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DECRETOS 1
DECRETO N° CVH DE OÔ DE FEVEREIRO DÊ 2017

Regulamenta a Lei Federal n° 13.019, de 31 de
julho de 2014, alterada pela Lei 13.204, de 15 de
dezembro de 2015, que trata sobre o regime
jurídico das parcerias entre a administração pública
e as organizações da sociedade civil , em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco , mediante a
execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em
termos de colaboração , em termos de fomento ou
em acordos de cooperação .

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

D E C R E T A I

CAPÍTULO I
DA A9RAN6ENCIA

Art . Io Este Decreto regulamenta as normas gerais para as
parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de Finalidades de interesse
pú blico e recíproco , mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inser.dos cm termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

Art . 2o A aplicação das normas contidas na Lei n° 13.019 com
alterações e. neste Decreto, que tem como fundamento a gestão pública
democrática, a participação social , o fortalecimento da sociedade civil e a
transparência na aplicação dos recursos públicos deverá ser orientada pelos
princípios norteadores da Administração Pú blica e pelas diretrizes
estabelecidas nos artigos S': e 6: da referida lei.

Art 3 ® Para os fins deste Decreto, considera- se:

L - organização da sociedade civil:
aj entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os

seus sócios ou associados , conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
iiquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas
do seu património, auferidos mediante o exercício de suas atividades , e que o
aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social , de forma

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

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nc 9.6671 , de 10 de
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou
vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento,
educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de
atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social;

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a
projetos de interesse pú blico e de cunho social distintas das destinadas a Fins
exclusivamente religiosos;

II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e respectívas autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas
subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9° do art. 37 da Constituição
Federal2;

III - parceria: conjunto de direitos , responsabilidades e obrigações
decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a
administração pública e organizações da sociedade civil , em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse pú blico e recíproco,
mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

IV - atividade: conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário
à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela
organização da sociedade civil;

V - projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela
administração pública e pela organização da sociedade civil ;

VI - dirigente: pessoa que detenha poderes de administração,
gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar
termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a
administração pública para a consecução de finalidades de interesse pú blico e
recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros;

VII - administrador público: agente público revestido de
competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo
de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de
finalidades de interesse público e reciproco, ainda que delegue essa
competência a terceiros;

VIII - gestor: agente público responsável pela gestão de parceria
celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado
por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e
fiscalização;

1 Dispõe sobre a criação e funcionamento de cooperativas sociais;

3 0 disposto r.o inciso XI aplica-se ás empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Vlunic p os para
pagamento de despesas de pessoal ou de custeie em geral.
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IX - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com
organizações da sociedade civil para a consecução de Finalidades de interesse
público e recíproco propostas pela administração pública que envolva a
transferência de recursos financeiros;

X - termo de fomento: instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que
envolvam a transferência de recursos financeiros;

XI - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco que não envolvam a transferência dc recursos
financeiros;

XII - conselho de politica pública: órgão criado pelo poder público
para atuar corno instância consultiva, na respectiva área de atuação, na
formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de
políticas públicas;

XIII - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar
e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial
de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor
ocupante dc cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da
administração pública;

XIV - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado
destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da
sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento,
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente do quadro de pessoal da administração pública;

XV - chamamento público: procedimento destinado a selecionar
organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de
colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório , do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;

XVI - bens remanescentes: os de natureza permanente
adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à
consecução do objeto, mas que a ele não sc incorporam;

XVII - prestação de contas: procedimento em que se analisa e se
avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento
do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos,
compreendendo duas fases:

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização
da sociedade civil;

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de
responsabilidade da administração pú blica, sem prejui2o da atuação dos
órgãos de controle.

Art. 4o As parcerias disciplinadas neste Decreto respeitarão, em
todos os seus aspectos, as normas especificas das políticas públicas setonais

relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuaçâo e
deliberação.

Art. 5o Não são aplicáveis às exigências deste Decreto, nos
termos da Lei 13.019 e alterações, no que couber:

I - aos contratos de gestão celebrados corn organizações sociais,
desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Federal n° 9.6373, de 15 de
maio de 1998;

II - aos convénios e contratos celebrados com entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do S \v , do art. 199, da
Constituição Federal;

III - aos termos de compromisso cultural referido no S 1°, do art.
9°. da Lei n° 13.018*. dc 22 de iulho de 2014;

IV - aos termos de parceria celebrados com organizações da
sociedade civil de interesse pú blico, desde que cumpndos os requisitos
previstos na Lei n* 9.790, de 23 de marco de 1999;

V - ãs parcerias entre a administração pública e os serviços
sociais autónomos.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6o Compete aos Secretários Estaduais, e aos dirigentes das
entidades da Administração Indireta do Estado do Amapá:

I - designar a comissão de seleção, a comissão de monitoramento
e avaliação e o gestor da parceria;

II - autorizar a abertura de editais de chamamento pú blico;

III - homologar o resultado do chamamento pú blico;
IV - celebrar termos de colaboração e fomento;
V - anular ou revogar editais de chamamento público;
VI - aplicar penalidades relativas aos editais de chamamento

público e termos de colaboração e fomento;
VII - autorizar alterações do termo de colaboração e fomento;
VIII * denunciar ou rescindir termo de colaboração e fomento;
IX - decidir sobre a prestação de contas final;
X - decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação

de Interesse Social , bem como sobre a instauração de chamamento público
dele decorrente.
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§ Io Quando o objeto da parceria se inserir no carnpo funcional
de mais de uma Secretaria Estadual, ou ente da Administração Indireta, a
celebração será efetivada conjuntamente pelos titulares dos órgãos ou
' Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais;

Esta I ei institui a Pol ítica Nacional de Cultura Viva, em conformidade com o caput do
art. 2J 5 da ron ^tiuncão l - cderal

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de d .reito privado, sem rins lucrativos, como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse P úblico.
entidades envolvidas, e o termo de colaboração ou fomento deverá especificar
as arribuições de cada partícipe .

§ 2° A competência prevista neste artigo poderá ser delegada,
vedada a suòdelegação.

§ 3o Não poderá ser exercida a delegação prevista no § 2W para a
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

CAPÍTULO III
TRANSPARêNCIA E CONTROLE

Art. 7o A administração pú blica deverá manter, em seu endereço
eletrónico oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, respeitando-se prazo de até cento e oitenta
dias após o respectivo encerramento.

Art. 8o A organização da sociedade civil deverá noticiar na
internet r cm locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a administração
pública.

Parágrafo ú nico Da relação de que trata o caput deverão constar
obrigatoriamente , também as seguintes informações:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria
e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número dc
inscrição nc Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da
Receita Federal do Brasil RFB;

III - descnçâo do objeto da parceria;

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

V - condição da prestação de contas da parceria, que deverá
informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi
apresentado, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com
recursos da parceria , o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o
respectivo exercício.

Art . 9o A administração pública deverá divulgar pela internet os
meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na
parceria.

Art . 10. A administração pú blica divulgará, na forma deste
regulamento, nos meios pú blicos de comunicação por radiodifusão de sons e
de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas
por organizações da sociedade civil , r.o âmbito dàs parcerias previstas nesta
Lei, mediante o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à
garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência.

§ 1° Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o
Conselho Regional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre
representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a
finalidade de divulgar boas práticas e dc propor e apoiar políticas c ações
voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas
nesta Lei.

§ zc Os demais entes federados também poderão criai" instânciaparticipativa, nos termos deste artigo.

§ 3 Os conselhos setoriais de políticas públicas e a

administração pú blica serão consultados quantq às políticas e ações voltadas
ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo
Conselho de que trata o caput deste artigo.

Art . 11. A Controladoria-Geral do Estado do Amapá - CGE
deverá divulgar pela internet as formas para apresentação de denúncia sobre
a aplicação irregular dos recursos transferidos.

CAPÍTULO IV
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO

Seção I
Dos Termos de Colaboração e de Fomento

Art. 12. O termo de fomento deve ser adotado pela
administração pública para a realização de planos de trabalho propostos por
organizações da sociedade civil que envolva a transferência de recursos
financeiros.

Art . 13. Para a celebração do termo de fomento, a Administração
Pública noticiará edital especificando os temas prioritários e a ação
orçamentaria, cujas metas e atividades deverão ser propostas pela organização
da sociedade civil, a qual deverá especificar , no plano de trabalho, o
detalhamento exigido nos termos do art. 22. da Lei n° 13.019/2014 com
alterações.

Art . 14. O termo de colaboração deve ser adotado peia
administração pública para consecução de planos de trabalho de sua
iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil
que envolva a transferência de recursos financeiros.

Art. 15. Com base no edital e na minuta de plano de trabalho
publicada pela Administração Pública , a organização da sociedade civil
interessada deverá apresentar sua proposta de plano de trabalho contendo as
informações exigidas no art . 22, da Lei n° 13.019/2014 com alterações,
inclusive com a forma de execução e quais serão os meios para alcance das
rnetas e objetivos constantes no edital, os valores necessários para realização
das atividades, e os indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem
utilizados para a aferição dos resultados, considerando-se os padrões minimos
definidos pelo órgão ou entidade pública responsável.

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão
apresentar propostas à administração pública para celebração de termo de
colaboração com organizações da sociedade civil.

Seção II
Do Procedimento quanto à Manifestação de Interesse Social

Art. 16. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social
(PMIS) mostra-se como instrumento por meio do qual as organizações da
sociedade civil , movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas à
Secretaria, cu ao ente da Administração Indireta competente sobre o objeto
para que esta avalie a possibilidade dc realização de urn chamamento pú blico
objetivando a celebração de parceria .

Art. 17. As Secretarias e entes da Administração Indireta só
receberão e conceberão propostas de parceria que atendam aos seguintesrequisitos:

I - identificação do interessado competente da proposta, por meio
de cópia do documento de identidade, se pessoa física, ou documentação quecomprove a representação, no caso de pessoa jurídica;

II - indicação do interesse pú blico envolvido;
III - diagnóstico da realidade que se ..quer modificar, aprimorar ou

desenvolver e , quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos
benef ícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

Art. 18. As Secretarias de Estado e entes da Administração
Indireta deverão publicar até a data limite de 30 de junho de cada exercício.

I - lista contendo as manifestações de interesse social recebidas,
com descrição da proposta, identificação do subscritor, data de recebimento; e

II - resultado da análise da viabilidade dc execução da proposta
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com dara de envio ao pretenso interessado.
Art . 19 . A realização do Procedimento de Manifestação de

Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento
público , que acontecera de acordo com os interesses da administração.

§ Io A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse
Social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a
celebração de parceria .

§ 2 a A proposição ou a participação no Procedimento de
Manifestação de Interesse Social não impõe óbice à organização da sociedade
civil de participar em eventual chamamento público subsequente.

§ 3o É vedado condicionar a realização de chamamento público
ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de
Manifestação de Interesse Social.

Seção III
Do Plano de Trabalho

Art. 20 . O Plano de Trabalho de parcerias celebrado mediante
termo de colaboração ou de fomento deverá atender aos requisitos impostos
pelo art. 22, da Lei Federal n° 13.019/ 14 com alterações, a saber:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria , devendo
ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e
melas a sereir. atingidas;

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou
projetos a serem executados;

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de
cumpnmento das metas a eles atreladas;

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição
do cumprimento das metas,

§ Io A importância financeira a ser repassada em parcela(s) ,
deve(ml estar devidamente justificado no Plano de Trabalho e não poderá
superar o montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) , salvo, em caso de
decisão consubstanciada da autoridade máxima da Secretaria Estadual , ou
ente ca Administração Indireta.

§ 2o Náo será exigida contrapartida financeira como requisito
para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e
serviços economicamente mensuráveis.

§ 3o Nas parcerias para execução de políticas pú blicas contínuas,
o plano de trabalho poderá prever os custos de desmobilização, que serão
cxccpcionalrnente aceitos na prestação de contas desde que efetuados dentro
do período de que a entidade parceira dispõe para prestação de contas final.

Seção IV
Do Chamamento Público

Art. 21. O edital do chamamento público náo poderá abdicar
das exigências disciplinadas nos artigos 23 e 24, da Lei Federal n° 1,3.019/ 14
corri alterações.

Art . 22 . Quando da celebração das parcerias previstas neste
Decreto, a Administração Pú blica deverá realizar chamamento público e
adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os
interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instancias
decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista na lei
13.019 c alterações, no qual se garanta a observância dos princípios da
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade , da probidade administrativa, da vincuiaçào ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública
estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes
caracteristicas:

I * objetos;

II - metas ;

III - custos;

IV - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de
resultados.

Art. 23. Exceto nas hipóteses previstas neste Decreto, a
celebração de termo dc colaboração ou de fomento será precedida de
chamamento público vollado a selecionar organizações da sociedade civil que
tomem mais eficaz a execução do objeto . ;

§ lu O edital do chamamento pú blico especificará, no mínimo:
I - a programação orçamentaria que autoriza e viabiliza a

celebração da parceria;

II - o objeto da parceria;

III - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de
apresentação das propostas;

IV - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas,
inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a
cada um dos criténos estabelecidos, se for o caso;

V - c valor previsto para a realização do objeto;

VI - as cundições para interposição de recurso administrativo;
VII - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a

parceria;

VIII - de acordo com as caracteristicas do objeto da parceria ,
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzidas e idosas.

)

§ 2o É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância
impertinente ou irrelevante para o especifico objeto da parceria, admitidos:

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por
concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na
unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria;

II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a
abrangcnr.ia da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme
estabelecido nas políticas setoriais .

Art. 24. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do
sitio oficial da administração pú blica na internet, com antecedência mínima de
trinta dias.

Art. 25. A Comissão de Seleção deverá avaliar o grau de
adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou ação em que
se insere o tipo de parceria e ao valor de referência constante do chamamento
público, bem como a capacidade técnica e operacional e a experiência prévia
das organizações da sociedade civil, necessárias para o desenvolvimento das
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas, critério
obrigatório de julgamento.

§ Io As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção
previamente designada, nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo
conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos
específicos.

§ 2o Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa
que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos,
uma das entidades participantes do chamamento pú blico. cons:derando-se
relação jurídica, dentre outras:

I - ser ou ter sido associado ou dirigente da organização da
sociedade civil;

II - ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por
afinidade, dos administradores da organização da sociedade civil;

III - ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço
com a organização da sociedade civil;

F. - ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer
organização da sociedade civil participante do processo seletivo.

§ 3o Configurado o impedimento previsto no § 2o, deverá ser
designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do
substituído.

§ 4o A administração pública homologará e divulgará o resultado
do julgamento em página do sítio previsto no art. 26, nos termos da Lei n°
13.019 e alterações.

§ 5° Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que
não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento
público.

§ 6o Ressalte-se que a homologação não gera direito para a
organização da sociedade civil à celebração da parceria.

Art . 26. Somente depois de encenada a etapa competitiva e
ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos
documentos que comprovem o atendimento peia organização da sociedade civil
selecionada dos requisitos previstos nos artigos 33 e 34, da referida Lei
Federal.

§ Io Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada
não atender aos requisitos exigidos nos artigos 33 e 34. da lei federal, aquela
imediatamente mais bem classificada poderá scr convidada a aceitar a
celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.

§ 2° Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos
do § Io aceite celebrar a parceria, proceder-se-â á verificação dos documentos
que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33 e 34, da
Lei Federal.

Art. 27. Registre-sc que os termos (colaboração ou de fomento)
que envolva recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis
orçamentarias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem
chamamento pú blico, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o
objeto envolver a celebração dc comodato, doação de bens ou outra forma de
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo
chamamento pú blico observará o disposto neste Decreto.

Art. 28. Os projetos apresentados serão julgados por Comissão
de Seleção, que será designada pelo órgão ou entidade repassadora de
rccursos^om composição de. pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros,
como sendo servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de
pessoal da Administração Pública Estadual, sendo que, na medida do possivel ,
deverá ser assegurada a participação de servidores das áreas finalisticas dos
órgãos ou entidades repassadores de recursos.

Art. 29. A Comissão de Seleção, para verificar a comprovação da
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil, bem como
de sua experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria
ou de objeto de natureza semelhante, poderá se basear em quaisquer dos
seguintes documentos, sem prejuizo de outros:

I - instrumentos similares firmados com órgãos e entidades da
Administração Pública, cooperação internacional, empresas ou com outras
organizações da sociedade civil;

II - declarações de conselhos de poLiticas públicas, órgãos
públicos ou universidades;

III - declarações de redes, organizações da sociedade civil ,
movimentos sociais ou empresas pú blicas ou privadas;

IV - declaração, sob as penas da lei , firmada pela mesma pessoa
física a que se refere ao artigo 34 da lei federal, sobre a experiência prévia e a
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil ,
acompanhada de relatório das atividades por ela já desenvolvidas;
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V - prémios nacionais ou internacionais recebidos pela
organizarão da sociedade civil ;

VI - publicações e pesquisas realizadas pela organização da
sociedade civil ;

VII - a aferição da capacidade técnica dos profissionais
responsáveis pela execução do objeto ou do quadro de pessoal do proponente
que ficará diretamente envolvido na consecução do ajuste; ou

VIII - a estrutura física do proponente e a disponibilização de
equipamentos e materiais necessários ao cumprimento do objeto.

Art. 30. Terminado o prazo para envio dos projetos, a unidade
que promove o chamamento público deverá publicar no Diário Oficial do
Estado, listagem contendo o nome de todas as organizações da sociedade civil
interessadas, com o seu respectivo CNPJ.

§ l5 No caso de empate no julgamento dos projetos apresentados,
se o editai não prever nenhum critério de desempate, será realizado sorteio.

§ 2° Terminado o procedimento acima e não tendo havido
sucesso na aceitação do convite, será verificada a aceitabilidade do segundo
melhor projeto, e assim sucessivamente , até que se apure projeto que atenda
aos requisitos do edital.

Art. .31. Apos a publicação do resultado do julgamento pela
comissão de seleção, os interessados terão o prazo dc três dias para
apresentar recurso, e os demais interessados terão igual prazo para
apresentar contra-razões.

§ Io A comissão de seleção poderá reformar a sua decisão ou
encaminhar o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para
decidir.

§ 2o Das decisões da comissão de seleção caberá um único
recurso, à autoridade competente.

Art . 32 . A Administração Pú blica homologará e divulgará o
resultado do chamamento com a lista classificatória das organizações
participantes em página do sítio oficial da Administração Pública na internet e
no Diário Oficial do Estado.

Art. 33. A administração pública poderá dispensar a realização
do chamamento público:

I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de
paralisaçã o de atividades de relevante interesse pú blico, pelo prazo de até 180
Icento e oitenta dias) ;

II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação
da ordem pública ou ameaça à paz social;

III - quando se tratar da realização de programa de proteção a
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança;

IV - r.o caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de
educação, saúde e assistência social , desde que executadas por organizações
da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política .

Art . 34. Será diagnosticado como inexigível o chamamento
pú blico r.a hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da
sociedade civil , em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as
meras soriienle puderem ser atingidas por uma entidade especifica ,
especialmente quando :

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em
acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as
instituições que utilizarão os recursos;

II ' a parceria decorrer dc transferência para organização da
sociedade civil que esteja autorizada ern lei na qual seja identificada
expressa mente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da
subvenção prevista na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 , e no disposto no
art . 26, da Lei Complementar nD 101, de 4 de maio de 2000.

Art . 35. Nas hipóteses dos artigos 30 e 31, da Lei Federal 13.019
e alterações, a ausência de realização de chamamento público será
devidamente justificada pelo administrador público.

§ 1° Sob pena de caracterizar nulidade do ato de formalização de
parceria prevista nesta Lei , o extrato da justificativa previsto no caput deverá
ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da
administração pública na internet e , eventualmente, a critério do
administrador público, também no meio oficial dc publicidade da
administração pública.

§ 2° Admite-se a impugnação á justificativa, apresentada no
prazo dc (05) cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser
analisado pelo administrador publico responsável em até cinco dias da data do
respectivo protocolo.

§ 3° Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato
que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e
será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento
público, conforme o caso.

§ 4 n A dispensa e assim como a mexigibilidade de chamamento
pú blico , bem como o disposto no art. 29, da Lei nu 13.019 e alterações, não
afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei.

Seção V
bos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de

Fomento

Art . 36. Visando à ceiebraçáo das parcerias previstas r.este
Decreto, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de
organização interna dispostas no artigo 33 e apresentar documentos previstos
no art . 34, ambos da Lei Federal n° 13.019/ 2014, alterada pela Lei n°
13.204/ 2015, observando- se:

I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de

)

relevância pú blica e social;

II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
património líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual naturezaque preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

IV - possuir:

a) no minimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro
ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos
Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução
desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma
organização atingi-los;

b| experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante;

c) instalações, condições materiais c capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

§ Io Na celebração de acordos de cooperação, somente será
exigido o requisito previsto no inciso I deste Decreto.

§ 2o Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I
e III as organizações religiosas.

§ 3o Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V ,
não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.

d) visando à celebração das parcerias, as organizações da
sociedade civil deverão apresentar:

I - certidões de regularidade fiscal , previdenciána, tributá ria , de
contribuições e de divida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada
ente federado;

II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de
registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou,
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial;

III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com

endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB de cada um deles;

V - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona
no endereço por ela declarado.

Art. 37. A celebração e a formalização , tanto do termo de
colaboração, quanto de fomento, dependerão da adoção das seguintes
providências pela administração publica

I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses
previstas neste Decreto;

II - indicação expressa da existência de prévia dotação
orçamentária para execução da parceria;

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais
e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram
avaliados e são compatíveis com o objeto;

IV - aprovação do plano de trabalho a ser apresentado.
V - emissão de parecer de órgào técnico da administração

pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de

parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização, em mútua cooperação, da parceria prevista neste Decreto;

c) da viabilidade de sua execução;
d ) da verificação do cronograma de desembolso;
c) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem

utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos
procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução fisica e
financeira, no cumprimento das metas e objetivos;

f) da designação do gestor da parceria;
%
f g) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da

parceria;

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessona ou
consultoria jurídica ria administração pública acerca da possibilidade de
celebração da parceria.

§ Io Não será exigida contrapartida financeira como requisito
para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e
serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo
de colaboração ou de fomento

§ 2o Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam,
respectivamente, os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração
da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos
ressalvados ou, mediante ato formal , justificar a preservação desses aspectos
ou sua exclusão.

§ 3o Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente
pú blico ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

§ 4o Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos
e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria,
o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar
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promessa de transferência da propriedade à administração pública, na
hipótese de sua extinção.

§ 5o Será impedida de participar como gestor da parceria oucomo membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos
últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma)
das organizações da sociedade civil partícipes.

§ 6o Configurado o impedimento do § 5o, deverá ser designado
gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do
substitu ído

Ari . 38, É possível a atuação em rede, por duas ou mais
organizações da sociedade civil , mantida a integral responsabilidade da
organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a
organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de
colaboração possua:

I - CNPJ, com mais de cinco tmos de inscrição;
II - capacidade técnica e operacional para supervisionar e

orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em
rede.

Parágrafo único . A organização da sociedade civil que assinar o
termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede
para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da
respectiva formalização:

I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e
fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou
do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de
contas;

II - comunicar à administração pública em até 60 (sessenta) dias
a assinatura do termo de atuação em rede.

Art. 39. Aos bens remanescentes da parceria, haverá a
obrigatoriedade quanto à destinaçáo dos mesmos.

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com
recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados
quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e
na legislação vigente.

Ari . 40. Os termos de parcerias aqui tratados somente
produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio
oficial de publicidade da administração pú blica.

Seção VI
Das Vedações

Art. 41. É vedada, a celebração de qualquer modalidade de
parceria prevista neste Decreto com a organização da sociedade civil que se
enquadre no previsto no artigo 39, da Lei Federal n° 13.019/14, com
alterações, bem como:

I - à organização da sociedade civil que river dentre seus
dirigentes servidor ou empregado da Administração Pública Estadual direta ou
indireta, bem como ocupantes de cargo em comissão;

II - à organização da sociedade civil que estiver inscrita no CADIN
Estadual , exceto nos casos em que não houver transferência de recursos
financeiros.

Parágrafo único. Para os fins do art. 39, III , da Lei Federal n°
13.019/ 14, com alterações, considera-se dirigente de órgão ou entidade da
Administração Pública o titular da unidade orçamentaria, Secretário Adjunto,
Chefe de Gabinete, dirigente de ente da Administração Indireta e aqueles que
detêm competência delegada para a celebração de parcerias.

Art. 42. Também fica vedada a formalização de parcerias
previstas neste Decreto que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta
ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de
exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no artigo 33, da Lei
13.019 e alterações, serão celebrados nos termos deste Decreto, as parcerias
entre a administração pública e:

IJ organização da sociedade civil:
a) entidade privada sem fins lucrativos;

b|sociedades cooperativas na Lei n° 9867/1999;
c) organizações religiosas com atividades ou projetos de interesse

pú blico.

CAPÍTULO V
DA eXECUÇAO DAS PARCERIAS

Seção I
Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos

Art. 43. Os recursos serão recebidos e movimentados de acordo
com o contido na Lei Federal n° 13.019/ 14 com alterações, e nos termos deste
Decreto.

§ D Os recursos recebidos serão obrigatoriamente depositados e
geridos em conta corrente específica, determinada pela administração pública,
isenta de tarifa bancária na instituição financeira, isto é, será feita
exclusivamente entre as instituições financeiras oficiais.

§ 2= Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no
objeto da parceria , estando sujeito às mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos.

Art . 44. Por ocasião do término da parceria , isto é, da conclusão,
denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo

)

improrrogável de 30 (trinta dias) , sob pena de imediata instauração de
tomada de contas especial do responsável , providenciada pela autoridade
competente da administração pública.

§ Io Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será
realizada mediante transferência eletrónica sujeita à identificação do
beneficiário final e ã obrigatoriedade de depósito em sua conta corrente
(bancária).

§ 2o Excepcionaimente, poderão ser feitos pagamentos em
espécie, atendidos os requisitos do § 2o, do artigo 53, da Lei Federal n°
13.019/ 14 e alterações, desde que devidamente justificado pelo da
administração pública, através de seu agente público competente.

Art . 45. Os custos indiretos para execução da parceria não se
confundem com despesas exclusiva e diretamente atribuídas ao seu objeto ,
inclusive as de natureza administrativa vinculadas à implementação direta de
rotinas para o cumprimento de obrigações decorrentes da parceria, ainda que
sejam de natureza jurídica, contábil ou de auditoria, bem como os custos
referentes à locação de imóvel necessário à instalação de serviços públicos de
natureza contínua, nos casos de parcerias que tenham por objeto a
viabilização desses serviços.

Art. 46. O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria
autoriza o reembolso das despesas despendidas e devidamente comprovadas
pela entidade, no cumprimento das obrigações assumidas por meio do plano
de trabalho.

Art. 47. A Administração Pública poderá autorizar, após
solicitação formalizada e fundamentada da organização da sociedade civil, o
remanejamento de recursos do plano de trabalho, dentro de cada categoria
económica da despesa corrente ou de capital, durante a vigência do termo de
colaboração e do termo de fomento, desde que:

I - os recursos continuem sendo utilizados para a consecução do
objeto pactuado;

II - o remanejamento ocorra dentro de cada categoria económica
da despesa corrente ou de capital;

III - os aumentos ou diminuições não ultrapassem 25% (vinte e
cinco por cento) do valor originalmente aprovado no plano de trabalho para
cada item;

IV - não seja alterado o valor total do termo dc colaboração ou do
termo de fomento; e,

V - seja apresentado com, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência do término da vigência.

§ Io A Administração Pública terá o prazo de 30 (trinta) dias para
se manifestar sobre a solicitação de remanejamento do plano de trabalho da
parceria.

§ 2o Poderão ser solicitados esclarecimentos durante a análise da
solicitação de remanejamento, hipótese em que o prazo de que trata o § Io
deste artigo ficará suspenso.

§ 3o A organização da sociedade civil poderá solicitar a inclusão
de novos itens orçamentários, desde que não altere o orçamento total
aprovado.

§ 4o Quando não autorizado o remanejamento previsto neste
artigo, caberá recurso à autoridade máxima do órgão repassador, ou à
autoridade para a qual tal competência foi delegada, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 48. As contratações de bens e serviços pelas organizações
da sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela
Administração Pública Estadual, deverão observar os princípios da legalidade,
da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade,
da eficiência, da isonomia, da publicidade, da ra7x>abilidade e do julgamento
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o
regulamento dc compras c contratações aprovado para a consecução do objeto
da parceria.

§ Io Os regulamentos de compras e contratações deverão
estabelecer procedimentos mínimos, de forma a resguardar a adequada
utilização dos recursos da parceria.

§ 2o Quando houver indícios de inadequação dos valores pagos
pela organização da sociedade civil com recursos da parceria, poderá o gestor
público questioná-los, desde que justificadamente .

§ 3o A Controladoria-Geral do Estado, poderá sugerir padrões de
regulamento de compras e contratações, sendo estes indicados como modelos,
que poderão ser adotados pelas organizações da sociedade civil para execução
dos termos de colaboração e de fomento, os quais serão considerados
prçviamente aprovados para fins de cumprimento deste Decreto.

Seção II
Do Monitoramento e Avaliação

Art, 49, A Comissão de Monitoramento e Avaliação é instância
administrativa colegiada de apoio e acompanhamento da execução das
parcerias celebradas por órgãos e entidades da administração pú blica
estadual , cujas atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos
procedimentos, da padronização de objetos, custos e indicadores, unificação
dos entendimentos, priorização do controle de resultados e avaliação e
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento.

§ Io Para a implementação do disposto no caput, a administração
pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou
firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de
aplicação dos recursos.

§ 2o Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a
administração pú blica realizará, sempre que possível , pesquisa de satisfação
com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como
subsidio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos
pactuados, bem como na reorientaçào e no ajuste das metas e atividades
definidas.
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Art . 50. A administração pública emitirá, obrigatoriamente,
relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante
termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de
monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente
da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela
organização da sociedade civil .

§ Io O relatório técnico de monitoramento e avaliação da
parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter os requisitos
previstos no parágrafo V , do art. 59, da Lei Federai 13.019/ 2014 e alterações,
a saber :

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
II - aná lise das atividades realizadas, do cumprimento das metas

e do impacto do benefício social obtido cm razão da execução do objeto até o
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração
pú blica;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas,
quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

§ 2o No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos
específicos, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos
conselhos gestores, respeitadas as exigências deste Decreto.

Art . 51. As ações dc monitoramento e avaliação terão caráter
preventivo e saneador, para apoiar a boa e regular gestão das parcerias,
devendo o termo de colaboração ou termo de fomento prever procedimentos de
monitoramento e avaliação da execução de seu objeto, a serem realizados pelo
órgão ou entidade pública .

Art. 52. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública
e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e
fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de
atuação existentes em cada esfera de governo.

Seção VIII
Das Obrigações do Gestor

Art. 53. O gestor da parceria , cujas atribuições são aquelas
previstas no artigo 61, da Lei Federal nc 13.019 / 14 com alterações, deverá ter
conhecimento técnico adequado e será designado pela autoridade competente
no mesmo ato que autorizar a celebração da parceria, ou mediante portaria .
São obrigações do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e
de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
áetectados;

III • emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art . 59 da referida Lei Federal coiri
alterações;

IV - disponibilizar materiais c equipamentos tecnológicos
necessários à consecução das atividades de monitoramento e avaliação.

Art . 54. Se houver inexecução por culpa exclusiva da
organização da sociedade civil, a administração pública poderá,
exclusivamente para assegurai* o atendimento de serviços essenciais à
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim
de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens pú blicos err; poder da organização da
sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que
concedeu direitos de uso de tais bens;

II assumir a responsabilidade pela execução do restante do
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que
íoi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.

Parágrafo ú nico. Na hipótese de o gestor da parceria deixar de scr
agente pú blico ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador
público devera designar novo gestor , assumindo, enquanto isso não ocorrer ,
todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTA5

Seção I
Normas Gerais

Art. 55. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as
regras previstas neste Decreto, além de prazos e normas de elaborações
constantes do instrumento dc parceria e do plano de trabalho.

§ Io A Administração Pública fornecerá manuais específicos às
organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo
como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos.

§ 2° Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no
§ 1" deste artigo devem ser previamente informadas à organização da
sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação.

Art . 56. A prestação de contas apresentada pela organização da

)

sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria
avaliai- o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas c a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período
de que trata a prestação de contas.

§ Io Os dados financeiros serão analisados com o intuito de
estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, bem como a
conciliação das despesas com a movimentação bancária demonstrada no
extrato.

§ 2o Serão glosados nas prestações de contas os valores que
forem aplicados em finalidades diversas das previstas no instrumento, bem
como os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

§ 3o A análise da prestação dc contas deverá considerar a
verdade real e os resultados alcançados.

Art . 57. A prestação de contas e todos os atos que dela
decorram, dar-se-á, sempre em plataforma eletrónica, permitindo a
visualização por qualquer interessado ,

Art . 58. As organizações da sociedade civil deverão apresentar
os seguintes documentos para fins de prestações de contas parciais e final:

I - relatório de execução do objeto , elaborado pela organização da
sociedade civil , contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o
cumprimento do objeto e o comparativo dc metas propostas com os resultados
alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou
do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho;

III - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado
pela comissão dc monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade
do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do
termo de colaboração ou de fomento;

IV - notas e comprovantes fiscais, emitidos em nome da
organização da sociedade civil ;

V - extrato bancário da conta especifica vinculada à execução da
parceria,

VI - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária
específica, quando houver;

VII - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos,
vídeos ou outros suportes, quando couber;

VIII - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos,
quando for o caso;

IX - lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o
caso.

1Art. 59. O gestor da parceria, com o apoio dos setores técnicos
competentes c com base nos relatórios produzidos no período, emitirá um
parecer técnico para cada prestação de contas parcial apresentada e pelo
menos um relatório lécnico de monitoramento e avaliação a cada 12 (doze)
meses, conforme dispuser o instrumento de parceria, assegurando-se a
realização de ao menos um relatório técnico de monitoramento e avaliação do
cumprimento das metas, no decorrer da parceria

§ Io No caso de parcela única, será emitido parecer técnico
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto, que será
submetido à aprovação da autoridade competente.

§ 2o No caso de previsão de mais de 1 (uma) parcela, a
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas parcial ,
para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto vinculadas à
parcela liberada e da liberação da parcela subsequente.

§ 3o A análise da prestação de contas de que trata o § 2’ deste
artigo, deverá ser feita no prazo definido no plano de trabalho aprovado, c não
compromete a liberação da parcela de recursos subsequente.

§ 4o Para os fins do quanto previsto no artigo 49, da Lei Federal
n" 13.019/ 2014 com alterações, será obrigatória a prestação de contas ao
término de cada exercício.

I - os resultados já alcançados e seus benefícios:
II - os impactos económicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a
conclusão do objeto pactuado.

§ 5o O relatório técnico de monitoramento e avaliação obedecerá
ao disposto no art. 59, da Lei Federal n° 13.019/2014 com alterações e será
homologado pela comissão de monitoramento e avaliação no prazo de até 30
(trinta) dias.

Art . 60. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma
eletrónica prevista no art. 66, da Lei Federal 13.019/2014, desde que
possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, se for
o caso, serào considerados originais para os efeitos de prestação dc contas.

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do
dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em
seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Art. 61. A análise das prestações de contas das parcerias cujo
valor total seja abaixo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), poderá ser feita
da seguinte forma, a critério do gestor:

I - análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do
objeto e atingimento dos resultados pactuados no plano de trabalho aprovado
pela Administração Pública Estadual, devendo o eventual cumprimento parcial

•ser devidamente justificado;
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II - análise financeira: verificação da conformidade entre o total

de recursos repassados, inclusive rendimentos financeiros, e os valores
máximos das categorias ou metas orçamentarias, executados pela organização
da sociedade civil, de acordo com o plano de trabalho aprovado, bem como
conciliação das despesas com extrato bancáno, de apresentação obrigatória.

§ Io Para decisão quanto á adoção do procedimento simplificado
contido neste artigo , levará o gestor em consideração, dentre outros aspectos:

a ) o histórico da correção de prestação de contas apresentadas
anteriormente, em outras parcerias ou na mesma;

b) se a organização ca sociedade civil parceira foi sancionada
com alguma das penalidades previstas no art. 73, da Lei n° 13.019/ 14 com
alterações;

cj há quanto tempo a organização da sociedade civil parceira
mantêm parceria com a Administração Estadual.

§ 2° Havendo indícios de irregularidade durante a análise da
execução GO objeto da parceria, o gestor público poderá, mediante justificativa,
rever o ato de aprovação e proceder à análise integral dos documentos fiscais
da prestação de contas.

§ 3o Para fins de cumprimento do art . 67, da Lei n° 13.019 / 2014
com alterações, o gestor público deverá atestar a regularidade financeira e de
execução do objeto da prestação de contas.

§ 4o O gestor è responsável pela decisão administrativa tratada
no caput e § Io deste artigo, inclusive sob a ótica da configuração de ato de
improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso XX, da Lei n°
8.429/926, com a redação dada pela Lei n° 13.019/ 14 com alterações.

Seção II
Dos Prazos

Art. 62. A organização da sociedade civil prestará contas da boa
e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a
partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a
duração da parceria exceder um ano.

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

§ 2C O disposto no caput não impede que a administração pública
promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da
parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.

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

§ 4G O prazo referido no caput. poderá ser prorrogado por até 30
(trinta|dias, desde que devidamente justificado.

§ 5° A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela
administração pública observará os prazos previstos neste Decreto, devendo
concluir , aliernativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata

instauração de tomada de contas especial.

5 Dispõe sobre as sanções aplicáveis nos agentes públicos nos casos de enriquecimento il ícito no exerc ício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pú blica direta, indireta ou liindacional e da
outras providências

§ 6U As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação
de contas serão registradas cm plataforma eletrónica de acesso pú blico,
devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras
parcerias com a administração pú blica, conforme definido em regulamento.

§ 7o Na hipótese de devolução de recursos, a guia de
recolhimento deverá ser apresentada juntamente com a prestação de contas.

§ 8!‘ Após a prestação de contas final, sendo apuradas pela
Administração, irregularidades financeiras, o valor respectivo deverá ser
restitu ído no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

§ 9° São consideradas falhas formais, para fins de aprovação da
prestação de contas com ressalvas, sem preju ízo de outras:

I - a ausência de atendimento às regras previstas no regulamento
de compras c contratações aprovado pela administração para consecução da
parceria, desde que em caráter excepcional e devidamente justificado em razão
da peculiaridade das atividades ou da localização onde as ações da parcerta
são realizadas;

II - a cxtrapolaçào, sem prévia autorização, dos valores
aprovados para cada despesa prevista no plano dc trabalho, desde que
justificado e que não ultrapasse 15% (quinze por cento) do inicialmente
estipulado, respeitado o valor global da parceria ;

III - a ausência de emissão de documento fiscal da contratação
de fornecedores ou aquisição de bens em nome da organização da sociedade
civil celebrante, nas hipóteses dc ações realizadas em rede, desde que seja
emitido o documento em nome da organização da sociedade civil executante
da parceria.

§ 10. As contas serão rejeitadas nos casos previstos no art. 72, III
da Lei Federal nG 13.019/ 14 com alterações, bem como:

I quando não for executado o objeto da parceria;
II - quando os recursos forem aplicados em finalidades diversas

das previstas na parceria.

§ 11. No caso do parágrafo anterior , da decisão que rejeitar as
contas prestadas caberá um único recurso à autoridade hierarquicamente
superior, a ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação
da decisão.

§ 12 . A rejeição da prestação de contas deverá ser registrada cm

)
plataforma eletrónica de acesso pú blico, e impedirá a celebração de futuras
parcerias com a Administração Pública Estadual, até que seja quitado o
débito.

Art. 63. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de
contas, a organização da sociedade civil será notificada, devendo ser concedido
o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por
igual período, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1® A notificação deverá ser dirigida ao gestor responsável pela
entidade, indicado no instrumento celebrado, sendo-lhe garantido o direito ao
contraditório e ampla defesa.

§ 2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou
da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa
competente , sob pena de responsabilidade -solidária, deve adotar as
providencias _para apuração dos fatos , identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente.

§ 3° Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária
e juros, na forma da legislação.

§ 4o O débito decorrente da ausência ou rejeição da prestação de
contas será inscrito no órgão Estadual credenciado, por meio de despacho da
autoridade competente.

Art . 64. A administração pública apreciará a prestação final dc
contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da
data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela
determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

§ Io O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que
as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data postenor
ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a
ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

li - nos casos em que não for constatado dolo da organização da
sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária ,
impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados,
no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi
ultimada a apreciação pela administração pú blica.

Art. 65. As prestações de contas serão avaliadas pelos critérios
abaixo relacionados:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconómico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§ Io O administrador público responde pela decisão sobre a

aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu
conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico,
financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegação.

§ 2o Quando a prestação de contas for avaliada como irregular,
após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao eràno
seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto
descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da
organização, cuja mensuração económica será feita a partir do plano de
trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso
de restituição integral dos recursos.

CAPÍTULO VII
DA ALTERAÇÃO. DENÚ NCIA E RESCISÃO

Art. 66. A critério da Administração admite-se a alteração da
parceria,

^
devendo a proposta ser acompanhada de revisão do plano dc

trabalho,fdesde que não seja transfigurado o objeto da parceria.
Art. 67, A vigência da parceria poderá ser alterada mediante

solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada à administração pública em, no m ínimo, 30
(trinta) dia antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo ú nico. A prorrogação de oficio da vigência do termo de
colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando
ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato
período do atraso verificado.

Art . 68. Para a prorrogação de vigência das parcerias celebradas
de acordo com as normas da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações, é
necessário parecer da área técnica competente atestando que a parceria foi
executada a contento ou justificando o atraso no início da execução ,

Parágrafo único. A manifestação dos setores técnicos deverá ser
encaminhada para análise jurídica, previamente à deliberação da autoridade
competente.

Art. 69. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para
alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao
plano de trabalho original .

Art. 70. Os termos de colaboração e termos de fomento poderão
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ser denunciados a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram
voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de
permanência ou sancionadora dos denunciantes

§ Io Deverá constar do edital de chamamento que na hipótese de
desistência ou denúncia imotivada a organização da sociedade civil estará
obrigada ao ressarcimento dos preju ízos comprovadamente experimentados,
se houver dolo cu má-fé.

§ ‘2° Constitui motivo para rescisão da parceria o inadimpicmento
injustificado das cláusulas pactuadas, e também quando constatada:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o plano de
trabalho;

II - a falta de apresentação das prestações de contas parciais, nos
prazos estabelecidos.

CAPÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES

Das Sanções Administrativas à Entidade

Art . 71 . Pela execução da parcena em desacordo com o plano de
trabalho e com 'as normas deste Decreto e da legislação específica, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil , as sanções previstas no art . 73, da Lei Federal n° 13.019/2014
com alterações:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por
prazo nã o superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento
pú blico ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade , que será concedida sempre que a organização da
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§ 1° Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de
infração relacionada ã execução d2 parceria.

§ 2o Na aplicação de penalidades, serão observados os seguintes
procedimentos:

I - proposta de aplicação da pena , feita pelo gestor da parceria,
mediante caracterização da infração imputada à organização da sociedade
civil, e exposição dos motivos condutores a tal proposta;

II - notificação à organização da sociedade civil para
apresentação do defesa no prazo de cinco dias úteis, exceto quando se tratar
de penalidade dc declaração de inidoneidade, caso em que o prazo para defesa
será de dez dias ú teis;

IH - manifestação dos órgàos lécnicos sobre a defesa
apresentada, em qualquer caso, e da área jurídica, quando se tratar de
possibilidade de aplicação das sanções previstas nos incisos II e 111, do art . 73,
da Lei Federal n" 13.019/ 14 com alterações;

IV - decisão da autoridade competente que, no caso de
advertência, è o gestor da parceria, e no caso de suspensão do direito de
participação em chamamento público e declaração de inidoneidade é a
autoridade máxima do ente da Administração Indireta ;

V - intimação ca organização da sociedade civil acerca da
penalidade aplicada;

VI - observância do prazo de quinze dias para interposição de
recurso.

§ 3o As notificações e intimações de que trata este artigo serão
publicadas no Diário Oficial do Estado e encaminhadas ã organização da
sociedade civil preferencialmente via correspondência eletrónica.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 72. O processamento das compras c contratações que
envolvam recursus financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado
por meio de sistema eletrónico disponibihzado pela administração pú blica às
organizações da sociedade civil, aberto ao pú blico via internet, que permita aos
interessados formular propostas.

Art. 73. As parcerias existentes no momento da entrada em
vigor d deste Decreto permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo
de sua celebração, sem preju ízo da aplicação subsidiária deste Decreto,
naquilo em que for cabível, desde que em beneficio do alcance do objeto da
parceria.

§ Io As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de
oficio, no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração
pública, por período equivalente ao atraso.

§ 2o As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data
de entrada em vigor deste Decreto, ou prorrogáveis por período superior ao
inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entrada em
vigor deste Decreto, serão , alternativamente:

I - substituídas pelos instrumentos previstos nos artigos 16 ou
17, conforme o caso;

II - objeto de rescisão unilateral pela administração pública.

Art . 74. Não se aplica ãs parcerias regidas por este Decreto o
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo ú nico. São regidos pelo art. 116, da Lei n° 8.666 , de
21 de junho de 1993, convénios:

I - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas;
II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3o

da Lei n° 13.019 e alterações.

Art . 75. As organizações da sociedade civil farão jus aos
seguintes benefícios, independentemente de certificação:

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por
cento) de sua receita bruta;

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis,
apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

III - distribuir ou prometer distribuir prémios, mediante sorteios,
vale-brindes, concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de
arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio.

Art . 76. Os benefícios previstos no art. 75, deste Decreto, serão
conferidos às organizações da sociedade civil que apresentem entre seus
objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades:

I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do património

histórico e artístico;
III - promoção da educação;
IV - promoção da saúde;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável;

VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento económico c social e combate

à pobreza;

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio
produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e
crédito;

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e de outros valores universais;

XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins
exclusivamente religiosos;

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento dc tecnologias
alternativas, produção c divulgação dc informações e conhecimentos técnicos
e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do
art. 75, a participação em campanhas de interesse político-partidário ou
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art . 77. Este Decreto er.tra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, oC dc fevereiro de 2017

ANTÔNÍO WALDEZ 60ESpA SILVA
II Govemadcr

DECRETO N° DE 06 D6 FEVEREIRO DE 2017

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 n° 1.335, de 18 de maio de 2009, e tendo em vista o contido
no Of ício n° 143/2017-GAB/SEJUSP,

R E S O L V E :

Art . Io Nomear o SD BM Eliezer Ferrelra Nogueira para exercer
a função comissionada de Motorista do Secretário/Gabinete, Código CDI- 2 , da
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, a contar de 13 de janeiro
de 2017.

Art . 2o O referido cargo é considerado de natureza Policial
Militar, para todos os efeitos, quando ocupado por Policial Militar, conforme o
Decreto n° 2053, de 23/04/15.

Art . 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá, C& de fevereiro de 2017

/fpjt
ANTôNIO|FALDEZGS^£<- SILVA

IIGovernador
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Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete Civil
Marcelo Ignácio da Roza

P O R T A R I A N° 005/2017-GAB/GOV

Art.1=- DESIGNAR OS servidores, BENJAMIN MARSHAL
PINHEIRO PAES , Motorista Oficial e Responsável pelo Setor de
Material e Património GAMP/POLITEC, e WANDERLEI
MARTINS DA SILVEIRA SILVA, Agente Administrativo, se
deslocarem da sede de suas atividades, até os municípios de
Tartarugaiz nho/AP, de 01/01 a 04/01/2017. Laranjal do Jari/AP
16/01 a 19/01/2C17 e de 23/01 a 27/01/2017 no Oiapoque/AP
pa-a fazer Inventado Patrimonial da POLITEC.

Art.2°- Esta portaria ertra em vigor na data de sua emissão,
revogando-se as disposições em contrâro. Providencie o
Departamento Administrativo os trâmites para o cumprimento do
disposto nesta Portaria, assim como diárias podendo ser
revogada a quaiquer tempo a critério pela autoridade
competente.

OLIVEIRA - ME - CNPJ N° 05.903.247/0001-31.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FONTfc 001.
PROGRAMA DE TRABALHO 2526. ELEMENTO DE
DESPESA 3390.39.
VALOR COM RATADO: RS 105.000,00 (cento e
cinco mil reais).

Macapá-AP. 06 de fevereiro de 2017.
Duratânia Vjiana da Silva
Presidente qa CPL/DGPC

Decreto n. 0452/2015

O CHEFE DE GABINETE DO
GOVERNADOR, no uso da faculdade de
delegação, que lhe é conferida pelo inciso
II, do art. 123, da Constituição Estadual e
Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e
tendo em vista o teor do Memo n°
03/2017-GPl,

R E S O L V E :

RegisLe-se. publique-se e cumpra-se

Macapá-AP., 03 de fevereiro de 2017.

DiretorPr^s/dente da^Pqlfia Técnico Cientifica

Secretarias de Estado

Polícia Civil
Del. Maria de Lourdes Sousa

Educação
Maria Goreth da Silva e Sousa

PORTARIA N° 0016/2017- GAB/SEED

Homologar o deslocamento do
servidor JOSENILDO MENDES DA SILVA,
Gerente Geral do Projeto “ Integração” ,
Código CDS-3, que viajou da sede de suas
atribuições Macapá-AP, até o município
de Oiapoque-AP, a fim de acompanhar as
ações governamentais com a presença do
Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, no referido município, no período
de 14 a 17.01.17.

A
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR,
em Macapá -AVf ) 0f3 Iro de 2017.

y i

MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe cte Gabinete do Governador

P O R T A R I A N° 006/2017-GAB/GOV

O CHEFE DE GABINETE DO
GOVERNADOR, no uso da faculdade de
delegação, que lhe é conferida pelo inciso
II, do art. 123, da Constituição Estadual e
Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e
tendo em vista o teor do Memo n°
04/2017-GPI,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento do
servidor JOSENILDO MENDES DA SILVA,
Gerente Geral do Projeto “ Integração” ,
Código CDS-3, que viajou da sede de suas
atribuições Macapá-AP, até as
localidades de Carnot, Lourenço, Maracá
e Água Branca do Cajarí-AP, onde
acompanhou o lançamento do projeto
“ INTERLIGAÇÃO DAS COMUNIDADES” , no
perí odo de 26 a 30.01.17.

CHEFIA DE .GABINETE DO GOVERNADOR,
em Macapá-AP, Q3 de feveyèlro de 2017.

' VJ '' / ¥ -\f , \
MARCELO IGNACIO DA ROZA

Chefe de Gabinete do Governador

Polícia Técnico-Científica
.Salatiel Guimarães

PORTARIA N° 004/2017- GAB/POLITEC.
O DIRETOR PRESIDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO

CIENTÍFICA , no uso das a:ribuiçces que lhe confere o Art. 23 aa
Lei Lstadual n° C33S de 16 de ab'il ce 1S97, e Decreto nc 041
de 02 de janeiro de 2016, tenco cm vista Memorando nu:I'/2CI7.DAA/PCLITEC.

R E S O L V E;

EQUIPE DE PREGÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO
Macapá. 06/02/2017.

M OUSA
Delegada Geral de Polícia Civil

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas Decreto n° 2822/2016 - GEA, de 12 de agosto
de 2016, com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio
de 2008, que organiza a Secretaria de Estado da
Educação, e conforme o Memorando n° 84/2016 do
Núcleo de Inspeção e Organização Escolar.

Considerando os termos da Resolução n°
077/2015 - CEE/AP. Art. 22, Art. 23, Inciso 1 e Art. 24,
inciso III;

PROCESSO N°. 28820.000128/2016-DAA/DGPC
PREGÃO na forma ELETRÓNICA N°. 004/2016-
CPL/ DGPC.

Considerando a necessidade de regularizar a
Cessão Definitiva de Funcionamento da Escola Estadual
Vareiro;

OBJETO: Aquisição através de Sistema de
Registro de Preço de SCANNER DE
DOCUMENTOS DUPLEX para Polícia Civil/AP.
Conforme especificações contidas em Termo de
Referência - Anexo I do Edital n° 004/2016-CPL/
DGPC.
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RESOLVE:

Art. lu - Cessar em definitivo o funcionamento
da Escola Estadual Vareiro, localizada na Comunidade
Vareiro. s/n°, no Municipio de Tartarugalzinho.

Art. 2U - Determinar ao Núcleo de Organização
e Inspeção Escolar - NIOE/CODNOPE/SEEI) que adote
as providencias necessárias para o fiel cumprimento dos
aios pertinentes ao processo de que trata o Art. I” desta
Portaria.

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua assinatura e será publicaria no Diário Oficial do
Estado do Amapá.

Dé ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria, em Macapá-AP, 30 de janeiro de 2017.

MARIA fttWAp H IXrertVVE SOUSA
Secretariai Estado da Educação

Dcercton0 2822/2016 - GEA

Macapá-AP, O&de fevereiro de 2017.

Doratânia Viana da Silva
Pregoeir ^/DGPC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DF. DISPENSA DE LICif AÇÃO
N° 001/2017- DGPC

Ratifico nos termos da Lei.
Em:

MARIA DET.Ol RDKS SOUSA
Delegada Geral de Polícia Civil/AP

PROCESSO: 28820.000320/2016
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA N°
001/2017-DGPC
RESUMO DO OBJETO: Contratação de Empresa
especializada para prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva'' corretiva em veículos
automotores da Delegacia Geral de Polícia Civil/AP,
mais borracharia e guincho a serem prestados em
Oiapoque/AP.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24. inciso V da Lei n°
8.666/93.
EMPRESA FAVORECIDA: J. R. CHAVES

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE
LICITACAQ

HOMOLOGO
Macapá/AP, 06/02/2017

MARI
SEC

,VA E SOUSA
ÁRIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO

DECRETO N° 2822/2016 - GEA

PROCESSO N°. 164.150710/2915-
CPL/SEED, PREGÃO na forma
ELETRÓNICA N°. 011/2016-CPL/SEED.
OBJETO: Sistema de registro de preços
para eventual aquisição de aparelhos de
ar condicionado do tipo split , com
etiqueta identificadora que certifique
eficiência energética, visando atender as
necessidades da Secretaria de Educação
- SEED/AP.
EMPRESAS ADJUDICADAS:
DVM COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:
84.415.009/0001-53 - VALOR TOTAL : R$
40.050,00 (quarenta míl e cinquenta reais)- ITEM: 01.
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GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ:
14.396.046/0001-86 - VALOR TOTAL: R$
322.129,60 ( trezentos e vinte e dois mil,
cento e vinte e nove reais e sessenta
centavos) - ITENS: 02.03,04 E 05.

« «a/ViS.WWV.WW— X.1* »• -r<-J W-r •

Macapa-ÂP, 06 de fevereiro de 201/.

Pregoeira/SEED

jSaúde
% Cel. PM. RR Gastão Valente Calandrini de Azevedo

PORTARIA N° 0023/16 - SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.7736/17, referente ao Wlemo n° 008/2017-
CPL/SESA;

RESOLVE:

Art. 1o - Constituir a Comissão
Permanente de Licitação - CPL, com a
finalidade de dirigir e julgar os procedimentos
licrtatórios no âmbito desta Secretaria de
Estado da Saúde - SESA, para o exercício de
2017, composta pelos servidores abaixo
relacionados:

- Hailton Conceição Barbosa da Silva Júnior -
Presidente
- Jeruza Amanda Teixeira Barros- Membro
- Marcelo Dias - Membro
- Moisés da Silva Maciel- Membro
- Nara Rita Carmo de Sousa- Membro
- Alysson Roberto Cassiano de Souza -
Membro
- Thiago Freitas da Gama - Membro
- Helton Henrique Costa Pinheiro - Membro

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 23 de janeiro de 2017.

GASTÃO VALE|ÍTEm|»tNDRINI DE AZEVÊDO
Secretário de Esifliefcrtia Saúde

PORTARIA N° 0024/16- SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc nD
304.7736/17, referente ao Memo n° 007/2017-
CPL/SESA;

RESOLVE:

Art. 1o - Constituir a Equipe de
Pregoeiros e Equipe de Apoio para atuarem
nos procedimentos licrtatórios da Comissão

Permanente de Licitação - CPL/SESA,
conforme abaixo detalhado:

PREGOEIROS
- Hailton Conceição Barbosa da Silva

Júnior
- João Paulo Ribeiro de Sá
- Jeruza Amanda Teixeira Barros
- Marcelo Dias
- Moisés da Silva Maciel
- Nara Rita Carmo de Sousa
•Alysson Roberto Cassiano de Souza
•Thiago Freitas da Gama
- Helton Henrique Costa Pinheiro

EQUIPE DE APOIO
- Hailton Conceição Barbosa da Silva

Júnior
- João Paulo Ribeiro de Sá
- Jeruza Amanda Teixeira Barros
- Marcelo Dias
- Moisés da Silva Maciel
- Nara Rita Carmo de Sousa
- Alysson Roberto Cassiano de Souza
- Thiago Freitas da Gama
- Helton Henrique Costa Pinheiro

instituídas peio Estado em articulação com
os seus municípios que representam o
espaço privilegiado da gestão compartilhada
da rede de ações e serviços de saúde;

Considerando a necessidade de
garantir o acesso resoiutivo e de qualidade à
rede de saúde, constituída por ações e
serviços de atenção primária, vigilância á
saúde, atenção psicossocial, urgência e
emergência e atenção ambulatória!
especializada e hospitalar;

Considerando que o Decreto n°
7.508/2011, introduziu a necessidade de
formalização dos acordos relativos às
responsabilidades das três esferas que
compõem a região, por meio do COAP,
buscando a racionalidade dos gastos, a
otimização de recursos e eficiência na rede de
atenção à saúde, por meio da conjugação
interfederatlva de recursos financeiros, entre
outros, de modo a reduzir as desigualdades
locais e regionais;

RESOLVE:

Art. 2o • A presente Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 23 de janeiro de 20t7. **

/^d^LL
GASTÃO VALEIjÍTé^íjDttfirDRINI DE AZEVÊDO
Secretário de El^rSa Saúde

PORTARIA N° 0045/2017-SESA

Art1° Instituir o Grupo Técnico de

Trabalho com o objetivo de elaborar o
Planejamento Regional Integrado visando
efetivar o processo de descentralização, com
responsabilização compartilhada, favorecendo
a ação solidária e cooperativa entre os entes
federados reduzindo as desigualdades loco-

regionais, por meio da conjugação
interfederatlva de recursos.

Institui no âmbito da

Secretaria de Estado da
Saúde o Grupo Técnico para
elaboração do Planejamento
Regional Integrado.

Art. 2o A coordenação do Grupo
Técnico será vinculada à Assessorla de
Desenvolvimento Institucional da Secretaria de
Estado da Saúde e terá como
responsabilidade:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017; e

Considerando o Decreto n° 7508/2011,
que regulamenta a Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe Jlobre a
organização do Sistema Único de Saúde -
SUS;

Considerando que o processo de
planejamento da saúde deverá ser ascendente
e integrado, do nível local até o federal,
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde,
compatibilizando-se as necessidades das
políticas de saúde com a disponibilidade de
recursos financeiros;

Considerando que o Decreto n°
7.508/2011, que estabelece a organização do
SUS em Regiões de Saúde, sendo estas

1. Realizar a identificação das
necessidades de saúde da população
da região e a análise da situação de
saúde desse território;
2. Estabelecer as diretrizes, os
objetivos plurianuais e as metas
anuais para a região, bem como os
prazos de execução, indicadores,
responsabilidades dos entes
federados;
3. Elaborar o Mapa de Saúde;
4. Elaborar a Programação Geral das
Ações e dos Serviços de Saúde
(PGASS);
5. Elaborar o COAP (Contrato
Organizativo de Ação Pública).

Art. 3o Os membros que comporão o
Grupo Técnico serão designados através de
portaria específica.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na
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data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 27 de janeiro de 2017.

GASTÀO V,
iwu

Secretáriodtósíado da Saúde
NDRINI DE AZEVEDO

PORTARIA N° 0070/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA

SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017,
considerando o que consta no Processo n°
304.7420/17 e considerando a Lei n° 1.033/06,
de 21/07/06, alterada pela Lei n° 1.081, de
16/04/2007, que instituiu o Fundo Rotativo dos
Estabelecimentos de Saúde da Rede

AssistênciaI do Interior e da Capitai do Estado,
com objetivo de atender despesas de custeio;

RESOLVE:

Art. 1o - Fixar os valores do Fundo

Rotativo, de que trata a Lei n° 1.081, de 16 de

abril de 2007, para o 1o quadrimestre do

corrente exercicio, na forma do disposto na

tabela abaixo:

HOSPITAL 3390- ;
30

3390
-36

3390-
39 TOTAL

Centro de
Reabilita-

ção do
Amapá -
CREAP

R$
40.000

,00
***

RS
80.000
,00

R$
120.000

,00

TOTAL
RS

120.000
,00

Art. 2o - Os recursos serão
empenhados na Ação Orçamentária 2652.8,
Fonte 107.

corrente exercício, na forma do disposto na
tabela abaixo:

HOSPITAL 3330' 3330
30 | -36

3390-
39

TOTA
L

Centro de
Referência ; Df.

em ^
Doenças

Tropicais -
CRDT

RS
25.000
,00

!

RS
40.000

,00

TOTAL
RS

40.000 |
,00^

Art. 2o - Os recursos serão
empenhados na Ação Orçamentária 2652.7,
Fonte 107.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
• •»Macapá-AP, 30 de janeiro de 2017.

4mÊ&.GASTAO VALENTEJgWLAtTDRINI DE AZEVÉDO
Secretário de EsrMf&oa Saúde

PORTARIA N° 0072/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.190/17;

RESOLVE:

Homologar o deslocamento do senhor
Dércio Damasceno Santa Brígida - Conselheiro

Estadual de Saúde, da sede de suas atividades

em Macapá-AP até Porto Alegre-RS, a fim de

participar do Fórum Social das Resistências

2017, no período de 16 à 22 de janeiro de 2017.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor

na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 30 de janeiro de 2017*.

GASTAO VALENTEtoA^ÁWDRINI DE AZEVEDO
Secretário de Estado^aa Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 30 de janeiro de 2017. _ .

GASTAO VALEN
Secretário de Est

INI DE AZEVÊDO
tk&£á£"taúde

PORTARIA N° 0073/2017-SESA

PORTARIA N° 0071/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017,
considerando o que consta no Processo n°
304.2280/17 e considerando a Lei n° 1.033/06,
de 21/07/06. alterada pela Lei n° 1.081, de
16/04/2007, que instituiu o Fundo Rotativo dos
Estabelecimentos de Saúde da Rede
Assistencial do Interior e da Capital do Estado,
com objetivo de atender despesas de custeio;

RESOLVE:

Art. 1o - Fixar os valores do Fundo
Rotativo, de que trata a Lei n° 1.081, de 16 de
abril de 2007, para o 1o quadrimestre do

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03^01/2017,
considerando o que consta no Processo n°
304.2345/17 e considerando a Lei n° 1.033/06,
de 21/07/06, alterada pela Lei n° 1.081, de
16/04/2007, que instituiu o Fundo Rotativo dos

Estabelecimentos de Saúde da Rede
Assistencial do Interior e da Capital do Estado,
com objetivo de atender despesas de custeio;

RESOLVE:

Art 1o - Fixar os valores do Fundo
Rotativo, de que trata a Lei n° 1.081, de 16 de
abril de 2007, para o 1o quadrimestre do

corrente exercício, na forma do disposto na
tabela abaixo:

HOSPITAL 3390-
30

3390
-36

3390-
39 TOTAL

Centro de
Referência
em Saúde

do
Trabalha-

dor -
CEREST

RS
20.000
,00

***
RS

20.000
,00

R$
40.000,

00

TOTAL
R$

40.000,
00

Art. 2o - Os recursos serão
empenhados na Ação Orçamentária 2620,
Fonte 107.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP,31 de iaqeiro de' 2017.'

GASTAO VALENJÉ^ALAJJDRINI DE AZEVÊDO
Secretário de Estjoo da Saúde

PORTARIA N° 0074/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA

SAÚDE, no uso das atribuições que ihe são

conferidas peio Decreto n° 0018 de 03/01/2017,
considerando o que consta no Processo n°
304.2215/17 e considerando a Lei nD 1.033/06,
de 21/07/06, alterada pela Lei n° 1.081, de
16/04/2007, que Instituiu o Fundo Rotativo dos

Estabelecimentos de Saúde da Rede
Assistencial do Interior e da Capital do Estado,
com objetivo de atender despesas de custeio;

RESOLVE:

Art. 1o - Fixar os valores do Fundo
Rotativo, de que trata a Lei n° 1.061, de 16 de
abril de 2007, para o 1n quadrimestre do

corrente exercício, na forma do disposto na
tabela abaixo:

HOSPITAL 3390-
30

3390
-36

3390-
39

TO-
TAL

Centro de
Referência

em
Práticas
Integrati-

vas e
Comple-
mentares
em Saúde
- CERPIS

RS
15.000
,00

***
RS

25.000
,00

R$
40.000 ;

,00

;

TOTAL
R$

40.000
,00 !

Art. 2o - Os recursos serão
empenhados na Ação Orçamentária 2652.6,
Fonte 107.

Art. 36 - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 de japejro de

GASTAO VALENTE (IjÂjfflfâlNI DE AZEVÊDO
Secretário de Estaraftra Saúde
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PORTARIA N° 0075/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017,
considerando o que consta no Processo n°
304.2303/17 e considerando a Lei n° 1.033/06,
de 21/07/06, alterada pela Lei n° 1.081, de
16/04/2007, que instituiu o Fundo Rotativo dos
Estabelecimentos de Saúde da Rede
Assistencial do Interior e da Capitai do Estado,
com objetivo de atender despesas de custeio;

RESOLVE:

Art. 1o - Fixar os valores do Fundo
Rotativo, de que trata a Lei n° 1.081, de 16 de
abril de 2007, para o 1o quadrimestre do

corrente exercício, na forma do disposto na
tabela abaixo:

HOSPI-
TAL

3390-
30

3390
-36

3390-
39 TOTAL

Centro
de

Especiali
dades

RS
20.000 ***

RS
20.000

R$
40.000,

Odontoló
gicas -
CEO

,00 ,00 00

TOTAL ! 40.000,
I 00

Art. 2o - Os recursos serão
empenhados na Ação Orçamentaria 2652.9,
Fonte 107.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 dejaneiro de 2017.

GASTÂO VALÍM
Secretário de Ktãdo da Saúde

NDRINI DE AZEVÉDO

Art. 2o Compete a Comissão
diligenciar as empresas licitantes e

confeccionar relatório quanto à aceitabilidade
das propostas em conformidade com as
condições constantes no Edital e Termo de
Referência.

Art. 3o A presente Portana

vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2017. - -
GASTÃO VALENTE DE AZEVÊDO
Secretário de Estad^Kfoaúde

Considerando a Portaria n°
971/GM/MS, de 03 de maio de 2006, que aprova
a Política Nacional de Práticas Integratlvas e
Complementares - PNPIC no SUS;

Considerando a Portaria n°
2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, que
define elenco de medicamentos e insumos
disponibilizados peio SUS, nos termos da Lei
n° 11.347, de 2006, aos usuários portadores de
diabetes Mellitus\

Considerando a Portaria n°
J.559/GM/MS, de 1o de agosto de 2008, que
institui a Política Nacional de Regulação do
SUS;

PORTARIA N° 0077/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.14116/17;

RESOLVE:

Considerando a Portaria n°
992/GM/MS, de 13 de maio de 2009, que institui
a Política Nacional de Saúde integrai da
População Negra;

Considerando a Portaria n°
4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que
estabelece diretrizes para a organização da
Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS;

Homologar o deslocamento do
servidor Márcio Alexandre da Rocha Pinheiro -
Gerente de Subgrupo de Atividade de Apoio
Técnico, da sede de suas atividades em
Macapá-AP até Serra do Navio-AP, a fim de
realizar cobertura fotográfica de Audiência
Pública do Instituto Estadual de Florestas do
Amapá, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2017.
GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA:
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2017.

em

4wstGASTÂO VAL^JT^ÍSCÀNDRINI DE AZEVÊDO
Secretário de Estódo da Saúde

Considerando a Portaria n°
1.600/GM/MS, de 07 de julho de 2011, que
reformula a Política Nacional de Atenção às
Urgências e institui a Rede de Atenção às
Urgências no SUS;

Considerando a Portaria n°
2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que
aprova a Política Nacional de Atenção Básica -
PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes e
normas para a organização da Atenção Básica,
para a Estratégia Saúde da Família - ESF e o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde -
PACS;

PORTARIA N® 0076/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.13660/17;

RESOLVE:

Art. 1° Designar os servidores abaixo
relacionados, para constituírem a Comissão de
Avaliação Técnica com objetivo de realizarem
análise técnica dos itens constantes no Pregão
Eletrónico n° 57/2016, referente ao Processo n°
304.138548/2015.

EQUIPE TÉCNICA
Flávia Patriny Almeida dos Santos

(Farmacêutica)

- Larissa Penha Moraes (Nutricionista)

- Érika Braga Lopes Porto (Enfermeira)

- Marco Antônio de Nazaré Monte Verde
(Unidade de informática)

PORTARIA N° 0078/2017-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.4450/17; e

Considerando a Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sgbre as
condições para a promoção, projeção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências;

Considerando a Portaria n° 483, de 1°
de abril de 2014, que redefine a Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crónicas no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS e estabelece diretrizes para a
organização das suas linhas de cuidado;

Considerando a Portaria n°
687/GM/MS, de 30 de março de 2006, que
aprova a Política de Promoção da Saúde;

Considerando a Portaria n°
2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que
atualiza a Política Nacional de Alimentação e
Nutrição - PNAN;

Considerando a Portaria n°
2.994/GM/MS, de 13 de dezembro de 2011, que
aprova a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do
Miocárdio e o Protocolo de Síndromes
Coronarianas Agudas, cria e altera
procedimentos na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS;_

Considerando a Portaria n°
665/GM/MS, de 12 de abril de 2012, que dispõe
sobre os critérios de habilitação dos
estabelecimentos hospitalares como Centro de
Atendimento de Urgência aos Pacientes com

Acidente Vascular Cerebral - AVC, no âmbito
do SUS, institui o respectivo incentivo
financeiro e aprova a Linha de Cuidados em
AVC;

Considerando a Portaria n°
971/GM/MS, de 15 de maio de 2012, que dispõe
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sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil;

Considerando a Portaria n°
1.555/GM/MS, de 30 de julho de 2013, que
dispõe sobre as normas de financiamento e de
execução do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS;

Considerando que as doenças
crónicas nào transmissíveis constituem o
problema de saúde de maior magnitude e
corresponderam a 72% (setenta e dois por
cento) das causas de morte em 2007;

Considerando o Plano de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crónicas Não Transmissíveis - DCNT
no Brasil 2011-2022, em especial no seu eixo
III, que se refere ao cuidado integrai das DCNT;

Considerando a transição
demográfica e a maior prevalência das
doenças crónicas com o envelhecimento da
população e seu alto impacto na saúde das
pessoas idosas;

Considerando o aumento da
prevalência do sobrepeso e da obesidade em
crianças e adolescentes, que pode acarretar o
aumento de doenças crónicas na fase adulta;

Considerando o documento de
diretrizes para o cuidado das pessoas com
doenças crónicas nas Redes de Atenção à
Saúde e nas linhas de cuidado prioritárias do
Ministério da Saúde de 2012, disponível no
sitio eletrónico www.saude.qov.br/sas:

Considerando os referenciais dos
Cadernos de Atenção Básica, do Guia
Alimentar para a População Brasileira, do
Marco de Referência de Educação Alimentar e
Nutricional para as Políticas Públicas, dos

materiais de apoio da Academia da Saúde e do
Programa Saúde na Escola para fortalecimento
da promoção à saúde e da prevenção dos
fatores de risco para doenças crónicas e

qualificação do cuidado desses usuários no
âmbito SUS;

Considerando a necessidade de
reorganizar a atenção à saúde da pessoa com
doenças crónicas;

RESOLVE:

Art. 1o Revogar a Portaria n° 595/2015-
SESA, de 05 de outubro de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6059, de
13 de outubro de 2015.

Art. 2o Instituir o Grupo Condutor na
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crónicas Não Transmissíveis -
RASPDCNT no âmbito do Estado do Amapá.

Art. 3o O Grupo condutor da
RASPDCNT será composto por titular ou

suplente e representantes das seguintes
instituições de Saúde:

I- Gerência de Atenção Básica

-TITULAR:Gerente de Atenção Básica
-SUPLENTE: Apoio da GRAB em Doenças
Crónicas

li- Coordenadoria de Vigilância em Saúde

-TITULAR: Representante da Vigilância em
Doenças Crónicas Não Transmissíveis

-SUPLENTE: Representante da Promoção da
Saúde

III- Regional de Saúde da Secretaria Estadual
de Saúde;
-TITULAR: Representante da Regional de
saúde

-SUPLENTE: Apoio da Regional de Saúde

IV- Central de Abastecimento Farmacêutico;
-TITULAR: Coordenador da Central de
abastecimento Farmacêutico
-SUPLENTE: Representante Farmacêutico

V- Centro de Reabilitação do Amapá- CREAP

-TITULAR: Coordenador do Centro de
Reabilitação do Amapá

-SUPLENTE: Representante do Centro de
Reabilitação do Amapá

VI- Gerência de Saúde Integral da População
Negra

-TITULAR: Gerente de Saúde Integral da
População Negra

-SUPLENTE: Apoio ao Gerente de Saúde
Integral da População Negra em Doenças
Crónicas

VII- Distrito Sanitário Especial Indígena- DSEI
-TITULAR: Coordenador Distrital Indígena

SUPLENTE: Representante do Distrito
Sanitário Especial Indígena

-TITULAR: Responsável Técnico em Doenças
Crónicas Não Transmissíveis- RTDCNT

-SUPLENTE: Apoio ao RTDCNT

XIII- Hospital de Emergência - HE
-TITULAR: Responsável Técnico em Doenças
Crónicas Não Transmissíveis- RTDCNT
-SUPLENTE: Apoio ao RTDCNT

XIV- Hospital da Criança e do Adolescente e
Pronto Atendimento Infantil - PAI

-TITULAR: Responsável Técnico em Doenças
Crónicas Não Transmissíveis- RTDCNT
-SUPLENTE: Apoio ao RTDCNT
XV- Hospital de Clínicas Alberto Lima - HCAL
-TITULAR: Responsável Técnico em Doenças
Crónicas Nào Transmissíveis- RTDCNT
-SUPLENTE:Apoio ao RTDCNT, e

-REPRESENTANTES: Nefrologla; UNACON;
Apoio Diagnóstico e Terapêutico; Laboratório
de Anatomia Patológica e Citopatologia; SAME.

Art. 4o A RASPDCNT será coordenado
pela Coordenadora Estadual da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crónicas Nào Transmissíveis, Fadianne Soares
de Almeida.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 dgjanelro «^20^7,

GASTÃO VALIMÍA6&LÀNDRINI DE AZEVÊDO
Secretário de Excedo da Saúde

PORTARIA N° 081/2017-GAB/SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.14116/17

VIII- Centro de Referência em Doenças
Tropicais- CRDT
-TITULAR: Responsável SAE/CTA

-SUPLENTE: Representante do SAE/CTA

IX- Centro de Referência em Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde-
CERPIS *f
-TITULAR: Responsável Técnico em Doenças

Crónicas Não Transmissíveis- RTDCNT
-SUPLENTE:Apoio ao RTDCNT

X- Departamento de Avaliação, Controle e
Regulação- DACR

-TITULAR: Responsável pela Regulação
-SUPLENTE:Representante do DACR

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento da
servidora CLEICIMARA AMARAL VALES-
Assistente Administrativo, da sede de suas

atribuições em Macapá-AP até o município de
Mazagào-AP, a fins de Atualização Cadastral
dos servidores da Secretaria de Estado da

Saúde, no dia 06 de fevereiro de 2017.

Esta portaria entra em vigor na
data de sua assinatura e publicação no Diário
Oficial do Estado do Amapá.

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

XI- Hospital Estadual de Santana- HES

-TITULAR*. Responsável Técnico em Doenças
Crónicas Não Transmissíveis- RTDCNT

-SUPLENTE: Apoio ao RTDCNT

XII- Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2017.

GASTÃOV
Secretário de

NDR.NI lNDRINI DE AZEVEDO
de Ú wtfkSda Saúde
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PORTARIA N° 082 /2017-GAB/SESA PORTARIA N° 084 /2017-GAB/SESA Macapá-AP, 31 de janeiro de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.14116/17

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.14116/17

•S&iáifLGASTAWWMfiNTE CALANDRINI DE AZEVÊDO
SecretáftÁ r̂e Estado da Saúde

ERRATA

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento do
servidor; URIELSON DUARTE DE MELO-
Assistente Administrativo, da sede de suas
atribuições em Macapá-AP até os municípios
de Laranjal do Jari-AP e Vitoria do Jari-AP, a
fins de Atualização Cadastral dos servidores
da Secretaria de Estado da Saúde, no período
de 05 a 09 de fevereiro de 2017.

Esta portaria entra em vigor na
data de sua assinatura e publicação no Diário
Oficial do Estado do Amapá.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP. 31 de janeiro de 2017.

CALANDRINI DE AZEVÊDO
SecretággÓíe Estado da Saúde

PORTARIA N°083 /2017-GAB/SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.14116/17

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento do
servidor DELLON KARDEC GURGEL-
Assistente Administrativo, da sede de suas
atribuições em Macapá-AP até o município de
Cutias-AP e Itaubal -AP, a fins de Atualização
Cadastral dos servidores da Secretaria de
Estado da Saúde, no período de 05 a 08 de

fevereiro de 2017.

Esta portaria entra em vigor na
data de sua assinatura e publicação no Diário

Oficial do Estado do Amapá.
Dê-se ciência, publique-se e

cumpra-se.
GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2017.

GASTÂO VALENVE^Q ^̂NfoE AZEVÊDO
Secretário de EstVdaÉPFSaúde

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento da
servidora; ALINE VANESSA UCHOA VIANA -
Assistente Administrativo, da sede de suas
atribuições em Macapá-AP até o municípios de
Calçoene-AP, Amapá-AP, Pracuúba-AP e
Tartarugalzinho-AP, a fins de Atualização
Cadastral dos servidores da Secretaria de
Estado da Saúde, no período de 05 a 09 de
fevereiro de 2017.

Esta portaria entra em vigor na
data de sua assinatura e publicação no Diário
Oficial do Estado do Amapá.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2017.

U

ÀNDRINIGASTAO VALENTO^gttTÁNDRINI DE AZEVÊDO
Secretário de ÉjwurcTda Saúde

PORTARIA N° 085 /2017-GAB/SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.14116/17

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento dos
servidores SUZANA LEITE DA CRUZ GALENO
- Chefe da DAP/SESA e SEBASTIÃO DO
ESPIRITO SANTO GOMES -Motoristajda sede
de suas atribuições em Macapá-AP até o
município de Oiapoque-AP, a fins de
Atualização Cadastral dos servidores da
Secretaria de Estado da Saúde, no período de
05 a 08 de fevereiro de 2017.

Esta portaria entra em vigor na
data de sua assinatura e publicação no Diário
Oficial do Estado do Amapá.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017
e considerando o que consta no E-doc n°
304.15043/17;

RESOLVE:

Art 1o Retificar a Errata da Portaria n°
1031/16-SESA, de 02 de janeiro de 2017,
publicada no Diário Oficial do Estado do

Amapá n° 6360, de 13 de janeiro de 2017,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2° Homologar a indicação da
servidora Renilda Barros da Costa - Gerente
Executivo Financeiro - PTFD/SESA, que
responderá, em substituição e
acumulativamente, pela Gerência Geral do

Programa de Tratamento Fora de Domicílio -
PTFD/SESA, durante o impedimento da titular,
Iracyara Mendonça Pontes, que se ausentará
de suas atividades funcionais para gozo de
férias, no período de 16/01 à 31/01/2017, sem
ônus para esta Secretaria.

GABINETE DO SECRETARIO/SESA: em
Macapá-AP, 30 de janeiro de 2017.s

lÈmhsL*GASTAO VAL|NM^M?flNT>RINI DE AZEVÊDO
Secretário de Eefirao da Saúde

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÓNICO N° 052/2016 CPL/SESA
PROCESSO N° 304.183070/2015
MODM.IDADE: Pregão Eletrónico
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR PREÇO POR
ITEM
OBJETO: Aquisição de MATERIAL MOBILIÁRIO
destinado a suprir as unidades do CENTRO DE
REFERENCIA EM DOENÇAS TROPICAIS/CRDT bem
como das unidades que compõem o SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE e o CENTRO
DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, de
acordo com as características contidas neste Termo
de Referência.
Acolhimento das Propostas: no endereço
eletrónico http://www.licitacoes-e.com.br. a
partir das 10:00h do dia 13 de fevereiro de 2017
(horário de Brasília).
Término do prazo de recebimento das
propostas: 23 de fevereiro de 2017, às 10:00h
(horário de Brasília).
Abqrt&ra da Secão para lances: dia 23 de
fevereiro de 2017, às 13:30h (horário de
Brasília).

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

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em

Macafcá.06 de fevereiro de 2017.

* Silva MacielMoi
Pregoeiró áa CPL/SESA

Portaria n° 230/2016



Pág.  16DIÁRIO OFICIALMacapá, 06.02.2017 C

í Fazenda
V Josenildo Santos Abrantes

EXTRATO DO 1O TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N°001/2014-SEFAZ

Contratante SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA - SEFAZ. Contratados: JOSÉ DA
COSTA PEREIRA E MARIA DO CARMO PENA-
FORT. OBJETO: Alterar as CLÁUSULAS:
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DA
VIGÊNCIA, CLÁUSULA QUARTA - DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA e a CLÁUSULA QUINTA
- DA FORMA DE PAGAMENTO, de acordo com
o Art, 57. II. § T c 65, II, da Lei 8.666/93. Fica
prorrogada a vigência do contrato por mais 12
Uioze) meses, contados a partir de 02/01/2017.
O PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a
serem efetuados pelo Estado do Amapá
através da SF.FA2, acostado ao Processo n°
0145282016-3 - SEFA2, as despesas correrão
por conta dos recursos destinados a Secretaria
de Estado da Fazenda-SEFAZ, no valor de RS
43 989.48 (Quarenta e nove mil, novecentos e
oitenta c nove reais e quarenta o oito cen-
tavos), sob a seguinte classificação orçamen-
taria. Programa: 114101041220005243160000,
Fonte de Recursos 101 (RTU) e Natureza de
Despesa 339036 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Física. Signatários: JOSENILDO
SANTOS ABRANTES, nomeado pelo Decreto n°0004, de 02 de janeiro de 2015, Secretário de
Estado da Fazenda, pela Contratante; JOSÉ
ADRIANO AZÊDO DE OLIVEIRA, pela
Contratada.

Macapá, 03 de fevereiro de 2017.

JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda\cJo Estado do

Amapá

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO N°
2017.000003

ESPÉCIE: Termo de Acordo que entre si
celebram a Secretaria de Estado da Fazenda e
Dubai Automóveis Ltda, para adoção do regime
de substituição tributária nos termos do
Convénio ICMS n°132/92.

OBJETO: Nas operações com veículos
automotores, sujeitos ao regime de
substituição tributária de que trata o Convénio
ICMS 132/92, remetidos para este Estado e
destinados à acordante DUBAI AUTOMÓVEIS
LTDA, fica o contribuinte remetente, na
qualidade de contribuinte substituto,
autorizado a reduzir a base de cálculo do ICMS,
retido por substituição, de forma que a carga
tributária efetiva resulte num percentual de
12% (doze por cento).

VIGÊNCIA: 29 de dezembro de 2017.

DATA DE ASSINATURA: 24 de janeiro de 2017.

SEGNATÁRIOS: Welington de Carvalho
Campos, Secretário de Estado da Fazenda, em
exercício e Jorge de Jesus Recio sócio
administrador da empresa Dubai Automóveis
Ltda.

em exercício.

Macapá, 24 de janptrtyde 2017.nWelington de Ca,rv«no campos
Secretário de EsJtaaoTÍaFazenda,

[Autarquias Estadual

Detran
Del. Inácio Monteiro Maciel

PORTARIA N° 0027 DE 03 DE FEVEREIRO DE
2017

O DIRETOR-PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Decreto n° 0054 de 02 de Janeiro de 2015,
tendo em vista o teor do Processo n°
014.002323/2017- Memorando n° 030/2017-
GAB/DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART 1o - DESIGNAR os
servidores INÁCIO MONTEIRO MACIEL -
Diretor-Presidente, FGS-5, MANOEL CEZAR DA
SILVA MARTINS - Assessor Técnico Nível II -
FGS-2 e MARCUS VINÍCIUS PERES DA SILVA,
Responsável por Atividade Nível III, FGI-3, da
sede de suas atividades funcionais em
Macapá/AP até ao Município de Laranjal do
Jari/AP, para realizar vistoria na obra do
CIRETRAN do referido Município, no período
de 03 e 04 de fevereiro de 2017.

ART 2o - Este/Portaria entrará
em vigor na data de^ sua publicação,
revogando-se tojia* /as disposições em
contrário. / / Sry/:-

JOSÉ FaÍRÍAp^OE sbuSA JÚNIOR
Diretor-President^ém exercício- DETRAN/AP

PORTARIA N° 0028 DE 03 DE FEVEREIRO DE
2017

O DIRETOR-PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Decreto n° 0054 de 02 de Janeiro de 2015,
tendo em vista o teor do Processo n°
014.002380/2017- Memorando n° 032/2017-
GAB/DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART 1o - DESIGNAR os
servidores INÁCIO MONTEIRO MACIEL,
Diretor-Presidente, FGS-5, ITAMIR ANDRADE
DOS SANTOS, Coordenador de Operações,
FGS - 3, EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA
PEREIRA FILHO, Coordenador de Atendimento
FGS- 3, MANOEL CEZAR DA SILVA MARTINS
- Assessor Técnico Nível II - FGS-2 e MARCUS
VINÍCIUS PERES DA SILVA, Responsável por
Atividade Nível III, FGI-3, da sede de suas
atividades funcionais em Macapá/AP até ao
Município de Porto Grande/AP, para reunião as
14h na CIRETRAN do referido Município, no dia
06 de fevereiro de 2017.

ART 2o - Esta Pprtaria entrará
em vigor na data de ŝrtía publicação,
revogando-se t o d$w d i s p o s iç õe s em
contrário. / / >>

JOSÉ FURJAOQÓg SOÍÍSA JÚNIOR
Diretor-Pre^Uténte jém exefeídio- DETRAN/AP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
003/2017

0 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
do Amapá - DETRAN/AP, no uso de suas atribuições legais e com
fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei n“ 9.503 de 23 de
setembro de 1997 c/c o artigo 13 da Resolução n°. 619 de 06 de
setembro de 2016 do CONTRAN notifica os proprietários dos veículos
conforme placas constantes na relação abaixo para no prazo de 15
(quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa
escrita contra a autuação e ou indicar o Infrator como reza a dicção dos
§§ 7® e 8a do Art.257 do Código de Trânsito Brasileiro -CTB.

Notificação da Autuação de infração á Legislação de Trânsito

N°. PLACA AUTO DE
INFRAÇÃO

DATA DA
INFRAÇÃO

COD. DA
INFRAÇÃO

DESD
OB.

1 HYM 4364 AJ00004432 26/11/2016 5169 1
2 NEQ 6985 AJ00005090 15/12/2016 6700 0
3 NES 5487 AJOOO03089 06/12/2016 6912 0
4 NEZ 5963 AJ00005098 15/12/2016 6700 0
5 QLR 7023 AJ00003093 07/12/2016 5010 0
6 NEJ 6083 AJ00003092 06/12/2016 6823 1
7 NEU 7492 AJ00003091 06/12/2016 7366 2
8 QLO 6969 ADO0026280 11/12/2016 6912 0
9 QLO 6969 AD00026279 11/12/2016 5010 0
10 NEX 8729 AJ00006369 16/12/2016 5185 1
11 NEQ 0224 AJ00005094 15/12/2016 7340 0
12 NET 5303 AJOOO04908 12/12/2016 5010 0
13 NEV 0953 AD00026283 12/12/2016 5274 1
14 NEV 0953 ADO0023284 12/12/2016 5835 0
15 NEN 0113 AJOOO03906 12/11/2016 5169 1
16 JVD 8499 AJ00003208 11/11/2016 5010 0
17 NEM 1066 AJ00002729 09/11/2016 5010 0
18 QLN 2364 AJ00001899 12/11/2016 5185 2
19 QLN 7576 AJ00001928 09/11/2016 5169 1
20 QLN 7576 AJ00002829 09/11/2016 5045 0
21 QLN 7576 AJ00002830 09/11/2016 5142 0
22 QLN 7576 AJ00002831 09/11/2016 6912 0
23 NEY 5508 AJ00002212 11/11/2016 5010 0
24 NEV 6303 AJ00003608 14/11/2016 6599 2
25 MWZ 0110 AJ00001013 04/11/2016 5010 0
26 NET 3272 AJ00004401 10/12/2016 5169 1
27 NES 5400 AJ00004284 26/11/2016 7579 0
29 NET 5779 AJ00004472 10/12/2016 5169 1
30 QLN 7516 AJ00004678 28/11/2016 5010 0
31 NFB 4374 AJ00004196 28/11/2016 5010 0
32 NEW 4881 AJ00001060 25/11/2016 6599 2
33 JUF 0458 AJ00002948 30/11/2016 5010 0
34 JUF 0458 AJOOO02942 30/11/2016 6912 0
35 NEU 0491 AJ00004302 26/11/2016 5169 1
36 NEY 9277 AJ00004200 27/11/2016 5193 0
37 DQV 1524 AJ00004220 25/11/2016 6599 2
38 NFA 6247 AJ00004257 28/11/2016 5010 0
39 NEO 6485 AJ00004142 26/11/2016 6599 2
40 NEP 8637 AJ00004133 26/11/2016 5207 0
41 NEP 8637 AJ0000413Q 26/11/2016 5010 0

42 NEI 2295 AJ00004256 28/11/2016 6041 2
43 QLN 9136 ADG0006852 24/11/2016 5010 | 0
44 NEK 7214 AJ00003969 27/11/2016 6858 | 0
45 NEQ 1918 AJ00004166 29/11/2016 5185 1
46 NEY 8004 AJ00003423 29/11/2016 6599 2
47 NEY 0859 AJO0004685 30/11/2016 5185 2
48 NEQ 2973 AJ00004424 19/12/2016 6599 2
49 QLN 2781 AJO0005241 16/12/2016 6599 2
50 NEO 0236 AJ00002802 05/11/2016 5878 0
51 NEV 1007 AJ00005685 15/12/2016 5835 0
52 NEV 1007 AJ00005700 15/12/2016 6076 0
53 NEU 9386 AB00069223 11/12/2016 5045 0
54 NEP 3299 AJ00005736 15/12/2016 5010 0
55 JW 2162 AJ00005684 15/12/2016 6912 0
56 QLN 4979 AJ00005076 09/12/2016 5045 0
57 NEP 8637 AJ00004132 26/11/2016 5819 7
58 NEK 5883 AJ00004332 28/11/2016 5185 2
59 NES 9360 AJ00003050 03/12/2016 7579 0
60 NES 5726 AJ00004516 30/11/2016 6599 2
61 NFB 6817 AJ00005034 11/12/2016 5045 0
62 NEV 2718 AJ00004202 25/11/2016 6700 0
63 NEQ 4731 AJO0004155 25/11/2016 6599 2
64 ATO 9883 AJO0004414 10/12/2016 5169 1
65 NEP 4361 AJO0002912 26/11/2016 6599 2
66 NES 7925 AJ00D03822 10/12/2016 7579 0
67 NES 7925 AJ00003823 10/12/2016 5010 0
68 NEW 1278 AJ00003088 04/12/2016 5169 1
69 NFB 2719 AJ00004293 26/11/2016 6599 2
70 NEX 5693 AJ00004547 01/12/2016 6599 2
71 NAY 1773 AJ00004652 29/11/2016 7366 2
72 QLN 2858 AJ00004511 30/11/2016 7102 1
73 QLR 7014 AJ00000848 30/11/2016 6912 0
74 QLR 7014 AJ00000849 30/11/2016 6653 1
75 NER 2540 AD00023843 16/12/2016 6920 1
76 NEP 6872 AJ00004537 30/11/2016 6599 2
77 NEP 6872 AJ00004538 30/11/2016 5010 0
78 NAY 1773 AJOOO04653 29/11/2016 5185 1
79 NES 9360 AJOOO03081 03/12/2016 6912 0
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80 NES 9360 AJ00003080 03/12/2016 5169 1
81 NEX 5693 AJ00004546 01/12/2016 5010 0
82 QLN 7516 AJ00004679 28/11/2016 5274 1
83 NEQ 6731 AJ00003083 04/12/2016 5010 0
84 NEU 2636 AJ00004507 30/11/2016 7340 0
85 NEN 7377 AJ00000908 26/11/2016 5010 0
86 NEY 2093 AJ00004554 01/12/2016 6599 2
87 NEN 7309 AJ00001651 26/11/2016 6599 2

88 NEN 7309 AJ00001652 26/11/2016 5010 0

89 NEN 0917 AJ00004563 01/12/2016 6599 2
90 NET 4298 AJ00000939 30/11/2016 6076 ' 0

91 NEW 7500 AJG0002465 29/11/2016 6599 2
92 NEZ 0070 AD00037728 23/11/2016 5010 0
93 NEL 1633 AJ00000845 28/11/2016 5045 0
94 NER 0405 ADO0014323 08/11/2016 5274 1
95 NEN 4856 AJO0006605 21/12/2016 6653 1
96 NEQ 3455 AJ00005621 21/12/2016 5010 0
97 NER 0322 AD00033893 14/11/2016 7366 2
98 NEV 7590 AJ00003651 11/11/2016 5185 1
99
100

NEU 6927 AJ000029B6 12/11/2016 6599 2
NEO 0468 AJ00002317 14/11/2016 6599 2

101 NEZ 6733 AJ00003491 17/11/2016 6599 2

102
103

NEO 8364
NSM 8507

AJ00003241
AD00033515

16/11/2016 6599 2

11/11/2016 5010 0

105
104 NSM 8507 AD00035516 11/11(2016 6912

NSM 8507 ADO0035514 11/11/2016 6599
0
2

106 NEP 3057 AJ00005078 03/12/2016 5045 0

acapá AP/^de Janeiro de 2017.

d
INÁfcn MONTE IRO MAC EL

DiretorVPreeidertte do DE1KAN/AP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE N°. 004/2017

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas
atribuições estabelecidas pelo Decreto Governamental n° 1786/13, de 01 de abril de 2013, com
fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no artigo 13 da
Resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, após, esgotadas as tentativas de
ciência por meio de notificação via remessa postal, vem notificar da imposição da penalidade os
proprietários e detentores dos veículos abaixo relacionados, concedendo-lhes o prazo de 30
(trinta) para interporem recurso a JARI, contados a partir desta publicação.

N°. PLACA AUTO DE
INFRAÇÃO

DATA DA
INFRAÇÃO

COD.DA
INFRAÇÃO DESDOB. VALOR DA

MULTA
1 OFN 3822 AD0003388I 02/10/2016 5010 0 574,61
2 NEQ 4565 AD00036855 13/10/2016 5185 1 127,69
3 NEQ 8104 AJ00000890 13/10/2016 5207 0 53,21
4 NEW 4878 AD00033860 02/10/2016 5010 0 574,61
5 ANC 9707 A1)00037499 02/10/2016 5185 1 127,69
6 NES 9496 AD00037013 01/10/2016 6599 2 191,54
7 DAK 2158 AJ00000351 30/09/2016 6912 0 53,21
8 NFB 7288 A1)00031561 02/10/2016 6599 2 191,54
9 NEU 6927 A1)00037159 01/10/2016 5010 0 574,61

10 NFA 1653 AJ00000015 22/09/2016 5045 0 191,54
11 DAK 2158 AJ00000352 30/09/2016 6602 0 191,54
12 NKY 9243 AJ00000698 18/10/2016 7340 0 85,13
13 NFB 4937 AD00033822 08/09/2016 6599 2 191,54
14 NEV 8667 AJ00000216 09/10/2016 5169 1 1.915,40
15 NEI 3862 AJ00000446 08/10/2016 5010 0 574,61
16 NEQ 3752 AC00021747 25/07/2015 7579 0 1.915,40 •
17 NEL 1051 AJ00000171 29/09/2016 5835 0 127,69
18 NEU 4554 AD00036831 16/10/2016 6599 2 191,54
19 NEV 8667 AJ00000218 09/10/2016 6556 1 191,54
20 QLN 0190 AD00037640 07/10/2016 5010 0 574,61
21 NEP 7574 AJ00000388 10/10/2016 5010 0 574,61
22 NEY 3423 AD00030385 30/09/2016 5010 0 574,61
23 QLT 3483 AD000368S4 12/10/2016 7366 2 85,13
24 NFA 3186 AB00054577 31/01/2013 5169 1 1.915,40
25 NES 3412 À.IOOO00622 18/10/2016 6050 . 1 191,54
26 NEU 7492 AD00037461 05/10/2016 5967 0 957,69
27 NEQ 9958 AJ00000684 16/10/2016 5010 0 574,61
28 NEN 8241 ACOOOI6199 11/09/2016 6599 2 191,54
29 QLO 3528 AD00037340 09/10/2016 5010 0 574,61
30 NER 8649 ÀD00033419 20/09/2016 5010 — 5— 574,61
31 NET 3116 AD00033312 24/09/2016 5010 0 574,61
32 NER 2352 AD00037324 16/10/2016 6173 2 127,69
33 NEX 8846 ACOOO15584 16/10/2016 6769 1 85,13

34 QLO 1442 AJ00000641 17/10/2016 6017 4 191,54
35 NEX 9567 AJ00000769 17/10/2016 6912 0 53,21
36 NEZ 6502 AD00037370 06/10/2016 6653 1 127,69
37 NEM 5440 AD00037323 06/10/2016 5819 7 574,61
38 NET 8206 À.100000838 11/10/2016 6769 1 85,13
39 QLN 9270 AD00037455 12/10/2016 7579 0 1.915,40
40 NEX 1369 AD00037727 13/10/2016 5010 0 574,61
41 QDZ 5372 A1)00037397 26/09/2016 6700 0 127,69
42 NEQ 5055 AJ000008I9 16/10/2016 7579 0 1.915,40
43 NEP 6877 AJ00000175 18/10/2016 6050 2 191,54
44 NFA 3433 A D00037662 18/10/2016 5010 0 574,61
45 NEV 6015 A.100000822 17/10/2016 7579 0 1.915,40
46 QLN 9270 AD00037456 12/10/2016 5045 0 191,54
47 NEU 0035 AD00037050 21/10/2016 7579 0 1.915,40
48 HYI/H 6876 AJ00000676 16/10/2016 7579 0 1.915,40
49 NEX 2245 AJ00000247 16/10/201 5010 0 574,61
50 QLN 4835 AJ00000755 12/10/2016 5835 0 127,69
51 NEV 7130 A1)00037179 02/10/2016 5010 0 574,61
52 NEX 7533 AD00036549 03/10/2016 6599 2 191,54
53 NEN 9409 AD00036938 23/09/2016 6912 0 53,21
54 NEU 0035 AJ00001201 21/10/2016 6599 2 191,54
55 NES 7465 AJ00000617 13/10/2016 6017 4 191,54
56 NEJ 8628 ACOOO14382 17/10/2016 6068 1 127,69
57 JFY 4246 AD00037342 09/10/2016 5193 0 191,54
58 NEJ 8418 A1)00031375 06/10/2016 6394 4 191,54
59 NET 3272 AJ00001901 21/10/2016 5169 1 1.915,40
60 NEP 9471 AJ00000671 13/10/2016 5908 0 957,69
61 NEI 5111 AD00033634 19/09/2016 5835 0 127,69
62 OTO 3288 AD00037038 29/09/2016 5169 1 1.915,40
63 OTO 3288 AD00037045 29/09/2016 5010 0 574,61
64 KEI 0410 AD00037153 01/10/2016 6564 0 191,54

65 NEK 7517 AD00033559 02/10/2016 6858 02 85,13
66 NEN 3424 AD00034018 17/10/2016 58358 0 127,69
67 QLN 7544 AD00036599 28/09/2016 5967 0 957,69
68 NEP 5053 ÀD00036917 04/10/2016 6637 1 127,69
69 NEY 5214 A.100000052 17/09/2016 5010 0 574,61
70 NEI 2356 AD00036858 02/10/2016 7340 0 85,13
71 NEI 2356 AD00036857 02/10/2016 8535 0 127,69
72 NEX 5062 AD00036723 09/09/2016 6599 2 191,54
73 NEN 8410 AD0003665S 13/09/2016 5010 0 574,61
74 NEX 5062 AD00036722 09/09/2016 7579 0 1.915,40
75 ENA 9313 AJ00000807 25/09/2016 5193 0 191,54
76 KEI 0410 AD00037154 01/10/2016 5185 1 127,69
77 NEI 4092 AD00037427 29/09/2016 5010 0 574,61
78 NEK 9822 AD00033780 01/10/2016 5282 0 957,69
79 NEK 9822 AD00033779 01/10/2016 6599 2 191,54
80 NEN 3424 AD00034019 25/09/2016 7030 1 191,54
81 QLN 5686 A D00036838 06/10/2016 7340 0 85,13
82 NER 2103 AJ00000106 05/10/2016 5908 0 957,69
83 NEO 0602 AJ00000402 03/10/2016 5037 1 574,61
84 NEN 8330 AD00037516 27/09/2016 6653 1 127,69
85 NEM 6895 AJ00000187 17/09/2016 5169 1 1.915,40
86 QLN 0056 AJ00000072 21/09/2016 7366 2 85,13
87 NEY 1253 AD00037719 11/10/2016 7366 2 85,13
88 NEU 6952 AD00037158 01/10/2016 5835 0 127,69
89 NOU 7995 AD00037416 24/09/2016 5045 0 191,54
90 NEK 9822 A1)00033781 01/10/2016 5037 1 574,61
91 NEK 9822 AD00033782 01/10/2016 6912 0 53,21
92 NET 6569 AJOOO00050 28/09/2016 6599 2 191,54
93 NEI 4832 AJOOO00662 09/10/2016 5010 0 574,61
94 QLN 4835 AJOOO00762 12/10/2016 5169 1 1.915,40
95 OGR 3407 AD00037661 14/10/2016 5835 0 127,69
96 NEQ 0387 AJ00000687 16/10/2016 5185 1 127,69
97 NEV 7130 AD00037180 02/10/2016 6912 0 53,21
98 NEU 0674 AJ00000743 12/10/2016 5045 0 191,54

Macapá/AP, \Cde Janeiro de 2017.

\
CIO MONTEIRO MACIEL

Dirêtoi-Presideirte do DETRAN/AP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE N°. 003/2017

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas

atribuições estabelecidas pelo Decreto Governamental n° 1786/13, de 01 de abril de 2013, com

fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no artigo 13 da
Resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, após, esgotadas as tentativas de
ciência por meio de notificação via remessa postal, vem notificar da imposição da penalidade os
proprietários e detentores dos veículos abaixo relacionados, concedendo-lhes o prazo de 30
(trinta) para Interporem recurso a JARI, contados a partir desta publicação.

N°. >LACA AUTO DE
INFRAÇÃO

DATA DA
INFRAÇÃO

COD.DA
INFRAÇÃO

DESDO
B.

VALOR DA
MULTA

1 NEZ 5292 AJ00000161 24/09/2016 6556 1 191,54
2 NEZ 5292 AJOOOOOI62 24/09/2016 5045 0 191,54
3 NEO 8435 AD00036610 23/09/2016 6912 0 53,21
4 NEI 4092 AD00037428 29/09/2016 6912 0 53,21
5 NEY 9151 AJ00000036 20/09/2016 6599 2 191,54
6 ITB 1203 AD00032916 20/08/2016 5819 2 574,61
7 QLN 6227 AD00033556 02/10/2016 5010 0 574,61
8 CJM 8718 AD00030956 08/08/2016 69120 0 53,21
9 NEZ 9227 AD00033180 20/08/2016 5720 0 127,69

10 NFA 3870 ÀJ00001959 29/10/2016 5118 0 574,61
11 NFA 3870 AJ00001955 29/10/2016 6858 0 85,13
12 NEX 6695 AJ00002184 28/10/2016 5010 0 574,61
13 NEZ 7225 AJ00002253 30/10/2016 7366 2 85,13
14 NEX 0610 AJ00001648 24/10/2016 6912 0 53,21
15 NES 8998 AJOOO02196 28/10/2016 5010 0 574,61
16 NFA 3770 AJOOOOl173 26/10/2016 6912 0 53,21
17 NFB 7436 AJ00000118 21/09/2016 6785 1 191,54
18 NEU 5231 AJ00000699 16/10/2016 6726 1 127,69
19 QLN 9078 AD00017754 15/10/2016 5169 1 1.915,40
20 NEV 6472 AJOOO00668 09/10/2016 5835 0 127,69
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21 NFA 8224 AD00037474 17/10/2016 6041 2 127,69
22 NEQ 1219 AD00037331 08/10/2016 6599 2 191,54
23 NEN 7575 AD00033729 17/10/2016 5010 0 574,61
24 QLN 3603 ACf10015599 16/10/2016 7579 0 1.915,40
25 NEN 4581 AJ00000736 12/10/2016 7340 0 85,13
26 NEN 4581 AJ00000735 12/10/2016 5010 0 574,61
27 NEX 8925 AB00009149 03/10/2016 6912 0 53,21
28 NEX 8925 AB00009148 03/10/2016 6599 2 191,54
29 DJG 4809 AJOOOOOÓIO 14/10/2016 7579 0 1.915,40
30 QL0 2113 A.1(10001204 21/10/2016 5045 0 191,54
31 NEZ 2631 A.100000357 30/09/2016 6912 0 53,21
32 NEZ 2336 A.J00000637 17/10/2016 6912 0 53,21
33 NEI 7167 AD0OO37494 09/10/2016 5010 0 574,61
34 NER 4806 AD00037639 02/10/2016 5010 0 574,61
35 NEX 2124 AD00036804 05/10/2016 6599 2 191,54
36 NEP 2539 AD00033507 09/10/2016 6637 2 127,69
37 NEP 2539 ÀD00033506 09/10/2016 5010 0 574,61
38 NEN 4048 AJ00000129 18/09/2016 6599 2 191,54
39 NEN 4048 AJ00000132 18/09/2016 7579 0 1.915,40 I
40 NEM 6611 A.100000408 03/10/2016 5010 0 574,61
41 NFB 7436 AJ00000119 21/09/2016 6599 2 191,54
42 NEV 9417 AD00036594 28/09/2016 5185 2 127,69
43 NER 9205 AD00033062 30/09/2016 7366 2 85,13
44 NFA 3011 AJ00000169 29/09/2016 6912 0 53,21
45 NEJ 9849 AD00032762 12/10/2016 7366 2 85,13
46 QLO 2113 AJ00001203 21/10/2016 6912 0 53,21
47 NES 8390 AD00036775 14/10/2016 6599 2 191,54
48 NEO 4458 AJ00000681 16/10/2016 5185 1 127,69
49 QLO 2113 AJ00001202 21/10/2016 7579 0 1.915,40
50 NEV 6472 AJ00000667 09/10/2016 6076 0 191,54
51 NEI 5802 AC00021726 19/07/2016 7579 0 , 1.915,40
52 NEJ 9742 AJ00000307 04/10/2016 5908 0 957,69
53 NEN 3204 AJ00000043 22/09/2016 5010 0 574,61
54 NEI 6395 AJ00000360 02/10/2016 5010 0 574,61
55 NEP 2539 AD00033505 09/10/2016 6599 2 191,54

56 NEI 1135 AJ00000057 04/10/2016 6912 0 53,21
57 NEQ 2923 A.J00000225 09/10/2016 7579 0 1.915,40
58 NEV 2088 A000036620 15/09/2016 6599 2 191,54
59 NEV 2088 AD00036622 15/09/2016 5029 1 957,69
60 NEU 0255 AD00020342 13/09/2016 5061 0 574,61
61 NEZ 1082 A.I00000884 13/10/2016 6599 2 191,54
62 NFA 1533 ACOOO15557 15/10/2016 6599 2 191,54
63 NEI 8937 AJ00000634 06/10/2016 5045 0 191,54
64 NES 6126 ÀD00036908 12/10/2016 5207 0 53,21
65 NEP 7939 AD00032763 11/10/2016 1 5185 1 127,69
66 QLN 2146 AJ00000624 18/10/2016 5967 0 957,69
67 NES 7616 AD00037666 25/10/2016 5010 0 574,61
68 NES 7616 AD000376Ó7 25/10/2016 6599 2 191,54
69 NEU 6804 AJ00001419 26/10/2016 5010 0 574,61
70 NES 6151 ÀJ00000793 15/10/2016 6599 2 191,54
71 NEQ 5249 ÀD00033472 09/09/2016 7366 2 85,13
72 NFA 8641 AD0003Ó662 12/09/2016 6556 1 191,54
73 QLO 2610 AJ00000446 21/10/2016 7366 2 85,13
74 NEQ 7888 AD00033828 17/09/2016 5010 0 574,61
75 NEO 2334 AJ000015I9 21/10/2016 6556 1 191,54
76 NEY 3358 ÁD00032095 20/10/2016 5010 0 574,61
77 NEU 8891 AJ00001801 26/10/2016 5207 0 53,21
78 NEK 6828 AD00037143 23/10/2016 7579 0 1.915,40
79 NEI9771 AJ00001048 20/10/2016 6076 0 191,54
80 NEI 9771 AJ00001099 20/10/2016 5835 0 127,69
81 NEI9771 AJ00001100 20/10/2016 5274 1 1.915,38
82 QLN 0306 AD00037325 14/10/2016 5215 2 191,54

apá/AP, de Janeiro de 2017.

JQS&fURTApC DfrSOU^A JÚNIOR
Dlretor-Pre«identeWexerci(Íb do DETRAN/AP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO 002/2017

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
do Amapá - DETRAN/AP, no uso de suas atribuições legais e com
fundamentos no inciso II do § único do Art. 281 da Lei n°9.503 de 23 de
setembro de 1997 c/c o artigo 13 da Resolução n“. 619 de 06 de
setembro de 2016 do CONTRAN notifica os proprietários dos veículos
conforme placas constantes na relação abaixo para no prazo de 15
(quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos

§§ 7® e 8a do Art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito

N°. PLACA AUTO DE
INFRAÇÃO

DATA DA
INFRAÇÃO

COD.DA
INFRAÇÃO

DESD
OB.

1 NEU 5743 AJ00004894 05/12/2016 6653 1
2 NFA 9058 AJ00004534 02/12/2016 6599 2
3 NET 6096 AJ00004265 06/12/2016 6599 2
4 NET 6096 AJ00004505 06/12/2016 5010 0

5 NFA 9058 AJ00004535 02/12/2016 5010 0
6 QLT 3502 AJ00000989 07/12/2016 5835 0
7 NEZ 1729 AD00032247 08/12/2016 6599 2
8 NEP 4680 AJ00004525 01/12/2016 5010 0
9 NEP 4656 AJ00001688 06/12/2016 6599 2

10 NEM 9116 AJ00005211 05/12/2016 5010 0

11 NET 8478 AJ00000952 03/12/2016 5010 0

12 NEP 7361 AJ00005Q55 03/12/2016 5193 0

13 NEU 7785 AJ00005601 06/12/2016 5967 0

14 NFB 4578 AJ00002702 10/11/2016 5010 0
15 NFB 8673 AD00003900 12/11/2016 5010 0
16 NFB 5180 AJ00001281 13/11/2016 6912 0
17 NEP 7720 AJ00003339 18/11/2016 5010 0

18 NTA 9127 AJ00002484 16/11/2016 6599 2
19 NES 3531 AJO0003899 12/11/2016 5169 1
20 AEP 9949 AJ00002336 13/11/2016 6599 2
21 QLN 0509 AJ00002712 10/11/2016 5010 0
22 NEL 7678 AJ00003344 21/11/2016 5738 6

23 QLN1665 AD00003898 10/11/2016 5010 0

24 NES 4106 AJ00003305 15/11/2016 5010 0

25 AEP 9949 AJ00002337 13/11/2016 5010 0

26 NE08863 AJ0G002122 09/11/2016 5010 0

27 NFA 1307 AJ00003876 12/11/2016 6912 0

29 JVD 8499 AJ00002170 10/1112016 5010 PH30 NEX 8417 AJ00002223 09/1112016 6599 2

31 NEY 8963 AJ00002208 09/11/2016 5010 0
32 NEY 8963 AJ00Q022G7 09/11/2016 6599 2

33 NFB 0529 AJ00005569 08/12/2016 5010 0
34 QLN 5638 AJ00005564 08/12/2016 5908 0
35 NFB 4097 AJ00002593 13/11/2016 6912 3

36 NFB 5180 AJ00001279 13/12/2016 6599 2

37 EAE 5430 AJ00002211 09/11/2016 5185 1

38 NEZ 9895 AJ00001762 16/11/2016 5037 1

39 NFB 5180 AJ00OQ1280 13/11/2016 5045 0

40 NFB 5180 AJ00001282 13/11/2016 6556 1

41 NES1839 AJ00005475 19/12/2016 6599 2
42 NES 2237 AJ00002544 03/11/2016 5010 0

43 NEV 2883 AJ00004372 22/12/2016 5169 1

44 NET 3144 AJ00003281 18/11/2016 6076 0

45 NEZ 2687 AJ00005847 16/12/2016 6599 2 |
46 NEK 5288 AJ00006386 17/12/2016 5010 0
47 HOQ 5424 AJ00005298 17/12/2016 5010 0

48 NEX 3559 AJ00006363 18/12/2016 5010 0
49 QLN 6941 AJ00006127 18/12/2016 5010 0

50 NEI 8187 AJ00006209 22/12/2016 7579 0

51 QLN 6941 AJ00006128 18/12/2016 6599 2
52 NEN 7331 AJO0002804 05/11/2016 5010 0

53 NEI 8216 AJO0000418 08/11/2016 6564 0
54 NEO 0236 AJ00002801 05/11/2016 5835 0

55 NEX 1098 AJ00002668 07/11/2016 7579 0

56 NEX 5066 AJ00002591 14/11/2016 6599 2
57 JVM 2666 AJ00002768 05/11/2016 6653 1

58 QLN 2622 AJ00002113 07/11/2016 561V 1

59 JVN2481 AJ00001021 04/11/2016 5118^ 0

60 JVN 2481 AJ00001970 04/11/2016 5010 0

61 QLN 0982 AJ00002120 08/11/2016 6050 2
62 NEN 4581 AJ00005234 14/12/2016 6653 1

63 NET 6538 AJ00005177 16/12/2016 5045 0
64 NEZ480 AJ00004544 17/12/2016 5452 1
65 QLO 0724 AJ00005686 17/12/2016 6050 1

66 HCG 1116 AJ00006358 16/12/2016 6700 0

67 JTP 2238 AJ00005934 18/12/2016 6912 0

68 Na 7672 AJ00006607 21/12/2016 6599 2
69 NEW 9843 AJ00005300 20/12/2016 6599 2
70 NEM 1184 AJO0005854 20/12/2016 7340 0
71 NEI 2615 AJ00005053 03/12/2016 6700 0

72 QL01610 AJ00004565 01/12/2016 5010 0

73 NEU 5743 AJO0004892 05/12/2016 6556 1

74 NEU 5743 AJ00004893 05/12/2016 7579 0

75 NEP 4662 rÃJ00003748 02/12/2016 5835 0

76 QLO 4255 AJ00002297 02/12/2016 5010 0

77 NEU 8528 AJ00004621 02/12/2016 6599 2

78 NET 3501 AJ00004617 02/12/2016 6653 1

79 NEP 4662 AJ00003747 02/12/2016 5207 0

80 NEO 8427 AJ00004807 08/12/2016 6637 1

81 NEU 5743 AJ00004890 05/12/2016 6912 0
82 NEZ 7427 AJ00004719 02/12/2016 5010 0

83 NEQ 0024 AJ00000958 03/12/2016 5010 0
84 NEI 2615 AJ00QQ3751 02/12/2016 5010 0

B5 NEY 2961 AJ00Q00983 06/12/2016 6599 2
86 QLO 2099 AJ00004671 02/12/2016 6050 1
87 NEQ 6631 AJO0004599 01112/2016 7340 0
88 NEN 7635 AJ00004264 01/12/2016 5185 2
89 NEU 0884 AJ00004002 03/12/2016 6912 0

90 NEZ 6622 AJ00004772 05/12/2016 7340 0
91 QLN 3608 AJO0004604 02/12/2016 5908 0

92 NE11532 AJ00000990 08/12/2016 6912 0

93 NEL 4376 AJO0005165 05/12/2016 6912 0

94 QLN 3608 AJ0Q004603 02/12/2016 5207 0
95 QLN 3608 AJ00004602 02/12/2016 5819 9

96 NEP 1995 AJO0004897 10/12/2016 5010 0
97 NEP 6121 AJ00004005 03/12/2016 5010 0

98 NEN 4474 AJO0005439 06/12/2016 5010 0

99 NEJ 9012 AD00032248 16/11/2016 6912 0
100 NEN 3247 ADO0015408 03/12/2016 6637 2

MacapãAfC^idB Janeiro de 2917.

ÚNIORSE EURTAD
Di resweme emJÊxerckrie do DETRAN/AP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
005/2017

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
do Amapá - DETRAN/AP, no uso de suas atribuições legais e com
fundamentos r>o inciso II do § único do Art. 281 da Lei n* 9.503 de 23 de
setembro de 1997 c/c o artigo 13 da Resolução nc. 619 de 06 de
setembro de 2016 do CONTRAN notifica os proprietários dos veículos
conforme placas constantes na relação abaixo para no prazo de 15
(quinze) dias contados da data desta publicação apresentar defesa
escrita contra a autuação e ou indicar o infrator como reza a dicção dos
§§7*e 8o do Art. 257 do Códigode Trânsito Brasileiro-CTB.

Notificação da Autuação de infração à Legislação de Trânsito

N". PLACA AUTO DE
INFRAÇÃO

DATA DA
INFRAÇÃO

COD. DA
INFRAÇÃO

DESD
OB.
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1 NEU 6927 AJ000029B5 12/11/2016 | 5010 0
2 NEY 4245 AJ00002984 11/11/2016 5010 0
3 NEY 4245 AJ00002977 11/11/2016 6599 2
4 NEN 4094 AJ00003204 11/11/2016 6599 2
5 QLN 0609 AJ00002980 14/11/2016 6637 I 2
6 NEU 5694 AJ00003191 13/11/2016 6599 2
7 NEU 0303 AJ000037B8 12/11/2016 5010 | 0
8 NEW 6663 AJ00002307 12/11/2016 6599 j 2
9 NEL 6311 AJ000Q3733 13/11/2016 3169 1

10 NFB 2186 AJ00003254 12/11/2016 6599 2
11 QDJ 1793 ADO0036520 13/11/2016 5010 0
12 NEU 7011 AJ00002991 12/11/2016 5010 0
13 NEU 0884 AJ00003268 15/11/2016 7048 1
14 NEI 2053 AJ00003138 16/11/2016 5045 0
15 NEY 4766 AJ00003455 12/11/2016 5835 0
16 NEM 1172 AJ00003114 13/11/2016 5045 0
17 NEU 4082 AB00009228 17/11/2016 5010 0
18 NEU 5694 AJ00003192 13/11/2016 5207 0

19 NEQ 4706 AJÕ0003231 18/11/2016 6599 2
20 NEU 5694 AJQ000319G 13/11/2016 6637 1
21 NSY 2912 AJ00003132 15/11/2016 6858 0
22 NEM 0838 AB00009238 22/11/2016 6556 1
23 NEV 1333 AJ00003227 12/11/2016 5045 0
24 NEQ 5986 AJ00003926 19/11/2016 5169 1
25 NEM 0838 AB00009237 22/11/2016 6971 0
26 QLN 0592 AJ00003576 17/11/2016 5010 o
27 JUP 9703 AJ00003616 14/11/2016 3045 0
29 NEU 2649 AJ00002800 13/11/2016 6653 1
30 NEU 1614 AJ0000494 30/10/2016 5037 1
31 JHI7354 AJ00001064 02/11/2016 6181 0

32 NJQ 9443 AJ00000733 14/10/2016 5010 0
33 NEW 5308 AD0Q018248 26/10/2016 6530 0
34 NEW 6625 AJ00005110 10/12/2016 6076 0
35 NEX 9499 AJ00005122 11/12/2016 5185 2
36 NEW 0432 AJ00005695 15/12/2016 6041

-
2

37 NEX 2773 AJ00005761 12/12/2016 5185 1
38 NEU 0252 AJ00003610 14/11/2016 6653 1
39 NEU 1035 AJ00006113 21/12/2016 5010 0
40 NEU 9499 AJ00005470 19/12/2016 7340 0
41 QLN 0859 AJ00006613 21/12/2016 5010 0
42 QLN 0859 AJ00006614 21/12/2016 6637 1
43 NEN 5107 AJ00006604 21/12/2016 6912 0
44 NEW 9779 AJ00006168 21/12/2016 5835 0
45 NET 0706 AJ000032B9 19/11/2016 5185 2
46 NER 1715 ADQQ031111 22/09/2016 6599 2
47 NER 1715 AD00031110 22/09/2016 5010 0
48 NEW 9319 AJ00004064 20/11/2016 511B 0
49 NEI 8340 AJ00004442 26/11/2016 6599 2
50 NEI 8340 AJ00004441 26/11/2016 7579 0
51 NEY 6664 AJ00003675 18/11/2016 5010 0
52 NEV 3756 AJ00000587 18/11/2016 5185 2
53 NEU 6974 AJ00006119 21/12/2016 6645 0
54 NET 4453 AJ00003700 14/12/2016 6637 1
55 NET 4356 AJ00006336 21/12/2016 6700 0
56 JWE 4246 AJ00004343 27/11/2016 5045 0
57 JWE 4246 AJ00004339 27/11/2016 5037 1
58 NEX 2563 AJ00006082 26/12/2016 6599 2
59 QLN 3994 AJ00005860 22/12/2016 6912 0
60 NEZ 9705 AJO0006129 18/12/2016 6599 2
61 NES 2717 AJO0006038 25/12/2016 5037 1
62 JXE 90B2 AJ00004389 24/12/2016 6670 0
63 GVS 3484 AJ00006680 21/12/2016 5185 2
64 NEU 1103 AJ00005099 15/12/2016 6700 ] 0
65 NEN 7388 AJ00006692 21/12/2016 6599 2
66 NEI 9404 AJ00006060 27/12/2016 5010 0
67 NEL 7672 AJ00006606 21/12/2016 5010 0
68 QLO 2691 AJ00005873 24/12/2016 5045 0
69 NEI 4092 AJO0006347 17/12/2016 5835 0
70 NEI 4092 AJQ0006348 17/12/2016 6599 2
71 QLO 3046 AJ00006032 21/12/2016 6599 2
72 NEN 8645 AJO0005863 23/12/2016 7340 0
73 NEN 5059 AJ00005276 18/12/2016 5010 0
74 NEP 2856 AJ00003263 17/12/2016 5045 0
75 NEN 4915 AJ00006145 21/12/2016 6599 2
76 NEO 8154 AJ00005869 24/12/2016 6599 2
77 NEO 0858 AJ00005844 16/12/2016 6599 2
78 NEZ 2847 AJ00006046 17/12/2016 5010 0

79 NEZ 2847 AJO0006048 17/12/2016 6599 2
80 NFA 9442 AJO0005465 18/12/2016 5010 0

C )

81 NFA 9442 AJ00005469 18/12/2016 7030 1
82 NEY 4229 AJ00006355 16/12/2016 5185 2
83 NEM865 AJ00006351 16/12/2016 5185 1
84 NEU 4338 AJ00005468 19112/2016 6637 1
85 NFA 4263 AJ000Q1942 25/10/2016 5118 0

ícapá A^V^de Janeiro de 2017.

INÁCM MONTEIfty MACIEL *Diretor - ftesitteate do DFTRAN/AP

lapen
Jefferson Dias Picanço

PORTARIA N°. 18/2017-GAB/IAPEN
O Diretor-Presidente do Instituto de

Administração Penitenciária do Estado do Amapá-
IAPEN, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n°. 0136 de 07 de janeiro de
2015,

RESOLVE:
Art. 1o.- Determinar, com arrimo no art. 159,

164 e 165, da Lei n°. 066/93, a Instauração de
Processo Administrativo Disciplinar, objetivando
apurar a conduta do servidor público ELISSON DE
CASTRO SANTOS. Agente Penitenciário, inscrito na
matrícula n° 889776.

Art. 2o. - Designar ROMÉRIA SOUZA
GOMES, Educadora Penitenciaria-NS, matrícula
651311, AIDA MONTEIRO DA SILVA, Educadora
Penitenciaria-NS. matricula 654736 e VANIA
GONÇALVES DE SOUZA, Educadora
Penitenciaria-NM matricula 577839, servidoras
públicas estáveis do quadro funcionai do Estado do
Amapá, para, sob a presidência da primeira,
constituírem Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, com sede em Macapá-AP, incumbida de
apurar no prazo legal, as possíveis irregularidades
referentes aos atos e fatos preliminarmente
investigados nos autos do IPAD n° 085/2016 -
CORREGEPEN, bem como as demais infrações
conexas que vierem a ser detectadas no decorrer
dos trabalhos envolvendo servidores públicos, que
desempenham suas funções neste Instituto de
Administração Penitenciária.

Art. 3o. - Deliberar que os membros da
comissão poderão reportar-se diretamente aos
demais órgãos da Administração Pública, em
diligências necessárias à instrução processual.

Art. 4o. - Estabelecer o prazo de 60
(sessenta dias) para conclusão dos trabalhos da
Comissão.

Art 5o. - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Cumpra-se, Dê-se Ciência, Publique-se.
Macapá-AP, Mdi fevereiro de 2017.

JeffersjáWyifes Picanço
Diretor-Prefclcfeme do IAPEN/AP

MAPA ADJUDICATÓRIO E HOMQLOGATÓRIO
TERMO DE ADESÃO 002/2017 - IAPEN/AP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2016 -
UEAP
PREGÃO ELETRÓNICO N° 07/2016 - CPL/UEAP
PROCESSO N° 46.000.730/2015- UEAP/AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
MEDIANTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E
SUA REPOSIÇÃO PARA O IAPEN. *FIRMA ADJUDICADA: A. N. GOMES ME
VALOR REGISTRADO: R$ 16.350,00
(DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA
REAIS). _

Senhor Diretor-Presidente,
Com base nas informações constantes

do Processo em referência, através do Pregão
Eletrónico n°. 007/2016, realizado pela
Universidade Estadual do Amapá-UEAP, e com
base no Parecer emitido pela Assessoria
Jurídica, bem como em cumprimento aos
termos do art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, ADJUDICO a adesão a
Ata de Registro de Preços n°. 009/2016-UEAP,
vinculada ao PregSo Eletrónico nD. 007/2016-
UEAP, para a aquisição de água mineral
mediante aquisição de vasilhames e sua
reposição para atender as necessidades deste
IAPEN/AP, em favor da empresa A. N. GOMES-

ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 34.642.561/0001-
06, com preço registrado no valor de
R$16.350,00 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E
CINQUENTA REAIS). A referida adesão desta
unidade autárquica como “ carona” a Ata de
Registro de Preços n°. 009/2016/UEAP
encontra-se de acordo com o estabelecido no
art. 22 do Decreto Federal n°. 7.892/2013 e em
consonância com toda legislação vigente, mais
especificamente a Lei Geral de Contratos e
Licitações (Lei n°. 8.666/93) e a Lei
n°.10.520/02.

( j l Adjudico em: 02/02/2017

Denílson Barbosa de Almeida
Presidente da CPL/IAPEN-AP

Em cumprimento aos termos do art. 43,
VI, da Lei 8.666/93, art. 4o da Lei n°. 10.520/02 e
Decreto Federal n°. 7.892/2013 homologo os
atos praticados pelo pregoeiro nos autos e
declaro que a despesa satisfaz as exigências
do Art. 16 e 17 da Lei complementar 101/2000.
Em consequência, fica convocado, o
proponente, para a assinatura do instrumento
contratual, nos termos do art. 64, caput, Lei
Federal n°. 8.666/93 . sob as penalidades da lei.

Homologo em: 02/02/2017

Jeffersonipdad Picanço
Diretor-Presidenté/urrSánador de Despesas

Prodap
José Lutiano Costa da Silva J

PORTARIA N° 001/ 2017-PRODAP
O Presidente do Centro de Gestão da

Tecnologia da Informação no uso das
atribuições que lhe são conferidas, pelo
Decreto n° 0052 de 02 de janeiro de 2015 e Lei
n° 0310 de 05 de dezembro de 1996 e alterada
pela Lei n° 318 de 23 de dezembro de 1996,
conforme Memo. n° 02/2017 CPL/PRODAP, do
01/02/2017,
R E S O L V E:

Art. 1o. Designar, para atuar como pregoeiro
titular em licitações na modalidade Pregão, no
âmbito do Centro de Gestão da Tecnologia da
Informação - PRODAP, o funcionário público:
PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES
(Pregoeiro permanente)

Art. 2o. Ficam designados para atuarem
como membros da Equipe de Apoio, em
licitações na modalidade Pregão, no âmbito do
Centro de Gestão da Tecnologia da Informação- PRODAP, os servidores:
JOSÉ MOREIRA DA SILVA FILHO (Equipe de
Apoio)
DANILLO DO RÈGO VAZ (Equipe de Apoio)
CLEIDE MARIA AGUIAR FIGUEIREDO (Equipe
de Apoio)

Parágrafo único - Os membros que
atuarão no certame serão, sempre, em número
mínimo de 03 (três) integrantes: 01 (um)
pregoeiro permanente e 02 membros.

Art. 3o. O pregoeiro fica autorizado a
convocar, além dos membros da Equipe de
Apoio, a depender da especificidade técnica do
objeto ou da documentação apresentada,
outros servidores do Centro de Gestão da
Tecnologia da Informação - PRODAP, técnicos
da área, para auxiliar na análise das propostas
e documentos.

Art. 4o Esta portaria entra em vigor acontar de 1o de fevereiro de2017
Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PRODAP, em
Macapá-AP, 02 tte fevereiro de 2017.MJJOSEjLUTjlANQ COSTA DA SILVArçresjdjef^e do PRODAP

P O R T A R I A N°02/2017 - PRODAP

O Presidente do Centro de Gestão da
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Tecnologia da Informação no uso das
atribuições que lhe são conferidas, pelo
Decreto n° 0052 de 02 de janeiro de 2015 e Lei
n° 0310 de 05 de dezembro de 1996 e alterada
pela Lei n° 318 de 23 de dezembro de 1996,
conforme Memo. n° 01/2017 CPL/PRODAP, de
01/02/2017,
R E S O L V E:

Art. 1o. -Instituir a Comissão Permanente de
Licitação do Centro de Gestão da Tecnologia
da Informação - PRODAP, composta de 06
(seis) Membros nomeados neste ato, sob a
Presidência do primeiro, com competência
para promover procedimentos licitatórios
relativos à contratação de compras e serviços
no âmbito desta Instituição.
PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES
(Presidente).
DANILLO DO RÊGO VAZ (Membro Efetivo).
JOSÉ MOREIRA DA SILVA FILHO (Membro
Efetivo).
ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES
(Membro Efetivo).
MÁRCIO ANDRÉ TEIXEIRA BRASIL (Membro
Suplente).
CLEIDE MARIA AGUIAR FIGUEIREDO
(Secretária).

Janeiro de 2017. Compõem a Comissão de Sindicância
Contraditória os servidores Alacid Silva da Costa, Técnico
em Extensão Rural; Angela Débora Brazâo Nunes, Analista
Ambiental e Maria José Guilhermq, Rodrigues, Secretária
Executiva para,sob a presidência dp primeiro.
J^rt. 2o) Dê-se Ciência, PubttAjevse Cumpra-se.

^"̂ MeeapáTAP) ^ de Sátiro' de 2017

JOSÉ MARIA DARlilASSO LIMA
Diretor Pres dente

Decreto N° 5B71/15-GEA

Sociedades de Economia Mista
Agência de Fomento do Amapá
Francisco de Assis Souza Costa

PORTARIA N° 018/2017 - AFAP

Art. 2o. - Esta portaria entra em vigor a
contar de 1o de fevereiro de 2017. revogadas as
disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
GABINETE DO CENTRO DE GESTÃO DA

TECNOLOGIA DA.JNFORMAÇÃO, em Macapá-
AP, 02 de fevcreifo\ de 2017.flJOSÉ LU-tlANp COSTA DA SILVA

Pres^enjte tio PRODAP

í Rurap 1
V José Maria Darmasso Lima J
PORTARIA N.° 003/2017 - UP/COAFI •RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÀ-RURAP, no uso
de suas atribuições conferidas pelo Decreto n° 5871, de 31
de dezembro de 2015, e tendo em vista o teor do Memo N°
001/2016 - Comissão de Sindicância.
RESOLVE:

Art. 1o) Prorrogar o prazo para o termino dos trabalhos da
PORTARIA N3 101/2016 - UP/COAFI - RURAP, destinada a
apurar os fatos de que trata o Processo n° 37.0160/2016,
bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos, por mais 30 dias a contar da data de 12 de
Janeiro de 2017. Compõem a Comissão de Sindicância
Contraditória os servidores Alacid Silva da Costa, Técnico
em Extensão Rural; Angela Débora Brazão Nunes, Analista
Ambiental e Maria José Guilherme Rodrigues, Secretária
Executiva para, sob a presidência do primeiro.

Art.2°) Dê-Sé Ciência,Publiqu4-se e Cumpra-se.
Macapá (AP), y d^neiro de 2017

i nL:A'
n

JOSÉ MARIA DARMASSO UMA
Diretor Presidente

Decreto N° 5871/15-GEA )
PORTARIA N.° 004/2017 - UP/COAFI - RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ-RURAP, no uso
de suas atribuições conferidas pelo Decreto n° 5871, de 31
de dezembro de 2015, e tendo em vista o teor do Memo. N°
001/2016 - Comissão de Sindicância.

RESOLVE:

Art. 1o) Prorrogar o prazo para o termino dos trabalhos da
PORTARIA N° 102/2016 - UP/COAFI - RURAP, destinada a
apurar os fatos de que trata o Processo n° 37.0032/2016,
bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos, por mais 30 dias a contar da data de 12 de

A Presidente da Agência de
Fomento do Amapá S/A - AFAP - Em
Exercício, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 016/2017, de 25 de
janeiro de 2017 e tendo em vista o Estatuto da
Empresa.

RESOLVE:

Designar Kelly Cristina Braga de Lima
- Gerente Jurídica, Bruno Manoel Mendes
Gonçalves - Gerente de Crédito Geral e João
Bosco Medeiros de Lima - Motorista para se
deslocarem da sede de suas atribuições -
Macapá-AP até o município de Oiapoque/AP,
no período de 05 a 08 de fevereiro de 2017,
com o objetivo de realizarem contatos e visitas
técnicas com as cooperativas dos catraieiros,
dos mototaxistas e taxistas e verificar as
demandas junto à subgerência daquele
municipio.

Esta portaria está em consonância
com as disposições previstas no Manual de
Normas e Procedimentos Administrativos da
Agência de Fomento de Amapá S/A - AFAP.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Macapá-AP, 02 de fevereiro dc 2017.

CLAUqjLENE DIAS DE SÁ
Presidente Em Exercício/AFAP

Portaria n° 016/2017

PORTARIA N° 019/2017 - AFAP

A Presidente da Agência de Fomento
do Amapá S/A - AFAP - Em Exercício, usando
das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria n° 016/2017, de 25 de janeiro de 2017 e
tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Designar Stélio Socorro Cdjfcta dos
Santos - Agente de Fomento, para se deslocar
da sede de suas atribuições - Macapá-AP até o
municipio de Oiapoque/AP, no período dc 05 a
10 de fevereiro de 2017, com o objetivo de
realizar contatos e visitas técnicas com as
cooperativas dos catraieiros, dos mototaxistas
e taxistas e verificar as demandas junto à
subgerência daquele municipio.

Esta portaria está em consonância
com as disposições previstas no Manual de
Normas e Procedimentos Administrativos da
Agência de Fomento de Amapá S/A - AFAP.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Macapá-AP, 02 de fevereiro de 2017.

. UóMIJJQVX tCLAtjJDILENE DIAS DE SA
Presidente Em Exercício/AFAP

Portaria n° 016/2017

(Ministério Público Estadual)
Procuradoria Geral de Justiça
Roberto da Silva Álvares

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PORTARIA N° 0154/2016-PGJ/MP-AP

TERMO DE JUSTIFICATIVA N°. 004/2017

Homologo na forma da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, com base na Portaria n° 246/2001-
GAB/PGJ, em: 03/02/2017.

DRA. IVANA LUCIA FRANCO CEI
PROMOTORA DE JUSTIÇA

DIRETORA GERAL

Ref. Processo n°
ASSUNTO

FUNDAMENTO

FAVORECIDO

OBJETO

VALOR TOTAL
RECURSO

0000786/2017-MP-AP.
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.
Art. 25, Inciso I. da Lei 8.666/93.
COMPANHIA DE AGUA E
ESGOTOS DO AMAPA -
CAESA
Contratação dos serviços de
fornecimento de Agua e
Tratamento de Esgoto para o
exercício de 2017.
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Programa 03.062.0055.2.361 -
Operacionalização Técnico
Administrativa do MP-AP,
Elemento de Despesa 3390.39
- Outros Serviços de Terceiros -
PJ. Fonte 101 - Recursos do
Tesouro consignado no
orçamento deste Ministério
Público.

Senhora Diretora Geral,

Justifica-se a presente despesa em favor da
empresa COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO
AMAPA - CAESA, no valor acima, refe.ente ao
fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto para o
exercício de 2017, tendo em vista as necessidades deste
Órgão Ministerial e por não haver no Estado do Amapá
outras empresas explorando tais serviços, portanto,
inviabilizando eventual competição, encontra amparo legal
no Art. 25, Inciso l, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores. Caracterizando INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.

Desta forma, dando-se cumprimento ao que
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações,
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência,
para fins de homologação e posterior publicação.

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017.

Htsil/ (A
Ãlirio André de Araújo

Presidente da CPL/MP-AP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TORNAR SEM EFEITO O TERMO DE JUSTIFICATIVA
N°061/2016

i

Homologo na fornia da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteáor/s. com base na Portaria nu
246/2001-GAB/Pf

j33co Gá
DRA. IVANA LUCIA FRANCO CEI

PROMOTORA DE JUSTIÇA
[RETORA-GERAL

A Diretora Geral do Ministério Público do
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições
legais, resolve tomar sem efeito o Termo de
Justificativa n° 061/2016, publicado no Diário Oficial
do Estado n° 6354, em 05/01/2017. Justificativa:
divergência na formalização da adjudicação e
homologação do objeto licitado, com fulcro no
artigo 49, parágrafo 4o, da Lei n° 8.666/93, o
objeto do presente termo foi cancelado.

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017.

hi> iUiH &
Álirio André de Araújo

Presidente da CPL/MP-AP
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