-
so, não prosseguindo na fase subsequente.

3.2. No ato do Exame Documental, o servidor responsá-
vel pelo atendimento, fixará foto 3x4 do candidato no Car-
tão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua assi-
natura e a transcrição de frase, para posterior remessa à 
Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico 
informando se o candidato é a mesma pessoa que reali-
zou as provas do Concurso.

3.3. Será tornado INAPTO no Exame Documental o can-
didato que deixar de apresentar qualquer documentação 
exigida;

3.4. Sob nenhuma hipótese será oportunizado nova data 
para apresentação do Exame documental e recebimento 
do encaminhamento para o exame aptidão física e men-
tal, da mesma forma que o não comparecimento no dia, 
local e horários previstos neste Edital ensejarão na elimi-
nação do Certame.
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3.5.  O candidato que comparecer será avaliado e julgado 
APTO ou INAPTO à função pleiteada, de acordo com o 
parecer devidamente expedido pela equipe de saúde da 
Agência de Fomento do Amapá ou por profissional por ela 
credenciada;

3.6. O candidato que comparecer e tiver condição médi-
ca verificada compatível com a função será considerado 
APTO. O candidato INAPTO ou AUSENTE será elimina-
do.

3.7. No exame de aptidão física e mental é presencial, 
não sendo aceito sob nenhuma hipótese procurador no-
meado para tal finalidade.

3.8. As Etapas previstas neste Edital são de caráter elimi-
natório, conforme previsto no Edital nº. 1/2018 de aber-
tura;

3.9. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos 
para investidura até a data da admissão ou a prática de 
falsidade ideológica em prova documental tornará sem 
efeito a respectiva admissão do candidato, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis.

3.10. Em cumprimento ao item 2.6 do Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) nº18/2013, firmado junto ao Ministério 
Público do Trabalho em 04/03/2013, registramos que a 
realização deste Concurso Público, bem como o proce-
dimento de convocação dos aprovados visa a regulariza-
ção do quadro de pessoal da AFAP, além do atendimento 
das obrigações assumidas pela empresa constantes no 
Termo, junto ao site da instituição: www.afap.ap.gov.br, 
disponibilizamos em anexo o conteúdo do referido TAC.

4. DO PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO

4.1 Ao candidato convocado será disponibilizado a pos-
sibilidade de um único pedido de reclassificação que de-
verá ser solicitado em formulário específico entregue na 
data marcada do Exame Documental.

4.2 O candidato que pretender solicitar reclassificação, 
não deverá submeter-se ao Exame Documental e nem ao 
exame de aptidão física e mental, contudo deverá compa-
recer no dia, local e horário estipulado no item 1, subitem 
1.3, onde preencherá o Formulário previsto no item 4.1.

4.3. O pedido de reclassificação poderá ser feito através 
de Procurador que possua documento de Procuração Pú-
blica com poderes específicos para solicitar reclassifica-
ção no Concurso Publico para provimento de cargo que 
foi classificado;

4.4. O pedido de reclassificação quando deferido, será 
tornado público juntamente com o resultado da fase do 
Exame Documental e de aptidão física e mental, passan-
do o candidato reclassificado a figurar em posição pos-
terior ao último aprovado, respeitada a ordem geral de 
aprovação do concurso.

4.5.  Após deferimento e consequente publicação em edi-
tal, sob nenhuma hipótese poderá o candidato "desistir", 
"tornar sem efeito" ou afins o pedido de reclassificação.

4.6.  O candidato que deixar de observar as recomenda-
ções do item 4, subitem 4.1 e 4.2, perderá o direito ao 
pedido de reclassificação, passando assim a ser conside-
rado AUSENTE.

Macapá – AP, 16 de fevereiro de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP
Decreto nº4966/2018.

EDITAL Nº 006/2022- CONVOCAÇÃO PARA     ETAPA 
DE EXAMES DOCUMENTAL E DE APTIDÃO FÍSICA E 
MENTAL

ANEXO ÚNICO

PEDIDO DE DESISTÊNCIA:

Cargo/Especialidade: F01 – Assistente Administrativo de Fo-
mento Município de Lotação: Sede/Macapá

CLASS. INSCRIÇÃO NOME
21 0014017k LUCAS MATEUS VILHENA ALVES

CONVOCAÇÃO:

DATA: 
até o dia 

18/03/2022
HORÁRIO: 08H30MIN

Cargo/Especialidade: F01 – Assistente Administrativo de Fo-
mento Município de Lotação: Sede/Macapá

CLASS. INSCRIÇÃO NOME

22 0011823a PAULA DE NAZARÉ VIEIRA 
MENDES

Macapá – AP, 16 de fevereiro de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP
Decreto nº4966/2018.

HASH: 2022-0216-0008-1254

ERRATA DA PORTARIA 10-2022-AFAP

E R R A T A

Na Portaria nº 010/2022-AFAP de 28 de janeiro de 2022, 
publicada no DOE Nº 7.599 de 02 de fevereiro de 2022:

ONDE SE LÊ: Crédito Rotativo no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais),

LEIA-SE: Crédito Rotativo no valor de R$ 1.212,00 (Um 
mil duzentos e doze reais),

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Macapá-AP, 07 de fevereiro de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP

HASH: 2022-0216-0008-1255



Diário Oficial Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022• Nº 7.608

Estado do 
Amapá

Poder 
Executivo

Imprensa
Oficial

Seção
03

125 de 131

Tribunal De Justiça Do

Estado Do Amapá

ATO EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO

(Convênio PLATAFORMA+BRASIL Nº 895336/2019)

I - INSTRUMENTO  PRINCIPAL: CONTRATO Nº 
004/2022-TJAP. II - PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: - 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ.  - CONTRATADA: METDATA TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO EIRELI. III - OBJETO: Aquisição de 
100 (cem) scanners de documentos com ADF (Sheet-
feed) para atender as necessidades de recomposição 
e reaparelhamento do parque de TI do TJAP, conforme 
quantitativo e especificações constantes no termo de 
referência, anexo I do edital. IV – VIGÊNCIA: O prazo 
de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura, com eficácia 
legal após a sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico-
DJE. V - VALOR  E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.1. 
As despesas decorrentes do presente Contrato totalizam 
o valor de R$254.800,00 (duzentos e cinquenta e 
quatro mil e oitocentos reais) e correrão à conta do 
Orçamento vigente, na seguinte proporção: 99,9% às 
custas dos recursos do CONCEDENTE referente ao 
Convênio Federal nº 895336/2019 e 0,1% à conta dos 
recursos do CONVENENTE (Tribunal de Justiça do 
Amapá), assim empenhadas: a) Nota de empenho nº 
153, de 10/02/2022, no valor de R$ 254,80 (duzentos 
e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), sob o 
programa de trabalho 1.02.061. 0052. 2107, elemento de 
despesa 449052 - Equipamentos e Material Permanente, 
fonte 107; b) Nota de empenho nº 154, de 10/02/2022, 
no valor de R$ 254.545,20 (duzentos e cinquenta e 
quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte 
centavos), sob o programa de trabalho 1.02.061. 0052. 
2107, elemento de despesa 449052 - Equipamentos 
e Material Permanente, fonte 103. VI - FUNDAMENTO 
LEGAL: Constituição Federal, em especial o Artigo 
37, inciso XXI, art. 7º; Lei Complementar nº 147/2014; 
Lei Complementar nº 123/2016; Decreto Federal nº 
10.024/2019; Decreto nº 7.546/2011; Instrução Normativa 
SGMOPG nº 03/2018; Resolução nº 1357/2020-
TJAP; Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações; Lei nº 
10.520/2002; Pregão Eletrônico nº 69/2021; Convênio 
PLATAFORMA+BRASIL Nº 895336/2019; Processo 
Administrativo nº 042125/2021- TJAP.

Macapá-AP, 14 de fevereiro de 2022.
Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

Presidente do TJAP

HASH: 2022-0216-0008-1216

Ministério Público

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de 
publicação de avisos de licitação e afins, para atender às 
demandadas do Ministério Público do Estado do Amapá.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0000744/2022-51/MP-AP.

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá.

CONTRATADA: Eloah Publicidade e Propaganda Eireli 
EPP.

NOTA DE EMPENHO: 078/2022-MP-AP.

VALOR DO ADITIVO: R$5.100,00 (cinco mil e cem 
reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início a partir da data 
de sua assinatura.

DATA ASSINATURA: 10/02/2022.

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flavio Medeiros Monteiro, Secretário Geral/MP-AP e; pela 
Contratada: Sr. Wildenberg Max Penna.

Macapá, 15/02/2022.
Idelmir Torres da Silva
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1098/2021-GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-0216-0008-1209

ERRATA DA ATA REGISTRO DE PREÇO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ERRATA DO AVISO DE PÚBLICAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRONICO 030/2021

PROCESSO Nº 2.00000.142/2021  
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ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
039/2021-DPE.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 039/2021, vinculado ao Processo Nº 
2.00000.142/2021/DPE-AP, Sistema de Registro de 
Preço para Aquisição de impressora, fitas para impressão 
a fim de atender às demandas da Defensoria Pública do 
Amapá, de 10 de dezembro de 2021, com circulação em 
10/12/2021 no diário da Defensoria Publica do Estado do 
Amapá.

Então:

Onde se lê:

5. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO E 
ENTREGA DOS OBJETOS

5.5 A contratação com os fornecedores registrados 
será formalizado por intermédio de emissão de nota de 
empenho.

Leia-se:

5. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO E 
ENTRGA DOS OBJETOS

5.5 A contratação com os fornecedores registrados será 
formalizado mediante assinatura do contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 10 de fevereiro de 2022.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público – Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-0216-0008-1223

PUBLICIDADE
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TERMO DE APOSTILAMENTO

 

1 
 

 
 

 
 
 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO 
 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 053/2021 PROVENIENTE DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 
CELEBRADO ENTRE DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A  
EMPRESA MPT COMÉRCIO OFFSHORE 
EIRELI. 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ sob o n.º 11.762.144/0001-00, sediado Av. Raimundo Álvares da Costa, n° 676, Bairro Centro – 
Macapá-Ap, devorante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Diogo Brito 
Grunho, conforme Decreto n° 0620/2019, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 788.263.652-53 e 
portador do RG n.º 328399-POLITEC/AP, outro lado como a Empresa MPT COMERCIO OFFSHORE 
EIRELI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 32.790.418/0001-36, 
estabelecido na Rua Quintino André Senos, 5 – Jardim Olinda, Cabo Frio - RJ, em conformidade com 
Dispensa de licitação nº002/2021, resolvem apostilar o contrato nº053/2021 mediante cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a complementação da vigência do contrato e retificação 
do cronograma de desembolso. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, iniciando em 
06/12/2021 e encerrando dia 05/12/2022, podendo ser prorrogado por igual período.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PLANO DE APLICAÇÃO  

 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA RETIFICAÇÃO 
4.1 Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento. 
 
Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma. 
 
 

Macapá – AP, 10 de fevereiro de 2022 
 

 
 

_________________________                                       __________________________________                             
DIOGO BRITO GRUNHO                                                   MPT COMÉRCIO OFFSHORE EIRELI 
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá                                           Empresa      

 
 

FONTE PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA         ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL  

107 1.03.122.0074.2021 339040 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 
JURÍDICA 

R$5.879,00 
 

            VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO 

DIOGO BRITO 
GRUNHO:788
26365253

Assinado de forma 
digital por DIOGO 
BRITO 
GRUNHO:78826365253 
Dados: 2022.02.10 
11:17:11 -03'00'

MATEUS PETRO 
CARVALHO DA 
SILVA:327904180
00136

Assinado de forma digital 
por MATEUS PETRO 
CARVALHO DA 
SILVA:32790418000136 
Dados: 2022.02.11 
13:40:35 -03'00'

HASH: 2022-0216-0008-1231
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Prefeitura Municipal De

Pracuúba

AVISO DE CONCORRÊNCIA 001/2022-PMP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, torna 
pública a realização de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 – CPL/PMP, (Processo 001/2022 – SEMOSP). 
Objeto: URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, REDE ELÉTRICA E REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, proveniente do CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N° 915672/2021-CONV 173 2021; 
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP, proveniente do CONVÊNIO SICONV 
895553/2019 PCN CONV 473/2019. Valor Total estimado em R$ 10.093.000,00(dez milhões e noventa e três mil 
reais). Data e hora da abertura: 22 de março de 2022 as 9h(hora local),na sede da Prefeitura Municipal de Pracuúba 
sala de reuniões. Avenida São Pedro nº67 – centro de Pracuúba. Informações pelo e-mail: cpl.pracuuba@gmail.com.

Pracuúba-AP, 15 de fevereiro de 2022
ALISSON DIAS DO REGO
PRESIDENTE CPL/PMP

HASH: 2022-0215-0008-1162

PUBLICIDADE
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Assembleia Legislativa

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.044, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

HASH: 2022-0216-0008-1263
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.045, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

HASH: 2022-0216-0008-1264
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.046, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

HASH: 2022-0216-0008-1261

Cód. verificador: 75274654. Cód. CRC: 281799D
Documento assinado eletronicamente por MAURYANE PACHECO CARDOSO em 16/02/2022 22:18, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


