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LEI N° 2.Z i O DE i W DE JULHO DE 2017

Extingue o Laboratorio Central de
Saude Publica do Amapa - LACEN e
da outras providencias.

Crla a Superintendencia de Vigilancia
em Saude do Estado do Amapa - SVS
e da outras providencias.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembler Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art . 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei :

Art . 1° Fica extinto 0 Laboratorio Central de Saude Publica do
Amapa - LACEN, cuja criagao foi autorizada pela Lei n° 0338, de 16 de abril de
1997.

Art . 2° Sao transferidos para a Superintendencia de Vigilancia
em Saude do Estado do Amapa - SVS:

I - os bens patrimoniais, moveis e imoveis, pertencentes ao
LACEN;

II - as dotagdes orgamentarias consignadas no orgamento do
LACEN.

Art . 3° 0 Governador do Estado do Amapa nomeara Comissao
de Liquidagao do Laboratorio Central de Saude Publica do Estado do Amapa -
LACEN , que tera 0 prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusao dos
trabalhos.

Art . 4° 0 art. 14. alinea 1, da Lei ntf 0811, de 20 de fevereiro de
2004, passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art . 14 ,

I -
1) Centro de Reabilitagao do Estado do Amapa.”

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag&o.

Art. 6° Revogam-se as disposigoes em contrario, em especial a
alinea a, inciso VII, do art. 40, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997 e segAo
VI, art. 71, da Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigdo Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

CAPJTVLO I
DA NATUREZA JURIDICA

Art . 1° Fica criada a Superintendencia de Vigilancia em Saude
do Estado do Amapa - SVS, autarquia estadual com personalidade juridica de
direito publico, vinculada a Secretaria de Estado da Saude, com patrimonio e
receitas proprias, dotada de autonomia orgamentaria, flnanceira e
administrativa, com sede e foro na Capital do Estado do Amapa.

CAPITULOn
DA FINAUDADE

Art. 2° A Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS tem por finalidade a promogao e proteg&o A saude, mediante
agoes de vigilancia epidemiologica, sanitaria, ambiental, vigilancia de saude do
trabalhador e controle de doengas, incluindo educagao, capacitagao, pesquisa
e a vigilancia laboratorial para a melhoria da qualidade de vida da populagao
amapaense.

CAPITULO HI
DA ESTRUTURA ORGANIZATIONAL

Art. 3° A estrutura organizacional basica da Superintendencia
de Vigilancia em Saude do Estado do Amapa - SVS, compreende:

I - DIREQAO SUPERIOR
1. Deliberagao Colegiada

1.1. Conselho Diretor

1.2. Conselho Fiscal

2. Deliberagao Singular

2.1. Superintendente
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 Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

João Bosco Papaléo Paes
Vice-Governador 

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária em Brasília:  Wandermilson de Jesus Garcêz de Azevedo

Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas: Eclemilda Macial Silva
Secretaria  Extraord. de Pol.  para a Juven.: Joelma de Moraes Santos
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Aline Paranhos Varonil Gurgel
Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes: Núbia Cristina S. de Souza     

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Marcelo Ignacio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional: Ten Cel .PM. Huelton Corrêa Medeiros 
Controladoria Geral: Otni Miranda de Alencar Júnior 
Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno
Defensoria Pública: Horácio Maurien Ferreira de Magalhães
Polícia Militar: Cel. QOPMC Rodolfo Pereira de Oliveira Júnior
Polícia Civil: Del. Maria de Lourdes Sousa
Corpo de Bombeiros: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira
Polícia Técnico-Científica: Salatiel Guimarães

Secretarias de Estado

Administração: Suelem Amoras Távoras Furtado
Desenvolvimento Rural: Osvaldo Hélio Dantas Soares
Cultura: Giodilson Pinheiro Borges
Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues
Ciência e Tecnologia: Robério Aleixo Anselmo Nobre
Desporto e Lazer: Alberto Cavalcante Maciel Júnior
Educação: Maria Goreth Silva e Sousa
Fazenda: Josenildo Santos Abrantes 
Infraestrutura: João Henrique Rodrigues Pimentel
Meio Ambiente: Marcelo Ivan Pantoja Creão
Planejamento: Antônio Pinheiro Teles Júnior
SDC:Alcir Figueira Matos
Saúde: Cel PM RR Gastão Valente Calandrini de Azevêdo
Segurança: Ericlaudio Alencar Rocha
Setrap: Jorge Emanoel Amanajás Cardoso
Trabalho e Empreendedorismo: Luciana Araújo da Silva Miranda
Turismo: Syntia Machado dos Santos Lamarão
Mobilização Social: Maria de Nazaré Farias do Nascimento

              Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

Amprev: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães
Agência Amapá: Eliezir Viterbino da Silva 
SIAC -– Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Cristiane Vilhena de Souza
Iapen: Lucivaldo Monteiro da Costa
Detran: Inácio Monteiro Maciel
Diagro: José Renato Ribeiro
Hemoap: Domingos  Sávio de Souza Guerreiro
IEPA: Wagner José Pinheiro Costa
IPEM: Gabrielly Barbosa Silva Favacho
Jucap: Gilberto Laurindo
Lacen: Nahon de Sá Galeno
Pescap: Clésio de Lima Cardoso
Procon: Eliton Chaves Franco
Prodap: José Lutiano Costa da Silva
RDM: Roberto Coelho do Nascimento
Rurap: José Maria Darmasso Lima
IMAP: Bertholdo Dewes Neto
IEF: Marcos da Silva Tenório
UEAP: Perseu da Silva Aparício
ARSAP: Robson de Castro Teixeira
                                         

          Fundações Estadual

Tumucumaque: Mary de Fátima Guedes dos Santos
Fcria: Natália Façanha da Silva

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa
Caesa: Valdinei Santana Amanajás
CEA: Marcelino da Cunha Machado Neto
Gasap: Odmir Barriga Dias

( )

II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
3. Gabinete

4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
5. Assessoria Juridica
6. Assessoria de Comunicagao

7. Controle Interao

III - UNIDADES DE EXECUQAO PROGRAMATICA
8. Diretoria Exccutiva de Vigilancia em Saude

8.1. Centro de Informagoes Estrategicas em Vigilancia em
Saude - GIEVS

8.2. Centro de Informagoes e Analise da Situagao de Saude
8.3. Nucleo dc Vigilancia Epidemiologica

8.3.1. Unidade de Doengas Transmissiveis
8.3.2. Unidade de Doengas Nao Transmissiveis
8.3.3. Unidade de Imunobiologicos

8.4. Nucleo de Vigilancia Sanitaria
8.4.1. Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Produto

Sujeitos a Regulagao Sanitaria
8.4.2. Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Servigos d

Saude Sujeitos a Regulagao Sanitaria
8.4.3. Unidade de Fiscalizagao e Inspegao de Tecnologias

Ambientes Sujeitos a Regulagao Sanitaria
8.5. Nticleo de Vigilancia Ambiental

8.5.1. Unidade de Controle de Doengas Transmitidas po
Vetores

8.5.2. Unidade de Controle de Risco Ambiental
8.5.3. Unidade de Controle de Zoonoses

8.6. Nucleo de Vigilancia da Saude do Trabalhador
8.6.1. Unidade de Vigilancia dos Agravos a Saude d1

Trabalhador

8.6.2. Unidade de Vigilancia dos Ambientes e Processo d
Trabalho

8.6.3. Unidade de Articulagao e Desenvolvimento da Politic,
de Saude do Trabalhador

9. Diretoria Exccutiva de Vigilancia Laboratorial
9.1. Centro de Conhecimento, Inovagao e Tecnologia
9.2. Centro de Qualidade Laboratorial

9.3. Nucleo de Gestao da Rede de Laboratories
9.3.1. Unidade Laboratorial de Fronteira
9.3.2. Unidade de Controle de Qualidade Laboratorial
9.3.3. Unidade de Produgao de Insumos

9.3.4. Unidade de Avaliagao e Monitoramento da Rede de
Laboratories

9.4. Nucleo de Analises de Produtos Regulados
9.4.1. Laboratorio de Microbiologia de Produtos Regulados
9.4.2. Laboratorio de Fisico-quimica de Produtos Regulados
9.4.3. Laborat6rio de Microscopia de Produtos Regulados
9.4.4. Laboratbrio de Analises de Cosmeticos e Saneantes
9.4.5. Laboratorio de Analises de Medicamentos

9.5. Nucleo de Analises Ambientais
9.5.1 . Laboratorio de Analises Fisico-quimicas Ambientais
9.5.2. Laboratorio de Toxicologia
9.5.3. Laboratorio de Microbiologia Ambiental
9.5.4. Laboratorio dc Residues Organicos e Inorganicos

9.6. Nucleo de Analises Laboratoriais de Doengas de
Notificagao Compulsoria

9.6.1. Laboratorio de Parasitologia
9.6.2. Laboratorio de Vetores
9.6.3 Laboratorio de Micologia
9.6.4. Laboratorio de Virologia
9.6.5. Laboratorio de Bacteriologia
9.6.6. Laboratorio de Biologia Molecular

10. Diretoria Executiva Administrativa
10.1. Nucleo de Planejamento Orgamentario e Financeiro

10.1.1. Unidade de Planejamento e Orgamento
10.1.2. Unidade de Finangas
10.1.3. Unidade de Contabilidade

10.2. Nucleo de Gestao Logistica
10.2.1. Unidade de Transportes
10.2.2. Unidade de Compras e Contratos
10.2.3. Unidade de Patrimonio e Almoxarifado

10.3. Nucleo de Informatica
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PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

Exemplar ................................................................ R$ 5,00
Exemplar Atrasado ............................................... R$ 6,00
Centímetro Composto em Lauda Padrão............ R$ 5,50
Centímetro para Compor ..................................... R$ 8,00
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00
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SA POSTAL                    
R$ 225,00    R$ 450,00     R$ 900,00
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Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Administrativa

Chefe da Divisão de Comercialização
Elaine Alencar Ferreira

Chefe da Divisão Industrial

Membro da ABIO - Associação Brasileira de 
Imprensa Oficiais

Sede: Rua Paraná, 309
Bairro Santa Rita -  Macapá-AP

 CEP: 68.901-260

Gilberto Góes da Silva Neto

Mary Sônia Ataide

Diretor

C )
10.3.1. Unidade de Suporte Tecnico
10.3.2. Unidade de Desenvolvimento de Tccnologias

10.4. Nucleo de Gestao de Pessoas
10.4.1. Unidade de Folha de Pagamento
10.4.2. Unidade de Controle e Avaliagao de Pessoas
10.4.3. Unidade de Educacao Permanente

10.5. Nucleo de Licitagoes

CAPrruLo iv
DOS O&AOS DE DELIBERA^AO COLESIADA

SEQAO I
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 4° O Conselho Diretor, orgao deliberative, consuldvo,
presidido pelo Superintendente da SVS, composto por representantes de
entidades govemamentais e n&o govemamentais, e sua competencia definida
no Estatuto da Autarquia.

§ 1° O Conselho Diretor sera integrado pclos seguintes membros:
I - O Superintendente de Vigilancia em Saude do Estado do

Amapa - SVS;

II - um representante da Secretaria Estadual de Saude;
III - um representante dos servidores efetivos do Govemo do

Estado na area de Vigilancia em Saude;
IV - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento;
V - um representante do Conselho Estadual de Saude;
VI - um representante da Secretaria de Estado da Educagao; e
VII - um representante do Instituto de Estudos e Pesquisas

Cientificas do Estado do AmapA - IEPA.
§ 2° O mandato de cada Conselheiro e seus suplentes, excetuado

o inciso I deste artigo, sera de dois anos, podendo ser renovado uma unica vez.
§ 3° As fungoes dos membros do Conselho Diretor e seus

suplentes nao scr&o remunerados, sendo considerada prestagao de servigo
publico relevante ao Estado do Amapa, para todos os efeitos legais.

§ 4° O Regimento Intemo do Conselho Diretor, aprovado pelo
plenario, dispora sobre o fundonamento do colegiado.

§ o° 0 Conselho Diretor reunir-se-a com a presenga minima de
dois tergos dos seus membros, deliberando por maioria simples (50% mais
um|, ordinariamente uma vez por mes e extraordinariamente sempre que
convocado por seu Presidente.

SE£AO II
DO CONSELHO FISCAL

Art . 5° O Conselho Fiscal, org&o de fiscalizagao administrativa,
contabil e Fmanceira, tera sua competencia definida no Estatuto da Autarquia.

Paragrafo unico. O Conselho Fiscal sera integrado por 03 (tres)
membros titulares e igual numero de suplentes, diplomados em nivel superior,
devendo pelo menos um deles e rcspectivo suplente, possuir graduagao em
Ciencias Contabeis, para um mandato de quatro (04) anos indicados pelas
seguintes instituigoes:

I - 01 (um) representante da Controladoria-Geral do Estado do
Amapa e seu rcspectivo suplente;

II - 01 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado do
Amapa e seu rcspectivo suplente;

III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Saude e
seu respectivo suplente .

CAPITULO V
DO PATRIM6NIO 6 DA RECEITA

Art . 6° Constituirao o Patrimonio da Superintendencia de
Vigilancia em Saude do Estado do Amapa SVS:

I - as doagoes, legados e contribuigoes;
II - os bens moveis e imoveis pertencentes ao Govemo do Estado

que no momento da vigencia desta Lei estejam sendo utilizados pelo
Laboratorio Central de Saude Publica do AmapA - LACEN e pela
Coordenadoria de Vigilancia em Saude da Secretaria de Estado da Saude -
SESA;

III - outros bens que lhe forem dcstinados e dos que venha a
adquirir;

IV - dotagoes que lhe forem atribuidas pelo Govemo do Estado
ou Govemo Federal em seus orgamentos anuais;

V - dotagoes estaduais oriundas de creditos adicionais;
VI - recursos originarios de convemos e afun ou de subvengoes

de orgaos, esferas publicas, privados ou organizagbes intemacionais;
VII - receitas oriundas da alienagao de equipamentos, bens

moveis e imoveis, materials inserviveis e;
VIII - oulras rendas eventuais ou extraordinarias.

CAPITULO VI
DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 7° Os Recursos Humanos da Superintendencia de
Vigilancia em Saude do Estado do Amapa- SVS serao constituidos de:

I - fungao gratificada;
II - cargo de provimento efetivo.
§ 1° As fungoes gratificadas previstas no Inciso I deste artigo e

desentas no Anexo Unico desta Lei, serao de livre nomeagao e exoneragao pelo
Govemador do Estado.

§ 2° Os cargos previstos no inciso II compbem o quadro de
servidores efetivos da Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS que sera instituido por Lei especifica e serao providos mediante
concurso publico, conforme Regime Juridico dos Servidores Civis do Estado,
das Autarquias e Fundagoes Publicas Estaduais. instituido pela Lei n° 0066,
de 03 de maio de 1993, e demais normas pertinentes.

§ 3° Servidores do quadro efetivo do Estado e servidores do ex-Territorio Federal do Amapa a disposigao do Estado poderao ser designados
para Fungoes Gratificadas ou colocados a disposig5o da Superintendencia
Estadual de Vigilancia em Saude do Amapa - SVS.

CAPITULO VII
DA GESTAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Art. 8° O exercicio financeiro coincidira com o ano civil e, ao
termino de cada exercicio, a entidade apresentara prestagao de contas,
contendo as seguintes demonstragoes financeiras:

I - Balango Orgamentario;
II - Balango Financeiro;
III - Balango Patrimonial;
IV - Demonstrag&o das variagbes patrimoniais, conforme art . 101

da Lei n° 4.310, de 17 de margo de 1964;

§ 1° A prestagao de contas devera ser apresentada pelo
Superintendente da SVS, com manifestagbes do Conselho Fiscal e do Conselho
Diretor para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, dentro do
prazo previsto por Lei.

§ 2° A proposta orgamentaria para o exercicio seguinte devera ser
submetida ao Conselho Diretor, nos prazos legais.

cAPtTULo vm
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 9° A Superintendencia de Vigilancia em Saude do Estado do
Amapa - SVS sera presidida por um Superintendente.

I
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Art. 10. O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias. a contar da sua publicacao.

Art . 11 . As despesas resultantes da aplicacao desta Lei correrao
por conta das dotacoes orcamentarias proprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a realizar as suplementa^oes que se flzerem necessario.

Art. 14 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Macapa, m de Julho de 2017

ANTONI

m
iVALbtZ ®E
Sovernadlr

SILVA

Lei nc Z.ll© de IM de julho de 2017

ANEXO UNICO

Oenominaoao e quantifiea^So dos Cargos de Fun^oes Sratificadas de Nfvel
Superior e intermediario

N° UNIDADE ORSANICA CARSO CODISO QUANT.

1 Superintendencia Superintendente FGS-4
Subsidio 01

2 Gabinete

Chefe de Gabinete FGS-3 01
Assessoria Juiidica FGS-3 01

Assessoria de
Comunicacao FGS-3 01

Controle Intemo FGS-3 01

3
Assessoria de

Desenvolvimento
Institucional

Assessor de
Desenvolvimento

Institucional
FGS-3 01

Assessor Tecnico
Nivel I FGS-1 02

4
Diretoria Exccutiva

de Vigilancia em
Saude

Diretor FGS-3 01

4.1

Centro de
Informa^oes

Estrategicas em
Vigilancia em Saude -

CIEVS

Gerente de Nucleo FGS-1 01

4.2
Centro de

Informagdes e Analise
da Situagao de Saude

- CIAS
Gerente de Nucleo FGS-1 01

4.3 Nucleo de Vigilancia
Epidemiologica Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.3.1 Unidade de Doencas
Transmissiveis Chefe de Unidade FGS-1 01

4.3.2 Unidade de Doencas
nao Transmissiveis Chefe de Unidade FGS-1 01

4.3.3 Unidade de
Imunobiologicos Chefe de Unidade FGS-1 01

4.4 Nucleo de Vigilancia
Sanitaria Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.4.1

Unidade de
Fiscalizacao e
Inspeijao de

Produtos e sujeitos a
Regulagao Sanitaria

Chefe de Unidade FGS-1 01

4.4.2

Unidade de
Fiscalizacao e

Inspegao de Servico
de Saude Sujeitos a
Regulacao Sanitaria

Chefe de Unidade FGS-1 01

4.4.3
Unidade de

Fiscalizagao e
Inspecao de

Tecnologias e
Chefe de Unidade FGS-1 01

Ambientes Sujeitos a
Regulacao Sanitaria

4.5 Niicieo de Vigilancia
Ambiental Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.5.1
1

Unidade de Controle
de Doencas

Transmitidas por
Vetores

Chefe de Unidade FGS-1 01

4.5.2 Unidade de Controle
de Risco Ambiental Chefe de Unidade FGS-1 01

4.5.3 Unidade de Controle
de Zoonoses Chefe de Unidade FGS-1 01

4.6
Nucleo de Vigilancia

em Saude do
Trabalhador

Gerente de Nucleo FGS-2 01

4.6.1
Unidade de

Vigilancia dos
Agravos a Saude do

Trabalhador
Chefe de Unidade FGS-1 01

4.6.2

Unidade de
Vigiiancia dos
Ambientes e
Processo de
Trabalho

Chefe de Unidade FGS-1 01

4.6.3

Unidade de
Articulacdo e

Desenvolvimento da
Politica de Saude do

Trabalhador

Chefe de Unidade FGS-1 01

5
Diretoria Exccutiva

de Vigilancia
Laboratorial

Diretor FGS-3 01

5.1
Centro de

Conhecimento,
Inovacao e
Tecnologia

Gerente de Nucleo FGS-1 01

5.2 Centro de Qualidade
Laboratorial Gerente de Nucleo FGS-1 01

5.3 Nucleo de Gestao da
Rede de Laboratories Gerente de Nucleo FGS-2 01

5.3.1 Unidade Laboratorial
de Fronteira Chefe da Unidade FGS-1 01

5.3.2
Unidade de Controle

da Qualidade
Laboratorial

Chefe de Unidade FGS-1 01

5.3.3
Unidade de
Produc&o de

Insumos
Chefe de Unidade FGS-1 01

5.3.4
Unidade de
Avaliacao e

Monitoramento da
Rede de Laboratories

i
Chefe de Unidade | FGS-1 01

5.4 Nucleo de Analises de
Produtos Regulados Gerente de Nucleo FGS-2 01

5.4.1
Laboratorio de

Microbiologia de
Produtos Regulados

Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.4.2
Laboratorio de Fisico-
quimica de Produtos

Regulados
Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.4.3
Laborat6rio de
Microscopia de

Produtos Regulados
Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.4.4
i -

Laboratorio de
Analises de

Cosmeticos e
Saneantes

Chefe de Laboratorio FGS- 1 01

r
5.4.5

Laboratorio de
Analises de

Medicamentos
Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.5 Nucleo de Analises
Ambientais Gerente de Nucleo FGS-2 01

5.5.1
Laboratdrio de

Analises Fisico-
quimicas Ambientais

Chefe de Laboratorio FGS-1 01

< 5.5.2 Laboratorio de
Toxicologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.5.3
Laboratorio de
Microbiologia

Ambiental
Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.5.4
Laboratorio de

Residuos Organicos e
Inorganicos

Chefe de Laboratorio FGS-1 01

i
5.6

Nucleo de Analises
Laboratoriais de

Doencas de
Norificacao

Compulsoria

Gerente de Nucleo FGS-2 01

5.6.1 Laboratorio de
Parasitologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.6.2 Laboratorio de
Vetores Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.6.3 Laboratorio de
Micologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.6.4 Laboratorio de
Virologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.6.5 Laborat6rio de
Bacteriologia Chefe de Laboratorio FGS-1 01

5.6.6 Laborat6rio de
Biologia Molecular Chefe de Laboratorio FGS-1 01

6 Diretoria Executiva
Administrativa Diretor FGS-3 01

6.1
Nucleo de

Planejamento
Orcamentario e

Financeiro
Gerente de Nucleo FGS-2 01

6.1.1
Unidade de

Planejamento e
Orcamento

Chefe de Unidade FGS-1 01

6.1.2 Unidade de Financas Chefe de Unidade FGS-1 01
6.1.3 Unidade de

Contabilidade Chefe de Unidade FGS-1 01

6.2 Nucleo de Gestao
Logistica Gerente de Nucleo FGS-2 01

6.2.1 Unidade de
Transporte Chefe de Unidade FGS-1 01

6.2.2 Unidade de Compras
e Contratos Chefe de Unidade FGS-1 01

6.2.3
Unidade de

Patrimonio e
Almoxarifado

Chefe de Unidade FGS-1 01

6.3 Nucleo de Informatica Gerente de Nucleo FGS-2 01
6.3.1 Unidade de Suporte

Tecnico Chefe de Unidade FGS-1 01



Pág.  05DIÁRIO OFICIALMacapá, 14.07.2017 ( )

6.3.2 Unidade de
Desenvolvimento de

Tecnologias
Chefe de Unidade FGS-1 01

6.4 Nucleo de Gestao de
Pessoas Gerente de Nucleo FGS-2 01

6.4.1 Unidade de Folha de
Pagamento Chefe de Unidade FGS-1 01

6.4.2
Unidade de Controle

e Avaliagao de
Pessoas

Chefe de Unidade FGS-1 01

6.4.3 Unidade de Educagao
Permanente Chefe de Unidade FGS-1 01

6.5 Nucleo de Licitagoes Gerente de Nucleo FGS-2 01
Pregoeiros FGS-1 02

TOTAL 72

LEI OE dH DE JULHO DE 2017

Altera a Lei n° 0417, de 17 de abril
de 1998 e a lei nc 0811, de 20 de
fevereiro de 2004, e cria o Centro
de Reabilitagdo do Estado do Amapa -
CREAP, e da outras providencias .

O GOVERNADOft I>0 ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembled Legislativa do Estado do Amapd
aprovou e eu, nos termos do art . 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei :

CAPITULO I
DA NATUREZA JURIDICA

CENTRO DE REABIUTAgAO DO ESTADO DO AMAPA - CREAP

Art . 1 ° Fica criado o Centro de Reabilitagao do Estado do
Amapa - CREAP, autarquia estadual com personalidade juridica de direitopublico, vinculada a Secretaria de Estado da Saude, com patrimonio e receitas
proprias. dotada de autonomia orgamentaria, financeira e administrativa, comsede e foro na Capital do Estado do Amapa.

CAPITULO II
DA FINALIDADE

Art . 2° O Centro de Reabilitagao do Estado do Amapa - CREAPtem como finalidade programar, orientar, supervisionar, avaliar e realizar oprocesso de reabilitacao bio-psicossocial dc media e alta complexidade depacientes encaminhados da area hnspitalar e de redes estaduais de saude ouambu1atonal.

CAPfTULO HI
DA I3STRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3° A estrutura organizacionai basica do Centro deReabilitacao do Estado do Amapa - CREAP, compreende:

I - DiREQAO SUPERIOR:
1. Deliberagao Colegiada

1.1. Conselho Diretor

1.2. Conselho Fiscal
2. Deliberagao Singular

2.1. Diretor-Presidente
II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
1. Gabinete
2. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
3. Comissao de Licitagao

III - UNIDADES DE EXECUQAO PROCTRAMATICA
6. Coordenadoria de Reabilitagao

6.1. Clinica Adulto
6.2. Clinica Infantil
6.3. Clinica Precoce

6.4. Servigo de Ortesc e Protese
6.5. Clinica de Saude Auditiva

IV - UNIDADES DE EXECUQAO INSTRUMENTAL
7. Coordenadoria Administrativo-Financeira

7.1. Unidade de Administragao

7.2. Unidade de Finangas

7.3. Unidade de Contabilidade
7.4. Unidade de Contratos e Convcnios

8. Unidade de Tecnologia da Informagao

CAPITULO IV
DOS OGAOS DE DELIBERACAO COLEGIADA

SECAO I
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 4° O Conselho Diretor, orgao deliberative, consultivo,
presidido pelo Diretor-Presidente do CREAP, composto por representantes de
entidades governamentais e nao govemamentais, e sua competencia definida
no Estatuto da Autarquia.

§ 1° O Conselho Diretor sera integrado pclos seguintes membros:
I - Diretor-Presidente do Centro de Reabilitagao do Estado do

Amapa;

II - um representante do Conselho de Secretaries Municipals de
Saude do Amapa;

III - um representante da Secretaria Estadual de Saude;
IV - um representante dos servidores efetivos do Centro de

Reabilitagao do Amapa;

V - um representante do Conselho da Pessoa com Deficiencia do
Amapa.

§ 2° O mandato de cada Conselheiro e seus suplentes, excetuado
o inciso I deste artigo, serAo de dois anos, podendo ser renovado uma unica
vez.

§ 3° As fungoes dos membros do Conselho Diretor e seus
suplentes nao serao remunerados, sendo considerada prestagao de servigo
publico relevante ao Estado do Amapa, para todos os efeitos legais.

§ 4° O Regimento Intemo do Conselho Diretor, aprovado pelo
plenario, dispora sobre o funcionamento do colegiado.

§ 5° O Conselho Diretor reunir-se-a com a presenga minima de
dois tergos dos seus membros, deliberando por maioria simples (50% maisum) , ordinariamente uma vez por mes e extraordinariamente sempre que
convocado por seu Presidente.

SECAO n
DO CONSELHO FISCAL

Art. 5° O Conselho Fiscal, orgao de fiscalizagao administrativa,
contabil e financeira, tera sua competencia definida no Estatuto da Autarquia.

Paragrafo unico. O Conselho Diretor sera integrado por 03 (tres)
membros titulares e igual numero de suplentes, diplomados cm nlvel superior,
devendo pelo menos um deles e respectivo suplente, possuir graduagao em
Ciencias Contabeis, para um mandato de quatxo (04) anos indicados pelas
seguintes instituigoes:

1 - 0 1 (um) representante da Controladoria-Geral do Estado do
Amapa e seu respectivo suplente;

II - 01 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado do
Amapa e seu respectivo suplente;

III - 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Saude eseu respectivo suplente.
CAPITULO V

DO PATRIMONIO E DA RECEITA

Art. 6° Constituirao o Patrimonio do CREAP:
I - as doagoes, legados e contribuigoes;
II - os bens moveis e imoveis pertencentes ao Govemo do Estadoque no momento da vigencia desta Lei estejam sendo utilizados pelo Centro deReabilitagao da Secretaria de Estado da Saude;
III - outros bens que lhe forem destinados e dos que venha aadquirir.
Art. 7° ConstituirAo a receita do CREAP:
I - os bens originarios de transference do Govemo do Estado doAmapa, os que adquiriu e os que venha a adquirir;
II - as doagoes, legados e herangas;
III - os bens e direitos;
IV - dotagfies que lhe forem atribuidas pelo Govemo do Estadoou Govemo Federal em seus orgamentos anuais;
V - dotagoes estaduais oriundas de creditos adicionais;

VI - recursos originarios de convenios e afim ou de subvengoes
de orgaos, esferas publicas, privados ou organizagScs intemacionais;

VII - receitas oriundas da alienagao de equipamentos, bens
moveis e imoveis materials inserviveis e;

VIII - outras rendas eventuais ou extraordindrias.

CAPITULO VI
DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 8° Os Recursos Humanos do CREAP serao constituidos de:
I - fungao gratificada;
II - cargo de provimento efetivo.
§ 1° As fungoes gratificadas previstas no Inciso I deste artigo,

serao de livre nomeagAo e exoneragao pelo Govemador do Estado, sendo as
Fungoes de Diregao Intermedi&ria - FGI, exclusivas de servidores do quadro
efetivo do Govemo do Estado do Amapa e do ex-Territorio Federal do Amapa.

§ 2° Os cargos previstos no inciso II compoem o quadro dc
servidores efetivos do CREAP que serA instituido por Lei especifica e serao
providos mediante concurso publico, conforme Regime Juridico dos Servidores
Civis do Estado, das Autarquias e Fundagoes Publicas Estaduais, instituido
pela Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, e demais normas pertinentes.

§ 3° Servidores do quadro efetivo do Estado e servidores do ex-
Territorio Federal do Amapa a disposigao do Estado poderao ser designados
para Fimgoes Gratificadas ou colocados a disposigAo do CREAP.
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CAPITUIO VII
DA GESTfo ECONOMICO-FINANCEIRA

Art . 9° O excrcicio financeiro coincidira com o ano civil e, ao
termino de cada exercicio, a entidade apresenlara prestagao de contas,contendo as seguintes demonstragoes financeiras:

I - Balango Orgamentario;
II - Balango Financeiro;
III - Balango Patrimonial;
IV - Demonstragao das vanagoes patrimoniais, conforme art. 101da Lei r.° 4.310. de 17 de margo de 1964.
§ 1° A prestagao de contas devera ser apresentada pelo Diretor-Presidente do CREAF. com manifestagoes do Conselho Fiscal e do ConselhoDiretor para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, dentro doprazo previsto por Lei.
§ 2° A proposta orgamentaria para o cxercirio seguinte devera sersubmetida pelo Diretor-Presidente ao Conselho Diretor, nos prazos legais.

CAPITULO vm
DAS DISPOSICTOES FINAIS

Art. 10. O Centro de Reabilitagao do Amapa - CREAP seradingido por um Diretor-Presidente.

Art. 1 1 . 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias, a contar da sua publicagao.

Art. 12 . As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao
por conta das dotagoes orgamentarias proprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a realizar os ajustes e suplementagoes que se fizcrem necessarios.

Art. 13. O artigo 14, da Lei 0811, de 20 de fevereiro dc 2004,
alterada pela Lei n° 1.073, de 02.04.2007, passa a vigorar com a seguinte
redagao:

“ Art. 14.
I - Autarquia

v) Centro de Reabilitagao do Estado do Amapa.”
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigoes em contrario, em especial, o item 14.7, do anexo 1,
da Lei n° 0417, de 1 / de abril de 1998 e seus respectivos cargos
comisaionados constantes no anexo II da referida Lei: 01 (um) CDS-2 - Chefedo Centro de Reabilitagao do Estado do Amapa; 01 (um) CD1-1 - Secretario
Administrativo; 01 (umj CDI-3 - Chefe da Clinica de Estimulagao Essencial; 01
lum) CDI-3 - Chefe da Clinica Infanril; 01 (um) CDI-3 - Chefe da ClinicaAdulto; 01 (um) CDI-3 - Chefe do Servigo de Grtese e Protese, e 01 (um|CDI-3- Chefe do Servigo Administrativo.

Macapa, dc julho dc 2017
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ANEXO UNICO

Denominagao c quantificagao das Fungocs Gratificadas dc Nivel Superior

N° UNIDADE ORGANICA CARGO CODIGO QUANT.

1 Centro de
Reabilitagao Diretor-Presidente FGS-4 01

Chefe de Gabinete FGS-3 01
Secretario Executivo FGI-3 02

2 Gabinete Motorista do Diretor-
Presidente FGI-3 02

Assessor Juridico FGS-3 01

Assessoria de

Assessor de
Desenvolvimento

Institucional
FGS-2 01

3 Desenvolvimento
Institucional

Assessor Tecnico Nivel I -
Planejamento FGS-1 01

i Assessor Tecnico Nivel I -
Orgamento FGS-1 01

1 4
Comissao

Permanente de
licitagao

Presidente da Comissao
Permanente de Licitagoes FGS-2 01
Secretario da Comissao

Permanente de Licitagoes FGI-3 01

5 Coordenadoria de
Reabilitagao Coordenador FGS-3 01r 5.1 Clinica Adulto Gerente da Clinica FGS-2 0115.2 Clinica Infantil Gerente da Clinica FGS-2 01\~

5.3 Clinica Precoce Gerente da Clinica FGS-2 01
5.4 Clinica de Ortese e

Protese Gerente da Clinica FGS-2 01

5.5 Clinica de Saude
Auditiva Gerente da Clinica FGS-2 01

6
Coordenadoria
Administrativa-

Financeira
Ccordenador FGS-3 01 1

6.1

!

Unidade de
Administragao

Chefe de Unidade FGS-1 01
Responsavel por

Atividade Nivel III -
Comunicagoes
Administrativas

FGI-3 01
)

Responsavel por
Atividade Nivel 111 —

Pessoal
FGI-3 01

Responsavel por
Atividade Nivel III - Folha

de Pagamento
FGI-3 01

Responsavel por
Atividade Nivel III -
Ensino e Pesquisa

FGI-3 01

Responsavel por
Atividade Nivel III -

Material e Patrimonio
FGI-3 01

Responsavel por
Atividade Nivel III -
Servigos Gerais e

Transportes

FGI-3 01

6.2 Unidade de Finangas

Chefe de Unidade FGS-1 01
Responsavel por

Atividade Nivel III -
Tesouraria

FGI-3 01

6.3 Unidade de
Contabilidade Chefe dc Unidade FGS- I 01

6.4
Unidade de
Contratos e
Convenios

Chefe de Unidade FGS-1 01

7
Unidade de

Tecnoiogia da
Informagao

Chefe de Unidade FGS-1 0, 1
TOTAL 31 :

LEI N° DE D E l ^L H O DE 2017

DlspSe sobre a finalidade c a
cstrutura organizacional basica c dc
cargos da Secretario de Estado da
Saude, e dd outras providencias.

O GOVERNADOft DO ESTADO DO AMAPA,
Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa

aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigdo Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

Art . 1° A Seeretaria de Estado da Saude tern como finalidade
desenvolver a politica estadual de saude, atraves das agoes de planejamento,
coordenagao, supervisao, controle e normatizagao de medidas, visando a
promogao, a prevengAo e A recuperagao da saude do individuo e da
coletividade; gerir 0 Fundo Estadual de Saude; viabilizar a assistencia a saude
atraves da universalidade, integralidade e equidade dentro de uma rede de
servigos hierarquizada, regionalizada e descentralizada, para a melhoria da
qualidade de vida da populagao do Estado, observadas as normas do Sistema
Unico de Saude; bem como apoiar e supervisionar as atividades desenvolvidas
pelas suas entidades vinculadas e exercer outras atribuigoes correlatas, na
forma do regulamento.

Art. 2° A estrutura organizacional basica da Seeretaria de
Estado da Saude compreende:

I - DIREQAO SUPERIOR
1. Deliberagao Coletiva

1.1. Conselho Estadual de Saude
1.2. Comissao Intergestora Bipartite
1.3. Comissao Intergestora Regional

2. Deliberagao Singular
2.1. Secretario de Estado da Saude
2.2. Secretario Adjunto de Atengao a Saude

2.2.1 Superintendence de Atengao a Saude
2.3. Secretario Adjunto de Gest&o e Planejamento
2.4. Secretario Adjunto do Fundo Estadual de Saude

H - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
3. Gabinete
4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
5. Assessoria de ComunicagSo

6. Auditoria do SUS
7. Ouvidoria do SUS
8. Controle Intemo

III - UNIDADES DE EXECUQAO PROCIRAMATICA
9. Coordenadoria de Regulagao, Controle e Avaliagao

9.1. Nucleo de Regulagao
9.1.1. Central de Regulagao de Urgencia e EmergSncia
9.1.2. Central de Regulagao de Intemag£o
9.1.3. Central de Regulagao Ambulatorial
9.1.4. Central de Notificagao e Captagao de Doadores de

Orgaos
9.1.5. Central de Tratamento Fora de Domicilio

9.2. Nucleo de Controle e Avaliagao
10. Coordenadoria de Polxticas de Atengao a Saude

10.1. Nucleo de Atengao Programaticas e Estrategicas
10.2. Nucleo de Planejamento das Redes de Atengao a

Saude
10.3. Nucleo de Atengao Primaria

11. Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima
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11.1. Nucleo dc Servigos Tecnicos
11.2. Nucleo de Services Medicos
11.3. Nucleo de Servigos Administrativos

12. Hospital da Crianga e do Adolescente
12.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
12.2. Nucleo de Servigos Medicos
12.3. Nucleo de Servigos Administrativos

13. Hospital da Mulher Mae Luzia
13.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
13.2. Nucleo de Servigos Medicos
13.3. Nucleo de Servigos Administrativos

14. Hospital de Emergencia Dr. Oswaldo Cruz
14.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
14.2. Nucleo de Servigos Medicos
14.3. Nucleo de Servigos Administrativos

15. Hospital Estadual de Santana
15.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
15.2. Nucleo de Servigos Medicos
15.3. Nucleo de Servigos Administrativos

16. Hospital Estadual de Laranjal do Jari
16.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
16.2. Nucleo de Servigos Medicos
16.3. Nucleo de Servigos Administrativos

17. Hospital Estadual de Oiapoque.
17.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
17.2. Nucleo de Servigos Medicos
17.3. Nucleo de Servigos Administrativos

18. Matemidade Dra. Euclelia Americo
18.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
18.2. Nucleo de Servigos Medicos
18.3. Nucleo de Servigos Administrativos

19. Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte
19.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
19.2. Nucleo de Servigos Medicos
19.3. Nucleo de Servigos Administrativos

20. Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul
20.1 . Nucleo de Servigos Tecnicos— i
20.2. Nucleo de Servigos Medicos
20.3. Nucleo de Servigos Administrativos

21. Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jari
21.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
21.2. Nucleo de Servigos Medicos
21.3. Nucleo de Servigos Administrativos

22. Servigo de Atendimento Movel de Urgencia
22.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
22.2. Nucleo de Servigos Medicos
22.3. Nucleo de Servigos Administrativos

23. Centro de Especialidades Odontologicas.
23.1. Nucleo de Servigos Odontoiogicos Especializados
23.2. Nucleo de Programas de Saude Bucai
23.3. Nucleo de Servigos Administrativos

24. Centro de Referenda em Doengas Tropicals
24.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
24.2. Nucleo de Servigos Administrativos

25. Centro de Tratamentos Alternatives
25.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
25.2. Nucleo de Servigos Administrativos

26. Centro de Ambulatorios de Especialidades
26.1. Nucleo de Servigos Tecnicos
26.2. Nucleo de Servigos Administrativos

27. Centro de Atengao Psicossocial
27.1. Nucleo de Atengao Psicossocial Adulto
27.2. Nucleo de Atengao Psicossocial Infantil
27.3. Nucleo de Atengao Psicossocial Alcool e Drogas
27.4. Nucleo dc Residencia Terapeutica

28. Coordenadoria de Gestao das Unidades Descentralizadas
28.1. Unidade Mista de Vitoria do Jari

28.1.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.1.2. Unidade dos Servigos Administrativos

28.2. Unidade Mista de Ferreira Gomes
28.2.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.2.2. Unidade dos Servigos Administrativos

28.3. Unidade Mista de Serra do Navio
28.3.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.3.2. Unidade dos Servigos Administrativos

28.4. Unidade Mista de Pedra Branca do Amapari
28.4.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.4.2. Unidade dos Servigos Administrativos

28.5. Unidade Mista de Tartarugalzinho
28.5.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.5.2 , Unidade dos Servigos Administrativos

28.6. Unidade Mista de Calgoene
28.6.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.6.2. Unidade dos Servigos Administrativos

28.7. Unidade Mista de Amapa
28.7.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.7.2. Unidade dos Servigos Administrativos

28.8. Unidade Mista de Mazagao
28.8.1. Unidade de Servigos Tecnicos
28.8.2. Unidade dos Servigos Administrativos

29. Coordenadoria de Assistencia Farmaceutica
29.1. Nucleo de Programagao de Medicamentos e Insumos

Estrategicos

29.2. Nucleo de Programagao de Material Medico Hospitalar
29.3. Nucleo de Nutrigao Parenteral
29.4. Nucleo de Controle e Distribuigao de Medicamentos eMaterial Medico Hospitalar

30. Coordenadoria de Apoio ao Diagnostico
30.1. Nucleo de Diagnostico por Imagem
30.2. Nucleo de Diagnostico Laboratorial

31. Coordenadoria de Gestao do Trabalho e Educagao emSaude

31.1. Nucleo de Gestao do trabalho
31.2. Nucleo de Gestao de Pessoas

31.2.1. Unidade de Folha de Pagamento
31.3. Nucleo de Gestao da Educagao em Saude

32. Coordenadoria Administrative
32.1. Nircleo de Administragao
32.2. Nucleo de Gestao de Contratos
32.3. Nucleo de Gestao de Documentagao
32.4. Nucleo de Engenharia e Arquitetura em Saude

33. Coordenadoria de Planejamento
33.1. Nucleo de Planejamento em Saude
33.2. Nucleo de Gestao de Projetos e Captag&o de Recursos
33.3. Nucleo de Informagao em Saude
33.4. Nucleo de Economia da Saude

34. Coordenadoria de Gestao de Compras
34.1. Nticleo de Cotag&o de Pregos
34.2. Nucleo de Licitagoes
34.3. Nucleo de Apoio Tecnico

35. Coordenadoria dc Tecnologia da Informagao
35.1. Nucleo de Suporte Tecnico
35.2. Nucleo de Desenvolvimento de Tecnologias
35.3. Nucleo de Infraestrutura e Seguranca da Informagao

36. Escola de Saude Publica
36.1. Diretoria de Educagao Tecnica

36.1.1. Nucleo Tecnico em Saude
36.1.1.1. Unidade de Formagao tecnica e

Desenvolvimento Profissional
36.1.1.2. Unidade de Laboratorio

36.2. Diretoria dc Educagao Superior
36.2.1. Nucleo de Pos-Graduagao e Residencia em Saude
36.2.2. Nucleo de Pesquisa em Saude

36.3. Diretoria Administrativa
36.3.1. Nucleo de Tecnologia Aplicada a Educagao emSaude e Pedagogia
36.3.2, Nucleo de Documentagao Academica

37. Coordenadoria de Gestao dos Recursos do SUS
37.1. Nucleo de Execugao Orgamentaria
37.2. Nucleo de Contabilidade
37.3. Nucleo dc Execugao Financeira.
37.4. Nucleo de Contratualizag&o, Convenios e AcordosInternacionais
37.5. Nucleo de Acompanhamento e Prestagao de Contas

Art. 3° Os cargos comissionados das unidades de atendimento
da SESA administradas por Organizagao Social em Saude - OSS atraves decontrato de gestao, serao considerados em vacancia durante a gestao por OSS.

Art. 4° Ficam vinculadas a Secretaria de Estado da Saude -
SESA:

I - Instituto de Hemoterapia e Hematologia do Amapa - HEMOAP;
II - Superintendence de Vigilancia em Saude do Estado do

Amapa - SVS;

III - Centro de Reabilitagao do Estado do Amapa - CREAP.
Art. 5C As Fungoes Gratificadas de Nivel Superior e

Intermediary da Secretaria de Estado da Saude - SESA estao dispostas no
Anexo Unico desta Lei.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias a contar da sua publicagao.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
revogadas todas as disposigoes em contrary, em especial, a Lei n° 0417, de 17
de abril de 1998 e seus respectivos cargos comissionados constantes nos
anexos I e II da referida Lei e o Decreto n° 1398, de 01 de junho de 2004.

Macapd, i <-| de julho de 2017

jpTl
ANrroNffcftoMLDez JGE/DA SILVAII Govemadir

Lein® Z .U 'L de V 4 de julho de 2017

ANEXO UNICO

Denominagao e quantificagao das Fungoes Gratificadas de Nrvel Superior e
Intermediary

N° UNIDADE
ORGANIC* CARGO CODIGO QUANT.

1 Secretary de Estado

Secretary CDS-5 01
Secretary Executivo do

Conselho Estadual de
Saude

CDS-2 01

Secretary Executivo da
Comissao Intergestora

Bipartite
CDS-2 01 !

Secretary Executivo da
Comissao Intergestora

Regional
CDS-2

!

01

l
1

2 Gabinete

Chefe de Gabinete CDS-3 01
Assessor Tecnico Nivel

II CDS-2 02
Assessor Tecnico Nivel

II - Controle e
Avaliagao das Unidades

Hospitalares pelas
Organizagoes Sociais

de Saude

CDS-2 07

Motorista do Secretary CDS-1 02
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i Assessoria de Assessor Institutional CDS-3 01

3 Desenvolvimento
Institutional

Assessor Tecnico Nivel
I CDS-1 02

Assessoria de
Assessor de

Comunicagao CDS-3 01
Comunicagao Assessor Tecnico Nivel

1 CDS-1 01
Auditor CDS-3 01

5 Auditoria do SUS Assessor Tecnico Nivel
11 CDS-2 02

!
f. Ouvidoria do SUS

Ouvidor CDS-3 01

|
j .

Assessor Tecnico Nivel
I CDS-1 07

!
7 Controle Intemo

Assessor de Controle
Intemo CDS-3 01

Assessor Tecnico Nivel
11 CDS-2 01

8 Secretario Adjunto
de Atengao a Saude Secretario Adjunto CDS-4

Subsidio 01

8.1
Coordenadoria de

Regulagao, Controle
'e Avaliagao

Coordenador CDS-3 01

8.1.1
(

Nucleo de Rcgulagao Gerente de Nucleo CDS-2 01

8.1.1.1
Central de

Regulagao de
Urgencia e
Emergencia

Chefe de Unidade CDS-1 01

8.1.1.2
Central de

Regulagao de
Intemacao

Chefe de Unidade CDS- 1 01

8.1.1.3
Central de

Regulagao de
Ambulatorial

Chefe de Unidade CDS-1 01

8.1.1.4

Central de
Notiflcagao e
Captag&o de

Doadores de Org&os
Chefe de Unidade CDS-1 01

8.1.1.5
Central de

Tratamento Fora de
Domicilio

Chefe de Unidade CDS-1 01

8.1.2 Nucleo de Controle e
Avaliagao Gerente de Nucleo CDS-2 01

8.2
Coordenadoria de

Politicas de Atengao
a Saude

Coordenador CDS-3 01

8.2. 1
Nucleo de Atengao
Programaticas e

Estrategicas
Gerente de Nucleo CDS-2 01

8.2.2
Nucleo de

Planejamento das
Redes de Atengao a

Saude
Gerente de Nucleo CDS-2 01

8.2.3 Nucleo de Atengao
Primaria Gerente de Nucleo CDS-2 01

Superintendente CDS-4
Subsidio 01

9 Superintendencia de
Atengao a Saude

Assessor Tecnico Nivel
III - Assistencia

Hospitalar
CDS-3 01

‘
Assessor Tdcnico Nivel

III - Assistencia
Ambulatorial

CDS-3 01

9.1 Hospital de Clinicas
Diretor CDS-4 01

Dr. Alberto Lima Respons&vel Tecnico
por Atividades HI CDI-3 34

| 9.1.1 Nucleo de Servigos
Tdcnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

1
9.1.2 Nucleo de Servigos

Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.1.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

; 9.2
:

Hospital da Crianga
e do Adoleseente Diretor CDS-4 01

Responsavel Tecnico
por Atividades III CDI-3 14

9.2.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.2.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.2.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.3 Hospital da Mulher
Mae Luzia

Diretor CDS-4 01
Responsavel Tecnico

por Atividades III CDI-3 14

9.3.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.3.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.3.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

Hospital de Diretor CDS-4 01
9.4 Emergencia Dr.

Oswaldo Cruz
Responsavel Tecnico

por Atividades III CDI-3 18

9.4.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.4.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.4.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

Diretor CDS-3 01
9.5 ti/SiciQucU- ae

Santana Responsavel Tecnico
por Atividades in CDI-3 05

9.5.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.5.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.5.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

Diretor CDS-3 01
9.6 ilOSpildl iJolaUUcil GC

Laranjal do Jari Responsavel Tecnico
por Atividades III CDI-3 03

9.6.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.6.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.6.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

Diretor CDS-3 01
9.7 I lUoplLdl L1C

Oiapoque Responsavel Tecnico
por Atividades III CDI-3 05

9.7.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.7.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.7.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.8 Matemidade Dra.
Euclelia Americo Diretor CDS-3 01

9.8.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.8.2 Nticleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.8.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.9
Unidade de Pronto

Atendimento da
Zona Norte

Diretor CDS-3 01

9.9.1 Niicleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.9.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.9.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.10
Unidade de Pronto

Atendimento da
Zona Sul

Diretor CDS-3 . 01

9.10.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.10.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.10.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.11
Unidade de Pronto

Atendimento de
Laranjal do Jari

Diretor CDS-3 01

9.11.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.11.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.11.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

i

9.12
Servigo de

Atendimento Movel
de Urgencia

Diretor CDS-3 01

9.12.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.12.2 Nucleo de Servigos
Medicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.12.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.13
Centro de

Espetialidades
Odontologicas

Chefe do Centro CDS-3 01

9.13.1
Nucleo de Servigos

Odontologicos
Especializados

Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.13.2
Nucleo de

Programas de Saude
Bucal

Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.13.3 Nucleo de Servigos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.14
Centro de Referenda

em Doengas
Tropicais

Chefe do Centro CDS-3 01

9.14.1 Nucleo de Servigos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.14.2 Nucleo de Servigos
Administratives Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.15
Centro de

Tratamentos Chefe do Centro CDS-3 01
Alternatives
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j Q i - 1 Nucleo de Servipos! J' L Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

! 9.15 .2 Nucleo de Servipos
Administratives Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.16
Centro de

Ambulatorios de
Especialidades

Chefe do Centro CDS-3 01

9.16. 1 Nucleo de Servipos
Tecnicos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.16.2 Nucleo de Servipos
Administrativos Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.17 Centro de Atenpao
Psicossocial Chefe do Centro CDS-3 01

j 9.17. 1 Nucleo de AtengAo
Psicossocial Adulto Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.17.2 Nucleo de Atenpao
Psicossocial Infantil Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.17.3
Nucleo de Atenpao

Psicossocial Alcool e
Droga

Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.17 .4
Nucleo de
Residencia

Terapeutica
Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.18
Coordenadoria de

Gestao das
Unidades

Descentralizadas
Coordenador CDS-3 01

Q . Unidade Mista de
Vitoria do Jari Diretor da Unidade CDS-2 01

9.18. 1.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade —CDS- 1 01

9.18. 1.2
1

Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.2 Unidade Mista de
Ferreira Gomes Diretor da Unidade CDS-2 01

9.19.2.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.2.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.3 Unidade Mista de
Serra do Navio Diretor da Unidade CDS-2 01

9.19.3.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.3.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.4
Unidade Mista de
Pedra Branca do

Amapari
Diretor da Unidade CDS-2 01

9.19.4.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19. 4.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS-1 01

9.19. 5 Unidade Mista de
Tartarugalzinho Diretor da Unidade CDS-2 01

9.19.5.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.5.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.6 Unidade Mista de
Calgoenc Diretor da Unidade CDS-2 01 !

j 9.19 .6.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

I

9.19.6.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.7 Unidade Mista de
Amapa Diretor da Unidade CDS-2 01

9.19.7.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.7.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.19.8 Unidade Mista de
Mazagao Diretor da Unidade CDS-2 01

9.19 .8.1 Unidade de Servipos
Tecnicos Chefe de Unidade CDS- 1 01

: 9.19.8.2 Unidade de Servipos
Administrativos Chefe de Unidade CDS- 1 01

9.20
Coordenadoria de

Assistencia
Farmaceutica

Coordenador CDS-3 01

9.20. 1

Nucleo de
Programagao de
Medicamentos e

Insumos
Estrategicos

Gerente de Nucleo CDS-2 01 i
1

9.20.2
Nucleo de

Programagao de
Material Medico

Hospitalar
Gerente de Nucleo CDS-2 01 j

1

! 9.20.3 Nucleo de Nutrigao
Parenteral Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.20 . 4

Nucleo de Controle e
Distribuigao de
Medicamentos e
Material medico

hospitalar

Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.21 Coordenadoria de
Apoio ao Diagnostico Coordenador CDS-3 01

9.21 . 1
Nucleo de

Diagnostico por
Imagem

Gerente de Nucleo CDS-2 01

9.21.2
Nucleo de

Diagnostico
Laboratorial

Gerente de Nucleo CDS-2 01

10
Secretario Adjunto

de Gestao e
Planejamento

Secretario Adjunto CDS-4
Subsidio 01

10.1
Coordenadoria de

Gest&o do Trabalho
e Educapao em

Saude
Coordenador CDS-3 01

10.1. 1 Nucleo de Gestao do
Trabalho Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.1 .2
j

Nucleo de Gestao de
Pessoas Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.1.2.1 Unidade de Folha de
Pagamento Chefe de Unidade CDS- 1 01

10.1.3 Nucleo de Gestao da
Educapao em Saude Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.2 Coordenadoria
Administrativa Coordenador CDS-3 01

10.2. 1 Nucleo de
Administrapao Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.2.2 Nucleo de Gestao de
Contratos Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.2.3 Nucleo de Gestao de
Documentapao Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.2.4
Nucleo de

Engenharia e
Arquitetura em

Saude

Gerente de Nucleo CDS-2 01
Assessor Tecnico Nivel

II CDS-2 02

10.3 Coordenadoria de
Planejamento Coordenador CDS-3 01

10.3. 1
Nucleo de

Planejamento em
Saude

Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.3.2
Nucleo de Gestao de
Projetos e Captapao

de Recursos

Gerente de Nucleo CDS-2 01
Assessor Tecnico Nivel

II CDS-2 02

10.3.3
Nucleo de

Informapao em
Saude

Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.3.4 Nucleo de Economia
da Saude Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.4 Coordenadoria de
Gestao de Compras Coordenador CDS-3

;

01

10.4. 1 Nucleo de Cotapao
de Prepos Gerente de Nucleo CDS-2 01

! 10.4.2 Nucleo de Licitapdes Gerente de Nucleo CDS-2 01
Pregociros CDS-2 10

10.4.3 Nucleo de Apoio
Tecnico

Gerente de Nucleo CDS-2 01
Assessor Tecnico Nivel

I CDS- 1 03

10.5
Coordenadoria de

Tecnologia da
Informapao

Coordenador CDS-3 01
i

10.5. 1 Nucleo de Suportc
Tecnico Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.5.2
Nucleo de

Desenvolvimento de
Tecnologias

Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.5.3
Nucleo de

Infraestrutura e
Seguranpa da

Informapao
Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.6 Escola de Saude
Publica Diretor CDS-4 01

10.6. 1 Diretoria de
Educapao Tecnica Diretor CDS-3 01

10.6. 1.1 Nucleo Tecnico em
Saude Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.6. 1.1. 1
Unidade de

Formapao Tecnica e
Desenvolvimento

Profissional
Chefe de Unidade CDS- 1 01

10.6 . 1.1 .2 Unidade de
Laboratorio Chefe de Unidade CDS- 1 01

10.6.2 Diretoria de
Educapao Superior Diretor CDS-3 01

10.6.2.1
Ndcleo de P6s-
GraduapAo e

Residencia em
Saude

Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.6.2.2 Nucleo de Pesquisa
em Saude Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.6.3 Diretoria
Administrativa Diretor CDS-3 01

10.6.3.1
Nucleo de Tecnologia
Aplicada a Educapao

em Saude e
Pedagogia

Gerente de Nucleo CDS-2 01

10.6.3.2
Nucleo de

Documentapao
Academica

Gerente de Nucleo CDS-2 01

11
Secretario Adjunto
do Fundo Estadual

de Saude
Secretario Adjunto CDS-4

Subsidio 01

11.1
Coordenadoria de

Gestao dos Recursos
do SUS

Coordenador CDS-3 01

11.1.1 Nucleo de Execupao
Orpamentaria

Gerente de Nucleo CDS-2 01
Assessor Tecnico Nivel

1 CDS- 1 02
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Nucleo de
Contabilidade

Gerente de Nucleo CDS-2 01
11.1.2 Assessor Tecnico Nivel

I CDS-1 02

Nucleo de Execugao
Financeira

Gerente de Nucleo CDS-2 01
11.1.3 Assessor Tecnico Nivel

I CDS-1 03

r Nucleo de Gerente de Nucleo CDS-2 01
11.1.4 Contratualizagao,

Convenios e Acordos
Internacionais

Assessor Tecnico Nivel
I CDS-1 02

Nucleo de Gerente de Nucleo CDS-2 01
11.1.5 Acompanhamento e

Prestagao de Contas
Assessor Tecnico Nivel

I CDS-1 02
Total 312

|Secretarias de Estado )
Administragao
Suelem Amoras Tavora Furtado

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA POLfCIA TECNICO - CIENTIFICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, tendo em vista o contrato celebrado com a
FUNDAQAO CARLOS CHAGAS, faz saber que sera realizado em locais, data e horarios a serem
oportunamente divulgados, Concurso Publico para provimento de vagas e mais cadastro de reserva ao
cargo de Perito Medico Legista e Perito M6dico Legista com Especializagao em Psiquiatria, todos com
ingresso na 3a Classe, Padrao I, pertencente ao Quadro de Pessoal da Policia Tecnico Cientifica, o qual
reger-se-a de acordo com as Instrugoes Especiais que fazem parte deste Edital.

INSTRUgOES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSigOES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Publico constar£ de 4 (quatro) Fases.
1.1.1 A 1a Fase - Prova Objetiva e Redagao, de carater eliminatorio e classificatorio, e a 2s Fase - Prova

de Titulos, de career classificatorio - realizar-se-ao sob a responsabilidade da Fundagao Carlos
Chagas, obedecidas as normas deste Edital.

1.2 As fases, a seguir, serao realizadas pelo Governo do Estado do Amapa, por meio da Secretaria de
Estado da Administragao - SEAD e da Policia Tecnico Cientifica do Estado do Amapa - POLITEC.
Sao elas:
3a Fase - Exame documental e Exame de Saude de career eliminatorio;
4a Fase - Programa de Formagao, de carater eliminatorio.

1.3 O Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas aos
cargos de Perito Medico Legista e Perito Medico Legista com Especializagao em Psiquiatria,
conforme informagoes constantes no Capitulo 2, obedecida a ordem classificatoria, durante o prazo
de validade previsto neste Edital.

1.4 Os candidatos nomeados estarao subordinados a Lei n° 1.468, de 06/04/2010 da Policia Tecnico-
Cientifica e subsidiariamente ao disposto no Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis do
Estado do Amapa, Lei n°066 de 03/05/1993.

1.5 O Conteudo Programatico consta do Anexo I deste Edital.
1.6 O Cronograma de Provas e Publicagoes consta do Anexo II deste Edital.
1.7 Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverao ser encaminhados ao Servigo

de Atendimento ao Candidato - SAC, da Fundagao Carlos Chagas, por meio do Tale Conosco",
no enderego eletronico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de
segunda a sexta-feira (em dias uteis), das 10 as 16 horas (horario de Brasilia-DF).

2. DOS CARGOS E DAS ATRIBUlQdES DOS CARGOS
2.1 DOS CARGOS
2.1.1 Os Cargos, a escolaridade, o numero de vagas e a remuneragao inicial, serao estabelecidos

conforme quadro a seguir:

PERJTOMEDICO LEGIS TA
Escolaridade / Pr6-Requisitos Provimento Cadastro Reserva Remuneragao

Diploma, devidamente registraoo, do concUsSo de curso de nivei superior em
Medicha. reconhecido pelo Mirist^rio Ca Educacao, e registro no CRM. 1B 52 R$ 10.067.96

PERITO MEDICO LEGISTA COM ESPECIALIZAgAO EM PSIQUIATRIA
Escolaridade l Pre-Requisitos Provimento Cadastro Reserva Remuneragao

Diploma devidamente registrado de conclusao ce curso de nlvel superior em
Medicina, devidamente registraco, reconhecido pelo Minist^rio da Educagao. e registro
no CRM.c especializagao em Psiquiatria, devidamente registrada no CRM.

02 08 R$ 10.067,96

2.1.2 Durante o programa de formagao o candidato fara jus a titulo de bolsa mensal, do valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento inicial da respectiva carreira, em
conformidade com o art. 16 da Lei n° 1.468/2010.

2.1.3 A Reserva de vagas aos candidatos com deficiency, se dar3 nos termos dos dispositivos legais
mencionados no Capitulo 5 deste Edital.
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2.1.3.1 Para o cargo de PERITO MEDICO LEGISTA - ESPECIALIZAQAO EM PSIQUIATRIA, nao havera
reserva de vagas destinadas a candidato com deficiencia por nao se alcangar o quantitative mi'nimoem consonancia com o percentual previsto para a condigao.

2.2 DAS ATRIBUIQ6ES DOS CARGOS
2.2.1 Sao atribuigoes do Perito M6dico Legista em conformidade com a Lei n° 1468/10:

a) proceder aos exames de pericia medico-legal, com autonomia, exclusividade e
independence, no cumprimento da legislagao vigente;

b) elaborar e assinar os laudos periciais dos exames procedidos, de acordo com a
padronizagao estabelecida em regulamento;

c) requisitar exames radiologicos, anatomo patologicos, microscopicos e toxicologicos, na
medida em que o interesse medico-legal o exigir;

d) colher e enviar ao laboratorio, material para exame;
e) proceder aos exames de lesoes corporais, sanidade mental, sexologica e antropologia

forense, necropsias, exumagoes e outras perfeias criminals;
f) efetuar estudos, analises e pesquisas de interesse da Autoridade Policial;
g) prestar auxilio de sua especialidade, quando solicitado, aos peritos criminals e

odontolegistas:
h) atender as requisigoes das Autoridades Policiais e Judiciarias, na instrumentagao de

inqueritos policiais e agoes penais;
i) comparecer aos locais de eventos suscetiveis de perfeias, a qualquer hora e dia, bem como

emitir parecer mbdico-legal, em atendimento a requisigao de Autoridade competente;
j) cumprir outras atividades inerentes a seu cargo estabelecidas em lei, norma ou

regulamento.
2.2.2 Sao atribuigoes do Perito Medico Legista com Especializagao em Psiquiatria alem das

estabelecidas no item 2.2.1:
a) Proceder avaligao com fito a aferir e emitir laudos quanto a possiveis afeegdes

psicopatologicas, neuroses, esquizofrenias e outros, com finalidade juridica - legal,
auxiliando na possive! elucidagao de crimes, contravengoes, suicidios, acidentes e lesoes
corporais e outros, quando necessario.

b) PROCEDER avaliagao da saude mental, emitindo laudo conclusivo sobre a capacidade do
avaliado quanto aos atos praticados e de suas faculdades mentais, para fins de
responsabilizagao (se cabivel) nas esferas civeis e criminais e outros quando necessario.

c) Estudar e analisar os processos afins com sua area de atuagao, responsabilizando-se por
avaliar e emitir laudo ou parecer anamnese, exames, laudos e atestados de uma pericia,
sempre com o objetivo de esclarecer o nexo causal necessario a respostas aos quesitos de
lei.

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital sera investido no Cargo se atender as

seguintes exigencias:
a) ter sido aprovado apos ser considerado apto em todas as fases do concurso;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou portugues em condigao de igualdade de direitos com

os brasileiros, na forma do artigo 12, § 1°, da Constituigao Federal:
c) estar em dia com os deveres do Servigo Militar, para os candidatos do sexo masculino;
d) estar em dia com as obrigagoes eleitorais;
e) estar no gozo de seus direitos civis e politicos;
f) gozar de boa saude fisica e mental, comprovada em inspegao medica oficial;
g) ter conduta social irrepreensivel, idoneidade moral inatacavel e nao possuir antecedentes

criminais.
h) possuir Diploma de conclusao de Curso Superior em Medicina, expedido por

estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministbrio da Educagao;
i) Possuir registro junto ao Conselho Regional de Medicina -CRM.

3.2 Os candidatos que concorrerem ao cargo de Medico Legista com Especializagao em Psiquiatria,
alem dos requisitos previstos no item 3.1, deverao possuir registro da especialidade junto aoConselho Regional de Medicina -CRM.

4. DAS INSCRIBES
4.1 A inscrigao do candidato implicara o conhecimento e aceitagao das normas e condigoes

estabelecidas neste Edital, em relagao as quais nao podera alegar desconhecimento.
4.1.1 De forma a evitar onus desnecessario, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrigao

somente apos tomar conhecimento de todos os requisitos e condigoes exigidos para o Concurso.
4.2 As inscribes ficarao abertas, exclusivamente, via Internet, no perfodo das 10 horas do dia

17/07/2017 as 14 horas do dia 07/08/2017 (horario de Brasilia), de acordo com o item 4.3 deste
Capitulo.

4.2.1 Para inscrever-se, o candidato devera acessar o enderego eletronico www.concursosfcc.com.br
durante o perfodo das inscrigoes e, por meio dos links referentes ao Concurso Publico, efetuar sua
inscrigao, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

4.2.2 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrigao, preencher o Formulario de Inscrigao e transmits os
dados pela Internet.

4.3 As vagas previstas no item 2.1 deste edital serao preenchidas por areas, devendo o candidato, no
ATO DA INSCRIQAO, OPTAR PELA AREA DE LOTACAO, conforme tabela a seguir:

PROVIMENTO (CLASSIFICADOS)

Carreira Codigo de
opqao

Area de
LotagSo

N° de vagas
Ampla

Concorrencia

N° de vagas
Deficientes

(5%)

Total de
Vagas

PERITO MEDICO LEGISTA
A0101 AL - 1 09 01

18A0102 AL - II 06 00
A0103 AL - III 02 00

PERITO MEDICO LEGISTA COM
ESPECIL1ZAQAO EM PSIQUIATRIA B0201 AL - I 02 00 02

CADASTRO RESERVA (APROVADOS)

Carreira Area de
Lotagao N° de vagas

N° de vagas
Deficientes

(5%)

Total de
Vagas

AL - I Ate 28 01
PERITO MEDICO LEGISTA AL - II Ate 17 01 Ate 52

AL - III At<§ 05 00
PERITO MEDICO LEGISTA COM
ESPECIALIZAQAO EM PSIQUIATRIA AL - 1 Ate 08 00 Ate 08
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' 4.3.1 Fica determinado que as &reas de lotagao previstas no item 4.3 serao:
a) Area de Lotagdo I (AL I) - Macapa/Santana/Mazagao/Porto Grande/Ferreira Gomes/Pedra

Branca do Amapari/Serra do Navio/ltaubal;
b) Area de Lotagao II (AL II) - Tartarugalzinho/Pracuuba/Cutias/Amapa/Calgoene/Oiapoque;
c) Area de Lotagao III (AL III) - Laranjal do Jari e Vitoria do Jari.

4.3.2 As vagas destinadas aos candidatos com deficiencia serao preenchidas conforme previsto no
quadro constante do item 4.3.

4.3.3 No ato da inscrigao no Concurso, o candidato devera decidir pela area de lotagao a que concorrera,
conforme quadro de distribuigao observado no item 4.3, nao podendo sob qualquer hipotese solicitar
modificagao da area escolhida.

4.3.4 0 candidato ao se inscrever, concorda e informa de sua ciencia quanto a permanencia na area de
lotagao escolhida. A eventual mudanga de lotagao somente podera ocorrer mediante permuta, a fim
de evitar descontinuidade nos servigos prestados, desde que decorrido o prazo de estagio
probatorio de 03 (tres) anos previsto em lei especifica.

4.4 O candidato devera efetuar o pagamento da importancia referente a inscrigao por meio de boleto
bancario, de acordo com as instrugoes constantes no enderego eletronico da pagina de inscrigoes,
ate a data limite de pagamento 07/08/2017, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

4.4.1 O boleto bancario, disponivel no enderego eletronico www.concursosfcc.com.br, devera ser
impresso para o pagamento do valor da inscrigao, ap6s conclusao do preenchimento do Formul^rio
de Inscrigao via Internet, em qualquer banco do sistema de compensagao bancaria.

4.4.2 O pagamento do valor da inscrigao poder£ ser efetuado em dinheiro ou cheque do prdprio
candidato.

4.4.3 O pagamento efetuado por meio de cheque somente sera considerado quitado apos a respectiva
compensagao.

4.4.4 Em caso de devolugao do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-a automaticamente
sem efeito a inscrigao.

4.4.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agendas bancarias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto devera ser pago antecipadamente.

4.5 A partir de 24/07/2017 o candidato podera conferir, no enderego eletronico da Fundagao Carlos
Chagas, se os dados da inscrigao efetuada foram recebidos e o valor da inscrigao foi pago. Em caso
negative, o candidato devera entrar em contato com o Servico de Atendimento ao Candidato - SAC

da Fundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias
uteis, das 10 as 16 horas (hor£rio de Brasilia), para verificaro ocorrido.

4.5.1 Ao inscrever-se no Concurso e recomendado ao candidato observar atentamente as informagoes
sobre a aplicagao das provas (Capitulo 7, item 7.1) uma vez que so podera concorrer a uma
carreira.

4.5.2 O candidato que efetivar mais de uma inscrigao tera confirmada apenas a ultima inscrigao, sendo
as demais canceladas.

4.5.3 O cancelamento das inscrigoes observara os seguintes crit6rios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos do boleto bancario;
b) ocorrendo os pagamentos na mesma data, sera considerada a inscrigao relativa ao ultimo

pedido registrado.
4.6 Efetivada a inscrigao, nao serao aceitos pedidos para alteragao de opgao de Carreira.
4.6. 1 A inscrigao somente sera confirmada ap6s a comprovagao do pagamento do valor da inscrigao

pela instituigao bancaria.
4.6.2 Sera cancelada a inscrigao cujo pagamento for efetuado com valor menor do que o estabelecido no

item 4.4 ou realizado apos a data de encerramento das inscrigoes.
4.6.3 O candidato inscrito nao devera enviar qualquer documento de identificagao, sendo de sua

exclusiva responsabilidade a informagao dos dados cadastrais no ato da inscrigao, sob as penas
da lei.

4.6.4 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por
solicitagoes de inscrigoes nao recebidas por motivo de ordem tdcnica dos computadores, falha de
comunicagao, congestionamento das linhas de comunicagao, falta de energia eletrica, bem como
outros fatores que impossibilitem a transference de dados.

4.6.5 O descumprimento das instrugoes para inscrigao implicara a sua nao efetivagao.
4.6.6 As informagoes prestadas no Formulario de Inscrigao serao de inteira responsabilidade do

candidato , reservando-se a Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas o
direito de excluir do Concurso Publico aquele que nao preencher o documento oficial de forma
completa, correta e/ou fornecer dados inveridicos ou falsos.

4.7 Das isengoes da taxa de inscrigao - Somente realizadas via Internet
4.7.1 Os candidatos que se julgarem amparados pela Lei Estadual n° 1.418, de 04 de dezembro de

2009, pela Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005, artigo 5°, § 2°, que preveem a
gratuidade da inscrigao em Concursos, poderao solicitar a isengao do pagamento do valor da
inscrigao nos casos de:

4.7.1.1 Reconhecidamente Pobres, na forma da lei: Deverao encaminhar declaragao da condigao de
pobre, firmada pelo prbprio punho, acompanhada de copias do CPF, documento de identidade,
comprovante de residencia (conta atualizada de energia eletrica, de agua ou de telefone fixo no
proprio nome, em nome dos pais, ou com declaragao reconhecida de cedencia de moradia,
acolhida ou mesmo copia do contrato de locagao) e comprovante de rendimentos mensais per
capita igual a meio salario minimo oficial e que a renda familiar mensal nao ultrapasse tr6s salarios
mmimos.

f

4.7.1.2 Doadores de Sangue: Para ter direito & isengao, o doador devera comprovar a doagao de sangue,
que nao podera ser inferior a 03 (tres) vezes em urn periodo de 12 (doze) meses, a contar da data
do termino do requerimento de isengao do pagamento da inscrigao, realizada em orgao oficial ou
entidade credenciada pela Uniao, pelo Estado ou por Municipio. A comprovagao da condigao de
doador de sangue devera ser encaminhada em papel timbrado com data, assinatura e carimbo da
entidade coletora, ate 14/07/2017.

4.8 Para solicitar a isengao do pagamento do valor da inscrigao de que tratam os subitens 4.7.1.1 e
4.7.1.2 o candidato devera efetuar o requerimento de isengao, conforme os procedimentos
estabelecidos a seguir;

4.8.1 Acessar no periodo de 10h do dia 17/07/2017 as 23h59 do dia 21/07/2017, observado o horario
de Brasilia, o enderego eletronico www.concursosfcc.com.br e os links referentes ao Concurso
Publico, ler e aceitar o Requerimento de Isengao de Pagamento, e enviar via Internet ate o dia
21/07/2017 os comprovantes estabelecidos nos itens 4.7 (4.7.1.1 e 4.7.1.2).

4.9 Somente serao aceitos os documentos dos quais constem todos os dados necessarios a sua
perfeita analise.

4.10 Os pedidos de isengao do pagamento do valor da inscrigao serao analisados e julgados pela
Fundagao Carlos Chagas.

4.10.1 Nao sera concedida isengao do pagamento do valor da inscrigao ao candidato que:
a) deixar de efetuar o pedido de inscrigao com isengao de pagamento pela Internet;
b) omitir informagoes e/ou torna-las inveridicas;
c) fraudar e/ou falsificar documento:
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d) pleitear a isengao, sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.7 (4.7.1.1 e

4.7.1.2) deste Capitulo.
4.11 Declaragao falsa sujeitarb o candidato as sangoes prevlstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto

no paragrafo unico do art. 10 do Decreto Federal n° 83.936/79.
4.12 A qualquer tempo poderao ser realizadas diligencias relativas a situagao declarada pelo candidato,

deferindo ou nao seu pedido.
4.13 A partir do dia 26/07/2017 o candidato deverb verificar, no enderego eletronico da Fundagao Carlos

Chagas www.concursosfcc.com.br, os resultados da analise dos requerimentos de isengao do
pagamento do valor da inscrigao.

4.14 O candidato que tiver seu requerimento de isengao de pagamento do valor da inscrigao deferido
tera sua inscrigao validada, nao gerando boleto para pagamento de inscrigao.

4.15 O candidato que tiver seu requerimento de isengao de pagamento do valor da inscrigao indeferido
podera apresentar recurso no prazo de dois dias uteis apos a publicagao. no site da Fundagao
Carlos Chagas, da relagao de inscribes indeferidas , nao sendo permitida a alteragao dos dados
fornecidos no ato da inscrigao.

4.15.1 Apos a analise dos recursos sera divulgada. no site www.concursosfcc.com.br, a relagao dos
requerimentos deferidos e indeferidos.

4.16 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isengao indeferidos e queiram participar do certame
deverao gerar o boleto bancario, no site da Fundagao Carlos Chagas, e efetuar o pagamento ate a
data limite de 07/08/2017 de acordo com o item 4.4 deste Capitulo.

4.17 O candidato que necessitar de alguma condigao ou atendimento especial para a realizagao das
provas devera formalizar pedido, por escrito, no formulario de Inscrigao via Internet, ate a data de
encerramento da inscrigao (07/08/2017), a fim de que sejam tomadas as providencias cabiveis. Anao observance do periodo para solicitagao ensejarb no indeferimento do pedido.

4.17.1 Para ter a condigao especial atendida, o candidato devera anexar a solicitagao, assinada e
contendo todas as informagoes necessarias para o atendimento, bem como anexar atestado
medico ou de especialista que comprove a necessidade do atendimento especial.

4.17.2 O atendimento as condigoes solicitadas ficara sujeito a analise de legalidade, viabilidade e
razoabilidade do pedido.

4.17.3 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realizagao da prova, podera faze-lo em
sala reservada, desde que o requeira na forma do item 4.17, observando os procedimentos a
seguir:

4.17.4 A lactante devera apresentar-se, no dia da aplicagao da prova, no respectivo horario para o qual foi
convocada, com o acompanhante e a crianga.

4.17.5 A crianga devera ser acompanhada de adulto responsavel por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.

4.17.6 Nao serb disponibilizado, pela Fundagao Carlos Chagas, responsavel para a guarda da crianga, e
a sua ausencia acarretara a candidata a impossibilidade de realizagao da prova.

4.17.7 Nos horarios previstos para amamentagao, a candidata lactante podera ausentar-se
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.

4.17.8 Na sala reservada para amamentagao ficarao somente a candidata lactante, a crianga e uma fiscal,
sendo vedada a permanencia de babas ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.

4.17.9 Nao havera compensagao do tempo de amamentagao em favor da candidata.
4.18 Nao serao aceitas as solicitagoes de inscrigao que nao atenderem rigorosamente ao estabelecido

neste Edital.

5. DAS INSCRIQOES PARA CANDIDATOS COM DEFICIENCIA
5.1 As pessoas com deficiencia, que pretendam fazer uso das prerrogativas que Ihes sao facultadas no

inciso VIII do artigo 37 da Constituigao Federal e na Lei Federal n° 7.853/1989, e assegurado o
direito de inscrigao para os cargos em Concurso Publico, cujas atribuigoes sejam compativeis com
sua deficiencia e desde que suas deficiencies nao comprometam as atribuigoes das carreiras.

5.2 Em cumprimento na forma do art. 37, §1° do Decreto Federal n° 3.298/1999, ser -lhes-a reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou das que forem
criadas no prazo de validade do Concurso.

5.2.1 Caso a aplicagao do percentual de que trata o item 5.2 resulte em numero fracionado, este devera
ser elevado atb o primeiro numero inteiro subsequente, desde que nao ultrapasse o numero de
vagas oferecidas conforme 2.1.

5.2.2 Somente havera resen/a imediata de vagas para os candidatos com deficiencia nos cargos com
numero de vagas superior a 10 (dez).

5.2.3 O primeiro candidato com deficiencia classificado no concurso sera convocado para ocupar a 5a
(quinta) vaga aberta, relativa ao cargo para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos com
deficiencia classificados serao convocados, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas.
correspondentes as 25a, 45a e a 65a vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificagao, durante o prazo de validade do concurso.

5.2.4 As vagas relacionadas as nomeagbes tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos
que renunciarem a nomeagao nao serao computadas para efeito do item anterior, pelo fato de nao
resultar. desses atos, o surgimento de novas vagas.

5.2.5 Para o preenchimento das vagas mencionadas no item 5.2.3 serao convocados exclusivamente
candidatos com deficiencia classificados, ate que ocorra o esgotamento da listagem respectiva,
quando passarao a ser convocados, para preenche-las, candidatos da listagem geral.

5.2.6 A reserva de vagas para candidatos com deficiencia, mendonada no item 5.2.3, nao impede a
convocagao de candidatos classificados, constantes da listagem geral, para ocupagao das vagas
subsequentes aquelas reservadas.

5.3 Considera-se pessoa com deficiencia aquela que se enquadra na definigao do artigo 1° da
Convengao sobre os Direitos da Pessoa com Deficiencia da Organizagao das Nagbes Unidas
(Decreto Legislativo n° 186/2008 e Decreto n° 6.949/2009) combinado com os artigos 3° e 4°, do
Decreto Federal n° 3.298/1999, da Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ, do Decreto
Federal n° 8.368/2014, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia) .

5.4 As pessoas com deficiencia, resguardadas as condigoes especiais previstas no Decreto Federal n°3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarao do Concurso de que trata este Edital em
igualdade de condigoes com os demais candidatos no que se refere ao conteudo das provas, a
avaliagao e aos criterios de aprovagao, ao dia, ao horario e ao local de aplicagao das provas, e a
nota minima exigida para aprovagao.

5.4.1 Os beneficios previstos no referido artigo, § § 1° e 2°, deverao ser requeridos por escrito, durante o
periodo das inscrigoes, conforme instrugoes contidas no item 5.5 deste Capitulo.

5.4.2 O atendimento as condigoes especiais solicitadas para a realizagao da prova ficara sujeito a
analise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

5.5 O candidato devera declarar, quando da inscrigao, ser pessoa com deficiencia, especificando-a no
Formulario de Inscrigao, e que deseja concorrer as vagas reservadas. Para tanto, devera
encaminhar, durante o periodo de inscrigoes (do dia 17/07/2017 ao dia 07/08/2017), a
documentagao relacionada abaixo via Internet, por meio do link de inscrigao do Concurso Publico
www.concursosfcc.com.br:
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a) Laudo Medico expedido no prazo maximo de 06 (seis) meses antes do inicio das inscrigoes,

atestando a especie e o grau ou nivel de deficiencia, com expressa referenda ao codigo
correspondente da Classificagao Internacional de Doengas - CID, bem como a provavel causa da
deficiencia, contendo a assinatura e o carimbo do numero do CRM do medico responsavel por sua
emissao;

b) O candidate com deficiencia visual, que necessitar de prova especial em Braile ou Ampliada ou
Leitura de sua prova ou software de leitura de tela, alem do envio da documentagao indicada na
letra “a' deste item, devera encaminhar solicitagao por escrito, ate o termino das inscrigoes,
especificando o tipo de prova que necessita e o tipo de deficiencia;

c) O candidate com deficiencia auditiva, que necessitar do atendimento do Intbrprete de Lingua
Brasileira de Sinais, alem do envio da documentagao indicada na letra “a” deste item, devera
encaminhar solicitagao por escrito, ate o termino das inscrigoes;

d) O candidate com deficiencia fisica, que necessitar de atendimento especial, alem do envio da
documentagao indicada na letra “a” deste item, devera solicitar, por escrito, ate o termino das
inscrigoes, mobiliario adaptado e espagos adequados para a realizagao da prova. designagao de
fiscal para auxiliar no manuseio das provas discursivas e transcrigao das respostas, salas de tecil
acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas, etc, especificando o tipo de deficiencia;

e) O candidate com deficiencia que necessitar de tempo adicional para realizagao das provas, alem
do envio da documentagao indicada na letra “a" deste item, devera encaminhar solicitagao, por
escrito, ate o termino das inscrigoes (07/08/2017) , com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da area de sua deficiencia.

5.5.1 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serao oferecidas provas
nesse sistema e suas respostas deverao ser transcritas tambem em Braile. Os referidos candidates
deverao levar para esse fim, no dia da aplicagao da prova, reglete e pungao, podendo, ainda,
utilizar-se de soroban.

5.5.2 Aos deficientes visuais (baixa visao) que solicitarem prova especial Ampliada, e cuja solicitagao for
acolhida, serao oferecidas provas nesse sistema.

5.5.2.1 O candidate devera indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova Ampliada, que devera ser
entre 18, 24 ou 28. Nao havendo indicagao de tamanho de fonte, a prova sera confeccionada em
fonte tamanho 24.

5.5.3 Para os candidates com deficiencia visual podera ser disponibilizado softwares de leitura de tela,
mediante previa solicitagao (durante o perfodo de inscrigoes).

5.5.3.1 O candidate podera optar pela utilizagao de um dos softwares dispomveis: Dos Vox, ou NVDA, ou
JAWS ou ZoomText (ampliagao ou leitura).

5.5.4 Na hipotese de serem verificados problemas tecnicos no computador e/ou nos softwares indicados
no item anterior, ser6 disponibilizado ao candidate, fiscal ledor para leitura de sua prova.

5.5.5 O candidate que encaminhar laudo medico, de acordo com o especificado no item 5.5 e que nao
tenha indicado, no ato da inscrigao, se deseja concorrer as vagas reservadas a candidates com
deficiencia, sera considerado automaticamente como candidate com deficiencia que concorre as
vagas reservadas.

5.6 Os candidates que, no perfodo das inscrigoes, nao atenderem ao estabelecido neste Capitulo
serao considerados candidates sem deficiencia, bem como poderao nao ter as condigoes especiais
atendidas.

5.6.1 No dia 11/08/2017 sera publicada no site da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br),
a lista contendo o deferimento das condigoes especiais solicitadas, bem como a relagao dos
candidates que concorrerao as vagas reservadas.

5.6.1.1 Considerar-se-a valido o laudo mbdico que estiver de acordo com a letra “a”, item 5.5 deste
Capitulo.

5.6.1.2 0 candidate cujo laudo seja considerado invalido ou tenha a solicitagao indeferida podera consultar
por meio de link disponivel no site www.concursosfcc.com.br os motivos do indeferimento e podera
interpor recurso no prazo de dois dias uteis apos a publicagao indicada no item 5.6.1, vedada a
juntada de documentos.

5.6.1.3 O candidate cujo laudo/recurso seja indeferido, nao concorrera as vagas reservadas para pessoas
com deficiencia, sem prejuizo do atendimento das condigoes especiais para realizagao da prova.
se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2.

5.7 No ato da inscrigao o candidate com deficiencia deverb:
5.7.1 Declarar conhecer o Decreto Federal n° 3.298/99, o Decreto Federal n° 5.296/2004 e o Decreto

Federal n°8.368/2014.
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuigoes do cargo pretendido e que, no caso de vir a exerce-lo, estara

sujeito a avaliagao pelo desempenho dessas atribuigoes durante o estagio probatorio.
5.8 As instrugoes para envio do laudo medico no link de inscrigao do Concurso, conforme disposto no

item 5.5 deste Capitulo, estarao disponfveis no site da Fundagao Carlos Chagas.
5.8.1 E de inteira responsabilidade do candidate o envio correto de arquivos.
5.8.2 A Fundagao Carlos Chagas e o Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por

falhas no envio dos arquivos, tais como: arquivo em branco ou incomplete, falhas de comunicagao,
congestionamento das linhas de comunicagao, bem como outros fatores de ordem tecnica que
impossibilitem a transference de dados.

5.9 O candidate com deficiencia devera declarar, no ato da inscrigao, se deseja concorrer as vagas
reservadas a pessoa com deficiencia.

5.9.1 O candidate com deficiencia que desejar concorrer as vagas reservadas a pessoas com deficiencia
devera encaminhar Laudo Medico, de acordo com o item 5.5 deste Capitulo.

5.10 O candidate que estiver concorrendo as vagas reservadas bs pessoas com deficiencia, se
habilitado, tera seu nome publicado em lista especifica e figurarb tambem na lista de classificagao
geral. caso obtenha pontuagao/classificagao necessaria. na forma dos Capitulos 8 e 9 deste Edital.

5.11 O candidate com deficiencia aprovado no Concurso de que trata este Edital, quando convocado,
devera submeter-se a avaliagao a ser realizada pela Junta Medica Oficial da Secretaria de Estado
da Administragao ou por este credenciada, objetivando verificar se a deficiencia se enquadra na
definigao do artigo 1° da Convengao sobre os Direitos da Pessoa com Deficiencia da Organizagao
das Nagbes Unidas (Decreto Legislative n° 186/2008 e Decreto n° 6.949/2009) combinado com os
artigos 3°e 4°, do Decreto n°3.298/1999, da Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ, do
Decreto Federal n° 8.368/2014, da Lei Federal 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia),
observadas as seguintes disposigoes:

5.11.1 Para a avaliagao, o candidate com deficiencia devera apresentar documento de identidade original
e Laudo Medico (original ou copia autenticada) expedido no prazo de ate 06 (seis) meses
anteriores a referida avaliagao, atestando a especie e o grau ou nfvel de deficiencia, com expressa
referenda ao codigo correspondente da Classificagao Internacional de Doengas - CID, a provavel
causa da deficiencia, contendo a assinatura e o carimbo do numero do CRM do mbdico
responsavel por sua emissao, bem como apresentar os exames necessaries para comprovagao da
deficiencia declarada.

5.11.2 A avaliagao de que trata este item sera realizada por equipe prevista pelo artigo 43 do Decreto
Federal n° 3.298/1999 e suas alteragoes, e tera carter terminativo.

5.11.3 Nao havera segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a
ausencia do candidate com deficiencia a avaliagao de que trata o item 5.11.
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5.11.4 Sera eliminado da lista de candidates com deficiencia aquele cuja deficiencia assinalada no *
Formulario de Inscrigao nao for constatada na forma do artigo 4° e seus incisos, do Decreto
Federal n° 3.298/1999 e suas alteragoes, na Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ, ou
no Decreto Federal n° 8.368/2014, devendo o candidato permanecer apenas na lista de
classificagao geral, desde que tenha obtido classificagao/'pontuagao nos termos deste Edital.

5.11.4.1 O candidato sera eliminado do certame, na hipotese de nao ter sido classificado conforme o
estabelecido nos Capitulos 8 e 9 deste Edital.

5.11.5 A Secretaria de Estado da Administragao exime-se das despesas com viagens e estada dos
candidatos convocados para a avaliagao de que trata o item 5.11.

5.12 As vagas definidas no Capitulo 2 deste Edital que nao forem providas por falta de candidatos com
deficiencia, por reprovagao no Concurso ou na pericia medica, esgotada a listagem especifica,
serao preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observancia a ordem classificatoria, na
forma do contido no item 5.2.5 deste Capitulo.

5.13 A nao observancia, pelo candidato, de qualquer das disposigoes deste Capitulo, implicara a perda
do direito a nomeagao para as vagas reservadas as pessoas com deficiencia.

5.14 0 candidato com deficiencia, depois de nomeado, ser£ acompanhado por Equipe Multiprofissional,
que avaliara a compatibilidade entre as atribuigoes do Cargo e a sua deficiencia durante o estagio
probatorio.

5.15 Sera exonerado o candidato com deficiencia que, no decorrer do estagio probatorio, tiver verificada
a incompatibilidade de sua deficiencia com as atribuigoes do Cargo.

5.16 O laudo medico apresentado tera validade somente para este Concurso Publico e nao sera
devolvido.

5.17 Apos a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a deficiencia nao podera ser
arguida para justificar a concessao de readaptagao, licenga por motivo de saude ou aposentadoria
por invalidez.

6 . 1a FASE - PROVA OBJETIVA E REDAQAO
6.1 Da 1a Fase - Prova Objetlva e Redag§o constarao as seguintes provas:

PERITO MEDICO LEGISTA E PERITO MEDICO LEGISTA COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA
CONTEUDO DAS PROVAS N* DE ITENS PESO DURACAO

CONHECIMENTOS GERAIS
Lingua Portuguesa 08
Direito Processual Penal 06 01
Direito Penal 06

4 horasCONHECIMENTOS ESPECfFICOS
Leis Especificas 05 02
Medicina Legal 25

REDACAO -

6.2 A Prova Objetiva constara de questoes objetivas de multipla escolha, com cinco alternativas cada
uma e versara sobre assuntos dos programas constantes do Anexo I deste Edital.

6.3 A Prova de Redagao ocorrera conforme o Capitulo 9 deste Edital.

7. DA PRESTAQAO DAS PROVAS
7.1 A aplicagao das Provas Objetiva e Redagao para os cargos de Perito Medico Legista e Perito

Medico Legista-Especializagao em Psiquiatria est£ prevista para o dia 03/09/2017, na cidade de
Macapa/AP, no periodo da MANHA.

7.2 A aplicagao das provas na data prevista dependera da disponibilidade de locais adequados a sua
realizagao.

7.2.1 Caso o numero de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados na cidade indicada
no item 7.1 deste Capitulo, a Fundagao Carlos Chagas reserva-se o direito de aloc£-los em
cidades proximas a determinada para aplicagao das provas, nao assumindo qualquer
responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

7.3 Havendo alteragao da data prevista, as provas somente poderao ocorrer em domingos ou feriados.
7.4 A confirmagao da data e as informagoes sobre horarios para a realizagao das provas serao

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocagao para Provas, a ser publicado no

Diario Oficial do Estado do Amapa e no site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).

7.4.1 O candidato recebera Cartao Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundagao Carlos Chagas)
no enderego eletronico informado no ato da inscrigao. No referido Cartao, serao indicados a data,
os horarios e os locais de realizagao das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do
Candidato a manutengao e atualizagao de seu enderego eletronico.

7.4.1.1 Nao serao encaminhados Cartoes Informativos de candidatos cujo enderego eletronico informado
no Formulario de Inscrigao esteja incompleto ou incorreto.

7.4.1.2 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por
informagoes de enderego incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens
eletronicas causada por enderego eletrdnico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do
candidato tais como: caixa de correio eletronico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou
qualquer outro problema de ordem tecnica, sendo aconselhavel sempre consultar o site da
Fundagao Carlos Chagas para verificar as informagoes que Ihe sao pertinentes.

7.4.2 A comunicagao feita por intermedio de e-mail e meramente informativa. O candidato dever&
acompanhar as publicagoes conforme definigao do item 7.4.

7.4.2.1 O envio de comunicagao pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer
motivo nao recebida, nao desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocagao
para as Provas.

7.5 O candidato que nao receber o Cartao Informativo ate o 3° (terceiro) dia que antecede a aplicagao
das provas ou em havendo duvidas quanto ao local, data e horario de realizagao das provas,
devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos
Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, uteis, das 10 as 16 horas
(horario de Brasilia), ou consultar o site da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

7.6 Ao candidato so sera permitida a realizagao das provas na respectiva data, local e horario
constantes no Edital de Convocagao para a realizagao das Provas, no site da Fundagao Carlos
Chagas e no Cartao Informativo.

7.7 Os eventuais erros de digitagao verificados no Cartao Informativo enviado ao candidato ou erros
observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia da realizagao das provas.
quanto a nome, numero de documento de identidade, sexo, data de nascimento, enderego e
criterio de desempate, deverao ser corrigidos por meio do site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br) , de acordo com as mstrugoes constantes da pagina do Concurso, at6 o
terceiro dia util apos a aplicagao das Provas Objetiva e Redagao.

7.7.1 O link para corregao de cadastro sera disponibilizado no primeiro dia util apos a aplicagao das
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7.7.2

7.8

7.8.1

7.8 .2

7.8.3

7.8.4

7.9
7.9.1

7.9.2

7.10

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.11

7.11.1

7.11.2

7.11.3
7.12

7.12.1

7.13

7.14

7.14.1

7.14.2

7.15

7.16

7.17

7.17.1

7.17.2
7.18
a)
b)
C)
d)
e)
f)
g)

h)

Provas Objetiva e Redagao.
O candidato que nao solicitar as corregbes dos dados pessoais nos termos do item 7.7 devera
arcar, exclusivamente, com as consequencias advindas de sua omissao.
Somente sera admitido a sala de provas o candidato que estiver portando documento de
identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cbdulas de Identidade expedidas
por Secretarias de Seguranga Publica, pelas Forgas Armadas, pela Policia Militar, pelo Ministbrio
das Relagbes Exteriores; Cedula de Identidade para Estrangeiros; Cedulas de Identidade
fornecidas por Orgaos Publicos ou Conselhos de Classe que, por forga de Lei Federal, valham
como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.;
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Carteira Nacional
de Habilitagao (com fotografia, na forma da Lei Federal n° 9.503/97), bem como carteiras
funcionais do Ministerio Publico; carteiras funcionais expedidas por orgao publico que, por lei
federal, valham como identidade.
Nao serao aceitos como documentos de identidade: certidoes de nascimento, CPF, titulos
eleitorais, carteira nacional de habilitagao sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade.
Os documentos deverao estar em perfeitas condigoes, de forma a permitir, com clareza, a
identificagao do candidato.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar , no dia de realizagao das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, devera apresentar documento que
ateste o registro da ocorrencia em orgao policial, expedido ha, no maximo, 30 (trinta) dias, sendo
entao submetido a identificagao especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em
formulario prbprio.
A identificagao especial sera exigida, tambem, do candidato cujo documento de identificagao gere
duvidas quanto a fisionomia, a assinatura, a condigao de conservagao do documento e/ou a propria
identificagao.
Nao havera segunda chamada ou repetigao de prova.
O candidato nao poderb alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realizagao da prova como
justificativa de sua ausencia.

O nao comparecimento as provas, qualquer que seja o motivo, caracterizara desistencia docandidato e resultarb em sua eliminagao do Concurso Publico.
Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Publico - o que e de interesse publico e,em especial, dos prbprios candidatos - bem como sua autenticidade, sera conferida a identificagaodos candidatos mediante a apresentagao de documento de identidade e a copia manuscrita defrase que consta das instrugoes da capa do caderno de questoes, para posterior examegrafotecnico.
Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrigao da copia manuscrita da frase, ocandidato devera apor sua assinatura, em campo especifico, por tres vezes.Podera ser excluido do Concurso Publico o candidato que se recusar a transcrever a frase contidanas instrugoes da capa do caderno de questoes.
A copia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Respostas visamatender ao disposto no item 13.1.4 deste Edital.
Para as Provas, o unico documento valido para a corregao da prova e a Folha de Respostas cujopreenchimento sera de inteira responsabilidade do candidato, que devera proceder emconformidade com as instrugoes especificas contidas na capa do Caderno de Questoes. Emhipotese alguma havera substituig&o da Folha de Respostas por erro do candidato.Nao devera ser feita marca fora do campo reservado as respostas ou b assinatura, pois qualquermarca podera ser lida pelas leitoras oticas, prejudicando o desempenho do candidato.Os prejuizos advindos de marcagoes feitas incorretamente na Folha de Respostas ser&o de inteiraresponsabilidade do candidato.
Nao serao computadas questoes nao assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,emenda ou rasura, ainda que legivel.
O candidato devera comparecer ao local de realizagao das provas munido de caneta esferograficade material transparente de tinta preta ou azul, alem da documentagao indicada no item 7.8 desteCapitulo.
O candidato devera preencher os alveolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com canetaesferografica de material transparente de tinta preta ou azul.
O candidato, ao terminar a prova, entregara ao fiscal da sala o caderno de questoes e a Folha deRespostas personalizada.
Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realizagao dasprovas, a Prova de Redagao devera ser feita pelo prbprio candidato, b mao, em letra legivel, comcaneta esferografica de material transparente de tinta preta ou azul, nao sendo permltida ainterference e/ou participagao de outras pessoas.
No caso de auxilio para transcrigao das provas sera designado um fiscal devidamente treinadopara essa finalidade.
Somente quando devidamente autorizado, o candidato devera ditar todo o seu texto da ProvaDiscursiva ao fiscal, especificando oralmente, ou seja, soletrando a grafia das palavras e todos ossinais grbficos de pontuagao.
Durante a realizagao das Provas nao sera permitida qualquer consulta ou comunicagao entre oscandidatos, nem a utilizagao de livros, codigos, manuais, impressos ou quaisquer anotagoes.O candidato devera conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, emespecial seu nome, numero de inscrigbo, numero do documento de identidade.Motivarao a eliminagao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das sangbes penaiscabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outrasrelativas ao Concurso, aos comunicados, as Instrugoes ao Candidato ou as Instrugoes constantesda prova, bem como o tratamento indevido e descortes a qualquer pessoa envolvida na aplicagaodas provas.
Por medida de seguranga os candidatos deverao deixar as orelhas totalmente descobertas, aobservagao dos fiscais de sala, durante a realizagao das provas.
Nao sera permitida a utilizagao de lapis, lapiseira, marca texto ou borracha.Sera excluido do Concurso Publico o candidato que:
apresentar-se apos o horario estabelecido, nao se admitindo qualquer tolerancia;
apresentar-se em local diferente daquele constante na convocagao oficial;nao comparecer as provas, seja qual for o motivo alegado;
nao apresentar documento que bem o identifique;
ausentar-se da sala de provas sem o acornpanhamento do fiscal;
ausentar-se do local de provas antes de decorridas tres horas do seu inrcio;fizer anotagao de informagoes relativas as suas respostas no comprovante de inscrigao ou emqualquer outro meio, que nao o autorizado pela Fundagao Carlos Chagas no dia da aplicagao dasprovas;
ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questoes ou outrosmaterials nao permitidos;
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' i) estiver portando armas, mesmo que possua o respective porte;
j) langar mao de meios ilicitos para a execugao das provas;
k) nao devolver integralmente o material recebido;
i) for surpreendido em comunicagao com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotagao,

impresso nao permitido ou maquina calculadora ou similar;
m) estiver fazendo uso de qualquer especie de relogio e qualquer tipo de aparelho eletronico ou de

comunicagao (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares).
bem como protetores auriculares e tones de ouvido;

n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
7.19 O candidato, ao ingressar no local de realizagao das provas, devera manter desligado qualquer

aparelho eletronico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos
de vibragao e silencioso.

7.19.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realizagao da prova, nao levar quaisquer dos aparelhos
indicados nos itens T e "m”, item 7.18. Caso seja necessario o candidato portar algum desses
aparelhos eletronicos, estes deverao ser acondicionados, no momento da identificagao, em
embalagem especifica a ser fornecida pela Fundagao Carlos Chagas exclusivamente para tal fim,
devendo a embalagem, lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicagao
da prova, sob pena de ser excluido.

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

7.20 Sera, tamb6m, excluido do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em seu bolso
ou bolsa/mochila os aparelhos eletronicos indicados nos itens T e “nr', item 7.18 deste Capitulo,
apos o procedimento estabelecido no item 7.19.1 deste Capitulo.

7.21 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bones, chap6us, gorros
ou similares, oculos escuros e protetores auriculares, serao acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala, onde deverao permanecer ate o termino da prova.

7.21.1 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizarao
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletronicos ocorridos no local de
realizagao das provas, nem por danos neles causados.

7.22 No dia da realizagao das provas, na hipotese de o nome do candidato nao constar nas listagens
oficiais relativas aos locais de prova indicados no Cartao Informativo, a Fundagao Carlos Chagas
procedera a inclusao do candidato, desde que apresente o boleto banc^rio com comprovagao de
pagamento, mediante preenchimento deformulario especifico.

7.22.1 A inclusao de que trata o item 7.22 sera realizada de forma condicional e sera analisada pela
Fundagao Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de verificar a
pertinencia da referida inscrigao.

7.22.2 Constatada a improcedencia da inscrigao, essa sera automaticamente cancelada e considerados
nulos todos os atos dela decorrentes.

7.23 Por medida de seguranga do certame poderao ser utilizados, a qualquer momento, detectores de
metais nas salas de prova, banheiros e em qualquer dependencia do local de prova.

7.24 Distribuidos os Cadernos de Questoes aos candidatos e, na hipotese de se verificarem falhas de
impressao, a Fundagao Carlos Chagas tomara as providencias necessarias, antes do inicio da
prova, para:

a) substituir os Cadernos de Questoes defeituosos;
b) em nao havendo numero suficiente de Cadernos para a devida substituigao, procedera a leitura

dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto. um Caderno de Questoes completo.
7.24.1 Se a ocorrencia for verificada apos o inicio da prova, a Fundagao Carlos Chagas estabelecera

prazo para reposigao do tempo usado para regularizagao do caderno.
7.25 Havera, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam

acompanhar o tempo de prova.
7.26 A inviolabilidade do sigilo das provas sera comprovada no momento de romper-se o lacre das

caixas de provas mediante termo formal e na presenga de 3 (tres) candidatos nos locais de
realizagao das provas.

7.27 Quando, apos a prova, for constatado, por meio eletronico, estatistico, visual, grafologico ou por
investigagao policial, ter o candidato utilizado processos ilicitos, sua prova sera anulada e o
candidato sera automaticamente eliminado do Concurso.

7.28 Nao havera, por qualquer motivo, prorrogagao do tempo previsto para a aplicagao das provas em
razao de afastamento do candidato da sala de prova.

7.29 Em nenhuma hipotese sera realizada qualquer prova fora do local, data e horario determinados.
7.30 Por razoes de ordem tecnica, de seguranga e de direitos autorais adquiridos, nao serao fornecidos

exemplares dos Cadernos de Questoes a candidatos ou a instituigoes de direito publico ou privado,
mesmo apos o encerramento do Concurso. O candidato dever£ consultar o Cronograma de Provas
e Publicagoes (Anexo II), para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgagao das
questoes da Prova Objetiva dos gabaritos e/ou dos resultados.

7.30.1 As questoes da Prova Objetiva ficarao dispomveis no site www.concursosfcc.com.br ate o ultimo
dia para interposigao de recursos referentes ao Resultado das Provas Objetiva e Redagao.

8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
8.1. A prova objetiva sera estatisticamente avaliada, de acordo com o desempenho do grupo a ela

submetido.
8.1.1 A prova objetiva sera corrigida por meio de processamento eletronico.
8.2. Considera-se grupo o total de candidatos presentes 4 Prova Objetiva do respectivo Cargo.
8.3. Na avaliagao da prova ser& utilizado o escore padronizado, com media igual a 50 (cinquenta) e

desvio padrao igual a 10 (dez).
8.4. Esta padronizagao das notas da prova tern por finalidade avaliar o desempenho do candidato em

relagao aos demais, permitindo que a posigao relativa de cada candidato reflita sua classificagao
na prova. Na avaliagao da prova do Concurso:

a) e contado o total de acertos de cada candidato em cada prova;
b) sao calculadas a media e o desvio padrao dos acertos de todos os candidatos em cada prova;
c) e transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). Para isso,

calcula-se a diferenga entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a media de acertos do
grupo na prova (x), divide-se essa diferenga pelo desvio padrao (s) do grupo da prova, multiplica-
se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), de acordo com a formula:

. A - x
NP = x 10 50

s

NP = Nota Padronizada
A = Numero de acertos do candidato
x = Media de acertos do grupo
s = Desvio padrao

d) e multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;
e) sao somadas as notas padronizadas (ja multiplicadas pelos pesos respectivos) de cada prova, ,
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obtendo-se, assim, o total de pontos de cada candidate.

8.5. Para os cargos de Perito Medico Legista e Perito Medico Legista - Especializagao Psiquiatria, a
Prova Objetiva tera carter eliminatorio e classificatorio, considerando-se habilitado o candidato
que obtiver total de pontos igual ou superior a 150 (cento e cinquenta).

8.6 Os candidatos nao habilitados na Prova Objetiva serao excluidos do Concurso.

9. DA PROVA DE REDAQAO
9.1 A Prova de Redagao sera aplicada no mesmo dia e horario da Prova Objetiva.
9.2 Para o cargo de Perito Medico Legista, somente serao corrigidas as Provas de Redagao dos

candidatos habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capftulo 8 deste Edital, que estejam mais
bem classificados ate a:
a) 43a posigao para a AL I, respeitados os empates na ultima posigao;
b) 27a posigao para a AL II, respeitados os empates na ultima posigao;
c) 10a posigao para a AL III, respeitados os empates na ultima posigao.

9.2.1 Para o cargo de Perito Medico Legista - Especializagao Psiquiatria, somente serao corrigidas
as Provas de Redagao dos candidatos habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capftulo 8 deste
Edital, que estejam mais bem classificados ate a 20a (vigesima) posigao, respeitados os empates
na ultima posigao.

9.3 Os candidatos nao classificados no limite do estabelecido nos itens 9.2 e 9.2.1 deste Capftulo
serao excluidos do Concurso.

9.3.1 Para o cargo de Perito Medico Legista terao as Provas de Redagao corrigidas, todos os
candidatos inscritos com deficiency habilitados na Prova Objetiva, na forma do Capftulo 8 deste
Edital

9.4 Na Prova de Redagao, o candidato devera desenvolver urn texto dissertativo a partir de uma unica
proposta, sobre assunto de interesse geral. Considerando-se que o texto constitui uma unidade, os
itens discriminados a seguir serao avaliados em estreita correlagao:

9.4.1 Conteudo- ate 40 (quarenta ) pontos:
a) perspectiva adotada no tratamento do tema;

b) capacidade de analise e senso crltico em relagao ao tema proposto;
C) consistency dos argumentos, clareza e coerencia no seu encadeamento.
9.4.1.1 A nota sera prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou dilufda

em meio a divagagoes e/ou colagem de textos e de questoes apresentados na prova.
9.4.2 Estrutura - ate 30 (trinta) pontos:
a) respeito ao genero solicitado;
b) progressbo textual e encadeamento de ideias;
c) articulagao de frases e paragrafos (coesao textual).
9.4.3 Expressdo - ate 30 (trinta) pontos:
9.4.3.1 A avaliagao da expressao nao sera feita de modo estanque ou mecanico, mas sim de acordo com

sua estreita correlagao com o conteudo desenvolvido. A avaliagao sera feita considerando-se:
a) desempenho lingufstico de acordo com o nfvel de conhecimento exigido para o Cargo;
b) adequagao do nfvel de linguagem adotado a produgbo proposta e coerencia no uso;
c) dominio da norma culta formal, com atengao aos seguintes itens: estrutura sintatica de oragoes e

perfodos, elementos coesivos; concordbncia verbal e nominal; pontuagbo; regencia verbal e
nominal: emprego de pronomes; flexao verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e
acentuagao.

9.5 Na aferigao do criterio de corregao gramatical, par ocasiao da avaliagao do desempenho na Prova
de Redagao, os candidatos devem usar as normas ortograficas em vigor a partir de 1 de janeiro de
2016, implementadas pelo Acordo Ortogrbfico da Lingua Portuguesa.

9.6 Sera atribufda nota ZERO a Prova de Redagao que:
a) fugir a modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar texto sob forma nao articulada verbalmente (apenas com desenhos, numeros e

palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que. de alguma forma, possibilite a identificagao do candidato:
e) estiver em branco;
f) apresentar letra ilegfvel e/ou incompreensfvel.
9.7 Na Prova de Redagao, a folha para rascunho no Caderno de Provas serb de preenchimento

facultativo. Em hipotese alguma o rascunho elaborado pelo candidato sera considerado na
corregao pela banca examinadora.

9.8 Na Prova de Redagao deverao ser rigorosamente observados os limites mfnimo de 20 (vinte)
linhas e maximo de 30 (trinta) linhas , sob pena de perda de pontos a serem atribufdos a Redagao.

9.9 A Prova de Redagao tera carater eliminatorio e classificatorio e serb avaliada na escala de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior
a 50 (cinquenta).

9.10 O candidato nao habilitado sera exclufdo do Concurso.
9.11 Da publicagao do resultado constarao apenas os candidatos habilitados.

10. DA 2a FASE- PROVA DE TITULOS
10.1 Somente serao avaliados os tftulos dos candidatos habilitados na Prova de Redagao.
10.1.1 Os tftulos deverao ser postados, via Sedex a Fundagao Carlos Chagas (Coordenagao de Execugao

de Projetos - Ref.: Tftulos/Secretaria de Estado da Administragao - Av. Prof. Francisco Morato, n°1.565, Jardim Guedala - Sao Paulo/SP -CEP 05513-900).
10.2 O perfodo de apresentagao dos tftulos sera divulgado por meio de Edital de Convocagao que sera

publicado no Dibrio Oficial do Estado do Amapa e divulgado no site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br) e no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br).

10.2.1 Expirado o perfodo de postagem dos tftulos, nao serao aceitos pedidos de inclusao de
documentos, sob qualquer hipotese ou alegagao. vaiendo para tanto a data da postagem.

10.3 Nao serao aceitos tftulos enviados por fax. e-mail, ou outro meio que nao o estabelecido neste
Edital.

10.4 Todos os tftulos deverao ser comprovados por documentos que contenham as informagbes
necessarias ao perfeito enquadramento e consequente valoragao.

10.5 Todos os documentos deverao ser entregues somente em copias autenticadas em cartorio.
10.6 Serao aceitos tftulos obtidos e entregues pelo candidato atb a data final do prazo de recebimento

de tftulos, publicada em Edital de Convocagao que estabelecerb o perfodo para a entrega dos
mesmos.

10.7 A irregularidade ou ilegalidade constatada em relagao a algum dos tftulos apresentados acarretarb
a desconsideragao do mesmo. Comprovada a responsabilidade do candidato, sera o mesmo
exclufdo do Concurso.

10.8 A Fundagao Carlos Chagas examinara os titulos apresentados e pontuara conforme especificagoes
contidas no quadro a seguir.
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QUADRO DE ATRIBUIQAO DE PONTOS PARA A PROVA DE llTULOS
ALiNEAS TiTULOS VALOR DE CADA

TfTULO
VALOR

MAXIMO DOS
TITULOS

A

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaragao de conclusao de
curso de P6s-Graduagao "stricto sensu", em ru'vel de Doutorado, acompanhado
do Historico Escolar, em qualquer das areas de conhecimento especifico
previstas no Capitulo 2 do Edital de Abertura de Inscribes - requisites
especificos para o cargo.

2,0 2,0

D

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaragao de conclusao de
curso de Pos-Graduagao ''stricto sensu", em nivel de Mestrado, acompanhado
do Histdrico Escolar, em qualquer das areas de conhecimento especifico
previstas no Capitulo 2 do Edital de Abertura de Inscrigoes - requisites
especificos para o cargo.

1,0 1.0

C

Certificado de conclusao de curso de Pos-Graduagao “lato sensu", em nivel de
especializagao, em qualquer das areas de conhecimento especifico previstas
no Capitulo 2 do Edital de Abertura de Inscrigdes - requisites especificos para
o cargo, com horaria minima de 360 horas, acompanhado do Historico Escolar
onde constem disciplinas cursadas e respectiva carga hordria.

0.5 0,5

O Aprovagao em concurso publico para provimento de vaga em cargo privativo da
area especifica a que concorre. 0,5 0,5

TOTAL MAXIMO DE PONTOS 4,0

10.9 A pontuagao decorrente da prova de titulos sera no maximo de 4,0 (quatro) pontos, observados o
limite maximo para cada item.

10.10 Somente serao considerados como comprovantes de conclusao de cursos de p6s-graduagao -Doutorado/Mestrado - Diploma devidamente registrado acompanhado do histbrico escolar ou
certidao/declaragao que comprove a conclusao do curso e a defesa e aprovagao da dissertagao.
acompanhada do historico escolar; como comprovante de conclusao do Curso de Especializagao -
certificado devidamente registrado acompanhado do historico escolar ou certidao/declaragao que
comprove a conclusao do curso acompanhada do historico escolar de acordo com as normas do
Conselho Nacional de Educagao - CNE.

10.11 Comprovagao de aprovagao em Concurso Publico: mediante apresentagao de certidao expedida
por setor de pessoal ou equivalente ou por meio da pagina original ou de cdpia de Diario Oficial,
autenticada em cartorio ou pela Imprensa Oficial correspondente, em que conste o resultado final
do Concurso e o cargo para o qual o candidato foi aprovado. Devera ser informado e/ou
comprovado, tambem, que, para provimento do referido cargo ou emprego publico, houve
exigencia do diploma de nivel superior na area especffica a que o candidato concorre.

10.12 Nao sera considerado como Concurso Publico a selegao constituida apenas de Titulos e/ou de
analise de curriculos e/ou de provas praticas e/ou de testes psicotecnicos e/ou de entrevistas.

10.13 Para cada urn dos itens serao considerados os pontos somente ate o numero maximo indicado, por
item no Quadro de Atribuigao de Pontos para a Prova de Titulos na tabela.

10.14 Urn mesmo titulo nao sera considerado em mais de urn item ou linha do Quadro de Atribuigao de
Pontos para a Prova de Titulos da tabela, em hipotese alguma.

10.15 Os diplomas de conclusao de cursos de pos-graduagao obtidos de instituigoes de ensino superior
estrangeiras , para terem validade nacional, devem ser reconhecidos e registrados por
universidades brasileiras que possuam cursos de pos-graduagao reconhecidos e avaliados namesma area de conhecimento e em nivel equivalente ou superior ou em area afim, conforme
legislagao do Conselho Nacional da Educagao.

10.16 Os documentos a serem entregues deverao estar rubricados e numerados por pagina, em ordem
sequencial, conforme estiverem listados na “RelagSo de Documentos para a Prova de Titulos".

10.17 A RelagSo de Documentos para a Prova de Titulos” devera ser apresentada em 1 (uma) via,
conforme o modelo a seguir:
Identificagao do Candidato:
1) Concurso: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO DO AMAPA
2) Cargo:
3) Nome do Candidato:
4) Numero do Documento de Identidade:
5) Numero de inscrigao:
Lista de Documentos Anexos:
Pagina 1 - Titulo V
Pagina 2 - Titulo V
Pagina 3 - Titulo "y”
Pagina 4 - Titulo "z"
Data e assinatura do candidato

10.18 Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, devera
ser anexado comprovante de alteragao do nome (por exemplo: certidao de casamento).

10.19 Cada titulo sera considerado e avaliado uma unica vez, situagao em que fica vedada a
cumulatividade de crbditos.

10.20 A avaliagao dos titulos sera feita pela Fundagao Carlos Chagas e o seu resultado serb divulgado
no Diario Oficial do Estado do Amapa e no site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).

10.21 Os documentos relativos a Titulos, apresentados pelo candidato, terao validade somente para o
Concurso Publico de que trata este Edital.

10.22 Todos os documentos referentes aos titulos nao retiradoS no prazo de 120 (cento e vinte) dias da
homologagao final do Concurso poderao ser inutilizados pela Secretaria da Administragao do
Estado do Amapa

10.23 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtengao dos titulos, o
candidato terb anulada a respectiva pontuagao e, comprovada a culpa do mesmo, sera excluido
do Concurso.

11. DA CLASSIFICAQAO FINAL DOS CANDIDATOS- 1a FASE e 2a FASE
11.1 Para os cargos de Perito Mbdico Legista e Perito Medico Legista - Especializagao Psiquiatria, a

nota final dos candidatos serb igual a soma do total de pontos obtidos na Prova Objetiva, com a
nota obtida na Redagao e a nota referente a Prova de Titulos.

11.2 Na hipotese de igualdade de nota final, apos observancia do disposto no Parbgrafo Unico do artigo
27 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse
fim, a data limite para corregao de dados cadastrais, estabelecido no item 7.7 deste Edital, tera
preference, para fins de desempate, o candidato que, sucessivamente:
a) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Conhecimentos Especificos;
b) obtiver maior nota na Prova de Redagao;
c) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Conhecimentos Gerais;
d) tiver maior idade;
e) tiver exercido efetivamente a fungao de jurado, nos termos do art. 440 do Codigo de

Processo Penal, no periodo compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei n°
11.689/2008 e a data de termino das inscrigdes para este concurso.
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11.3 O resultado final do concurso sera divulgado do seguinte modo:
11.3.1 Lista geral contendo a classificagao de todos os candidatos habilitados ao cargo de Perito Medico

Legista. incluidos os candidatos com deficiencia que tenham obtido a pontuagao/classificagao
necessaria para tanto, por area de lotagao.

11.3.2 Lista geral contendo a classificagao de todos os candidatos habilitados ao cargo de Perito Medico
Legista com Especializagao Psiquiatria, incluidos os candidatos com deficiencia que tenham
obtido a pontuagao/classificagao necessaria para tanto, por area de lotagao.

11.3.3 Lista especifica contendo a classificagao de todos os candidatos com deficiencia habilitados ao
cargo de Perito Medico Legista. por area de lotagao.

11.4 Da divulgagao dos resultados constara apenas os candidatos habilitados.
12. DAS 1a E 2a FASES - DOS RECURSOS
12.1 Sera admitido recurso quanto:

a) ao indeferimento do requerimento de isengao do valor da inscrigao;
b) ao indeferimento da condigao de candidato com deficiencia e/ou solicitagao especiais;
c) a aplicagao das Provas Objetiva e Redagao;
d) as questoes das provas e gabaritos preliminares;
e) a avaliagao dos ti'tulos;
f) ao resultado das provas.

12.2 Os recursos deverao ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias uteis apos a ocorrencia do evento
que Ihes der causa, tendo como termo inicial o 1° dia util subsequente a data do referido evento.

12.2.1 Somente serao considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se
referem.

12.2.2 Nao serao aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
12.3 Os questionamentos referentes as alineas do item 12.1 deste Capitulo deverao ser realizados,

exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 12.2.
12.3.1 Nao serao reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que nao o estipulado no

item anterior.
12.4 Os recursos deverao ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundagao Carlos

Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instrugoes constantes na pagina do
Concurso Publico.

12.4.1 Somente serao apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instrugoes contidas
neste Edital e no site da Fundagao Carlos Chagas.

12.4.2 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por
recursos nao recebidos por motivo de ordem tecnica dos computadores, falha de comunicagao,
congestionamento das linhas de comunicagao, falta de energia eletrica, bem como outros fatores
de ordem tecnica que impossibilitem a transference de dados.

12.5 O candidato devera ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
12.6 Nao serao aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio que nao seja o

especificado neste Edital.
12.7 Sera concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidatos que

realizaram prova, no periodo recursal referente ao resultado preliminar das Provas.
12.8 Sera concedida Vista da Prova de Redagao a todos os candidatos que tiveram a Prova de

Redagao corrigida. conforme Capitulo 9 deste Edital, no periodo recursal referente ao resultado
preliminar das Provas.

12.9 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Redagao serb realizada no site da Fundagao
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horario a serem oportunamente divulgados.
As instrugoes para a vista das folhas de respostas das respectivas provas estarao disponiveis no
site da Fundagao Carlos Chagas.

12.10 A Banca Examinadora constitui ultima instancia para recurso, sendo soberana em suas decisoes,
razao pela qual nao caberao recursos adicionais.

12.11 O gabarito divulgado podera ser alterado, em fungao dos recursos interpostos, e as provas serao
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

12.12 Nas Prova Objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) a(s) questao (des) eventualmente anulada(s) sera(ao)
atribuido(s) a todos os candidatos presentes a prova, independentemente de formulagao de
recurso.

12.13 No que se refere a Prova de Redagao. a pontuagao e/ou classificagao apresentada nos resultados
preliminares poderao sofrer alteragoes em fungao do julgamento de recursos interpostos, podendo
haver exclusao ou inclusao de candidatos.

12.14 Na ocorrencia do disposto nos itens 12.11, 12.12 e 12.13 e/ou em caso de provimento de recurso,
podera ocorrer a classificagao/desclassificagao do candidato que obtiver, ou nao, a nota minima
exigida para a prova.

12.15 Serao indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificagoes contidas neste Capitulo;
c) cuja fundamentagao nao corresponds a questao recorrida;
d) sem fundamentagao e/ou com fundamentagao inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.
12.16 No espago reservado as razoes do recurso fica VEDADA QUALQUER IDENTIFICAQAO (nome do

candidato ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de nao conhecimento do recurso.
12.17 Admitir-se-a urn unico recurso por candidato para cada evento referido no item 12.1 deste Capitulo,

devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
12.18 As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serao levadas ao

conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do site da Fundagao Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br), nao tendo qualquer carater didatico, e ficarao disponiveis pelo
prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgagao.

13. DA 3a FASE - EXAME DOCUMENTAL E EXAME DE SAUDE DE CARATER ELIMINATORIO
13.1 DO EXAME DOCUMENTAL
13.1.1 Os candidatos classificados na 2a Fase serao convocados, por Edital, para comparecerem & Fase -

Exame Documental e Exame de Saude, de carater eliminatbrio, munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e
dos seguintes documentos:
a) Diploma de conclusao de Curso Superior em Medicina, expedido por estabelecimento de

Ensino reconhecido pelo Ministerio da Educagao, original e copia;
b) Titulo de especialista em Psiquiatria com Registro no 6rgao de Classe Competente;
c) Registro no Conselho Regional de Medicina/CRM
d) Cedula de Identidade, original e copia;
e) Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleigao ou certidao de quitagao eleitorai expedida

pela Justiga Eleitorai, original e copia;
f) Documento militar, se do sexo masculino, original e copia;
g) CPF, original e cbpia;
h) Declaragao de vinculo empregaticio com a Uniao, Estados e Municipios;
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i) Comprovante de residencia atualizado (energia eletrica, agua ou de telefone fixo) no prbprio
nome, em nome dos pais, ou com declaragao reconhecida de cedencia de moradia,
acolhida ou mesmo copia do contrato de locagao, original e copia;

j) Certidao negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiga Estadual e
Justiga Federal no Estado do Amapa ou do Estado onde residir o candidate.

k) Comprovante de inscrigao no PIS ou PASEP, original e copia.
13.1.2 Quando da convocagao por edital especifico, a Secretaria de Estado da Administragao podera exigir

outros documentos alem dos previstos no item 13.1.1 deste Edital.
13.1.3 Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos.
13.1.4 A Secretaria de Estado da Administragao, no momento do recebimento dos documentos, afixara

foto 3x4 do candidato no Cartao de Autenticagao e, na sequencia, coletar& a sua assinatura e a
transcrigao de frase, para posterior remessa a Fundagao Carlos Chagas, que emitira urn laudo tecnico
informando se o candidato e a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.

13.1.5 Sera tornado Inapto no Exame Documental o candidato que deixar de apresentar qualquer
documentagao exigida, com excegao do diploma que podera ser apresentado at6 a data da posse.

13.2 DO EXAME DE SAUDE
13.2.1 Quando do Exame de Saude os candidatos serao submetidos a Divisao Geral de Pericia Medica do

Estado do Amapa, onde sera avaliada a sua condigao fisica com o objetivo de verificar as condigoes
de saude e constituigao fisica em relagao ao desempenho das tarefas inerentes ao cargo pleiteado.

13.2.2 Por ocasiao do Exame de Saude o candidato sera encaminhado a Divisao Geral de Pericia Medica
do Estado do Amapa, onde devera obrigatoriamente apresentar-se munido dos seguintes exames:
a) Eletrocardiograma com laudo;
b) Exame Oftalmologico com laudo completo (inclusive com avaliagao sense cromatica);
c) RX do torax com laudo;
d) Exame de urina tipo (1);
e) Exame de Fezes - parasitolbgico;
f) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e fragoes,

Triglicerideos, Lipidios totais;
g) Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 anos;
h) ABO+RH;
i) PCCU para candidatos de sexo feminino;
j) Audiometria com laudo otorrino;
k) Exame Antidrogas: exame com janela de deteegao minima de 90 (noventa) dias realizado

por meio de amostra de queratina para deteegao de:
I- maconha;
II- metabblicos do delta-9 THC;
III- cocaina;
IV- anfetaminas (inclusive metabolitos e seus derivados);
V- opiaceos.

13.2.3 Se necessario, a Junta Mddica solicitard exames complementares para dirimir eventuais duvidas;
13.2.3.1 O candidato devera providenciar os exames complementares necessarios quando solicitados;
13.2.4 Em todos os exames deverb constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos complementares se

solicitado), alem do nome do candidato, a assinatura e o numero do registro no orgao de classe
especifico do profissional responsavel.

13.2.5 Para os candidatos que concorrerem as vagas de candidato com deficiencia, ficam estabelecidos os
criterios de avaliagao previstos no Capitulo 5 (cinco) deste edital, alem dos que constarao no edital
convocatorio.

13.2.6 Em razao do resultado do Exame de Saude. o candidato que comparecer sera julgado Apto ou
Inapto.

13.3 A Fase de Exame Documental e Exame de Saude de career eliminatorio sera presencial, nao
sendo aceito procurador nomeado para tal finalidade.

13.4 O candidato que comparecer e preencher os requisitos previstos no item 13.1, bem como for Apto
no Exame de Saude, sera tido como indicado ao cargo, e, portanto em condigoes de frequentar a 4a

Fase - Programa de Formagao de carater eliminatorio, quando convocado. De outro modo, sendo
considerado Inapto ou Ausente no Exame Documental ou no Exame de Saude, o candidato serb
eliminado do concurso.

13.5 Apos a publicagao do resultado da Fase de Exame Documental e Exame de Saude, ao candidato
Inapto sera oportunizado o prazo ate 02 (dois) dias uteis para a interposigao de recurso.

DA 4a FASE- PROGRAMA DE FORMAGAO- DE CARATER ELIMINAT6RIO
14.1 Os candidatos considerados Aptos na 3a Fase - Exame Documental e Exame de Saude de Carater

Eliminatorio serao convocados para inscrever-se na 4a Fase - Programa de Formagao.
14.2 Durante o Programa de Formagao o candidato fara jus a titulo de bolsa mensal de valor

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento inicial da respectiva carreira.
14.3 Ao candidato Inscrito no Programa de Formagao que for servidor Efetivo do Estado do Amapa,

enquanto nele permanecer sera assegurado o afastamento do respectivo cargo durante o
Programa, sendo-lhe garantido o direito a opgao pela percepgao da bolsa, vencimento ou subsidio
de seu cargo conforme Art. 17 da Lei n.1.468/2010.

14.4 Sera eliminado do curso de Formagao o Aluno que nao alcangar aproveitamento minimo de 60%
(sessenta por cento) nas provas de conhecimentos especificos das disciplinas constantes da Grade
curricular, ou nao registrar frequencia minima de 75% (setenta e cinco por cento) as atividades do
Programa de Formagao Art. 18 da Lei n° 1.468/2010.

14.5 Comprovada a qualquer tempo, irregularidade mesmo apos inscrigao no Programa de Formagao, de
acordo com previsao deste Edital, ensejara na eliminagao do candidato do concurso publico.

15. DA LOTASAO
15.1 Os concludentes do Programa de Formagao serao lotados de acordo com a area escolhida no ato

da inscrigao e em conformidade com o quadro observado no item 4.3 deste edital.

16. DAS DISPOSIQOES FINAIS.
16.1 A inscrigao do candidato implicara o conhecimento das presentes instrugoes e aceitagao das

condigoes do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instrugoes especfficas para a realizagao do
certame, acerca das quais nao podera alegar desconhecimento.

16.2 Todos os calculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, serao realizados com
duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou
igual a cinco.

16.3 Para fins de execugao do concurso fica estabelecido que o Candidato posicionado dentro das vagas
oferecidas neste edital conforme quadro do item 4.3, sera tido como Classificado;

16.3.1 A nomenclature Aprovado sera utilizada para definir os candidatos posicionados em cadastro
reserva conforme quadro do item 4.3, respeitados os empates na ultima posigao caso haja.

16.4 O Concurso Publico tera validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicagao da
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homologagao do resultado final, podendo ser prorrogado por igual perfodo, a criterio da Secretaria
de Estado da Administragao.

16.5 O resultado final do concurso, depois de decididos todos os recursos interpostos, sera homologado
pela Secretaria de Estado da Administragao.

16.6 Os atos relativos ao presente Concurso, editais, convocagoes, avisos e resultados, serao publicados
da seguinte forma:

16.6.1 Atos relativos as 1a e 2a Fases- serao publicados nos sites da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do
Amapa.

16.6.2 Atos relativos as demais fases ate a Homologagao do Concurso Publico serao publicados no site da
SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa.

16.6.3 Serao publicados no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa todos
os Editais relativos ao Concurso Publico.

16.7 Ficarao disponiveis os boletins de desempenho do candidato, para consulta dos resultados
relacionados as 1a e 2a Fases, por meio do CPF e do numero de inscrigao do candidate, no
enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o
Edital de Resultado for publicado.

16.8 O acompanhamento das publicagoes, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Publico
sao de responsabilidade exclusiva do candidato. Nao serao prestadas por telefone informagoes
relativas ao resultado do Concurso Publico.

16.9 Nao serao fornecidos atestados, declaragoes, certificados ou certidoes relativos a habilitagao,
classificagao ou nota de candidatos, valendo para tal fim o boletim de desempenho dispomvel no
enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme item 16.7
deste Capitulo, e a publicagao do Resultado Final e homologagao.

16.10 Em caso de alteragao/corregao dos dados pessoais (nome, enderego, telefone para contato, sexo,
data de nascimento etc.) constantes no Formulario de Inscrigao, o candidato devera efetuar a
atualizagao:

16.10.1 Ate o terceiro dia util apos a aplicagao da Prova Objetiva e Redagao, conforme estabelecido no item
7.7 deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br;

16.10.2 Apos 0 prazo estabelecido no item 16.10.1 ate a publicagao do Resultado Final das Provas Objetiva
e Redagao o candidato devera encaminhar a solicitagao de atualizagao dos dados pessoais
(enderego, telefone e e-mail), juntamente com a copia do Documento de Identidade e o
comprovante de enderego atualizado, se for o caso, para 0 Servigo de Atendimento ao Candidato -
SAC da Fundagao Carlos Chagas por meio do e-mail: sac@fcc.org.br.

16.10.3 O candidato devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da
Fundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias
uteis, das 10 as 16 horas (hor&rio de Brasilia) para confirmar o recebimento do e-mail contendo a
solicitagao de atualizagao dos dados pessoais.

16.10.4 Protocolar junto a Secretaria de Estado da Administragao a atualizagao pretendida, a partir da
publicagao do resultado Definitive das Provas Objetiva e Redagao, mediante declaragao assinada e
datada, contendo a identificagao completa do candidato.

16.10.5 Apos a homologagao do resultado do concurso pela Secretaria de Estado da Administragao, o
candidato habilitado em todas as etapas, quando necessario atualizara seus dados junto a
Secretaria de Estado da Administragao do Amapa.

16.11 As alteragoes nos dados pessoais quanto ao criterio de desempate estabelecido no Capitulo 11
deste Edital, somente serao consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 16.10.1
deste Capitulo, por fazer parte do criterio de desempate dos candidatos.

16.12 E responsabilidade do candidato manter seu enderego (inclusive eletronico) e telefone atualizados,
atb que se expire o prazo de validade do Concurso.

16.13 A Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas nao se responsabilizam por
eventuais prejuizos ao candidato decorrentes de:
a) enderego eletronico errado ou nao atualizado;
b) enderego residencial errado ou nao atualizado;
c) enderego de dificil acesso;
d) correspondence devolvida pela ECT por razoes diversas, decorrentes de informagao

erronea de enderego por parte do candidato;
e) correspondence recebida por terceiros.

16.14 A qualquer tempo poder-se-a anular a inscrigao, prova e/ou tornar sem efeito a matricula no curso
de formagao, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissao,
declaragao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar
obrigagao.

16.14.1 Comprovada a inexatidao ou irregularidades descritas no item 16.14 deste Capitulo, o candidato
estara sujeito a responder por Falsidade Ideologica de acordo com o artigo 299 do Codigo Penal.

16.15 Os itens deste Edital poderao sofrer eventuais alteragoes, atualizagoes ou acrescimos enquanto nao
consumada a providence ou evento que Ihes disser respeito, ate a data da convocagao dos
candidatos para as Fases correspondentes, circunstanciat>que sera mencionada em Edital ou aviso
a ser publicado.

16.16 As despesas relativas a participagao do candidato no Concurso e a sua apresentagao para posse e
exercicio correrao as expensas do proprio candidato.

16.17 Sera eliminado do concurso 0 candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das fases
previstas nos itens 1.1.1 e 1.2 deste edital, independents da causa ou motivo.

16.18 A Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas nao se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicagoes referentes a este Concurso.

16.19 O nao atendimento pelo candidato das condigoes estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo,
implicara sua eliminagao do Concurso Publico.

16.20 As ocorrencias nao previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serao avaliados,
resolvidos se cabivel, em carater irrecorrivel, a qualquer tempo pela Secretaria de Estado da
Administragao e pela Fundagao Carlos Chagas, no que a cada urn couber.

Macapa, AP 14 de julho de 2017.

SUELEM AMORASj TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto 2823/2016
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ANEXO I
CONTEUDO PROGRAMATICO

Observagao: Considerar-se-a a legislagao vigente ate a data da publicagao do Edital de Abertura das
Inscrigoes, bem como jurisprudence dominante e Sumulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiga.

CONHECIMENTOS GERAIS - PERITO MEDICO LEGISTA E PERITO MEDICO LEGISTA -
ESPECIALIZAQAO PSIQUIATRIA

Lingua Portuguesa - Dominio da ortografia oficial. Emprego da acentuagao grafica. Emprego dos sinais de
pontuagao. Flexao nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocagao. Dominio dos
mecanismos de coesao textual. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordance
nominal e verbal. Regencia nominal e verbal. Sintaxe. Redagao (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Compreensao e interpretagao de textos de generos variados. Reconhecimento de
tipos e generos textuais. Adequagao da linguagem ao tipo de documento.

Direito Penal
1. Principios constitucionais penais.
2. Aplicagao da lei penal
3. Crime. Conceito. EJementos.
4. Tipicidade. Elementos. Causas de exclusao.
5. Relagao de causalidade.
6. Consumagao, tentativa, crime impossivel, desistencia voluntaria e arrependimento eficaz.
7. Arrependimento posterior
8. Dolo e culpa.
9. Culpabilidade. Pressupostos. Causas de exclusao.
10. Coagao irresistivel e obediencia hierarquica.
11. Ilicitude. Causas de exclusao.
12. Imputabilidade penal
13. Concurso de pessoas.
14. Penas privativas de liberdade.
15. Penas restritivas de direitos.
16. Pena de multa
17. Concurso de crimes.
18. Conflito aparente de normas.
19. Erro na execugao.
20. Limito das penas.
21. Suspensao condicional da pena.
22. Livramento condicional.
23. Efeitos da condenagao.
24. Medidas de seguranga.
25. Agio Penal.
26. Extingao da punibilidade.
27. Crimes contra a pessoa.
28. Crimes contra o patrimonio.
29. Crimes contra a dignidade sexual.
30. Crimes contra a administragao publica.
31. Contravengoes penais.
32. Execugao Penal.
33. Corrupgao de menores.
34. Abuso de autoridade - Lei Federal n° 4.898/1965.
35. Preconceito Racial - Lei Federal n° 7.716/1989.
36. Crimes praticados contra a crianga e o adolescente - Lei Federal n° 8.069/1990.
37. Crimes Hediondos - Lei Federal n°8.072/1990.
38. Crimes de licitagdes e contratos da administragao publica - Lei Federal n° 8.666/1993.
39. Crimes de menor potencial ofensivo. Juizado especial criminal - Lei Federal n° 9.099/1995. 40. Crimes
de tortura - Lei Federal n° 9.455/1997.
41 . Crimes de transito - Lei Federal n° 9.503/1997.
42. Crimes previstos no estatuto do desarmamento - Lei Federal n°10.826/2003.
43. Violence domestica - Lei Federal n°11.340/2006. _
44. A lei antidrogas - Lei Federal n° 11.343/2006. Crimes previstos no Estatuto do Idoso - Lei n°10.741/2003. Crimes previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiencia - Lei n° 13.146/2015

Direito Processual Penal
1. Principios constitucionais do processo penal.
2. Inquerito policial.
3. Agao penal: conceito, condigoes, pressupostos processuais. Agao penal de iniciativa publica. Titularidade,
condigoes de procedibilidade. Denuncia: forma e conteudo; recebirhento e rejeigao. Agao penal de iniciativa
privada: Titularidade. Queixa. Renuncia. Perdao. Decadence. Perempgao. Extingao da punibilidade.
4. Jurisdigao e competencia. Criterios de determinagao e modificagao de competencia. Incompetencia.
Conexao e continencia.
5. Das questdes e processos incidentes.
6.Da prova: conceito. principios basicos, objeto, meios, especies, onus, procedimento probatorio, limitagdes
constitucionais das provas, sistemas de apreciagao.
7. Sujeitos processuais: do juiz, do Ministerio Publico, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares
da Justiga. Vitima no processo penal.
8. Da prisao, das medidas cautelares e da liberdade provisoria. Disposigoes gerais. Da prisao em flagrante.
Da prisao preventiva. Da prisao domiciliar. Das outras medidas cautelares. Da liberdade provisdria, com ou
sem fianga. Da prisao temporaria.
9. Processo e procedimento. Pressupostos processuais. Formas procedimentais. Procedimento comum.
Instrugao criminal. Procedimento ordinario. Procedimento sumdrio. Procedimento sumanssimo. Juizados
Especiais Criminais.
10. Atos das partes, dos juizes, dos auxiliares da Justiga e de terceiros.
11.Da sentenga. Conceito, requisitos, classificagao, publicagao e intimagao. Sentenga absolutoria:
providencias e efeitos. Sentenga condenatoria: fundamentagao da pena e efeitos. Efeitos civis da sentenga
penal.
12. Da coisa julgada penal. Inimputabilidade e processo penal.
13. Dos recursos em geral: principios, modalidades, recursos em especie e fungibilidade.
14. Lei Federal n.° 7.210/1984. Da execugao das penas em especie. Dos incidentes da execugao penal.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PERITO MEDICO LEGISTA PERITO MEDICO E LEGISTA-

ESPECIALIZAQAO PSIQUIATRIA

Leis Especificas
1. Lei n° 1.468, de 06 de abril de 2010 - Institui Plano de Cargos, Carreira e Salarios da Polfcia Tecnico-
Cientifica e da outras providencias.
2. Lei n°066/1993 - Estatuto dos Servidores do Estado do Amapa.

Medicina Legal- para o cargo de Perito Medico Legista

1. Medicina Legal e Pericias Medicas. 1.1. Conceitos, definigoes e sinonimias. 1.2. Nogoes histdricas no
exterior e no Brasil. 1.3. Campo de atuagao do especialista em Medicina Legal e Pericias Medicas (penal,
cfvel, administrativa e securitaria). 1.4. Pericias e peritos. 1.5. Atuagao do medico perito nos processos
judiciais e nafase prd-processual. 1.6. Autonomia pericial.
2. Legislagao aplicavel a pericias medicas.
3. Impedimentos e suspeigoes dos medicos peritos
4. Etica medica e pericia medica.
5. Documentos medico-legais: relatorios, pareceres e atestados.
6. Traumatologia forense. 6.1. Conceitos fundamentais. 6.2. Estudo das lesoes causadas por instrumentos
perfurantes, cortantes, contundentes, cortocontundentes, perfurocontundentes, perturocortantes. 6.3
Agentes ffsicos nao mecanicos: lesoes causadas por temperatura, eletricidade, pressao atmosferica,
explosoes, radiagoes ionizantes e nao ionizantes. 6.4. Estudo medico-legal das lesoes causadas por
substancias causticas e venenos. 6.5. Asfixiologia: enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocagao
direta e indireta, soterramento, afogamento, confinamento e gases inertes. 6.6. Avaliagao e diagnostico
pericial em casos de tortura, meio cruel ou insidioso.
7. Lesoes corporais: conceitos e interpretagao do artigo 129 do Codigo Penal Brasileiro. 7.1. Conceitos
fundamentais. 7.2. Pericias medicas em acidentes de transito. 7.3. Legislagao aplicavel ao seguro DPVAT.
8. Antropologia forense. 8.1 Conceitos fundamentais. 8.2 Principios da identificagao humana: identificagao e
identidade. 8.3. Identificagao judiciaria e medico-legal. 8.4. Ossadas: diagnostico medico-legal da especie;
sexo, idade e estatura em ossadas e restos humanos; sinais de violencia.
9. Exumagoes no ambito civil e criminal.
10. Tanatologia forense. 10.1. Conceitos fundamentais. 10.2. Conceitos medicos e juridicos de morte 10.3.
Aspectos medicos, dticos e juridicos da morte. 10.4. Perinecroscopia. 10.5. Importancia da analise das
vestes e coleta de objetos junto ao cadaver. 10.6. Necropsia medico-legal: indicagoes, requisitos, legislagao
e tecnicas. 10.7. Lesoes vitais e pos-mortais. 10.8. Cronotanatognose e alteragoes cadav6ricas. 10.9.
Possiveis destinos do cadaver: inumagao, cremagao, doagao para ensino e pesquisa. 10.10. Preparo do
cadaver: formolizagao e embalsamamento. 10.11. Translado internacional, interestadual e intermunicipal do
cadaver.
11. Toxicologia forense. 11.1. Conceitos fundamentais. 11.2. Toxicocinetica e toxicodinamica. 11.3.
Intoxicagao exogena: sinais clmicos e necroscopicos, diagnostico, coleta de amostras. 11.4. Embriaguez por
alcool etilico ou por outras drogas.
12. Genetica forense. 12.1. Conceitos fundamentais. 12.2. Investigagao de paternidade e maternidade.
12.3. Aplicagoes medico-legais do DNA.
13. Sexologia forense. 13.1. Conceitos fundamentais. 13.2. Estudo medico-legal dos crimes contra a
dignidade sexual. 13.3. Transtornos da sexualidade humana. 13.4. Aborto legal e criminoso: conceitos e
legislagao. 13.5. Estudo m6dico-legal do abortamento e do feto. 13.6. Estudo medico-legal do infanticfdio.
14. Responsabilidade civil e penal do medico: legislagao e aspectos periciais.
15. Nogoes de patologia.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PERITO MEDICO LEGISTA - ESPECIALIZAQAO PSIQUIATRIA

Medicina Legal- para o cargo de Perito Medico Legista - Especializagdo Psiquiatria

1. Medicina Legal e Pericias Medicas. 1.1. Conceitos, definigoes e sinonimias. 1.2. Nogoes historicas no
exterior e no Brasil. 1.3. Campo de atuagao do especialista em Medicina Legal e Pericias Medicas 1.4.
Pericias e peritos. 1.5. Atuagao do medico perito nos processos judiciais na fase pr6-processual. 1.6.
Autonomia pericial.
2. Legislagao aplicavel a pericias medicas.
3. Impedimentos e suspeigoes dos medicos peritos.
4. Etica medica e pericia medica.
5. Documentos medico-legais: relatdrios, pareceres e atestados.
6. Lesoes corporais: conceitos e interpretagao do artigo 129 do Codigo Penal Brasileiro. 6.1. Conceitos
fundamentais. 6.2. Avaliagao do dano corporal.
7. Toxicologia Forense. 7.1. Conceitos fundamentais. 7.2. Dependence de alcool e/ou outras drogas.
8. Sexologia Forense. 8.1. Transtornos da sexualidade humana. 8.2. Avaliagao pericial psiquiatrica em
suspeita de infanticfdio.
9. Psicopatologia Forense. 9.1. Nogoes de Psiquiatria. 9 .1.1. Conceitos e definigoes fundamentais. 9.1.2.
Anamnese e entrevista psiquiatrica no ambito pericial. 9.2. Classificagao das doengas mentais. 9.2.2.
Transtornos mentais organicos. 9.2.3. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
substancia psicoativa. 9.2.4. Esquizofrenias. 9.2.5. Transtornos do humor. 9.2.6. Transtornos neuroticos.
9.2.7. Transtornos relacionados com o estresse. 9.2.8. Transtornos de personalidade e de comportamento.
9.2.9. Retardo mental. 9.3. Aspectos medicos e jurfdicds: aplicabilidade no campo penal. 9.4.
Inimputabilidade e semi-imputabilidade: avaliagao medico-legal. 9.5. Capacidade civil: avaliagao medico-
legal.
10. Pericias psiquiatricas em materia criminal. 10.1. Avaliagao de incidente de sanidade mental. 10.2.
Avaliagao de incidente de farmacodependencia. 10.3. Avaliagoes em violencia dom^stica.

ANEXO II - CRONOGRAMA DE PROVAS E PUBLICAQOES

INSCRIBES
Perfodo das Inscrigoes (exclusivamente via internet) . 17/07/2017 a 07/08/2017
Periodo da solicitagao de isengao do pagamento do valor da inscrigao
(exclusivamente via internet). 17/07/2017 a 21/07/2017

! Divulgagao da consulta individual das solicitagoes da analise dos pedidos
de isengao, no enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas. 26/07/2017

Prazo para interposigao de recursos quanto ao indeferimento da 27/07/2017 a 28/07/2017
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Divulgagao das solicitagoes de isengao deferidas e indeferidas, apos
analise de recursos, no enderego eletrdnico da Fundagao Carlos Chagas. 02/08/2017

Ultimo dia para pagamento do valor da inscrigao. 07/08/2017

PROVAS OBJETIVA E REDAQAO
Publicagao no Diario Oficial do Estado do Amapa do Edital de
Convocagao para a Prova Objetiva e Redagao e Divulgagao do Local de
Provas no enderego eletrdnico da Fundagao Carlos Chagas.

23/08/2017

Aplicagao da Prova Objetiva e Redagao. 03/09/2017
Prazo para interposigao de recurso quanto a aplicagao da Prova Objetiva
e Redagao. 04/09/2017 a 05/09/2017

Divulgagao do Gabarito e das Questoes da Prova Objetiva no site da
Fundagao Carlos Chagas, a partir das 17 horas. 05/09/2017

Prazo para interposigao de recurso quanto a divulgagao dos gabaritos e
I das questoes de provas. 06/09/2017 a 11/09/2017

Publicagao do Resultado Preliminar da Prova Objetiva e Redagao. 31/10/2017
Publicagao do Resultado, apos recursos e Convocagao para a Prova de
Tftulos. 27/11/2017

RESULTADO DEFINIT1VO __
Publicagao do Resultado Definitivo da 1a Fase - Prova Objetiva Redagao
e 2a Fase - Prova de Tftulos.

Obs; CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAQAO '

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA POLiCIA CIVIL

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAGAO, no uso de suas atribuigoes, tendo em vista o
contrato celebrado com a FUNDAQAO CARLOS CHAGAS, faz saber que sera realizado em locais, data e
horarios a serem oportunamente divulgados, Concurso Publico para provimento de vagas as carreiras de
Delegado de Policia, Agente de Policia e Oficial de Policia Civil, com seleĝ o de candidates ao
preenchimento de vagas e mais cadastre de reserva todos com ingresso em classe e padrSo iniciais das
respectivas carreiras, pertencente ao Quadro de Pessoal da Policia Civil, o qual reger-se-a de acordo com
as Instrugbes Especiais que fazem parte deste EditaJ.

INSTRUQOES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Publico para a Carreira de Delegado de Policia constara de 07 (sete) Fases.
1.1.1 A 1a Fase - Prova Objetiva e Prova Pratica - Pega Processual, de car&ter eliminatbrio e

classificatorio e a 2a Fase - Prova Oral, de cardter eliminatdrio e classificatbrio, realizar-se-So sob a
responsabilidade da Fundagio Carlos Chagas, obedecidas 3s normas deste Edital.

1.1.2 As fases, a seguir, serao de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administragao, Delegacia
Geral de Policia Civil e Secretaria de Justiga e Seguranga Publica sao elas:
3a Fase -Exame de Aptiddo Fisica, de carater eliminatbrio;
4a Fase- Exame Documental e Medico, carater eliminatbrio;
5a Fase - Exame Psicologico, de carater eliminatbrio;
6a Fase - Investigagao Social, de carter eliminatbrio;
7a Fase - Curso de Formagao Policial Profisslonal de carater eliminatbrio e classificatorio,
mmistrado pela Academia Integrada de Formagao e Aperfeigoamento - AIFA

1.2 O Concurso Publico para a Carreira de Agente de Policia constara de 06 (seis) Fases.
1.2.1 A 1a Fase - Prova Objetiva e de Redagao, de carbter eliqiinatbrio e classificatbrio. realizar-se-a sob

a responsabilidade da FundagSo Carlos Chagas, obedecidas as normas deste Edital.
1.2.2 As fases, a seguir, serao de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administragao, Delegacia

Geral de Policia Civil e da Secretaria de Justiga e Seguranga Publica, s£o elas;
2a Fase -Exame de Aptidao Fisica, de carbter eliminatbrio;
3a Fase -Exame Documental e Medico, carater eliminatbrio;
4a Fase -Exame Psicologico, de carater eliminatbrio;
5a Fase - Investigagao Social, de carater eliminatbrio;
6a Fase - Curso de Formagao Policial Profissional de carater eliminatbrio e classificatorio,
ministrado pela Academia Integrada de Formagao e Aperfeigoamento - AIFA.

1.3 O Concurso Publico para a Carreira de Oficial de Policia Civil constara de 07 {sete) Fases.
1.3.1 A 1a Fase - Prova Objetiva e de Redagao, de carater eliminatbrio e classificatorio, e a 2a Fase -

Prova Pratica de Digitagao, de carater eliminatbrio, realizar-se-So sob a responsabilidade da
Fundagbo Carlos Chagas, obedecidas as normas deste Edital.

1.3.2 As fases, a seguir, serao de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administragao, Delegacia
Geral de Policia Civil e da Secretaria de Justiga e Seguranga Publica, sao elas:
3a Fase - Exame de AptidSo Fisica, de carater eliminatbrio;
4a Fase -Exame Documental e Mbdico , carbter eliminatbrio;
5a Fase-Exame Psicologico, de carater eliminatbrio;
6a Fase - Investigagao Social, de carater eliminatbrio;
7a Fase - Curso de Formagao Policial Profissional de carater eliminatbrio e classificatorio,
ministrado pela Academia Integrada de Formagao e Aperfeigoamento - AIFA.

1.4 O Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas as
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carreiras de Delegado de Pollcia, Agente de Pollcia e Oficial de Pollcia Civil, conforme informagGes '
constantes no Capitulo 2, obedecida a ordem classificatbria e escolha da area de lotagao
constante no Capitulo 4, durante o prazo de validade previsto neste Edital.

1.5 O presente Concurso respeitar£ as legislagoes pertinentes a Carreira da Policia Civil do Estado do
Amap£, sendo a Lei Org£nica da Policia Civil n° 883/2005 e suas alteragdes e, subsidiariamente, a
Lei n° 0066/93.

1.6 O Conteudo Program£tico consta do Anexo I deste Edital.
1.7 O Cronograma de Provas e Publicagoes consta do Anexo II deste Edital.
1.8 Todos os questionamentos relacionados as fases sob a responsabilidade da Fundagao Carlos

Chagas dever£o ser encaminhados ao Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC. da Fundagao
Carlos Chagas, por meio do “Fale Conosco”, no enderego eletrGnico www concursosfcc.com.br ou
pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias uteis), das 10 3s 16 horas
(horario de Brasilia-DF).

2. DAS CARREIRAS E ATRIBUIQOES
2.1 As Carreiras. escoiaridade/pr£-requisitos, a remuneragSo inicial e o numero de vagas s£o os

estabelecidos a seguir:

DELEGADO DE POLICIA

Escolaridade/Pr6-Requisitos Provlmento Cadastro Reserve Remuneragao

- Diploma de gradua^o em Direito, expedido por instituigao
reconhecida pelo Minist§rio da EducapSo.- Carteira Nacional de HabilitaQSo 'B".

25 Ate 76 RS 13.280,01

AGENTE DE POLlCIA
Escolaridade/Pre-Requisitos Provimento Cadastro Reserva Remuneragao

-Diploma de graduagao de nfvel Superior em qualquer £rea
de formaq&o, expedido por instituig3o reconhecida pelo
Ministerio da Educagao

-Carteira Nacional de Habilitagao "B".
120 Ate 380 RS 4.139,53

OFICIAL DE POLiCIA CIVIL

Escolaridade/Pr6-Requi3it03 Provlmento Cadastro Reserva Remuneragao

-Diploma de graduagao de nlvei Superior em qualquer area
de formagao, expedido por instituigSo reconhecida pelo
Ministerio da Educagao.

-Carteira Nacional de Habilitagao "B".

60 Ate 240 R$ 4 139,53

2.1.1 As vagas disponibilizadas no concurso ser£o distribuidas conforme item 4.3.2 deste Edital
2.1.1.1 Ser£o reservadas vagas aos candidatos com deficiGncia conforme distribuigSo prevista no item

4.3.2, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capitulo 5, desde que suas deficiGncias
n£o comprometam as atribuigGes das carreiras, enumeradas nos artigos 57,58 e 59 da Lei n° 0883,
de 23/03/2005

2 1.2 O candidato aprovado e apto nas demais fases do concurso, quando no curso de Formagao Policial
Profissjonal, fara jus a 50% do Subsidio inicial da respectiva carreira conforme item 2.1. a tltulo de
bolsa mensal enquanto perdurar o curso.

2.2 Sao atribuigoes do Delegado de Pollcia definidas no art. 57 da Lei n° 883/2005
I - Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do orgao
e umdades policiais, dirigindo e orientando a investigag£o criminal e todos os atos de policia
judici£ria da respectiva algada;
II - Cumprir e fazer cumprir, no £mbito de sua competencia, as fungoes institucionais da policia civil;
III - Proceder a verificagSo e exame dos atos ilicitos chegados a seu conhecimento, tomando as
providencias juridicas que o caso requer;
IV - Praticar todos os atos de policia judiciaria na esfera de sua competencia, visando a permanente
diminuigao da criminalidade e da violencia;
V - Zelar pelo cumprimento dos principios, normas e fungoes institucionais da policia civil;
VI - Instaurar e presidir, com exclusividade, inqueritos policiais, termos circunstanciados, autos de
pris£o em flagrante e demais procedimentos de sua competencia, cabendo-fhes, privativamente, o
indiciamento decorrente do livre convencimento juridico-penal;
VII - apreender objetos que tiverem relag£o com fatos delituosos, promover diligencias, solicitar
informagGes, exames periciais. remogGes e produgao de documentos necess£rios £ formalizagao da
prova criminal;
VIII - Manter o sigilo necess£rio £ elucidagao do fato e as investigagGes a seu cargo.

2.3 S3o atribuigoes do Agente de Policia definidas no art. 58 da Lei n° 883/2005
I - Proceder a estudos e apresentar sugest6es sobre tecnicas investigatGrias;
II - Participar da elaborag£o de atos normativos que envolvam materia ligada £s atividades
investigativas do Org£o Policial;
III - Assessorar estudos para a execugfio de projetos de orgamzagao e reorganizagao na area
investigatGria;
IV - Realizar todas as atividades investigatGrias necess£rias a apurag£o das infragGes penais;
V - Realizar diligencias para o esclarecimento de infragGes penais, objetivando a apuragao da
autoria e da materialidade, emitindo relatorios circunstanciados dos atos realizados;
VI - Executar as capturas determinadas pela autoridade judici£ria;
VII - Isolar locais de ocorrencia de infragGes penais, a fim de reumr elementos de prova da autoria e
materialidade do delito;
VIII - Apreender instruments relacionados £ pr£tica de infragoes penais;
IX - Efetuar prisoes em flagrante;
X - Realizar mtimagoes e notificagGes;
XI - Auxiliar o Delegado de Pollcia em todos os atos de investigagao e capturas;
XII - Investigar atos infracionais cometidos por adolescentes, por forga do Estatuto da crianga e do
adolescente;
XIII - Efetuar o registro de ocorrGncias policiais;
XIV - Tomar providGncias preliminares sobre qualquer ocorrencia policial de que tiverem
conhecimento, dando a respeito, ciGncia imediata ao Delegado Policial, mesmo que se trate de
assunto estranho as atribuigGes da Delegacia ou 6rg£o policial a que pertence;
XV - Realizar busca e apreensGes, de acordo com as formalidades legais;
XVI - Proceder £ busca de informagGes relacionadas a atividades do crime organizado, auxiliando
no seu combate;
XVII - Executar os servigos de natureza de policia judiciaria que Ihe forem determinados,
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constantes do Codigo de Processo Penal, Codigo Penal e legislagao extravagante, observados os
preceitos constitucionais;
XVIII - Conduzir viaturas policiais, embarcagoes fluviais, maritimas e pilotar aeronaves em raz3o de
missoes policiais, observada a devida habilitagbo para tal;
XIX - Operar equipamentos de telecomunicagbes;
XX - Prestar todas as infomnagbes necessarias a chefia do servigo de investigagoes e as
autoridades competentes;
XXI - Auxiliar na guarda e controle dos objetos apreendidos relacionados aos procedimentos
policiais que tramitam no brgao policial;
XXII - Auxiliar na elaboragbo dos boletins estatisticos do brgao policial;
XXIII - Auxiliar na redagbo e preparagao do expediente administrative dos brgaos policiais,
mantendo a documentagao organizada;
XXIV -Participarde procedimentos disciplinares;
XXV - Colaborar com o Oficial de Policia nas tarefas processuais e administrativas dos brgaos
policiais;
XXVI - Zelar pela preservagao dos bens materiais sob sua responsabilidade direta ou indireta e
cuidar para que haja o uso correto dos mesmos. especialmente de viaturas;
XXVII - Executar outras tarefas correlatas, podendo assumir as chefias de plantao e investigagbo;
XVIII - Pesquisar vida pregressa dos indiciados ou autuados em flagrante delito

2.4 Sao atribuigoes do Oficial de Policia Civil definidas no art. 59 da Lei n° 883/2005
I - Realizar os trabalhos cartoterios nos brgaos policiais, mantendo o cartorio organizado;
II - Escnturar ou orientar a escrituragao dos livros cartorarios;
III - Ter sob sua guarda e responsabilidade os livros cartorarios. procedimentos policiais e demais
documentos, que por forga do oficio requerer;
IV - Classificar em ordem os procedimentos policiais, mandados, cartas precatbrias e demais atos
policias;
V - Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros cartorarios;
VI - Lavrar e expedir certidbes;
VII - Cumprir as formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, com observance dos
prazos necessbrios ao preparo, ultimagSo e remessa de procedimentos policiais de investigagbo;
VIII - Participar da elaboragao de atos normativos que envolvam materia ligada as atividades doOrgao Policial;
IX - Assessorar estudos para a execugao de projetos de organizagao e reorganizagSo na area
policial;
X - Realizar as diligencias necessarias, a fim de instruir procedimentos policiais, emitindo relatbrios
circunstanciados dos atos realizados;
XI - Auxiliar na investigagbo de fatos relacionados a elucidagfio de infragbes penais;
XII - Prestar contas a chefia imediata do valor das fiangas recebidas, bem como do que constitui
objeto de apreensao;
XIII - Apreender instruments relacionados a prbtica de infragdes penais;
XIV - Realizar apreensdes, de acordo com as formalidades legais;

I - iXV - Ter sob sua guarda e controle os objetos apreendidos relacionados aos procedimentos
policiais que Ihe forem distribuidos;
XVI - Tomar providencias preliminares sobre qualquer ocorrencia policial de que tiverem
conhecimento, dando a respeito, cibncia imediata ao Delegado Policial, mesmo que se trate de
assunto estranho as atribuigoes da Delegacia ou brgao policial a que pertence;
XVII - Auxiliar na apuragao de atos infracionais cometidos por adolescentes, por forga do Estatuto
da Crianga e do Adolescente;
XVIII - Prestar todas as informagdes necessarias a chefia do cartdrio e as autoridades competentes;
XIX - Executar todas as atribuigdes relativas a atividade de policia judiciaria previstas no Cddigo de
Processo Penal, Cddigo Penal e legislagao extravagante, observados os preceitos constitucionais;
XX -Colaborar com o Agente de Policia nas tarefas relacionadas a apuragdo de infragdes penais;
XXI - Conduzir viaturas policiais, embarcagdes fluviais, maritimas e pilotar aeronaves em razao de
missoes policiais, observada a devida habilitagao para tal;
XXII - Elaborar os boletins estatisticos do orgao policial;
XXIII - Redigir e preparar o expediente administrativo dos brgaos policiais;
XXIV -Participar de procedimentos disciplinares, preferencialmente como Secreterio.
XXV - Auxiliar o Delegado de Policia nas investigagoes e capturas;
XXVI - Zelar pela preservagao dos bens materiais sob sua responsabilidade direta ou indireta e
cuidar para que haja o uso correto dos mesmos, especialmente de viaturas;
XXVII -Operar equipamentos de telecomunicagoes;
XXVIII - Executar outras tarefas correlatas, podendo exercer a chefia de cartbrio.

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NA CARREIRA
3.1 O candidate aprovado no Concurso de que trata este Edital sera investido na carreira se atender as

seguintes exigbneias:
a) ter sido aprovado apOs ser considerado apto em todas as fases do concurso;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou portugues em condigao de igualdade de direitos com os

brasileiros, na forma do artigo 12, § 1°, da Constituigao Federal;
c) estar em dia com as obngagoes eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Servigo Militar, para os candidates do sexo masculino;
e) idade minima de dezoito anos;
f) gozar de boa saude flsica e mental, comprovada em inspegao ntedica oficial;
g) ter conduta social irrepreenslvel, comprovada idoneidade moral e nSo possuir antecedentes

criminals.
h) Possuir Diploma devidamente registrado de curso de graduagao em Direito para carreira deDelegado de Policia e, Diploma ou Certificado devidamente registrado de curso de ensino superior

em qualquer area de formagao para carreiras de Agente de Policia e Oficial de Policia Civil,
expedidos por instituigbo de ensino superior reconhecida pelo Ministerio da Educagbo.

4. DAS INSCRIQOES
4.1 A inscrigao do candidate implicate o conhecimento e aceitagbo das normas e condigbes

estabelecidas neste Edital, em relagSo as quais nao podete alegar desconhecimento.
4 11 De forma a evitar bnus desnecessario, orienta-se o candidate a recolher o valor de inscrigao

somente apos tomar conhecimento de todos os requisites e condigbes exigidos para o Concurso.
4 2 As inscribes ficateo abertas, exclusivamente, via Internet, no periodo das 10 horas do dia17/07/2017 as 14 horas do dia 08/08/2017 (horario de Brasilia), de acordo com o item 4.3 deste

Capltulo.
4.3 Para inscrever-se, o candidate devete acessar o enderego eletrbnico www.concursosfcc.com.br

durante o periodo das inscrigoes e, por meio dos links referentes ao Concurso Publico, efetuar sua
inscrigao, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrigao, preencher o Formuiario de Inscrigao e transmits os
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dados pela Internet.
4 3.2 As vagas de lotagbo obedecerbo b disposigbo do art. 61 da Lei n° 0883/2005, devendo o

candidato, no ATO DA INSCRIQAO, OPTAR PELA AREA DE LOTACAO. conforme tabela a
seguir:

PROVIMENTO (CLASSIFICADOS)

Carreira Codigo de
opgao

Area de
Lotagao

N° de vagas
Ampla

Concorrencia
N° de vagas

Deficiente (5%)
Total de
Vagas

A0101 AL - 1 06
DELEGADO DE POLlCIA A0102 AL - II 06

A0103 AL - III 06 01 25

A0104 >I* 06
1

;:ll. ii. it: |i - :: :j PROVIMENTO (CLASSIFICADOS) Ijjnifip: ljl
ml

Carreira C6digo de
opgao

Area de
Lotagao

N° de vagas
Ampla

Concorrencia
N° de vagas

Deficiente (5%)
Total de
Vagas

B0201 AL - 1 36 02

AGENTE DE POLICIA B0202 AL - II 29 01
120B0203 AL - III 19 01

B0204 AL - IV 30 02
C0301 AL - 1 13 01

OFICIAL DE POLiCIA CIVIL C0302 AL - II 08 00
C0303 AL - III 09 00 oU

C0304 AL - IV 28 01 J

CADASTRO RESERVA (APROVADOS1) I!> !I I* * ’ * jjj j < :A 'nt:
Carreira Area de

Lotagao N° de vagas
N° de vagas
Deficiente

(S%)

Total de
Vagas

DELEGADO DE POLlCIA

AL - 1 18 01

Ate 76
AL - II 18 01
AL - III 18 01
AL - IV 18 01

AGENTE DE POLICIA

AL - I 114 06

Ate 380
AL •II 90 05
AL - III 62 03

>ai 95 05

OFICIAL DE POLiCIA CIVIL

AL - 1 53 03

Ate 240
AL - II 30 02
AL - III 34 02

AL - IV 110 06

4 3.2.1 Fica determinado que as breas de lotagao previstas no item 4.3.2 serbo:
a) Area de Lotagbo I (AL I) - Oiapoque / Calgoene / Amapa/ Pracuuba / Tartarugalzinho;
b) Area de Lotagao II (AL II) - Ferreira Gomes / Porto Grande / Pedra Branca do Amapari /

Serra do NavioA
c) Area de Lotagao III (AL III) - Laranjal do Jari e Vitbria do Jari;
d) Area de Lotagao IV (AL IV) - Macapa / Santana/ Mazagbo.

4.3.2.2 As vagas destinadas aos candidatos com deficibncia serbo preenchidas conforme previsto no
quadro constante do item 4.3.2.

4 3.2 3 Para o cargo de Delegado de Policia, no provimento sera disponibilizada uma unica vaga
destinada para deficiente que no primeiro momento sera preenchida na brea de lotagao IV. As
vagas destinadas a deficientes constante no cadastro reserva serbo distribuidas conforme o
quadro constante no item 4,3.2.

4.3.2.4 No ato da inscrigbo do Concurso. o candidato deverb decidir pela brea de lotagbo a que
concorrerb, conforme quadro de distribuigbo constante no item 4.3.2, nbo podendo sob qualquer
hipotese solicitar modificagbo da brea escolhida.

4.3.2.5 O candidato ao se inscrever, concorda e informa de sua cibncia quanto b permanbncia na brea de
lotagao escolhida. A eventual mudanga de lotagbo somente podera ocorrer mediante permuta, a
fim de evitar descontinuidade nos servigos prestados,..desde que decorrido o prazo de estbgio
probatbrio de 03 (tres) anos previsto em lei especlfica.

4 3.3 0 candidato deverb efetuar o pagamento da importancia referente b inscrigbo por meio de boleto
bancbrio, de acordo com as instrugoes constantes no enderego eletrbnico da pbgina de inscrigbes,
ate a data limite de pagamento (08/08/2017), no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para a
carreira de Delegado de Policia e de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para as carreiras de Agente de
Policia e Oficial de Policia Civil.

4.3.3.1 O boleto bancario, disponivel no enderego eletrbnico www.concursosfcc.com.br, deverb ser
impresso para o pagamento do valor da inscrigao. apbs conclusbo do preenchimento do Formulbrio
de Inscrigbo via Internet, em qualquer banco do sistema de compensagbo bancaria.

4.3.3.2 O pagamento do valor da inscrigao poderb ser efetuado em dinheiro ou cheque do prbprio
candidato.

4.3.3.3 O pagamento efetuado por meio de cheque somente sera considerado quitado apbs a respectiva
compensagbo.

4 3 3.4 Em caso de devolugao do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-a automaticamente
sem efeito a inscrigbo.

4 3.3 5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agbncias bancarias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverb ser pago antecipadamente.

4.4 A partir de 24/07/2017 o candidato podera conferir, no enderego eletrbnico da Fundagbo Carlos
Chagas, se os dados da inscrigbo efetuada foram recebidos e o valor da inscrigbo foi pago. Em
caso negativo, o candidato devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato— SAC da Fundagbo Carlos Chaaas. Delo telefone (0xx11^ 3723-4388 de Remind* * Revt*-feir*
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em dias uteis, das 10 3s 16 horas (horario de Brasilia), para verificar o ocorrido.
4.4.1 Ao inscrever-se no Concurso e recomendado ao candidato observar atentamente as informagbes

sobre a aplicapao das provas (Capltulo 7, item 7.1) uma vez que so podera concorrer a uma
carreira por periodo de aplicapao.

4 4 2 O candidato que efetivar mais de uma inscripao por periodo de aplicapao das provas tera
confirmada apenas a ultima inscripao. sendo as demais canceladas.

4 4.3 0 cancelamento das inscribes observara os seguintes criterios:
a) as datas em que forem efetivados os pagamentos do boleto bancario;
b) ocorrendo os pagamentos na mesma data, sera considerada a inscripao relativa ao ultimo pedido

registrado
4.5 Efetivada a inscripao, nbo serao aceitos pedidos para alterapSo de oppao de Carreira.
4.5.1 A inscripao somente sera confirmada apos a comprovapao do pagamento do valor da inscripao

pela instituigao bancaria.
4.5.2 Sera cancelada a inscripao cujo pagamento for efetuado com valor menor do que o estabelecido no

item 4 3.3 ou realizado apbs a data de encerramento das inscripoes.
4 5.3 O candidato inscrito nao devera enviar qualquer documento de identificapao, sendo de sua

exclusiva responsabilidade a informagao dos dados cadastrais no ato da inscripao, sob as penas
da lei.
A Fundapao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administrapao nao se responsabilizam por
solicitagbes de inscripoes nao recebidas por motivo de ordem tbcnica dos computadores, falha de
comunicapao, congestionamento das linhas de comunicapao, falta de energia eiatrica, bem como
outros fatores que impossibilitem a transference de dados.

4.5.4

4.5.5 0 descumprimento das instrupbes para inscripao implicara a sua nao efetivapao.
4.6 As informagbes prestadas no Formulario de Inscripao serao de inteira responsabilidade do

candidato, reservando-se a Secretaria de Estado da Administrapao e a Fundapao Carlos Chagas o
direito de excluir do Concurso Publico aquele que nao preencher o documento oficial de forma
completa, correta e/ou fornecer dados inverldicos ou falsos.

4.7 Das isengoes da taxa de inscripao - Somente realizadas via Internet
4.7.1 Os candidatos que se julgarem amparados pela Lei Estadual n° 1.418, de 04 de dezembro de

2009, pela Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005, artigo 5°, § 2°, que preveem a
gratuidade da inscripao em Concursos, poderao solicitar a isenpao do pagamento do valor da
inscripao nos casos de:

4.7.1.1 Reconhecidamente Pobres, na forma da lei: Deverao encaminhar declaragao da condipao de
pobre , firmada pelo prbprio punho, acompanhada de copias do CPF, documento de identidade,
comprovante de residencia (conta atualizada de energia eletrica, de agua ou de telefone fixo no
proprio nome, em nome dos pais, ou com declaragao reconhecida de cedencia de moradia,
acolhida ou mesmo cbpia do contrato de locapao) e comprovante de rendimentos mensais per
capita igual a meio saiario mlnimo oficial e que a renda familiar mensal nao ultrapasse trbs salbrios
minimos.

4.7.1.2 Doadores de Sangue: Para ter direito a isenpao, o doador devera comprovar a doagao de sangue,
que nao podera ser inferior a 03 (tres) vezes em um periodo de 12 (doze) meses, a contar da data
do tbrmino do requerimento de isenpao do pagamento da inscripao, realizada em 6rgao oficial ou
entidade credenciada pela Uniao, pelo Estado ou por Mumclpio. A comprovapao da condipao de
doador de sangue devera ser encaminhada em papel timbrado com data, assinatura e carimbo da
entidade coletora, ate 14/07/2017.

4.8 Para solicitar a isenpao do pagamento do valor da inscripao de que tratam os subitens 4.7.1.1 e
4.7.1.2 o candidato devera efetuar o requerimento de isenpao, conforme os procedimentos
estabelecidos a seguir:

4.8.1 Acessar no periodo de 10h do dia 17/07/2017 as 23h59 do dia 21/07/2017, observado o horario
de Brasilia, o enderepo eletronico www.concursosfcc.com br e os links referentes ao Concurso
Publico, ler e aceitar o Requerimento de Isenpao de Pagamento. e enviar via Internet at6 o dia
21/07/2017 os comprovantes estabelecidos nos itens 4.7 (4.7.1.1 e 4.7.1.2).

4.9 Somente serao aceitos os documentos dos quais constem todos os dados necessarios a sua
perfeita anaiise.

4.10 Os pedidos de isenpao do pagamento do valor da inscripao serao analisados e julgados pela
Fundapao Carlos Chagas.

4 10.1 Nao sera concedida isenpao do pagamento do valor da inscripao ao candidato que:
a) deixar de efetuar o pedido de inscripao com isenpao de pagamento pela Internet;
b) omitir informagbes e/ou torna-las inverldicas;
c) fraudar e/ou falsificar documento;
d) pleitear a isenpao, sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.7 (4.7.1.1 e

4 7.1.2) deste Capltulo.

4.11 Declaragao falsa sujeitara o candidato as sangoes previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto
no paragrafo unico do art. 10 do Decreto Federal n° 83.936/79.

4.12 A qualquer tempo poderao ser realizadas diligbncias relativas a situapSo declarada pelo candidato,
deferindo ou nSo seu pedido.

4.13 A partir do dia 26/07/2017 o candidato devera verificar, no enderepo eletronico da Fundapao Carlos
Chagas www.concursosfcc.com.br, os resultados da anaiise dos requerimentos de isenpao do
pagamento do valor da inscripao.

4.14 O candidato que tiver seu requerimento de isenpao de pagamento do valor da inscripao deferido
tera sua inscripao validada, nao gerando boleto para pagariiento de inscripao.

4.15 O candidato que tiver seu requerimento de isenpao de pagamento do valor da inscripao indeferido
podera apresentar recurso no prazo de dois dias uteis apos a publicagao, no site da Fundapao
Carlos Chagas, da relapao de inscrigbes indeferidas, nao sendo permitida a alteragao dos dados
fornecidos no ato da inscripao.

4.15.1 Apos a anaiise dos recursos sera divulgada, no site www.concursosfcc.com.br, a relapao dos
requerimentos deferidos e indeferidos.

4.16 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenpao indeferidos e queiram participar do certame
deverao gerar o boleto bancario, no site da Fundapao Carlos Chagas, e efetuar o pagamento ate a
data limite de 08/08/2017 de acordo com o item 4.3 deste Capltulo.

4.17 0 candidato que necessitar de alguma condipao ou atendimento especial para a realizapao das
provas devera formalizar pedido, por escrito, no formulario de Inscripao via Internet, at6 a data de
encerramento da inscripao (08/08/2017), a fim de que sejam tomadas as providancias cablveis. Anao observance do periodo para solicitagao ensejara no indeferimento do pedido.

4.17.1 Para ter a condipao especial atendida, o candidato devera anexar a solicitagao, assinada e
contendo todas as informagoes necessarias para o atendimento, bem como anexar atestado
medico ou de especialista que comprove a necessidade do atendimento especial.

4.17.2 O atendimento as condigbes solicitadas ficara sujeito a anaiise de legalidade, viabilidade e
razoabilidade do pedido.

4.17.3 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realizapSo da prova, podera fazb-lo em
sala reservada, desde que o requeira na forma do item 4.18, observando os procedimentos a
seguir:
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4.17.4 A lactante devera apresentar-se, no dia da aplicagSo da prova, no respectivo horario para o qual foi
convocada, com o acompanhante e a crianpa.

4.17.5 A crianpa devera ser acompanhada de adulto respons£vel por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.

4.17.6 N3o sera disponibilizado, pela FundapSo Carlos Chagas, respons^vel para a guarda da crianpa, e
a sua ausencia acarretara a candidata a impossibilidade de realizagSo da prova.

4.17.7 Nos horarios previstos para amamentagao, a candidata lactante podera ausentar-se
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.

4.17.8 Na sala reservada para amamentagao ficarSo somente a candidata lactante, a crianga e uma fiscal,
sendo vedada a permanencia de babas ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.

4.17.9 Nao havers compensapao do tempo de amamentagao em favor da candidata.
4.18 Nao serao aceitas as solicitagoes de inscripao que nao atenderem rigorosamente ao estabelecido

neste Edital

5. DAS INSCRIBES PARA CANDIDATOS COM DEFICIENCY
5.1 As pessoas com deficiencia, que pretendam fazer uso das prerrogativas que Ihes sao facultadas no

inciso VIII do artigo 37 da Constituigao Federal e na Lei Federal n° 7.853/1989, 6 assegurado o
direito de inscripao para os carreiras em Concurso Publico, cujas atribuipGes sejam compativeis
com sua deficiencia e desde que suas deficiSncias nao comprometam as atribuigoes das carreiras,
enumeradas nos artigos 57, 58 e 59 da Lei n° 883, de 23 de marpo de 2005.

5.2 Em cumprimento na forma do art. 37, §1° do Decreto Federal n° 3.298/1999, ser-lhes-a reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes. das que vierem a surgir ou das que forem
criadas no prazo de validade do Concurso.

5.2.1 Caso a aplicapao do percentual de que trata o item 5.2 resulte em numero fracionado. este devera
ser elevado ate o primeiro numero inteiro subsequente, desde que nao ultrapasse o numero de
vagas oferecidas conforme 4.3.2.

522 Somente havera reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiencia nos carreiras com
numero de vagas igual ou superior a 10 (dez).

5.2.3 O primeiro candidato com deficiencia classificado no concurso sere convocado para ocupar a 5a

(quinta) vaga aberta, relativa a carreira para a qual concorreu, enquanto os demais candidatos com
deficiencia classificados serao convocados, a cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas,
correspondentes as 25a. 45a e a 65s vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificagao, durante o prazo de validade do concurso.

5.2.4 As vagas relacionadas as nomeagfies tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos
que renunciarem a nomeapSo nao serao computadas para efeito do item anterior, pelo fato de nao
resultar, desses atos, o surgimento de novas vagas.

5.2.5 Para o preenchimento das vagas mencionadas no item 5 2.3 serao convocados exclusivamente
candidatos com deficiencia classificados, ate que ocorra o esgotamento da listagem respectiva,
quando passarSo a ser convocados, para preenche-las, candidatos da listagem geral.

5.2.6 A reserva de vagas para candidatos com deficiencia, mencionada no item 5.2.3, nao impede a
convocapao de candidatos classificados, constantes da listagem geral, para ocupagao das vagas
subsequentes aquelas reservadas.

5.3 Considera-se pessoa com deficiencia aquela que se enquadra na definigao do artigo 1° da
Convenpao sobre os Direitos da Pessoa com Deficiencia da Organizapao das Napdes Unidas
(Decreto Legislativo n° 186/2008 e Decreto n° 6.949/2009) combinado com os artigos 3° e 4°, do
Decreto Federal n° 3.298/1999, da Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ, do Decreto
Federal n° 8 368/2014, da Lei 13 146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia).

5.4 As pessoas com deficiencia, resguardadas as condigOes especiais previstas no Decreto Federal n°
3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarao do Concurso de que trata este Edital em
igualdade de condig6es com os demais candidatos no que se refere ao conteudo das provas, a
avaliapcio e aos crit£rios de aprovapSo, ao dia, ao horario e ao local de aplicapao das provas, e £
nota minima exigida para aprovagSo .

5.4.1 Os beneficios previstos no referido artigo, §§ 1° e 2°, deverfio ser requeridos por escrito, durante o
periodo das inscrig6es, conforme instrupoes contidas no item 5.5 deste Capitulo.

5.4.2 O atendimento as condipdes especiais solicitadas para a realizapao da prova ficara sujeito a
analise de viabilidade e razoabilidade do pedido

5.5 O candidato devera declarar, quando da inscripao, ser pessoa com deficiencia, especificando-a no
Formulario de Inscripao, e que deseja concorrer as vagas reservadas. Para tanto, devera
encaminhar, durante o periodo de inscrigfles (do dia 17/07/2017 ao dia 08/08/2017), a
documentagSo relacionada abaixo via Internet, por meio do link de inscripao do Concurso Publico
www.concursosfcc.com.br:

a) Laudo Medico expedido no prazo maximo de 06 (seis) meses antes do inlcio das inscrigOes,
atestando a especie e o grau ou nlvel de deficiencia, com expressa referenda ao cbdigo
correspondente da Classificagao Intemacional de Doenpas - CID, bem como a provavel causa da
deficiencia, contendo a assinatura e o carimbo do numero do CRM do medico responsavel por sua
emissao;

b) O candidato com deficiencia visual, que necessitar de prova especial em Braile ou Ampliada ou
Leitura de sua prova ou software de leitura de tela, al£m do envio da documentagSo indicada na
letra “a” deste item, devera encaminhar solicitagao por escrito, ate o termino das inscrip6es,
especificando o tipo de prova que necessita e o tipo de deficiencia;

c) O candidato com deficiencia auditiva, que necessitar do atendimento do Interprete de Lingua
Brasileira de Sinais, aiem do envio da documentagSo indicada na letra “a" deste item, devera
encaminhar solicitagao por escrito, ate o termino das inscrigdes;

d) O candidato com deficiencia fisica, que necessitar de atendimento especial, aiem do envio da
documentagSo indicada na letra "a” deste item, devera solicitar, por escrito, ate o termino das
inscripoes, mobiliario adaptado e espagos adequados para a realizapao da prova, designagSo de
fiscal para auxiliar no manuseio das provas discursivas e transcrigao das respostas, salas de fecil
acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas, etc, especificando o tipo de deficiencia;

e) O candidato com deficiencia que necessitar de tempo adicional para realizapao das provas, aiem
do envio da documentag£o indicada na letra “a” deste item, devera encaminhar solicitagao, por
escrito, ate o termino das inscrigOes (08/08/2017), com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da area de sua deficiencia.

5.5.1 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serao oferecidas provas
nesse sistema e suas respostas deverSo ser transcritas tambem em Braile. Os referidos candidatos
deverSo levar para esse fim, no dia da aplicapao da prova , reglete e pung§o, podendo, ainda.
utilizar-se de soroban.

5.5.2 Aos deficientes visuais (baixa visao) que solicitarem prova especial Ampliada, e cuja solicitagao for
acolhida, serSo oferecidas provas nesse sistema.

5.5.2.1 O candidato dever£ indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova Ampliada, que devera ser
entre 18 24 ou 28. NSo havendo indicagSo de tamanho de fonte, a prova sera confeccionada em
fonte tamanho 24.

5 5.3 Para os candidatos com deficiencia visual podera ser disponibilizado softwares de leitura de tela,
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mediante previa solicitagbo (durante o periodo de inscribes).

5.5.3.1 0 candidato podera optar pela utilizagbo de um dos softwares disponiveis: Dos Vox, ou NVDA, ou
JAWS ou ZoomText (ampfiagbo ou leitura).

5 5 4 Na hipotese de serem verificados problemas tecnicos no computador e/ou nos softwares indicados
no item anterior, sera disponibilizado ao candidato, fiscal ledor para leitura de sua prova.

5 5 5 O candidato que encaminhar laudo medico, de acordo com o especificado no item 5.5 e que nao
tenha indicado, no ato da inscrigao, se deseja concorrer as vagas reservadas a candidatos com
deficiencia. serb considerado automaticamente como candidato com deficiencia que concorre 3s
vagas reservadas.

5.6 Os candidatos que, no periodo das inscrigoes, nao atenderem ao estabelecido neste Capitulo
serbo considerados candidatos sem deficiencia, bem como poderbo nao ter as condigbes especiais
atendidas.

5 6 1 No dia 16/08/2017 serb publicada no site da Fundagbo Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br),
a lista contendo o deferimento das condigbes especiais solicitadas, bem como a relagbo dos
candidatos que concorrerbo bs vagas reservadas.

5.6 1.1 Considerar-se-b valido o laudo medico que estiver de acordo com a letra “a", item 5.5 deste
Capitulo.

5.6.1 2 O candidato cujo laudo seja considerado invalido ou tenha a solicitagao indeferida poderb consultar
por meio de link disponlvel no site www.concursosfcc.com.br os motivos do indeferimento e podera
interpor recurso no prazo de dois dias uteis apos a publicagbo indicada no item 5.6.1, vedada a
juntada de documentos.

5 6 1.3 0 candidato cujo laudo/recurso seja mdeferido, nao concorrera as vagas reservadas para pessoas
com deficiencia. sem prejulzo do atendimento das condigbes especiais para realizagbo da prova,
se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2.

5.7 No ato da inscrigSo o candidato com deficiencia deverb:
5.7. 1 Declarar conhecer o Decreto Federal n° 3.298/99, o Decreto Federal n° 5.296/2004 e o Decreto

Federal n° 8.368/2014.
5.7.2 Declarar estar ciente das atribuigbes da carreira pretendida e que, no caso de vir a exercb-lo,

estarb sujeito a avaliagao pelo desempenho dessas atribuigbes durante o estagio probatbrio.
5.8 As instrugbes para envio do laudo medico no link de inscrigbo do Concurso, conforme disposto no

item 5.5 deste Capitulo, estarbo disponiveis no site da Fundagbo Carlos Chagas.
5.9 E de inteira responsabilidade do candidato o envio correto de arquivos.
5.9.1 A Fundagbo Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragbo nbo se responsabilizam por

falhas no envio dos arquivos. tais como: arquivo em branco ou mcompleto, falhas de comunicagao,
congestionamento das linhas de comunicagao, bem como outros fatores de ordem tecnica que
impossibilitem a transference de dados.

5.10 O candidato que estiver concorrendo bs vagas reservadas as pessoas com deficiencia, se
habilitado. tera seu nome publicado em lista especifica e figurara tambem na lista de classificagao
geral, caso obtenha pontuagbo/classificagao necessbria, na forma dos Capitulos 8, 9, 10 deste
Edital.

5.11 0 candidato com deficiencia aprovado no Concurso de que trata este Edital, quando convocado,
deverb submeter-se a avaliagbo a ser realizada pela Junta Medica Oficial da Secretaria de Estado
da Administragbo ou por este credenciada, objetivando verificar se a deficiencia se enquadra na
defimgao do artigo 1° da Convengbo sobre os Direitos da Pessoa com Deficiencia da Organizagbo
das Nagdes Unidas (Decreto Legislative n° 186/2008 e Decreto n° 6.949/2009) combinado com os
artigos 3° e 4°, do Decreto n° 3.298/1999, da Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ, do
Decreto Federal n° 8.368/2014, da Lei Federal n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiencia), observadas as seguintes disposigoes:

5.11.1 Para a avaliagao, o candidato com deficiencia devera apresentar documento de identidade original
e Laudo Medico (original ou cbpia autenticada) expedido no prazo de ate 12 (doze) meses
anteriores a referida avaliagao, atestando a espbeie e o grau ou nivel de deficiencia, com expressa
referenda ao codigo correspondente da Classificagao Internacional de Doengas - CID, a provavel
causa da deficiencia. contendo a assinatura e o carimbo do numero do CRM do medico

responsavel por sua emissao, bem como apresentar os exames necessarios para comprovagao da
deficiencia declarada.

5.11.2 A avaliagao de que trata este item sera realizada por equipe prevista pelo artigo 43 do Decreto
Federal n° 3.298/1999 e suas alteragbes, e tera carater terminativo.

5.11.3 Nao havera segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a
ausencia do candidato com deficiencia b avaliagao de que trata o item 5.11.

5.11.4 Sera eliminado da lista de candidatos com deficiencia aquele cuja deficiencia assinalada no
Formulbrio de Inscrigao nao for constatada na forma do artigo 4° e seus incisos, do Decreto
Federal n° 3.298/1999 e suas alteragbes, na Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ. ou
no Decreto Federal n° 8.368/2014, devendo o candidato permanecer apenas na lista de
classificagao geral, desde que obtenha pontuagbo/classificagbo necessaria. nos termos deste
Edital.

5 11.41 O candidato sere eliminado do certame, na hipotese de nao ter sido classificado conforme o
estabelecido nos Capitulos 8, 9, 10 deste Edital.

5.11.5 A Secretaria de Estado da Administragbo exime-se das despesas com viagens e estada dos
candidatos convocados para a avaliagao de que trata o item 5.11.

5 12 As vagas definidas no Capitulo 2 deste Edital que nao forem providas por falta de candidatos com
deficiencia, por reprovagbo no Concurso ou na pericia medica, esgotada a listagem especifica,
serbo preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observance a ordem classificatbria, na
forma do contido no item 5.2.5 deste Capitulo.

5.13 A nao observance, pelo candidato, de qualquer das disposigbes deste Capitulo, implicarb a perda
do direito a nomeagbo para as vagas reservadas bs pessoas com deficiencia.

5.14 O candidato com deficiencia, depois de nomeado, sera acompanhado por Equipe Multiprofissional,
que avaliarb a compatibilidade entre as atribuigbes da carreira e a sua deficiencia durante o estagio
probatorio.

5.15 Sera exonerado o candidato com deficiencia que, no decorrer do estagio probatorio, tiver verificada
a incompatibilidade de sua deficiencia com as atribuigbes da carreira.

5.16 O laudo medico apresentado tera validade somente para este Concurso Publico e nbo sera
devolvido.

5.17 Apbs a investidura do candidato na carreira para a qual foi aprovado, a deficiencia nao podera ser
arguida para justificar a concessSo de readaptagao, licenga por motivo de saude ou aposentadoria
por invalidez.

6. DAS PROVAS
6.1 O Concurso Publico para a carreira de Delegado de Policia constara das seguintes provas, numero

de questbes, pontuagbo, duragbo da prova e carater:
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CARREIRA DE DELEGADO DE POLfCIA
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CONTEUDO
DAS PROVAS

PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA

Conhecimentos CM N- deltone Peeo . —Lingua Portuguesa 08

1

3h Classificatorio e
Eliminatorio

Historia e Geografia do Amapa 04
Conhecimentos Gerais (Atualidades) 04
Conhecimento de Informatica 04
Conhecimentos Especificos M° de itens Peso !
Leis Especificas do Amapa 08

2
Direito Administrative 08
Direito Constitucional 08
Direito Penal 08
Direito Processual Penal 08

, j
, *,/ !"i, c,r4ter

Pega Processual 01 - 4h Classificatbrio e
Eliminatbrio

Segunda Fase ^ >.
N° de

l j itenr Peso:4; • jflh
DuragSoda

prova j
;Cartter

I Prova Oral Conforme convocagSo Classificatbrio e
Eliminatorio

6.2 As Provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Especificos para a carreira de Delegadode Policia constarao de questfies objetivas de multipla escolha com 5 altemativas cada, de carater
eliminatorio e classificatorio, e versar^o sobre os conteudos prograrrteticos constantes do Anexo Ido Edital e de acordo com as atribuigOes das carreiras.

6.3 A Prova Pratica - Pega Processual, de carater eliminatorio e classificatdrio, constara da elaboragSode uma Pega Processual, relacionada aos programas de Conhecimentos Especlficos. A ProvaPratica - Pega Processual sera aplicada em data distinta das provas objetivas e reger-se-aconforme criterio constante no Capitulo 10 deste Edital.
6.4 A Segunda Fase - Prova Oral, de carater eliminatorio e classificatorio, que contara com aparticipapeJo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consistira da arguigSo dos candidatessobre temas relacionados aos programas de Direito Penal e Direito Processual Penal deConhecimentos Especificos, constantes do Anexo I deste Edital. A Prova Oral sera realizada emdatas, horarios e local que constarao de Edital de ConvocagSo especifico e reger-se-a conformecriterio constante no Capitulo 12 deste Edital.
6.5 O Concurso Publico para as carreiras de Agente de Policia e Oficial de Polfcia Civil constard dasseguintes provas, numero de questOes, pontuagSo, duragSo da prova e carater:

CARREIRA AGENTE DE POUCIA • .! = { 111 ill *. !* ” i

PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA M°de
itens | Peso Duragfio da 1|i l l ;. Cardter

•: IConhecimentos Gerais ' lUflyfl
n !

Lingua Portuguesa 08

1

4h Classificatorio e
Eliminatorio

Historia e Geografia do Amapa 06
Conhecimentos Gerais (Atualidades) 04

CONTEUDO
DAS PROVAS

Conhecimento de Informatica 04
Conhecimento*Especificos

ill! . !• : I Irl '111 II

N°deritertilui!
Mres°

Leis Especificas do Amapa 08

2
Nogbes de Direito Administrativo 05
Nogbes de Direito Constitucional 05
Nogbes de Direito Penal 05
Nogbes de Direito Processual Penal 05
Redagfto - i- ' |N

CARREIRA DE OFICIAL JEPOLfclA CIVIL fdiliiicii.
||rJT||. i •J 11

h - iu - 5 (1;.! Jj •.!:
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PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA L N° de Piirn Duragao da
prova J - Carater -k.Conhecimentos Gerais itens Peso

Lingua Portuguesa 08
Historia e Geografia do Amapa 06 1Conhecimentos Gerais (Atualidades) 04
Conhecimento de Informatica 04
Conhecimentos Especificos $ ij:!

itena Peso
Classificatbrio e

CONTEUDO
Leis Especificas do Amapa 08 4n EliminatorioNogbes de Direito Administrativo 05 r

DAS PROVAS Nogbes de Direito Constitucional 05 2
Nogoes de Direito Penal 05
Nogoes de Direito Processual Penal 05
Redagfio
SEGUNDA FASE: PROVA PRATICA
Prov» do DigltacSo jjyj]||h|J|f:|! if' IDura*lo da prova|K Caritar jItens|| :i :i m *
Prova Pratica de Digitagao -

Conforme Edital de
Convocagao Eliminatbrio

i 7

6 6 As Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Especificos para as carreiras
de Agente de Policia e Oficial de Policia Civil constarao de questSes objetivas de mtiltipla escolha
com 5 altemativas cada, de carater eliminatorio e classificatorio, e versarSo sobre os conteOdos
programaticos constantes do Anexo I do Edital.

6.7 A Prova de RedagSo, de carater eliminatdrio e classificatorio, constara da elaboragSo de uma
RedagSo e sera aplicada no mesmo perlodo da Prova Objetiva e reger-se-a conforme criterio
constante no Capitulo 9 deste Edital.

6.8 A Prova Pratica de Digitagao para o cargo de Oficial de Policia Civil, de carter eliminatorio, sera
realizada em 6poca posterior, de acordo com o disposto no Capitulo 11, deste Edital.
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7. DA PRESTAQAO DAS PROVAS
7 1 A aplicagao da 1a Fase - Prova Objetiva para a Carreira de Delegado de Policia esta prevista para

o dia 10/09/2017, na cidade de Macapa/AP, no perfodo da MANHA
7.1 1 A aplicagao da 1a Fase - Prova Objetiva e Redagao para os carreiras de Agente de Policia e

Oficial de Policia Civil estao previstas para o dia 10/09/2017: na Cidade de Macapa/AP, no
perfodo da TARDE

7 1.1.2 A aplicagao da Prova Pratica - Pega Processual para a carreira de Delegado de Policia esta
prevista para o dia 19/11/2017, na Cidade de Macapa/AP, no perfodo da MANHA.

7 1.1.3 A aplicagao da 2a Fase - Prova de Digitagfio para a Carreira de Oficial de Policia Civil esta prevista
para o dia 10/12/2017, na Cidade de Macapa/AP.

7.1.1.4 A aplicagao da 2a Fase - Prova Oral para a carreira de Delegado de Policia esta prevista para o
perfodo de 02/02/2018 a 04/02/2018, na Cidade de Macapa/AP.

7.2 A aplicagao das provas na data prevista dependera da disponibilidade de locais adequados a sua
realizagao.

7.2.1 Caso o numero de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados na Cidade indicada
nos itens 7.1, 7.1.1, 7.1.1 2, 7.1.1.3 e 7.1.1.4 deste Capitulo, a Fundagao Carlos Chagas reserva-
se o direito de aloca-los em cidades prdximas a determinada para aplicagao das provas, nSo
assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

7.3 Havendo alteragSo da data prevista, as provas somente poderSo ocorrer em domingos ou feriados
7.4 A confirmagao da data e as informagoes sobre horarios para a realizagao das provas serao

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocagao para Provas, a ser publicado no
Diario Oficial do Estado do Amapa e no site da Fundagao Carlos Chagas:
www.concursosfcc.com.br.

7.4 1 O candidato recebera Cartao Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundagao Carlos Chagas)
no enderego eletronico informado no ato da inscrigao. No referido Cartao, serao indicados a data,
os horarios e os locais de realizagao das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do
Candidato a manutengSo e atualizagao de seu enderego eletronico.

7.4.1.1 N3o serao encaminhados Cartdes Informativos de candidatos cujo enderego eletrdnico informado
no Formulario de Inscrigao esteja incompleto ou incorreto.

7.4.1.2 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por
informagoes de enderego incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens
eletrdnicas causada por enderego eletrdnico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do
candidato tais como: caixa de correio eletronico cheia, filtros AntiSpam, eventuais truncamentos ou
qualquer outro problema de ordem tecnica , sendo aconselhavel sempre consultar o site da
Fundagao Carlos Chagas para verificar as informagoes que Ihe sdo pertinentes.

7 4 2 A comumcagao feita por interm6dio de e-mail e meramente informativa. O candidato devera
acompanhar as publicagdes conforme definigao do item 7.4.

7 4 2 1 O envio de comunicagao pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer
motivo nao recebida, nao desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocagao
para as Provas.

7.5 O candidato que nao receber o Cartao Informativo ate o 3° (terceiro) dia que antecede a aplicagao
das provas ou em havendo ddvidas quanto ao local, data e horario de realizagao das provas,
devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos
Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, uteis, das 10 as 17 horas
(horario de Brasilia), ou consultar o site da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

7.6 Ao candidato so sera permitida a realizagao das provas na respectiva data, local e horario
constantes no Edital de Convocagao para a realizagao das Provas, no site da Fundagao Carlos
Chagas e no Cartao Informativo.

7.7 Os eventuais erros de digitagao verificados no Cartao Informativo enviado ao candidato ou erros
observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia da realizagao das provas,
quanto a nome, numero de documento de identidade, sexo, data de nascimento, enderego e
crit6rio de desempate, deverao ser corrigidos por meio do site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc com.br), de acordo com as instrugfies constantes da pagina do Concurso, ate o
terceiro dia util apds a aplicagao das Provas Escrita Objetiva e Redagao.

7.7 1 O link para corregao de cadastro sera disponibilizado no primeiro dia util apds a aplicagao das
Provas Objetivas e Redagao.

7.7.2 O candidato que nao solicitar as corregoes dos dados pessoais nos termos do item 7.7 devera
arcar, exclusivamente, com as consequdncias advindas de sua omissao.

7.8 Somente sera admitido a sala de provas o candidato que estiver portando documento de
identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cedulas de Identidade expedidas
por Secretarias de Seguranga Publica, pelas Forgas Armadas, pela Policia Militar, pelo Ministerio
das Relag&es Exteriores; Cedula de Identidade para Estrangeiros; Cedulas de Identidade
fornecidas por Orgaos Publicos ou Conselhos de Classe que, por forga de Lei Federal, valham
como documento de identidade. como por exemplo. as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.;

Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Carteira Nacional
de HabilitagSo (com fotografia, na forma da Lei Federal n° 9.503/97), bem como carteiras
funcionais do Ministerio Publico; carteiras funcionais expedidas por 6rg3o publico que, por lei
federal, valham como identidade.

7 8.1 Nao serao aceitos como documentos de identidade: certidOes de nascimento, CPF, titulos
eleitorais. carteira nacional de habilitagao sem foto, carteiras de estudante. carteiras funcionais
sem valor de identidade.

7.8.2 Os documentos deverao estar em perfeitas condigoes, rde forma a permitir, com clareza, a
identificagdo do candidato.

7.8.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realizagao das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, devera apresentar documento que
ateste o registro da ocorrencia em 6rgao policial, expedido ha. no maximo, 30 (trinta) dias, sendo
entao submetido a identificapao especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em
formulario prdprio.

7 8 4 A identificagao especial sera exigida, tamb6m, do candidato cujo documento de identificapao gere
duvidas quanto a fisionomia, a assinatura, a condigSo de conservapao do documento e/ou a propria
identificapao.

7.9 N3o havera segunda chamada ou repetigao de prova.
7.9.1 O candidato nao podera alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realizagao da prova como

justificativa de sua aus£ncia.
7.9.2 O nao comparecimento as provas, qualquer que seja o motivo, caracterizara desistencia do

candidato e resultara em sua eliminagao do Concurso Publico.
7.10 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Publico - o que e de interesse publico e,

em especial, dos proprios candidatos - bem como sua autenticidade, sera conferida a identificagSo
dos candidatos mediante a apresentagao de documento de identidade e a cdpia manuscrita de
frase que consta das instrugdes da capa do caderno de quest6es, para posterior exame
grafotacnico.

7.10.1 Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrigao da copia manuscrita da frase, o
candidato devera apor sua assinatura, em campo especifico. por tres vezes.
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7.10.2 Podera ser excluido do Concurso Publico o candidato que se recusar a transcrever a frase contida
nas instrugoes da capa do cademo de questoes.

7.11 Para as Provas, o unico documento v£lido para a corregao da prova 6 a Folha de Respostas cujo
preenchimento sera de inteira responsabilidade do candidato, que devera proceder em
conformidade com as instrugftes especificas contidas na capa do Caderno de Questdes. Em
hipotese alguma havera substituigao da Folha de Respostas por erro do candidato.

7 11.1 Nao dever£ ser feita marca fora do campo reservado ds respostas ou d assinatura, pois qualquer
marca poderd ser lida pelas leitoras 6ticas, prejudicando o desempenho do candidato.

7.11.2 Os prejufzos advindos de marcag6es feitas incorretamente na Folha de Respostas serdo de inteira
responsabilidade do candidato.

7.11.3 Neio serdo computadas questfles n2o assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura, ainda que legivel.

7.12 O candidato dever& comparecer ao local de reafizagSo das provas munido de caneta esferografica
de material transparente de tinta preta ou azul, al6m da documentagSo indicada no item 7.8 deste
Capitulo.

7.12.1 O candidato devera preencher os alvSolos. na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta
esferografica de material transparente de tinta preta ou azul.

7.13 0 candidato, ao terminar a prova, entregara ao fiscal da sala o caderno de questfies e a Folha de
Respostas personalizada.

7.14 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realizagao das
provas, a Prova de Redagao devera ser feita pelo prdprio candidato. a mao, em letra legIvel, com
caneta esferografica de material transparente de tinta preta ou azul, nao sendo permitida a
interference e/ou participagSo de outras pessoas.

7.14.1 No caso de auxilio para transcrigao das provas sera designado urn fiscal devidamente treinado
para essa finalidade

7.14.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato devera ditar todo o seu texto da Redagao
e/ou Prova Pratica - Pega Processual ao fiscal, especificando oralmente, ou seja, soletrando a
grafia das palavras e todos os sinais graficos de pontuagao

7 15 Durante a realizagao das Provas nao sera permitida qualquer consulta ou comunicagSo entre os
candidatos, nem a utilizagao de livros, codigos, manuais, impressos ou quaisquer anotagdes.

7.16 O candidato devera conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em
especial seu nome. numero de inscrigao, numero do documento de identidade.

7.17 MotivarSo a eliminagao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das sang6es penais
cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras
relativas ao Concurso, aos comunicados. as Instrugoes ao Candidato ou as Instrugoes constantes

i

da prova, bem como o tratamento indevido e descortes a qualquer pessoa envolvida na aplicagao
das provas.

7.17.1 Por medida de seguranga os candidatos deverao deixar as orelhas totalmente descobertas, a
observagSo dos fiscais de sala. durante a realizagao das provas

7.17.2 Nao sera permitida a utilizagSo de lapis, lapiseira, marca texto ou borracha.
7.18 Sera excluido do Concurso Publico o candidato que:
a) apresentar-se apos o horario estabelecido, nao se admitindo qualquer tolerancia;
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocagao oficial;
c) nao comparecer as provas, seja qual for o motivo alegado;
d) nao apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas:

- Para a carreira de Delegado de Pollcia - antes decorridas 2 (duas) horas do inicio da Prova
Objetiva e antes de decorridas 3 (tr£s) horas do inicio da Prova Pratica - Pega Processual.

- Para as carreiras de Agente Policial e de Oficial Policia Civil - antes de decorridas 3 (tres) horas
do inicio da Prova Objetiva e Redagao.

g) fizer anotagao de informagSes relativas as suas respostas no comprovante de inscrigao ou em
qualquer outro meio, que nao o autorizado pela Fundagao Carlos Chagas no dia da aplicagao das
provas,

h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questoes ou outros
materials nao permitidos;

i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte,
j) langar mao de meios illcitos para a execugao das provas;
k) nao devolver integralmente o material recebido;
I) for surpreendido em comunicagSo com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotagao,

impresso nao permitido ou maquina calculadora ou similar;
m) estiver fazendo uso de qualquer esp£cie de reldgio e qualquer tipo de aparelho eletronico ou de

comunicagao (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares),
bem como protetores auriculares e fones de ouvido;

n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
7.19 0 candidato, ao ingressar no local de realizagao das provas, devera manter desligado qualquer

aparelho eletronico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos
de vibragao e silencioso.

7 19.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realizagao da prova, nao levar quaisquer dos aparelhos
indicados nas alineas "1” e "m”, item 7.18. Caso seja necessario o candidato portar algum desses
aparelhos eletromcos, estes deverao ser acondicionado§, no momento da identificapao, em
embalagem especifica a ser fornecida pela Fundagao Carlos Chagas exclusivamente para tal fim,
devendo a embalagem, lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicagao
da prova. sob pena de ser excluido.

7.19 2 £ aconselhavel que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

7.20 Sera, tamb6m, excluido do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em seu bolso
ou bolsa/mochila os aparelhos eletrdnicos indicados nas alineas T e "m", item 7.18 deste Capitulo,
ap6s o procedimento estabelecido no item 7.19.1 deste Capitulo.

7.21 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bones, chap£us, gorros
ou similares, oculos escuros e protetores auriculares, serao acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala, onde deverSo permanecer ate o termino da prova.

7.21.1 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da AdministragSo n3o se responsabilizarSo
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrdnicos ocorridos no local de
realizagao das provas, nem por danos neles causados.

7.22 No dia da realizagao das provas, na hipdtese de o nome do candidato nSo constar nas listagens
oficiais relativas aos locais de prova indicados no Cartao Informative, a Fundagao Carlos Chagas
proceder^ a inclusSo do candidato, desde que apresente o boleto banc£rio com comprovagSo de
pagamento, mediante preenchimento de formulario especifico.

7.22.1 A inclus^o de que trata o item 7.22 sera realizada de forma condicional e sera analisada pela
Fundagao Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova Objetiva. com o intuito de verificar a
pertinencia da referida inscrigao.

7.22.2 Constatada a improcedencia da inscrigao, essa sera automaticamente cancelada e considerados
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nulos todos os atos dela decorrentes.
7.23 Por medida de seguranga do certame poderao ser utilizados, a qualquer momenta, detectores de

metais nas salas de prova, banheiros e em qualquer dependencia do local de prova.
7.24 Distribuidos os Cadernos de Questaes aos candidatos e, na hipotese de se verificarem falhas de

impressSo, a Fundagao Carlos Chagas tomara as providencias necess^rias, antes do inlcio da
prova, para:

r

a) substituir os Cadernos de Questaes defeituosos;
b) em nao havendo numero suficiente de Cadernos para a devida substituigao, procedera a leitura

dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, urn Caderno de Questaes completo;
7.24.1 Se a ocorr£ncia for verificada apbs o inlcio da prova, a Fundagao Carlos Chagas estabelecera

prazo para reposigao do tempo usado para regularizagao do caderno.
7.25 Havera, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam

acompanhar o tempo de prova.
7.26 A inviolabilidade do sigilo das provas sera comprovada no momenta de romper-se o lacre das

caixas de provas mediante termo formal e na presenga de 3 (tr£s) candidatos nos locais de
realizagao das provas.

7.27 Quando, ap6s a prova, for constatado, por meio eletrbnico, estatlstico, visual, grafotagico ou por
investigagSo policial, ter o candidato utilizado processos ilfcitos, sua prova sera anulada e o
candidato sera automaticamente eliminado do Concurso.

7.28 NSo havera, por qualquer motivo, prorrogapao do tempo previsto para a aplicagao das provas em
razSo de afastamento do candidato da sala de prova.

7.29 Em nenhuma hipbtese sera realizada qualquer prova fora do local, data e horario determinados.

7.30 Os 3 (tr&s) ultimos candidatos deverao permanecer nas respectivas salas at6 que o ultimo
candidato entregue a prova.

7.31 Por razoes de ordem tecnica, de seguranpa e de direitos autorais adquiridos, nao serSo fornecidos
exemplares dos Cadernos de Questaes a candidates ou a instituigoes de direito publico ou privado,
mesmo apos o encerramento do Concurso. O candidato devera consultar o Cronograma de Provas
e Publicagoes (Anexo II), para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgagSo das
questaes da Prova Objetiva dos gabaritos e/ou dos resultados.

7.31.1 As questaes da Prova Objetiva (para a carreira de Delegado de Policia) e da Prova Objetiva e
Redapao (para as carreiras de Agente de Policia e Oficial de Policia Civil) estarSo disponlveis no
site www.concursosfcc com.br ate o ultimo dia para interposigao de recursos referentes ao
Resultado das respectivas provas.

8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
8 1 Para cada urn dos cargos do concurso, as provas serao estatisticamente avaliadas, de acordo com

o desempenho do grupo a elas submetido.
8.2 As provas objetivas serao corrigidas por meio de processamento eletronico.
8 3 Considera-se grupo o total de candidatos presentes as provas objetivas do respectivo cargo.
8 4 Na avaliapSo de cada prova ser& utilizado o escore padronizado, com media igual a 50 (cinquenta)

e desvio padrao igual a 10 (dez).
8 5 Esta padronizagao das notas de cada prova tern por finalidade avaliar o desempenho do

candidato em relagao aos demais, permitindo que a posigSo relativa de cada candidate reflita sua
classificagao na prova. Na avaliagSo das provas do Concurso:

a) e contado o total de acertos de cada candidato em cada prova;
b) sao calculadas a media e o desvio padrao dos acertos de todos os candidatos em cada prova;
c) e transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). Para isso,

calcula-se a diferenga entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a rrtadia de acertos do
grupo na prova ( X ), divide-se essa diferenga pelo desvio padrao (s) do grupo da prova, multiplica-
se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), de acordo com a formula:

A ~ x
NP = x ? o + so

s

NP = Nota Padronizada
A = Numero de acertos do candidato
x = Media de acertos do grupo
s = Desvio padrao

d) 6 multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;
e) sao somadas as notas padronizadas (ja multiplicadas pelos pesos respectivos) de cada prova,

obtendo-se, assim, o total de pontos de cada candidato.
8 6 Para todos os cargos, a Prova Objetiva tera carater eliminatorio e classificatario, considerando-se

habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 180 (cento e oitenta).
8.7 Os candidatos n2o habilitados na Prova Objetiva serao excluidos do concurso.

9. DA PROVA DE REDAQAO
9.1 A Prova de Redaglio para as carreiras de Agente de Policia e Oficial de Policia Civil ser3 aplicada

no mesmo dia e horSrio da Prova Objetiva.
9 2 Somente serao corrigidas as Provas de Redagao dos candidatos habilitados na Prova Objetiva, na

forma do Capitulo 8 deste Edital, que estejam mais bem classificados conforme quadro a seguir, e
a de todos os candidatos com defictancia, inscritos na forma do Capitulo 5, e habilitados na forma
do Capitulo 8.

CARREIRA HABILITADOS NA PROVA OBJETIVA

Area de Lotagao Numero de corregdes

AGENTE DE POLlCIA

AL - 1 190
AL - II 150
AL - III 102
AL - IV 158
AL - I 84

OFICIAL DE POLiCIA
1-1< 48

i

a< 54
AL - IV 174

9.3 Todos os candidatos que estiverem empatados em numero de pontos, correspondent© a ultima
posigSo de classificagao, terSo suas Provas de RedagSo corrigidas, conforme quadro acima.
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9 4 Os candidates nao classificados no limite do estabelecido no item 9.2 deste Capftulo serSo

exclufdos do Concurso.
9.5 Na Prova de Redagao, o candidate devera desenvolver um texto dissertativo a partir de uma umca

proposta , sobre assunto de interesse geral. Considerando-se que o texto constitui uma unidade, os
itens discriminados a seguir serSo avaliados em estreita correlagao:

9 5 1 Conteudo- ate 40 (quarenta) pontos
a) perspectiva adotada no tratamento do tema;
b) capacidade de anaiise e senso critico em relagao ao tema proposto;
c) consistency dos argumentos, clareza e coerSncia no seu encadeamento.
9.5.1.1 A nota sera prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluida

em meio a divagagoes e/ou colagem de textos e de questoes apresentados na prova.
9 5 2 Estrutura - ate 30 (trinta) pontos:
a) respeito ao gdnero solicitado;
b) progressao textual e encadeamento de ideias;
c) articulagao de frases e paragrates (coesdo textual).
9.5.3 Expressao - ate 30 (trinta) pontos
9.5.3.1 A avaliagao da expressao nao sera feita de modo estanque ou mecanico, mas sim de acordo com

sua estreita correlagao com o conteudo desenvolvido. A avaliagao sera feita considerando-se:
a) desempenho linguistico de acordo com o nlvel de conhecimento exigido para o Cargo;
b) adequagao do nfvel de linguagem adotado a produgao proposta e coerbncia no uso;
c) domfnio da norma culta formal, com atengao aos seguintes itens: estrutura sintatica de oragbes e

perfodos, elementos coesivos. concordance verbal e nominal; pontuagao; regencia verbal e
nominal; emprego de pronomes; flexbo verbal e nominal; uso de tempos e modes verbais; grafia e
acentuagao.

9 6 Na aferigao do criterio de corregao gramatical, por ocasiao da avaliagao do desempenho na Prova
de Redagao, os candidates devem usar as normas ortograficas em vigor a partir de 1 de janeiro de
2016. implementadas pelo Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa.

9.7 Sera atribuida nota ZERO a Prova de Redagao que:
a) fugir a modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar texto sob forma nao articulada verbalmente (apenas com desenhos, numeros e

palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificagao do candidate;
e) estiver em branco;
f) apresentar letra ilegivel e/ou incompreensivel.
9.7. 1 Na Prova de Redagao, a folha para rascunho no Caderno de Provas sera de preenchimento

facultativo. Em hipbtese alguma o rascunho elaborado pelo candidate sera considerado nacorregao pela banca examinadora.
9.8 Na Prova de Redagao deverSo ser rigorosamente observados os limites minimo de 20 (vinte)

linhas e maximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuidos a Redagao.
i - .9 9 A Prova de Redagao tera cateter eliminatorio e classificatbrio e sera avaliada na escala de 0 (zero)

a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidate que nela obtiver nota igual ou superior
a 50 (cinquenta).

9.10 O candidate nao habilitado sera excluido do Concurso.
9.11 Da publicagao do resultado constarbo apenas os candidates habilitados, por area de lotagao.

10. DA PROVA PRATICA - PEQA PROCESSUAL
10 1 A Prova Pratica - Pega Processual para a carreira de Delegado de Policia sera aplicada no dia19/11/2017, no perlodo da Manha, em local a ser posteriormente divulgadd por meio de Edital de

Convocagbo Especffico.
10.2 Para a Prova Pratica - Pega Processual serao convocados os candidates habilitados na forma do

Capftulo 8 deste Edital, que estejam mais bem classificados, por area de lotagao, conforme quadro
a seguir. e a de todos os candidates com deficibncia, inscritos na forma do Capftulo 5, e habilitados
na forma do Capftulo 8.

CARREIRA
• y :i.;' I

HABILITADOS NA PROVA OBJETIVA
* Vt \ :

'
: l

' \ 11‘ III =:in .H ^ W ' '
Area de Lotagao Numero de Corregoes

DELEGADO DE POLICIA

AL - I 34
AL - II 26
AL - II I 26
AL - IV 34

10.3 A Prova Pratica - Pega Processual, de carater eliminatbrio e classificatbrio, consists na
elaboragbo de Pega Processual relacionada aos Conteudos Programaticos de Conhecimentos
Especfficos da carreira de Delegado de Polfcia, constantes no Anexo I desse Edital.10 4 Na execugbo da Prova Pratica - Pega Processual, os candidates poderSo consultar a legislagao
desacompanhada de anotagao ou comentario, vedada a consulta a obras doutrinarias, sumulas e
orientagao jurisprudence, material este que sera submetido a inspegbo durante a realizagao
destas provas, por equipe designada pela Fundagao Carlos Chagas.

10.5 Os candidates deverao trazer os textos de legislagao com as partes nbo permitidas ja isoladas, por
grampo ou fita adesiva. de modo a impedir completamente a visualizagao das partes nbo
permitidas, sob pena de nSo poder consultar tais textos legislatives.

10.6 £ vedado o uso de computador, notebook, pager , telefone celular ou equipamento similar, devendo
o candidate utilizar caneta esferografica de material transparente de tinta preta ou azul, vedado ouso de Ifquido corretor de texto ou caneta hidrogtefica fluorescente.

10.7 Salvo em caso de candidate que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realizagao dasprovas, a Prova Pratica - Pega Processual devera ser feita pelo prbprio candidate, a mbo, em letra
legfvel, com caneta esferografica de material transparente de tinta preta ou azul, nao sendo
permitida a interferSncia e/ou participagSo de outras pessoas.

10.8 No caso de auxflio para transcrigao da prova sera designado um fiscal devidamente treinado para
essa finalidade.

10.8 1 Somente quando devidamente autorizado, o candidate devera ditar todo o seu texto da Prova
Pratica - Pega Processual ao fiscal, especificando oralmente, ou seja, soletrando a grafia das
palavras e todos os sinais graficos de pontuagao.

10 9 A Prova Pratica - Pega Processual sera avaliada em conformidade com os seguintes criterios, em
estreita correlagSo: o domfnio tacnico do conteudo aplicado, considerando as especificidades das
questees propostas, a corregao gramatical e a adequag3o vocabular, tendo em vista os
mecanismos basicos de constituigSo do vemaculo e os procedimentos de coesSo e argumentagao.10.10 Na aferigao do criterio de corregao gramatical, os candidates devem usar as normas ortograficasem vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, implementadas pelo Acordo Ortografico da LfnguaPortuguesa.
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10.11 Sera atribuida nota zero a Prova Pratica -Pega Processual que:
a) for assinada fora do local apropriado;
b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma,
possibilite a identificagao do candidato (por exemplo: assinatura, tragos, desenhos, rabiscos etc.);
c) apresentar texto sob forma nao articulada verbalmente (apenas com desenhos, numeros e
palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado;
c) estiver em branco;
d) apresentar abordagem incorreta do conteudo solicitado;
e) apresentar letra ilegivel e/ou incompreensivel;
f) fugir ao tema proposto. — • • 1

10.12 Em hipotese alguma o rascunho elaborado pelo candidato sera considerado na corregao pela
Banca Examinadora.

10 13 A Prova Pratica - Pega Processual serS avaliada em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
10 14 Sera considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).
10.15 A grade de corregao contendo a resposta esperada pela Banca, a resposta apresentada e a

pontuagao obtida pelo candidato, segundo os criterios estabelecidos, serao divulgados por ocasiao
da Vista da Prova Pratica - Pega Processual

10.16 A nominata dos candidatos aprovados na Prova Pratica - Pega Processual sera publicada
oportunamente por meio de edital prdprio, assim como sua a convocapao para a Prova Oral.

10.17 O candidato nao habilitado na Prova Pratica - Pega Processual sera excluido do Concurso.

11. DA PROVA PRATICA DE DIGITAQAO PARA O CARGO OFICIAL DE POLICIA CIVIL- 2a FASE

11.1 A Prova Pratica de Digitagao para o cargo de Oficial de Policia Civil sera aplicada no dia
10/12/2017.

11.2 Todos os candidatos habilitados na Prova de Redagao, na forma do Capitulo 9, serao convocados
para a Prova Pratica de Digitagao.

11.3 Os demais candidatos serao excluidos do Concurso.
11.4 A Prova Pratica de Digitagao constara de cdpia de texto impresso, em microcomputador, em editor

de texto Word for Windows, versao 2003 ou superior. Sera utilizado teclado padrao ABNT2
ou ABNT2.

11.4.1 A Prova Pratica de Digitagao sera avaliada quanto a produpao e erros (nCimero e tipo de erros
cometidos na transcrigao).

11.4.2 Em princlpio, a nota 100 (cem) sera atribuida a transcrigao sem erros, em que o candidato tenha
produzido, no minimo, 780 (setecentos e oitenta) toques liquidos em 6 (seis) minutos, ou seja, 130
(cento e trinta) toques liquidos por minuto, conforme tabela a seguir;

TL (toques liquidos) Minimo de Nota Mdxlma

130 100
124 90
118 80
112 70
106 60
100 50

Menor que 100 zero

11.4.3 Os toques liquidos serao calculados levando-se em conta, no tempo estipulado, o numero de
toques brutos, diminuindo-se os erros cometidos, segundo a formula: i

TB - ERROS
TL

MINUTOS
onde:
TL = toques liquidos por minuto
TB = toques brutos
ERROS = descontos por erros cometidos

11.4. 4 Os toques liquidos serao calculados levando-se em conta. no tempo estipulado, o numero de
toques brutos, diminuindo-se os erros cometidos, segundo a formula:

11.4.5 Os toques brutos correspondem a totalizagao do numero de toques dado pelo candidato, incluindo
virgulas, espagos, pontos, acentuagoes e mudangas de paragrafo.

11.4.5 Os erros serao observados toque a toque, comparando-se a transcrigao feita pelo candidato com o
texto original, considerando-se 1 (urn) erro cada uma das seguintes ocorrencias:

a) inversao de letras; omissao e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos
errados; duplicagao de letras,

b) falta de espago entre palavras; espago a mais entre palavras e letras;
c) falta ou uso indevido de maiusculas;
d) tabulagSo desigual; falta de tabulagSo e colocagSo de tabulagao onde nao existe.
11.5 A Prova Pratica de Digitagao tera carater exclusivamente eliminaterio, nao influindo na

classificagao do candidato e sera avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-
se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).

11.6 Obedecidos os criterios de avaliagao, aos candidatos habilitados sera atribuida nota 100 (cem) e
aos nSo habilitados sera atribuida nota 0 (zero).

117 O candidato n3o habilitado sera excluido do concurso.
11.8 Da publicagSo constar3o apenas os candidatos habilitados.

12. DA PROVA ORAL PARA A CARREIRA DE DELEGADO DA POLICIA CIVIL - 2a FASE
12.1 Dos candidates a carreira de Delegado de Policia habilitados na 1s Fase, serao convocados para a

2a Fase - Prova Oral, todos os candidatos habilitados na Prova Ptetica - Pega Processual.
12 2 Os candidatos n3o convocados para a 2a Fase - Prova Oral ser3o excluidos do Concurso.
12.3 A Prova Oral sera realizada em datas. hor&rios e local que constarao de Edital de ConvocagSo

especifico, tendo a participagSo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
12.4 A Prova Oral, de carater classificaterio e eliminaterio, consists da arguigao dos candidatos

versando sobre as disciplinas juridicas de Direito Penal e de Direito Processual Penal, conforme
programas apresentados no Anexo I do presente Edital.

12.5 Os temas de arguigSo serSo organizados em pontos a serem sorteados, na ocasiSo de sua
realizagSo.

12.6 As Provas Orais serSo realizadas em sessao publica e registradas em gravagSo de audio ou por
qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodugao.

12.7 Os candidatos n£o poderSo fazer qualquer anotagao, gravagSo de som ou video das suas
apresentag6es ou de outros candidatos.
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12 8 Os candidatos ser^o avaliados por Banca Examinadora que atribuird nota de 0 (zero) a 100 (cem),

cada Examinador, considerando a capacidade teorica e prdtica de fundamentagdo juridica. As
notas serao consignadas em cedula assinada e colocada em envelope lacrado ate a data da
apuragdo das notas.

12.9 Cada Examinador dispora de ate 15 (quinze) minutos cada para a arguigdo de cada candidato,
sendo vedada ao candidato qualquer tipo de consulta durante a arguigdo

12.10 Na corregao e julgamento das provas orais, a Banca Examinadora atribuird, para cada disciplina
juridica, notas de 0 (zero) a 100 (cem), considerando a capacidade tedrica e pratica de
fundamentagdo juridica

12.11 A nota final da prova Oral sera o resultado da mddia aritmdtica das notas atribuidas por cada
examinador. Serao considerados aprovados na Segunda Fase os candidatos que tiverem media
igual ou superior a 60 (sessenta).

12.12 A nominata dos candidatos aprovados nas Provas Orais sera publicada oportunamente por meio
de edital prdprio, ficando assegurado ao candidato acesso presencial d gravagdo de suas proprias
provas, apds identificagdo mediante apresentagao de documento de identidade, original e com foto
e assinatura de termo de vista de prova.

12.13 Sao validas para a 2a Fase, no que se aplicarem, as normas de seguranga constantes do presente
Edital previstas no Capitulo 7.

12.14 Os candidatos nSo habilitados nesta fase serao automaticamente excluidos do concurso.

13. DA CLASSIFICAQAO FINAL DOS CANDIDATOS
13.1 Para a carreira de Delegado de Policia , a nota final de cada candidato sera igual a soma das

notas obtidas na Prova Objetiva com a nota da Prova Pratica - Pega Processual e com a nota da
Prova Oral

13.2 Os candidatos serdo habilitados, por ordem decrescente da nota final, por Area de Lotagao.
13.3 Na hipotese de igualdade de nota final tera preferSncia, para fins de desempate. o candidato que.

apos observancia do Paragrafo Unico do art. 27 da Lei n°. 10.741/06 (Lei do Idoso), considerada,
para esse fim, a data limite de corregao dos dados cadastrais estabelecida no Capitulo 7 deste
Edital - sucessivamente:

a) obtiver maior nota na Prova Pratica - Pega Processual;
b) obtiver maior nota na Prova Oral;
c) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Lingua Portuguesa;
d) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Histdria e Geografia do Amapd;
e) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Direito Penal;
f) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Direito Processual Penal;
g) tiver maior idade;
h) tiver exercido efetivamente a fungao de jurado, nos termos do art. 440 do Codigo de Processo

Penal, no periodo compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei n° 11.689/2008 e a data
de termino das inscrigdes para este concurso.

13.4 O resultado final para o cargo de Delegado de Policia sera divulgado por meio de Listas de
Classificagdo por drea de lotagao, contendo a classificagdo de todos os candidatos habilitados nas
formas descritas nos Capitulos 8, 10 e 12, observadas as listas correspondentes d reserva de
vagas aos candidatos com deficidncia.

13.5 Dentre os candidatos que concorrerem as vagas reservadas as pessoas com deficiencia, em
conformidade com o Capitulo 5 deste Edital, serao considerados aprovados todos os candidatos
habilitados nas formas descritas nos Capitulos 8 , 10 e 12.

13 6 Para as carreiras de Agente de Policia e Oficial de Policia Civil, a nota final de cada candidato
sera igual a soma da nota obtida na Prova Objetiva com a nota da Prova de Redagdo.

13.7 Os candidatos serdo habilitados, por ordem decrescente da nota final, por Area de Lotagao.
13.8 Na hipotese de igualdade de nota final tera preferencia, para fins de desempate, o candidato que.

apds observancia do Paragrafo Unico do art. 27 da Lei n°. 10.741/06 (Lei do Idoso), considerada,

para esse fim. a data limite de corregao dos dados cadastrais estabelecida no Capitulo 7 deste
Edital - sucessivamente:

a) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Lingua Portuguesa;
b) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Histdria e Geografia do Amapd;
c) obtiver maior nota na Prova de Redagdo;
d) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Nogoes de Direito Penal;
e) obtiver maior numero de acertos nas questdes de Nogoes de Direito Processual Penal;
f) . tiver maior idade;
g) tiver exercido efetivamente a fungao de jurado, nos termos do art. 440 do Codigo de Processo

Penal, no periodo compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei n° 11.689/2008 e a data
de termino das inscrigdes para este concurso.

13.8 O resultado final do concurso serd divulgado por meio de Listas de Classificagdo por cargo, por
area de lotagdo, contendo a classificagdo de todos os candidatos habilitados nas formas descritas
nos Capitulos 8 e 9 (para o cargo de Agente de Policia) e nas formas descritas nos Capitulos 8, 9 e
11 (para o cargo de Oficial de Policia Civil), observadas as listas correspondentes d reserva de
vagas aos candidatos com deficiencia.

13.9 Para todos os cargos, dentre os candidatos que concorrerem as vagas reservadas ds pessoas com
deficiencia, em conformidade com o Capitulo 5 deste Edital, serdo considerados aprovados todos
os candidatos habilitados nas formas descritas nos Capitulos 8 e 9 (para o cargo de Agente de
Policia) e nas formas descritas nos Capitulos 8, 9 e 11 (paramo cargo de Oficial de Policia Civil).

13 10 Da divulgagao dos resultados constardo apenas os candidatos habilitados.

14. DOS RECURSOS REFERENTES AS 1a e 2a FASES DAS CARREIRAS DE DELEGADO DE
POLICIA E OFICIAL DE POLICIA CIVIL E A 1a FASE DA CARREIRA DE AGENTE DE POLICIA.

14.1 Sera admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isengdo do valor da inscrigdo;
b) ao indeferimento da condigdo de candidato com deficiencia e/ou solicitagdo especiais;
c) d aplicagdo das Provas Objetiva, Redagao, Prova Pratica, Prova de Digitagao e Prova Oral;
d) ds questdes das provas e gabaritos preliminares;
e) ao resultado das provas.
14 2 Os recursos deverdo ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias uteis apds a ocorrdncia do evento

que Ihes der causa, tendo como termo inicial o 1° dia util subsequente a data do referido evento.
14 2.1 Somente serdo considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se

referem.
14.2.2 Nao serao aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.

14.3 Os questionamentos referentes as allneas do item 14.1 deste Capitulo deverdo ser realizados,
exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 14.2.

14.3.1 Nao serao reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que ndo o estipulado no
item anterior.

14.4 Os recursos deverdo ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundagdo Carlos
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Chagas (www.concursosfcc.com br), de acordo com as instrugdes constantes na pdgina do
Concurso Publico.

14 4 1 Somente serao apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instrugoes contidas
neste Edital e no site da Fundagao Carlos Chagas.

14.4.2 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragdo ndo se responsabilizam por
recursos n3o recebidos por motivo de ordem tecnica dos computadores. falha de comunicagdo,
congestionamento das linhas de comunicagdo, falta de energia elbtrica. bem como outros fatores
de ordem tecnica que impossibilitem a transference de dados.

14.5 O candidate devera ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
14.6 Ndo serdo aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, e-mail ou outro meio que ndo seja o

especificado neste Edital.
14.7 Serd concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidates que

realizaram prova, no periodo recursal referente ao resultado preliminar das Provas.
14 8 Sera concedida Vista da Prova de Redagdo (carreiras Agente de Policia e Oficial de Policia Civil) e

da Prova Prdtica - Pega Processual (carreira Delegado de Policia) a todos os candidates que
tiveram a Prova de Redagao ou Prova Prdtica - Pega Processual corrigida, conforme Capitulos 9 e
10 deste Edital, no periodo recursal referente ao resultado preliminar das Provas.

w

14.9 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Redagao sera realizada no site da Fundagdo
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), em data e horario a serem oportunamente divulgados.
As instrugoes para a vista das folhas de respostas das respectivas provas estardo disponlveis no
site da Fundagao Carlos Chagas.

14.10 A Banca Examinadora constitui ultima instdncia para recurso, sendo soberana em suas decisdes,
razao pela qual ndo caberdo recursos adicionais.

14.11 O gabarito divulgado poderd ser alterado, em fungao dos recursos interpostos, e as provas serao
corrigidas de acordo com o gabarito oficial defimtivo.

14.12 Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) a(s) questdo(Oes) eventualmente anulada(s)
sera(ao) atribuldo(s) a todos os candidates presentes a prova. independentemente de formulagdo
de recurso.

14.13 No que se refere a Prova de Redagao, a pontuapao e/ou classificapao apresentada nos resultados
preliminares poderdo sofrer alteragdes em fungao do julgamento de recursos interpostos, podendo
haver exclusao ou inclusao de candidates.

14.14 Na ocorrdncia do disposto nos itens 14.11, 14.12 e 14.13 e/ou em caso de provimento de recurso,
podera ocorrer a classificagdo/desclassificagao do candidate que obtiver, ou ndo, a nota minima
exigida para a prova.

14.15 Serao indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora:
b) que estejam em desacordo com as especificagdes contidas neste Capitulo;
c cuja fundamentagao nao corresponda a questao recorrida;
d} sem fundamentagao e/ou com fundamentagao inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
e) encammhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online".
14.16 No espago reservado as razdes do recurso fica VEDADA QUALQUER IDENTIFICAQAO (nome do

candidate ou qualquer outro meio que o identifique). sob pena de ndo conhecimento do recurso.
14 17 Admitir-se-a urn unico recurso por candidate para cada evento referido no item 14.1 deste Capitulo,

devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
14.18 As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serdo levadas ao

conhecimento de todos os candidates inscritos no Concurso por meio do site da Fundagao Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br), ndo tendo qualquer carater diddtico, e ficardo disponlveis pelo
prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgagdo.

15. DAS DEMAIS FASES - CARREIRAS DE DELEGADO DE POLICIA; AGENTE DE POLiCIA E
OFICIAL DE POLICIA fclVIL

15.1 EXAME DE APTIDAO FISICA, DE CARATER ELIMINATORIO
a) Carreira de Delegado de Policia: Serao convocados para a 3a Fase - Exame de Aptiddo

Fisica, os candidates Aptos na 2a Fase -Prova Oral.
b) Carreira de Agente de Policia: Serdo convocados para a 2a Fase - Exame de Aptiddo

Fisica, os candidates Aptos na 1a fase - Prova Objetiva e redagao.
c) Carreira de Oficial de Policia Civil: Serao convocados para a 3a Fase - Exame de Aptidao

Fisica, os candidates Aptos na 2a Fase - Prova de Digitagao.
15.1.1 A convocagao a que se referem as alfneas anteriores serao feitas em datas a serem

divulgadas em Edital Convocatorio publicado no Diario Oficial do Estado e no enderego
eletromco: www.sead.ap.qov.br e ocorrera na cidade de Macapa-AP

15.1.2 Quando convocado o candidate devera comparecer em data, local e horario a serem
determinados, com roupa apropriada para a pratica de educagao fisica, munido de
atestado medico (original ou c6pia autenticada em cartorio), emitido no prazo maximo
de 30(trinta) dias antes da realizagdo do teste no qual devera constar expressamente a
afirmagao de que o candidate esta apto a realizar as atividades fisicas descritas no item
15.1.6 deste Edital.

15.1.3 O Exame de Aptidao Fisica tera carater unicamente eliminatorio e o candidate sera
considerado APTO ou INAPTO, tendo em vista a capacidade minima necessaria para
suportar, fisica e organicamente, as exigdncias do Curso de Formagao, referidas no item
15.5 deste Edital, e para o desempenho eficiente das fung6es policiais, devido a natureza
das carreiras.

15 14 Os casos de alteragoes organicas (estados menstruais, indisposigoes, cdibras, contusdes,
etc.), bem como qualquer outra condigdo que impossibilite o candidate de submeter-se aos
testes ou diminua sua capacidade fisica e/ou organica, nao serdo levados em consideragao
e. portanto, nenhum tratamento diferenciado serb concedido.

15.1.5 Os trajes e calgados para a realizagao do Exame de Aptidao Fisica serdo de livre escolha
dos candidates.

15.16 O Exame de Aptidao Fisica constara de 4 (quatro) testes prbticos, especificados a seguir:
a) Teste de equilibrio,

b) Teste de abdominais;
c) Teste em barra fixa;
d) Teste de resistencia aerobica (Teste de Cooper): corrida de 12 (doze) minutes.

15.1.7 O candidate considerado INAPTO em urn dos quatro testes fisicos relacionados no subitem
anterior estara eliminado do Concurso, nao podendo, inclusive, permanecer no local de
realizagao dos testes subsequentes.

15.1.8 O Exame de Aptidao Fisica obedecerd a ordem prevista, especificada no subitem 15.1.6
15.1.9 Em todos os dias de realizagao dos testes fisicos, o candidate devera comparecer ao local e

no hordrio designado para sua realizagdo, munido de original de documento oficial de
identidade, do atestado mddico (original ou cdpia autenticada em cartdrio) e devidamente
trajado para realizagdo dos referidos testes.
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b)

15.1.10.1

15.1.10.2

15 1.10.3

15.1 10.4

15.1.11
a)

b)

15.1 11.1

15.1.11.2
a)
b)

15.1.11.3

15.1.11.4

15.1.12
15.1.12.1

a)

b)

C)

15.1.12.2

15.1.12.3
a)

b)
c)

. cl )
15.1 12.4

a)

b)
15.1.12.5

15.1.13.
15.1 13.1

a)
b)

15.1. 13.2

15.1.13.3

15.1.13 4
a)
b)

c)

d)
15.1 13.5

O Teste de equih'brio, para os candidatos de ambos os sexos, consistira de:
PosigSo inicial: no solo, em pe. descalgo, pds paralelos antes da trave de equilfbrio.
Execugao: o candidato devera caminhar, apoiando calcanhar e ponta de p6, sobre uma
trave de equillbrio com as dimensdes de 4 metros de comprimento, 30 centlmetros de altura
e 10 centlmetros de largura at6 a sua metade; quando atingir esse ponto devera executar
urn giro de 90 graus e caminhar lateralmente, ate o final do percurso, no tempo maximo de
5(cinco) minutos.
Nao ser£ permitido ao candidate, quando da realizagSo do teste de equillbrio, tocar com o(s)
pe(s) o solo, ou com a(s) mao(s) o solo ou a trave apos o inlcio da prova, bem como receber
qualquer tipo de ajuda fisica ou qualquer outro artificio para seu auxllio no teste.
A performance minima exigida esta apresentada no quadro abaixo:

TESTE DE EQUIUBRIO
CANDIDATO DISTANCIA MINIMA EXIGIDA
Masculino 4,00 metros
Feminine 4,00 metros

Sera concedida uma segunda tentativa ao candidato que nao obtiver o desempenho minimo
na primeira.
O candidato que n3o atingir a performance minima estabelecida no subitem 15.1.10.2, na
segunda tentativa, sera considerado INAPTO e estara eliminado do Concurso.
O Teste de abdominais, para os candidatos de ambos os sexos, consistira de:
Posigao inicial: O candidato deitara em posigSo decubito dorsal sobre uma superficie plana

com os dedos das maos entrelagados na nuca, os joelhos flexionados formando um angulo
inferior a 90 graus, a planta dos pes em contato com o solo e afastados ate a largura dos
ombros. O avaliador devera manter os pes do candidato em contato com o solo e presos
para nao escorregar.
Execugao: O candidato elevara as costas do solo, flexionando o tronco e o quadril at£ os
cotovelos tocarem nos joelhos, voltando a posigao inicial, repetindo o movimento tao
depressa e tantas vezes quantas forem possiveis ate atingir a performance minima descrita
no subitem 15.1.11.2 no tempo maximo de 60 (sessenta) segundos.
N3o sera permitido ao candidato, quando da realizagSo do Teste de abdominal, receber
qualquer tipo de ajuda ffsica ou qualquer outro artificio para seu auxilio no teste.
A performance minima exigida no Teste de abdominal esta apresentada abaixo:
Masculino - 20 (vinte)
Feminino - 15 (quinze)
Sera concedida uma segunda tentativa ao candidato que nao obtiver o desempenho minimo
na primeira.
O candidato que nao atingir a performance minima, na segunda tentativa, sera considerado
INAPTO e estara eliminado do Concurso
Teste em barra fixa
Para o candidato do sexo masculino, o teste em barra fixa consistira de-
Posigao Inicial: o candidato devera dependurar-se na barra com pegada em pronagao
(dorso das maos voltado para o candidato), mantendo bragos estendidos e, quando
autorizado, devera iniciara execugao.
Execugao: iniciar o movimento com a flexao dos cotovelos ate que o queixo ultrapasse a
parte superior da barra, estendendo novamente os cotovelos e voltando a posigao inicial,
sendo assim considerado um movimento completo (uma flexao dos cotovelos). O
movimento s6 se completa com a total extensio dos cotovelos.
Repetigdes: o candidato devera repetir o exercicio 4 vezes.

i “ —
A nao extensao total dos cotovelos e inicio de nova execugao caracteriza movimento
incorreto e nao e computado na performance do candidato.
Nao sera permitido ao candidato quando da realizagao do teste em barra fixa:
Tocar com o(s) p£(s) no solo ap6s inicio das execugoes (6 permitida a flexao de perna(s)
para evitar o toque ao solo).
Receber qualquer tipo de ajuda fisica.
Utilizar qualquer artificio para protegao das maos (exceto para cobrir ferimentos).
Apoiar o queixo na barra.
Para o candidato do sexo feminino, o teste de barra fixa consistira de:
Posigao Inicial: o candidato devera dependurar-se na barra com pegada em pronagSo
(dorso das maos voltado para o candidato), mantendo bragos estendidos e, quando
autorizado, devera iniciar a execugao.
Execugao: a candidata devera permanecer 11 (onze) segundos na posigao indicada acima.

O candidato que nao atingir a performance minima, na segunda tentativa, sera considerado
INAPTO e estara eliminado do Concurso.
Teste de resist&ncia aerdbica (Teste de Cooper)
O teste de corrida de doze minutos, para os candidatos de ambos os sexos, consistira de:
Posigao inicial em pe: parado e atras da linha de partida marcada no solo, sem toca-la.
Execugao: ao sinal, o candidato devera percorrer a distancia minima exigida. no tempo
maximo de 12 minutos.

O candidato, durante os 12 minutos, devera deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir.
O inicio e o tarmino do teste serSo determinados pelo coordenador do teste por meio de
sinal sonoro.

Nao sera permitido ao candidato quando da realizagao do teste de resistencia aerobica:
Depois de iniciado o teste abandonar a pista sem a autorizagao do avaliador.
Deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo apds findos os doze minutos, sem a
autorizagao do avaliador.
Dar ou receber qualquer tipo de ajuda fisica (como puxar, empurrar, carregar, segurar na
mao, etc.).
Praticar qualquer ato de deslealdade com candidato concorrente.
A performance minima exigida esta apresentada nos quadros abaixo:

a) Masculino:

TESTE
FAIXA ETARIA

Corrida de ate 12 minutos

Ate 25 anos 2500 metros

De 26 a 30 anos 2400 metros
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b)

De 31 a 35 anos 2300 metros

De 36 a 40 anos 2200 metros

De 41 a 45 anos 2100 metros

De 46 anos ou mais 2000 metros

Feminino
TESTE

FAIXA ETARIA
Corrida de ate 12 minutos

Ate 25 anos 1900 metros

De 26 a 30 anos 1800 metros
De 31 a 35 anos 1700 metros
De 36 a 40 anos 1600 metros

De 41 a 45 anos 1500 metros
De 46 anos ou mais 1400 metros

15 1.13.6 O candidato que nSo atingir a performance minima estabelecida no subitem anterior nao
tera segunda tentativa, sendo considerado INAPTO e, portanto, eliminado do Concurso.

15.1.14 O Exame de Aptidao Fisica sera aplicado por Banca Examinadora designada
posteriormente pela Secretaria de Estado da Administrate e de Justiga e Seguranga
Publica

15.1.15 Cabera a Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a fase
dos testes fisicos.

15.1.16 O aquecimento e a preparagao para o Exame de Aptidao Fisica sac de responsabilidade do
prdprio candidato, nao podendo interferir no andamento do concurso.

15.1.17 O candidato sera considerado APTO ou INAPTO em razao de seu desempenho no Exame
de Aptidao Fisica. De outro modo, sendo considerado INAPTO ou AUSENTE, o candidato

15.1.18
sera eliminado do concurso, nao prosseguindo na fase subsequente.
Sera oportunizado a interposigao de recurso ao candidato Inapto no Exame de Aptidao Fisica
no prazo ate 02 (dois) dias uteis apos a publicagSo do resultado.

15.1.19 Demais informagbes, regulamentagbes e divulgagbo do resultado a respeito do Exame de
Aptidao Fisica serao definidas em Edital.

15.2 EXAME DOCUMENTAL E MEDICO, DE CARATER ELIMINATORIO
a) Carreira de Delegado de Policia: Serao convocados para a 4a Fase - Exame Documental

b)
e Medico, os candidatos Aptos na 3a Fase -Exame de Aptidao Fisica.
Carreira de Agente de Policia: Serao convocados para a 3a Fase - Exame Documental e
Medico, os candidatos Aptos na 2a Fase - Exame de AptidSo Fisica.

c) Carreira de Oficial de Policia Civil: SerSo convocados para a 4a Fase - Exame
Documental e Medico, os candidatos Aptos na 3a Fase - Exame de Aptidao Fisica.

15.2.1 O candidato aprovado nas fases iniciais ser£ convocado conforms prescrigdes e cronograma
constante em Edital Convocatdrio, para comparecer a Fase - Exame Documental e Exame
Medico, de cardter eliminatdrio, munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e dos seguintes documentos:
a) Diploma de conclusSo de Curso Superior em Bacharelado em Direito para a carreira de

Delegado de Policia e de Diploma ou Certificado devidamente registrado de Curso de Nivel
Superior em qualquer area de formag5o para as carreiras de Agente de Policia e Oficial de
Policia Civil, expedidos por Instituigao de ensino reconhecida pelo Ministerio da Educagao,
original e cdpia;

b)
c)

Cbdula de Identidade, original e copia;
Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleigSo ou certidbo de quitagSo eleitoral expedida
pela Justiga Eleitoral, original e cdpia;

d)
e)
0
g)

Documento militar, se do sexo masculino, original e cdpia;
CPF, original e copia;
Declaragao de inexistencia de vinculo empregaticio com a Uniao, Estados e Municipios;
Comprovante de residencia atualizado (energia elbtrica, agua ou de telefone fixo) no proprio
nome, em nome dos pais, ou com declaragSo reconhecida de ceddncia de moradia,
acolhida ou mesmo copia do contrato de locagSo, original e cdpia;

h) Certidao negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiga Estadual e
Justiga Federal no Estado do Amapa ou do Estado onde tenha residindo nos ultimos cinco
anos o candidato.

i)
15.2.2

Comprovante de inscrigSo no PIS ou PASEP, original e c6pia.
Quando da convocagSo por edital especifico. a Secretaria de Estado da AdministragSo
poderd exigir outros documentos aldm dos previstos no item 15.2.1 deste Edital.

15.2.3
15.2.4

Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos.
A Secretaria de Estado da AdministragSo, no momento do recebimento dos documentos,
afixarb foto 3x4 do candidato no CartSo de AutenticagSo e, na sequbneia, coletarb a sua
assinatura e a transcrigdo de frase, para posterior remessa d Fundagdo Carlos Chagas, que
emitirb urn laudo tbcnico informando se o candidato 6 a mesma pessoa que realizou as provas
do Concurso.

15.2.5 Ser£ tornado Inapto no Exame Documental o candidato que deixar de apresentar qualquer
documentag3o exigida, com excegao do diploma que podera ser apresentado ate a data da
posse.

15.2.2 DO EXAME MEDICO
15.2 . 2.1 Quando do Exame Medico os candidatos serao submetidos a Divisao Geral de Pericia

15.2.2.2

M6dica do Estado do Amapa, onde sera avaliada a sua condigao fisica com o objetivo de
verificar as condigoes de saude e constituigao fisica em relagao ao desempenho das tarefas
inerentes a carreira pleiteada.
Por ocasiao do Exame Documental o candidato sera encaminhado a Divisao Geral de

a)

Pericia Medica do Estado do Amapa, onde deverS obrigatoriamente apresentar-se munido
dos seguintes exames:
Eletrocardiograma com laudo;

b)
c)
d)
e)
f)

Exame Oftalmolbgico com laudo completo (inclusive com avaliagSo senso crom^tica);
RX do torax com laudo;
Exame de urina tipo (1);
Exame de Fezes - parasitologico;
Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e fragfies,
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g)
h)
I)
j)
k)

15.2 2.3

15.2.2.4

15 2.2 5

15.2.2.5.1

15 2.2 6

15.2.2.7

15.2. 2 8

15.2.2.9

15.2.2.10

15.2.2.11

Triglicerideos, Lipidios totais;
Exame de Sangue: PSA para candidates de sexo masculino acima de 40 anos;
ABO+RH;
PCCU para candidates de sexo feminino;
Audiometria com laudo otorrino;
Exame Antidrogas: exame com janela de detecgao minima de 90 (noventa) dias realizado
por meio de amostra de queratina para detecgao de:
I- maconha;
II- metab6licos do delta-9 THC;
III- cocaina;
IV- anfetaminas (inclusive metabolites e seus derivados);
V- opiaceos.

0 candidate, quando convocado em Edital, devera providenciar as suas expensas os
Exames Medicos.
Quando da convocagSo por edital especifico, a Secretaria de Estado da Administragao
podera exigir outros exames alem dos previstos no item 15.2.2.2 deste Edital.
Se necesscirio, a Junta Mbdica solicitara exames complementares para dirimir eventuais
diividas.
O candidate devera providenciar, tambem as as suas expensas, os exames
complementares necessaries caso solicitados.
Em todos os exames devera constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos complementares
se solicitado), al6m do nome do candidate, a assinatura e o numero do registro no brgSo de
classe especifico do profissional responsavel.
Para os candidates que concorrerem as vagas de candidate com deficiencia, ficam
estabelecidos os critbrios de avaliagSo previstos no capitulo 5 (cinco) deste edital, albm dos
previstos no item 15.2.2.2 e de outros que possam ser solicitados em Edital Convocaterio.

Em razao do resultado do Exame Medico, o candidate que comparecer sera julgado Apto ou
Inapto.
A Fase de Exame Documental e Exame Medico de carater eliminatorio sera presencial, n§o
sendo aceito procurador nomeado para tal finalidade.
O candidate que comparecer e preencher os requisites previstos nos itens 15.1 e 15.2,
considerado APTO , prosseguira nas demais fases do concurso. O candidate Inapto ou
Ausente sera eliminado do Concurso Publico.
Apbs a publicagao do resultado da Fase de Exame Documental e Exame Mbdico, ao
candidate INAPTO sera oportunizado o prazo atb 02 (dois) dias uteis para a interposigSo de
recurso.

15.3 EXAME PSICOLOGICO, DE CARATER ELIMINATORIO
a) Carreira de Delegado de PoNcia: SerSo convocados para a 5a Fase - Exame Psicolbgico,

os candidates Aptos na 4a Fase - Exame Documental e Medico.
b) Carreira de Agente de Policia: SerSo convocados para a 4a Fase - Exame Psicologico, os

candidates Aptos na 3a Fase - Exame Documental e Mbdico.
c) Carreira de Oficial de Policia Civil: Serao convocados para a 5a Fase - Exame

Psicolbgico, os candidates Aptos na 4a Fase - Exame Documental e Mbdico.
15.3.1 A Avaliagao Psicolbgica tern por objetivo analisar as condigbes psicolbgicas do candidate,

suas caracteristicas e aptidbes para frequentar o Curso de FormagSo Policial Profissional,
de acordo com o perfil exigido para cada carreira , conforme descrito no Artigo 32, §1° alinea
b, da lei n. 883/2005.

15 3 2 A Avaliagao Psicolbgica sera realizada na cidade de Macapb-AP, em conformidade com o
Edital Convocaterio.

15.3.3 O candidate, para ser classificado, deve preencher as caracteristicas requeridas conforme o
cargo a ser ocupado, especificadas no quadro a seguir:

PERFIL PROFISSIOGRAFICO CARREIRA POLICIA CIVIL/AP

CARACTERISTICA PARAMETRO DESCRICAO
Controle _ Habilidade de reconhecer as proprias emocoes diante de um estimulo,_ . , De medio a superiorEmocional r controlando-as de forma que nao interfiram em seu comportamento.

Ansiedade

Impulsividade

Autoconfianga

Inteligencia

Memoria

Atengao

Agressividade

De inferior a mbdio ^re0CUPa<^0 antecipada com aceleragao das fungoes organicas, que pode
afetar sua capacidade de reagao diante de situagoes de estresse.

De inferior a medio lncaPacidade de controlar as emogoes e tendencia a reagir de forma brusca
e intensa, diante de um estimulo interno ou externo.
Atitude de autodominio, presenga de espirito e confianga nos proprios

De medio a superior recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida, acreditando
em si mesmo.

r, . .. Grau de inteligencia global dentro da faixa media, aliado a capacidade de
mcorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos ja estabelecidos.

P. .. Capacidade para memorizar sons ,e imagens principalmente fisionomias.
tomando-as disponiveis para a lembranga imediata.

Atengao as atividades profissionais, bem como a percepgbo de elementos
De media a superior omissos, contraditbrios ou de riscos que possam vir a prejudicar o bom

desempenho da fung§o.
Energia que dispoe o individuo a enfrentar situagoes adversas, direcionando-

Mbdia a de forma que seja benbfica para si e para a sociedade mostrando-se uma
pessoa combativa, administrando qualquer agSo que a extrapole

Flexibilidade De media a superior Capacidade de o individuo agir com desenvoltura nas mais diversas
situagoes e/ou ideias.

Capacidade do individuo no cumprimento de regras, normas e prazos
Responsabilidade Superior estabelecidos, bem como os principios e diretrizes legais em tomar decisQes,

assumindo suas consequbncias

Dinamismo

iniciativa

Fluencia Verbal

Sociabilidade

De medio a superior Capacidade de desenvolver atividades intensas.
De medio a superior Capacidade em empreender e propor novas atitudes e/ou ideias.

De medio a superior Capacidade em comunicar-se de forma compreensfvel e agradbvel.
De mWo a ^ ne ' Capacidade em conviver em grupos de forma a proporcionar a possibilidade

de trocas afetivas.
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Fobias

15.3.4.

De medio a superior Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus aspectos

Medo irracional ou patologico de situagbes especlficas como: animais, altura,
agua , sangue, fogo, etc., que levam o individuo a desenvolver evitagSo ou
crises de panico ou crengas infundadas.

Inferior

a)

b)

c)

15.3.5

15.3.6

15.3.7

O Exame Psicolbgico tera carater unicamente eliminatbrio. O candidate poderb obter um
dos seguintes resultados:
APTO: significando que o candidato apresentou, no concurso publico, perfil psicolbgico
compativel com o perfil exigido;
INAPTO : significando que o candidato nbo apresentou. perfil psicolbgico compativel com o
perfil exigido, portanto sera eliminado do concurso.
AUSENTE: significando que o candidato nbo compareceu ao Exame Psicolbgico, portanto
sera eliminado do concurso.
Em razbo do Resultado da Avaliagao Psicolbgica, o candidato sera julgado APTO ou
INAPTO. O candidato inapto sera eliminado do Concurso Publico. Os candidates
considerados inaptos na Avaliagbo Psicolbgica receberbo o resultado atraves de entrevista
devolutiva com o psicologo, no prazo de ate 72 (setenta e duas) horas, a contar da
publicagbo do resultado nao devendo em hipbtese alguma haver divulgagao da motivagbo
da inaptidbo.
Sera oportunizado a interposigbo de recurso ao candidato INAPTO no teste de Avaliagbo
Psicologica no prazo de ate 02 (dois) dias uteis apbs o resultado da entrevista devolutiva.
Demais informagoes, regulamentagbes e divulgagbo do resultado a respeito do Exame
Psicolbgico constara em Edital Convocatbrio.

15.4 INVESTIGAQAO SOCIAL, DE CARATER ELIMINATORIO
15.4.1 Sera convocado para a Fase de Investigagao Social o candidato que for considerado APTO

na Fase de Avaliagao Psicolbgica.
15.4.3 A Investigagao Social tera carater unicamente eliminatorio e o candidato sera considerado

RECOMENDADO ou NAO RECOMENDADO.

15 4.4 A Investigagao Social sera realizada pela Policia Civil do Estado do Amapa (PCAP), a partir
de informagbes constantes de formulbrio especifico divulgado posteriormente, a ser
preenchido e assinado pelo candidato.

15.4 6 A investigagao social, realizada pela PCAP, estender-se-a ate a posse do candidato. Nesse
periodo, o candidato que incomer em conduta ou condigbo capaz de torna-lo nbo
recomendado para a fungbo policial sera eliminado do concurso.

15.5 CURSO DE FORMAQAO POLICIAL PROFISSIONAL
15.5.1

15 5.2

15.5.3

15.5.4

15.5.5

15.5.6

Serao matriculados no Curso de Formagao Profissional, ate o limite de vagas abertas nesse
concurso publico os candidates considerados APTOS nas fases anteriores, alertando-se
que a fase de investigagao social estender-se-a ate a posse efetiva do candidato.
O curso de Formagao Profissional sera ministrado pela AIFA (Academia Integrada de
Formagao e Aperfeigoamento), conforme regulamento.
Sera eliminado, nesta fase, o candidato que obtiver frequencia acadbmica inferior a 60% da
carga horaria, bem como mbdia final do curso inferior a 50% (cinquenta por cento).
Enquanto matriculado e frequentando o Curso de Formagbo Profissional o candidate terb
direito a receber mensalmente, b titulo de auxilio financeiro, o valor correspondent© b 50%
do subsidio inicial da respectiva carreira.
Sera eliminado o candidato que incorrer em mdisciplina, segundo o Regimento Escolar da
AIFA, publicado no DOE 4592 de 30 de setembro de 2009 e suas alteragbes.
Os candidates serbo classificados por ordem decrescente da nota final e conforme a area
de lotagao escolhida no item 4.3.2.

16 DA CLASSIFICAQAO FINAL NO CONCURSO PUBLICO
16.1 Os candidates serao classificados por ordem decrescente da nota final, sendo garantido o ingresso

na carreira conforme dispoe o artigo 61 da Lei N° 0883 de 23 de margo de 2005 e de acordo com a
brea de lotagbo escolhida no item 4.3.2.

16.2 A carreira de Delegado de Policia a nota final (NF) do candidato quando convocado e apto no
Curso de Formagao Profissional serb a somatoria da pontuagbo (P) obtida na 1a (1F), 2a (2F) e 7a

(7F) FASES;
NF = P1F + P2F + P7F

16.2.1 Em caso de empate na nota final no concurso (NF), para fins de classificagbo, terb preferbneia o
candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, ate o ultimo dia de inscrigao no
concurso, dando-se preferbneia ao candidato de idade mais elevada, nos termos do artigo 27,
parbgrafo unico, do Estatuto do Idoso. Persistindo o empate, o desempate far- se-b da seguinte
forma:

a) media final no curso da AIFA.
b) maior pontuagbo na Prova Objetiva.
c) maior pontuagbo na Prova Oral.
e) maior idade.
16 3 Para a carreira de Agente de Policia a nota final (NF) do candidato quando convocado e apto no

Curso de Formagao Profissional sera a somatbria da ponteagbo (P) obtida na 1a (1F) e 6a (6F)
FASES

NF = P1F + P6F
16.4. Para a carreira de Oficial de Policia Civil a nota final (NF) do candidato quando convocado e apto

no Curso de Formagao Profissional sera a somatbria da pontuagao (P) obtida na 1a (1F) e 7a (7F)
FASES.

NF = P1F + P7F
16.5. Em caso de empate na nota final no concurso (NF), para fins de classificagbo, sera melhor

colocado o candidato que obtiver:
a) maior media final no curso da AIFA.
b) maior pontuagbo na Prova Objetiva,
c) maior pontuagao na Prova Oral, conforme carreira
c) maior idade

17. DAS DISPOSIQ6ES FINAIS
17.1 A inscrigao do candidato implicate o conhecimento das presentes instrugbes e aceitagao das

condigoes do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instrugbes especificas para a realizagbo do
certame, acerca das quais nao poderb alegar desconhecimento.

17.2 Todos os calculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, seteo realizados com
duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou
igual a cinco.
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17.3 Para fins de execugao do concurso fica estabelecido que o Candidato posicionado dentro das
vagas ofertadas neste edital conforme quadro do item 4.3.2, sera tido como Classificado.

17.3 1 A nomenclatura Aprovado sera utilizada para definir os candidatos posicionados em cadastro
reserva conforme quadro do item 4.3.2, respeitados os empates na ultima posigao caso haja.

17.4 O Concurso Publico tera validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicagao da
homologagao do resultado final, podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio da Secretaria
de Estado da Administrate.

17.5 O resultado final do concurso, ap6s decididos todos os recursos interpostos, sera homologado pela
Secretaria de Estado da Administragao.

17.6 Os atos relativos ao presente Concurso, editais, convocagOes, avisos e resultados, serao
publicados da seguinte forma:

176.1 Atos relativos a 1a e 2a Fases - nos sites da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br)
e site da SEAD (www sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa.

17.6.2 Atos relativos as demais fases ate a Homologagao do Concurso Publico no site da SEAD
(www.sead ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa

17.6.3 Serao publicados no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa
todos os Editais relativos ao Concurso Publico e os atos de nomeagao.

17.7 Ficarao dispomveis os boletins de desempenho do candidato , para consulta dos resultados
relacionados a 1a Fase, por meio do CPF e do nurnero de inscrigao do candidato. no enderego
eletronico da Fundagao Carlos Chagas (www concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de
Resultado for publicado.

17.8 O acompanhamento das publicagoes, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso
Publico e de responsabilidade exclusiva do candidato. NSo serao prestadas por telefone
informagdes relativas ao resultado do Concurso Publico.

17.S Nao serao fornecidos atestados, declaragoes, certificados ou certiddes relativos a habilitagao,
classificagao ou nota de candidatos, valendo para tal fim o boletim de desempenho disponivel no
enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme item
17.6.1 deste Capitulo, e a publicagao do Resultado Final e homologagao.

17.10 Em caso de alterag^o dos dados pessoais (nome, enderego, telefone para contato, sexo, data de
nascimento etc.) constantes no Formuiario de Inscrigao, o candidato devera:

17.10.1 Efetuar a atualizagSo dos dados pessoais ate o terceiro dia Citil apds a aplicagSo das provas,
conforme estabelecido no item 7.7 do Capitulo 7 deste Edital, por meio do site
www.concursosfcc.com.br.

17.10.2 Apos o prazo estabelecido no item 17.10.1 ate a publicagao do Resultado Final das Provas
Objetiva e de Redagao (para as carreiras de Agente de Polfcia e Oficial de Polfcia Civil) e da Prova
Oral (para a carreira de Delegado de Polfcia) o candidato devera encaminhar a solicitagao de
atualizagSo dos dados pessoais (enderego, telefone e e-mail), juntamente com a cdpia do
Documento de Identidade e o comprovante de enderego atualizado, se for o caso, para o Servigo
de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos Chagas por meio do e-mail:
sac(5>fcc.orq . br.

17.10.3 O candidato devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da
Fundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388. de segunda a sexta-feira, em dias
uteis, das 10 as 16 horas (horario de Brasflia) para confirmar o recebimento do e-mail contend© a
solicitagao de atualizagao dos dados pessoais.

17.10.4 Protocolar junto a Secretaria de Estado da Administragao a atualizagao pretendida, a partir da
publicagao do resultado Definitivo da 2a Fase - Prova Oral, mediante declaragSo assinada e
datada, contendo a identificagao completa do candidato.

17.10.5 Ap6s a homologagao do resultado do concurso pela Secretaria de Estado da Administragao, o
candidato habilitado em todas as etapas, quando necessario atualizara seus dados junto ao
Protocolo Geral da SEAD.

17.11 E responsabilidade do candidato manter seu enderego (inclusive eletronico) e telefone atualizados,
ate que se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessarios, sob
pena de, quando for nomeado. perder o prazo para tomar posse, caso nao seja localizado.

17.12 A Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas nao se responsabilizam por
eventuais prejulzos ao candidato decorrentes de:

a) enderego eletrdnico errado ou nao atualizado;
b) enderego residencial errado ou nao atualizado;
c) enderego de dificil acesso;
d) correspondencia devolvida pela ECT por razOes diversas, decorrentes de informagao enrbnea de

enderego por parte do candidato;
e) correspondencia recebida por terceiros.
17.13 A qualquer tempo poder-se-a anular a inscrigao. prova e/ou tomar sem efeito a nomeagao do

candidato. em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissao, declaragao
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigagao.

17.13.1 Comprovada a inexatidSo ou irregularidades descritas no item 17.13 deste Capitulo, o candidato
estara sujeito a responder por Falsidade Ideoldgica de acordo com o artigo 299 do Cddigo Penal.

17.14 Os itens deste Edital poderfio sofrer eventuais alteragoes, atualizagoes ou acrescimos enquanto
nao consumada a provid£ncia ou evento que Ihes disser respeito, ate a data da convocagao dos
candidatos para as Provas correspondentes, circunstancia que sera mencionada em Edital ou
aviso a ser publicado.

17.15 As despesas relativas a participagao do candidato no Concurso e a sua apresentagao para posse e
exercicio correrfio &s expensas do prdprio candidato.

17.16 Sera eliminado do concurso o candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das fases
previstas na disposigao preliminar deste Edital, independente da causa ou motivo

17.17 A Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas n£o se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicagOes referentes a este Concurso.

17.18 O nao atendimento pelo candidato das condigfies estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo,
implicara sua eliminagao do Concurso Publico.

17.19 As ocorrencias nSo previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serSo
resolvidos, em carater irrecorrlvel, pela Secretaria de Estado da Administragao e pela Fundagao
Carlos Chagas, no que a cada um couber.

Macapa, AP 14 de julho de 2017.

SUELEM AMORAS YAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto 2823/2016
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ANEXO I
CONTEUDO PROGRAMATICO

Observagoes: Considerar-se-So a legislapao e as Siimulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiga, vigentes ate a data da publicagao do Edital de Abertura de Inscrigoes. A
legislagbo com entrada em vigor apos a data de publicagbo deste Edital, bem como
alteragbes em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, nbo serao objetos de
avaliagbo nas provas do certame.

DELEGADO DE POLiCIA ;! j; . ‘ ilU’ : ;v .1- i|r '-
Lingua Portuguesa
Dominio da ortografia oficial Emprego da acentuagao grbfica. Emprego dos sinais de pontuagSo. Flexao
nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocagao. Dominio dos mecanismos de
coesao textual. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordance nominal e verbal.
Regencia nominal e verbal. Sintaxe. RedagSo (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).
Compreensao e interpretagao de textos de gbneros variados. Reconhecimento de tipos e gbneros textuais.
Adequagao da linguagem ao tipo de documento.

Historia do Amapa
Colonizapao da regibo do Amapa. Disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapa. Principals
atividades economicas do Amapa: sbculos XIX e XX. A Cabanagem no Amapa. A CriagSo do Territbrio
Federal do Amapa. Manifestagbes populares e sincretismo cultural no Amapa.

Geografia do Amapa
O espago natural do Amapa (nogbes de relevo, clima, vegetagao e hidrografia do estado). A populagao do
Amapa: crescimento, distribuigbo, estrutura e movimentos. O espago econbmico: atividades
agropecuarias, extrativistas e industrials. O desenvolvimento economico do Amapa. O estado do Amapa no
contexto brasileiro.

Atualidades
Politics e Economia internacionais contemporaneas. Descobertas e inovagdes cientificas na atualidade e seus
impactos na sociedade contempordnea. Panorama da economia nacional. Arte e cultura brasileira. Elementos
de politica brasileira. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e sociedade: problemas, politicas
publicas, organizagdes nbo governamentais. aspectos locais e aspectos globais.

Conhecimento de Informdtica
Nogdes sobre os componentes e o funcionamento dos computadores. Nogdes dos sistemas Operacionais
Windows (7, 8 e 10). Conceitos de hardware e software. Instalagbo de perifbricos e softwares, conceitos de
organizagao e de gerenciamento de informagdes, arquivos, pastas e programas. Conceitos basicos de
redes, dispositivos de interconexdo e redes sem fio. Navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome. Busca
e pesquisa na Internet. Uso de webmaif e Microsoft Outlook. Aplicativos e procedimentos relacionados a
Internet e intranet. Procedimentos e mecanismos de seguranga da informagbo. Nogdes de virus, worms e
outras pragas virtuais { malware). Aplicativos para seguranga (antivirus, firewall, antispyware). Edigbo de
textos, planilhas e apresentagdes com o Microsoft Office 2013 e LibreOffice versao 5.0 ou superior.

Leis Especificas do Amapa
Lei n° 0883/2015 - Lei Organica da Policia Civil do Estado do Amapa. Lei n° 066/1993- Estatuto dos Servidores
Publicos Civis do Estado do Amapa.

Direito Administrative
1 Direito administrative. Conceito. Fontes. Atividade Administrativa. Principios. Poderes. Regime juridico
administrative. Direito Administrativo e os demais ramos do Direito. 2. Organizagao do Estado. Federalismo.
Estado federal brasileiro Setores sociais. Interagbo e integragao entre os setores sociais. Administragbo
Publica. Descentralizagao Desconcentragao. Administrapao Direta e Indireta. Orgbos Publicos. Entidades
da Administragbo Indireta. Organizagbo administrativa do Estado do Amapa. 3. Ato administrativo. Conceito.
Requisitos de validade. Atributos. Classificagbo Eficacia. Ato administrativo em espbeie. Procedimentos
administrativos. Extingao do ato administrativo. 4. Improbidade Administrativa. Lei n° 8.429/92. 5. Servigo
Publico. Conceito. Classificagao. Meios de prestapao: a) Servigo centralizado, b) Servigo descentralizado:
Terceirizagao, concessao, permissao, autorizagao, consorcios publicos - Lei n° 11 107/2005, parceria
publico-privada - Lei n° 11.079/2004 Diretrizes do servigo publico. Direitos do usuario. 6. Agente publico.
Conceito. Regimes jurldicos. Aspectos constitucionais aplicaveis aos servidores publicos. Investidura.

Remuneragao. Aposentadoria. 7. Licitagao e contrato administrativo. Lei n° 8.666/93 e alteragbes. Lei n°
10 520/2002 8 Bens publicos Definigao. Regime juridico. Classificagao. Afetagao. Desafetagao. Aquisigao.
Admimstragao. Uso. Utilizapao privada. Alienagbo Bem publico em espbeie 9. Intervengao do Estado na
propriedade. Fundamentos. Competence. Formas de intervengao. 10 Atuagao do Estado no dominio
economico Conceito. Meios de atuagao. 11. Responsabilidade civil da Administrapao publica. Evolugao.
Teorias. Interpretagao jurisprudencial atual. Dano reparbvel Responsabilidade por atos junsdicionais e
legislativos. Direito de regresso. Excludente da responsabilidade. 12. Controle da administrapao publica.
Conceito. Tipos de controle: a) Controle administrativo, b) Controle legislative, c) Controle judicial. 13.
Processo administrativo. Principios. Espbcies. Lei n° 9.784/99.

Direito Constitucional
1. O constitucionalismo. Evolugao histbrica do constitucionalismo brasileiro. 2. Direito constitucional:
conceito, objeto, fontes e relagbes com outros ramos do Direito. 3. Formagao da Constituigao. Poder
Constituinte. Originario e Derivado. Modificagao informal da Constituigao: mutagbes constitucionais e
inconstitucionais. 4. Constituigao: conceito, concepgbes, classificagao e elementos. 5. Normas
constitucionais: conceito, forma, conteudo, finalidade, estrutura Ibgica, classificagao, eficacia e aplicagao. 6.
Hermeneutica constitucional: especificidades, mbtodos de interpretagao, principios da interpretagao 7.
Controle de Constitucionalidade: a supremacia da Constituigao; vicio e sangao de inconstitucionalidade;
origens e evolugao histbrica do controle: modalidades de controle; efeitos das decisbes proferidas no ambito
do controle Lei federal n° 9.868. de 10 de novembro de 1.999. Lei federal n 9.882, de 3 de dezembro de
1.999. Agbo direta de constitucionalidade. Apao declaratoria de constitucionalidade. Arguigao de
Descumprimento de Preceito Fundamental. Controle de constitucionalidade em face da Constituigao
Estadual. 8. Principios constitucionais: conceito e aplicagao. 8.1 Principios constitucionais fundamental; 8.2
Objetivos e fundamentos do Estado brasileiro; 8.3 Principios reitores das relagbes internacionais do Brasil.
9. Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolugao, caracterlsticas, fungbes, titularidade, destinatbrios
e limites; 9.1 Direitos e deveres individuais e coletivos em especie; 9.2 Protegbo judicial dos direitos
fundamentais: agbes constitucionais; 9.3 Direitos sociais; 9 4 Direitos de nacionalidade; 9.5 Direitos
politicos; 9.6 Partidos politicos. 10. Tratados e declaragoes internacionais na Constituigao Federal; 10.1
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tratados internacionais de protegbo dos direitos humanos: formagbo, extinpao e efeitos jurfdicos; 10.2
Hierarquia, incorporapao e efeito dos tratados internacionais de protepbo dos direitos humanos no direito
brasileiro 11. Organizapao do Estado. 11.1 Estado Federal: a) conceito, formapbo, evolupao e
caracteristicas ; b) Federapao brasileira: origem, formagbo, componentes, repartigbo de competences e
intervenpoes federal e estadual; 11.2. da organizapao polltico-administrativa; 11.3 da Unibo, 11.4 dos
Estados federados e Constituigbo do Estado do Amapa; 11.5 dos Municipios e das Regimes metropolitanas,
aglomeragbes urbanas e microrregibes; 11.6 do Distrito Federal e dos Territbrios. 11.7 Administrapao
publica: a)disposip6es gerais; b) Servidores publicos e militares da Uniao, Estados e Distrito Federal; 12.
Organizagbo funcional do Estado: 12.1 Principio da separagbo dos poderes: essbncia, evolupao e
significado na atualidade; 12.2 Controles interorgbnicos e compartilhamento funcional, fungbes tipicas e
atipicas de cada poder; 13.3 do Poder Legislative: a) do Congresso Nacional e suas atribuigbes; b) da
CSmara dos Deputados e suas atribuigbes; do Senado Federal e suas atribuigbes; c) dos Deputados e
Senadores; d) das Comissbes; e) Processo legislative; f) da Fiscalizagbo financeira e orgamentbria e
Tribunal de Contas; 12.4 do Poder Executivo: a ) Presidente e do Vice-Presidente da Republica,
Governadores e prefeitos: eleigao. reeleigbo, perda do mandato, impedimento, substituigbo, sucessbo,
vacbncia, responsabilidades e atribuigbes; b) Ministros de Estado; 12.5 do Poder Judiciario: a) disposipbes
gerais, funpoes, organizapao, competbncias e funcionamento ; b) Estatuto constitucional da magistratura e
seus principios informativos; c) Garantias institucionais da fungbo judicial; d) Precatbrios; e) do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justipa e dos Tribunaisde Justipa do Estado; f) Sumula
vinculante; Lei federal n° 11.417,de 19 de dezembro de 2006 ; g) Conselho Nacional de Justipa; h) Principio
da inafastabilidade do controle judicial e atos politicos e interna corporis; i) Jurisprudbncia do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justipa. 13. Funpoes essenciais da Justipa: Ministerio Publico,
Defensoria Publica Advocacia, Advocacia Publica, 14 Defesa do Estado e das instituipbes
democrbticas: Estado de defesa, Estado de sltio. Forpas armadas e Seguranpa publica. 15. Sistema
tributario nacional: 15.1 Principios constitucionais tributaries; 15.2 Limitapbes constitucionais ao poder de
tributar. 15.3 Espbcies tributarias; 16. Ordem social: 16.1 Fundamento e objetivos; 16 2 Seguridade social;
16.3 Previdencia social; 16.4 Saude; 16.5 Assistbncia social; 16.6 Educagbo, cultura e desporto; 16.7
Comunicapbo social; 16.8 Meio ambiente; 16.9 Famllia, crianpa adolescente, jovem e idoso: 16.10 Indios.
17. Ato das disposipbes constitucionais transitorias.
Direito Penal
1. Principios constitucionais penais . 2 - Aplicagbo da lei penal 3. Crime Conceito. Elementos. 4. Tipicidade.
Elementos. Causas de exclusbo. 5. Relagbo de causaiidade. 6. Consumagbo, tentativa, crime imposslvel,
desistencia voluntbria e arrependimento eficaz. 7. Arrependimento posterior 8. Dolo e culpa 9.
Culpabilidade. Pressupostos. Causas de exclusbo 10. Erro sobre elementos do tipo, erro determinado por
terceiro, erro sobre a pessoa e erro sobre a ilicitude do fato 11 Coagao irresistlvel e obedibneia hierbrquica.
12. Ilicitude. Causas de exclusbo. 13. Imputabilidade penal 14. Concurso de pessoas. 15. Penas privativas
de liberdade. 16. Penas restritivas de direitos. 17. Pena de multa 18. Cominagbo das penas. 19. Aplicagbo
das penas 20. Concurso de crimes. 21. Conflito aparente de normas. 22. Erro na execupbo. 23. Limite das
penas 24. Suspensbo condicional da pena. 25. Livramento condicional. 26. Efeitos da condenagbo. 27.
Reabilitagbo. 28. Medidas de seguranpa. 29. Apao Penal. 30. Extingbo da punibilidade. 31. Crimes contra a
pessoa 32. Crimes contra o patrimbnio. 33. Crimes contra a propriedade intelectual. 34. Crimes contra a
dignidade sexual. 35. Crimes contra a Paz Pbblica. 36. Crimes contra a fb publica. 37. Crimes contra a
administrapao publica. 38 Contravenpbes penais. 39. Execupbo Penal. 40. Corrupgbo de menores. 41.
Abuso de autoridade - Lei Federal n° 4 898/1965. 42. Preconceito Racial - Lei Federal n° 7.716/1989. 43.
Crimes praticados contra a crianpa e o adolescente - Lei Federal n° 8.069/1990. 44 Crimes Hediondos - Lei
Federal n° 8.072/1990 45. Crimes do Codigo de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078/1990. 46.
Crimes contra a ordem tributbria, econbmica e relapbes de consumo - Lei Federal n° 8.137/1990. 47. Crimes
de licitapoes e contratos da administrapao publica - Lei Federal n° 8.666/1993. 48. Crime organizado - Lei
Federal n° 12 850/2013. 49. Crimes de menor potencial ofensivo. Juizado especial criminal - Lei Federal n°9.099/1995. 50. Crimes de tortura - Lei Federal n° 9.455/1997. 51. Crimes de trbnsito - Lei Federal n°9.503/1997. 52. Crimes ambientais - Lei Federal n° 9.605/1998 53. Crimes lavagem ou ocultagao de bens,
direitos e valores - Lei Federal n° 9.613/1998. 54. Crimes previstos no estatuto do desarmamento - Lei
Federal n° 10.826/2003. 55. Violencia dombstica - Lei Federal n° 11.340/2006. 56. A lei antidrogas - Lei
Federal n° 11.343/2006. Crimes previstos no Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741/2003. Crimes previstos no
Estatuto da Pessoa com Deficiencia - Lei n° 13.146/2015 Crimes contra o meio ambiente - Lei n°9 605/1998.

Direito Processual Penal
1. Principios constitucionais do processo penal. 2. Aplicagbo da lei processual no tempo, no espapo e em
relagbo as pessoas. 3. Inquerito policial. 4. Apao penal: conceito, condipbes, pressupostos processuais.
Apao penal de iniciativa publica. Titularidade, condipbes de procedibilidade. Denuncia: forma e conteudo;
recebimento e rejeigbo. Agbo penal de iniciativa privada: Titularidade. Queixa. Renuncia. Perdbo.
Decadencia. Perempgbo. Extingbo da punibilidade. 5. Apao civil ex delicto. 6. Jurisdigao e competencia.
Criterios de determinagbo e modificapbo de competencia. Incompetbncia Conexbo e continencia. 7. Das
questoes e processes incidentes. 8. Da prova: conceito, principios bbsicos, objeto, meios, espbcies, bnus,
procedimento probatorio, limitapbes constitucionais das provas, sistemas de apreciagbo. 9. Sujeitos
processuais: do juiz , do Ministbrio Publico, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justipa.
Vitima no processo penal. 10. Da prisbo, das medidas cautelares e da liberdade provisoria. Disposipbes
gerais. Da prisbo em flagrante Da prisbo preventiva. Da prisbo domiciliar. Das outras medidas cautelares.
Da liberdade provisoria, com ou sem fianpa. Da prisbo temporbria. 11. Das medidas assecuratorias. 12. Das
citapoes e intimapoes. Forma, lugar e tempo dos atos processuais. 13. Processo e procedimento.
Pressupostos processuais. Formas procedimentais. Procedimento comum. Instrupbo criminal. Procedimento
ordinario. Procedimento sumbrio. Procedimento sumanssimo. Juizados Especiais Criminais. Procedimento
relativo ao Tribunal do Juri. Procedimentos especiais, inclusive de leis especiais. 14. Atos das partes, dos
juizes, dos auxiliares da Justipa e de terceiros. 15. Dos prazos: caracteristicas, principios e contagem. 16.
Da sentenpa. Conceito, requisitos, classificapbo, publicapbo e intimapbo. Sentenpa absolutbria: providbneias
e efeitos. Sentenpa condenatbria: fundamentapao da pena e efeitos. Efeitos civis da sentenpa penal. 17. Da
coisa julgada penal. Inimputabilidade e processo penal. 18. Das nuiidades. 19. Dos recursos em geral:
principios, modalidades, recursos em especie e fungibilidade. 20. Das apoes de impugnapbo. Da revisbo
criminal. Do habeas corpus. Do mandado de seguranpa. Das excepoes. Do desaforamento. 21. Lei Federal
n.° 7.210/1984. Da execupbo das penas em espbeie. Dos incidentes da execupbo penal. 23. Aspectos
processuais penais constantes da Lei Federal n° 8.072/1990, Lei Federal n° 9.099/1995, Lei Federal n°9.296/1996, Lei Federal n° 9.613/1998, Lei Federal n° 10.826/2003, Lei Federal n° 11.340/2006, Lei Federal
n° 11.343/2006, Lei Federal n° 12 850/2013, com as alterapbes legislativas que seguiram em relapbo a elas.

AGENTE DE POLICIA E OFICIAL DE POLiCIA CIVIL

Lingua Portuguesa
Dominio da ortografia oficial. Emprego da acentuapbo grafica. Emprego dos sinais de pontuagao Flexao



Pág.  47DIÁRIO OFICIALMacapá, 14.07.2017 C )
nominal e verbal Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocagbo. Dominio dos mecanismos de
coesbo textual Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordance nominal e verbal.
Regencia nominal e verbal. Sintaxe. Redagao (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).
Compreensbo e interpretagao de textos de gbneros variados. Reconhecimento de tipos e gbneros textuais.
Adequagbo da linguagem ao tipo de documento.

Historia do Amapb
Colonizagbo da regibo do Amapb. Disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapb. Principais
atividades economicas do Amapb: sbculos XIX e XX. A Cabanagem no Amapb. A Criagao do Territorio
Federal do Amapb. Manifestagbes populares e sincretismo cultural no Amapb.

Geografia do Amapa
O espago natural do Amapa (nogbes de relevo, clima, vegetagbo e hidrografia do estado). A populagbo do
Amapb: crescimento, distribuigbo, estrutura e movimentos. O espago economico: atividades
agropecuarias. extrativistas e industrial. O desenvolvimento economico do Amapb. O estado do Amapa no
contexto brasileiro.

Atualidades
Polftica e Economia internacionais contemporaneas. Descobertas e inovagbes cientlficas na atualidade e seus
tmpactos na sociedade contemporanea. Panorama da economia nacional. Arte e cultura brasileira. Elementos
de politica brasileira. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e sociedade: problemas, pollticas
publicas, organizagbes nbo governamentais. aspectos locais e aspectos globais.
Conhecimento de Informatica
Nogoes sobre os componentes e o funcionamento dos computadores. Nogbes dos sistemas Operacionais
Windows (7, 8 e 10). Conceitos de hardware e software. Instalagao de perifbricos e softwares, conceitos de
organizagbo e de gerenciamento de informagbes, arquivos, pastas e programas. Conceitos basicos de
redes, dispositivos de interconexbo e redes sem fio. Navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome. Busca
e pesquisa na Internet. Uso de webmail e Microsoft Outlook. Aplicativos e procedimentos relacionados a
Internet e intranet. Procedimentos e mecanismos de seguranga da informagao. Nogbes de virus, worms e
outras pragas virtuais [ malware). Aplicativos para seguranga (antivirus, firewall, antispyware). Edigao de
textos, planilhas e apresentagbes com o Microsoft Office 2013 e LibreOffice versbo 5.0 ou superior.
Leis Especificas do Amapa
Lei n° 0883/2015 - Lei Orgbnica da Policia Civil do Estado do Amapa. Lei n° 066/1993 - Estatuto dos Servidores
Publicos Civis do Estado do Amapa.

Direito Administrative
1. Direito administrativo. Conceito. Fontes. Atividade Administrativa. Principios. Poderes. Regime juridico
administrativo. Direito Administrativo e os demais ramos do Direito. 2. Organizagbo do Estado. Federalismo.
Estado federal brasileiro. Setores sociais. Interagbo e integragbo entre os setores sociais. Administragbo
Publica. Descentralizagbo. Desconcentragao. Administragbo Direta e Indireta. Orgbos Publicos. Entidades
da Administragbo Indireta. Organizagbo administrativa do Estado do Amapa. 3 Ato administrativo. Conceito.
Requisitos de validade. Atributos. Classificagao. Eficbcia. Ato administrativo em especie. Procedimentos
administrativos. Extingbo do ato administrativo. 4. Improbidade Administrativa. Lei n° 8.429/92. 5. Servigo
Publico Conceito. Classificagao. Meios de prestagbo: a) Servigo centralizado, b) Servigo descentralizado:
Terceirizagao, concessao, permissbo, autorizagbo, consorcios publicos - Lei n° 11.107/2005, parceria
publico-privada - Lei n° 11.079/2004. Diretrizes do servigo publico. Direitos do usubrio. 6. Agente publico.
Conceito. Regimes juridicos Aspectos constitucionais apiicaveis aos servidores publicos. Investidura.
Remuneragbo. Aposentadoria. 7. Licitagao e contrato administrativo. Lei n° 8.666/93 e alteragoes. Lei n°10 520/2002. 8. Bens publicos. Definigbo. Regime juridico. Classificagbo. Afetagbo. Desafetagbo. Aquisigao.
Administragbo. Uso. Utilizagbo privada. Alienagbo. Bern publico em espbeie. 9. Intervengbo do Estado na
propriedade. Fundamentos Competbncia. Formas de intervengbo. 10. Atuagbo do Estado no dominio
econbmico Conceito. Meios de atuagbo. 11. Responsabilidade civil da Administragao publica Evolugao
Teorias Interpretagbo jurisprudencial atual. Dano reparbvel. Responsabilidade por atos jurisdicionais e
legislatives. Direito de regresso. Excludente da responsabilidade. 12. Controle da administragao publica.
Conceito. Tipos de controle: a) Controle administrativo, b) Controle legislative, c) Controle judicial. 13.
Processo administrativo Principios. Espbcies. Lei n° 9.784/99.

Direito Constitucional
1 Dos principios fundamentais. 2. Direitos e garantias fundamentais: 2.1 Direitos e deveres individuais e
coletivos ; 2.2 Direitos sociais; 2.3 Direitos de nacionalidade; 2.4 Direitos politicos; 2.5 Partidos
politicos. 3. Da organizagbo do Estado: 3.1. da organizagbo politico-administrativa do Estado; 3.2. Da Unibo.
3.3 dos Estados federados; 3.4 dos Municipios; 3.5 do Distrito Federal e dos Territbrios; 3.4. Administragbo
publica: disposigbes gerais; 3.5 Servidores publicos. 3.6 Dos militares dos Estados, Distrito Federal e
Territbrios. 4. do Poder Legislativo: 4.1 Do Congresso Nacional; 4.2. da Cbmara dos Deputados; 4.3. do
Senado Federal; 4.4 dos Deputados e Senadores; 4.5 das Comissbes; 4.6 do Processo legislativo; 4.7 da
Fiscalizagbo financeira e orgamentbria e Tribunal de Contas. 5. do Poder Executivo. 5.1 do Presidente e do
Vice-Presidente da Republica; 5.2. das Atribuigbes do Presidente da Republica; 5.3 da Responsabilidade do
Presidente da Republica. 6 do Poder Judicibrio: 6.1 disposigbes gerais; 6.2 do Supremo Tribunal Federal;
6.3 do Superior Tribunal de Justiga ; 6.4. dos Tribunaisde Justiga do Estado. 7. Fungbes essenciais da
Justiga: 7.1 Ministerio Publico, Defensoria Publica, Advocacia, Advocacia Publica; 8. Defesa do Estado e
das instituigbes democraticas: 8.1 Estado de defesa; 8 2 Estado de sftio; 8.3 Forgas armadas; 8.4
Seguranga publica. 9. Ordem social: 9.1 Disposigbes Gerais; 9.2 Seguridade social; 9.3 Previdencia social;
9.4 Saude, 9.5 Assistbncia social; 9.6 Educagbo, cultura e desporto; 9.7 Familia, crianga adolescente,
jovem e idoso; 9.8 Indios.

Direito Penal
1. Principios constitucionais penais. 2 - Aplicagbo da lei penal 3. Crime. Conceito. Elementos. 4. Tipicidade.
Elementos. Causas de exclusao. 5. Relagbo de causalidade. 6. Consumagao, tentativa, crime impossfvel,
desistbneia voluntbria e arrependimento eficaz. 7. Arrependimento posterior 8. Dolo e culpa. 9.
Culpabilidade. Pressupostos. Causas de exclusbo. 10. Erro sobre elementos do tipo, erro determinado por
terceiro, erro sobre a pessoa e erro sobre a ilicitude do fato 11. Coagbo irresistlvel e obedibneia hierbrquica.
12. Ilicitude. Causas de exclusbo. 13. Imputabilidade penal 14. Concurso de pessoas. 15. Penas privativas
de liberdade. 16 Penas restritivas de direitos. 17. Pena de multa 18. Cominagbo das penas. 19. Aplicagbo
das penas. 20. Concurso de crimes. 21. Conflito aparente de normas. 22. Erro na execugbo. 23. Limite das
penas. 24. Suspensbo condicional da pena. 25 Livramento condicional. 26. Efeitos da condenagbo. 27.
Reabilitagbo. 28. Medidas de seguranga. 29. Agao Penal. 30. Extingao da punibilidade. 31. Crimes contra a
pessoa. 32. Crimes contra o patrimbnio. 33. Crimes contra a propriedade intelectual. 34. Crimes contra a
dignidade sexual. 35 Crimes contra a Paz Publica. 36 Crimes contra a fb publica. 37. Crimes contra a
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administrate) publica. 38. ContravengSes penais. 39. Execugcio Penal. 40. CorrupgSo de menores. 41.Abuso de autoridade - Lei Federal n° 4.898/1965. 42. Preconceito Racial - Lei Federal n° 7.716/1989. 43Crimes praticados contra a crianga e o adolescente - Lei Federal n° 8.069/1990. 44 Crimes Hediondos - LeiFederal n° 8.072/1990. 45. Crimes do C6digo de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078/1990. 46.Crimes contra a ordem tributeria, econdmica e relagoes de consumo - Lei Federal n° 8.137/1990. 47. Crimesde licitagOes e contratos da administraĝ o publica - Lei Federal n° 8.666/1993. 48 Crime organizado - LeiFederal n° 12.850/2013. 49 Crimes de menor potencial ofensivo. Juizado especial criminal - Lei Federal n°9.099/1995. 50. Crimes de tortura - Lei Federal n° 9.455/1997. 51. Crimes de trdnsito - Lei Federal n°9.503/1997. 52. Crimes ambientais - Lei Federal n° 9.605/1998. 53. Crimes lavagem ou ocultagdo de bens,direitos e valores - Lei Federal n° 9 613/1998. 54. Crimes previstos no estatuto do desarmamento - LeiFederal n° 10 826/2003. 55. Violdncia domdstica - Lei Federal n° 11.340/2006. 56. A lei antidrogas - LeiFederal n° 11 343/2006. Crimes previstos no Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741/2003. Crimes previstos noEstatuto da Pessoa com Deficidncia - Lei n° 13.146/2015. Crimes contra o meio ambiente - Lei n°9.605/1998.

Direito Processual Penal
1 Principios constitucionais do processo penal. 2. AplicagSo da lei processual no tempo , no espago e emrelagao ds pessoas. 3. Inquerito policial. 4. Agao penal: conceito, condigOes, pressupostos processuais.AgSo penal de iniciativa publica. Titularidade, condigdes de procedibilidade. Denuncia: forma e conteudo;recebimento e rejeigao. Ag2o penal de iniciativa privada. Titularidade. Queixa. Renuncia. Perdao.Decadencia. Perempg^o. ExtingSo da punibilidade. 5. Agao civil ex delicto. 6. Jurisdig^o e compet&ncia.Critdrios de determinagao e modificagao de competencia. Incompetencia. ConexSo e continencia. 7. Dasquestoes e processos incidentes. 8. Da prova: conceito, principios basicos, objeto, meios, espdeies, dnus,procedimento probatorio, limitagoes constitucionais das provas, sistemas de apreciagao 9. Sujeitosprocessuais: do juiz, do Ministdrio Publico, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiga.Vitima no processo penal. 10. Da prisdo, das medidas cautelares e da liberdade provisoria. Disposigdesgerais. Da prisdo em flagrante. Da prisdo preventiva. Da prisSo domiciliar. Das outras medidas cautelaresDa liberdade provisdria, com ou sem fianga. Da prisdo tempordria. 11. Das medidas assecuratorias. 12. Dascitagdes e intimagdes. Forma, lugar e tempo dos atos processuais. 13. Processo e procedimentoPressupostos processuais. Formas procedimentais. Procedimento comum Instrugdo criminal. Procedimento

ordinario. Procedimento sumario. Procedimento sumarlssimo. Juizados Especiais Criminais. Procedimentorelativo ao Tribunal do Juri. Procedimentos especiais, inclusive de leis especiais. 14. Atos das partes, dosjuizes, dos auxiliares da Justiga e de terceiros. 15. Dos prazos: caracteristicas. principios e contagem. 16.Da sentenga. Conceito. requisites, classificagao, publicagao e intimagSo. Sentenga absolutdria: providdneiase efeitos Sentenga condenatoria: fundamentagao da pena e efeitos Efeitos civis da sentenga penal. 17. Dacoisa julgada penal. Inimputabilidade e processo penal. 18. Das nulidades. 19. Dos recursos em geral:principios, modalidades, recursos em espdeie e fungibilidade. 20. Das ag6es de impugnag2o. Da revisdocriminal. Do habeas corpus. Do mandado de seguranga. Das excegOes. Do desaforamento. 21. Lei Federaln.° 7.210/1984. Da execugSo das penas em espdeie. Dos incidentes da execugdo penal. 23. Aspectosprocessuais penais constantes da Lei Federal n° 8.072/1990, Lei Federal n° 9.099/1995. Lei Federal n°9.296/1996, Lei Federal n° 9.613/1998, Lei Federal n° 10.826/2003, Lei Federal n° 11.340/2006, Lei Federaln° 11.343/2006, Lei Federal n° 12.850/2013, com as alteragftes legislativas que seguiram em relagSo a elas.

ANEXO II- CRONOGRAMA DE PROVAS E PUBLICAQOES

INSCRIQOES
Perlodo das Inscrigoes (exclusivamente via internet) . 17/07/2017 a 08/08/2017
Perlodo da solicitagao de isengao do pagamento do valor da inscrigao
(exclusivamente via internet). 17/07/2017 a 21/07/2017

Divulgagao da consults individual das solicitagoes da an^lise dos pedidos de
isengao, no enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas. 26/07/2017

Prazo para interposigSo de recursos quanto ao indeferimento da solicitagao da
isengao do pagamento do valor de inscrigao. 27/07/2017 a 28/07/2017 j

Divulgagao das solicitagoes de isengao deferidas e indeferidas, apds analise de
recursos, no enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas. 04/08/2017

Ultimo dia para pagamento do valor da inscrigao. 08/08/2017

Divulgagao da Relagao das inscrigoes deferidas da condigao de candidates com
deficiencia e das solicitagoes especiais no site da Fundagao Carlos Chagas.

i
16/08/2017

PROVAS
I Publicagao no Diario Oficial do Estado do Amapa do Edital de Convocajao paraI as Provas Objetiva e Redagao e Divulgagao do Local de Provas no enderego

eletrdnico da Fundagao Carlos Chagas.
30/08/2017

Aplicagao da Prova Objetiva (Delegado de Pollcia). 10/09/2017
Aplicagao da Prova Objetiva e Redagao (Agente de Polfcia e Oficial de
Policia Civil). 10/09/2017

; Prazo para interposigao de recurso quanto a aplicagao das Provas. 11/09/2017 a 12/09/2017
Divulgagao dos Gabaritos e das QuestQes das Provas Objetivas no site da
Fundagao Carlos Chagas, a partir das 17 horas. 12/09/2017

Prazo para interposigao de recurso quanto a divulgagao dos gabaritos e das
questoes de provas. 13/09/2017 a14/09/2017

Publicagao do Resultado Preliminar da Prova Objetiva (Delegado de Policia). 24/10/2017
1 Publicagao do Resultado Preliminar das Provas (Agente de Policia e Oficial de

Policia Civil). 07/11/2017

Publicagao do Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Convocagao para a Prova
j Pega Pratica Processua (Delegado de Policia). 10/11/2017

1 Aplicagao da Prova Pega Pratica Processual (Delegado de Policia). 19/11/2017
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Publicagao do Resultado. ap6s recursos da carreira de Oficial de Policia Civil e
ConvocagSo para a Prova Pratica de Digitagao (Oficial de Policia Civil). 05/12/2017

AplicagSo da Prova Pratica de Digitagao para a carreira de Oficial de Policia
Civil. 10/12/2017

Aplicagao da Prova Oral - carreira de Delegado de Policia. 02/02/2018 a 04/02/2018

RESULTADO DEFINIT1VO
Publicagao do Resultado Definitive da carreira de Agente de Policia . 05/12/2017

Publicagao do Resultado Definitivo da carreira de Oficial de Policia Civil. 16/01/2018

Publicagao do Resultado Definitivo da carreira de Delegado de Policia. 27/03/2018
Obs: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAQAO

PORTARIA NoLfc/x /07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRACAO, usando das
atribuigoes que ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o ccntido no processo sob o E-DOC n°
314.122793/17, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Le. n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Fabio Souza da Costa, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Tecnico em
Extensao Rural, Caoastro n° 099616-5
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapa, com lotagao no(a) RURAP, nos
penodos de 02/08 a 30/10/2017 , reference
ao quinquemc ce 20/07/2010 a 19/07/2015,

Macapa-AP. em /X de juiho de 2017.

ASTRID MARJtA'D^Si^tb^A^ttANTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA Y5 /07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRACAO, usando das
atribuigoes que Ihe sac conferidas pela Portaria
n° 103 /98-SEAD, de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, ca Lei n° GC66/93, aos servidores abaixo
reiacionados, integrantes do Quadra de Pessoal
Civil do Estaco do Amapa, iotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Josileide de Oliveira Silva
CARGO : Professor
MATRiCULA : 024809-6
QUINQUENIO: 04/05/2008 a 03/05/2013
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123930/17

SERVIDOR(A): josileide de Oliveira Silva
CARGO : Professor
MATRICULA ; 041555-3
QUINQUENIO: Cl/07/2006 a 30/06/2011
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E DOC nc 314.123935/17

SERVIDOR(A): Ketsia Rosana Costa da
Conceigao Vaz

CARGO : Professor
MATRiCULA. : 040677- 5
QUINQUENIO: 10/06/2006 a 09/06/2011
PERIODC(S; : C-i/OS a 29/10/2017
PROCESSO ; E-DOC n° 314.123956/17

f'iacfcpa-AP,kr\Jpi de jGlho de ^017.
ASTRIll MARIA D^SsilNToQ̂ A^̂ ANTE

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA No t/^t//07- 2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRACAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
reiacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, Iotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Debora Rodrigues Demetrio
CARGO : Professor
MATRiCULA : 042038-7
QUINQUENIO: 31/07/2001 a 30/07/2006
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123210/17

SERVIDOR(A): Dilene Vilhena da Silva
Oliveira

CARGO : Professor
MATRiCULA : 087125-7
QUINQUENIO: 10/05/2006 a 09/05/2011
PERIODO(S) : 01 a 30/08/2017 e 01/02

a 01/04/2018
PROCESSO : E-DOC n° 314.123196/17

SERVIDOR(A): Dinalva de Souza Barros
CARGO : Professor
MATRICULA : 031337-8
QUINQUENIO: 05/05/2004 a 04/05/2009
PERiODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E -DOC n° 314.123193/17

SERVIDOR(A): Edigleuma Picango Bacelar
CARGO : Professor
MATRICULA : 087425-6
QUINQUENIO: 11/05/2011 a 10/05/2016
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123255/17

SERVIDOR(A): Edison Pinto Santiago
CARGO : Professor
MATRICULA : 029075-0
QUINQUENIO: 03/05/2008 a 03/05/2013
PERIODO(S) : 01/08 3 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123284/17

AS

Mpcapa-AP, e m d p juiho de 2£17.

TR^b MARlA^OS^AflTO^CAVALCANTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°4 Ŝ /07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRACAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
reiacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, Iotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Edvaldo Bastos Martel
CARGO : Professor
MATRiCULA : 063357-7
QUINQUENIO: 22/05/2011 a 21/05/2016
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123289/17

SERVIDOR(A): Eli da Silva Ramos
CARGO : Professor
MATRiCULA : 031322-0
QUINQUENIO: 11/05/2009 a 10/05/2014
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123438/17

Macap^-AF, enff' /ide julbio de 2017.

ASTRID ^ARIAtoS f̂cs^̂fŜ NTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA NOYV'A/07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRACAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
reiacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, Iotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Maria Zeneide Muniz de
Freitas

CARGO : Professor
MATRICULA : 043675-5
QUINQUENIO: 11/03/2002 a 10/03/2007
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123481/17

SERVIDOR(A): Maria Vanuza Amaral do
Nascimento

CARGO : Professor
MATRiCULA : 040743-7
QUINQUENIO: 13/10/2006 a 12/10/2011
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123476/17

SERVIDOR(A): Raimunda Santos Barros
CARGO ; Professor
MATRICULA : 041215-5
QUINQUENIO: 14/06/2006 a 13/06/2011
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n°314.123777/17

SERVIDOR(A): Raimunda Simone Brito
Oliveira

CARGO : Professor
MATRiCULA : 040099-8
QUINQUENIO: 28/05/2006 27/05/2011
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123795/17

SERVIDOR(A): Rose Anne Rodrigues Vieira
CARGO : Professor
MATRiCULA : 024751-0
QUINQUENIO: 04/05/2008 a 03/05/2013
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123879/17

Mac^baTAP,«n t3 dalulho de 2017.
ASTRItf Liiimsk&SL

Diretora do DRH/SEAD
LCANTE

PORTARIA N0^^/^/07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
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RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE do Estado do Amapa, com lotagao no(a) SETE,
ESTADO DA ADMINISTRATAO, usando das nos ^o6os de 02/08 a 30/10/2017 ,
atribuigdes que Ihe sao conferidas pela Portaria f^ferente ao quinquenio de 01/10/2006 A
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98, resolve, 30/09/2011.
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, lotados no(a) SEED:

SERVIDOR(A): Rita de Cassia Leao Delgado
CARGO : Professor
MATRICULA : 041673-8
QUINQUENIO: 01/07/2006 a 30/06/2011
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123836/17

SERVIDOR(A): Roberto Coutinho de Souza
CARGO : Professor
MATRICULA : 089969-0

QUINQUENIO: 01/03/2007 a 29/02/2012
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123851/17

SERVIDOR(A); Rosemara Palma Pereira
CARGO : Professor
MATRICULA : 096940-0
QUINQUENIO: 15/09/2009 a 14/09/2014
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123922 /17

SERVIDOR(A): Rosa Pantoja Negrao
CARGO : Professor
MATRICULA : 031257-6
QUINQUENIO: 05/05/2004 a 04/05/2009
PERIODO(S) : 01/08 a 29/10/2017
PROCESSO : E-DOC n° 314.123859/17

Macapa-AP, em / Z de julho de 2017.
'!sJ, KLL. •A

/

ASTRID MARIA 'DOS SANTQS CAVALCANTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°^̂ 07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATAO, usando das
atribuigdes que ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.139560/17, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Alex Gama Baia, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Pedagogo, Cadastro n°090417-1, pertencente ao Quadro de Pessoai
Civil dc Estado do Amapa, com lotagao no(a)
FCR1A, nos perfodos de 10/08 a 08/09/2017,
02 a 31/01 e 02 a 31/07/2018, referente ao
quinquenio de 30/04/2012 a 29/04/2017.

Macapa-AP em, I X de Julho de 2017.

ASTRID MA ANTE
Diretora do DRH/SEAD

Macap^-Aft ^eny/ii julho/de 2017.
ASTRID

' Diretora do DRH/SEAD

> Turismo
Syntia Machado dos Santos Lamarao

PORTARIA N°H4£/07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATAO, usando das
atribuigdes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.69658/17, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, a
servidora Gleeice Carlly Cortes Machado,
ccupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Analista de Desenvoivimento Rural, Cadastro
nc 099581-9 pertencente ao Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, com iotagao no(a)
SDR, nos perfodos de 01/08 a 29/10/2017 ,
referente ao quinquenio de 03/09/2010 a
02/09/2015.

Macapa-AP, em 1-iLde julho de 2017.
\

I

ASTRID MA'
f

a
S SAN

Diretora do DRH/SEAD
TE

PORTARIA N°^//^07-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRATE), usando das
atribuigdes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista c contido no processo sob o E-DOC n°
314.126944/ 17, resolve,

Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Carlos Prentice de Paiva Pacheco,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Assistente Administrative, Cadastro n°083281-2 pertencente ao Quadro de Pessoal Civil

AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2017
CPUSETUR/GEA

A Secretaria de Estado do Turismo -
SETUR/GEA, atraves da Comissao Permanente
de Licitagao, localizada na Rua Binga Uchoa,
29 - Centro - CEP: 68900-100 - Macapa-AP,
toma publico que receberd no dia 03 de agosto
de 2017 as 15:00hs, a contar da data da
publicagao dessa Chamada Publica N°001/2017, os documentos para habilitagio,
inclusive as propostas, destinados a maior
oferta com valores iniciais de: R$ 2.000,00
(dois mil reais) para o espago localizado no
final do Trapiche Eliezer Levi.) e R$ 1.700,00
(mil e setecentos reals) para o espago
locaiizado no Inicio do trapiche Eliezer Levi,
com direito de uso de espagos para exploragdo
de servigos de restaurantes que integram o
complexo do Trapiche Eliezer Levi SETUR/GEA
Lei n° 8.666/93.

AUMacapa- AP 13 de julho de 2017FABRIcl&^UNO
/C<_ v.(UNO DE^SOUZA BARATA

Presidente da Comissao de Licitagao
SETUR/GEA

[ Cultura
iGiodilson Pinheiro Borges

PORTARIA N° 051/2017- SECULT

O Secretario de Estado da Cultura do
Amapa/SECULT, no uso de suas atribuigdes legais
que Ihe sSo conferidas pela Lei n°. 1073 em seu
artigo 9°, inciso XVIII, segao II, anexos IX, X e
Decreto n°. 1382 de 24 de abril de 2017.
R E S O L V E:
Autorizar os servidores, a fim de se deslocarem

da sede das suas atividades at£ o municipio de
Mazagao Velho, para compor o grupo de trabalho,
com o objetivo de organizar, junto a comunidade,
o "FESTIVIDADE DE SAO TIAGO 240 ANOS” , no
periodo de 16 de julho de 2017 a 25 de julho de

2017.
1. Giodilson Pinheiro Borges - Secretario de

Cultura
2. Marcio Josd Amorim Oliveira - Gerente do

Arquivo Publico;
3. Jose Marcio dos Anjos Morais - Chefe da UCC;
4. Oriane Morais Sussuarana - Chefe de gabinete;
5. Luana Regina de Souza Brito dos Santos -

Presidente da CPL;
6. Mario Sergio do Couto Dias- Fotdgrafo MIS;
7. Ffavio Eustaquio Soares Mendes - Contrato

Adm. NAF;
8. Rosinaldo Rodrigues da Silva - Assistente

Administrative;

Art. 2°. Esta portaria entrara em vigor na data da
sua publicagao, revogando-se todas as
disposigoes em contrario.

De-se ciencia, registre-se e publique-se.
Macapa (AP), 14 de julho de 2017.

" i ' rt

ORTANE MORAIS SUSSUARANA
Secretaria de Estado da'Cultura, em exercicio

' Decreto n° 2516/2016

PORTARIA N° 052/2017- SECULT

O Secretario de Estado da Cultura do
Amapa/SECULT, no uso de suas atribuigdes legais
que Ihe sao conferidas pela Lei n°. 1073 em seu
artigo 9°, inciso XVIII, segao II, anexos IX, X e
Decreto n°. 1382 de 24 de abril de 2017.
R E S O L V E:
Autorizar a nomeag§o dos servidores, para

compor o grupo de trabalho, com o objetivo de
organizar, junto a comunidade, o “ FESTIVIDADE
DE SAO TIAGO 240 ANOS” , no periodo de 16 de
julho de 2017 a 25 de julho de 2017.
1. Giodilson Pinheiro Borges - Secretario de

Cultura
2. Marcio Josd Amorim Oliveira - Gerente do

Arquivo Publico;
3. Josd Marcio dos Anjos Morais- Chefe da UCC;
4. Oriane Morais Sussuarana - Chefe de gabinete;
5. Luana Regina de Souza Brito dos Santos -

Presidente da CPL;
6. M£rio Sergio do Couto Dias- Fotografo MIS;
7. Flavio Eustaquio Soares Mendes - Contrato

Adm. NAF;
8. Rosinaldo Rodrigues da Silva - Assistente

Administrative;

Art. 2°. Esta portaria entrara em vigor na data da
sua publicagao, revogando-se todas as
disposigdes em contrario.

De-se ciencia, registre-se e publique-se.
Macapa (AP), 14 de julho de 2017.

r. j n
ORIANE MORAISjSUSSUARANA

Secretaria de Estado fa Cultura, em exercicio
Decreto ^2516/2016

i

IInfraestrutura
|Joao Henrique Rodrigues Pimentel

EDITAL PE N° 001/2017 - SEINF
Processo n° 196.192871/2016 - SDR
Tipo de Licitagao: MENOR PREQO POR ITEM
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitagao a
Contratagao de empresa especializada em
Elaboragao e Execugao de Projetos Sociais para
a viabilizagao das agdes/atlvidades previstas no
Plano de Desenvoivimento Socioterritorial
(PDST), junto as 2.148 familias beneftcladas
com as unidades habitacionais do Programa
Mfnha Casa Minha Vida, no Residencial Cidade
Macapaba Fase I, localizado na BR 156 ao lado
do Instituto Federal-IFAP, zona norte do
municipio de Macapa, desenvolvendo e
promovendo a sustentabilidade da comunidade
e do empreendimento, atrav6s do exercicio da
participagao cidada, da melhoria da qualidade
de vida das familias beneflciadas, mediante
trabalho educativo que favorega a organizagao
da populagao, a Mobilizagao e Organizagao
Comunit£ria, Geragao de Trabalho e Renda e
Educagao Sanitaria, Ambiental e Patrimonial,
em consonancia com a Portaria n° 21, de 22 de
Janeiro de 2014 do Ministerio das Cidades.
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Acolhimento das propostas de pregos: a partir
das 17h45mln do dia 12/07/2017, pelo site
www.licitacoes-e.com.br ate as 08h30min do dia
31/07/2017 (horario de Brasilia).
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: as
08h30min do dia 31/07/2017 (horario de Brasilia)
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS:
as 09h30mln do dia 31/07/2017 {horario de
Brasilia)
ENDEREQO ELETR6NICO:
www.licitacoes-e.com.br
N° Licitagao: 679275

Macapa-AP, 11 de julho de 2017.

EarrFrank'sJorg
Pre'boetfd'CP

Mobilizagao Social
Maria de Nazare Farias do Nascimento

PORTARIA N°071/2017-SIMS

A SECRETARY DE ESTADO DA
INCLUSAO E MOBILIZAgAO SOCIAL, no uso
das suas atribuigoes que Ihe fora outorgada
pela Lei n° 0811, de 20 de janeiro de 2004, no
seu art. 87, em consonancia com o art.8°, Inc.
XII do Decreto n°. 0029, de 03 de janeiro de
2005, tendo em vista o contido no Processo n°024/2016.

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor Marcelo
Ribeiro de Almeida - Assistente
Administrative, para fiscalizar a execugao do
Contrato n°003/2016, cujo objeto trata da
Contratagao da prestag§o de servigos de
Agenciamento de viagens, o qual a Secretaria
de Inclusao e Mobilizagao Social - SIMS sendo
a contratante e a empresa MACAPABA
AGENCIA DE TURISMOS LTDA como a
contratada.

Art. 2° - Determinar que o fiscal ora
designado deverS:

I. Zelar pelo fiel cumprimento do
referido contrato, determinando o que for
necess&rio a regularizagSo das faltas ou das
improbidades observadas e, submetendo aos
seus superiores, em tempo habil, as decisdes e
as providencias que ultrapassem a sua
competencia, nos termos da Lei Federal n°8.666/93;

II. Avaliar continuamente, a quali-
dade dos produtos recebido pela CONTRATA-
DA, na periodicidade adequada ao objeto do
contrato, e durante o seu periodo de validade,
eventualmente, propor a autoridade superior a
aplicagao das penalidades legalmente estabe-
lecidas;

III. Atestar formalmente, nos autos
do processo, as notas fiscais relativas aos ser-
vigos executados antes do encaminhamento
para pagamento.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a
contar da data de sua publicagao, revogando-
se as disposigdes em contrario

Art. 4° - De-se Ciencia, cumpra-se e
publique-se.

Macapii - Ap.27 de Junho de 2017.

Maria de Nazar£ F^f+a& do Nascimento
Secret& fta / SIMS

JUSTIFICATIVA
Em cumprimento ao inciso III, do Art. 6°,da Instrugao Normative n° 001/2016 de 01 de

junho de 2016, emitida pela Controladoria-Geral do Estado do Amapa, a Secretaria de
Estado da Inclusdo e Mobilizagao Social -SIMS, justifies nesta, a necessidade de
pagamento fora da ordem cronologica, das
PD’s N°s. 2017PD00179, emitida em 12/07/2017,
no valor de R$ 664.051,80 (seiscentos e
sessenta e quatro mil, cinquenta e urn reais e
oitenta centavos) referente ao mes de
abril/2017 e 2017PD00180, emitida em
12/07/2017 no valor de 675.001,80 (seiscentos e
setenta e cinco mil e um reais e oitenta
centavos) referente ao mes de maio/2017 a
Empresa Machado & Andrade LTDA, referente
ao Contrato 006/2016, cujo objeto e
contratagao de Empresa Especializada no
fornecimento e entrega de combustivel do tipo
oleo diesel BS - 500, para atender as
comunidades rurais pertencentes ao Programs
Luz para Viver Melhor - PLVM, pelos seguintes
motivos:
1°. O governo do Estado do Amapa atrav4s
da Secretaria de Estado da Inclusao e
Mobilizagao Social - SIMS desenvolve desde
2005 o Programs Luz Para Viver Melhor - Luz
Comunitaria, que se destina a distribuigao de
oleo diesel as comunidades rurais amapaenses
que nao sao atendidas pelo fornecimento de
energia eletrica convencional 24 horas,
proporcionando assim melhor qualidade de
vida aos moradores das comunidades.
2° O Estado tern a fungao de promover o
bem-estar social e a protegao aos seus
cidadaos, garantindo minimos sociais e
provimento de condigoes para atender
contingencias sociais e promover a
universalizagSo dos direitos sociais.
3. A SIMS emitiu as PD’s N°s.
2017PD00179, emitida em 12/07/2017, no valor
de R$ 664.051,80 (seiscentos e sessenta e
quatro mil, cinquenta e um reais e oitenta
centavos) referente ao mes de abril/2017 e
2017PD00180, emitida em 12/07/2017 no valor
de 675.001,80 {seiscentos e setenta e cinco mil
e um reais e oitenta centavos) referente ao mes
de maio/2017 a Empresa Machado & Andrade
LTDA, referente ao Contrato 006/2016,
processo n° 029/2016.
4. Ademais, a falta de pagamento pode
ocasionar interrupgao no fornecimento de 6leo
diesel &s comunidades atendidas pelo
Programa Luz Para Viver Melhor - PLVM,
conforme clausulas contratuais e
consequentemente trazer inumeros
transtornos e prejuizos aos moradores,
causando um grave risco social. /u

5. Desta forma, e imprescindivel o
pagamento das referidas PD’s, uma vez que as
comunidades atendidas ndo podem sofre
solugao de continuidade no fornecimento de
6leo diesel.

Que o fato seja deliberado em fungoes

das razdes apresentadas.
Macapa-AP, 13 de julho de 2017.

/

~\/A. \ {Maria de Nazar<£ Farias do Nascimento
Secretaria de Estado df Inclusao e Mobilizagao

Social/SIMS
Decreto n° 3318/2015

tv
IAS=<fiK_

Conselho Estadual de Assistencia Social -CEAS / AP
Avenida:Procdpio Rola, S/N- SIMS/AP

E-mail: ceasamapa@vahoo.com.br

RESOLUQAO N° 08/2017 DO CONSELHO
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS /
AP

Dispoe sobre o prazo
estipulado para o envio do
relatorio final das
Conferences Municipals de

Assistencia Social
CONFMAS/2017.

O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL - CEAS, em Reuniao Ordinaria,realizada no dia 14.06,2017, evocando o uso desuas atribuigoes que Ihe confere a Lei n° Lei n°0256, de 22 de dezembro de 1995, Artigo 7°,Incisos XIII e, de acordo com a decisSocolegiada de seu Plenario e,
Considerando a celeridades que requer a
compilagao dos anais das confer§ncias
municipals de assistencia social, para subsidiar
a realizagSo da Conference Estadual de
Assistencia Social - CONFEAS/2017.
RESOLVE:

Artigo 1° -- Estipular o prazo de 15 (quinze) dias
para o devido envio do Relatbrio Final das
ConferSncias Municipals da assist£ncia Social -CONFMAS/2017, ao Conselho Estadual de
Assistencia Social - CEAS/AP.
Artigo 2° - Esta Resolugao entra em vigor na
data de sua publicagao e, revoga-se as
disposigoes em contrario.

De-se ciencia e publique-se.
Macapa - AP, 20 de Junho de 2017.

"""hati jvIt'll0-3 Ca'iclv,
UACI I^TORAES CALDAS
Presidente do CEAS-AP

Decretb n° 3980/2015

Uaci maes Caldas
Presidente do CEAS/ AP

Decreto nfl 3980/2015

Setrap
Jorge Emanoel Amanajas Cardoso

ERRATA-StTRAP

)
O SECRtTARIO DE TRANSPORIKS DO

ESI ADO DO AMAPA. no uso de suas airibucoes que Ihe sSo
jonleridas pelo Decrelo n.* 0123, rie 07,'01/2016,

RESOLVE:

KEIIFICAR o lenr da Portaria nu 144/17-
SK’IRi-VP, de 06/07/2017, que passa a viLurar com a seguinte
altera^ao:
Onde se If:
*• F.L.1AS MALES DA COSTA Chefe da lCCASP/SETRAP -
< DS-I”
“ JOSE RONALDO ISIOTA RACHID Datilocralo”

Lcia-se:

“ ELIAS MALES DA COSTA Chefe da l CCASP/SEI RAP -
CDS-P
MOSE RONALDO MOTA RACHID Datiloorafo'’
•* \ ALDFNI DA SILVA PEREIRA Motorists do Secrelario -

Revogam-se as disposigdes em contrario.

MACAPA-; I.HO DL 20r.
Br.NF.Diio AKiSVt̂ î aser^ A CONCEK, AO

Secrctario de Estado do Transporte/ tm Excrdeiu

Fazenda
Josenildo Santos Abrantes

ATO DECLARATbRIO N°030/2017-SEFAZ

Prorroga a vigencia do Ato Declarators n°
008/2011-COTRI/SRE, que aprova Regime
Especial para a empresa AVON COSM^TICOS
LTDA, relativo ao cumprimento de obrigagoes
fiscais na forma que menciona.
O Secretario de Estado da Fazenda, tendo em
vista as disposigdes do artigo 251, da Lei n°
400, de 22 de dezembro de 1997 c/c com os
artigos 505 do Decreto n° 2269/98 - RICMS;

Considerando o disposto no art. 415 do
Regutamento do ICMS, Decreto n° 2269/98 -
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RICMS;

Considerando, ainda, o disposto no Parecer
Fiscal n° 048/2017-COTRI/SEFAZ, objeto do
pedido formulado por meio do processo n°
28730.0087972017-4;

D E C L A R A:

Clausula Primeira - Autorizada a prorrogagao
do Ato Declaratorio n° 008/2011-COTRI/SRE,
at6 31 de maio de 2019, que aprova regime
especial relativo ao cumprimento de
obrigagdes fiscais na forma que menciona, a
empresa AVON COSMETICOS LTDA, inscrigao
estadual n° 03.036.356-0.

Clausula Segunda O Regime Especial
outorgado pOder&, a qualquer tempo e a
critdrio exclusivo da autoridade concedente,
ser revogado ou alterado, mediante previa
comunicagao a empresa autorizada, na
ocorrencia de;

I - superveniencia de norma
legal conflitante;

II - situagao em que este
Regime Especial vier a tornar-se prejudicial a
Fazenda Publica Estadual;

III - inobservancia de qualquer
de suas clausulas e condigoes;

IV- agao fiscal proveniente de:
a) emissSo de documento fiscal

ou utilizagao de documento fiscal falso ou
inidoneo;

b) calgamento de documentos
fiscais;

c) falta de recolhimento do
ICMS.

Clausula Tercelra - O presente Ato
Declaratorio nao exonera o cumprimento das
demais obrigagoes previstas em Lei e no
Regulamento do ICMS.

Clausula Quarta - Este Ato Declaratorio entra
em vigor na data de sua publicagao no Didrio
Oficial do Estado.

Macapa, 22 de junho de 2017.
\ \

Josenildo Sanfos-Abrantes
Secretario d^Cstado da Fazenda

EDITAL DE INTIMAQAO N°014/2017- COFIS

A Coordenadona de Fiscalizagao da Secretaria de
Estado da Fazenda - Cofis/Sefaz, com base no Art
179, da Lei 400/1997, INTIMA QS titulares ou
prepostos das empresas abaixo relacionadas a
comparecer a Secretaria Adjunta da Receita/Sefaz.
site Av Raimundo Alvares da Costa, 367 - Centro,
Macapa-AP, para tomar ciencia do Auto de InfragSo
abaixo O nao cornparecimento no prazo previsto de
30 (tnrta) dias apos a publicagao deste Edital
cons'derar-se-a os sujeitos passivos intimados na
forma dc Art.195 , §2°, inciso III da Lei n°. 400/97.
i CAD/ICMS 03.042867-0

Raz§o Social CESBE S/A ENGENHARIA E
EMPREEDIMENTOS

MPF n° 0019/2017
Auto de
Infrag&o n° 10900000.11.00000023/2017-89

Macapa-AP. 06 de julho de 2017

EDUARDO CORREA TAVARES
Coordenado' de Fiscalizagao/SEFAZ

EDITAL DE INTIMAQAO Ns 015/2017

A Coordenadoria de Fiscalizagao da Secretaria de
Estado da Fazenda - Cofis/Sefaz, com base no Art.
179, da Lei 400/1997, INTIMA os titulares ou

prepostos das empresas abaixo relacionadas a
comparecer a Secretaria Adjunta da Receita/Sefaz,
sito Av. Raimundo Alvares da Costa, 367 - Centro,
Macapa-AP, para tomar ciencia da intimagao abaixo
relacionada no intuito de regularizar seu cadastro. O
nao cornparecimento no prazo previsto de 30 (trinta)
dias apos a publicagao deste Edital considerar-se a
os sujeitos passivos intimados na forma do Art.195,
§2g, inciso III da Lei ns. 400/97.

INTIMAQAO
CAD-ICMS RAZAO SOCIAL
03.022.208-7 Continental Distribuidora de I

Medicamentos Ltda - ME
Intimagao 127/2017
Processo 0105932017-7

Macapa-AP, 06 de julho de 2017.

Eduardo Correa Tavares
Coordenador da Cofis/Sefaz

iMeio-Ambiente 1
^Marcelo Ivan Pantoja Creao 1

PORTARIA (P) n° 105 12017- SEMA/AP
O SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n° 031 de 02
de janeiro de 2015 e no uso das atribuigoes
que Ihe sao conferidas pelo Inciso X, do Artigo
38, do Decreto n.° 5304, de 07 de novembro de
1.997.
Considerando a Lei Complementar n° 140, de 8
de Dezembro de 2011, que fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
paragrafo unico do art. 23 da Constituigao
Federal, para a cooperagao entre a Uniao, os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas
agoes administrativas decorrentes do exerclcio
da competdncia comum relativas a protegao
das paisagens naturais notaveis, a protegao do
meio ambiente, ao combate a poluigao em
qualquer de suas formas e a preservagao das
fiorestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n°
6.938, de 31 de agosto de 1981;
Considerando a necessidade de melhorar
procedimentos administrativos dentro do
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do
Amapa (SEMA), desburocratizando a gestao
ambiental entre os entes federados;
Considerando que determinado
empreendimento ou empreendedor, podem ter
diversos processos de licenciamento
ambiental nos diversos orgaos no Estado do
Amapa, dificultando a visao e o controle
integrado do SIEMA no Amapa;

RESOLVE:

Art. 1°. Definir que os numeros dos processos
ambientais no ambito da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente (SEMA), seguem o padrao
abaixo definido.

Art. 2°. A composigao do numero do protocolo
o qual se converter^ no numero do processo
( vide Tabela 1), devera ser definido conforme a
sequencia a seguir: Codigo do orgao - Ano de
abertura do processo - CPF ou CNPJ- Ordem
Crescente de Processos.

§ 1°. As partes componentes da sequencia do
protocolo / processo serao separadas por
barra (/) sem espago.
§ 2°. Caso haja mudanga de CPF ou CNPJ do
mesmo empreendimento, o novo
protocolo/processo devera vir com o simbolo #
precedendo ao CPF ou CNPJ do novo
empreendedor por quando da mudanga do
processo de licenciamento ambiental.

§ 3°. Para cada mudanga de CPF ou CNPJ para
o mesmo empreendimento, havers o acrescimo
de novo simbolo
Art. 3°. Todos os processos existentes no
ambito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente devem ser ajustados ao que se
refere o art. 2°, no sentido de aumentar o
controle e o conhecimento ambiental no
Estado do Amapa.
Art. 4°. Revogam-se as disposigoes em
contrario.

Art. 5°. Esta portaria entra em vigor na data de
sua assinatura.
Art. 6°. De-se Ciencia, Cumpra-se e Publique-
se.
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE, em Macapa-AP, 10 de julho
de 2017.

MARCEU0 IVAN/PANTOJA CREAO
Se/retario'ae Estado do JVIeio Ambiente

Tabela 1. Composigao do Protocolo / Processo.
Orgao Codigo do

Orgao
Ano do

Processo
CPF ou CNPJ Ordem

SEMA 01 2017 000.000.000-00 01
SEMA 01 2017 00.000.000/0001-00 01

Protocolo / Processo com CPF:
01/2017/000.000.000-00/01

Protocolo / Processo com CNPJ:
01/2017/00.000.000/0001-00/01

[Desenvolvimento das Cidades
lAlcir Figueira Matos

Termo de Dispensa

Ratifico nos Termos da Leia 8.666/93 e
alteragoes:

Em: l2 / 07 /2017

Alcir Figp^ira Matos
Secretario fle Estado / SDC

DISPENSA: n°. 001 /2017 - SDC
PROCESSO: 2000,0023/2017-SDC.
OBJETO: Contratagao de Empresa
Especializada no Fornecimento de Carimbos
Gravados, Conforme Especificagoes e
Quantitativos do Projeto Basico.
FUNDAMENTALAO LEGAL: Art. 24, II da Lei
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteragoes
posteriores.
CONTRATADO (a): empresa Fera
Comunicagao Visual Ltda - EPP
VALOR TOTAL: R$ 5.546,00 (Cinco mil
quinhentos e quarenta e seis reais)
JUSTIFICATIVA: Art. 26 - § UNICO DA LEI
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Senhor Secretario,

Pretende a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento das Cidades -
SDC, contratagao de Empresa Especializada
no Fornecimento de Carimbos Gravados ,
conforme especificagoes e quantitativos do
projeto basico, anexo ao edital. Justifica-se
diante da necessidade de formalizagao de
processes, recebimento de documentos ,
certificagao de recebimento de bens, servigos
e identificagao de servidores nos
documentos que sao gerados no ambito das
atividades institucionais nesta Secretaria,
com a contratagao no valor total dos servigos
de R$ 5.546,00 (cinco mil quinhentos e
quarenta e seis reais).

Considerando que a referida
aquisigao enquadra-se no Art. 24, inciso II, da
Lei de Licitagao e Contrato Administrativos
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em vigor (Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragoes), o qual estabelece:
Art. 24 - E dispensavel a licitagao:
II - para outros servigos e compras de valor
ate 10% (dez por cento) do limite previsto na
alinea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienagdes, nos casos previstos nesta
Lei, desde que nao se refiram a parcelas de
um mesmo servigo, compra ou alienagao de
maior vulto que possa ser realizada de uma
so vez; (Redagao data pela Lei nu 9.648, de
19981” .

E para cumprimento do Art.
26 Paragrafo unico. no que concerne a
escolha da executante e a justificativa de
pregos referente a Dispensa. procedeu-se no
sistema do Banco do Brasil, por meio
eletronico. com disputa pelos licitantes pelo
menor prego global, com divulgagao do aviso
no site oficial do Governo e sistema do Banco
do Brasil, onde as empresas interessadas
apresentam suas propostas comerciais e
ofertaram seus melhores lances. Em anSlise
do processo, e registro de todos os atos em
ata. constantes nos autos, onde a empresa
Fera Comunicagao Visual Ltda - EPP, CNPJ
07.496.162/0001-01, apresentou o melhor
lance no valor RS 5.546.00 (cinco mil
quinhentos e quarenta e seis reais), foi a que
apresentou o menor prego, sendo a proposta
mais vantajosa para a Administragao.
Enquadrando-se dentro dos parametros de
mereado.

Por todo o exposto,
submeto a elevada consideragao de Vossa
Excelencia o presente Termo de Dispensa n°
001 / 2017-SDC, para efeito de ratificagSo
referente ao objeto, com o intuito de
salvaguardar a Administragao Publica,
observando-se dentre outros o principio da
economicidade na Gestao Publica e com base
no Acordao TCU n° 1.336/2006. Seja
detenrunada sua publicagao no Diario Oficial
do Estado, conforme determina o art. 26, da
Lei 8.666/93 e alteragoes, como condigao de
sua eficacia.

Macapa / AP. 09 de junho de 2017.

Elivakt'o Santos Soares
Presidente CPL/SDC

Portana n° 059/2016-SDC

Termo de Dispensa

Ratifico nos Termos da Leia 8.666/93 e
alteragbes:

Em; I Z / 0 7 /2017

Alofr Figueira Matos
Sec^etario de Estado / SDC

DISPENSA DE LICITAQAO: n°. 003 /2017 -
SDC
PROCESSO: 2000.0053/2017-SDC.
OBJETO: Aquisigao de Material de Consumo,
Tipo Generos Alimenticios para suprir as
necessidades da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento das Cidades.
FUNDAMENTALAO LEGAL: Art. 24, II da Lei
n° 8.666 de 21 do junho de 1993 e alteragoes
posteriores.
CONTRATADOS (AS):
W. M. CONSTRUgOES LTDA.
LOTE 01: R$ 934,00 (Novecentos e Trinta e
Quatro Reais);
CENTRAL DE DISTRIBUIQAO MAUES EIRELI-
EPP.
LOTE 02: R$ 1.660,20 (Hum Mil Seiscentos e
Sessenta Reais e Vinte centavos );
LOTE 03: R$ 1.882,80 (Hum Mil Oitocentos e
Oitenta e Dois reais e Oitenta Centavos).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$4.477,00
(Quatro mil Quatrocentos e Setenta e Sete
Reais).
JUSTIFICATIVA: Art. 26 - § UNICO DA LEI
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Senhor Secretario,

Pretende a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento das Cidades - SDC,
contratar com as empresas o Objeto
Aquisigao de Material de Consumo, tipo
Generos Alimenticios para suprir as
necessidades da SDC, de acordo com projeto
basico. Justifica-se diante da necessidade de
disponibilizar os produtos aos servidores e
pessoas transeuntes nas dependences desta
Secretaria, de acordo com a demanda do
memorando anexo ao processo, com a
contratagao no valor total dos tres lotes em
R$ 4.477.00 (Quatro Mil Quatrocentos e
Setenta e Sete Reais).

Considerando que a referida aquisigao
enquadra-se no Art. 24, inciso II, da Lei de
Licitagao e Contrato Administrativos em vigor
(Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes), o qual
estabelece:

Art. 24 - E dispensavel a licitagao:

II - para outros servigos e compras de valor
ate 10% (dez por cento) do limite previsto na
alinea “ a” , do inciso II do artigo anterior e
para alienagoes, nos casos previstos nesta
Lei, desde que nao se refiram a parcelas de
um mesmo servigo, compra ou alienagao de
maior vulto que possa ser realizada de uma
so vez; (Redagao data pela Lei n° 9.648, de
1998)” .

E para cumprimento do Art. 26 Paragrafo
unico, no que concerne a escolha da
executante e a justificativa de pregos
referente a Dispensa de Licitagao, por meio
de Sistema Eletronico, procedeu-se no
sistema do Banco do Brasil, com disputa
pelos licitantes pelo menor prego por item,
com divulgagao do aviso no site oficial do
Governo e sistema do Banco do Brasil,
licitagao n° 674385, onde as empresas
interessadas apresentaram suas propostas
comerciais e ofertaram seus melhores lances.
Em analise do processo, e registro de todos
os atos em ata, constantes nos autos, onde
as empresa W. M. Construgoes LTDA. CNPJ:
09.064.362/0001-10, apresentou o menor
prego para o lote 01, no valor total de R$
934,00 (Novecentos e Trinta e Quatro Reais),
e a empresa Central de Distribuigao Maues
Eireli-EPP. CNPJ: 10.239.186/0001-90,
apresentou o menor prego para os lotes 02 e
03, no valor total de RS 3.543,00 (Tres Mil,
Quinhentos e Quarenta e Tres Reais), sendo
as propostas mais vantajosa para a
Administragao, enquadrando-se dentro dos
parametros de mercado.

Por todo o exposto, submeto a elevada
consideragao de Vossa Excelencia o presente
Termo de Dispensa Licitagao n° 003 / 2017-
SDC, para efeito de ratificagao referente ao
objeto, com o intuito de salvaguardar a
Administragao Publica, observando-se dentre
outros o principio da economicidade na
Gestao Publica e com base no Acordao TCU
n° 1.336/2006. Seja determinada sua
publicagao no Diario Oficial do Estado,
conforme determina o art. 26, da Lei 8.666/93
e alteragoes, como condigao de sua. eficacia.

Macapa / AP, 12 de julho de 2017.

Elivaldo Santos Soares
Presidente CPL/SDC

Portaria n° 059/2016-SDC

Termo de Dispensa

Ratifico nos Termos da Leia 8.666/93 e
alteragoes:

Em: \A 107 /2017

Alcif'figĝ ira Matos
Secretario de Estado / SDC

DISPENSA DE LICITAQAO: n°. 004 /2017 -
SDC
PROCESSO: 2000.0052/2017-SDC.
OBJETO: Aquisigao de Material de Copa e
Cozinha para suprir as necessidades da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das
Cidades.
FUNDAMENTAQAO LEGAL: Art. 24, II da Lei
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteragoes
posteriores.
CONTRATADOS (AS):
A.N.GOMES-ME
LOTE 01: R$ 1.340,00 (Hum mil, trezentos e
quarenta reais)
LOTE 02: R$ 100,60 (Cem reais e sessenta
centavos);
W. M. CONSTRUgOES LTDA.
LOTE 03: R$ 113,40 (Cento treze reais e
quarenta centavos)
LOTE 04:R$ 49,00 (Quarenta e nove reais)
LOTE 05: R$ 300,00 (Trezentos reais)
A.C. DA S. PINTO-ME
LOTE 06: R$ 115,40 (Cento quinze reais e
quarenta centavos);
VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 2.018,40
(Dois mil e dezoito reais e quarenta
centavos).
JUSTIFICATIVA: Art. 26 - § UNICO DA LEI
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
Senhor Secretario,

Pretende a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento das Cidades - SDC,
contratar com as empresas o Objeto
Aquisigao de Material de Copa e Cozinha para
suprir as necessidades da SDC, de acordo
com projeto basico. Justifica-se diante da
necessidade de disponibilizar os produtos
aos servidores e pessoas transeuntes nas
dependences desta Secretaria, de acordo
com a demanda do memorando anexo ao
processo, com a contratagao no valor total
dos tr6s lotes em R$ 2.018,40 (Dois mil e
dezoito reais e quarenta centavos).

Considerando que a referida aquisigao
enquadra-se no Art. 24, inciso II, da Lei de
Licitagao e Contrato Administrativos em vigor
(Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes), o qual
estabelece:

Art. 24 -E dispensavel a licitagao:
II - para outros servigos e compras de valor
ate 10% (dez por cento) do limite previsto na
alinea “a”, do inciso II do artigo anterior e
para alienagoes, nos casos previstos nesta
Lei, desde que nao se refiram a parcelas de
um mesmo servigo, compra ou alienagao de
maior vulto que possa ser realizada de uma
so vez; (Redagao data pela Lei n° 9.648, de
1998)”.

E para cumprimento do Art. 26 Paragrafo
unico, no que concerne a escolha da
executante e a justificativa de pregos
referente a Dispensa de Licitagao, por meio
de Sistema Eletr6nico, procedeu-se no
sistema do Banco do Brasil, com disputa
pelos licitantes pelo menor prego por item,
com divulgagao do aviso no site oficial do
Governo e sistema do Banco do Brasil,
licitagao n° 674391, onde as empresas
interessadas apresentaram suas propostas
comerciais e ofertaram seus melhores lances.
Em analise do processo, e registro de todos
os atos em ata, constantes nos autos, onde
as empresa A.N.GOMES-ME, CNPJ:
34.642.561/0001-06, apresentou o menor
prego para o lote 01 e 02, no valor de
R$1.440,60 (Hum mil e quatrocentos e
quarenta reais e sessenta centavos), W. M.
Construgoes LTDA. CNPJ: 09.064.362/0001-
10, apresentou o menor prego para o lote 03,
04 e 05 no valor total de R$462,40
(Quatrocentos e sessenta e dois reais e
quarenta centavos), e a empresa A.C. DA S.
PINTO-ME, CNPJ: 27.279.291/0001-55,
apresentou o menor prego para os lotes 06,
no valor total de R$115,40 (Cento quinze reais
e quarenta centavos), sendo as propostas
mais vantajosa para a Administragao,
enquadrando-se dentro dos parametros de
mercado.
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Por todo o exposto, submeto a elevada
consideragao de Vossa Excelencia o presente
Termo de Dispensa Licitagao n° 004 / 2017-
SDC, para efeito de ratificagao referente ao
objeto, com o intuito de salvaguardar a
Administragao Publica, observando-se dentre
outros o princlpio da economicidade na
Gestao Publica e com base no Acordao TCU
n° 1.336/2006. Seja determinada sua
publicagao no Diario Oficial do Estado,
conforme determina o art. 26, da Lei 8.666/93
e alteragoes, como condigiio de sua eficacia.

Macapa / AP, 14 de julho de 2017.
» <-

Elivaldo Santos Soares
Presidente - CPL

Portaria n° 059/2016-SDC

ISaude
|Cel. PM. RR Gastao Valente Calandrini de Azevedo^

PORTARIA N° 0480/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigbes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.152715/17;

RESOLVE:

Art. 1° Homologar a designagao da
servidora Ana Cleide Furtado Papaleo -

Enfermeira, que em substituigao e
acumulativamente, atuara como Diretora do
CRDT/SESA, durante o impedimento da titular,
Ines Celeste R. Martins, que se ausentari para
gozar ferias, no periodo de 29/06 a 10/07/2017,
sem onus para esta Secretaria.

Art. 2° Autorizar a designagao da
servidora Ana Cleide Furtado Papaleo -

Enfermeira, que em substituigdo e

janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.161501/17;

RESOLVE:

Homologar a designagao da servidora
Bertha da Silva Viana da Rocha
Coordenadora de Enfermagem do SAMU-
192/SESA, que em substituigio e
acumulativamente, responded pela
Coordenagdo Administrativa do SAMU-
192/SESA, durante o impedimento da titular,
Eberenice Paula Ferreira, que se ausentar*
para gozar ferias, no periodo de 1° a
30/07/2017, sem onus para esta Secretaria.

GASTAO
S

Macapa-AP, 07 de julho de 2017.
r- —

ALANDRINI DE AZEVEDO
de Estado da Saude

PORTARIA N° 0482/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigoes que ihe sdo
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.164925/17;

RESOLVE:

Autorizar a designagao da servidora
Maria das Gragas Silva de Souza Coelho -
Tecnica do Componente Estadual de Auditoria
do SUS/SESA, que em substituigao e
acumulativamente, respondera pela Chefia do
Servigo de Auditoria do SUS/SESA, durante o
impedimento da titular, Solange Helena de
Souza Brito, que se ausentari para gozar
ferias, no periodo de 17 a 27/07/2017, sem onus
para esta Secretaria.

qualificadas no dmbito da SESA/AP.
RESOLVE:

Art. 1° - Constituir a COMISSAO TECNICA DE
AVALIAQAO - CTA no cimbito da Secretaria de
Estado da Saude do Amapa - SESA/AP, e definir
suas atribuigoes.

Art. 2° - A Comissao sera composta pelos
seguintes membros:

I.Paulo Roberto Balbino - Medico - Matricula:
413186 (Coordenador Tecnico)
II.Roberto Jose Furtado Coroa - Farmaceutico -

Matricula: 396842-01 (Membro)
III.Crislena Mendes Gama - Enfermeira -Matricula: 678325 (Membro)

Art.3° - Esta Comissao tera as seguintes
atribuigOes:

I.Analisar e avaliar os relatorios mensais das
prestagoes de contas dos estabelecimentos
publicos de saude gerenciados por Organizagao
Social de Saude - OSS, conforme estabelecido no
Contrato de Gestao.

II.Avaliar mensalmente os relatorios tecnicos,
financeiros e contabeis;
III.Proceder. trimestralmente, a avaliagSo da parte

variavel dos Contratos de GestSo;
IV.Proceder avaliaĝ o semestral das metas
estabelecidas no Contrato de Gestao, para
verificar o seu cumprimento e caso haja
necessidade de repactuagao fisica e/ou financeira.
encaminhar para o Secretario.
V.Acompanhar todos os fluxos assistenciais,

financeiros e contabeis das OSS em vistas ao
cumprimento do Contrato de GestSo e outros.
VI.Proceder acompanhamento dos sistemas de

informagao - SISREG e SIA-SUS (online) dos
estabelecimentos publicos de saude gerenciados
por OSS, emitindo relatorios tecnicos e estatisticos
mensais das metas e indicadores do Contrato de
GestSo
VII.Efetuar visitas t ĉnicas aos estabelecimentos
publicos de saude gerenciados por OSS, com
vistas a urn melhor acompanhamento das metas e
indicadores do contrato de gestao sempre que
necessario (conforme cronograma).

VIII.Disponibilizar os relatorios tecnicos, financeiros
e contabeis para os orgaos de controle externo.
IX.Informar qualquer irregularidade ou ilegalidade
na utilizagao de recursos ou bens de origem
publica por OSS dela dateo ciencia a Procuradoria
Geral do Estado do Amapa , ao Tribunal de Contas
do Estado, e ao Ministerio Publico Estadual;
X.Manter sempre atualizados os arquivos

contendo os relaterios tecnicos, financeiros e
contabeis e demais documentagoes.

Art. 4° - Esta Portaria entrara em vigor na data
de sua publicagao.

Macapa-AP, 10 de julho de 2017,_

GASTAO fv^piTE CALANDRINI DE
AZEVEDO

Secreterie-tfe Estado da Saude
acumulativamente, atuara como Diretora do
CRDT/SESA, durante o impedimento da titular,
Ines Celeste R. Martins, que se ausentari para
gozar ferias, no periodo de 29/08 a 15/09/2017,
sem onus para esta Secretaria.

Macapa-AP, 07 de julho de 2017.

GASTAO VALaj|rfe^I^NDRINI DE AZEVEDO
Secr&vmo de Estado da Saude

PORTARIA N° 488/2017-SESA

Macapi-AP, 07 de julho de 2017.

GASTAO V LANDRINI DE AZEViDO
Se^rgffro de Estado da Saude

PORTARIA N° 0481/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigdes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de

O SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO
AMAPA. no uso das atribuigoes que Ihe s3o
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03/01/2017 e
considerando o que consta no E-doc n°
304.61558/17.

CONSIDERANDO a Lei Ordin^ria n° 0599/2001
de 25/04/2001, que dispoe sobre a
qualificagao de Organizagoes Sociais e da outras
providencias.

CONSIDERANDO o Decreto n° 1024, de
27/03/17 que regulamenta a Lei Ordinaria nc
0599/2001 de 25/04/2001.

CONSIDERANDO a necessidade de
acompanhamento, monitoramento e avaliagao da
gestao dos macroprocessos, dos processos e dos
sub processos assistenciais e administrativos das
unidades de saude publica administradas
diretamente por Organizagoes Sociais de Saude

HOMOLOGAQAO DO RESULTADO DO EDJTAL DE
PROCESSO PUBUCO DE SELEgAO N° 001/2017,

PROCESSO N.°304.91745/2017, publicado em DOE N° 6443
de 18.05.2017

O Govemo do Estado do Amapa, por interm6dio da Secretaria
de Estado da Saude do Amapa - SESA/AP, TORNA PUBLICO
o resultado do Processo Seletivo da Organizagao Social em
Saude em conformidade com a Lei Estadual n° 0599/2001 e com
o Decreto nD 1.024/2017, e das Normas do Sistema Unico de
Saude - SUS emanadas pelo Ministerio da Saude - MS, alem
de condigoes fixadas neste Edital e seus Anexos, e apresenta
como primeira colocada e vencedora do certame o Instituto
Brasileiro de Gestao Hospitalar- IBGH, inscrita no CNPJ/MF
n° 18.972.378/0001-12. ficando esta apta a celebrar Contrato de
Gestao com o Governo do Estado do Amapa, por interm^dio da
Secretaria de Estado da Saude do Amapa - SESA/AP, visando
o Gerenciamento, a Operacionalizagao e Execugao dos
Servigos de Saude na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
- PORTE I. 24H “ZONA SUL DE MACAPAr.

Macapfyl^ de julho de 2017 .

GASTAO VALEN
Secretario de

iNDRINI DE AZEVEDO
jfedfc da Saude do Amapa

IEducagao
iMaria Goreth da Silva e Sousa
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PORTARIA N° 0076/2017 - SAGEP/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO DE
PESSOAS, usando das atribuigdes que Ihe s2o
conferidas pelo Decreto n° 4139/2016-GEA, de 21 de
novembro de 2016, com fundamento na Lei n°1. 230 de
29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Estado da Educagao, e tendo em vista o teor do Memo.
N°.039/2017-CEPE/SEED Protocolo n° 164.142996/2017.

RESOLVE:

Art. 1° Homologar o deslocamento dos
servidores MARIA DO SOCORRO BRAZAO TOLOSA e
AGECIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, Pertencentes
ao Centro de Pesquisas Educacionais -CEPE/SEED, da
sede de suas atribuigdes em MacapS/AP, atd Brasilia •
DF, no periodo de 19 a 22 de Junho de 2017, para
participarem do Seminario 10 anos da Metodologia de
Coleta de Dados Individualizados dos Censos
Educacionais, promovido pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira- INEP.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado.

Dd-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 11 de julho de

2017.
••

* Neirran Safes de'Quadros
Secretaria Adjunta de Gestao de Pessoas

Decteto n° 413^/2016-GEA

PORTARIA N° 0156 /2017- SEED/AP

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO EM EXERClCIO, usando das
atribuigdes que Ihe sSo conferidas pelo
Decreto n° 2487/2017 - GEA, de 30 de junho
de 2017, com fundamento na Lei n° 1.230 de
29 de maio de 2008, que organiza a Secretaria
de Estado da Educagao.

Considerando:

O disposto no Art. 12 do Decreto Estadual
4.026 de 06 de novembro de 2009, que o
levantamento fisico dos materials
permanentes e de consumo devera ser
reallzado pelo menos duas vezes ao ano, no
infcio e termino de cada gestao e nas trocas
dos gestores de cada orgao, entidade ou
responsavel por sua guarda e conservagao;

A integragao do Modulo Patrim6nio no
Sistema Integrado de Gestao Adminlstrativa -
SIGA, conforme item V do Art. 3° do Decreto
Estadual 3313 de 15 de setembro de 2016;

Resolve:

Art.1° Constituir a Comissao de
Inventario a ser integrada pelos servidores do
quadro de pessoal do Govemo do Estado do
Amapa, tendo a competencia de executar
procedimentos na elaboragSo do
levantamento fisico e contabil de Bens
Patrimoniais pertencentes ao Governo do
Estado do Amapa nas Escolas Estaduais,
Almoxarrfados, Complexo da SEED e Anexos,
sob a guarda da Secretaria de Estado da
Educagao;

Art. 2° Designar os servidores abaixo
relaclonados para compor a Comissao de
Inventario Fisico dos Bens Patrimoniais
pertencentes ao Govemo do Estado do
Amapa sob a guarda da Secretaria de Estado
da Educagao:

1. Jose Maria Nascimento de Souza -
SEED/AP

2. Rosineide Silva Campos - SEED/AP
3. Bruno Everton Silva de Queiroz -

SEED/AP
4. Jessica Cristine Mota da Cruz -

SEED/AP
5. Claus de Souza Aleixo - SEED/AP

6. Raimundo Flavio Souza de Oliveira -
SEED/AP

7. Romualdo Teles Figueiredo - SEED/AP
8. Carmem Sheila Coimbra Araujo -

SEAD/AP
9. Ramid Gendsio Brarymi Oliveira -

SEAD/AP
Art. 3° - O Presidente da ComissSo

sera o primeiro, em sua ausencla ou
impedimento, sera substituido pelo segundo.

Art. 4° A Comissao ter& as seguintes
atribuigdes:

1. Fazer o levantamento fisico e contabil
de todos os Bens Patrimoniais
existentes;
2. Identificar e relacionar os materials
existentes para registro no sistema;
3. Identificar a locallzapao dos materials
existentes nos setores da sua utilizagSo;
4. Identificar e relacionar materiais
inserviveis e obsoletos;
5. Identificar e relacionar os materiais
deteriorados ou danificados;
6. identificar se as quantidades
existentes estdo de acordo com as
aquisipoes;
7. Emitir relatorio final acerca das
observapdes registradas ao longo do
processo do inventario, constando das
informapdes, os procedimentos
realizados, a situapao geral do
patrimonio da unidade gestora;
8. Normatlzar as irregularidades
detectadas, a fim de eliminar ou reduzir o
risco de ocorrdncia de perda ou extravio
dos bens, bem como responsabilizar o
gestor quanto a guarda do bem publico;
9. Entregar o relatorio final ao
Coordenador de Administrapdo para as
providencias necessarias.

Art. 5° Compete ao presidente da
Comissao:

1. Coordenar e orientar os trabalhos da
Comissdo nos procedimentos de
identificagao e descripao dos materiais a
ser inventariados;
2. Estabelecer cronograma de atividades
para os trabalhos;
3. Apresentar a Coordenadoria de
Administragdo da SEED o relatorio final
relativo aos trabalhos da Comissao;

Art. 6° A Unidade de Patrimonio da
SEED tern as seguintes atribuigdes:

1. Emitir a relapao de materiais para
inventario do Exercicio;
2. Auxiliar a Comissao na realizapao do
processo de inventario fornecendo
informagoes;
3. Providenciar os ajustes necessdrios
para corrigir as irregularidades
apontadas pela Comissao.

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugao Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de
2016, emitida pela Controladoria-Geral do Estado do
Amapa, a Secretaria de Estado da Educagao justifies
neste ato a necessidade de pagamento fora de ordem
cronologica, da PD n° 2017PD10903, emitida em
10/07/2017, no valor R$ 83.402,40 (Oitenta e tres mil,
quatrocentos e dois reais e quarenta centavos) a
EMPRESA M. DE J. N. DE ARAUJO - EPP,
conespondente as NF-e n° 016, Contrato 004/2017 -
SEED referente as despesas com a contratagao de
empresa especializada na prestagao de servigos de
produgao e distribuigao de alimentagao coletiva tipo
Self-service, aluslvo a 1a quinzena do mds de
Junho/2017, pelos seguintes motives:

1° 0 servigo referente a PD mencionada estd sendo
prestado.
2° A prestagao do servigo supracitado e imprescindivel
para o bom funcionamento da unidade escolar;
3° E preciso possibilitar condig6es financeiras a
empresa para atender as demandas vindouras,
evitando maiores transtomos ao processo de
aprendizagem.
Que o fato seja deliberado em fungao das razoes
apresentadas.

Ateftpi^safaente,
Keullciarte -Morais Baia

Secretaria Adjunta de Apojo a Gestao
Dec. n° 2978/2016- GEA

vy

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da
Instrugao Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de
2016, emitida pela Controladoria-Geral do Estado do
Amapa, a Secretaria de Estado da Educagao justifies
neste ato a necessidade de pagamento fora de ordem
cronoldgica, da PD n° 2017PD10900, emitida em
10/07/2017, no valor R$ 62.337,60 (Sessenta e dois
mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos )
& EMPRESA SUELI ROCHA DE SOUZA - EPP.
correspondents as NF-e n° 024, Contrato 007/2017 -
SEED referente as despesas com a contratagao de
empresa especializada na prestagao de servigos de
produgao e distribuigSo de alimentagSo coletiva tipo
Self-service, alusivo a 1* quinzena do mes de
Junho/2017, pelos seguintes motivos:

1° O servigo referente a PD mencionada esta sendo
prestado.
2° A prestagao do servigo supracitado e imprescindivel
para o bom funcionamento da unidade escolar;
3° £ preciso possibilitar condigdes financeiras a
empresa para atender as demandas vindouras,
evitando maiores transtomos ao processo de
aprendizagem.

Art. 7° O formulario utilizado para o
Inventario sera aprovado pela CorhissSo de
Inventario;

Art. 8° A Comissao de Inventario
devera entregar o relatorio final no prazo de
180 dias, se necessario prorrogavel por igual
periodo.

Que o fato seja deliberado em fungao das razdes
apresentadas.

Atel%#ente,
KeulicianeWorais Bala

Secretaria Adjunta de Apeio a Gestao
Dec. n° 2978/2016- GEA

Art. 9° Esta Portaria entrara em
vigor na data de sua assinatura. Ficam
revogadas todas as disposigdes em
contrSrio.

Gabinete da Secretaria em Macapa-
AP, 12 de julho de 2017.

Terezinha de Jd&usj Mofiteiro Ferreira
Secretaria dg'&sbKlp'aa Educagao em

exercicio
Decreto n° 2487/2017-GEA

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6°, da Instrugao
Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, emitida
pela Controladoria-Geral do Estado do Amapa, a Secretaria
de Estado da EducagSo justifica neste ato a necessidade de
pagamento fora de ordem cronoldgica, da PD n°
2017PD10889, emitida em 10/07/2017, no valor R$
102.517,18 (Cento e dois mil, quinhentos e dezessete reais e
dezoito centavos), 2017PD10894, emitida em 10/07/2017, no
valor R$ 68.245,95 (Sessenta e oito mil, duzentos e quarenta
e cinco reais e noventa e cinco centavos) e 2017PD10904,
emiHda em 10/07/2017, no valor R$ 167.178,06 (Cento e
sessenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e seis
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centavos) a empresa ABRASSE EMPREENDIMENTOS
LTDA - ME, correspondente a Nota Fiscal n° 258, 260 e
259, Contrato n° 86/2016 • SEED que tem como objeto a
prestagao de servigos de manutengao predial de natureza
frequente (preventiva e corretiva) na Escola Estadual Maria
do Carmo, Jose Firmo e Tiradentes, pelos seguintes
motivos:

1° 0 servipo referente a PD mencionada esta sendo
prestado.
2C Trata-se de pagamento com despesa necessaria ao bom
funcionamento da escola.
3° E precise possibilrlar condipoes financeiras a empresa que
executou o servipo de construpao para atender &s
demandas, evitando maiores transtornos com a comunidade
Escolar

Que 0 fato seja deliberado em
apresentadas.

\

funpao das razoes

Ateopj^a'ifiente,
K9ulician&Morb$ Baia

Secretirio Adjuntoae Apbiip a Gesfao
Dec. n° 2978/2016- GEA

Comunicagao
A

Gilberto Ubaiara Rodrigues

TERMO DE DISPENSA DE LICITAQAO
N° 001/2017-CPL/SECOM

RATIFICO NA FORMA DA LEI FEDERAL N°8.666/93.

C WacwC^Pr^, QJf I ^ /2017.

GILBERTy UBAIARA RODRIGUES/Secretario de Estado da Comunicapao

PROCESSO: 3T.000.075/17-SECOM
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X da Lei
8.666/93 e suas alterapoes posteriores.
OBJETO: Locagao de um imovel onde
funcionara a sede da Secretaria de Estado da
Comunicapao - SECOM/GEA.
LOCADOR: ICON - INDUSTRIA DA
CONSTRUQAO CIVIL LTDA
CNPJ/MF N°: 00.670.508/0001-05
VALOR MENSAL: R$ 15.000 ,00 (quinze mil
reais).
DOTAQAO ORQAMENTARIA: AS despesas
decorrentes desta contratapao correrao por
conta da Estrutura ProgramMica:
109.1012.4122.0005.2583.160000, Fonte de
Recurso: 0101 - Recursos Proprios, Elemento
de Despesa: 33.90.39.

“ Para que a situagao possa implicar na
dispensa de licitapdo deve o fato concreto
enquadar-se no dispositivo legal preenchendo
todos os requisitos. Nao e permitido qualquer
exercicio de criatividade ao administrador,
encontrando-se as hipoteses de licitagdo
dispomvel previstas expressamente na Lei,
numerus clausus, no jorgao jurfdico, querendo
significar que sio apenas aquelas hipoteses
que o legislador expressamente indicou que
comportam dispensa de licitapao” . (JACOBY
FERNANDES, Jorge Ulisses. Contratapao direta
sem licitapao. Brasilia: Brasilia Juridica,
1995.p.156)

Marpal Justem Filho leciona que:

“ A ausencia de licitapao deriva da
impossibilidade de o interesse publico ser
satisfeito atraves de outro imovel, quenao
aquele selecionado. As caracteristicas do
imovel (tais como localizapao, dimensao,
edificapao, destinapao etc.) sao relevantes, de
modo que a administrapao nao tem outra
escolha . Quando a Administrapao necessita de
imovel para destinapao peculiar ou com
localizapao determinada, nao se torna possivel
a competipao entre particulares” . (JUSTEN
FILHO, Marpal. (Comentarios a lei de licitapoes
e contratos administrativos. 8ed. Sao Paulo:
Dialetica, 2000.p.252)

A escolha recaiu sobre o imovel nao
residencial no EDIFICIO THE OFFICE
ARAGUARY situado na Avenida Duque de
Caxias, n° 1129, Bairro Central, CEP: 68.900-
071, Macapa/AP, por apresentar as
caracteristicas que atendem aos interesses da
Administrapao, e em razao dos motivos
aduzidos no Memo n° 006/2017/NAF/SECOM
(fls. 02) e no Relatorio de Vistoria do Imovel
elaborado pela comissao interna da SECOM
(fls . 16-19), constantes nos autos.
O imovel que 6 objeto do presente processo,
foi reformado recentemente, tem facil
acessibilidade atraves de elevador, sistema
contra incendio, 6timo padrao de acabamento,
instalapoes eletricas e hidraulicas em perfeito
funcionamento, portaria 24 (vinte e quatro)
horas, controle de acesso e vaga de garagem.

Ressalte-se tambem que, com a locagao do
referido imovel, havera a redupao no custo
com o servipo de vigilancia, ja que o edificio
possui o servipo de portaria 24 horas.

O prepo pactuado nesse processo
administrativo de Dispensa de Licitapao esta
em conformidade com o prepo de mercado,
conforme estabelecido pelo Laudo de
Avaliapao elaborado pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura/GEA (fls. 34-54).

de Vossa Excelencia e posterior publicapdo no
Diario Oficial do Estado do Amap& como
condipao para eficacia do ato.

MacapS-AP, 09 de junho de 2017.

GABRIEL HENRIQUE GRANJEIRO SOARES
p/esidente CPUSECOM

Portaria n̂ e33/2017-SECOM

IDesenvolvimento Rural

^Osvaldo H6lio Dantas Soares

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 013/2016-SDR/GEA

Processo Administrativo n°28.750.000.069/2016

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL -
SDR E A EMPRESA COOP-LOGISTICA COMO
CONTRATADA PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
LEGAL:
I - O Presente CONTRATO tem respaldo legal
no Art. 24. inciso XI, nos termos da Lei n°
8.666/93 e suas alterapocs posteriores e
demais normas pertinentes.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objetivo
alterar o anexo I do Contrato originario n°
013/2016-SDR.
CLAUSULA TERCEIRA - ALTERA A CLAUSULA
DECIMA SETIMA- DO VALOR E DA DOTAQAO
ORQAMENTARIA DO CONTRATO ORIGINARIO:
O presente contato sera estimado no valor de

R$ 5.948.592,84 ( cinco milhoes novecentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e
dois reais e oitenta e quatro centavos). As
despesas decorrente da execugao do processo
correrao por conta dos recursos orgamentarios
designados a Secretaria de Estado do
Desonvolvimento Rural - SDR/AP, para o
excrcicio financeiro ano 2017, consignados
nos Programa de Trabalho: 20.606.0012.2556-
Escoamento e comercializapao da Produgao
Familiar, Natureza de Despcsa:3390.39-Outros
servigos de Terceiros Pessoa Juridica, Fonte
101.

Macapa, 2/feJiovembro de 2017.

-/
OSVALDO HELIOPOAJJTAS SOARES

Secretario de Estadddy Desenvolvimento
Rural̂ SDR

Excelentissimo Secretario,

Submeto a superior consideragao de Vossa
Excelencia o presente termo de dispensa de
licitapao para efeito de autorizagao e
homologagao do valor supramencionado, que
tem como objeto a locagao de imovel urbano,
nao residencial, visando atender finalidade
publica , onde devera funcionar a Secretaria de
Estado da Comunicagao- SECOM/GEA.

Ao caso em tela, aplica-se a hipotese
preconizada no art. 24, Inciso X da Lei Federal
n° 8.666/93, alterada e consolidada.

“ E dispensavel a licitacao:"
X - “ para a compra ou locag3o de imovel
destinado ao atendimento das finalidades
precipuas da administrapao, cujas
necessidades de instalagao e localizapao
condicionem a sua escolha, desde que o prepo
seja compativel com o valor de mercado,
segundo avaliapao previa;’’
Quanto £ necessidade do enquadramento
legal, vinculando-se o fundamento legal do art.
24, inciso X, da Lei n°. 8.666/93, vejamos o que
disciplina o Dr. Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes em sua obra CONTRATAQAO
DIRETA SEM LICITAgAO:

Vale frisar ainda, que o Estado do Amapa, no
momenta, nao possui imoveis disponiveis para
acomodar as instalapoes da SECOM, e os que
tem encontram-se sem condipoes de
funcionamento e com elevado custo de
reforma, manutenpao e adaptapoes, alem do
longo prazo necessario para contratapao e
execug3o dos referidos servigos, tempo este
que a SECOM nao dispbe, ja que esta enfrenta
uma apao de despejo por parte da MITRA
DIOCESANA DE MACAPA, conforme autos do
Processo n° 0014800-16.2016.8.03.0001, que
tramita na 3a Vara Civel e de Fazenda Publica
de Macapa.

Ressalta-se finalmente, que a escolha da
empresa ICON- INDUSTRIA DA CONSTRUQAO
CIVIL LTDA, deve-se ao fato da empresa
possuir habilitagao juridica, ser a proprietary
do presente imdvel pleiteado pela SECOM e
tamb6m por concordar com o valor
estabelecido no Laudo de Avaliapao da
SEINF/GEA.

Desta forma, atendidas as exigences do art.
24, Inciso X da Lei Federal n° 8.666/93 e
legislagao complementar, e para salvaguardar
os interesses da Secretaria de Estado da
Comunicapao, submeto o presente termo de
dispensa de licitapao a apreciagao e ratificagdo

EXTRATO DE TERMO DE CESSAO DE USO
GRATUITO

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA,
por intermedio da SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
doravante denominada CEDENTE, e do outro
lado 0 MUNICIPIO DE MACAPA, por intermedio
da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA
como CESSIONARIA, resolvem celebrar o
presente TERMO DE CESSAO DE USO
GRATUITO, subordinado as clausulas e
condipoes seguintes que se obrigam a cumprir
e respeitar integralmente.

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:
1.1-0 presente termo tem por objeto a
CESSAO DE USO GRATUITO DE BEM
MOVEL pertencente a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural- SDR, ora CEDENTE
em favor da CESSIONARIA Prefeitura Municipal
de Macapa;
1.2-0 objeto deste instrumento e a Cessao de
Uso Gratuito do Bern Movel, a titulo gratuito,
em que a CEDENTE disponibilizara a
CESSIONARIA o seguinte bem:
a- 01 (um) Caminhao com capacidade para 15
Toneladas, trapao 4x 2, cabine simples,
carroceria em madeira com Iona, para ser
utilizada no Municipio de Macapa:
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PATRIMONIO GEA/SDR n.°0062: PLACA: QLT-
3436: CHASSi: 93ZA01LF0F8929009: N° do
MOTOR: F4HE3481A*6136762", RENAVAN:
01078770384: MARCA, Iveco Tector/150E21:
MODELO 18192 MVS, COR: Branca Banchisa:
ANO de FABRICAQAO:2015/2015: CATEGORIA,
Oficial: COMBUSTiVEL: Diesel, NOTA FISCAL
N° 249628, AQUISIQAO. MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
FOME/GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA: N°do CONVENIO. 790962/2013: Nc do Contrato de
Repasse da Caixa Economica Federal:
1010136-62.
CLAUSULA TERCEIRA-DA VIGENCIA:
3.1- O prazo dc vigencia do presente Termo de
Cessao de Uso Gratuito sera de 02 (dois) anos
a contar da data de sua assinatura, podcndo
scr prorrogado de acordo com a conveniencia
e oportunidade da CEDENTE;

Macapa (AP), 31 de margo de 2017.

EDMARA tWAR^S DO CARMO
Chefe da Unidade de Contratos e Convenios

EXTRATO TERMO DE CESSAO DE USO
GRATUITO

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA,
por intermedio da SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
doravante denominada CEDENTE. e do outro
lado o MUNICIPIO DE CALQOENE, por
intermedio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CALQOENE como CESSIONARIA. resolvcm
celebrar o presente TERMO DE CESSAO DE
USO GRATUITO. subordinado as clausulas e
condigoes seguintes que se obrigam a cumprir
e respeitar integralmente.
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:
1.1-0 presente termo tem por objeto a
CESSAO DE USO GRATUITO DE BEM
MOVEL pertencentc a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural- SDR, ora CEDENTE
em favor da CESSIONARIA Prefeitura Municipal
de Calgocne;
1.2-0 objeto deste instrumento e a Cessao de
Uso Gratuito do Bern Movel, a titulo gratuito,
em que a CEDENTE disponibilizara a
CESSIONARIA o seguinte bem:
-01 (urn) Caminhao com capacidade para 15
Toneladas, tragao 4x2; cabine simples,
carroceria em madeira com Iona, para ser
utilizada no Municipio de Calgoene:
PATRIMONIO GEA/SDR n.° 56: PLACA: QLT-
3437: CHASSI: 93ZA01LFOF8928899: N° DO
MOTOR: F4HE3481A*6136826', RENAVAN:
01078781076: MARCA, lveco/Tector/150E21:
MODELO 18192 MVS, COR: Branco Banchisa:
ANO de FABRICAQAO:2015/2015: CATEGORIA,
Oficial: COMBUSTIVEL: Diesel, NOTA FISCAL
N° 249630, AQUISIQAO, MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
FOME/GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA: N°do CONVENIO, 790962/2013: N° do Contrato de
Repasse da Caixa Economica Federal:
1010136-62.
CLAUSULA TERCEIRA-DA VIGENCIA:
3.1- O prazo de vigencia do presente Termo dc
Cessao de Uso Gratuito sera de 02 (dois) anos
a contar da data de sua assinatura. podendo
ser prorrogado de acordo com a conveniencia
e oportunidade da CEDENTE.

Macapa (AP), 06 de abril de 2017.
T\

EDMARA DO CARMO
Chefe da Unidade de Contratos e Convenios

[Autarquias Estadual]
Detran
Del. In^cio Monteiro Maciel

TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
N° 04/2016-PRODAP

DECLARO, para os devidos fins, qua o DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPA - DETRAN/AP, em consonincla
com o disposto no art. 15, da Lei Federal n.° 8.666/1993, considerando
a necessidade CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TELECOMUNICACdES DE SERVIGO DE COMUNICAQAO MULTIMiDIA,
necess^rios a implantagao, operagao, manutengao e monitoramento de
uma rede IP MULTISERVIQOS, com uso de tecnologia MPLS,
objetivando a interligagao dos CIRETRANS dos municfpios de
Mazagdo, Porto Grande, Tartarugalzinho, Amapd e Laranjal do Jari com
a sede do DETRAN, e a partir do inteiro teor do Oficio n.° 494-2017-
GAB/PRODAP, de 05 de Julho de 2017, ADERE a ATA DE REGISTRO
DE PRECOS n° 004/2016 do CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAQAO, orlunda do Pregao Eletr6nico SRP n° 01/2016-
CPL/PRODAP, onde foi qualificado a empresa e os servigos previstos
para este Departamento Estadual de Transito, descritos a seguir:

LOTES: 01, 02, 04, 05 06 e 10.
EMPRESA REGISTRADA: VOCE TELECOMUNICAQOES LTDA.
CNPJ: 07.656.757/0001-87
ENDEREQO: AVENIDA HENRIQUE GALOCIO, N° 1896, BAIRRO SANTA
RITA-MACAPA/AP, TEL. (96) 3312-5400 - CEP: 66.091-255.
LOTES: 03, 07, 08 e 09.
EMPRESA REGISTRADA: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS
LTDA.
CNPJ: 02.985.578/0001-70
ENDEREQO: AVENIDA MENDONQA FURTADO, N° 253 A, BAIRRO
CENTRO- MACAPA/AP, CEP: 68.906-350.

LOTE
/ITEM ESPECIFICAQAO QTD

LOTE
01,

ITEM
1

Servigo de
comunicagao
multimidia, necessirios
a implantagao,
operagao, manutengflo
e monitoramento de
uma rede de IP
MULTISERVIQOS, com
uso da tecnologia
MPLS, objetivando a
interligagao dos
CIRETRANS com o
Departamento Estadual
de Transito do Amap£,
que abrange o
municipio de Mazagao -
2Mbps, conforme
especificado no Termo
de Referenda.

TAXA
DE

ADMINIS
TRAQAO

VALOR - R$

UNIT. 1 MENSAL

01 ISENTO 821,42 821,42

LOTE
03,

ITEM
02

deServigo
comunicagao
multimidia, necessiiilos
a implantagio,
operagdo, manutengao
e monitoramento de
uma rede de IP
MULTISERVIQOS, com
uso da tecnologia
MPLS, objetivando a
Interligagao dos
CIRETRANS com o

01 ISENTO 1.499,02 1.499,02

Departamento Estadual
de Trdnslto do Amapa,
que abrange o
municipio de Porto
Grande - 4Mbps,
conforme especificado
no Termo de
Referenda.

!

LOTE
06,

ITEM
1

deServigo
comunicagao
multimidia, necess£rios
a implantagao,
operagao. manutengao
e monitoramento de
uma rede de IP
MULTISERVIQOS, com
uso da tecnologia
MPLS, objetivando a
interligagao dos
CIRETRANS com o
Departamento Estadual
de Transito do Amapa,
que abrange o
municipio de
Tartarugalzinho
2Mbps, conforme
especificado no Termo
de Referenda.

01

:

ISENTO 1.410,00 1.410,00

i

Servigo
comunicagao

de
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I

LOTE
07,

ITEM
2

l

multimi'dia, necessarios
a implantagao,
operagao, manutengao
e monitoramento de
uma rede de IP
MULTISERVIQOS, com
uso da tecnologia
MPLS, objetivando a
interligagdo dos
CIRETRANS com o
Departamento Estadual
de Transito do Amapa,
que abrange o
municipio de Amapa -
4Mbps, conform©
especlflcado no Termo
de Referenda.

I

i

!

01 ISENTO 2.300,00

I

!

LOTE
09,

ITEM
2

Servigo de
comunicagdo
multimi'dia, necessarios
a implantagao,

operagao, manutengao
e monitoramento de
uma rede de IP
MULTISERVIQOS, com
uso da tecnologia
MPLS, objetivando a
irvterligagao dos
CIRETRANS com o
Departamento Estadual
de Transito do Amapd,
que abrange o
municipio de Laranjal
do Jari • 4Mbps,
conforme especificado
no Termo de
Referenda.

01 ISENTO 2.500,00

MacapS-AP, 11 cfe ufttolde 2^7.

Diretor-Presidente <|o DETRAN/AP

2.300,00

2.500,00

flPEM
^Gabrielly Barbosa Silva Favacho

DISPENSA N° 003/2017
Processo Administrative?: 230.205.261/2017.

Portaria n°. 002/2017/GAB/IPEM/AP

A DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE PESpS E MEDIDAS DO
ESTADO DO AMAPA, no uso de suas
atribuigoes, consoante delegagao de poderes
do Governador do Estado do Amapa , nos
lermos ao uecreto n° 2618 de 02 de Agosto de
2016 e com base no subitem 4.3 do
Regulamento Administrative para tratamento e
destinagao dos produtos apreendidos pela
RBMLQ-I aprovado pela Portaria Inmetro n° 70
de 05 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:
Art . 1° DESIGNAR o servidor efetivo e

Gerente do Nucleo de Gestao da Qualidade
Jose Simon de Souza da Silva, Matricula
881S78, como fiel depositario referente os
materiais apreendidos pelo Nucleo da
Qualidade deste Institute de Pesos e Medidas
do Estado do Amapa - Ipem/AP

Art 2C Publique-se, registre-se e
cumpra-se.

Macapa (AP), 13 de Margo de 2017.

Gabrielly Barbofejf^̂ a Favacho
Diretora Presidente do IPEM/AP

Decreto n° 2618/2016

Objeto: Contratagao de Consultoria
Especializada de Pessoa Jurfdica para a
realizagao de Auditoria da Cooperagao Tecnica
Nao - Reembolsavel N° ATN/OC - 14088-BR
(Convenio) intituiado: “ Ligando mitigagao das
mudangas climaticas ao manejo florestal
comunitdrio do AmapdM, celebrado entre o
Instituto Estadual de Florestas do Amapa -
IEF/AP e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV, da lei
8.666/93 e suas alteragoes posteriores e
conforme requisitos previstos neste Termo de
Dispensa de Licitagao.
Contratado: AUDILLINK & CIA AUDITORES -
CNPJ: 02.163.575/0001-50.
VALOR: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Dotagao Orgamentaria: Fonte 203
TRANSFERENCES DE CONVENIOS E
APLICAQOES FINANCEIRAS - TC; Programa:
0011 - RECURSOS NATURAIS,
ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO
FLORESTAL DO AMAPA; Ag3o:
1232051854200112649160000
FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO FLORESTAL - Estado;
Elemento de Despesa: 339035 - SERVIQOS DE
CONSULTORIA.

IInstituto Estadual de Floresta
IMarcos da Silva Tenorio ,

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-CPL/IEF
TERMO DE DISPENSA

HOMOLOGO

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAQAO
Conforme disposto no art. 24, Inciso IV, da
8.666/93, justlficam a possibilidade de reallzar
procedimento licitatorio no presente caso,
senao vejamos:

Macapa-AP, /J / * / 2017.

M
iretor Presi

NORIO
do IEF/AP

Art. 24. E dispensavel a licitagao:
(...)
IV - nos casos de emergencia ou de
calamidade publica, quando caracterizada

urgencia de atendimento de situagao que
possa ocasionar prejuizo ou comprometer a
seguranga de pessoas, obras, servigos,
equipamentos e outros bens, publicos ou
particulares, e somente para os bens
necessarios ao atendimento da situagdo
emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e servigos que possam ser
concluidas no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e inlnterruptos,
contados da ocorrencia da emergencia ou
calamidade, vedada a prorrogagao dos
respectivos contratos;

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4°do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do pardgrafo unico do art. 8o
desta Lei deverao ser comunicados, dentro de
3 (tres) dias, a autorldade superior, para
ratificagao e publicagao na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condigao para a
eficacia dos atos. ( Redagao dada pela Lei n°
11.107, de 2005 ).
Paragrafo unico. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, sera instruido, no que couber,
com os seguintes elementos:
(...)
II - razao da escolha do fornecedor ou
executante;
Pretende esta Autarquia pactuar com a
empresa AUDILINK & CIA AUDITORES, CNPJ
02.163.575/0001-50, visando a Contratagao de
consultoria para realziagao de auditoria externa
sobre a execugao do Projeto intituladom
Ligando Mudangas Climaticas ao Manejo
Florestal sustentavel.
Justificando-se a presente contratagao de
consultoria para realizagao de auditoria externa
sobre a execugao do Projeto Intituiado Ligando
Mudangas Climaticas ao Manejo Florestal
Sustentavel por meio de DISPENSA, em career
emergencial, tendo em vista que o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID,
possui normas gerais aplicaveis as
cooperagoes tecnicas nao-reembolsaveis,
conforme fls 52-59. Assim sendo, para que a
auditoria externa seja validada, os auditores
independentes ou empresas devem estar
credenciadas junto ao Banco de acordo com
padroes e principios de auditoria aceitdveis ao
mesmo, e a apresentar, a satisfagSo da
instituigdo, qualquer informagao que esta
solicitar com relagdo aos auditores
independentes contratados, conforme alinea
“ b” do artigo 14, da referida norma, fls 57.
Por tais razoes, submetemos para apreciagao
desta autoridade competente para contratagao
direta nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei de
licitagdes e Contratos Administrativos (Lei
Federal n° 8.666/93 e alteragdes.
2. DO PREQO
O prego desta contratagao sera de R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme
orgamento presente nos autos, lembrando que:
Foram realizadas 03 (tres) orgamentos no
mercado nacional para justificar o valor a ser
utilizado. Sendo assim, a contratagao em pauta
6 de vital importance para atender de forma
mais eficaz os trabalhos realizados por este
Instituto e o referido adjudicatario ofertou o
menor prego, conforme mapa demonstrative,
conforme fls. 109.
O contratado ser$ a empresa AUDILLINK & CIA
AUDITORES - CNPJ: 02.163.575/0001-50, pols
foi a que apresentou a melhor proposta dentre
as pesquisadas, conforme mapa de pesquisa
mercadologica constante no processo, sendo o
valor da contratagao e de R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais), a qual sera executada da
seguinte forma: Os honorarios estipulados
serao pagos em duas parcelas de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) cada, sendo a primeira na
assinatura do Contrato e a segunda quando da
entrega do Relatorio Circunstanciado.
Entendendo que os valores estao em
consonancia com os valores de mercado e
com o previsto na dotagao orgamentaria
prevista e aceita pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID.
3. DA RAZAO DA ESCOLHA
A manifesta decisao pela contratagao direta da
empresa AUDILINK & CIA AUDITORES, CNPJ
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02.163.575/0001-50, deve-se o fato da mesma
ser uma empresa de notbria especializagbo, a
estar adequada as normas do Banco, sendo
mais vantajosa para administragao publica
contendo notorio conhecimento e
especialidade para desenvolvimento dos
servigos em tela.
Neste bojo, o trabalho compreenderb os
seguintes termos;
Analisar os termos contratuais e as condigoes
constantes no Convenio de Cooperagao
Tbcnica; Confrontar o orgamento Indicado nos
termos do Convbnio com os valores
depositados na conta especifica para cada
repasse efetuado; Analisar as prestagdes de
contas do Convenio para comprovar se os
gatos com recursos estao suportados por
documentagao comprobatoria; Analisar as
prestagdes de contas do Convenio e
comprovar se os gastos da Contra Partida
estao suportados por documentagbo
comprobatdria; Analisar os extratos bancarios
para comparar com as saldas e entradas
demonstradas nas prestagdes de contas;
Confrontar a data de pagamento dos gastos
com o periodo de vigencia do Convdnio
contratualmente; Observar se a natureza dos
gastos esta de acordo com o objeto do
Convenio; Confrontar os rendimentos das
aplicagoes financeiras apontadas nos extratos
bancarios com os registros nas prestagdes de
contas; Verificar se as despesas bancbrias
estao conciliadas com os extratos bancarios e
Analisar os demonstratives financeiros (DFC e
Demonstratives dos Investimentos) e notas
explicativas.
Apos a analise precisa dos referidos
documentos acima elencados, a Contratada
realizarb relatorio circunstanciado contendo
informagoes a respeito do trabalho realizado e
os resultados obtidos serao apresentados da
seguinte forma: Relatorio dos Auditores
Independentes sobre as Demonstragoes
Financeiras Basicas de Proposito Especifico;
Demonstragdes Financeiras Compostas por:
Demonstagoes dos Fluxos de Caixa,
Demonstragdes de Investimentos Acumulados
e Notas Explicativas; Relatorio dos Auditores
Independentes sobre o Cumprimento de
Clausulas Contratuais; Demonstragao Sintbtica
do Cumprimento de Clausulas Contratuais;
Relatorio de Auditores Independentes sobre o
Sistems de Controle Interno e Relatorio com
Recomentagoes para aprimoramento dos
Controles Internos.
A escolha da adjudicada esta baseada na
indicagao do proprio Banco, por mostrar ser
ela a mais viavel e adequada execugao dos
servigos em razbo da sua fidelidade aos custos
praticados no mercado e em outras
administragoes publicas, conforme estabelece
o artigo 26, § Unico, inciso III da Lei 8.666/93.
Nesse sentido, a empresa e a mais indicada
para realizar os servigos, cuja selegao se faz
pelo criterio da conflanga, reduzindo o risco de
equivocos e orientagdes bem sucedidas e
potencializando a melhor relagbo custo-
beneflcio.
4. DA CARACTERIZAQAO DA SITUAQAO
EMERGENCIAL
Preliminarmente, cabe referir que, no caso de
obras, servigos, compras e alienagoes pela
Administragao Publica, o artigo 38, Inciso XXI,
da Constituigao Federal prescreve a regra de
obrigatoriedade de prbvia licitagbo, dispondo
nos termos a seguir:
Art. 37. A administragao publica direta e
indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiencia e, tambem, ao seguinte: (Redagbo
dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
1998)
( ...)
XXI - ressalvados os casos especificados na

Megislagao, as obras, servigos, compras e
alienagoes serao contratados mediante
processo de licitagao publica que assegure
igualdade de condigdes a todos os
concorrentes, com clausulas que estabelegam
obrigagdes de pagamento, mantidas as
condigoes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigences de

qualificagbo tecnica e economica
indispensbveis a garantia do cumprimento das
obrigagdes.
Pode-se aflrmar que a Constituig§o acolheu a
presungao de que a previa licitagao produz a
melhor contratagao, isto e, aquela que
assegura a maior vantagem possivel a
Administragao Publica, com observancla da
isonomia. Mas a propria Constituigao se
encarregou de limitar tal presungao, facuitando
contratagao direta nos casos previstos por lei.
A Lei n° 8666/93, regulamentou o dispositivo
constitucional transcrito e institulu normas e
procedimentos para a realizagao de iicitagdes e
celebragao de contratos no ambito da
Administragao Publica, nesse contexto,
hipoteses excepcionais de contratagao direta,
em que, legitimamente, a Administragao
Publica pode celebrar contratos sem a previa
realizagao de procedimento licitatbrio.
No tocante a dispensa em pauta, a competigao,
em tese seria possivel, mas o legislador
entende haver razoes suficientes para deixar
de fazer a licitagao, no caso em tela o prego
apresentado pelo futuro contratado esta dentro
do estimado pela Administragao, conforme
pesquisa mercadologica contida no processo
em pauta, alem disso a empresa proponents
esta cadastrada no Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID e os recursos
repassados pelo mesmo esgotarbo no prbximo
dia 20 de julho de 2017, sem possibilidade de
aditivos de prazos.
Este, se realizado e/ou licitado, podera gerar
prejuizos para a Administragao, pois, nao
havera tempo habil para procedimento
licitatbrio, ocasionando devolugdo por parte do
Estado de recursos financeiros que podem ser
utilizados em prol do desenvolvimento
institucional do Amapa.
Esta ausencia de licitagao nao equivale a
contratagao informal, realizada por quern a
Administragao bem entender, sem cautelas
nem documentagao. Ao contrario, a
contratagao direta exige urn procedimento
previo, em que a observance de etapas e
formalidade e imprescindivel.
Desta forma, a possibilidade de contratagao
emergencial insculpida no inciso IV do art. 24,
da Lei n° 8666/93, permite que, na ocorrencia
de caso cuja emergbneia seja notbria,
caracterizando urgencia no atendimento, na
busca da preservagao do bem publico ou
particular, seja afastada a licitagao e tenha
lugar a contratagao direta, limitada ao estrito
atendimento da necessldade e pelo prazo
improrrogavel previsto na norma.
5.DA CONCLUSAO
Dadas bs razoes acima expostas, entende esta
Comlssbo Permanente de Licitagao IEF/AP pela
viabilidade juridica e legal da contratagao
direta por “Dispensa de Licitagao”, nos termos
do art. 24 inc. IV, combinado com o art. 26
caput e inciso II, III do § unico, da lei 8.666/93 e
suas alteragoes posteriores.
Pelo exposto, para salvaguardar os interesses
da Administragao desta Autarquia, e
demonstrada a hipotese incidente deste Ato
Administrative, submetemos a presente
justificativa para apreciagbo do llustrissimo
Senhor Diretor Presidente deste Instituto, bem
como a sua publicagao no Dibrio Oficial do
Estado do Amapb, para cumprimento do
disposto no Artigo 26 da Lei n° 8.666/93 e
alteragbes.

/ V

Macapb[-ApA12 deJulho de 2017.
Sebastiao CldssioAJ+aia da Trindade

Presidents da 0PL-IEF
Portaria^Ol/2017.

Institute do Meio Ambiente
Bertholdo Dewes Neto

Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de 2017

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder em carater excepcional,
adiantamento em nome de NILTON DA SILVA
PEREIRA, Chefe de Gabinete, CPF
n°.241.470.012-20, nos termos do Item I do Art.
3° da Lei n°. 06424 de 31 de Outubro de 2001 e
Decreto 3492 de 08.11.2001, no valor de R$
4.000,00 ( quatro mil reais ), destinadas as
Despesas Miudas de Pronto Pagamento, sendo
R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais )
Material de Consumo - 3.3.90.30, 500,00 (
quinhentos reais ) Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica - 3.3.90.36 e R$ 2.000,00 ( dois
reais ) Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
- 3. 3. 90.39.
Art. 2° - O adiantamento concedido devera ser
aplicado no prazo de 04.07 a 04.10. 17.
Art.3° - A referida despesa devera ser
empenhada na Fonte 240, Programa de
Trabalho 1.26.201.18.122.0001 Agao:
2410.0.160000.
Art. 4° - O responsavel pelo adiantamento
deverb apresentar Prestagao de Contas a
Coordenadora de Administragao e Finangas,
ate 25. 11. 2017, contados do termino do
prazo de aplicagao constante no Art. 2°
Art. 5° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP. 04 de JULHO de 2017.

Vv-—NET0

P O R T A R I A
(P)N° 178 / 2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo

fA-tLBERTHOLDO DEWES
Diretor Presidente

Decreto n°1331 -11/04/2017

PROCESSO: 4.001.699/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 22272
AUTUADO: Raimundo Jose Santos Silva
INFRAQAO:Construir em brea de preservagao
permanente.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigSo conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
064/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 501,00 (quinhentos e um reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 24 de dezembro de 2017.

Jftns A jnnqueVosta^^Diretor-Pi Bsidente do IMAPDecreti n.° 0049/2015

PROCESSO:4.000.295/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21453
AUTUADO:L.Carlos da Silva -ME (Choperia
Bier Haus)
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
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3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°505/2016 da Assessoria Juridica dcste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 27, I,
“b” do Decreto Estadual nn 3.009/98, arbitro em
RS 2.000,00 (dois mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.

C )
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 01 de outubro de 2017.

Diretor-Pi esidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO:4.000.486/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21688
AUTUADO: Antdnio Carlos Rodrigues
Nascimento.
INFRAQAO: Construir em 5rea de preservagdo
permanent©.

DECISAO
Macapa-AP. 08 de novembro de 2016.

Diretor-Pi esidente do IMAP
Decretin.0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.214/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21833
AUTUADO:Jose Marques Machado
INFRAQAO: Por suprir vegetagao nativa em
area de preservagSo permanent©.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
157/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°047/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I, “c”
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em R$
1.400,00 (mil e quinhentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP. 27 de janeiro de 2017.

Jftjis ^Enriquefefosta^Diretor-Pi esidente do IMAP
Decreto n° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.835/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21740
AUTUADO: Jose Pedro Dias de Oliveira.
INFRAQAO: Desmatar vegetagao nativa em
area de preservagSo permanente.

DECISAO
De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 05 de abril de 2016.

Jftjis l^nnqtieVos^̂Diretor-Pfesidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.841/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21930
AUTUADO: Josimar da Natividade Pacheco
INFRAQAO: Utilizar petrechos de pesca ilegais.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
087/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, 1, “c"
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°631/2016 da Assessoria Juridica deste
instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c" do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais); '

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 07 de dezembro de 2016.

Jftjis f^nnqijeVos^^Diretor-Pitesidente do IMAP
Decreto n.° 0049/2015

PROCESSO:4.000.825/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21730
AUTUADO: Jorge Cavalier Fares
INFRAQAO;Construir em area de preservagao

permanente.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razdes de decidir o parecer n.°
043/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28,i,“c”
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapd para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 27 de janeiro de 2017.

ffijis A mnqueVos^^diretor-Pi esidente do IMAPDecretAn 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.615/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21707
AUTUADO:Marlon Picango Viana
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
372/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98,arbitro em
RS 501,00 (quinhentos e um reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP,06 de dezembro de 2016.

Jfijis ^^iVnqtieVos
Diretor-Pnesidente do IMAPDecretA n.° 0049/2015

PROCESSO:4.000.376/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 015150
AUTUADO: H6lio Nunes Souto.
INFRAQAO:Comercializar e armazenar
especimes provenientes da pesca proibida.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
009/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
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R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ;
b) Caso o recolhimento da multa aplicada

nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-sc ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 05 de janeiro de 2017.

Jftfis A mnquiVoste^Oiretor-Pnesidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.607/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21306
AUTUADO: JoseAldo Tretin
INFRAQAO: desmatar vegetagao nativa.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
134/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 16 de fevereiro de 2017.

JfcWis k îrtqueVos^^Diretor-Pi ssidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.547/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21528
AUTUADO:Manoel de Jesus Gama da Silva
INFRAQAO: Transporte de combustivel sem
licenga ambiental.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatdrio e razoes de decidir o parecer n.°
189/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decis3o.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, 1, “c"
do Decreto Estadual n° 3.009/98. arbitro em R$
1.500.00 (mil e quinhentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.

Macapa-AP, 21 de margo de 2017.

Jftfis l^nriqtiefeosta^Diretor-Pilesidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

C )

PROCESSO:4.000.494/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21826
AUTUADO: Jose Nilson Soares Pires.
INFRAQAO: Transports especimes proveniente
da pesca proibida.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
019/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisdo.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I, “c”
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados £
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 05 de janeiro de 2017.

Jftfis Asnnqirefeos^^Diretor-Pffesidente do IMAP
Decreti n ° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.255/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21625
AUTUADO: Ronaldo Tavares dos Santos
Junior.
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
382/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto,determino:
a) A redugSo do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
"b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP,14 de setembro de 201&

Jftfis A mnqileVoste^^Diretor-Pi ssidente do IMAPDecreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.285/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20873
AUTUADA:Catiene Rejane de Castro
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
464/2016 da Assessoria Juridica deste

Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 06 de outubro de 2016.

Jftfis A jAriqtleVoste ^^Diretor-Pi esidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.896/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21616
AUTUADO: Fabriclo Mendonga de Oliveira.
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual nD. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
500/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 25 de outubro de 2016.

Jftfis A jnnqtieVos^^Diretor-Pilesidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.223/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20656
AUTUADO: Ivan Elias Dantas
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatdrio e razoes de decidir o parecer n.°
383/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.

Macapa-AP, 14 de setembro de 2016.



Pág.  62DIÁRIO OFICIALMacapá, 14.07.2017

[fetes k jnnqtie ^Coste"^Diretor-Pi ssidente do IMAPDecreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.001.495/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21388
AUTUADO:Raimundo Orlando Nunes Lacerda
INFRAQAO:Transport© de madeira sem o
Documento de Origem Florestal - DOF.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abrll de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razdes de decidir o parecer n.°
586/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determine:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c’: do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determine que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Gerai do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 21 de novembro de 2016.

[fetes A snnqtje fcosta^iretor-Prtesidente do IMAP
Decreti n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.700/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21312
AUTUADO: Adelson Miranda Rodrigues.
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razdes de decidir o parecer n.°
378/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determine:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais) ;

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Gerai do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 09 de setembro de 2016.

JfetesDiretor-Prlesidente do IMAPDecreti n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.507/2016
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21615
AUTUADO: Sergio Luis Leonardo e CIA LTDA.
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de

C )

2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
507/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto,determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 3.000,00 (tres mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Gerai do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP,25 de outubro de 2016.

[fetes ^ jrmqtieVosta^Diretor-Pi ^sidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.969/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21617
AUTUADO:Patricia Tiele Aline da Silva Soares
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razdes de decidir o parecer n.°
398/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto,determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
"b" do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Gerai do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 20 de setembro de 2016.

[fetes
iretor-Pnesidente do IMAPDecretin 0 0049/2015

PROCESSO: 4.001.698/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 22225
AUTUADO:Jose Raimundo Silva dos Santos.
INFRAQAO:Exerce atividade potencialmente
poluidora sem a licenga ambiental.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatbrio e razdes de decidir o parecer n.°
071/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto,determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados &
Procuradoria Gerai do Estado do Amap«i para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga

judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.
De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 02 de fevereiro de 2017.

[fetes k JnnqbeVosto^^iretor-Pi ssidente do IMAPDecreti n 0 0049/2015

PROCESSO:4.000.345/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20448
AUTUADO: Lojas Merldiana - ME
INFRAQAO: PoluigSo sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razdes de decidir o parecer n.°512/2016 da Assessoria Juridica deste
Institute, - cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 27, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 3.000,00 (tres mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Gerai do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macap4-AP, 25 de outubro de 2016.

[fetes ^Diretor-Pi asidente do IMAPDecreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.353/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21784
AUTUADO:Fortal Fashion LTDA
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
496/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 27, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Gerai do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

Dc-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapd-AP, 08 de novembro de 2016.

[fetes k osta^Diretor-Pi esidente do IMAP
Decretin.0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.847/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20631
AUTUADO: Jardel Bentes de Souza.
INFRAQAO:Utilizar petrechos de pesca llegais.

DECISAO
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Considerando o que dos autos consta,
bcm como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, dc 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
104/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os crit6rios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, 1, “c”
do Dccreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em RS
1.400,00 {mil e quatrocentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.

C )

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36. §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 22 de dezembro de 2016.

Diretor-Pi ssidente do IMAP
DecretA n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.839/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20630
AUTUADO: Edison Pinheiro do Carmo.
INFRAQAO: Utilizar petrechos de pesca ilegais.

DECISAO
Macapa-AP, 02 de fevereiro de 2017.

Jftiis f^&rique feosta^iretor-Pilesidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.833 /2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 015660
AUTUADO: Kelly Patricia dos Anjos Ferreira
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatdrio e razoes de decidir o parecer n.°
588/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b’’ do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados £
Procuradoria Geral do Estado do Amap£ para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
106/2017 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I, “c”
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
MacapS-AP, 02 dc fevereiro de 2017.

J&NS ^mlqueVosta^iretor-Pilesidente do IMAP
Decreti n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.498/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21389
AUTUADO: Pedro Gomes Pacheco
INFRAQAO:Transpose de madeira sem o
Documento de Origem Florestal.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se. DECISAO

Macapa-AP, 21 de novembro de 2016.

iretor-Pilesidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.495/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21826
AUTUADO: Jose Nilson Soares Pinto
INFRAQAO: Transporta animal silvestre
abatido.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007. e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009. do 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
533/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 27, II,
“c" do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 {mil duzentos e cinquenta e um
reais);

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
618/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
"c" do Decreto Estadual n° 3.009/98,arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados £
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.

Macapa-AP,15 de dezembro de 2016.

Jftfts A^rlque^oste^^iretor-Pi ssidente do IMAP
DecretA n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.229/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20986
AUTUADO: Elessandro Marcio Costa Coelho
INFRAQAO: Transporte de animal silvestre
abatido.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
408/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 27, II,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 06 de outubro de 2016.

Jftjis k ^nrtqiTeVos^^iretor-Pnesidente do IMAP
DecretA n° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.003/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21631
AUTUADO:Francisco Ferreira Guedes.
INFRAQAO: Transporte de madeira sem o
Documento de Origem Florestal.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
604/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.

Macapa-AP, 15 de dezembro de 2016.

Jfljis A jnnqueVos^̂iretor-Pi ssidente do IMAP
DecretA n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.462/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21624
AUTUADO:Jose Denilson Monte da Silva
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
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relatorio e razoes de decidir o parecer n.°334/2016 da Assessoria Juridica deste
Institute, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o rocolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

Dd-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 13 de novembro de 2015.

jftjfs ^ ^nquefeoste"^Diretor-Pfesidente do IMAP
DecretA n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.14113505/2012
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 015131
AUTUADO: Meire Valadares Almeida
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 22 de julho de 2016.

Diretor-Prjesidente do IMAPDecreti n 0 0049/2015

PROCESSO: 4.000.167/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21449
AUTUADO: Wagner Leal Lobato
INFRAQAO: Transporte de madelra sem o
Documento de Origem Florestal - DOF.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta*bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
596/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A majoragao do valor da multa aplicada

ao Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, 1, “c”
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em RS
1.500,00 (mil e quinhentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36. §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.

Macapa-AP, 15 de dezembro de 2016

Jftns k irmqueVosta^Diretor-Pnesidente do IMAP
DecretA n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.612/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21723
AUTUADO: Edinei de Souza Oliveira.
INFRAQAO: Poluigao sonora

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
464/2015 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto. determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao cm Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
134/2015 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao cm Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.

Macapa-AP, 28 de maio de 2015.

Diretor-Pi ssidente do IMAP
DecretA n.°0049/2015

PROCESSO: 4.000.23103048/2012
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 014169
AUTUADO:Eciomar da Silva de Araujo
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009. de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
106/2015 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 18 de maio de 2015

f^mqtieVosta^iretor-Pilesidente do IMAP
DecretA n° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.793/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 20450
AUTUADO; Ailton Gomes dos Santos.
INFRAQAO:Poluigao sonora

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,

bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°20/2016 da Assessoria Juridica deste Institute,
cujo texto passa a fazer parte integrante da
presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 30 de junho de 2016.

Jftiis j/SnqbeVos^^Diretor-Pi ssidente do IMAP
DecretA n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.238/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21869
AUTUADO:Railson Marcos Pereira de Barros
INFRAQAO: Poluigdo sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
329/2016 da Assessoria Juridica deste
Institute, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 20 de julho de 2016

jftjls kwnquefcoJta^Diretor-Pi ssidente do IMAP
DecretA n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.296/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21454
AUTUADO: Ledes Cleber Alessandro da Silva
INFRAQAO:Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
333/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto,determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
"b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
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inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 22 de julho de 2016.

ffctfls A mnqtle feoste^Diretor-Pi ssidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.268/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21541
AUTUADO: Wesley Ramos Silva de Souza.
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
479/2015 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A redugao do valor da multa aplicada ao

Autuado que, adotando os criterios e
parametros dispostos nos artigos 18 e 27, 1, “c”
do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em R$
1.000,00 (mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 01 de dezembro de 2015.

ffctfis k jnnqueteosta^^Diretor-Pi ssidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

PROCESSO: 4.000.796/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 013425
AUTUADO: Jose Eliel Pontes Quaresma
INFRAQAO: Poluigao sonora.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°307/2015 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
"b” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
RS 600,00 (seiscentos reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
Macapa-AP, 18 de agosto de 2015

Jfctiis ^snriqtieVoste^Diretor-Pf ssidente do IMAP
Decretin.0 0049/2015

PROCESSO: 4.001.665/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 22227
AUTUADO: Ceramica Tijolit

C )

INFRAQAO: Exercer atividade potencialmente
poluidora sem licenga ambiental.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007. e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razdes de decidir o parecer n.°
323/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 27, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nSo seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36. §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP,15 de julho de 2016.

Jews ifê Voste^Diretor-Pnesidente do IMAP
Decreti n 0 0049/2015

PROCESSO:4.001.169/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21428
AUTUADO: Jose Adalto da Silva Furtado.
INFRAQAO:Transporte de madeira sem
Documento de Origem Florestal - DOF.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
568/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e urn
reais):

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.

Macapa-AP, 14 de dezembro do 2016.

Jftjis l f̂ HUTqtieVosta^ •
Diretor-Pi esidente do IMAP

Decreti n °0049/2015

PROCESSO: 4.001.226/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21448
AUTUADO: Rondineli Lopes de Matos
INFRAQAO:Transporte de madeira sem
Documento de Origem Florestal - DOF.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
566/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1u,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado. Publique-se.
Macapa-AP, 14 de dezembro de 2016

fftfis A qTieVostê
Diretor-Pitesidente do IMAP

Decreto n 0 0049/2015

PROCESSO:4.000.967/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 013413
AUTUADO: Antonio Cruz do Nascimento
INFRAQAO:Transporte de madeira sem
Documento de Origem Florestal - DOF.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998, adoto como
relatbrio e razdes de decidir o parecer n.°
570/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que, adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c" do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amapa para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.

MacapS-AP, 14 de dezembro de 2016.

[fijis f^feinqueVos^^Diretor-Piiesidente do IMAP
Decreti n.°0049/2015

PROCESSO: 4.000.735/2015
AUTO DE INFRAQAO AMBIENTAL n°: 21336
AUTUADO: Valdemir Pantoja Soares.
INFRAQAO:Desmatar Unidade de ConservagSo
- UC.

DECISAO

Considerando o que dos autos consta,
bem como a atribuigao conferida pelo artigo 2°
da Lei Estadual n°. 1.078, de 02 de abril de
2007, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual n°
3009, de 17 de novembro de 1998,adoto como
relatorio e razoes de decidir o parecer n.°
643/2016 da Assessoria Juridica deste
Instituto, cujo texto passa a fazer parte
integrante da presente decisao.

Ante ao exposto, determino:
a) A manutengao do valor da multa

aplicada ao Autuado que,adotando os criterios
e parametros dispostos nos artigos 18 e 28, I,
“c” do Decreto Estadual n° 3.009/98, arbitro em
R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um
reais);

b) Caso o recolhimento da multa aplicada
nao seja efetuado dentro do prazo legal,
determino que os autos sejam encaminhados a
Procuradoria Geral do Estado do Amap£ para
inscrigao em Divida Ativa e posterior cobranga
judicial, conforme estabelece o artigo 36, §1°,
do Decreto 3009/98.

De-se ciencia ao autuado.Publique-se.
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Macapa-AP, 13 do dezembro de 2016.

Jfijis k jnnqtjefeosta^diretor-Pi ssidente do IMAP
Decreti n.° 0049/2015

IJunta Comercial do Amapa
|Gilberto Laurindo

EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2017-JUCAP
FUNDAMENTAQAO LEGAL: O presente
Contrato esta fundamentado no Processo
Administrative n° 0088/2017-DAA-JUCAP, Lei
Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes, e demais
leis vigentes e pertinentes a materia.
CONTRATADA: N. B. SANTOS & CIA LTDA-ME,
CNPJ n° 01.394.699/0001-84. OBJETO: Servigos
de manutengao corretiva nos seguintes
equipamentos: Impressora Multifuncional da
Marca Brother (Modelos: DCP-8152DN
Patrimonio 0382, DCP-8152DN Patrimonio 0707,
DCP-8080DN, da Junta Comercial do Estado do
Amapa. VIGENCIA: O contrato tera vigencia at£
a data do pagamento, a contar da sua
assinatura. VALOR CONTRATUAL: R$ 760,00
(setecentos e sessenta reais). DOTACAO
ORCAMENTARIA: Fonte de Recurso: 0240,
Programa: 23.122.0005.2376, Elemento de
Despesa: 3.3.90.39. RATIFICAQAO: 07/07/2017.
ASSINATURA: 11/07/2017. Pela CONTRANTE:
Gilberto Laurindo, Presldente da JUCAP. Pela
CONTRATADA: Nelson Braga dos Santos, socio
administrador.

Macapa, 11 <Ie jlujho de 2017.

GilbprtoL jurirrsio
PresWwtwJUCAP

Ratifico nos termos da Lei n°
8.666/93 e alteragoes
posteriores,
Em: 07/07/20171.

GILB^RTOILAURJNDO
PreSictenteiTa JUCAP

JUSTIFICATIVA N°006/2017-CEL/JUCAP

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO com
fundamento nas disposigoes contidas no artigo
24, inciso II , da Lei 8.666/93.
ADJUDICATARIA: N. B. SANTOS & CIA LTDA -
ME, CNPJ N° 01.394.699/0001-84.
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECiALIZADA PARA PRESTApAO DE
SERVIQOS DE MANUTENQAO CORRETIVA NOS
EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS)
VALOR TOTAL: RS760,00 (SETECENTOS E
SESSENTA REAIS)
DISPONIBILIDADE ORQAMENTARIA: Fonte:
0240, Programa de Trabalho: 23.122.0005.2376,
Elementos de Despesa: 3.3.90.39
JUSTIFICATIVA: A referida despesa tern por
objeto a contratagao de servigo especializado
de manutengao corretiva nas Impressoras
multifuncionais localizadas em setores
essenciais como o Cadastro e Arquivo da
Divisao de Registro Empresarial/DRE, Gabinete
da Presidencia e Material e Patrimonio da
JUCAP, visando a conservagSo e o perfeito
funcionamento destes equipamentos, fazendo-
se necessaria a contratagao. A escolha das
empresa supramencionada se pauta no crit6rio
menor prego, buscando a proposta mais
vantajosa para a Administragao Publica,
conforme os autos do Processo Administrativo
n° 0088/2017-DAA/JUCAP, para a reallzagao da
aquisigao do objeto aludido no Memorando
n°0044/2017 - Secretaria Geral/JUCAP, como
demonstra o mapa de cotagao apresentado pela
Divisao de Apoio Administrativo-DAA, o valor
total da despesa e inferior aos 10% (dez por
cento) do valor estimado no artigo supracitado
da Lei de Licitagdes e Contratos. Verificou-se
que a empresa atende plenamente & condigao
de regularidade fiscal exigida na Instrugao

Normativa n° 0001, de 02 de maio de 2016, da
Controladoria Geral do Estado do Amapa -
CGE-AP.

Macapa-AP, 07 de julho de 2017.

Odir Nascimento de Mac§do Filho
Presidente da CEL/JUCAP

Portaria n°032 de 23/06/2016

Super Facil
Luzia Brito Grunho

PORTARIA N° 037/2017-SIAC

A Diretora Geral do Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadao/SIAC, no uso das
atribuigetes que Ihe foram conferidas pelo Decreto
n° 2097/2017 de 06 de junho de 2017, tendo em
vista o teor do Memo. n° 0603/2017-GAB/SIAC.

Abertura e classificagSo das propostas: dia
01/08/2017 as 08h00minh (Hor6rio de Brasilia)
Disputa: 01/08/2017. As 08h30min (Horario de
Brasilia)
Enderego Eletrdnico: www licitacoes-e.com.br

Macap£-AP 13 de julho de 2017.

Presidente CPL/SIAC
Decreto n° 4706/2015

[Fundagao Estadual

Tumucumaque
Mary de Fatima Guedes dos Santos

RESOLVE:

Art.1° - Designar os servidores abaixo
relacionados, para compor ComissSo Especial,
com o objetivo de efetuar o levantamento das
necessidades de servidores efetivos, para dar inicio
ao processo seletivo interne do Sistema Integrado
de Atendimento ao CidadSo-SIAC/Super Facil.

Raimunda Ubirene Dias Lacerda
Supervisor de Atendimento
Edelzinha Maria Rabelo de Araujo
Orientadora de Gestao
Zilda Maria Souza da Silva
Atendente
Ana Marla Palmeirim Ramos
Supervisor
Fredson G6es de Araujo
Assistente T6cnico-Juridico

Art.2° - A ComissSo tera o prazo de 30 (trinta)
dias para a conclusao dos trabalhos.

Art.3°- Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicagao, revogando-se as disposigoes em
contr£rio.

D£-se ctencia, cumpra-se e publique-se.

Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado
de Atendimento ao Cidadao.

Macap^-AP, 12 de julho de 2017.

"~Luzia Br to Qrupho
Diretora iSeraT /SIAC

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-
CPL

AVISO DE LICITAQAO
O Sistema Integrado de Atendimento ao
Cidadao - SIAC (ORGAO GERENCIADOR), por
interm6dio deste Pregoeiro, designada pela
Portaria n° 44/2016-SIAC, tornam publjco que na
data e hor£rio abaixo indicados2 fa'r£ realizar
licitagao na modalidade PREGAO na forma
ELETRONICA, para REGISTRO DE PREQO. tipo
MENOR PREQO DO ITEM, sob a forma de
execugfio indireta, em sessSo publica virtual, por
meio da INTERNET, mediante condigQes de
seguranga, criptografia e autenticagSo em todas
as suas fases, que ser£ regida pela ConstituigSo
Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1°, Lei n°10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar n° 123,
de 14.12.2006, Lei Complementar Estadual n°.
044, de 21 de dezembro de 2007, pelo Decreto n°
5 450/2005, Decreto Estadual n° 3182/2016,
Decreto Estadual 5016/2011, Decreto Estadual
2648/2007, e subsidiariamente pela Lei n°8.666/93, de 21.06.1993, para Registro de Pregos,
para eventual aquisigSo de MATERIAL DE
EXPEDIENTE.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 19/07/2017,
as 08h00min (Horario de Brasilia).
T6rmino do Acolhimento das Propostas:
01/08/2017, 3s 08h00min (Horario de Brasilia).

TERMO DE CONCESSAO E AUXILIO FINANCEIRO -
TCAF

OUTOR
GANTE:

ENDER
ECO:

FUNDACAO DE AMPARO A
PESQUISA DO ESTADO DO AMAPA -
FUNDACAO TUMUCUMAQUE -
FAPEAP

Rodovia Juscelino
Kubitschek, KM 02, Ramal da
UNIFAP, Jardim Marco Zero,
Fone da Coordenadora do
CCT (96) 991411417, E-mail:
fapeap.ap.gov.br

CN
PJ

i

12.5
98.1
71/0
001-
43

PROGRAMA: PRODETEC

CHAM
ADA:

CHAMADA PUBLICA 004/2013-FAPEAP
TERMO DE COOPERACAO TUNICA
FAPEAP/FGE N°002/2016

TIPO DE
BENEFiCIO:

i

AUXILIO FINANCEIRO A PROJETO

INSTITUICAO EXECUTORA: EMBRAPA Amapa

CNPJ:
00.348.0 ENDE
03/0100 REQO

-00 :

RESPONSAVEL
INTITUICAO;

Rodovia Juscelino
Kubitschek, km 5, no.
2600, Bairro
Universidade. Macapa,
AP

Jorge Alberto Gazel Yared
(Chefe Geral)

CPF:
186.
052.
069-
34

RG

OUTORGAD
O:

CPF:

E-
MAIL:

END
ERE
QO:

4.89
0.57

5

ORG
AO
EMIS
SOR

SS
P/
PA

ANA ELISA ALVIM DIAS
MON

772.
159.
820-
68

RG

AGNER

60183
73925

ana.montagner@
embrapa.com

6RGAO
EMISSOR:

CELUL
AR

Embrapa Amapa -
Rodovia Juscelino

Kubitschek, km 5, no.
2600, Bairro

Universidade, Macapa,
AP

CEP 68.903.419

TiTULO DO
PROJETO:

PRAZO DE
VIGENCIA:

SSP-RS

(96) 99118-
0200

TELEF
ONE

(96) 3203-
0212

Indicadores tecnicos para manejo
sustentavel da bubalinocultura na
bacia do ho Araguari.
24 meses a partir da publicagao no
Diario Oficial do Estado do Amapa.

RELATORIO
CIENTIFICO
PARCIAL:

AO TERMINO DOS 6 (seis) MESES
DE EXECUCAO DO PROJETO.

RELAT6RIO
CIENTIFICO FINAL:
PRESTACAO
DE CONTAS
FINAL:

ATE 30 (TRINTA) DIAS
APOS O TfRMINO DA
VIGENCIA DO PROJETO

ATE 30 (TRINTA) DIAS APbS O
TERMINO DA VIGENCIA DO
PROJETO

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP, Vinculada a
Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuigfies, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragfies pela lei 1966
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de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010, observadas as
disposigbes legais que as partes, aqui qualificadas,
celebram o presente Termo de ConcessSo de
Auxilio Financeiro (TCAF) mediante as clbusulas e
condigoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
LEGAL:
1.1. O presente TCAF consubstancia-se, no que
couber ao Termo de CooperagSo Tbcnica n°002/2016 e nas disposigbes do art. 116°, da Lei
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteragbes, combinado com os art. 23 e 241 da
ConstJtuigbo Federal/1988 e, Lei n° 13.243/2016.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. O Termo de Concessbo e Auxilio Financeiro
(TCAF) tern por objeto apoiar a execugSo do projeto
de pesquisa que visa impulsionar o
desenvolvimento economico da regiSo sob
influbncia da Usina Hidrelbtrica de Ferreira Gomes
S/A, na Bacia do Rio Araguari e, socializar
conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do
Projeto executado no Programa PRODETEC.
Constitui objeto do presente Termo a execugSo da
segunda etapa do Projeto de Pesquisa da
InstituipSo Executora vencedora da Chamada
Publica N° 004/2013-FAPEAP sob
responsabilidade dos OUTORGADOS.
CLAUSULA TERCEIRA DA ORIGEM DOS
RECURSOS:
3.1. Os recursos destinados as despesas custeio
do Projeto sSo provenientes do orpamento de 2017
da FundagSo Tumucumaque - Programa de
Trabalho 125031957100132401160000.

a) Informa-se que os valores serSo gastos
conforme disponibilidade orgamentbria e
financeira na AgSo 2401 - Fomento da
Cibncia , Tecnologia e InovagSo, Fonte 203,
Natureza de Despesa: 339020, 449052 e
339018.

b) A disponibilidade orgamentbria sera
solicitaaa b Secretaria Estadual de
Planejamento (SEPLAN) para o exercicio
2017. A disponibilidade financeira por parte
da FAPEAP estara em conformidade com o
exercicio em atendimento ao cronograma
fisico financeiro apresentado na proposta.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:
4.1. A FAPEAP se compromete a repassar ao
OUTORGADO o valor global de R$ 23.738,24 (vinte
e trbs mil e setecentos e trinta e oito reais e vinte e
quatro centavos), em conta especifica para este fimi - —
atravbs de uma unica parcela apbs a assinatura do
presente Termo e de acordo com a disponibilidade
orgamentbria da FAPEAP. O recurso total serb
utilizado da seguinte forma:
I- Valor Total das Despesas de Custeio: R$
23.738.24 (vinte e trbs mil e setecentos e trinta e
oito reais e vinte e quatro centavos)
II- Valor Total das Despesas de Capital:RS 0,00
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
5.1. O prazo de execugSo da proposta contratada b
de atb 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data da publicagSo deste Termo.
CLAUSULA SEXTA - DAS 0BRIGAC6ES:
Constitui compromisso, obrigapbes e
responsabilidades entre as Instituipoes e
CoordenagSo do projeto.
6.1 Da FAPEAP

a) Realizar o desembolso dos recursos, no
valor e prazos previstos no cronograma
fisico e financeiro:

b) Acompanhar, avaliar e divulgar a execugSo
do projeto de pesquisa e os resultados
alcanpados;

c) Examinar e aprovar, ou nao, as prestagbes
de contas e os relatbrios tbcnicos
apresentados conforme as cISusulas
estabelecidas.

6.2 Da INSTITUIQAO EXECUTORA de ExecugSo
do projeto

a) Disponibilizar nstalapbes e recursos
humanos necessSrios para garantir S
execugSo do projeto, em complementapSo
aos recursos liberados pela FAPEAP;

b) Permitire facilitar S FAPEAP/FGE o acesso
a toda documentapSo, dependbncias e
locais de execupao do objeto deste Termo;

c) Responder solidariamente com o
OUTORGADO pelas obrigapbes
assumidas neste instrumento, ate que seja
homologada por meio de anSlise e parecer
da prestagSo de contas pelo setor de
contabilidade da FAPEAP;

d) Acompanhar o desenvolvimento do projeto.
bem como, a utilizagSo dos recursos,
aquisipbes e pagamentos de qualquer
ordem realizados com os recursos
disponibilizados para o projeto;

e) CaberS ao OUTORGADO junto com a
InstituipSo Executora elaborar a prestagSo
de contas dentro do prazo estabelecido.
Caso o OUTORGADO nSo o fapa por
omissSo, caso fortuito ou forga maior ou
qualquer fenbmeno da natureza que
dificulte ou impossibilitem de assim o fazer,
a InstituipSo Executora deverS entregar a
prestagSo de contas a FAEAP;

f) A Instituipao Executora aeverS manter o
OUTORGADO indicado como
Coordenador Tbcnico na execugSo do
projeto. Em situagao contrSria, a InstituipSo
Executora deverS comunicar a FAPEAP
atravbs de sua Diretora-Presidente a
motivapSo do fato da troca ou ausSncia,
devidamente justificado, que encaminharS
para perecer da ComissSo Tbcnica de
AvaliapSo;

g) Adotar todas as medidas necessbrias ao
fiel cumprimento do projeto, sendo
responsSvel solidSria pelas obrigapbes
contratuais;

h) Declarar anubncia formal ao indicar o
Coordenador do projeto.

6.3 Do COORDENADOR do projeto:
a) Responsabilizar-se, tbcnica, financeira e

administrativamente pela execupao do
projeto de pesquisa;

b) NSo utilizar os beneflcios do projeto para
outros fins que nSo os aprovados;

c) Cumprir integralmente os objetivos
estabelecidos no piano de trabalho, de
acordo com as metas e cronogramas
previstos no projeto de pesquisa aprovado;

d) Apresentar, nos prazos determinados pela
FAPEAP, informajbes ou documentos
referentes tanto ao desenvolvimento
quanto S conclusSo do projeto;

e) Manter a FAPEAP informada sobre
qualquer evento que dificulte ou interrompa
o curso normal de execugSo do projeto de
pesquisa;

f) Permitir e facilitar S FAPEAP/FGE o acesso
a toda documentapSo, dependbncias e
locais de execugSo do projeto de pesquisa;

g) Atuar como consultor ad hoc, sempre que
for solicitado pela FAPEAP em outros
Programas da InstituipSo;

h) NSo introduzir alterapbes ou quaisquer
modlflcapbes no projeto sem a prbvia
anubncia e concordSncia da FAPEAP;

i) Responsabilizar-se pela emissao e
apresentagSo do seguro pessoal de toda
equipe junto a FAPEAP para dar infcio a
execugSo do projeto;

j) Fazer referenda, obrigatbria, ao apoio
prestado pela FAPEAP, utilizando a
identidade visual da FAPEAP, juntamente
com a Secretaria Estado da CiSncia e
Tecnologia SETEC/AP, a do GOVERNO
DE ESTADO e INSTITUIQAO
EXECUTORA em todas as formas de
divulgapSo e nas publicagbes decorrentes
do evento. O nSo cumprimento dessa
exigSncia por si sb oportunizarS a FAPEAP
o direito unilateral de cancel^mento dos
beneflcios concedidos;

k) Toda e qualquer publicagSo de materia
relacionada ao projeto deverS
primeiramente ser enviado urn relise a
FAPEAP para conhecimento e aprovapSo
pela Diretoria;

L) Participar de eventos especlficos
realizados pela FAPEAP para
apresentagSo de resultados referentes S
execupao do piano de trabalho aprovado,
sempre que ccnvocado;

m) NSo utilizar saldos dos recursos aprovados;
n) Devolver a FAPEAP, em valores

atualizados e sem prejulzo de outras
sangbes, o beneflcio recebido, caso seus
compromissos de Coordenador aqui
estabelecidos nSo sejam cumpridos.CLAUSULA SETIMA - DA UTILIZACAO DOS

RECURSOS
O OUTORGADO, na aplicagSo dos recursos
recebidos, devera:

7.1. Aplicar e utilizar os recursos
exclusivamente na consecugSo do projeto, na
forma aprovada, promovendo o pagamento das
despesas em conformidade com as destinagbes e
definidas no orpamento no projeto e ditames legais;

7.2. Manter os recursos recebidos em seu
poder e aplica-los da melhor forma posslvel
respeitando as clbusulas deste Termo e a
legislagSo vigente;

7.3. Utilizar os recursos por meio de cartSo
pesquisador (cartSo magnbtico) nominativo do
Banco do Brasil BB, devendo utilizar para todas as
transagbes financeiras com emissSo de
comprovante, transference eletronica, pagamento
de notas fiscais e conciliapao bancbria, no exato
valor de cada pagamento;

7.4. Aplicar os crbditos do projeto
exclusivamente no objeto deste Termo dentro das
rubricas orpamentarias aprovadas;

7.5. Na rubrica de “CUSTEIO". o
remanejamento de recursos entre elementos de
despesa 6 posslvel somente com prbvia
comunicagSo e autorizagSo da FAPEAP;

7.6. Aplicar os recursos de "CAPITAL"
exclusivamente na aquisipSo dos equipamentos e
ou materiais permanentes aprovados e
especificados no projeto. Qualquer alterapSo
deverb ser submetida previamente S apreciagSo e
aprovagSo da FAPEAP. NSo serb permitido o
remanejamento de recursos entre as rubricas
custeio e capital;

7.7. Comprovantes (notas fiscais, faturas,
recibos e quaisquer outros documentos permitidos
pela legislagdo fiscal) das despesas realizadas de
“CAPITAL", em original que devem ser emitidas,
sem rasuras ou borrbes, em nome da FAPEAP
constando em sua barra de informagbes: o nome do
Projeto e o numero do processo individual na
FAPEAP. Devem ser organizadas em ordem
cronolbgica, contendo, obrigatoriamente:

a) Data de emissSo sem rasura;
b) Descripbo detalhada do material
adquirido ou do servigo prestado;
c) DeclaragSo expressa do recebimento
dos recursos pelo fornecedor ou prestador
de servigo (carimbo de “Recebemos" ou a
autenticagbo mecbnica);
d) Atesto no verso, datado e assinado
pelo coordenador da equipe mencionado
no projeto que os materiais foram recebidos
ou o servigo realizado, de preference com
carimbo;
e) Ordem bancbria ou do comprovante
de utilizagSo do cartbo magnbtico mediante
os quais foi efetivado o pagamento;
f) Na aquisigao de passagem aerea,
apresentar relatbrio de viagem, o
bilhete/recibo do passageiro evidenciando
a quantidade, valor e itinerbrio,
acornpanhado do respectivo comprovante
de embarque, e nota fiscal no valor da
intermediagSo dos servigos de venda de
passagens, com a identrficagao do
passageiro, itinerbrio e valor, quando a
aquisigbo ocorrer por intermbdio de
agbncia de viagem.
7.8. No caso de importagao de

equipamentos. os documentos fiscais
comprobatbrios de despesas devem ser emitidos
em nome da FAPEAP. Na prestagSo de contas,
apresentar a cbpia autenticada do contrato de
cbmbio, da declaragao de importagbo e da fatura
comercial.

7.9. Os pagamentos ao prbprio
OUTORGADO ou membros da equipe serSo
exclusivamente para cobertura de dibrias, por
ocasiSo de deslocamento para desempenho de
atividades pertinentes ao projeto, com
apresentagSo do recibo e relatbrio de viagem.

7.10. Utilizar o formulSrio, Recibo de
Dibrias padrSo da FAPEAP, no caso de pagamentos
e deverb estar de acordo com a planilha
orcamentbria e financeira aprovada na proposta
Uma dibria corresponde a cada perlodo de 24
horas, contadas a partir do horbrio de salda.
tomando-se por base o numero de pernoites.

7.11. Para aquisipSo de bens de consumo,
permanente ou contratagSo de servigos, deverb ser
feita cotagSo de no mi'nimo tres orgamentos com
justificativa da escolha, se esta nbo recair sobre o
bem ou servigo de menor prepo;

7.12. O pagamento de empresas por
servigos prestados deverb ser antecedido da
solicitagbo das certidbes fiscais, para posterior
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7.13. Celebrar diretamente e assumir todas
as obrigagbes legais decorrentes de contratagbes
necessSrias S consecugao do objeto, mantendo
regulares as obrigagbes cfveis, tributarias e sociais.
Se. eventualrrente, a FAPEAP vier a ser
demandada judicialmente por qualquer membroque compbe a equipe de trabalho, osOUTORGADOS indemzarao as despesas que aFAPEAP em decorrbncia realizar;

7.14. Devolver os recursos nSo utilizados,
mediante depbsito na conta bancSria indicada pela
FAPEAP, indicada, ate 30 (trinta) dias apds o seu
termino, por conclusao das atividades, eventual
denuncia ou rescisSo.

7.15 Normativas para utillzagSo do
Cartao Pesqulsador BB- Permite total
acompanhamento das despesas realizadas, facilita
a prestagSo de contas e confere maior seguranga
as operagoes aq pesquisador da seguinte forma:

a) Responsaveis pela execugSo de
projetos selecionados nos editais
langados pela FAPEAP para
recebimento de Auxflio Financeiro
a Projeto de Pesquisa;

b) CartSo BB Pesquisa/FAPEAP com
chip, de validade internacional, £
emitido em nome do beneficiSrio do
Auxllio Financeiro a Projeto de
Pesquisa;

c) 0 Cartao e isento de taxa de
adesao e de manutengao;

d) O limite financeiro para utilizagSo
do cartao £ aquele aprovado pela
FAPEAP quando da concessao e
seus aditivos pago ao beneficiSrio
do Auxflio Financeiro a Projeto de
Pesquisa;

e) 0 prazo limite para utilizapao do
recurso disponibilizado no cartao,
tera validade ate o final da vig£ncia
do projeto;

f) A Guarda e uso e pessoal e
intransferlvel do Cartao, com
utilizagao exclusiva nas despesas
aprovadas pela FAPEAP;

g) O Cartao BB Pesquisa/CAPES
estara habilitado a efetuar i)
Compras em estabelecimentos
comerciais nacionais e
estrangeiros, inclusive internet, na
fungSo ctedito. (ii) saques diarios
de RS 1.000,00, limitado ao valor
aefinido no limite nos Terminais de
Autoatendimento do Banco do
Brasil, (iii) saques nos terminais
Visa/Plus no exterior. (v)
pagamento de boletos e tftulos, nos
Terminais de Autoatendimento do
Banco do Brasil, no valor de at£ o
limite estabelecido por dia, limitado
ao valor mensal;
h) Pagamento de GRU Simples
nos Terminais de autoatendimento;
i) Transference bancaria.

CLAUSULA OITAVA- DAS VEDACOES
8.1. Movimentar no Cartao Pesquisador BB

deste Termo recursos pessoais ou de outras fontes,
mesmo que destinados ao mesmo projeto;

8.2. Utilizar recursos do projeto a tftulo de
empr£stimo pessoal, para reposigSo futura ou em
finalidade diversa daquelas previstas;

8.3. Sacar valores com o CartSo
Pesquisador BB nSo correspondentes a
pagamentos, notas fiscais ou recibos

8.4. Transferir recursos para a InstituigSo
Executora a qualquer tftulo ou efetuar o pagamento
de taxa de administragSo, gerSncia ou servigo
equivalente, a fundagbes. institutes publicas e
similares;

8 5. Efetuar pagamento a si proprio ou a
equipe que nSo estejam programados e aprovados
no projeto, exceto tiiSrias por ocasiSo do
deslocamento que exija pernoite fora da regiSo
metropolitana ou no municipio/comunidade para o
desempenho das atividades pertinentes ao projeto;

8.6. Efetuar pagamento de salbrios ou
complementagSo salarial de pessoal tecnico ou
administrative vinculado a InstituigSo Executora;

8.7. Realizar despesas com multas, juros
ou corregSo monetSria, DOC OU TED inclusive os
referentes a pagamentos ou recolhimentos
efetuados fora dos prazos estabelecidos;

8.8. Utilizar recursos para pagamento de
despesas com seguro e prestagSo dos servigos de
assistbneia tecnica, preventiva e corretiva de
equipamentos e material permanente da InstituigSo
Executora que nSo estejam diretamente sendo
usados no projeto;

8.9. Executar despesas em data anterior ou
posterior S vig£ncia do Termo.

8.10. Utilizar os recursos concedidos fora
dos prazos estabelecidos e em data prbxima ao
termino da vig£ncia.
CLAUSULA NONA - DA DESTINACAO DOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.1. O OUTORGADO, ao adquirir os bens,
devera encaminhar £ FAPEAP cbpia da nota fiscal
para elaboragSo do Termo de Depbsito'’, que sera
assinado conjuntamente com o representar.te legal
da InstituigSo Executora no prazo mSximo de 30
(trinta) dias.

9.2. Os bens constantes no Termo de
Depbsito“ deverSo ser registradcs pela InstituigSo
Executora como Bens ae Terceiros - FAPEAP.

9.3. £ vedada a transference dos bens
para outro local ou estabelecimento, sem prbvia,
expressa e formal autorizagao da FAPEAP. Todas
as despesas decorrentes da transferbneia dos
bens, e os eventuais danos causados correrSo por
conta e risco exclusivo dos depositaries.

9.4. No caso de roubo, furto ou sinistro
envolvendo o bem, apbs a adogSo das medidas
cabfveis, o OUTORGADO ou a InstituigSo
Executora devera comumcar imediatamente a
FAPEAP, atraves de reiatdrio contendo as
justificativas e a prove de suas causas,
acompanhado de copia autenticada da OcorrSncia
Policial ou Administrate, se for o caso.

9.5. DeverSo ser fornecidas & FAPEAP,
sempre que solicitadas, as informagbes
necessSrias sobre o estado de conservagSo e
funcionamento dos bens, bem como, permitir,
atrav£s de inspegbes locais, a verificagSo do uso
regular e de sua localizagSo.

9.6. O OUTORGADO ou a InstituigSo
Executora deverSo afixar etiqueta, em local visfvel,
fazendo referenda que a aquisigSo do bem foi feita
com recursos do projeto da FAPEAP, ate ser
patrimoniado.

9.7. Os equipamentos e materiais
permanentes adquiridos, construidos ou
produzidos integrarSo, inicialmente, o patrimbnio da
FAPEAP. Apos a aprovagSo da prestagSo de contas
e de uma avaliagSo da oportunidade e
conveniSncia, os bens poderSo ser doados a
InstituigSo Executante, mediante assinatura de
Termo de DoagSo conforme legislagSo vigente.
CLAUSULA DgClMA - DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

10.1. No caso das atividades realizadas
originarem resultados equipamentos ou materiais
representados por inovagbes tecnolbgicas,
invengbes, aperfeigoamentos e novos
conhecimentos aphcSveis Ss atividades
economicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho, aumento da produlividade dos
fatores envolvidos, otimizagSo do uso de recursos
e insumos, ou, ainda, criagbes intelectuais
passfveis de protegSo, as partes obedecerao Ss
determinagbes das Leis que regulam a materia;

10.2. As partes envolvidas na execugSo
das atividades realizadas sob o presente
instrumento ou nele previstas, devem assegurar o
sigilo sobre os resultados aicangadosf parciais e
finais, ate que esses tenharn side adequadamente
avaliados e os direitos envolvidos devidamente
reservados, sob as cauteias legais e exiglveis;

10.3. Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer mfomnagao restrita
relativa ao mesmo, somente poderSo ser objeto de
divulgagSo ou publicagSc, apos aprovagSo
expressa e por escrito da FAPEAP e FGE.
CLAUSULA DEC1MA PRIMEIRA - DAS
PUBLICACOES E DiVULGACAO

Trabalhos publicados e/ou divulgados, sob
qualquer forma de comunicagSo ou por qualquer
veiculo, que decorram das atividades aqui
apoiadas, deverSo, fazer mengSo expressa que
recebeu apoio financeiro da FAPEAP/FGE para sua
concretizagSo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA
PRESTACAO DE CONTAS

A prestagSo de contas devera ser
encaminhada a FAPEAP, por meio ae Aviso de

Recebimento (A.R.), SEDEX ou entregue
diretamente ate 30 (trinta) d.as apbs o termino da
vigencia do Termo, e devera conter.

12.1. Relatbrio Tbcnico em conformidade
com as condigbes constantes no Plano de
Trabalho;

12.2. Formulario da PrestagSo de Contas
da FAPEAP contendo o demonstrative da execugSo
da receita e despesa, evidenciando os recursos
recebidos e aplicados e o saldo. relagSo de
Pagamentos Efetuados, anexando a conciliagSo
bancaria mensal;

12.3. RelagSo dos equipamentos e
materiais permanentes adquiridos, produzidos ou
construidos;

12.4. Comprovantes (notas fiscais, faturas,
recibos e quaisquer outros documentos permitidos
pela legislagSo fiscal) das despesas realizadas, em
original e primeira via devem ser devem ser
emitidos, sem rasuras ou borrbes, em nome do
Outorgado e organizados em ordem cronolbgica.

12.5. Comprovante de recolhimento do
saldo de recursos nao utilizados, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias imediatamente apbs o termino da
vigbneia do Termo;

12.6. Conciliagao Dar.cSria,
12.7. Extratos da conta oancaria do perlodo

de recebimento dos recursos ate a Ciltima
movimentagSo da conta, com saldo “zerado";

12.8. Comprovantes de utilizagSo de cartSo
magnbtico;

12.9. No caso ae roubo, furto ou sinistro
envolvendo o cartSo ou comprovantes (notas
fiscais, faturas, recibos e quaisquer outros
documentos permitidcs oela legislagSo fiscal) das
despesas realizadas, apbs a adogao das medidas
cabfveis, o OUTORGADO e a InstituigSo Executora
deverSo comunicar a FAPEAP, atravSs de relatbrio
contendo as justificativas e a prova de suas causas,
acompanhado de cbpia autenticada da OcorrSncia
Policial ou Administrativa, se for o caso.
CLAUSULA DECiMA TERCEIRA - DO
RELATORIQ TECNICO

13.1. 0OUTCRGADO deverS apresentar a
FAPEAP resultados parciais score o andamento do
projeto apbs 6 ^seis) meses ae execugSo e ao final
das atividades, de forma escrita e apresentagbes
orais (mesa redonda, sem.nanos) quando
convidados;

13.2. Os relatorios tecnicos deverao ser
apresentados em uma via impressa e online pelo
Sistema de GestSo de Projetos da FAPEAP
(SIGFAPEAP) no enderego ww.* tapeap.ap.gov.br;

13.3. O OUTORGADO cujo relatbrio
tecnico nSo for aprovado sera considerado
inadimplente e terS 30 (trinta) dias para regularizar
o relatbrio para que nSo seja suspensa a concessSo
de novas modalidades de apoio, sem prejulzo de
outras medidas julgadas necessSrias pela FAPEAP,
inclusive a devoiugSu oos recursos devidamente
corrigidos;

13.4. O OUTORGADO que deixar de
comparecer ou justificar sua ausencia por ocasiSo
das datas de apresentagSo dos relatbrios tecnicos
S FAPEAP poderS, de acordo com decisSo da
Diretoria, ser penalizado com suspengSo ou
rescisSo do Termo e consequente devolugSo dos
recursos remanescentes.
CLAUSULA DSCIMA QUARTA • DA RENUNCIA.
SUSPENSAO E RESCISAO

14.1. Caso a InstituigSo Executora venha a
desistir da execugSo do projeto, os recursos
remanescentes serSo devolvidos S FAPEAP no
prazo de ate 30 (trinta^ oias atravSs de seu
ORTORGADO, com justificativa da desistSncia e
prestagSo de contas do valor concedido,

14.2. Caso o OUTORGADO venha a
desistir da execugSo do projeto, os recursos
remanescentes serSo oevolvidos S FAPEAP no
prazo de 30 (trinta) dias, com justificativa da
desistencia e prestagSo de contas do valor
remanescente concedido;

14.3. A descontinuicade do projeto
conforme item 14.2 Itca a InstituigSo Executora
autorizada a indicar novo Cooraenador para c
projeto de forma a manter as mesmas condigbes
estabelecidas e nesie aprovaaas, desde que o
projeto nSo tenha tempo de execugSo inferior a 6
(seis) meses.

14.4. Quaiquer uescontinuidade ou
cessagSo da execugSo do orojeto devera ser
comunicada, por escrito, pelo
OUTORGADO/lnstituigSo Executante. a FAPEAP
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acompanhada da justificativa e da prestagbo de
contas;

14.5. QuaiiCo ccorrer denuncia, resctsbo
ou extingbo do Tamo, 05 saldos financeiros
remanescentes serSo devolvidos d FAPEAP no
pra20 improrrogave! da ate JG (trinta) oias, sob
pena de imediaia .r.stauragao c& tomada de contas
especial;

14.6. Caso o 'Siatono tecrnco do projeto
denonstre que cs cbjetivos ndc foram aicangados
e foram alterados sem autorizagao da FAPEAP,
podera. de acorao coir; decis^o da Diretoria da
FAPEAP. ser penali2ado com a rescisbo do TCAF e
consequente devolucbc dos recursos. exceto se
houver comorovado caso fortune ou forga maior.
CLAUSULA DECiMA QUINTA - DAS
PENALIDADES

15.1. A inacimpleneia tecnica e ou
financeira do OUTORGADO , iaculta a FAPEAP o
direito de suspender temporarymente o projeto, ate
que as pendbncias sejarr. sciucionadas, e a
assinatura de novas Termos que tenham como as
partes, o OUTORGADO e a InstituigSo Executora,
ficam suspensas

15.2. G descumprinenio de qualquer
condigbo constante no Termo e a inobservbncia de
dispositivos legais apiica ^eis a concessao de apoio
financelro, implicate na sua suspense ou rescisbo,
ficando o OUTOKGADO oorigado a :essarcir a
FAPEAP os valores referentes a todas as
liberagbes efetivadas ou despesas realizadas;

15.3. Os valores devidos pelo
OUTORGADO seteo atualizados, monetariamente,
pelo Indice de corregbo moneteria, ate a data do
seu recolhimento. sem prejuizo da aplicagbo de
penalidades, administrativa, civeis e penals
cabfveis;

15.4 . A recusa ou omissbo do
OUTORGADO quanto ao ressarcimento ou
apresentap^o da prestagao oe comas ensejara a
abertura de tomada de contas especial, bem como
a inscrigbo do seu dbbito na Dlvida Ativa do Estado,
para cobranpa juoicial.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA E
PRORROGACAO

16.1. A vigbncia deste instrumento sera
pelo prazo de ate 24 (Vince e quatro) meses a contar
de sua publicagbo no Diano Oricial do Estado,
podendo ser prorrogaac meciante interesse das
partes atravbs de Termo Adit.vo.

16.2. A sciicitap&o devete vir com
justificativa do OUTORGADO/instituigSo
Executante, acompanhada de: reiaibric lecnico
parcial e o extrato bancbrio atuaiizado, remetidos a
FAPEAP ate 30 (trinta) dias antes do termino da
vigencia.

CLAUSULA DECIMA SETiMA- DOS
DOCUMENTOS INTEGRATES

17.1. Tazem parte indissocibvel do
presente instrument toda documentagao
apresentada na praposte referente a Instituigao
Executora, o P'ojeto. ^ Piano oe Trabalho, o
Cadastre dos Cooroenaaores e sua Equipe, bem
como a cipia de todos os documents pessoais.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS
DISPOSICOES F^NAIS

18.1. A con'esrao objeto do presente
instrumento nfio gera vlncuic ae quaiquer naiureza
ou relagao de :raba:no, nem consbtui doagbo ou
encargos financeiros. teito ao GJTORGADO;

18.2. A FAPEAP resguarda o direito de, a
qualquer momenta sol.citar mformagbes ou
documentos aaicionais julgados r.ecessbrios a
analise e instrupa:do orccesso oe concessao,

18.3. F:co o rV.PEAP autorizada a executar
todos os procedinienius itsidiivos a movimentagbo
do cartSo pesquioaoo1- r.a(s) contai's) bancbria(s)
deste Termo, tais oomo. ievantamento de saldos,
emissao de extratos revr-rsac* r'e saiacs, oloqueios
e outros, com a autorizagbo aa Diretoria da
FAPEAP que a concede exprassamente ao assinar
este Termo;

18 4. A r'src -.P oOiMcmb considera as
exigbneias aqu; codes encerradas apis
aprovagbo do re.ato.'.o tecnico final e da presiapao
de contas e descia qua cumprioas todas as
condigbes previstas neste instrumento e nas
normas apikteveis-
condigbes previstas neste instrumento e nas
normas aplicaveis;

18.5. Os casos omissos seteo dirimidos
pela Diretoria Presidente da FAPEAP e pela
Coordenadoria Cientlfica e Tecnolbgica (CCT);

18 6. O OUTORGADO e a Instituigao

Executora manifestam sua integral e incondicional
concordance com a concessao do beneflcio que
ora Ihe $ao feitas, comprometendo-se a cumprir
fielmente as estipulagbes deste instrumento e das
normas que Ihe s3o aplicaveis.
CLAUSULA DECIMA NONA DO FORO

As partes elegem o foro da Cidade de
Macapa/AP, com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir questbes
oriundas da execupao do presente Termo, que nbo
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e
acordadas, firmam o presente termo em 3 (tres)
vias na presenpa das testemunhas abaixo
assinadas.

Macapa-AP, 07 de marpo de 2017.

Mary de FatimaOofedes dos Santos
Diretora-Presidente da FAPEAP

-v

Jorge Alberto Gazel Yared
Chefe Geral da EMBRAPA/AP

Ana Elisa Alvim Dias Mon
T-DT --f n^— 1

ma Elisa Alvim Dias Montagrier
Coordenadora Tbcnica

Testemunhas:

J • -- \ A \ v. I
r S.

Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Tbcnica Cientifica-FAPEAP

<<2. <' sf*''
/kefifson Mendes Pereira

Coohdenador de Projetos-FAPEAP

TERMO DE CONCESSAO E AUXILiQ FINANCEIRO -
TCAf

OUTORGANTE:
SoFUNDAQAO DE AMPARO A

PESQUISA DO ESTADO DO
AMAPA - FUNDAgAO
TUMUCUMAQUE- FAPEAP

END
ERE
go:

Rodovia Juscelino
Kubitachek, KM 02,
Ramal da UNIFAP,
Jardim Marco Zero,
Fone da Coordenadora
do CCT (96)
991411417, E-mail:
fapeap.ap.gov.br

CNPJ 12.598.171/0
001-43

PROGRAMA: PRODETEC

CHAMADA:
CHAMADA PUBLICA 004/2013-
FAPEAP
TERMO DE COOPERAQAO TECNICA
FAPEAP/FGE N° 002/2016

TIPO DE
BENEFfCIO: AUXlLIO FINANCEIRO A PROJETO

INSTITUigAO
EXECUTORA: EMBRAPA/Amap6

CNPJ 00.348.00
3/0100-00

ENDER
EgO: :

Rodovia Juscelino
Kubitschek, km 5, no.
2600, , Bairro
Universida8e, Macapa,
AP

RESPONSAVEL
INTITUigAO:

Jorge Alberto Gazel Yared (Chefe
Geral)

CPF:
186.05
2.069-
34

RG
4.89
0.57

5

CRGAO
EMISSO
R

SSP/PA

OUTORGADO: ANA CLAUDIA LIRA GUEDES

CPF:
402.36
8.462-
72

RG
ORGAO
EMISSO
R:

SSP-PR

E-MAIL: ana.lira@embrapa.
br

CELUL
AR

(96) 9151-
2040

END
ERE
go:

Embrapa Amap£ - Rodovia
Juscelino Kubitschek, km 5,

no. 2600, Bairro
Universidade, Macapd, AP

CEP 68.903.419

TELE
FON
E

(96)
4009-
9532

TlTULO DO
PROJETO:

Sistema de manejo do cipb titica no
assentamento “PA NOVA CANAA-
BACIADO RIO ARAGUARl.

PRAZO DE
VIGENCIA:

24 meses a partir da publicagbo no
Diario Oficial do Estado do Amapa.

RELATORIO
CIENTIFICO
PARCIAL:

AO TERMINO DOS 6 (seis) MESES
DE EXECUQAO DO PROJETO.

RELATORIO
CIENTI'FICO
FINAL:

AT
TE
PP

E 30 (TRINTA) DIAS APOS O
RMINO DA VIGENCIA DO
OJETO

PRESTAQAO DE
CONTAS FINAL:

ATE 30 (TRINTA) DIAS AP6S O
TERMINO DA VIGENCIA DO
PROJETO

A FUNDAgAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP, Vinculada &
Secretaria de Estado de Cibncia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuiqbes, conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Dterio Oficial do Estado do Amapb de 30 de
dezembro de 2009 e suas alteragbes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que
couber o Decreto n° 3.903/2010, observadas as
disposigbes legais que as partes, aqui qualificadas,
celebram o presente Termo de Concessao de
Auxilio Financeira (TCAF) mediante as cteusulas e
condigbes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
LEGAL:
1.1. O presente TCAF consubstancia-se, no que
couber ao Termo de Cooperagao Tecnica n°002/2016 e nas disposigbes do art. 116°, da Lei
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteragbes, combinado com os art. 23 e 241 da
Constituigao Federal/1988 e, Lei n° 13.243/2016.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. O Termo de Concessao e Auxilio Financeira
(TCAF) tem por objeto apoiar a execugao do projeto
de pesquisa que visa impulsionar o
desenvolvimento econbmico da regiao sob
influbncia da Usina Hidretetrica de Ferreira Gomes
S/A, na Bacia do Rio Araguari e, socializar
conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do
Projeto executado no Pragrama PRODETEC.
Constitui objeto do presente Termo a execugao da
segunda etapa do Projeto de Pesquisa da
Instituigao Executora vencedora da Chamada
Publica N° 004/2013-FAPEAP sob
responsabilidade dos OUTORGADOS.
CLAUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS
RECURSOS:
3.1. Os recursos destinados as despesas custeio
do Projeto sao pravenientes do orgamento de 2017
da Fundagao Tumucumaque - Pragrama de
Trabalho 125031957100132401160000.

a) Informa-se que os valores serao gastos
conforme disponibilidade orgamentana e
financeira na Agao 2401 - Fomento da
Cibncia, Tecnologia e Inovagao, Fonte 203,
Natureza de Despesa: 339020, 449052 e
339018.

b) A disponibilidade orgamenteria sera
solicitada a Secretaria Estadual de
Planejamento (SEPLAN) para o exerclcio
2017. A disponibilidade financeira por parte
da FAPEAP estara em conformidade com o
exercicio em atendimento ao cronograma
flsico financeira apresentado na proposta.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:
4.1. A FAPEAP se compramete a repassar ao
OUTORGADO o valor global de R$ 21.907,40 (vinte
e um mil e novecentos e sete reais e quarenta
centavos), em conta especifica para este fim
atravbs de uma unica parcela apbs a assinatura do
presente Termo e de acordo com a disponibilidade
orgamenteria da FAPEAP. O recurso total sete
utilizado da seguinte forma:
I- Valor Total das Despesas de Custeio; R$
21.907,40 (vinte e um mil e novecentos e sete
reais e quarenta centavos)
II- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 0,00
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
5.1.O prazo de execugSo da proposta contratada b
de ate 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data da publicagbo deste Termo.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:
Constitui compromisso, obrigagbes e
responsabilidades entre as Instituigbes e
Coordenagbo do projeto.
6.1 Da FAPEAP

a) Realizar o desembolso dos recursos, no
valor e prazos previstos no cronograma
flsico e financeira;

b) Acornpanhar, avaliar e divulgar a execugSo
do projeto de pesquisa e os resultados
alcangados;
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c) Examinar e aprovar, ou nbo, as prestagbes
de contas e os relatorios tbcnicos
apresentados conforme as clausulas
estabelecidas.

6.2 Da INSTITUIQAO EXECUTORA de Execu?3o
do projeto

a) Disponibilizar instalagbes e recursos
humanos necessbrios para garantir a
execupbo do projeto, em complementapbo
aos recursos liberados pela FAPEAP;

b) Permitir e facilitar a FAPEAP/FGE o acesso
a toda documentapbo, dependbneias e
locais de execupbo do objeto deste Termo;

c) Responder solidariamente com o
OUTORGADO pelas obrigapbes
assumidas neste instrumento, ate que seja
homologada por meio de anaiise e parecer
da prestapao de contas pelo setor de
contabiljdade da FAPEAP;

d) Acompanhar o desenvolvimento do projeto,
bem como, a utilizagdo dos recursos,
aquisip&es e pagamentos de qualquer
ordem realizados com os recursos
disponibilizados para o projeto;

e) Cabera ao OUTORGADO junto com a
Instituipao Executora elaborar a prestapao
de contas dentro do prazo estabelecido.
Caso o OUTORGADO nao o fapa por
omissao, caso fortuito ou forpa maior ou
qualquer fenbmeno da natureza que
dificulte ou impossibilitem de assim o fazer,
a Instituipao Executora devera entregar a
prestapao de contas a FAEAP;

f) A Instituipao Executora devera manter o
OUTORGADO indicado como
Coordenador Tbcnico na execugao do
projeto. Em situagbo contraria; a Instituipao
Executora devera comunicar a FAPEAP
atravbs de sua Diretora-Presidente a
motivapbo do fato da troca ou ausbneia,
devidamente justificado, que encaminhara
para perecer da Comissbo Tbcnica de
Avaliap5o;

g) Adotar todas as medidas necessarias ao
fiel cumprimento do projeto, sendo
responsavel solidaria pelas obrigapdes
contratuais;

h) Declarar anubneia formal ao mdicar o
Coordenador do projeto.

6.3 Do COORDENADOR do projeto:
a) Responsabilizar-se, tecnica, financeira e

administrativamente pela execupao do
projeto de pesquisa;

b) NSo utilizar os beneficios do projeto para
outros fins que nao os aprovados;

c) Cumprir integralmente os objetivos
estabelecidos no piano de trabalho, de
acordo com as metas e cronogramas
previstos no projeto de pesquisa aprovado;

d) Apresentar, nos prazos determinados pela
FAPEAP. informapbes ou documentos
referentes tanto ao desenvolvimento
quanto a conclusao do projeto;

e) Manter a FAPEAP informada sobre
qualquer evento que dificulte ou interrompa
o curso normal de execupbo do projeto de
pesquisa;

f) Permitir e facilitar a FAPEAP/FGE o acesso
a toda documentapbo, dependences e
locais de execupSo do projeto de pesquisa;

g) Atuar como consultor ad hoc, sempre que
for solicitado pela FAPEAP em outros
Programas da Instituigbo;

h) Nbo introduzir alteragbes ou quaisquer
modificapoes no projeto sem a prbvia
anuencia e concordbncia da FAPEAP;

i) Responsabilizar-se pela emissbo e
apresentagbo do seguro pessoal de toda
equipe junto a FAPEAP para dar inicio a
execupbo do projeto;

j) Fazer referenda, obrigatbria, ao apoio
prestado pela FAPEAP utilizando a
identidade visual da FAPEAP, juntamente
com a Secretaria Estado da Cibncia e
Tecnologia SETEC/AP, a do GOVERNO
DE ESTADO e INSTITUIQAO
EXECUTORA em todas as formas de
divulgagbo e nas publicapoes decorrentes
do evento. 0 nbo cumprimento dessa
exigbneia por si so oportunizarb a FAPEAP
o direito unilateral de cancelamento dos
beneficios concedidos;

k) Toda e qualquer publicagbo de materia
relacionada ao projeto deverb
primeiramente ser enviado urn relise a
FAPEAP para conhecimento e aprovagbo
pela Diretoria;

L) Participar de eventos especificos
realizados pela FAPEAP para
apresentapSo de resultados referentes b
execupSo do piano de trabalho aprovado,
sempre que convocado;

m) Nbo utilizar saldos dos recursos aprovados;
n) Devolver a FAPEAP, em valores

atualizados e sem prejulzo de outras
sanpbes, o beneflcio recebido, caso seus
compromissos de Coordenador aqui
estabelecidos nbo sejam cumpridos.

CLAUSULA SgTIMA - DA UTIL12ACA0 DOS
RECURSOS

0 OUTORGADO, na aplicagbo dos
recursos recebidos, deverb:

7.1. Aplicar e utilizar os recursos
exclusivamente na consecupao do projeto, na
forma aprovada, promovendo o pagamento das
despesas em conformidade com as destinagoes e
definidas no orpamento no projeto e ditames legais;

7.2. Manter os recursos recebidos em seu
poder e aplica-los da melhor forma posslvel
respeitando as clbusulas deste Termo e a
legislagbo vigente;

7.3. Utilizar os recursos por meio de cartbo
pesquisador (cartbo magnbtico) nominativo do
Banco do Brasil BB, devendo utilizar para todas as
transapdes financeiras com emissbo de
comprovante, transferbneia eletrbnica, pagamento
de notas fiscais e conciliagbo banebria, no exato
valor de cada pagamento;

7.4. Aplicar os erbditos do projeto
exclusivamente no objeto deste Termo dentro das
rubricas orpamentarias aprovadas;

7.5. Na rubrica de “CUSTEIO". o
remanejamento de recursos entre elementos de
despesa 6 posslvel somente com prbvia
comunicagbo e autorizagbo da FAPEAP;

7.6. Aplicar os recursos de “CAPITAL"
exclusivamente na aquisigbo dos equipamentos e
ou materiais permanentes aprovados e
especificados no projeto. Qualquer alteragbo
devera ser submetida previamente a apreciagbo e
aprovagbo da FAPEAP. Nbo serb permitido o
remanejamento de recursos entre as rubricas
custeio e capital;

7.7. Comprovantes (notas fiscais, faturas,
recibos e quaisquer outros documentos permitidos
pela legislagao fiscal) das despesas realizadas de
“CAPITAL", em original que devem ser emitidas,
sem rasuras ou borrbes. em nome da FAPEAP
constando em sua barra de informapbes: o nome do
Projeto e o numero do processo individual na
FAPEAP. Devem ser organizadas em ordem
cronolbgica, contendo, obrigatoriamente:

a) Data de emissbo sem rasura;
b) Descripao detalhada do material
adquirido ou do servigo prestado;
c) Declaragbo expressa do recebimento
dos recursos pelo fornecedor ou prestador
de servipo (carimbo de “Recebemos” ou a
autenticagbo mecbnica);
d) Atesto no verso, datado e assinado
pelo coordenador da equipe mencionado
no projeto que os materiais foram recebidos
ou o servipo realizado, de preferbneia com
carimbo;
e) Ordem banebria ou do comprovante
de utilizagao do cartbo magnbtico mediante
os quais foi efetivado o pagamento;
f) Na aquisipSo de passagem abrea,
apresentar relatbrio de viagem, o
bilhete/recibo do passageiro evidenciando
a quantidade, valor e itinerbrio,
acompanhado do respectivo comprovante
de embarque, e nota fiscal no valor da
intermediagbo dos servigos de venda de
passagens, com a identificagbo do
passageiro, itinerbrio e valor, quando a
aquisipSo ocorrer por intermbdio de
agbncia de viagem.
7.8. No caso de importapSo de

equipamentos, os documentos fiscais
comprobatbrios de despesas devem ser emit'dos
em nome da FAPEAP. Na prestapSo de contas,
apresentar a cbpia autenticada do contrato de
cSmbio, da declarapSo de importapSo e da fatura
comereial.

7.9. Os pagamentos ao proprio
OUTORGADO ou membros da equipe serSo
exclusivamente para cobertura de dibrias, por
ocasiSo de deslocamento para desempenho de
atividades pertinentes ao projeto, com
apresentapSo do recibo e relatbno de viagem.

7.10. Utilizar o formulSrio, Recibo de
DiSrias padrSo da FAPEAP, no caso de pagamentos
e deverS estar de acordo com a planilha
orpamentSria e financeira aprovada na proposta.
Uma diSria corresponde a cada periodo de 24
horas, contadas a partir do horSrio de saida,
tomando-se por base o numero de pemoites.

7.11. Para aquisipSo de bens de consumo,
permanente ou contratapSo de servigos, devera ser
feita cotapSo de no mfnimo trbs orpamentos com
justificativa da escolha, se esta nSo recair sobre o
bem ou servipo de menor prego;

7.12 0 pagamento de empresas por
servigos prestados deverS ser antecedido da
solicitapSo das certidfles fiscais, para posterior
pagamento;

7.13. Celebrar diretamente e assumir todas
as obrigapbes legais decorrentes de contratagbes
necessSrias a consecugSo do objeto, mantendo
regulares as obrigapbes cfveis, tributSrias e sociais.
Se, eventualmente, a FAPEAP vier a ser
demandada judicialmente por qualquer membro
que compbe a equipe de trabalho, os
OUTORGADOS indenizarSo as despesas que a
FAPEAP em decorrbncia realizar;

7.14. Devolver os recursos nbo utilizados.
mediante depbsito na conta banebria indicada pela
FAPEAP, indicada, ate 30 (trinta) dias apos o seu
tbrmino, por conclusao das atividades, eventual
denimeia ou rescisao.

7.15 Normativas para utilizagbo do
Cartao Pesquisador BB- Permite total
acompanhamento das despesas realizadas, facilita
a prestapao de contas e confere maior seguranpa
as operapbes ao pesquisador da seguinte forma:

a) Responsbveis pela execupSo de
projetos selecionados nos editais
lanpados pela FAPEAP para
recebimento de Auxllio Financeiro
a Projeto de Pesquisa;

b) CartSo BB Pesquisa/FAPEAP com
chip, de validade internacional, b
emitido em nome do beneficiario do
Auxllio Financeiro a Projeto de
Pesquisa;

c) O CartSo b isento de taxa de
adesbo e de manutenpao;

d) O limite financeiro para utilizapbo
do cartao e aquele aprovado pela
FAPEAP quando da concessbo e
seus aditivos pago ao beneficiario
do Auxllio Financeiro a Projeto de
Pesquisa;

e) O prazo limite para utilizapbo do
recurso disponibilizado no cartao,
terb validade atb o final da vigencia
do projeto;

f) A Guarda e uso b pessoal e
intransferivel do Cartao, com
utilizagao exclusiva nas despesas
aprovadas pela FAPEAP;

g) O CartSo BB Pesquisa/CAPES
estate habilitado a efetuar: i)
Compras em estabelecimentos
comerciais nacionais e
estrangeiros, inclusive internet, na
fungbo erbdito. (ii) saques dibrios
de R$ 1.000,00, limitado ao valor
definido no limite nos Terminals de
Autoatendimento do Banco do
Brasil, (iii) saques nos terminals
Visa/Plus no exterior. (v)
pagamento de boletos e tltulos, nos
Terminals de Autoatendimento do
Banco do Brasil, no valor de atb o
limite estabelecido por dia, limitado
ao valor mensal;
h) Pagamento de GRU Simples
nos Terminals de autoatendimento;
i) Transferbncia banebria.

CLAUSULA OITAVA-DAS VEDACQES

8.1.Movimentar no Cartbo Pesquisador BB
deste Termo recursos pessoais ou de outras fontes,
mesmo que destinados ao mesmo projeto;

8.2. Utilizar recursos do projeto a tltulo de
emprbstimo pessoal, para reposigbo futura ou em
finalidade diversa daquelas previstas;
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8.3. Sacar valores com o CartSo

Pesquisador BB nSo correspondentes a
pagamentos, notas fiscais ou recibos

8.4. Transferir recursos para a InstituipSo
Executora a qualquer tftulo ou efetuar o pagamento
de taxa de administrapao, gerdncia ou servigo
equivalente, a fundagdes, institutes publicas e
similares;

8.5. Efetuar pagamento a si prdprio ou a
equipe que nSo estejam programados e aprovados
no projeto, exceto diSrias por ocasiSo do
deslocamento que exija pernoite fora da regiSo
metropolitans ou no municfpio/comunidade para o
desempenho das atividades pertinentes ao projeto;

8.6. Efetuar pagamento de salaries ou
complementopao salarial de pessoal tecnico ou
administrative vinculado £ InstituipSo Executora;

8.7. Realizar despesas com multas, juros
ou corregSo monetSria, DOC OU TED inclusive os
referentes a pagamentos ou recolhimentos
efetuados fora dos prazos estabelecidos;

8.8. Utilizar recursos para pagamento de
despesas com seguro e prestapSo dos servipos de
assistencia tecnica, preventiva e corretiva de
equipamentos e material permanente da InstituipSo
Executora que nSo estejam diretamente sendo
usados no projeto;

8.9. Executar despesas em data anterior ou
posterior £ vigencia do Termo.

8.10. Utilizar os recursos concedidos fora
dos prazos estabelecidos e em data prdxima ao
termino da vigencia.

CLAUSULA NONA - DA DESTINACAO DOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.1. O OUTORGADO, ao adquirir os bens,
devete encaminhar £ FAPEAP cdpia da nota fiscal
para elaboragSo do “Termo de Depdsito", que ser£
assinado conjuntamente com o representante legal
da InstituipSo Executora no prazo m£ximo de 30
(trinta) dias.

9.2. Os bens constantes no “Termo de
Depdsito" deverSo ser registrados pela InstituipSo
Executora como Bens de Terceiros - FAPEAP.

9.3. £ vedada a transference dos bens
para outro local ou estabelecimento, sem pr£via,
expressa e formal autorizagSo da FAPEAP. Todas
as despesas decorrentes da transference dos
bens, e os eventuais danos causados correrSo por
conta e risco exclusivo dos deposit£rios.

9.4. No caso de roubo, furto ou sinistro
envolvendo o bem, apds a adogSo das medidas
cablveis, o OUTORGADO ou a InstituipSo
Executora devete comunicar imediatamente a
FAPEAP, atraves de relatdrio contendo as
justificativas e a prova de suas causas,
acompanhado de cdpia autenticada da OcorrSncia
Policial ou Administrativa, se for o caso.

9.5. DeverSo ser fornecidas £ FAPEAP,
sempre que solicitadas, as informapdes
necessSrias sobre o estado de conservagSo e
funcionamento dos bens, bem como, permitir,
atravds de inspegdes locais, a verificagSo do uso
regular e de sua localizapSo.

9.6. O OUTORGADO ou a InstituipSo
Executora deverSo afixar etiqueta, em local vislvel,
fazendo referdneia que a aquisigSo do bem foi feita
com recursos do projeto da FAPEAP, ate ser
patrimoniado.

9.7. Os equipamentos e materials
permanentes adquiridos, construidos ou
produzidos integrarSo, inicialmente, o patrimdnio da
FAPEAP. Apds a aprovagao da prestapSo de contas
e de uma avaliagSo da oportunidade e
convenidncia, os bens poderSo ser doados £
InstituipSo Executante, mediante assinatura de
Termo de DoagSo conforme legislagSo vigente.
CLAUSULA DECIMA - DA PRQPRIEDADE
INTELECTUAL

10.1. No caso das atividades realizadas
origmarem resultados equipamentos ou materiais
representados por inovapdes tecnologicas.
invenpoes, aperfeigoamentos e novos
conhecimentos aplic£veis £s atividades
econdmicas produtivas e propiciarem incrementos
de seu desempenho. aumento da produtividade dos
fatores envolvidos, otimizapSo do uso de recursos
e insumos, ou, ainda, criagdes intelectuais
passlveis de protegSo, as partes obedecerSo as
determinapoes das Leis que regulam a materia;

10.2. As partes envolvidas na execupSo
das atividades realizadas sob o presente
instrumento ou nele previstas, devem assegurar o
sigilo sobre os resultados alcangados, parciais e

finais, ate que esses tenham sido adequadamente
avaliados e os direitos envolvidos devidamente
reservados, sob as cautelas legais e exigfveis;

10.3. Qualquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumento, ou qualquer informagSo restrita
relativa ao mesmo, somente poderSo ser objeto de
divulgagSo ou publicagSo, apds aprovapSo
expressa e por escrito da FAPEAP e FGE.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS
PUBLICACOES E DIVULGACAO

Trabalhos publicados e/ou divulgados, sob
qualquer forma de comunicagSo ou por qualquer
velculo, que decorram das atividades aqui
apoiadas, deverSo, fazer mengSo expressa que
recebeu apoio financeiro da FAPEAP/FGE para sua
concretizagSo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA
PRESTACAO DE CONTAS

A prestagao de contas dever£ ser
encaminhada a FAPEAP, por meio de Aviso de
Recebimento (A.R.), SEDEX ou entregue
diretamente ate 30 (trinta) dias apds o termino da
vigdneia do Termo, e dever£ conter.

12.1. Relatdrio Tdcnico em conformidade
com as condigdes constantes no Plano de
Trabalho;

12.2. Formul£rio da Prestagao de Contas
da FAPEAP contendo o demonstrative da execupSo
da receita e despesa, evidenciando os recursos
recebidos e aplicados e o saldo, relagSo de
Pagamentos Efetuados, anexando a conciliagSo
bancaria mensal;

12.3. RelagSo dos equipamentos e
materiais permanentes adquiridos, produzidos ou
construidos;

12.4. Comprovantes (notas fiscais, faturas,
recibos e quaisquer outros documentos permitidos
pela legislagSo fiscal) das despesas realizadas, em
original e primeira via devem ser devem ser
emitidos, sem rasuras ou borrfles, em nome do
Outorgado e organizados em ordem cronoldgica.

12.5. Comprovante de recolhimento do
saldo de recursos n£o utilizados, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias imediatamente apds o termino da
vigdneia do Termo;

12.6. ConciliagSo bancaria;
12.7. Extratos da conta banc£ria do periodo

de recebimento dos recursos ate a Oltima
movimentag£o da conta, com saldo “zerado*;

12.8. Comprovantes de utilizagSo de cartSo
magndtico;

12.9. No caso de roubo, furto ou sinistro
envolvendo o cartSo ou comprovantes (notas
fiscais, faturas, recibos e quaisquer outros
documentos permitidos pela legislagSo fiscal) das
despesas realizadas, apds a adopSo das medidas
cablveis, o OUTORGADO e a InstituipSo Executora
deverSo comunicar a FAPEAP, atravds de relatdrio
contendo as justificativas e a prova de suas causas,
acompanhado de cdpia autenticada da OcorrSncia
Policial ou Administrativa, se for o caso.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO
RELATORIO TECNICO

13.1. O OUTORGADO dever£ apresentar a
FAPEAP resultados parciais sobre o andamento do
projeto apds 6 (seis) meses de execupSo e ao final
das atividades, de forma escrita e apresentapdes
orais (mesa redonda, seminSrios) quando
convidados;

13.2. Os relatdrios tecnicos dever£o ser
apresentados em uma via impressa e tmline pelo
Sistema de GestSo de Projetos da FAPEAP
(SIGFAPEAP) no enderepo www.fapeap.ap.gov.br;

13.3. O OUTORGADO cujo relatdrio
tecnico nSo for aprovado ser£ considerado
inadimplente e ter£ 30 (trinta) dias para regularizar
o relatdrio para que nSo seja suspensa a concessSo
de novas modalidades de apoio, sem prejulzo de
outras medidas julgadas necess£rias pela FAPEAP,
inclusive a devolugSo dos recursos devidamente
corrigidos;

13.4. O OUTORGADO que deixar de
comparecer ou justificar sua ausSncia por ocasiSo
das datas de apresentagSo dos relatdrios tecnicos
£ FAPEAP poder£, de acordo com decisSo da
Diretoria, ser penalizado com suspengSo ou
rescisSo do Termo e consequente devolupao dos
recursos remanescentes.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RENUNCIA.
SUSPENSAO E RESCISAO

14.1. Caso a InstituipSo Executora venha a
desistir da execupSo do projeto, os recursos

remanescentes serSo devolvidos £ FAPEAP no
prazo de ate 30 (trinta) dias atravds de seu
ORTORGADO, com justificative da desistSncia e
prestapSo de contas do valor concedido;

14.2. Caso o OUTORGADO venha a
desistir da execupSo do projeto, os recursos
remanescentes serSo devolvidos £ FAPEAP no
prazo de 30 (trinta) dias, com justificativa da
desistSncia e prestapSo de contas do valor
remanescente concedido;

14.3. A descontinuidade do projeto
conforme item 14.2 fica a InstituipSo Executora
autorizada a indicar novo Coordenador para o
projeto de forma a manter as mesmas condigdes
estabelecidas e neste aprovadas, desde que o
projeto nSo tenha tempo de execupSo inferior a 6
(seis) meses.

14.4. Qualquer descontinuidade ou
cessapSo da execupSo do projeto deverS ser
comunicada, por escrito, pelo
OUTORGADO/lnstituigSo Executante, £ FAPEAP,
acompanhada da justificativa e da prestapSo de
contas;

14.5. Quando ocorrer denuncia, rescisSo
ou extinpSo do Termo, os saldos financeiros
remanescentes serSo devolvidos £ FAPEAP no
prazo improrrogavel de ate 30 (trinta) dias, sob
pena de imediata instauragao de tomada de contas
especial;

14.6. Caso o relatdrio tecnico do projeto
demonstre que os objetivos nSo foram alcangados
e foram alterados sem autorizapao da FAPEAP,
poder£, de acordo com decisSo da Diretoria da
FAPEAP, ser penalizado com a rescisSo do TCAF e
consequente devolupSo dos recursos, exceto se
houver comprovado caso fortuito ou forpa maior.
CLAUSULA DfeCIMA QUINTA - DAS
PENALIDADES

15.1. A inadimpISncia tecnica e ou
financeira do OUTORGADO, faculta S FAPEAP o
direito de suspender temporariamente o projeto, ate
que as pendSncias sejam solucionadas, e a
assinatura de novos Termos que tenham como as
partes, o OUTORGADO e a InstituipSo Executora,
ficam suspensas;

15.2. O descumprimento de qualquer
condigSo constante no Termo e a inobservSncia de
dispositivos legais aplicSveis £ concessSo de apoio
financeiro, implicate na sua suspensSo ou rescisSo,
ficando o OUTORGADO obrigado a ressarcir a
FAPEAP os valores referentes a todas as
liberagdes efetivadas ou despesas realizadas;

15.3. Os valores devidos pelo
OUTORGADO serSo atualizados, monetariamente,
pelo Indice de corregSo monetSria, ate a data do
seu recolhimento, sem prejulzo da aplicagSo de
penalidades, administrativa, clveis e penais
cabiveis;

15.4. A recusa ou omissSo do
OUTORGADO quanto ao ressarcimento ou
apresentapSo da prestapSo de contas ensejate a
abertura de tomada de contas especial, bem como
a inscripSo do seu debito na Dlvida Ativa do Estado,
para cobranga judicial.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA EPRORROGAClO~

16.1. A vigSncia deste instrumento sete
pelo prazo de ate 24 (vinte e quatro) meses a contar
de sua publicagSo no DiSrio Oficial do Estado,
podendo ser prorrogado mediante interesse das
partes atraves de Termo Aditivo.

16.2. A solicitagSo devete vir com
justificativa do OUTORGADO/lnstituigSo
Executante, acompanhada de: relatdrio tecnico
parcial e o extrato bancSrio atualizado, remetidos £
FAPEAP ate 30 (trinta) dias antes do termino da
vigencia.
CLAUSULA DECIMA SETIMA- DOS
DOCUMENTOS INTEGRANTES

17.1. Fazem parte indissociSvel do
presente instrumento toda documentagSo
apresentada na proposta referente a InstituipSo
Executora, o Projeto, o Plano de Trabalho, o
Cadastro dos Coordenadores e sua Equipe, bem
como a cdpia de todos os documentos pessoais.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS
DISPOSICOES FINAIS

18.1. A concessSo objeto do presente
instrumento nSo gera vinculo de qualquer natureza
ou relagSo de trabalho, nem constitui doapSo ou
encargos financeiros, feito ao OUTORGADO;

18.2. A FAPEAP resguarda o direito de, a
qualquer momento, solicitor informapdes ou
documentos adicionais julgados necessSrios £
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anSlise e instrugao do processo de concessao;

18.3. Fica a FAPEAP autorizada a executar
todos os procedimentos relativos a movimentagSo
do cartao pesquisador na($) conta(s) banc^na(s)
deste Termo, tais como, levantamento de saldos,
emissSo de extratos, reversSo de saldos, bloqueios
e outros, com a autorizagSo da Diretoria da
FAPEAP que a concede expressamente ao assinar
este Termo;

18.4. A FAPEAP somente considera as
exig&ncias aqui estaoelecidas encerradas apds
aprovagao do relatdrio tecnico final e da prestagSo
de contas e desde que cumpridas todas as
condigdes previstas neste instrumento e nas
normas aplicaveis;

18.5. Os casos omissos serao dirimidos
pela Diretoria Presidente da FAPEAP e pela
Coordenadoria Cientlfica e Tecnologica (CCT);

18.6. 0 OUTORGADO e a InstituigSo
Executora mamfestam sua integral e incondicional
concordance com a concess§o do beneficio que
ora Ihe sSo feitas, comprometendo-se a cumprir
fielmente as estipulagoes deste instrumento e das
normas que Ihe $3o aplicaveis.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

As partes elegem o foro da Cidade de
Macapa/AP, com exclus3o de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir questdes
oriundas da execugao do presente Termo, que nSo
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e
acordadas, firmam o presente termo em 3 (trds)
vias na presenga das testemunhas abaixo
assinadas.

Macapa-AP, 07 de margo de 2017.

n :
Mary de Fatima Guides dos Santos^ Diretora-Presidente da FAPEAP
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Jorge Alberto Gaze! Yared
Chefe Geral da EMBRAPA/AP
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Ana Claudia LifeGuedeS
Coordenadora Tecnica

Testemunhas:

Rosimeire Lopes da Trindade
Coordenadora Tecnica Cientifica-FAPEAP

c t t- < " < /
Edison Mendes Pereira

Coordenador de Projetos-FAPEAP

TEF .MO DE CONCESSAO E AUXILIO FINANCEIRO -
TCAF

FUNDAQAO DE AMPARO A
OnTORrAUTF- PESQUISA DO ESTADO DOrORGANTE. amarA _ FUNDAQAO

TUMUCUMAQUE -FAPEAP
Rodovia Juscelino j
Kubitschek. KM 02. Ramal da : j -pR

ENDER UNiFAP Jarcim Marco Zero, j CN j 71“ .
ECO: Fone da Coordenadora do PJ |kniCo |

CCT (96) 991411417, E-mail: j i j
fapeap ap.gov.br l I -

PROGRAMA: PRODETEC

CHAMADA PUBLICA 004/2013 -
CHAMADA: TERM0 0E C0OPERAQAO TECNICA i

FAPEAP/FGE N° 002/2016
TIRO DE
BENEFICIO:

AUXILIO FINANCEIRO A
PROJETO

INSTITUIQAO
EXECUTORA: Enbrapa Amapa

0C.348 rijnrn :2 -003/0 ES?ER |
j. 103-0C

Rodovia Juscelino i
Kubitschek, km 5, no. 2600, \
Bairro Universidade, Macapa,
AP

RESPONSAVEL Jorce Alberto Gazel Yared (Chefe
INTITUIQAO: : Geral)

CPF:
I" ' J -

186.052. rpr 4.890.57
069-34 i Kt3 j 5

!
EwfsSO I SSAP/P
R I A

OUTORGADO: E|jane T(# c&a Yoshioka

CPF: 151.475. pr 5.196-53
328-62 I j 3-7

ORGAO
EMISSO |
R:

E*

MAIL:
eiiane . voshiokaOembra

ca.b~
CELUL
AR

(96)
9914986
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ENDER
EQO:

Embrapa Amapa -
Rodovia Juscelino

Kubitschek, km 5. no.
2600, Bairro

Universidade, Macspa.
TELEF
ONE

(96)
3203024
4

AP
CEP 68.903.419 j

: AvaliagSo do uso de residuos
TITULO DO

; PROJETO:

vegetais e de pescado na fabricagao
de ragdes experimental para o
cultivo de tambaqui no Estado do
Amapa

'

PRAZO DE
VIG^NCIA:

24 meses a partir da publicag£o no
Diario Oficial do Estado do Amapa. |

TRELATORIO
j CIENTIFICO
! PARCIAL:

AO TERMINO DOS 6 (seis) MESES
DE EXECUQAO DO PROJETO.

: RELATORIO
CIENTIFICO
FINAL:

ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS C
TERMING DA VIGENCIA DO
PROJETO

PRESTAQAO
DE CONTAS

; FINAL:

ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS O
TERMINO DA VIGENCIA DO
PROJETO

A FUNDAQAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DO AMAPA-FAPEAP. Vincuiada a
Secretaria de Estado de Ctencia e Tecnologia -
SETEC, no uso de suas atribuigoes conforme Lei
no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada
no Diario Oficial do Estado do Amapa de 30 de
dezembro de 2C09 e sjas alieragdes pela lei 1966
de 22 de dezembro de 20* 5 e nos tenros. no que
couber o Decreto n° 3 903/2010, observadas as
cisposigdes iegais que as partes, aqui qua -ificadas,
eelebram o presents Termo de Concessao de
Auxilio Financeiro (TCAF) mediante as clausulas e
condigdes segui.ntes :
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
LEGAL:
1.1. O presente TCAF consubstancia-se , no que
couber ao Termo de CocperagSo Tecnica n°002/2016 e nas disposigdes do art. 116°, da Lei
Feceral n. 8 66c, ce 21 ce junho de 19S3. e
aiteragdes, combinsdo com os an. 23 e 241 da
ConstituigSo Federal/1988 e. Lei n° 13.243/2016.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. C Termo de Concessao e Auxilio Financeiro
(TCAF) tern por objeto apoiar a execugSo do projeto
de pesquisa cue visa impulsionar o
desenvolvimento econdmico da regiSo sob
influencia da Usina Kidreldtrica de Ferreira Gomes
S/A, na Bacia do Rio Araguari e sociaiizar
conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do
Projeto executado no Programs PRODETEC
Constitui objeto dc presente Tarmo a execugao da
segunda etapa do Projeto de Pesquisa da
InstituigSo Executora vencedora da Chamada
Publics N° C04/2013-FAPEAP sob
resfDonsabilidade dos OUTORGADOS.
CLAUSULA TERCEIRA - DA QRIGEM DOS
RECURSOS:
3.1 Os recursos destinados as despesas custeio
co Projeto sdo proverientes do orgamertto de 2017
da FundagSo Tjmucunaque - Programs de
Trabalho 125031957100132401160000.

a) Informa-se que os valores serSo gastos
conforme disponibilidade orgamentaria e
financeira na Ag5o 2401 - Fomento da
Cidncia. Tecnologia e lnovag£o Fonte 203,
Natureza de Despesa: 339020. 44S052 e
335018.

b) A disponibilicade orgamentaria sera
soiicitada a Secretaria Estadual de
Planejamento (SEPLAN) para o exercicio
2017. Adisponibilidade financeira por parte
da FAPEAP estara em conformidade com o
exercicio em atendimento ao cronograma
fisico financeiro apresentaac na proposta .

CLAUSULA QUARTA •DO VALOR:
4.1. A FAPEAP se ccmpromete a repassar ao
OUTORGADO o valor global de R$ 20.915 12 (vinte
mil e novecentos e quinze reais e doze centavos),
em conta especifica para este fim atraves de uma
unica parceia apes a assinatu-a do presente Termo

e de acordo com a disponibilicade orgamentaria da
FAPEAP O recurso total sera utitizadc da seguinte
forma:
I- Valor Total das Despesas de Custeio: RS
20.915,12
It- Valor Total das Despesas de Capital: R$ 0.00
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO:
5.1. O prazo de execugao da proposta contratada e
de ate 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data da pubiicagSo deste Termo.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:
Constitui compromissc, obrigagdes e
responsabilidades entre as Instituigdes e
Coordenagao do projeto.
6.1 Da FAPEAP

a) Realizar o desembolso dos recursos, no
valor e prazos previstos no cronograma
fisico e financeiro:

b) Acompanhar, avaliar e divulgar a execugSo
do projeto de pesquisa e os resultados
aicangados;

c) Examinar e aprovar, cu nSo, as prestagdes
de contas e os relstdrics tdcnicos
apresentacos conforme as clausulas

5.2 Da INSTITUIQAO EXECUTORA de Execufio
do projeto

a) Disponibiiizar instalagdes e recursos
hunanos necessaries para garantir a
execugao do projeto, em compiementagSo
aos recursos iiberados pela FAPEAP;

b) Permitir e facilitar £ FAPEAP/FGE o acesso
a toda documentagSo, dependdneias e
locais de execugao do objeto deste Termo;

c) Responder solidariamente com o
OUTORGADO pelas obrigagdes
assumidas neste instrumento, at£ que seja
homologada por meio de anaiise e parecer
ca prestagSo de contas peio setor de
contabilidade da FAPEAP;

d) Acompanhar o desenvolvimento do projeto
ben come, a utilizagSo dos recursos
aqusigdes e pagamentos de qualquer
ordem reaiizados com os recursos
disporibilizados para o projeto;

e) Cabers ao OUTORGADO junto com a
InstituigSo Executora elaborar a prestagSo
de contas dentro do prazo estabelecido.
Caso o OUTORGADO nSo c faga por
omissSo, caso fortuito ou forga maior ou
qualquer fendmeno da natureza que
dificulte ou impossibilitem de assim o fazer,
a InstituigSo Executora devera entregar a
prestagao de contas 3 FAEAP;

f) A Instituigao Executora devera manter o
OUTORGADO indicado como
Cocrdenador Tecmco na execugao do
projeto. Em situagao contraria, a InstituigSo
Executora devera comunicar a FAPEAP
atravds de sua Diretora-Presidente a
motivagao do fate da trcea ou ausdneia,
devidamente justificado, cue encaminhard
para perecer da Conissao Tecnica de
Avaliagao;

g) Adotar todas as medidas necessdrias ao
fiel cumprimento do orojeto. sendc
responsavei solidaria pelas obrigagees
contratuais;

h) Declarar anudneia formal ao indicar o
Coordenador do projeto.

6.3 Do COORDENADOR do projeto:
a) Responsabilizar-se, tecnica, financeira e

administrativamente pela execugao do
projeto de pesquisa;

b) Ndo utilizar os beneficios do projeto para
outros fins que ndo os aprovados;

c) Cumprir integraimente os objetivos
estabelecidos no piano de trabalho, de
acordo com as metas e crorogramas
previstos no projeto de pesquisa aprovado;

d) Apresentar, nos prazos determinados peia
FAPEAP, informagdes ou documentos
referentes tanto ao desenvolvimento
quanto d conclusao do projeto;

e) Manter a FAPEAP informada sobre
qualquer evento que dificulte ou interrompa
o curso normal de execugao do projeto de
pesquisa:

f) Permitir e facilitar a FAPEAP/FGE o acesso
a toda documentagao, dependences e
locais de execugao do projeto de pesquisa;

g) Atuar como consultor ad hoc, sempre que
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~cr sciiCiiaao pea FAPEAP err- outros
Pxgramas as InsttuigSo:
Nao htroduzir alteragbes ou quaisquer
mod.ficagbes no projetc sem a prev .'a
anuencia e conccrdSncia da FAPEAP;
Responsabilizar-se pels emiss£c e
acresentagao do segurc pessoa! de tcda
equips junto a FAPEAP para dar inicic a
execugao do ore.eta

;i ^azer refe^ncia, obrgatoria ao apcio
prestadc pela FAPEAP. utilizando a
identdade visual da FAPEAP, juntamente
co.T; s Secretara Estado da Ciencia e
Teoroicg a SETEC/AP a do GOVERNO
DE ESTADC e INSTiTUlQAO
EXECU ? ORA em todas as formas de
divuigagSo e nas publicagbes decomentes
dc evento. O nac cumprimentc dessa
exigencia por s; sc oportun zara a FAPEAP
o direito unilateral ae car.celamento dos
benefi'cios ccncedidos ;

< Tcda e qualquer pubiicagao de materia
reiacionaca ac prcjetc devera
odmeiramente ser enviado um relise a
FAPEAP oara conhecimento e aprcvagSo
ceis D retcna:

> ^anicipsr de eventos especificcs

^
realizados pels FAPEAP para

ap'esentagao ae resultados referertes a
execute dc piano de traoalho aprovado,
semore que convccado;

rn) Nao utilizar saidos dos recursos aprevados;
n) Devolver a FAPEAP. em valores

atualizados e sem prejuizo de outras
sangoes . c teneficio rececido , caso seas
compromissos de Coordenador aqui
estabelecidos nao sejam cumpridos.

CLAUSULA SETIMA - DA UT1L1ZACAO DOS
RECURSOS
0 OUTORGADC na aaiicaqSc dos recursos
recebidos devera:

71 Ap icar e utiiizar os recursos
excius.vamerte na ccnsecugSo co projeto, na
rams aqrcvaca. promovenco o oagamentc das
despesas em oonfermioade com as destinagbes e
cefiridas no examento no orojeto e dilames iegais;

7 2. Manter os recursos recebidos em seu
coder e ao:ica-los da melhor forma possive!
respeitance as ciausulas deste Termo e a
: G:S 3030 vigente;

7 3 Utiliza" os recursos per meio ae cartao
pesquisadcr (cartao magnetxo) nominative ao
S3nco do Bras.! 33. cevendo utilrza1- para todas as
ransagbes financeiras con emissSo de
ccmprcvante transference eletronica. pagamento
de notas fiscais e ccrciliagSo bancaria. no exato
vaiorde caca oagamentc:

7A Aplicar os erudites do projeto
excLsivamente no objeto deste Termo dentro das
xbricss examentanas aprevadas;

7 5 Ns rubrics de CUSTE1Q ’. o-emanejarr.entc de recursos entre elementos de
despess a possive; somente com previa
ccmunicacac e autorizagao as FAPEAP;

7.6 Aplicar cs recursos de "CAPITAL 1

exc.usivamente ra aquisigao dcs equipamentos e
Oy materials permanentes aprevados e
especificadcs no projeto Qualquer alteragao
cevera ser sjometida previamente a apreciagao e
aorcvacac da FAPEAP. Nao sera permitido o
remanejamento ce recursos entre as rubricas
custeic e capital;

7.7. Ccmprovantes (nctas fisca-.s, faturas
xc.ocs e quaisquer cuircs documentos permitidos
oels eg siagao fiscal) das cespesas realizaaas de
CAP1TAL!: . em original que devem ser emitidas.

sem xsuras cu corrbes. em nome da FAPEA.P
dorstandc em sus barra de hformagoes: o name dc
Droje:c e o numero do processo individual na
FAPEAP Devem se' orgam'zadas em ordem
cxnclogica conienco, obr gatoramente:

a) Data de em ssSo sem rasura
b : DescricSo detaihaca do material
acquirido cu do servigo presiado;
c - Declaragao expressa do recebimento
cos xcursos peio fomecedor ou prestador
ce servigo (carimbo de ‘Receoemas:‘ou a
auterticagao mecanica):
c) Atestc- no vexo; aatadc e assmado
peio coorcenaaor da eqjipe mencionaao
no orojeto que os materials foram recebidos
cu c servigo realizado. de preference com

carimbo;
e) Grdem bancaria ou do ccmprcvante
de uti.izagao do cartao magn6tico medianie
os quais foi efetivado o pagamento;
v Na aquisigao de passagem aerea,
apresentar xiatbrio de viagem o
bilhete/recibo dc passageiro eviaenciando
a quantiaade. valor e itinerario,
accmpanhado do respective comprovante
de embarque. e nota fiscal no valor da
intermediagSc dos servigos de venca de
passagens. com a identificagao dc
passageiro, itinerario e vaior, quanco a
aquisigao ocorrer por intermebx de
ag^ncia de viagem.
7.8. No caso de importagac de

equipamentos os documentos fiscais
comprobatorios de despesas devem ser emitidos
em nome aa FAPEAP. Na prestagfio de contas,
apresentar a copia ajtenticaaa do contrato de
cambio, da ceclaraĝ o de importagSo e da fatura
comercial.

7.3. Os pagamentos ao prop.'io
OUTORGADO ou membros da equipe serao
exclusivamente para cobertura de diarias, per
ocasiSo de deslocamento para desempenho de
atividades pertirentes ao projeto, com
aoresentac^o do recibc e relatbrio de viagem.

7 10 Utiizar c formu&rio, Recibo de
Diarias psdrac da FAPEAP, no case de pagamentos
e devera estar de acordo com a planilha
orgament&ria e financeira aprovada na proposta.
Uma diaria corresponde a cada periodo de 24
noras contadas a partir do horario de saida.
tomando-se por base o numero de pernoites.

7 11. Para aquisigao de bens de consumo,
permanente ou ccntratagao de servigos, devera ser
feita cotagSo de no mfnimo trbs orgamentos com
justificativa da escolha, se esta nao recair score o
bem ou servigo de menor prego;

7 12 O pagamento de empresas por
servigos prestados devera ser antecedidc da
soiicitagao das certiddes fiscais, para posterior
oagamento;

7.13. Celebrar diretamente e assumir todas
as obrigagoes iegais decorrentes de contratagoes
necessarias a consecugao do objeto, rrantendo
regulares as obrigagoes cfveis, tributaries e sociais.
Se, eventualme.nte, a FAPEAP vier a ser
demandada judicialmente por qualquer membro
que compoe a equipe de trabaiho. os
OUTORGADOS indenizarao as despesas que a
FAPEAP em decorrancia realizar;

7.14. Devolver os recursos nao utiiizados.
meciante depcsito na conta bancaria indicada pela
FAPEAP, indicada , ate 30 (trinta) dias apos o seu
termino, por conclusao das atividades eventual
denuncia ou rescisSo.

7.15 Normativas para utilteagao do
Cartio Pesquisador BB- Permite total
acompanhamento das despesas realizadas. facilita
a prestagao de contas e confere maior seguranga
as operagbes ao pesquisador da seguinte forma:

a) Respons^veis peia execugao de
projetos selecionadcs nos editais
langadcs pela FAPEAP para
recebimento de Auxllio Financeiro
a Projeto de Pesquisa;

b) Cartao BB Pesquisa/FAPEAP com
chip, o'e validade internacional, 6
emitido em nome do benefic^rio do
Auxllio Financeiro a Projeto de
Pesquisa;

c) 0 CartSo 6 isento de taxa de
adesao e de manutengao;

d) 0 limite financeiro para utilizagao
do cartao e aquele aprovado pela
FAPEAP quandc da concessao e
seus aditivos pago ac beneficiaric
do Auxllio Financeiro a Projeto de
Pesquisa;

e) O prazo limite para utilizagao do
recurso disponibilizado no cartao.
tera validade ate o final da vigbneia
do projeto;

f) A Guarda e uso e pessoal e
intransferlvel do Cartao. com
utilizagao exclusiva nas despesas
aprovadas peia FAPEAP;

g) 0 Cartao BB Pesquisa/CAPES
estara habilitado a efetuar: i)
Compras em estabelecimentos
ccmerciais nacionais e

estrangeiros, inclusive internet, na
fungao credito. (ii) saques diarios
de R$ 1.000,00. limitado ao valor
definido no limite nos Terminais de
Autoatendimento do Banco do
Brasil, (iii) saques nos terminais
Visa/Plus no exterior. (v)
pagamento de boletos e tltulos, nos
Terminais de Autoatendimento do
Banco do Brasil, no valor de ate o
limite estabelecido perdia, limitado
ao valor mensal;
h) Pagamento de GRU Simples
nos Terminais de autoatendimento;
i) Transference bancaria.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. Movimentarno Cartao Pesquisador BB

deste Termc recursos pessoais ou de outras fontes.
mesmo que destinados ao mesmo projeto;

8.2. Utilizar recursos do projeto a tltulo de
emprestimo pessoai, para reposigSo futura ou em
finalidade diversa daquelas previstas;

8.3. Sacar valores com o Cartao
Pesquisador BB nao correspondentes a
pagamentos, notas fiscais ou recibos

8.4. Transferir recursos para a InstituigSo
Executora a qualquer titulo ou efetuar o pagamento
ce taxa de administrageo, gerenc;a ou servigo
equivalence, a fundagbes, institutes publicas e
similares;

8.5. Efetuar pagamento a si prbprio ou a
equipe que nao estejam programados e aprovados
no projeto, exceto diarias por ocasiao do
deslocamento que ex;ja pernoite fora da regiSo
metropolitana ou no municlpio/comunidade para o
desempenho das atividades pertinentes ao projetc;

8.6. Efetuar pagamento de salarios ou
complementagSo salarial de pessoal tecnico ou
administrative vinculado ^ Instituigao Executora;

8.7. Realizar despesas com mul - as. juros
ou correĝ o monetaria, DOC OU TED inclusive os
referentes a pagamentos ou recolhimentos
efetuados fora dos prazos estabelecidos;

8.8. Utilizar recursos para pagamento de
cespesas com seguro e prestagSo dos servigos de
assistbneia tecnica, preventive e corretiva de
equipamentos e material permanente da Instituigao
Executora que nao estejam diretamente sendo
usados no projeto;

8.9. Executar despesas em data anterior ou
posterior a vigencia do Termo.

8.10. Utilizar os xcursos concedidos fora
dos prazos estabelecidos e em data prbxima ao
termino da vigbncia.

CLAUSULA NONA - DA DESTINACAO DOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.1. O OUTORGADO, so adquiriros bens,
devera encaminhar a FAPEAP copia da nota fiscal
para eiaboragao do “Termo de Deposito”, que sera
assinado conjuntamente com o representante legai
da lnstituig§o Execjtora no prazo maximo de 30
(trinta) dias.

9.2. Os bens constantes no "Termc de
DepOsito" deverao ser registrados pela Insttuigao
Executora como Bens de Terceiros-FAPEAP.

9.3. E vedada a transferencia dos bens
para outro local ou estabelecimento, sem previa,
expressa e formal autorizagSo da FAPEAP. Todas
as despesas decorrentes da transferencia dos
oens, e os eventuais danos causados correrao por
conta e risco exclusivo dos depositaries.

9.4. No caso de roubc, furto ou sinistro
envolvendo o bem, apos a adogac das medldas
cabfveis, o OUTORGADO ou a Instituigbo
Executora devera comunicar imediatamente a
FAPEAP atraves de relatorio contendo as
justificativas e a prova de suas causas,
acompanhado de copia autenticada da Ocorrencia
Policial ou Administrate, se for o caso.

9.5. Deverao ser fornecidas a FAPEAP,
sempre que solicitadas, as informagoes
necessarias sobre o estado de consen/aqao e
funcionamento dos bens, bem como, permitir,
atraves de inspegbes locais, a verificagac do uso
regular e de sua localizagSo.

9.6 O OUTORGADO ou a .nstituigSo
Executora deverSc afixar etiqueta, em local visivel,
fazendo referbneia que a aquisigao do bem foi feita
com recursos do projeto da FAPEAP, ate ser
patrimoniado.

9.7. Os equipamentos e materiais
permanentes adquiridos, construidos ou
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proGJZicos ntegrarSo. iniciaimente, o patrimdmc da
FAPEAP. Apos a aprcvagSo da prestagSo de contas
a ce una avaiiagSo da oportunidade econvener cia os bens poderSo ser doados a
IrstituigSc Executants, mediants assinatura de
Termo de Doagac conforme legislagSo vigente.
CLAUSULA DECIMA - DA PRQPRIEDADE
tNTELECTUAL

10 1. No case das atividades realizadas
oncinarem resultados equipamentos ou material's
'ep'esentacos por inovagoes tecnolbgicas,
i.nvenpdes. aperfeigcamentos e novos
conhecirre.ntos aplicaveis Ss atividades
econdr-icas predurivas e propiciarem incrementos
de seu desempersno. aumento da produtividade dos
fatores ervoividcs. ctimizagSo do uso de recursos
e i.nsjmos. ou. ainda. criagoes inteiectuais
passiveis ce protegao, as partes obedecerao Ss
ceterminapdes das Leis que regulam a matbria;

13.2. As pares envolvidas na execugSo
das ativ:daces realizadas sob o presente
instrumento ou nele previstas, devem assegurar o
stgiio sobre os resultados alcangados, parciais e
inais. ate que esses ienham side adequadamente

avaliados e os direitos envolvidos devidamente
reservados, SOD as cautelas legais e exigfveis;

13 3. Quaiquer resultado no
desenvolvimento do projeto, objeto deste
instrumemo. ou qjalquer informagSc restrita
relativa ao mesmo. somente poderSo ser objeto de
divugagSo ou publicagao, apds aprovagSo
expressa e por escrito da FAPEAP e FGE.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS
PUBL1CACOES E D1VULGACAQ

Trabalhos publicados e/ou divuigados, SOD
quaiquer forma de comunicagSo ou por quaiquer
veiculo que riecorram das atividades aqui
apoiadas. ceverac fazer mengSo expressa que
•eceoeu apoio financeiro da FAPEAP/FGE para sua
concretizagao
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA
PRESTACAQ DE CONTAS

A orestacSc de contas deverS ser
encarrinhada a FAPEAP por meio de Aviso de
Recebimento (A.R.) SEDEX ou entregue
ciretamente ate 30 (trinta) dias apds o tSrmino da
vigencia co Termo. e devera conter.

12.1. Reiatbrio Tecnico em conformidade
com as conaicoes constantes no Piano de
T'abalhc

12.2. Formuiario aa PrestagSo de Contas
na FAPEAP contendo o demonstrativo da execugSo
via receita e despesa. ev > denciando os recursos-eceoidos e apiicados e o saldo. relagao de
Pegsmentos Efetuacos. anexando a conciliagSo
oancaria mensai:

12 3. Reiagao dcs equipamentos e
materais permanentes adquiridcs, preduzidos ou
oonst'uidos.

' 2 4 Comprovantes (notas fiscais, fa:urasr
recces e cusisquer outros documents permitidos
;:e:a iegislagsc fiscal) das despesas realizadas, em
crig-nai e primeira via devem ser devem ser
emitidos sem rasuras ou oorrees em nome do
Cjtorgaco e orgar.izacos em orderr. cronoibgtca.

'2 5 Comprovante de recolhimento do
sadc de recursos nao utilizados, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias imeaiatamente apds o terminc da
vigencia ac Termo:

12.5 Concilisgac bancaria;
12.7 Extraios da conta bancaria do perfodc

ce recec.mento dos recursos ate a ultima
movimentagao da conta. com saido “zerado":

" 23 Comprovantes de utilizagao de cartao
magnetic© -

12 2. No osso de roubo, furtc ou sinistro
envoivenoc o cadao ou comprovantes (notas
fscais. faturas. 'ecibos e quaisquer outros
documentos permitidos pela Iegislagao fiscal) das
cespesas reaiizadas . aqbs a adogSo das medidas
cablveis o OUTORGADO e a InstituigSo Executora
ceverac comunicar a FAPEAP atravbs de relatorio
contendo as

^ ustificativas e a prova de suas causas,
acompanhado de ccpia autenticada da Ocorencia
Pohciai cu Aamimstrativa. se for c caso.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO
RELAT6RIO TECNICO

13.1. 0 OUTORGADO devera apresentar a
rAPEAP resultados parciais sobre o andamento do
p'ojetc apos 6 (seis;meses de execugSo e ao final
cas atividades ce forma escrita e apresentagbes
eras (mesa reoonca. seminSrios) quando
ccnvicados:

13 2. Os relatbrios tbenicos deverSo ser
apresentacos em uma via impressa e online peio
Sistema de Gestae de Projetos da FAPEAP
(SIGFAPEAP) no enderego *v .\'.v ’cCeac.sc gcv. c -;

13.3. 0 OUTORGADO cujo relatorio
iecnico nao for aprovado sera considerado
iradimplente e tera 30 (trinta) dias para reguiarizar
o relatorio para que nao seja suspensa a concessao
de novas modaiidades de apoio, sem prejuizo de
outras medidas juigadas necessarias pela FAPEAP.
inclusive a devoiugao dos recursos devidamente
corrigidos;

13.4. O OUTORGADO que deixar de
comparecer ou justificar sua ausSncia por ccasiSo
das datas de apresentagSo dos relatbrios tbcniccs
a FAPEAP podera. de acordo com decisao da
Diretona. ser penalizado com suspengSc ou

rescisao do Termo e consequente devoiugao dos
reCv.rsos remanescemes.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RENUNCIA.
SUSPENSAO E RESCISAO

14.1. Caso a InstituigSo Executora venha a
desistir da execugSo do projeto, os recursos
remanescentes serao devolvidos a FAPEAP no
prazo de ate 30 (trinta) dias atraves de seu
ORTCRGADO, com justificativa da desistencia e
prestagSo de contas do valor concedido;

142. Caso o OUTORGADO venha a
oesistir da execugSc do projeto, os recursos
remanescentes serao devolvidos a FAPEAP no
prazo de 30 (trinta) dias, com justificativa da
desistSncia e prestagao de contas do valor
remanescente concedido;

14.3. A descontinuidade do projeto
conforme item 14.2 fica a InstituigSo Executora
autorizada a indicar novo Coordenador para o
projeto de forma a manter as mesmas condig6es
estabelecidas e neste aprovadas, desde que o
projeto nSo tenha tempo de execugSo inferior a 6
(seis) meses.

14.4. Quaiquer descontinuidade ou
cessagao da execugao do projeto devera ser
comunicada, por escrito, pelo
OUTORGADO/lnstituigSo Executante. a FAPEAP,
acompannada da justificativa e da prestagSo de
contas:

14.5. Quando ocorrer aenuincia. rescisao
ou extingao do Termo, os saldos financeiros
remanescentes serao devolvidos a FAPEAP no
prazo improrrogavel de ate 30 (trinta) dias, sob
pena de imediata instauragao de tomada de contas
especial;

14.5. Case o relatorio tacnico do projeto
demonstre que os objetivos nao foram alcangados
e foram alterados sem autorizagSo da FAPEAP.
podera, de acordo com decisao da Diretcria da
FAPEAP. ser penalizado com a rescisao do TCAF e
consequente devoiugao dos recursos. exceto se
houver comprovado caso fortuito ou forga maior.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS
PENALIDADES

15.1. A inacimpiancia tecnica e ou
financeira do OUTORGADO, faculta a FAPEAP o
direito de suspender temporariamente o projeto. at£
que as pendancias sejam solucionadas, e a
assinatura de novos Termos que tenham como as
partes, o OUTORGADO e a InstituigSo Executora,
ficam suspensas;

15.2. O descumprimento de quaiquer
condigao constante no Termo e a inobservSncia de
cispositivos legais aplicaveis a concess$o de apoio
financeiro. implicara na sua suspensSo ou rescisao,
ficando o OUTORGADO obrigado a ressarcir a
FAPEAP os valores referentes a todas as
liberagoes efetivadas ou despesas realizadas;

15.3. Os valores devidos pelo
OUTORGADO se^ao atualizados, monetariamente.
pefc irdice de corregao monetaria, ate a data do
seu recolhimento, sem prejufzo da aplicagao de
penaiidades, administrativa, clveis e penais
cabiveis;

15.4. A recusa ou omissSo do
OUTORGADO quanto ao ressarcimento ou
apresentagSo da prestagSo de contas ensejara a
aoertura de tomada de contas especial, bem como
a inscrigao do seu debito na Divida Ativa do Estado,
para cobranga judicial.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA E
PRORROGACAO

16.1. A vigencia deste instrumento sera
pelo prazo de ate 24 (vinte e quatro) meses a contar
de sua publicagao no Diario Oficial do Estado,

podendo ser prorrogadc mediante interesse das
partes atraves de Termo Aditivo.

16.2. A solicitagSo deverS vir com
justificativa do OUTORGADO/lnstituigSo
Executante, acompanhada de: relatorio tScnico
parciai e o extrato bancSrio atualizado, remetidos a
FAPEAP ate 30 (thnta) dias antes do termino ca
vigSncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA> DOS
DOCUMENTOS INTEGRANTES

17.1. Fazem parte indissociSvel do
presente instrumento toda documentagSo
apresentada na proposta referente a InstituigSo
Executora. o Projeto, o Plano de Trabaiho, o
Cadastro dos Coordenadores e sua Equipe. bem
como a copia de todos os documentos pessoais.
CLAUSULA DECIMA OITAVA DAS
DISPOSICOES FINAIS

18.1. A concessSo objeto do presente
instrumento nao gera vinculo de quaiquer natureza
ou relagao de trabaiho, nem constitui doagao ou
encargos financeiros, feito ao OUTORGADO;

18.2. A FAPEAP resguarda o direito de, a
quaiquer momento, solicitar infofmag6es ou
documentos adicionais julgados necessarios S
anSlise e instrugao do processo de concessSo;

18.3. Fica a FAPEAP autorizada a executar
todos os procedimentos relativos S movime.ntagSo
do cartSo pesquisador na($) conta(s) bancSria(s)
deste Termo, tais como, levantamento de saidos,
smissSo de extratos, reversSo de saldos, bloqueios
s outros, com a autorizagao da Diretoria da
FAPEAP que a concede expressamente ao assinar
sste Termo;

18.4. A FAPEAP somente considera as
exigSncias aqui estabelecidas encerradas apos
aprovagSo do relatdrio tScnico final e da prestagSo
de contas e desde que cumpridas todas as
condigbes previstas neste instrumento e nas
normas aplicaveis;

18.5. Os casos omissos serSo dirimidos
pela Diretoria Presiaente da FAPEAP e pela
Coordenadoria Cientifica e Tecnologica (CCT);

18.6. O OUTORGADO e a InstituigSo
Executora manifestam sua integral e incondicional
concordSncia com a concessSo do bereficio que
ora Ihe sSo feitas comprometendo-se a cumprir
fielmente as estipulagdes deste instrumento e das
normas que Ihe sao aplicSveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
As partes elegem o foro da Cidade de

MacapS/AP, com exciusSo de quaiquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir questoes
oriundas da execugSo do presente Termo, que nSo
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e
3Cordadas, firmam o presente termo em 3 (tres)
vias na presenga das testemunnas abaixe
assinadas.

MacapS-AP, 07 de margo de 2017

M^ry de Fatima Guedes dos Santos
-̂ Diretora-Presidente da FAPEAP

Jorge Alberto Gazel Yared
Chefe GeraI da EMBRAPA/AP

Eliane Tie Oba Yos^igjka
Coordenadora TScnica

Testemunhas:

. . \ Tr
Rosimeire Lopes da Trindade

Coordenadora Tecnica Cientifica-FAPEAF

Edflson Afonso Mendes Pereira
Coorislfnador de Projetos-FAPEAP
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Publica^ao Diversas
L TEIXEIRA LIMA-ME

CNPJ: 27.815.834/0001-01
TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DO IMAP A LICEN^A
DE INSTAIACAO-L I, DE N2 0185/2017, NO OIA
12/07/2017 PARA INSTALACAO DE UMA SERRARIA
DE FITA LOCALIZADO NA ROD AP 010, KM 11,
MAZAGAO NOVO/MAZAGAO VELHO S/N, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO NO ESTADO
DO AMAPA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2° da Lei de
n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.
OBJETO: Inclusao da alinea “ g” na Clausula
SEGUNDA - DA EXECUQAO DO CONTRATO,
do Contrato n° 002/2014/9912344535.

MacapA - AP, 26 de junho de 2017 ,

DorimardgySantos Barbosa
Presidente/CRM/AP

Prefeituras, Camaras
e Orgaos Municipals

{
ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

HOMOLOGAQAO DE ADESAO A ATA DE
REGISTRO DE PREQOS N° 023/2016 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA
SOCIAL E DO TRABALHO DA PREFEITURA DE
MACAPA - SEMAST/PMM.

PROCESSO N°: 623/2017
ORIGEM: Secretaria Municipal de EducagSo de
Ferreira Gomes

L TEIXEIRA LIMA-ME
CNPJ: 27.815.834/0001-01

TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO
IMAP A LICENCA DE OPERAgAO-L O, PARA
ATIVIDADE DE -SERRARIA DE FITA, COM
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM TORA,
LOCALIZADO NA ROD AP 010, KM 11„
MAZAGAO NOVO/MAZAGAO VELHO S/N,
ZONA RURAL,NO MUNICIPIO DE MAZAGAO NO
ESTADO DO AMAPA.

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

HOMOLOGAQAO DE ADESAO A ATA DE
REGISTRO DE PREgOS N° 021/2016 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA
SOCIAL E DO TRABALHO DA PREFEITURA DE
MACAPA- SEMAST/PMM.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
RATIFICO

Em, 26/06/2017
l

DORIMAR DGPSANTOS BARBOSA
Presidente/CRM/AP

JUSTIFICATIVA N° 007/2017- CPL/CRM/AP

Senhor Presidente:
Submeto a elevada consideragfio de Vossa
Senhoria, a presente Justiflcativa, objetivando
a inclusao da alinea “ g” na Clausula SEGUNDA
- DA EXECUgAO DO CONTRATO, do Contrato
n° 002/2014/9912344535, flrmado com a
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS.
O presente contrato tem por objeto a prestagao
de servigos postais e telematicos
convencionais, adlcionais, nas modaHdades
Naclonais e Internacional, carga de maquina de
franquear, carta e telegrams via internet, bem
como venda de produtos postais,
dlsponibilizados em Unldades de Atendlmento
da ECT, em ambito Regional, proveniente de
Inexigibilidade de Licitagdo.
Justifies - se a inclusao aqui proposta, tendo
em vista, a nova Potitica Comercia? doe
Correios, que estabelece um modelo
padronizado de relacionamento comercial, e no
conjunto de beneficios flnanceiros a serem
consentidos ao Conselho Regional de Medicine
do Estado do Amapa, conform® Carta 268/2017
- DECOM/GENG/SESV/DR/AP, que faz
integrante do processo.
Ocorre qub, o artigo 57 caput 65 II. Alinea “ b”
1° parte da Lei 8.866/93, quando necessSria &
modfficagdo do regime de execugao da obra ou
servigo, bem como do modo de fornecimento,
em face de veriflcagao tbcnica da
inapllcabilidade dos termos contratuais
orlgin&rfos.
Como se percebe, o objeto do presente
contrato se enquadra no disposto legal em
epigrafe, por ser o servigo considerado uma
prestagao de servigo de execugao continua.
Pelo exposto, sugerimos a homologagSo da
presente justiflcativa, com fulcro nos artigos 57
caput, 65 II. Alinea “ b” , 1° parte da Lei 8.666/93
e alteragdes posteriores.

Macapa- AP, 26 de junho de 2017.

Shell ^̂n^mi Souza
Presidente/CPL/CRM/AP

PORTARIA 54/2017

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO AMAPA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°002/2014

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO N°.002/2014-9912344535, celebrado entre o
Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amapa, e a Empresa Braslleira de Correios e
Telbgrafos.

PROCESSO N°: 623/2017
ORIGEM- Secretaria Municipal de Educagao de
Ferreira Gomes

Adesao a Ata de Registro de Pregos n3 021/2016,
vinculada ao PregSo Eletrbnico n° 016/2016 -
Registro de Prego, gerenciada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E DO
TRABALHO DA PREFEITURA DE MACAPA -
SEMAST/PMM, para futura e eventual aquisigao de
MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA
ADJUDICADA: C. L. SERIVIQOS EIRELI -
ME, pessoa jurldica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n 3 19.678.494/0001-96, localizada na
Av Josb Augusto Faganha, n° 429, bairro Congbs,
Macapb - AP, pelo valor Global de RS 79.781,88
(setenta e nove mil setecentos e oitenta e um reais
e oitenta e oito centavos), fundamentada no Art. 8*
do Decreto Federal n° 3.931/2001.

Ferreira Gomes/AP, 06 de julho de 2017.

JOAO ALVARO ROCHA RODRIGUES
Prefeito de Ferreira Gomes

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

HOMOLOGAgAO DE ADESAO A ATA DE
REGISTRO DE PREQOS N° 022/2016 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA
SOCIAL E DO TRABALHO DA PREFEITURA DE
MACAPA- SEMAST/PMM.

PROCESSO N°: 623/2017
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educagao de
Ferreira Gomes

Adesao a Ata de Registro de Pregos nT 022/2016.
vinculada ao PregSo Eletromco n° 016/2016 -
Registro de Prego, gerenciada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E DO
TRABALHO DA PREFEITURA DE MACAPA -
SEMAST/PMM, para futura e eventual aquisigao de
MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA.
ADJUDICADA: C L. MAUES - EPP pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 23.085.871/0001-50, localizada na Rua. SSo
Josb. n° 2553. bairro Centro. Macapb - AP. pelo
valor Global de R$ 73.264,16 (setenta e tres mil
duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis
centavos), fundamentada no Art. 8° do Decreto
Federal n° 3 931/2001.

Ferreira Gomes/AP, 06 de julho de 2017.

JOAO ALVARO ROCHA RODRIGUES
Prefeito de Ferreira Gomes

Adesao a Ata de Registro de Pregos nc 023/2016,
vinculada ao PregSo Eletrbmco n° 016/2016 -
Registro de Prego, gerenciada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E DO
TRABALHO DA PREFEITURA DE MACAPA -
SEMAST/PMM, para futura e eventual aquisigao de
MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA.

ADJUDICADA: D. G. OLIVEIRA DOS SANTOS -
ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n3 22.014.250/0001-13, localizada na
Rua. Eliezer Levy, n° 2450, bairro Trem, Macapa -
AP, pelo valor Global de R$ 18.178,60 (dezoito mil
cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos),
fundamentada no Art. 8° do Decreto Federal nc
3.931/2001.

Ferreira Gomes/AP. 06 de julho de 2017

JOAO ALVARO ROCHA RODRIGUES
Prefeito de Ferreira Gomes
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

HOMOLOGAQAO DE ADESAO A ATA DE
REGISTRO DE PREQOS N° 024/2016 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA
SOCIAL E DO TRABALHO DA PREFEITURA DE
MACAPA - SEMAST/PMM.

PROCESSO N°: 623/2017
ORIGEM: Secretaria Municipal de EducagSo de
Ferreira Gomes

Adesao a Ata de Registro de Pregos n° 024/2016,
vinculada ao Preg^o Eletronico n° 016/2016 -
Registro de Prego. gerenciada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E DO
TRABALHO DA PREFEITURA DE MACAPA -
SEMAST/PMM, para futura e eventual aquisigao de
MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA.
ADJUDICADA: P FONSECA DE FARIAS -
ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nc 07.056.556/0001-49, localizada na
Rua. Benedito Lino do Carmo, n° 2359, bairro
Congos, Macapb - AP, pelo valor Global de R$
24.897,51 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa
e sete reais e cinquenta e um centavos),
fundamentada no Art. 8° do Decreto Federal n°
3.931/2001.

Ferreira Gomes/AP, 06 de julho de 2017.

JOAO ALVARO ROCHA RODRIGUES
Prefeito de Ferreira Gomes

AVISO DE LICITAQAO
Pregao Presencial n° 002/2017-CPL/PMFG

A Prefeitura de Ferreira Gomes,
Estado do Amapa, atraves do Pregoeiro e
Comissao de Pregao, nomeados pelo
decreto 041/2017 - PMFG. tornam publico
que fara realizar no dia 18 de julho de 2017,
bs 14:00hs, na sala de sessoes publicas da
Comissao Permanente de Licitagoes, sito a
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Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, sessao
para AQUISIQAO, COM REGISTRO DE
PREQO, DE GENEROS ALIMENTICIOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
RESIDENCIA OFICIAL do tipo menor prego
por item, de acordo com as Leis
10.520/2002, 8.666/1993 e decreto
3.555/2000. O Edital encontra-se a
disposigao no enderego eletronico
www.ferreiraqomes.ap.qov.br e na Sala da
Comissao Permanente de Licitagoes.
Informagoes podem ser obtidas pelo e-mail:
cpl.fgomes@gmail.com.

Ferreira Gomes/AP, 03 de julho de 2017.
1 ,-n

y .

Jonbtas Firmino dos Santos
Pregoeiro

DEC. 041/2017 - PMFG

f&
AVISO DE LICITAQAO

Pregbo Presencial n° 003/2017 -CPL/PMFG

A Prefeitura de Ferreira Gomes,
Estado do Amapb. atraves do Pregoeiro e
Comissao de Pregbo, nomeados peio decreto
041/2017 - PMFG. tornam publico que fara
realizar no dia 26 de julho de 2017, as
14:00hs, na sala de sessoes publicas da
Comissao Permanente de Licitagoes, sito a
Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, sessao
para FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAgAO, COM REGISTRO DE
PREgO, PARA LOCAgAO DE VEICULOS
TERRESTRES E AQUATICOS PARA
ATENDER A MUNICIPALIDADE DE
FERREIRA GOMES, do tipo menor prego
por item, de acordo com as Leis 10.520/2002,
8 666/1993 e decreto 3.555/2000. O Edital
encontra-se a disposigao no enderego
eletronico www.ferreiragomes.ap.gov.br e na
Sala da Comissao Permanente de Licitagoes.
Informagoes podem ser obtidas pelo e-mail:
cpl.fgomes@gmail.com.

Ferreira Gomes/AP, 11 de julho de 2017.
i

u
Jpnatas^irromo dos Santos

Pregoeiro
DEC. 041/2017- PMFo

ESTADO DO AMAPA
PREFEITl'RA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

GABINETE DO PREFEITO

ERRATA A LEI N° 292/2017 de 25 de abril de
2017.

DISPOE SOBRE A
REGULAMENTAQAO DO
HORARIO DE FUNCIONAMENTO
DE BARES, BOATES, LOJAS DE
CONVENIENCIA , LANCHONETE,
COMERCIO, CONG^NERES E
DEMAIS ESTABELECIMENTOS
QUE FAQAM A
COMERCIALIZAGAO DE BEBIDAS
ALCOOLICAS NO MUNICIPIO DE
FERREIRA GOMES, DE OUTROS
EVENTOS BEM COMO DE
VENDEDORES AMBULANTES E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
FAZ SABER, que a presente serve para retificar a
publicagbo da Lei Municipal n° 292/2017, publicada

no Dibrio Oficial do Estado na data de 08 de junho
do ano em curso. em virtude de ter constado erros
de digitagao nos horbrios e a supressbo informagao
complementares no Art. 2° em seus incisos II. V e
VI e, ainda outra supressao de informagao no Art.
9°. inciso II.

Ante o exposto, com a presente
retificagbo a redagao da Lei Municipal n° 292/2017,
de 25 de abril de 2010, passa a ter a seguinte
redagao:

Art. 1° - A presente Norma Regulamenta o Horbrio
de funcionamento de bares, boates, lojas de
convenience, lanchonete, comercio, congeneres, e
demais estabelecimento que praticam a
comercializagao de bebida alcoblica no municipio
de Ferreira Gomes, de outros eventos bem como
de vendedores ambulantes.

Paragrafo Unico - para os fins desta Lei
considera-se:
I-Bares: Os estabelecimentos comerciais

abertos para o ambiente externo, sem isolamento
acustico e que fagam uso de equipamentos
sonoros, executando a venda de bebidas
alcoolicas:

II - Boates: Os estabelecimentos
comerciais fechados para o ambiente externo, que
fagam uso de equipamentos sonoros, executando a
venda de bebidas alcoblicas, sendo dotado de
isolamento acustico que impega a projegbo de som
para o ambiente externo;

III - Lojas de Conveniencia: Os
estabelecimentos comerciais que se dedicam a
venda de produtos diversos, dentre os quais
bebidas alcoblicas. sem a finalidade de consumo no
local;

IV - Vendedores Ambulantes:
Comerciantes que promovam a venda de produtos
diversos em via publica e logradouros publicos,
sem enderego comercial fixo,

V - Lanchonete: Estabelecimento que
serve refeigbes ligeiras, lanches e sanduiches
geralmente ao balcbo;

VI - Combrcio: compre venda de valores,
mercadonas; negbcio: combrcio de (por) atacado,
combrcio de (a) varejo;

VII - Outros eventos: Aqueles que
mediante a cobranga de qualquer tipo de
remuneragao, como ingresso ou consumagbo,
sejam providos em sedes, clubes, casa de shows,
e outros espagos publicos, ou particulars com ou
sem uso de som, em conformidade com arts. 20 a
25 do cbdigo de Postura do municipio de Ferreira
Gomes.

Art. 2° - As atividades comerciais enumeradas no
paragrafo unico do art. 1° desta Lei poderao ter seu
funcionamento no seguinte horbrio:

I - Bares:
De segunda b quinta-feira e aos domingos
- das 08h:00mn. Ate 01h:00mn.do dia
seguinte;
De sexta-feira a sbbado - das 08h OOmn.
Ate 03h:00mn. Do dia seguinte.
De Feriado: - das 08h:00mn . Ate 02h:00mn.
Do dia seguinte.
II - Boates:
De sexta-feira a sbbado - das 21h:00mn
atb 03h:00mn. Do dia seguinte.
De feriado - das 20h:00mn. Atb 03h:00mn
Domingo - das 20h:00mn. At6~ 01h:00mn.
Do dia seguinte.
III - Lojas de Conveniencia:
De segunda b quinta-feira e aos domingos
- das 06h:00mn. 01h:00mn.;
De sexta-feira, sabados e feriados - das
06h:00mn. Ate 02h;00mn.
IV - Vendedores Ambulantes:
De segunda a quinta-feira e aos domingos
-das 08h:00mn. Atb 00h:00mn.
De sexta-feira b sbbado - das 08h:00mn.
Ate 02h:00mn. Do dia seguinte;
De feriado - das 08h:00mn. Ate 01h:00mn.
Do dia seguinte;
V - Lanchonete:
De segunda a quinta-feira e aos domingos
- das 06h:00mn. Atb OOhOOmn.;
De sexta-feira b sbbado e feriados - das
06h00mn. Ate 02h:00mn.;
VI - Comercio:
De segunda b quinta-feira e aos domingos
-das 06h:00mn. Ate 22h:0mn.;

De Sexta a Sbbado e Feriados - das
06h:00mn. Ate 23h:00mn.;
VII - Outros Eventos:
Das 21h:Mn Atb 3h:0mn. Do dia seguinte,
desde que nao haja qualquer projegao
sonora para o ambiente externo

Art. 3° - Se sujeitam ao Horario Especial, limite ate
5h:00mn. do dia posterior ao inicio:

I- As Festas Tradicionais:
II - os Eventos Previstos no Calendario
Oficial do Municipio de Ferreira Gomes,
promovidos pelo Poder Publico ou de
iniciativa mista.
III - Todos mencionados no Art. 1° terao
direito ao horbrio especial nas festas
tradicionais e previsto no calendbrio oficial
do Municipio de Ferreira Gomes

Art. 4° - Se sujeitam ao Horbrio Especial limite ate
bs 3h:00mn. do dia posterior ao inicio:

I - As Festas realizadas no seio da
comunidade escolar, mesmo que fora dos
prbdios as escolas.

Art. 5° - O Funcionamento de Bares e Boates esta
condicionado a:

I - Frequencia exclusiva de maiores de
idade:
II - A existbncia de seguranga privada
devidamente qualificada, a razbo de 01
(UM) profissional para cada 50
(CINQUENTA) frequentadores;
III - A cobranga de documento pessoal de
seus frequentadores, com o objetivo de
verificar o inciso I;
IV - Nao projegao sonora para fora do
ambiente, de acordo com o art. 5°, do
Cbdigo de Postura do Municipio.

Art. 6° - A atividade dos vendedores ambulantes
esta condicionada a:

I - Vedagbo da venda ou servir quaisquer
bebidas, ou produtos em recipiente de vidro, ou que
possa ser convertido em meios lesivos.
Art.7° - Quaisquer atividades listadas no Paragrafo
Unico do Art. 1° desta Lei tern seu funcionamento
condicionado ao atendimento das demais normas
legais, municipals, estaduais e federais, bem como
a devida exibigbo de seu documento
comprobatorio.

Parbgrafo Unico - Os Alvaras emitidos
pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, pelo
Corpo de Bombeiros e pela Policia Civil, devem ser
fixados em local visivel ao publico.

Art. 8° - A Fiscalizagao do cumprimento da
presente Lei e de atribuigbo do orgao competente.

Paragrafo Unico-As policias Civil e Militar
ficam autorizadas por essa Lei a exigir o
cumprimento, podendo inclusive, impor o
fechamento imediato do estabelecimento em caso
de descumprimento quando a seguranga publica o
exigir. bem como elaborar boletim circunstanciado
com a finalidade de viabilizar a lavratura de auto de
infragao pelo brgao municipal competente.
Art. 9° - O Descumprimento das normas previstas
nesta Lei implicarao as seguintes sangoes,
ressalvado o direito de contestagbo fundamentada
do auto de infragao

I - Primeira Infragao: Multa de 02 (dois)
salbnos minimos;

II - Segunda Infragao: Multa de 04
(quatro) salarios minimos e suspensbo do
funcionamento por 30 (trinta) dias;

III - Terceira Infragao: Multa de 06 (seis)
salarios minimos e suspensbo do funcionamento
por 1 (urn) ano;

IV-Quarta Infragao:Cassagbo da licenga
de funcionamento, vedado novo licenciamento para
o autor pelo prazo de 02 (dois) anos.

§ 1° - O nbo adimplemento das sangoes
pecuniarias impostas impede o reinicio das
atividades.

§ 2° - O Desrespeito a suspensbo do
funcionamento previstas nos incisos II e III leva a
aplicagao da sangao imposta no inciso IV deste
artigo
Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicagbo.
Art. 11° - Revogadas as disposigoes em contrario.

Ferreira Gomes-AP, 30 de junho de 2017.AIH,
JOAO ALVARO R®CHA RODRIGUES

Prefeito Municipal
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