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ocupante do Cargo Efetivo de Procurador do
Estado, e no exercício do Cargo Comissionado de
Subprocurador-Geral do Estado, da sede de suas
atribuições Macapá-AP, até a cidade de Rio de
Janeiro/RJ, para participar do VII ENCONTRO
NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS,
no período de 07 a 11 de maio do corrente ano.

[Procuradoria Geral do Estado
|Narson de Sá Galeno

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete Civil
Marcelo Ignácio da Roza

PCRTARIA N° 102/2019-PGE.

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

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Gabnete do Procurador-Geral, MaeSpá-AP/27 de
Mardo de 2019.

O SUBPROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelo art. 8o, § 2o, incisos I,II
e VI da Lei Complementar n°. 0089 de 01de Julho
de 2015, c/c a Lei n° 1881, de 28 de abril de
2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 002/2019 -GABGOV

Ratifico na forma da Lei n° 8.666/93. RESOLVE:

Macapá-AP, ôLf\t 03 /2019.

pQl
Marcelo IgnacyD /a Roz6

Ch ife de Gabineterdó Qove/nador
decreto n° 5853/20p -JGEÃ

Narson de Galeno
Procurador-Gefal do Estado.

OAB/AP N° 417

Art. Io- DESIGNAR a servidora
SABRINA SUELLE DA SILVA MORAES,
ocupante do cargo efetivo de Assistente
Administrativo, e no exercício do Cargo
Comissionado de Assistente Técnico-Juridico,
código: CDS-3, para desempenhar suae- atividades
funcionais na Secretaria de Estado do Desporto
e Lazer - SEDEL, a contar da data do Decreto n°
1120, de 15 de março de 2019.

Defensoria Pública
Diogo Brito GrunhoPROCESSO N°: 28760.0164/201/9-GÁB/GOV

ASSUNTO: Dispensa de Licitação. ADJUDICADA:
NUANCE EVENTOS E PRODUÇÕESODA (CNPJ
N° 13 054 535/0001-97). OBJETO: locação de
imóvel. JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel (salão
de eventos) para a realização do 17° FÓRUM DE
GOVERNADORES DA AMAZÔNIA LEGAL, a ser
sediado em Macapá-AP, no período de 28 a 29 de
março de 2019 e organizado pelo Governo do Estado
do Amapá, tendo em vista tratar-se do único espaço
físico com dois salões reversíveis, multiuso e
simultâneos, características indispensáveis â
programação do evento em questão, bem como ao
atendimento dos atributos minimos exigíveis com
relação à capacidade de lotação, ínfraestrutura,
segurança, acessibilidade e localização, tendo a
razão da escolha da adjudicada recaído sob a
empresa que apresentou a proposta com menor valor
para a locação do objeto pretendido, tornando-se a
mais vantajosa para a Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Art, 24, inciso X, c/c Art 26,
parágrafo único, ambos da Lei n° 8.666/1993.
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
FONTE: 101. ELEMENTO DE DESPESA: 339039.
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0005.2294.
PARECER JURÍDICO: 58/2019-GAB/PGE/AP

PORTARIA
N°. 013/2019-DEFENAPArt. 2o - Esta Portaria entra em vigor

na data de sua expedição.
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são
conferidas peio Artigo 119, Inciso III, da Lei
Complementar Estadual n°. 0086, de 25.06.2014,
e pelo Decreto n° 0620, de 13 de fevereiro de
2019, e tendo em vista o teor do Memorando
n°002/2019-CPL/DEFENAP.

Gabinete do Ppocurador-Geral, Macapá-AP, 20 de
Março de 20Í9Í / /711

/ '1/.
lagoirtna iqueróúe1- L

iubptócuréidor-tíefal do Estado.
/ OAB/AP N® 1676-4 CONSIDERANDO:

I - A necessidade de criação da Comissão
Permanente de Licitação, conforme determina a
Lei n° 8.666/93, e nomeação de seus membros,
!! — A manutenção de condições e a continuidade
dos procedimentos licitatórios pertinentes à
contratação de serviços e compras, no âmbito
deste Órgão,

PORTARIA N° 119/2019-PGE.

O PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pelo art. 7°, incisos I, II e XXV
da Lei Complementar n°. 0089 de 01 de Julho de
2015, e tendo em vista o Memo. n° 81/2019-
GAB/PGE.

RESOLVE:

Art. 1° - Constituir a Comissão Permanente de
Licitação - CPL, desta DEFENAP, a contar de
01/04/2019, composta pelos servidores abaixo
designados, sob a presidência do primeiro,

'26 d&A/larçoÿe 2019PÁ,' RESOLVE:

Art. 1°- AUTORIZAR o deslocamento
do servidor THIAGO LIMA DE ALBUQUERQUE,

Prepíente da CPL/GAB/GÓV
Decreto n° 2111/2017-GEA
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PODER EXECUTIVO

Governador

Vice-Governador 

 Antônio Waldez Góes da Silva

Jaime Domingues Nunes

Secretarias Extraordinárias

Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas:Eclemilda Macial Silva 

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete de Segurança Institucional: Ten. Cel. QOPMC Cláudio Braga Barbosa

Defensoria Pública: Diogo Brito Grunho

Gabinete do Governador: Marcelo Ignacio da Roza

Polícia Militar: Cel. QOPMC Rodolfo Pereira de Oliveira Júnior

Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres:Wellem Naira Neves de Azevedo 

Polícia Civil: Del. Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiros: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira

Secretaria Extraordinária em Brasília:  Lília Suely Amoras Collares de Souza

Secretaria  Extraord. de Pol.  para a Juven.:Pedro Lourenço da Costa Neto 

Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno

Polícia Técnico-Científica: Salatiel Guimarães

Secretarias de Estado

Controladoria Geral: Joel Nogueira Rodrigues 

Secretaria Extraord. de Políticas Afro Descendentes: Aluizio da S. de Carvalho  

Mobilização Social: Alba Nize Colares Caldas  

SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho

IEF: Julhiano Cesar Avelar (interino)

Administração: Suelem Amoras Távoras Furtado

Meio Ambiente: Robério Aleixo Anselmo Nobre

Saúde: Cel PM RR Gastão Valente Calandrini de Azevêdo
SDC: Antônio Pinheiro Teles Júnior

IPEM: Gabrielly Barbosa Silva Favacho

Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues

EAP: Jorielson Brito Nascimento

Cultura: Evandro Costa Milhomen

Detran: Inácio Monteiro Maciel

Hemoap: José Sávio Santos Ferreira Filho

Fazenda: Josenildo Santos Abrantes 

Procon: Eliton Chaves Franco

Desporto e Lazer: Alberto Cavalcante Maciel Júnior

Planejamento: Eduardo Corrêa Tavares

Segurança: CEL PM RR José Carlos Corrêa de Souza

Desenvolvimento Rural: José Renato Ribeiro (Acumulativamente)

Educação: Maria Goreth da Silva e Sousa

Diagro: José Renato Ribeiro

              Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

IEPA: Marlene de Almeida Souza

Prodap: José Lutiano Costa da Silva

Turismo: Maria Luciane Costa da Silva

Setrap: Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Trabalho e Empreendedorismo: Karla Marcella Fernandes Chesca

Infraestrutura: Alcir Figueira Matos

Agência Amapá: Tânia Maria do Socorro Barroso Miranda Sousa

Jucap: Gilberto Laurindo

Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima

Pescap: Edson Franças dos Santos

Iapen: Lucivaldo Monteiro da Costa

RDM: Roberto Coelho do Nascimento
Rurap: Osvaldo Hélio Dantas Soares
IMAP: Julhiano Cesar Avelar

CREAP: Amaury Barros Silva

            Fundações Estadual

Tumucumaque: Mary de Fátima Guedes dos Santos

          Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa

UEAP: Kátia Paulino do Santos

Amprev: Rubens Belnimeque de Souza 

Caesa: Valdinei Santana Amanajás
CEA: Rodolfo Fernandes da Silva Torres

ARSAP: João Marco Dy Sa Y Mendonça

Gasap: Odmir Barriga Dias

Superintendência de Vigilância em Saúde

          Serviço Social Autônomo
                                         

Dorinaldo Barbosa Malafaia

Fcria: Natália Façanha da Silva

competindo-lhes a prática de todos os atos
necessários ao processamento e juigamento das
licitações.

Presidente:
EDGAR TIASSU DE SOUZA E SILVA
Membros:
ROSILÉIA LOBATO PINHEIRO FEIJÓ
DEMÉTRIO BRAZÃO MONTEIRO

Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-
se.

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
AMAPÁ, /ÉM 01 DE ÁBRÍL DE

GABINETE DO
DO ESTADO ui
2019.

GÇJJNHO
Defensor Púk|içá-G irai òç Estado do Amapá
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Secretarias de Estado )
( Secretarias de Estado )

PORTARIA N° 307/04-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapá, lotados no(a) DGPC:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

Gerson Fernandes Souza
Agente de Polícia
0094759-8-01
06/01/2009 a 01/01/2014
02 a 31/05, 02 a 31/08 e 01 a
30/11/2019
E-DOC n° 314.406780/2019PROCESSO

SERVIDOR(A) Lucilene Barbosa Afonso Pires
da Costa
Oficial de Policia
0030935-4-01
24/03/2014 a 23/03/2019
01/05 a 29/06 e 01 a 30/11/2019
E-DOC n° 314.413461/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) Maria do Socorro Almeida
Siqueira
Agente de Polícia
0031037-9-01
25/04/2009 a 24/04/2014
01 a 30/05, 01 a 30/06 e 01 a
30/07/2019
E-DOC n° 314.411085/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

PROCESSO

SERVIDOR(A) Mariana de Souza Trajano
Storti Gomes
Agente de Polícia
0030904-4-01
23/07/2009 a 22/07/2014
01 a 30/05, 01 a 30/06 e 01 a
30/08/2019
E-DOC n° 314.425036/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

PROCESSO

SERVIDOR(A) Pedro da Silva Madureira de
Souza Filho
Oficial de Polícia
0091621-8-01
07/02/2013 a 06/02/2018
01 a 30/05/2019, 01 a 30/03 e 01
a 30/10/2020
E-DOC n° 314.413449/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

PROCESSO

Macapá-AP, 02 de abril de 2019.

TJRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD
AS



3DIÁRIO OFICIALMacapá,03.04.2019

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

Centímetro Composto em Lauda Padrão............ R$ 5,50
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00

Ao NIO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DAS 08:00 às 12:00 horas
DAS 14:00 às 18:00 horas  

PADRÃO DE RECEBIMENTO DE 

MATÉRIAS

  R EMESSA DE MATÉRIA  AS MATÉRIAS A 

SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO 

OFICIAL SOMENTE SERÃO ACEITAS SE 

APRESENTADAS NAS SEGUINTES 

MEDIDAS: 8cm DE LARGURA PARA TRÊS 

COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 

DUAS COLUNAS OU 25cm DE LARGURA

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS.  FONTE ARIAL 10.

E-mail: diofe@sead.ap.gov.br 

ESTADO DO AMAPÁ
NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL

Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Filho
Gerente de Núcleo de Imprensa Oficial

 

Membro da ABIO - Associação Brasileira de 
Imprensa Oficiais

Sede: Rua: Paraná, 311
Bairro Santa Rita Macapá-AP

 CEP: 68.901-260

Vinícius Luiz Bastos de Carvalho
Chefe de Unidade de Produção, 

Editoração e Revisão
Mauryane Pacheco Cardoso

Chefe de Unidade de Administração
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SEAD/GEA Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio 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 Amapá, lotados no(a) SEFAZ:

Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, à servidora
Eliana de Jesus da Silva, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Auditor da Receita Estadual,
Cadastro n° 0027193-4-01, pertencente ao Quadro
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação
no(a) SEFAZ. nos períodos de 01/06 a 29/08/2019,
referente ao quinquénio de 04/05/2013 a
03/05/2018.

4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
004/2015-SEAD. Processo Administrativo n°
314.16467/2018. CONTRATANTE: Secretaria de
Estado da Administração, CONTRATADA:
Empresa CLARO S. A. / EMBRATEL. CNPJ:
40.432.544/0001-47. OBJETO: prorrogação de
prazo ao Contrato n° 004/2015-SEAD/GEA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, entrando em vigor
no dia 01/04/2019 a 31/03/2020. VALOR TOTAL
ESTIMADO: R$ 1.380.000,00 (um milhão,
trezentos e oitenta mil reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Estrutura Programática:
04.122.0005.2675.160000,
Despesa: 33.90-39, Fonte de Recurso: 101.
Nota de Empenho n° 2019NE00072.
RATIFICAÇÃO: ficam ratificadas as demais
cláusulas e condições constantes no Contrato
n° 004/2015-SEAD/GEA, não alteradas pelo
presente Termo Aditivo. SIGNATÁRIOS:
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO -
Ordenadora de Despesa, pela Contratante e
NEWTON CUNHA DA COSTA, pela Contratada.

Macapá/AP, 29 de março de 2019.

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

Débora Barreto Bika
Fiscal da Receita Estadual
007226-4-01
04/05/2008 a 03/05/2013
01 a 30/05, 01 a 30/08 e 01 a
30/09/2019
E-DOC n° 314.416081/2019

Macapá-AP, 02 de abril de 2019.

ASTRIDÍMARIAÿDOS SANTOS CAVALCANTE
Coordehadora de Gestão de Pessoas/SEAD

PROCESSO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Jucinete Carvalho de Alencar
Fiscal da Receita Estadual
0027254-0-01
04/05/2003 a 03/05/2008
13/05 a 10/08/2019
E-DOC n° 314.404620/2019

Elemento de PORTARIA N° 313/04-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapá, lotados no(a) IAPEN:

Macapá-AP, 02 de abril de 2019.

1
ASTRíD MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

Anderson Monteiro Teixeira
Agente Penitenciário
0088964-4-01
28/08/2012 a 27/10/2017
01 a 30/05, 01 a 30/07 e 01 a
30/12/2019
E-DOC n° 314.403754/2019

PORTARIA N° 311/04-2019-CGP/SEAD

SUELEM AMC RAS TÁVORA FURTADO
Secretária de tstado da Administração

A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo
em vista o contido no processo sob o E-DOC n°

PROCESSOPORTARIA N° 309/04-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 314.412777/19,
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
em vista o contido no processo sob o E-DOC n° Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da

Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor
José Ângelo Teles Sandim Mattos, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Educador Social,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Cadastro n° 0091344-8-01, pertencente ao Quadro
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo101, da de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, à servidora no(a) FCRIA, nos períodos de 01 a 30/06/2019,
Vanessa Rodrigues Monteiro, ocupante do Cargo 06/01 a 04/02/2020 e 04/01 a 02/02/2021, referente
de Provimento Efetivo de Assistente ao quinquénio de 06/03/2013 a 05/03/2018.
Administrativo, Cadastro n° 0061656-7-01,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapá, com lotação no(a) SEAD, nos períodos
de 15/04 a 14/05, 03/06 a 02/07 e 01 a 30/10/2019,
referente ao quinquénio de 10/08/2005 a
09/08/2010.

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Dayane Chagas dos Santos
Agente Penitenciário
0106551-3-01
27/04/2013 a 26/04/2018
01/05 a 29/07/2019
E-DOC n° 314.403773/2019

Resolve:

314.417108/19,
SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

José Cesário de Souza
Agente Penitenciário
0057958-0-01
01/02/2013 a 31/01/2018
01 a 30/05 e 01/09 a 30/10/2019
E-DOC n° 314.403486/2019

Resolve:

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Pedro Lima Brito
Agente Penitenciário
0088998-9-01
29/06/2007 a 28/06/2012
02/05 a 30/07/2019
E-DOC n° 314.403759/2019

Macapá-AP, 02 de abril de 2019.

ASTRlH MARIAbOÿSASÿSCACAUIANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

SERVIDOR(A) Renato Rafael Sena dos
Santos
Agente Penitenciário
0106496-7-01
27/04/2013 a 26/04/2017
01 a 30/05, 01 a 30/08/2019 e 01
a 30/06/2020
E-DOC n° 314.403722/2019

Macapá-AP, 02 de abril de 2019. PORTARIA N° 312/04-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo
em vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.419079/19,

Resolve:

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

ASTRID VIARIADOSS'
Coorder adora de Gestão de Pessoas/SEAD

CAVALCANTE

PROCESSOPORTARIA N° 310/04-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Macapá-AP, 02 de abril de 2019.

jpSJL)
TRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTECoordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

AS
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PORTARIA N° 315/04-2019-CGP/SEAD Provimento Efetivo de Agente Penitenciário,
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA £aiPessoal CÿvMdÿEsVado do Amapá' com lotação Educa?a0

no(a) IAPEN, nos períodos 06/05 a 28/06 e 12/08 a l.Maria Goreth da Silva e Sousa
16/09/2019, referente ao quinquénio de 20/04/2013
a 19/04/2018.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo
em vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.409489/19,

JUSTIFICATIVA
Macapá-AP, 03 de abril de 2019. Em cumprimento ao Item III, do Ari. 6o, da Instrução

Normativa n° 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, emitida
pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a Secretaria
de Estado da Educação justifica neste ato a necessidade de
pagamento fora de ordem cronológica, da PD n°
2019PD02926, no valor total R$ 30.168,15 (Trinta mil, cento
e sessenta e oito reais e quinze centavos), alusivo à Nota
Fiscal n‘167, ao prestador de serviço MAURO CEZAR DE
PAULA E SILVA-ME, correspondente ao mês de
Fevereiro/2019, Contrato n° 0014/2014 - SEED, que tem
como objeto a prestação de serviços de locação de imóvel
para funcionar o Centro de Educação Profissional em Artes
Cândido Portinari, atendendo a demanda geral da Secretaria
de Estado da Educação-SEED, pelos seguintes motivos.

Resolve:
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor Max
Almeida de Azevedo, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Técnico em Extensão Rural,
Cadastro n° 0102560-0-01, pertencente ao Quadro A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
no(a) RURAP, nos períodos 06/05 a 03/08/2019, usando das atribuições que lhe são conferidas
referente ao quinquénio de 08/09/2010 a pe|a Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo

em vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.403080/2019,

Resolve:
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, à servidora
Cláudia Ferreira Silva Oliveira, ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de Analista de Planejamento

A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA e Orçamento, Cadastro n° 0111784-0-01,
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado
usando das atribuições que lhe são conferidas do Amapá, com lotação no(a) SIMS, nos períodos
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo 20/05 a 17/08/2019, referente ao quinquénio de
em vista o contido no processo sob o E-DOC n° 14/06/2013 a 13/06/2018.
314.384713/19,

Resolve:

CANTEASTRI
Coordeinadora de Gestão de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 320/04-2019-CGP/SEAD

07/09/2015.
Macapá-AP, 03 de abril de 2019.

1° Trata-se de contrato com pagamento mensal.
2o 0 prédio locado a esta SEED è de suma importância para
atender as necessidades de prestação de serviços à
comunidade por este Estado.
3o É preciso possibilitar condições financeiras à empresa que
presta o serviço de locação do imóvel onde funciona o
Centro de Educação Profissional em Artes Cândido Portinari
para cumprir com esta prestação de serviço evitando
interdição do prédio, o que acarretaria sérios prejuízos ao
Estado.

ASTRlB MARIÃ DOS SANTOSCAVALCANTE
Coorde ladora de Gestão de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 316/04-2019-CGP/SEAD

Que o fato seja deliberado em função das razões
apresentadas.

Macapá-AP, 03 de abril de 2019.

ASTRIDÿÿÿAÿlÿAtÿiÿAÿt
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, à servidora
Brenda Rocha Guimarães, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Analista de Meio Ambiente,
Cadastro n° 0105927-0-01, pertencente ao Quadro
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação
no(a) SDR, nos períodos 02/05 a 30/07/2019,
referente ao quinquénio de 23/12/2011 a
22/12/2016.

ANTE
Macapà/AP, 29 de Março de 2019

PORTARIA N° 321/04-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD,
de 06/03/98, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101,
da Lei n° 0066/93, aos servidores abaixo
relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapá, lotados no(a) FCRIA:

JenciosBmejte,

Keulician
Secretaria Adj

Dec. n° itt!
ua&s Baia
r deVpo/o à Gestão
9(20lk- GEA

Saúde
Cel. PM, RR Gastão Valente Calandrini de Azevedo

Macapá-AP, 03 de abril de 2019.

ASTRID IÍIARIA DOslAÿfÿSÿAvkS
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

ANTE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE RH n° 002/2019-
IBGH/MEDIALL

: Cláudia de Fátima Moraes daSERVIDOR(A)
Luz

PORTARIA N° 317/04-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo
em vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.400462/19,

Resolve:
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao servidor
Fábio Cardoso Lima, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Extensionista Florestal,
Cadastro n° 0111414-0-01, pertencente ao Quadro
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação
no(a) IEF, nos períodos de 01/05 a 29/06 e 01 a
30/10/2019, referente ao quinquénio de 23/04/2013
a 22/04/2018.

Educador Social
: 0090295-0-01
: 29/04/2012 a 28/04/2017
: 02 a 31/05, 02/09 a 01/10/2019 e

06/01 a 04/02/2020
: E-DOC n° 314.399344/2019

CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTãO HOSPITALAR -

IBGH, associação sem fins lucrativos, inscrito no
CNPJ sob o n° 18.972.378/0005-46, qualificado
como Organização Social pelo Estado do Amapá
pelo Decreto n° 1580/2017, torna público, para
conhecimento dos interessados, encontra-se
aberto, por meio da empresa prestadora de
serviços Mediall Brasil- Gestão Médico Hospitalar
Ltda, o Processo de Seletivo para Contratação
de Pessoal na modalidade fixa e intermitente para
prestação de serviços na UPA 24 horas "Zona Sul
de Macapá” para os seguintes cargos: Enfermeiros,
Técnicos de Enfermagem, Assistente Social,
Técnico em Radiologia, Farmacêutico.
Interessados deverão acessar o Edital n° 002/2019
através
https://mediallbrasil.med.br/editais/
www.upa20n3suldemacaDa.org hr
www.saude.portal.ap.aov.br . Os interessados
poderão realizar sua inscrição no período entre o
dia 03/04/19 à 12/04/19 somente no site da Mediall
Brasil.

PROCESSO

Cleudo Pereira da Trindade
Monitor Sócio-Educativo
0090312-4-01
30/04/2007 a 29/04/2012
02 a 31/05, 02/09 a 01/10 e
18/11 a 17/12/2019

PROCESSO : E-DOC n° 314.407696/2019
Macapá-AP, 03 de abril de 2019.

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRICULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)

NTEAST
Coordenadora de Gestão de Pessoas/SEAD

PORTARIA N° 296/03-2019-CGP/SEAD
A COORDENADORA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria n“ 103/98-
SEAD, de 06/03/98.
RESOLVE:
Retificar a PORTARIA N° 686/09-2018-
CGP/SEAD, de 05/09/2018, referente à Licença-
Especial Prémio por Assiduidade concedido á
servidora, Cleonice Carvalho Albuquerque,
Matrícula n° 036258-1, Lotada na SESA:

I - ONDE SE LÊ: período: 01 a 30/10/2018,
01 a 30/04/2018 e 01 a 30/06/2019.

II - LEIA-SE: período: 01 a 30/10/2018, 01 a
30/04/2019 e 01 a 30/06/2019.

Macapá-AP, 29 de março de 2019.

dos sites
Macapá-AP, 03 de abril de 2019.

laíÿkjÇsAÿÿSÿCAÿÍcANTE
labora de Gestão de Pessoas/SEAD

e

ASTRID
Coorden

PORTARIA N° 318/04-2019-CGP/SEAD

A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
usando das atribuições que lhe são conferidas
pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo
em vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.403612/19,

Resolve:
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, à servidora
Eliuza Santos Soares, ocupante do Cargo de

Macapâ/AP 02 de abril de 2019
ISSZ*'"-'£ÿ

Bruno Pereira Figueiredo
Presidente IBGH

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÓNICO
N° 050/2018
304.77026/2018
ELETRÓNICO - SRP -TIPO DE LICITAÇÃO:
MENOR PREÇO

SESA/APPROCESSO N°
MODALIDADE: PREGÃOI

ASTRID MARIA1DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas POR LOTE.OBJETO:
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Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) e a Portaria n°
142/GM/MS, de 27 de janeiro de 2014, que institui no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS, o Incentivo de
Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH).

contratação de empresa especializada visando o
fornecimento de material, reagentes e insumos
para realização de exames com base na tabela
de preços do SUS (à exceção dos exames em
que há necessidade na rede, mas não constam
na tabela SIGTAP e/ou não possuem valor.
sendo o valor determinado com base na cotação
de preços), com cessão de equipamentos de
análises, equipamentos de apoio, controle de
qualidade interno e externo para o pleno
funcionamento dos laboratórios assistenciais do
SUS-AP, insumos. Possibilitando assim a
realização de testes bioquímicos, de
coagulação, hematológicos, hormonais,
imunológicos, tipagem sanguínea, uroanálise,
parasitologia e gasometria (sendo que a
gasometria é somente para estabelecimentos
que tenham leitos de UTI), com fornecimento
total de reagentes e todos os insumos
necessários para a realização dos exames,
incluindo também: calibradores, controles, fitas,
soluções de lavagem, tonners e cartuchos das
impressoras, papel contínuo, papel A4, etiqueta,
implantação e manutenção de software de
gerenciamento (interfaceamento) laboratorial,
com disponibilidade de equipamentos
totalmente automatizados necessários para seu
perfeito funcionamento, incluindo treinamento,
assessoria científica (24 horas, incluindo finais
de semana e feriados), prestação de
manutenções técnicas preventivas e corretivas
(24 horas, incluindo finais de semana e feriados),
além dos equipamentos permanentes, incluindo
os de informática necessários para suprir as
necessidades dos Laboratórios da rede estadual
de saúde.

Infraestrutura
Alcir Figueira MatosResolve:

Aprovar o Documento Descritivo do
Convénio a ser celebrado entre a Secretaria de Estado da
Saúde (SESA) e a Fundação PIO XII / Hospital do Câncer de
Barretos, denominado de Instituição, que tem como
objetivo a Assistência preventiva e diagnostica em
Oncologia conforme Programa de Rastreamento do Câncer
do Colo de Útero e Mama estabelecida para o SUS/Amapá.

PORTARIA (P) n.° 064/2019-
SEINF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA no uso de
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n°
0790, de 26 de março de 2018.
RESOLVE:
Art. 1o - Tornar público a indicação dos
servidores abaixo
pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Governo do Estado do Amapá, lotados nesta
SEINF, como FISCAL DE OBRA e GESTOR
DO CONTRATO N° 008/2019-
UCONT/SEINFGEA, cujo objeto trata da
CONSTRUÇÃO EM CONCRETO DAS
PASSARELAS MANOEL CESÁRIO,
PANTANAL E JÚLIO CARVALHO, no
Bairro Elesbão, no Município de
Santana/AP.
Art. 2o - O prazo de atuação como fiscal da
obra, se inicia com a emissão da Ordem de
Serviço expedida pelo setor competente, se
estendendo até a conclusão dos serviços,
com a emissão do Termo de Verificação e
Recebimento da Obra.
FISCAL DA OBRA
Eng°. Civil. Paulo Celso de Lima Nery
GESTOR DO CONTRATO
JOSÉ
BITTENCOURT
Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em
contrário.
SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA,
29/03/2019.

suas

4

relacionados,
>n Menezesinte C. de Azevedo Mareei

Prÿidfente da CIB-AP
Secretario de Estado da Saúde Presidente do COSEMS

Gasi
Vice-presidente da CIB-AP

Resolução n.° 014/19- CIB/AP
Macapá, 15 de março de 2019

A Comissão Intergestores Bipartite do
Amapá, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro nas
deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 15 de
março de 2019, e;

Considerando Portaria n° 2436/GM/MS,
de 21 de Setembro de 2017, que prova a Política Nacional
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a Nota Técnica N°
405/2018-COGPAB/DAB/SAS/MS, que Orienta sobre
solicitação de credenciamento de equipes.

ADENALDO SANTOS
Considerando o Parecer Favoravel da

Gerencia do Núcleo de Atenção Primária da Secretaria de
Estado da Saúde do Amapá.INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:

08/04/2019, às 08:00hs e 30min (horário de
Brasília). TÉRMINO DO PRAZO DE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 de abril às

(horário de Brasília).

Resolve:

Macapá,emAprovar o Projeto de Credenciamento
para a implantação de 48 (quarenta e oito) novas Equipes
de Saúde Bucal na Modalidade I, para o Município de
Macapá. J

08hs e 30min
www.licitacoes-e.coQLkl

DISPUTA DOS LOTES: 19/04/2019, às
(horário de Brasília).

ALCIR BfGUEJRA MATOS
SECRETARIO DE ESTADO DA

INFRAESTRUTURA
DECRETO N° 0790/2018

10h — 4

André Luís de M< raes Failache Gi awnte C. de Azevêdo Marci
lente da CIB-AP

Ison Menezes
Vice-presidente da CIB-AP

Secfltário de Estado da Saúde Presidente do COSEMS AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO- PREGÃO
ELETRÓNICO N° 001/2019- SEINF

Processo n° 196.143840/2018- SEINF

SESAPregoeiro
\

Portaria 082/2018

Objeto é a Contratação de Empresa
Especializada em Execução de Trabalho Técnico
Social - TTS, referente às etapas I e II do
Conjunto Habitacional Macapaba, Município de
Macapá/AP, conforme Ata da sessão Pública do
pregão n° 755112 (licitações-e), no site
www.licitaçoes-e.com.br.

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Trabalho e Empreendedorismo
Karla Marcella Fernandes Chesca_PREGÃO ELETRÓNICO SRP N° 003/2019 - SESA/AP

PROCESSO N° 304.3458/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
CARDIOVERSOR MULTIPARAMETROS, destinadas ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência • SAMU
Metropolitano, especificamente para as duas (2)
Unidades de Suporte Avançado (USA) terrestre e uma (1)
unidade de Suporte Avançado Fluvial, suprindo a
necessidade de equipamento desse serviço que integra a
Estrutura Estadual de saúde do Estado do Amapá •AP, de
acordo com as características contidas no Termo de
Referência e seus Anexos.
Início do Acolhimento de Propostas: no endereço
eletrónico http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 10 de
abril de 2019, a partir das 17:00h (horário de Brasília).
Limite do Acolhimento de Propostas: 25 de abril de 2019,
a partir das 08:00h (horário de Brasília).
Data e Hora da Disputa: 25 de abril de 2019, a partir das
10:00h (horário de Brasília).

PORTARIA N°. 030/2019 - SETE
A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas, nos termos dos Artigos 122, 123 e incisos, da
Constituição do Estado do Amapá e, considerando o contido no
Memo. n° 034/2019 - ADIN/SETE, de 26 de março de 2019;

DECLARADA FRACASSADA.

Macapá / AP, 01 de Abril de 2019.

RESOLVE:
Art. 1o - Excluir da Portaria n° 052/2018 de 12/06/2018 -
SETE, publicado no D.O n° 6703, de 20/06/2018 o nomes dos
servidores MARIA IVANETE MONTEIRO CHERMONT na
qualidade de Gerente e Programas e PAULO ROBERTO
POLATO, na qualidade de Gerente de Ações Governamentais e
nomear em substituição as servidoras conforme a relação
abaixo:

/Alcir/Figuéira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura do Amapá

BivaidQ-Samos Soares
Pregoeiro/CPL/SEINF.2°- Nomear JAMILI MIRANDA TAVARES REIS,

Assessora de Desenvolvimento Institucional, matricula n°
0121559-0
Gerente do Programa Amapá Trabalhador.

3°- Nomear MÁRCIA REGINA BARBOSA DE
ALCÂNTARA, Analista de Planejamento e Orçamento,
matrícula n° 83336-3
Gerente do Programa Amapá Empreendedor;
Art. 4o- Nomear JAMILI MIRANDA TAVARES REIS,
Assessora de Desenvolvimento Institucional, matricula n°
0121559-0
Gerente de Ações do Programa Amapá Trabalhador.

5o- Nomear MÁRCIA REGINA BARBOSA DE
ALCÂNTARA, Analista de Planejamento e Orçamento,
matrícula n° 83336-3,
Gerente de Ações do Programa Amapá Empreendedor;
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Art.

EXTRATO DO CONTRATO N° 008/2019-
UCONT/SEINF/GEA

Processo n° 196. 7916/2018/SEINF
DAS PARTES
CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO
AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA
CONTRATADA:
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP
DO FUNDAMENTO LEGAL
Concorrência
artigo 54, combinado com o inciso XII, do artigo
55, artigo 22, II, § 2o combinado com o artigo 23
"b”, da Lei n° 8.666/93.
DO OBJETO
1. Constitui objeto do presente Instrumento a
CONSTRUÇÃO
PASSARELAS MANOEL CESÁRIO, PANTANAL

Art.
MacaJoZ «hAP, 01 de abril de 2019.

r.

CYNTHIA E LINCOLN SILVA
Prágbeiro da CPUSESA

Pòrtaria n° 0032/2019
SEINF,
ARTEArt.Resolução n.° 013/19- CIB/AP

Macapá, 15 de março de 2019 Empresa,A

A Comissão Intergestores Bipartite do
Amapá, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no Diário
Oficial do Estado de 25 de março de 2009, e com fulcro nas
deliberações da reunião ordinária, realizada no dia 15 de
março de 2019, e;

n° 006/2018-CPL/SEINF/GEA,
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO, em 27/03/2019.

IfiUÁÊjQ.
Karla Micella Fernandes Chesca

Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo/SETE
Decreto n° 0017/2019 de 02/01/2019

Considerando Portaria n° 3410/GM/MS,
de 30 de dezembro de 2013, que estabelece as diretrizes
para a contratualização de hospitais no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) em consonância com a Política

CONCRETO DASEM



6DIÁRIO OFICIALMacapá,03.04.2019 Pág.0

E JÚLIO CARVALHO, no Bairro Elesbão, no
Município de Santana/AP.

VALOR

1.1 - Prorrogação do Prazo de execução da Obra
referente ao Contrato
UCONT/SEINF/GEA por 150 (cento e cinquenta)
dias.
1.2 - Prorrogação do Prazo do Prazo de Vigência

do Contrato n° 016/2017 - UCONT/SEINF/GEA
por 150 (cento e cinquenta) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO
2.1 - Fica alterada à Cláusula Sétima- Do Prazo
da Vigência da Obra:
O prazo da execução da obra do Contrato Original
que expirava em 04/06/2018 ficando prorrogado
por mais 150 (duzentos e sessenta e nove) dias,
passando sua vigência atual para 01/11/2018, nos
termos do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.
2.2 - Fica alterada à Cláusula Décima Sexta -
Do Prazo da Vigência e da Eficácia:
O prazo de vigência do Contrato Original que
expira em 04/10/2018 ficando prorrogado por 150
(duzentos e noventa e nove) dias, passando sua
vigência atual para 03/03/2019, nos termos do art.
57 da Lei n° 8.666/1993.

comprobatório individual de atuação no segmento
Carteira de Artesão emitida por órgão oficial(PAB,
etc): Carteira de artesão ou declaração emitida por
entidade/ instituição da sociedade civii organizada
devidainente registrada em junta comercial corri no
minimo 03 anos de existência: fotos: videos
certificados de participação em feiras e eventos
recortes de jornais ou revistas

n° 016/2017
CRÉDITOS

ORÇAMENTÁRIOS Os recursos no valor máximo
de CONSTRUÇÃO EM CONCRETO DAS
PASSARELAS MANOEL CESÁRIO, PANTANAL
E JÚLIO CARVALHO, no Bairro Elesbão, no
Município de Santana/AP, será custeada com
recursos do Programa de Trabalho:
15.451.0030.1042 - Função: 15 - Urbanismo,

Infraestrutura Urbana,
Desenvolvimento da

DO DOSE

Art 6° - A eleição será em regime individual por
ordem de chegada.

Sub-Função: 451
Programa: 0030
Infraestrutura Económica, Ação: 1042 -
Construção, Ampliação, Reforma e Construção de
Espaços e Equipamentos Públicos, Natureza de
Despesa: 4.4.90.51, Categoria Económica: 4 -
Despesa de Capital, Grupo de Natureza: 4 -
Investimentos, Modalidade de Aplicação: 90 -
Aplicações Diretas, Elemento de Despesas: 51 -
Obras e Instalações, Fonte de Recurso 103 -
Transferência de Convénios (Convénio n°
124/DPCN/2016), no valor de RS 1.418.634.88
(Um milhão, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos
e trinta e quatro reais e oitenta e oiti centavos),
conforme Nota de Empenho n° 2019NE00097, e
na Fonte de Recurso 101 - Recursos de
Transferência da União - RTU (FPE, IPI, ISO,
ICMS-EX, CFRH, CFRM E OUTROS), o valor de
RS 14.329.65 (Quatorze mil, trezentos e vinte e
nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme
Nota de Empenho n° 2019NE00098.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
A obra deverá ser executada no prazo máximo de
45 (quarenta e cinco ) dias, e serão contados a
partir do 5o (quinto) dia útil do recebimento da
Ordem de Execucão de Serviços-OES.
DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo da vigência do contrato para a
conclusão da obra objeto desta licitação, será
45 (quarenta e cinco ) dias, com validade após a
data de assinatura e eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União e Diário Oficial do Estado.

CAPITULO IV -Da inscrição

Art 7o - O prazo de recebimento das inscrições
para candidatos a eleitores seiá do dia 03/04/2019
a 26/04/2019. no conselho estadual de cultura
obedecendo o horário das 14.00 às 18 00 (dias
uteis).

CAPITULO V -Da Seção eleitoral.
Macapá, 28 de março de 2019

Art. 8“ - A seção eleitoral funcionará na Escoia
Estadual Gabriel de Almeida Café no dia 26 ae
Maio de 2019, no horário das 09:00 às 19 00
horas

ALCIRJÿufejf&MATOS
SECRETARIO DE ESTADO DA

INFRAESTRUTURA
Dec. N° 0790/2018 CAPITULO VI- Da mesa receptora de votos

Cultura Art. 9o - A mesa receptora será constituída pela
própria comissão eleitorai e um riscai por
candidato.

Evandro Costa Milhomen
REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÃO DO

REPRESENTANTE DO SEGMENTO DE
ARTESANATO PARA O CONSELHO ESTADUAL
DE CULTURA DO AMAPÁ-BIÊNIO 2019-202'/

CAPITULO I- Das disposições preliminares.
Art 1o -A eleição para a escolha do representante
do seguimento de Artesanato para c Conselho de
Cultura observará os dispositivos deste Regimento
Eieitoral e da Lei estadual N° 911 de 22 de abril de
2005
Art 2o - A eleição será dirigida por uma comissão
Eleitoral composta por 5 membros, indicados pelo
fórum setorial de Artesanato, e um conseiheiro
designado pelo Conselho Estadual de Cultura, na
condição de observador.
Art 3o - Os membros da Comissão Eleitoral são
inelegíveis para o cargo de Conseiheiro Estão, ai
de Cultura do Amapá
CAPITULO II- Dos candidatos
Art. 4o - OS candidatos concorrentes ao Conselho
Estadual de Cultura do Amapá deverão
obrigatoriamente ser produtores de Artesanato
com idade igual ou superior a IS(dezoito) anos
devendo as mesmas oficiaiizar sua intenção de
participar do referido Pleito à comissão Eleitorai
através de oficio, encaminhando em
anexoidocumentos de identificação previstos no
capitulo III do regimento geral, currículo.
comprovação de vincuio associativo e/eu
comprovação documental de produção em
Artesanato continuada nos últimos 03 anos no
estado ao Amapá
§1 - Podem ser utilizados como documento
comprobatório de atividade no segmento Carteira
de Artesão emitida por órgão oficial(PA6. etc;
Carteira de artesão ou declaração emitida por
entioade/ Instituição da sociedade civil organizada
devidamente registrada em junta comercial com no
mínimo 03 anos de existência, fotos vídeos
certificados de participação em feiras e eventos

§2 -Os candidatos são eleitores nates
Art. 4o - o voto è secreto em urna eletrónica

CAPITULO VII - Das cédulas de votação/X

Art 10° - cada eleitor votará 01(uma) umea vez.

§1- A comissão eleitoral realizará o sorteio dos
numeros dos candidatos, quantos sejam, e os
fixará em em mural no conselho de cultura

Macapá-AP, 22 de Março de 2019. §2- O eleitor deverá identificar-se através de
documentos com fotos (RG. CNI-i e Carteira de
Trabalho; que ihe permita acesso a votação

CAPITULO VIII - Da Apuração-CIRÿFlGUEfRA MATOS
SECRRTÁRICTDE ESTADO DA

-INFRAESTRUTURA
DECRETO N° 0790/2018

CONTRATANTE

Art. 11o - A coordenação da apuração será feita
peia comissão eleitoral imediatarnente depois de
encerrada a votação.

ERRATA DE CONTRATO N° 016/2016- Art. 12° - A comissão Eleitoral encarregar-se-á de
fazer a contagem dos votos obtidos por cada
candidato bem como o número de abstenção.

UCONT/SEINF/GEA

ERRATA do Termo de Retomada ao Contrato n°
016/2016 - UCONT/SEINF/GEA, que entre si
celebram o G.E.A, através da Secretaria de
Estado da Infraestrutura
CONTRATANTE e
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA- ME , Pulicado no Diário Oficial do Estado
n° 6759 do dia 10/09/2018 que circulou em
11/09/2018 e Diário Oficial da União n° 176 que
circulou em 12/09/2018

ONDE SE LÉ:
CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO.
1.1 - Prorrogação do Prazo de execução da Obra
referente ao Contrato
UCONT/SEINF/GEA por 269 (duzentos e sessenta
e nove) dias.
1.2 - Prorrogação do Prazo do Prazo de Vigência
do Contrato n° 016/2017 - UCONT/SEINF/GEA
por 299 (duzentos e noventa e nove) dias,
CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO
2.1 - Fica alterada à Cláusula Sétima- Do Prazo
da Vigência da Obra:
O prazo da execução da obra do Contrato Original
que expirava em 04/06/2018 ficando prorrogado
por mais 269 (duzentos e sessenta e nove) dias,
passando sua vigência atual para 27/02/2019,
termos do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.
2.2 - Fica alterada à Cláusula Décima Sexta -
Do Prazo da Vigência e da Eficácia:
O prazo de vigência do Contrato Original que
expira em 04/10/2018 ficando prorrogado por 299
(duzentos e noventa e nove) dias, passando sua
vigência atual para 27/03/2019, nos termos do art.
57 da Lei n° 8.666/1993
LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO.

Art 13° - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleiçãoSEINF, como

a empresa OCEANIC
Art. 14° - Será declarado o candidalo eleito com
maior número de votos

§ único' em caso de empate, será proferida ta)
como vencedor(a) o candidato(a) que tenha maior
idade.

Aa. 15" -Ao final da apuração será lavrada pela
comissão eleitoral uma ata geral da eleição que
será encaminhada ao secretário Estadual de
Cultura, ao Governador do Estado do Amapá e ao
conselho Estadual de Cultura para a imediata
nomeação dos eleitos.

n° 016/2017

CAPITULO VIV - Das disposições finais

Art. 16" - A comissão Eleitoral Extinguir-se-á
automaticamente tão logo tenha conciuidc seu
trabalho

CAPITULO III- DOS eleitores
Ad 5" - somente poderão votar produtores de
artesanato com idade igual ou superior a 16
iciezesseis) anos, residentes no estado do Amapá
com vinculo associativo ou independente, devendo
apresentar no ato da inscrição: documentos de
iaentificação previstos no capítulo III do regimento
gerai, comprovação de vinculo associativo e/ou
comprovação documental de produção em
Adesanato continuada nos últimos 02 anos. no
estado do Amapá

nos
Alt 17" - Quaisquer outras questões relativas as
eleições serão objetos de analise e decisão por
oarte da comissão eleitorai

Art. 18° - este regimento não anula o regulamento
geral das eleições para o Conselho de Cultura

Art. 19°- Este regimento entrará em vigor na data
de sua publicação revogada as disposições em
contrário.Inciso! - Podem ser utilizados como documento
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XIII. Decidir sobre quaisquer outras questões
referentes ao processo eleitoral;

Macapá 21 de março de 2019 Secretário (a) e dois(uas) suplentes;
JWiu' SrCfcb.

XIV. Cumprir e fazer cumprir o presente
Regimento geral e as demais normas vigentes;"1L

COMISSÃO ELEITORAL
XV. A Comissão Eleitoral se extinguirá
automaticamente e imediatamente após o
resultado das eleições.

I § 3o. Compete ao (à) Presidente da Comissão da
Dança: divulgar à sociedade em geral - via Diário
Oficial do Estado ou outro veículo de comunicação
impresso, e no quadro de avisos e sítio do
CEPC/AP - a constituição da Comissão Eleitoral;

CAPÍTULO II

f-
RODOLf'o CARMO DE SOUZA LEITE

Presidente
TÍTULO III

DO PROCESSO ELEITORAL

CAPÍTULO I
Das Atribuições

ANTONICTÂttGUSTO SIMÕES NETO
Vice-presidente

Da Convocação das Eleições
Art. 5°. Compete à Comissão Eleitoral do
segmento da Dança:

Conduzir a execução e a coordenação
geral do processo eleitoral, conforme estabelecem
os prazos constantes do Anexo deste Regimento;

Elaborar o Regimento Eleitoral específico
e o Edital de Convocação das Eleições, com a
devida publicação via Diário Oficial do Estado ou
outro veículo de comunicação impresso, bem
como no quadro de avisos e sítio (www.cepc.com)
do CEPC/AP;

Art. 6o. A eleição será convocada pela Comissão
Eleitoral do segmento da Dança e de acordo com
os prazos constantes do Anexo deste Regimento,
por intermédio do Edital de Convocação
devidamente publicado no DOE/AP ou outro meio
de comunicação impresso, no site www.cepc.com
e de publicação no quadro de aviso do CEPC/AP.

MJVbLUQr-a I.

LEIDE MARIA PANTOJA DE FERREIRA
Secretaria II.

CAPÍTULO II
ALEXANDER SILVA DOS SANTOS

1o Suplente Das Inscrições/Credenciamento

Art. 7°. A solicitação de credenciamento de
delegados (as) e registro de candidaturas ao
processo eleitoral será efetuada conforme as
normas deste Regimento. E em total obediência
aos prazos constantes no cronograma do seu
Anexo, além de obedecer às demais regras
estabelecidas pelas comissões eleitorais
especificas de cada segmento.

Elaborar e divulgar aos (às) participantes
todos os demais comunicados referentes ao
processo eleitoral, dando-lhes publicidade no DOE
ou outro veículo de comunicação impresso, site
(www.cepc.com) e quadro de aviso do CEPC,
devendo ser obedecidos os prazos constantes do
Anexo deste Regimento;

III.

ORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO
2o Suplente

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO PARA
ELEIÇÃO DO (A) REPRESENTANTE DO
SEGMENTO DA DANÇA DA SOCIEDADE CIVIL
PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE
POLÍTICA CULTURAL (CEPC) E DO
CONSELHO DE PAUTA DO TEATRO DAS
BACABEIRAS- (CPTB) - BIÉNIO 2019/2021

TÍTULO I
Do Objeto, Legislação e Aplicação

deste Regimento

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

djCX MM X)

VI. Receber, examinar e homologar os
requerimentos de inscrição de candidatos (as) e
de eleitores/delegados (as), e toda a
documentação pertinente, podendo, ainda, fazer
exigências e impugnar registros e documentos;

Parágrafo único. As inscrições/credenciamento de
eleitores/delegados (as) e registro de candidatos
(as) ocorrerão exclusivamente na sede do
Conselho Estadual de Política Cultural, em horário
comercial, e no período constante do Anexo deste
Regimento.
Art. 8° 0 prazo para credenciamento de
delegados (as) e registro de candidaturas ao
Conselho Estadual de Cultura do Amapá e ao
Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras
obedecerá ao cronograma do Anexo deste
Regimento.
Art. 9o. Toda e qualquer entidade/instituição da
sociedade civil organizada, tal qual movimentos,
coletivos, associações e federações, e ainda
artistas, produtores (as) e técnicos (as) da cadeia
produtiva do segmento da Dança, poderá
requerer, nos termos e prazos do Edital de
Convocação das Eleições, a inscrição individual de
delegado (a) votante pertencente ao segmento.
§ 1o. No ato da inscrição/credenciamento do (a)
eleitor/delegado (a) ou do (a) candidato (a), o (a)
responsável por esta deverá fazer a juntada de
RG, CPF, Título de Eleitor e de documento
comprobatório do exercício de atividade pelo
período de, no mínimo, 05 (cinco) anos para
candidato (a), e para eleitor/delegado (a) o prazo
de 02 (dois) anos.
§ 2o. Na inscrição/credenciamento dos grupos do
segmento da dança, será exigido uma declaração
de vinculo com o grupo para os integrantes
maiores de 16 anos, e indicando um (a)
eleitor/delegado (a).
§ 3o. Toda entidade, movimento, coletivo,
associação e federação organizada, bem como
artistas, produtores (as) e técnicos (as) da cadeia
produtiva do segmento da Dança poderão
requerer inscrição individual de delegado (a)
votantes mediante cumprimento de edital
específico, ficando vedada a indicação de
inscrição por meio de lista ou qualquer outro tipo
de mecanismo, coletivos ou individuais ligados à
órgão estatal;

V. Consultar o CEPC sobre os (as) candidatos (as)
acerca de eventual situação de incompatibilidade
para o exercício da função para a qual se
candidatou;

VI. Comunicar formalmente e imediatamente aos
(às) candidatos (as) toda e qualquer irregularidade
detectada na documentação apresentada;

Art. 1o - A eleição do representante da Dança para
o Conselho Estadual de Política Cultural -
CEPC/AP, observará, obrigatoriamente, os
dispositivos do Regulamento Geral, as Leis n°
2.137/2017 (regulamentação do Sistema Estadual
de Cultura do Estado do Amapá) e 911/2005
(criação do Conselho Estadual de Política
Cultural), e Decreto n. 220/2006 (Regimento
Interno do CEPC/AP, antigo CONSEC/AP); Leis
n°s _ (Criação do Teatro das Bacabeiras) e
Decreto n° _ (Regimento Interno do Conselho
de Pauta do Teatro das Bacabeiras-CPTB).

VII. Impugnar se necessário, as inscrições de
candidatos (as) e de eleitores (as) que não
cumprirem as regras deste Regimento e do Edital
das Eleições;

VIII. Homologar a inscrição dos (as) candidatos
(as) e de eleitores (as) que tenham atendido todos
os requisitos e exigências contidas neste
Regimento;

IX. Comunicar formalmente aos (às) candidatos
(as) os registros cujas inscrições tenham sido
homologadas, bem como o respectivo número de
ordem atribuído por sorteio com a participação de
fali .
Gcàyrôefín, 0UxcÈ£> «o- ôíLcyi,
Jfôua. ,gMtáíxJicv- fAax»o<

TÍTULO II

Da Comissão Eleitoral

CAPÍTULO I
~oC\Competência, Composição e Forma

Art. 2o - Compete à Comissão Eleitoral da dança:
realizar a eleição de que trata este Regimento.

todos (as) os (as) concorrentes ao pleito eleitoral,
fixando-os em local de fácil visualização para os
(as) eleitores (as);

X. Imediatamente após a apuração dos votos,
homologar o resultado final da eleição aos (às)
candidatos (as), e divulgar o referido resultado
com o nome dos (as) eleitos (as), bem como o
total de votos conferidos a cada candidato (a),
votos nulos, brancos e abstenções;

XI. Submeter ímediatamente ao (á) Presidente da
Comissão Eleitoral, para apreciação, as dúvidas
suscitadas em relação ao processo eleitoral, com
manifestação fundamentada e conclusiva da
Comissão Eleitoral, com base neste Regimento;

XII. Formar processo único com toda
documentação recebida e expedida, relativa ao
processo eleitoral, numerada sequencialmente, a
ser conservada pelo CEPC;

Art. 3°. A eleição será dirigida pela Comissão
eleita democraticamente pelo segmento da Dança
Art. 4o - A Comissão reunir-se-á sempre que
necessário, por convocação de seu (ua)
Presidente ou por decisão da maioria simples de
seus integrantes.

§ 1o. Deverá fazer parte da respectiva Comissão
01 (um) conselheira (a) de cultura de segmento
distinto, indicado (a) pelo CEPC/AP, o (a) qual
deverá atuar apenas na condição de observador
(a), prestando assistência ao processo eleitoral e
com o compromisso de elaborar e apresentar
relatório de todo o processo ao final do pleito;

§ 2o. Os membros de cada Comissão Eleitoral
deverão indicar um (uma) deles (as) como
Presidente, um (a) vice-presídente. um (a)

CAPÍTULO III
Dos Documentos

Art. 10°. Os (As) candidatos (as) ao CEPC e ao
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CPTB devem oficializar a sua intenção de
participar do referido pleito à Comissão Eleitoral
através de ofício, juntando, para tanto, cópia dos
documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de inscrição;
b) Documento de identificação com foto;
c) CPF
d) Título de Eleitor com domicílio no Estado do
Amapá e comprovante de quitação com a Justiça
Eleitoral;
e) Comprovante de residência atualizado;

proclamados (a) vencedor (a).
Art. 30° - Ao final da apuração será elaborado
mapas de apuração dos votos e lavrada a ata
padrão pela Comissão Eleitoral, contendo, dentre
outros fatos, as irregularidades ou pedidos de
impugnação, com a respectiva decisão, que será
encaminhada pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Amapá - CEPC AP e pelo CPTB, ao
Secretário Estadual de Cultura e ao Governador
do Estado para a imediata nomeação dos (as)
eleitos (as).
Art. 31° - Quaisquer outras questões relativas às
eleições, não previstas neste Regimento, serão
objeto de análise e decisão pela Comissão
Eleitoral respeitando o art. 17 deste Regimento.

conhecimento de seu (ua) representante/fiscal, na
íntegra, os termos do presente Regimento;
II. Compete ao representante do (a) candidato (a)
conhecer a norma eleitoral.

Art. 16-0 exercício da fiscalização será pautado
no respeito pessoal, na ética e no bom senso.

Art. 17 - Não será permitido à fiscalização, em
hipótese alguma, perturbar a ordem e o
andamento normal dos trabalhos da Comissão
Eleitoral.

GcSoruello. 4» £>LI*CI • ,j CAPÍTULO VIII
Da votação

Art. 18°. O voto é secreto.

f) Carta de anuência emitida pelo CEPC/AP e
assinada pelo Eleítor/delegado (a) em caso de
inscrição individual realizada
entidade/instituiçâo;
g) Certidão negativa criminal (estadual e federal);
h) Comprovantes do período de atividade cultural.

TÍTULO IV
Da vigência do Regulamento

Art. 19°. Somente poderão votar agentes
culturais, com idade igual ou superior a 16
(dezesseis) anos, em dia com a sua obrigação
eleitoral, residentes no Estado do Amapá, e
previamente credenciados por suas companhias
ou grupos de dança com no mínimo dois anos de
atuação, conforme os prazos deste regimento.

Parágrafo único: Será credenciado 01 (um)
delegado por grupo ou companhia.

Art. 20°. A eleição será direta e em um único turno.

Art. 21°. Os (As) candidatos (as) são eleitores (as)
natos.

por

GàrdtDo- òWfe Já 0
Jflouàe- JSuAA.dUte- v ÍÿIprJA.cta'-

CAPÍTULO IV
Da Campanha Eleitoral

Art. 32° - Este regulamento entrará em vigor na
data de sua publicação revogada todas as
disposições em contrário.

Art. 11°. Os (As) candidatos (as) obrigar-se-ão à
participação em debate a ocorrer na sede do
CEPC/AP, sob pena de exclusão de participação
nas eleições na hipótese de falta sem a
justificativa
documentalmente.
Parágrafo único. O (a) candidato (a) se obriga ao
debate cortês e respeitoso para com os seus
pares e eleitores (as), cujas regras deverão ser
estabelecidas pela Comissão do segmento da
Dança.

devidamente comprovada Macapá-AP, 24 de março de 2019.
I. Os (As) membros da comissão, titulares e
suplentes (as) são eleitores (as) natos.
II. Os membros da comissão são inelegíveis.

Art. 22°. Cada eleitor (a) votará uma única vez e
em um único segmento para a eleição do
CEPC/AP, bem como uma única vez para o
Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras.

Gabriella Mercês da Silva
Presidente- Comissão Eleitoral

Setorial de Dança/AP
CAPÍTULO V

Das seções eleitorais ANEXO IArt. 23°. O (A) eleitor (a) deverá identificar-se
através de documento com foto (RG, ou CNH, ou
CTPS, ou Carteira Profissional de Classe) que lhe
permita o acesso à sala de votação.
W vvlOwW.0 3 CAPÍTULO IX

Da apuração
©ílvci. n ,

dú VJ
pvuuS'. ÍAoiAÃcv.

Art. 12°. As seções eleitorais funcionarão na sede
do Conselho Estadual de Cultura, ou em local
designado pelo CEPC/AP, em dias e horários
estabelecidos conforme cronograma do Anexo
deste Regimento.

As eleições serão regidas pelo seguinte
cronograma:

a) Reunião com os Segmentos Culturais e
as devidas Setoriais para criação das
Comissões Eleitorais: 12 a
23/03/2019;

b) Entrega de Regimento Interno Eleitoral
e Edital de Convocação de cada
segmento, publicado no Diário Oficial
ou em um jornal de grande circulação:
25/03 a 29/03/2019 e 01 e 02/04/2019
(das 08h às 12h e 14h às 18h);

c) Credencíamento de Delegados e
registro de Candidaturas: 03/04/2019
a 26/04/2019;

d) Análise de Credenciamentos,
Candidaturas e Relação preliminar de
eleitores/candidatos: 29/04
03/05/2019;

e) Apresentação de Recursos: 06 e
07/05/2019;

f) Homologação das candidaturas:
08/05/2019;

g) Debate entre os Candidatos:
09/05/2019 a 18/05/2019;

h) Processo Eleitoral: 26/05/2019
(domingo) das 9 às 19h.

CAPÍTULO VI

Das Umas Eletrónicas

Art. 24°. Compete à Comissão Eleitoral na
apuração.
I. Por seu (ua) Presidente, dirigir os trabalhos de
apuração de votos;
II. Apreciar eventual pedido de impugnação
apresentado por fiscal de qualquer dos segmentos
ou de candidato (a);
III. Elaborar mapas de apuração dos votos e atas
contendo, dentre outros fatos, as irregularidades
ou pedidos de impugnação, com a respectiva
decisão;
IV. Dispensar tratamento isonômico aos fiscais
Art. 25° - A apuração será feita pelas comissões
eleitorais e pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Estado do Amapá e pelo CPTB,
imediatamente depois de encenada a votação.
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral indicará o
local, as datas e horários de votação (conf. Anexo
deste Regimento) e apuração (que será imediata
ao término das eleições), divulgando essas
informações pelo site www.cepc.com, e no quadro
de avisos do CEPC/AP e do Teatro, no mínimo,
com 5 (cinco) dias de antecedência ao do início da
apuração.
Art. 26° - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de
realizar a abertura e contagem dos votos da uma,
especificando os votos recebidos por cada
candidato (a), votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.
Art. 27° - Serão considerados votos nulos cédulas
que apresentem dissonância com o objetivo deste
Regimento Eleitoral.
Art. 28° - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleição imediatamente após
o fechamento das umas.
Art. 29° - Serão declarados eleitos (as) os (as)
candidatos (as) com maior número de votos.
Parágrafo único. Em caso de empate, o (a)
candidato (a) com maior idade cronológica serão

Art. 13°. A Comissão Eleitoral, preferencialmente,
optará por umas eletrónicas, caso haja
disponibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo único. Em caso de indisponibilidade de
umas eletrónicas, as cédulas eleitorais e demais
documentos inerentes ao processo eleitoral serão
confeccionados e distribuídos exclusivamente pelo
Conselho Estadual de Política Cultural do Estado
do Amapá-CEPC/ AP. a

CAPÍTULO VII
Dos Fiscais da Apuração

Art. 14°. Os (As) candidatos (as) poderão,
objetivando a garantia do cumprimento dos termos
deste Regimento, sob sua(s) responsabilidade (s)
e expensas, fiscalizar os trabalhos da Comissão
Eleitoral durante o processo de apuração dos
votos, observando-se que:
I. O (A) candidato (a) poderá indicar para esse fim
até 2 (dois/uas) representantes/fiscais seus para
atuar em todo o processo de apuração;

OBS: O debate entre os candidatos (as)
ocorrerá na data e horário designado
pela Comissão do segmento da Dança
do estado do Amapá.

REGIMENTO ESPECÍFICO PARA ELEIÇÃO DOS
REPRESENTANTE DO SEGMENTO DA
CULTURA
AFRODESCENDENTE PARA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS
CULTURAIS DO AMAPÁ E DO CONSELHO DE
PAUTA DO TEATRO DAS BACABEIRAS.

CjoWútHpL pílercmao.SjW/j
(VjflyCK rJUrtCim àA &jVv& X>
JM.AÍLe. POPULAR E DO

II. O representante/fiscal do (a) candidato (a)
deverá ser, necessariamente, participante ativo do
respectivo segmento.

Art. 15°. A indicação do representante/fiscal, para
o fim previsto no artigo anterior, será feita pelo (a)
candidato (a) à Comissão Eleitoral até 5 (cinco)
dias antes da data das Eleições, observando-se

I. Compete ao (à) candidato (a) levar ao

CAPÍTULO- 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°- A Eleição do representante do segmento
de Cultura Popular e Afrodescendentes para
composição do Conselho de Políticas Culturais

que
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Declaração de Vinculo com um dos setores
ligados ao segmento da cultura popular e dos
afrodescendentes.

do Amapá e do Conselho de Pauta das
Bacabeiras, serão regidos por este Regimento
c/c a Lei 0911 de 22 de abril de 2005; Lei: 2.137
/2017 e Decreto: 220/2006.

A inscrição e
credenciamento dos candidatos deverá ser
efetivada presencialmente na sede do Conselho
de Cultura no período de 08/04/2019 a 26/04/2019
das 14:30 horas até as 17:30 horas SEM
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

§3°

VI- Certidão negativa
Criminal Estadual

VII - Comprovação de que
atua e exerce atividade, projeto, obras culturais,
sendo que essa comprovação se dará através de
fotos com o devido escriturário temporal, recortes
jornalísticos, matérias televisivas, informações de
site com o devido crédito pra comprovação das
informações a ser prestadas.

Art 2o - A eleição será coordenada, instruída,
fiscalizada, deliberada e normatizada por uma
comissão Eleitoral composta por 05 ( cinco )
membros eleitos pelo fórum setorial de Cultura
Popular e Afrodescendentes.

Art. 6o - As eleições para o Conselho de Cultura e
Conselho de Pauta serão diretas, em um único
turno e separadas, devendo cada vaga proceder
suas eleições distintamente Mas obediente a este
regimento.

§ 1° - A composição da Comissão
Eleitoral se dará da seguinte maneira

I- Presidente
II- Vice-Presidente
III- Secretário(a)
IV- 02 Suplentes.

Os membros da
Comissão Eleitoral e os Candidatos são eleitores
natos, mas deverão se cadastrar para votar.

§4“

Art. 7o - As candidaturas serão individuais, vedado
a criação de chapas e vínculos nas candidaturas
para o Conselho de Cultura e para o Conselho de
Pautas.

VETADO voto ao membro observador indicado
pelo Conselho de Políticas Culturais.

§ 2° - A Comissão Eleitoral, já
devídamente composta, eleita no dia 26 de março
de 2019, devidamente empossados de suas
funções e prerrogativas institucionais exclusivas as
atividades e atribuições contidas neste regramento
para eleição dos representantes ao Conselho de
Políticas Culturais e do Conselho de Pauta do
teatro das Bacabeiras.

A inscrição e
credenciamento dos eleitores deverá ser efetivada
presencialmente na sede do Conselho de Cultura
no período de 08/04/2019 a 26/04/2019 das 14:30
horas até as 17:30 horas SEM PRORROGAÇÃO
DE PRAZO

§5«
CAPÍTULO - IV

DA DIREÇÃO DOS TRABALHOS E PRAZOS

SEÇÃO -I
DA COMPETÊNCIA, DURAÇÃO E DIREÇÃO

DOS TRABALHOS

Art. 8o - A comissão Eleitoral será responsável por
toda e qualquer gerenda ao tocante a eleição para
composição do Conselho de Cultura e do
Conselho de Pauta.

§ 3o - O Conselho de Políticas
Culturais indicará um integrante do Silogeu que
atuará como OBSERVADOR do processo eleitoral,
que integrará a comissão eleitoral sem poder para
determinar ações ou acometer atos perante a
eleição, Tal instrução encontra-se amparada pelo
Art. 3o § 1o do REGULAMENTO GERAL DAS
ELEIÇÕES publicado no diário ofidal do Estado
do Amapá, circulação: n° 6865 datado de 20 de
fevereiro de 2019.

CAPÍTULO - III
DA CONDIÇÃO DE CANDIDATO

Art. 9o - A Comissão Eleitoral é soberana em
suas decisões e ações no processo eleitoral,
observados os regramentos gerais e específicos e
demais leis atinentes no país. E se extinguir-se-á
automaticamente tão logo tenha concluído seus
trabalhos.

Art. 5o - todo e qualquer pessoa artista integrante
do segmento da cultura popular e do
afrodescendente poderá se candidatar ao pleito
eleitoral a composição do Conselho de Políticas
Culturais do Amapá e do Conselho de Pauta do
Teatro das Bacabeiras desde que obedeça a este
regimento e demais legislações contidas neste
regramento. At. 10

mecanismos necessários ao bom desempenho da
eleição e 0 Conselho de Políticas Culturais do
Amapá dará o suporte necessário a realização do
pleito.

Art. 11 - A mesa eleitoral será constituída pela
própria comissão eleitoral;

A Comissão Eleitoral criará os§ 4° - Os membros integrantes da
Comissão Eleitoral são inelegíveis, bem como o
integrante observador do Conselho de Políticas
Culturais do Amapá.

§ 1o -Todas as entidades culturais,
artistas, movimentos de direito e de fato
constituídasdo Segmento da Cultura Popular e
Afrodescendente, com trabalho exercido e
reconhecido pelo período de no mínimo 05
(CINCO) anos de atividade cultural ininterrupta
contados a partir do ano de 2018 retroagidos
ao ano de 2013, poderão indicar e credenciar
Candidatos para o referido pleito, dentro da área
em questão, identificando suas entidades ou
segmentos do qual participam, de acordo com o
REGULAMENTO GERAL DAS ELEIÇÕES

I- O disposto no Regulamento
Geral das Eleições do
Conselho de Políticas
Culturais e do Conselho de
Pauta do Teatro das
Bacabeiras em seu Art. 9o
,§ 1o, estabelece regras
minimas para condição de
candidato e eleitor. Para o
amparo deste Art. 5o, § 1o

Regimento
Especifico das Eleições.

§ 5° - Os membros integrantes da
Comissão Eleitoral deverão assim como os demais
eleitores se cadastrar para adquirir 0 direito ao
voto.
Art. 3o - O voto é secreto Art. 12 - A Seção eleitoral será devidamente

informada em pra arrazoado e nos meios de
comunicações com data, horário de votação e
apuração da votos consignados a eleição

SEÇÃO- II
DOS PRAZOS PRA CREDENCIAMENTO DE

ELEITORES, CANDIDATOS, HOMOLOGAÇÕES,
RECURSOS INTERPOSTOS, E DA ELEIÇÃO

CAPÍTULO - II
DA CONDIÇÃO DE ELEITOR

Art 4o -Para ser considerado ELEITOR, todo os
integrantes do segmento da cultura popular e dos
afrodescendentes deverão obedecer a este
regimento e 0 seguinte. Art. 13- As eleições serão regidas pelo seguinte

cronograma:
§ 1o -Todas as entidades,

movimentos, associações ou grupos culturaisdo
Segmento Cultura Popular e Afrodescendente,
com trabalho exercido e reconhecido pelo período
de no mínimo 02 (dois) anos de atividade cultural
ininterrupta contados a partir do ano de
2018retroagidos ao ano de 2016 Só poderão
indicar e credenciar delegados para o referido
pleito, dentro da área em questão, identificando
suas entidades ou segmentos do qual participam,
de acordo com a lei,

Reunião com os
Segmentos Culturais e as devidas Setoriais para
criação das Comissões Eleitorais: 12 a
23/03/2019;

I

deste
a) A reunião preparatória

do Segmento da Cultura
Popular
afrodescendente se deu
no dia 26 de março de
2019 na sede do
Conselho de Cultura do
Amapá.

Il-Elaboração de Regimento
Interno Eleitoral e Edital de Convocação de cada
segmento de 25/03 a 29/03/2019, publicação no
Diário Oficial ou em um jornal de grande circulação
e entrega do regimento para sociedade e em
especial integrantes do segmento da cultura
popular e do afrodescendentes: de01 e
02/04/2019 (das 14h às 18h);

lll-lnscrições
Credenciamento de Delegados e registro de
Candidaturas: 08/04/2019 a 26/04/2019 das 14:30
horas até as 17:30 horas SEM PRORROGAÇÃO
DE PRAZO.

§2° Apresentar no ato da doe
inscrição

Ficha de Cadastro
emitida pela Comissão Eleitoral

II Fotocopia de
Documento de Identidade com foto

§2° -Na condição de eleitor para o
exercício do voto, as entidades, movimentos,
coletivos, associações e federações organizadas,
em torno da ação cultural do setor de Cultura
Popular e Afrodescendente poderão credenciar
apenas 03 (três) delegados

III - Fotocopia do Titulo de
Eleitor ou Certidão de quitação eleitoral com
domicilio no Estado do Amapá;

IV- Comprovação de
residência atualizado com duração de no mínimo
30 dias de prazo anterior a inscrição com
endereçamento no Estado do Amapá;

V- Carta de anuência ou
Declaração de Vínculo com um dos setores
ligados ao segmento da cultura popular e dos
afrodescendentes.

§3» Preencher os requisitos
documentais ; e

I Ficha de Cadastro
emitida pela Comissão Eleitoral

II Fotocopia de VI- Certidão negativa
Documento de Identidade com foto Criminal Estadual

III - Fotocopia do Título de
Eleitor ou Certidão de quitação eleitoral com
domicilio no Estado do Amapá;

IV- Análise deVII - Comprovação de que
atua e exerce atividade, projeto, obras ou serviços
culturais, sendo que essa comprovação se dará
através de fotos com 0 devido escriturário
temporal, recortes jornalísticos, matérias
televisivas, recortes de revistas, sites de
informações com 0 devido crédito pra
comprovação das informações a ser prestadas

Credenciamentos de eleitores e Candidaturas e
emissão de Relação preliminar de
eleitores/candidatos habilitados e inabilitados: 02 à
03/05/2019;

Comprovação
residência atualizado com duração de no mínimo
30 dias de prazo anterior a inscrição com
endereçamento no Estado do Amapá;

V- Carta de anuência ou

IV- de

VII Apresentação de
Recursos: 06 e 07/05/2019;

VIII- Homologação das
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candidaturas e Listagem final de eleitores:
08/05/2019; Art. 25 - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de

realizar a abertura e contagem dos votos da urna,
especificando os votos recebidos por cada
candidato, votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.

Regimento Especifico Eleitoral, bem como, a
participação de pelo menos 01 (um) conselheiro
de cultura do segmento em questão, na respectiva
comissão eleitoral.

IX- Debate entre os
Candidatos: 18/05/2019;

X- Processo Eleitoral:
26/05/2019 (domingo) Art. 35-Quaisquer outras questões relativas às

eleições, não previstas no Regulamento Geral
das Eleições e no Regimento Especifico
Eleitoral, serão objeto de análise e deliberação e
decisão pela Comissão Eleitoral.

Art. 26 - Serão considerados votos nulos e branco
cédulas que apresentarem:Art. 14 - Os debates entre os candidatos ocorrerá

em data a ser divulgada por esta comissão.

CAPÍTULO - V
DA VOTAÇÃO

Art. 15 - A votaçao referente a eleição para
escolha dos membros ao Conselho de Cultura e
Conselho de Pauta, ocorrerá no dia apontado no
item X - do Art. 13 no horário das 09horas e 00
minutos até as 17 horas e 30 minutos

§ 1° -Voto Branco: Cédula de
votação ou votação por uma eletrónica que não
seja identificado o voto em um candidato.

§ 2o -Voto Nulo : Cédula de votação
ou votação por urna eletrónica que:

Art. 36- Ao disposto no Alt. 35 deste Regimento
Especifico Eleitoral, será dado a qualquer

pessoa da sociedade sendo ela votante ou
candidato a interpor recursos â comissão eleitoral,
devendo a mesma emitir parecer técnico.

Havendo
administrativo ou tempestivo intentado
objetivo de analisar, rever e reverter, homologar,
sustar, deliberar sobre eventuais ou normas
concretas que possa ser interpelado sobre a
eleição, o Presidente da Comissão Eleitoral
designará dentre os membros efetivos um relator
para emissão de parecer que deverá ser após
conclusão ser submetido a deliberação e
aprovação da Comissão Eleitoral por maioria
simples.

Cédula de votação
impressa que não contenha as assinaturas dos
membros da comissão eleitoral;

§ 1oVotação por urna
eletrónica em que o votante efetive votação a
algum candidato e anule sua votação.

Ill -Cédula de votação
impressa com rasuras nos espaços da votação,
dupla marcação em candidatos diferentes,
escrituras e riscos relevantes na cédula.

IIArt. 16 -As cédulas eleitorais para votação e
demais documentos inerentes ao processo
eleitoral serão confeccionados e distribuídos
exclusivamente pela Comissão Eleitoral com a
fiscalização do Conselho de Políticas Culturais do
Amapá, sendo seu manuseio feito exclusivamente
por membros da comissão eleitoral do segmento
tendo no dia da votação a atuação de fiscais
indicados por candidatos indicarão em até 48
horas antes do pleito.

recurso
com

Art. 27 - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleição em no máximo
30minutos após término da apuração.

a) No ato da votação da matéria,
para efeito de deliberação serão
admitidos
manifestação e votos dos
membros efetivos da comissão
eleitoral.

b) A manifestação deverá ser
respondida e devolvida ao
reclamante em até 72 horas
após o recebimento do intento.

Art. 37 - Os regramentos omissos no presente
regimento e no regulamento geral das eleições e
suas alterações, serão deliberados e exarados
pela comissão eleitoral que farão parte integrante
deste regimento específico, devendo obediência.

Art. 38- Todas as entidades que integram o
segmento da cultura popular e do
afrodescendentes, deverão encaminhar relação de
seus integrantes ou filiados , para simples
conferência de vinculo.

Art. 17 - Cada eleitor votará 01 (UMA ) vezes
para cada eleição. SEÇÃO- I

DO RESULTADO ELEITORAL apenas a
I - Primeira votação para a

composição do Conselho de Políticas Culturais do
Amapá

Art. 28 - Serão declarados eleitos os candidatos
mais votados;

§ Único:Em caso de empate o
candidato(a) com maior idade cronológica (a) será
proclamado (a) vencedor(a);

II - Segunda Votação para
composição do Conselho de Pauta do Teatro das
Bacabeiras;

Art. 29- Ao final da apuração será lavrada, pela
Comissão Eleitoral, uma Ata padrão da eleição
que será encaminhada pelo Conselho
dePolíticasCulturais do Amapá , ao Secretário

Art. 18 - A Comissão Eleitoral poderá optar por
umas eletrónicas, caso haja disponibilidade no
Tribunal Regional Eleitoral, ou cédula padrão
disponibilizada e confecdonada pela comissão
eleitoral que deverá ser assinada por todos os
membros titulares, havendo convocação de
suplente este podendo assinar em conjunto com
os demais.

Estadual de Cultura e ao Governador do Estado
para a imediata nomeação dos eleitos;

CAPÍTULO - VII
DAS CAMPANHAS ELEITORAISArt. 19-0 eleitor, antes de receber as cédulasde

votação, emitida pela Comissão Eleitoral,
devidamente rubricada, deverá identificar-se
através de documento com foto que lhe permita o
acesso à sala de votação.

Art. 30 - É facultada ao (à) candidato (a) a
realização de campanha eleitoral, após a
confirmação de sua candidatura.

Art. 31 - Durante a campanha para o CEPC e o
CPTB, os candidatos divulgarão, pelo seu site ou
por outros meios, as informações relativas ao
curriculo do (a) candidato (a) e sua proposta de
trabalho, de acordo com formatação
preestabelecida, vedada a distinção de tratamento
entre candidatos (as).

Art. 32 - O CEPC/AP e a comissão eleitoral não
incorrerá em custos de campanha dos (as)
candidatos (as).

Alt. 33 - Por força do disposto Art. 14 e seus
incisos - Capitulo IV do Regulamento Geral
das Eleições, Os (As) candidatos (as) obrigar-se-
ão à participação em debate a ocorrer na sede do
CEPC/AP, sob pena de exclusão de participação
nas eleições na hipótese de falta sem a
justificativa
documentalmente

Art. 39° - Este regulamento entrará em vigor na
data de sua APROVAÇÃO revogada todas as
disposições em contrário.Art. 20 - Havendo a utilização na cabina de

votação de umas eletrónicas deverá conter a
seguinte ordem de votação .

I - Primeira votação para a
composição do Conselho de Políticas Culturais do
Amapá

Macapá- AP., 02 de fabril de 2019.

II - Segunda Votação para
composição do Conselho de Pauta do Teatro das
Bacabeiras;

Membros Titulares.

Art. 21-A comissão eleitoral fará através de
sorteio a ordem de colocação dos candidatos para
votação que será assentado na cédula de votação
ou urna eletrónica .

__ BSILl/A SANTOS
PRESIDENTEBA COMISSãO ELEITORAL

ANA'MA’RA'IX ARTÈ líÿARVAÿdÿ
m

Ce-Art. 22-Não será permitido o entrance na sala de
votação para exercer o direito ao voto, o eleitor
que encontrar-se em estado visível de embriagues
alcoólica, ou aquele que venha tentar contra a
segurança do pleito eleitoral.

§ 1o

VICE PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL
devidamente comprovada

JUCIELE DOS SANTOS CRUZ
SECRETARIA DA COMISSÃO ELEITORAL

Membros Suplentes

§1°- O (a) candidato (a) se obriga
ao debate cortês e respeitoso para com os seus
pares e eleitores (as), cujas regras deverão ser
estabelecidas pela Comissão do segmento
respectivo.

Havendo estas
ocorrências, a comissão eleitoral deverá
imediatamente informar e solicitar apoio do
Conselho de Políticas Culturais.

MEMBRCTSUPLENTE ELEITORAL - SUPLENTE

SEÇÃO- I
DA SEÇÃO ELEITORAL

§ 2o - Para a execução deste
debate os candidatos em caso de necessidade de
estipulação de regras especificas deverão solicitar
ato junto a comissão eleitoral, ou por convicção e
cordialidade propiciar uma apresentação no dia do
debate

Art. 23 -A seção eleitoral funcionará em local a ser
determinado pelo Conselho de Políticas Culturais
do Amapá, devendo esta comissão e o conselho
fazer a divulgação do referido local.

CAPÍTULO - VI
DA APURAÇÃO

RICARDO GEORGE DOS SANTOS
MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL- SUPLENTE

CAPÍTULO - VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Membro Observador
Art. 34- Por força do Art. 36 do Regulamento
Geral das Eleições e suas alterações, a validação
do processo eleitoral setorial está condicionada ao
cumprimento do presente Regulamento e

Art. 24 - A apuração será feita pela Comissão
Eleitoral e pelo Conselho de Cultura do Amapá,
imediatamente aoós o término da votação.

AGOSTINHO JOSAPHAT BARBOSA
MEMBRO DO CONSELHO DE CULTURA
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DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DO
SEGMENTO DO TEATRO PARA ELEIÇÃO
DOS(AS) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL PARA COMPOR O CONSELHO
ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL (CEPC) E
O CONSELHO DE PAUTA DO TEATRO DAS
BACABEIRAS (CPTB) - BIÉNIO 2019/2021

TÍTULO I

I. Conduzir a execução e a coordenação geral do
processo eleitoral, conforme estabelecem os
prazos constantes do Anexo deste Regulamento;

II. Elaborar o Regimento Eleitoral específico e o
Edital de Convocação das Eleições, com a devida
publicação via Diário Oficial do Estado ou outro
veículo de comunicação impresso, bem como no
quadro de avisos e sítio (www.cepc.ap.gov.br) do
CEPC/AP,

no site www.cepc.ap.gov.br e de publicação no
quadro de aviso do CEPC/AP.

CAPÍTULO II

Das Inscrições/Credenciamento
Art. 7°. A souciiaçao ae creaenciamento de
delegados(as) e registro de candidaturas ao
processo eleitoral será efetuada conforme as
normas deste Regulamento e em total obediência
aos prazos constantes no cronograma do seu
Anexo, além de obedecer às demais regras
estabelecidas pelas comissões eleitorais
específicas de cada segmento.

Parágrafo único. As inscrições/credenciamento de
eleitores/delegados(as)
candidatos(as) ocorrerão exclusivamente na sede
do Conselho Estadual de Política Cultural, em
horário comercial, das 08h às 12h e das 14h às
18h, no período constante do Anexo deste
Regulamento.

Art 8o. 0 prazo para credenciamento de
delegados(as) e registro de candidaturas ao
Conselho Estadual de Cultura do Amapá e ao
Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras
obedecerá ao cronograma do Anexo deste
Regulamento.

Art. 9o. Toda e qualquer entidade/instituição da
sociedade civil organizada, tal qual movimentos,
coletivos, associações e federações, e ainda
artistas, produtores(as) e técnicos(as) da cadeia
produtiva do Teatro, poderá requerer, nos termos
e prazos do Edital de Convocação das Eleições, a
inscrição de delegados(as) votantes pertencentes
ao seu respectivo segmento de representação

§ 1o. No ato da inscrição/credenciamento do(a)
eleitor/delegadofa) ou do(a) candidato(a), o(a)
responsável por esta deverá fazer a juntada de
RG, CPF, Título de Eleitor e de documento
comprobatório do exercício de atividade
continuada pelo período de, no mínimo, 05 (cinco)
anos para candidato(a), e para eleitor/delegado(a)
o prazo de 03 (três) anos. Poderão requerer
inscrição/credenciamento para 2 (dois) delegados
votantes de cada grupo.

§ 2o. Toda entidade, movimento, coletivo,
associação e federação organizada, bem como
artistas, produtores(as) e técnicos(as) da cadeia
produtiva da cultura das artes teatrais, poderão
requerer inscrição de delegados(as) votantes
mediante cumprimento de edital específico,
ficando vedada a indicação de inscrição por meio
de lista ou qualquer outro tipo de mecanismo,
coletivos ou individuais ligados à órgão estatal;

Do Objeto, Legislação e Aplicação deste
Regulamento III. Elaborar e divulgar aos(às) participantes todos

os demais comunicados referentes ao processo
eleitoral, dando-lhes publicidade no DOE ou outro
veículo de comunicação impresso, site
(www.cepc.ap.gov.br) e quadro de aviso do
CEPC, devendo serem obedecidos os prazos
constantes do Anexo deste Regulamento;

CAPÍTULO I
registro dee

Das Disposições Preliminares

Art. 1° - A eleição dos(as) representantes do
segmento do Teatro para o Conselho Estadual de
Política Cultural - CEPC/AP e Conselho de Pauta
do Teatro das Bacabeiras - CPTB, observará,
obrigatoriamente, os dispositivos deste Regimento
Eleitoral, as Leis n°s 2.137/2017 (regulamentação
do Sistema Estadual de Cultura do Estado do
Amapá) e 911/2005 (criação do Conselho
Estadual de Política Cultural), e Decreto n.
220/2006 (Regimento Interno do CEPC/AP, antigo
CONSEC/AP); Leis n°s _ (Criação do Teatro
das Bacabeiras) e Decreto n° _ (Regimento
Interno do Conselho de Pauta do Teatro das
Bacabeiras -CPTB).

IV. Receber, examinar e homologar os
requerimentos de inscrição de candidatos(as) e de
eleitores/delegados(as), e toda a documentação
pertinente, podendo, ainda, fazer exigências e
impugnar registros e documentos;

V. Consultar o CEPC sobre os(as) candidatos(as)
acerca de eventual situação de incompatibilidade
para o exercício da função para a qual se
candidatou;

VI. Comunicar formalmente e imediatamente
aos(às) candidatos(as) toda e qualquer
irregularidade detectada na documentação
apresentada;

VII. Impugnar, se necessário, as inscrições de
candidatos(as) e de eleitores(as) que não

TÍTULO II

Da Comissão Eleitoral
cumprirem as regras deste Regulamento e do
Edital das Eleições;

VIII. Homologar a inscrição dos(as) candidatos(as)
e de eleitores(as) que tenham atendido todos os
requisitos e exigências contidas neste
Regulamento;

IX. Comunicar formalmente aos(às) candidatos(as)
os registros cujas inscrições tenham sido
homologadas, bem como o respectivo número de
ordem atribuído por sorteio com a participação de
todos(as) os(as) concorrentes ao pleito eleitoral,
fixando-os em local de fácil visualização para
os(as) eleitores(as);

X. Imediatamente após a apuração dos votos,
homologar o resultado final da eleição aos(às)
candidatos(as), e divulgar o referido resultado com
o nome dos(as) eleitos(as), bem como o total de
votos conferidos a cada candidato(a), votos nulos,
brancos e abstenções;

XI. Submeter imediatamente ao(à) Presidente da
Comissão Eleitoral, para apreciação, as dúvidas
suscitadas em relação ao processo eleitoral, com
manifestação fundamentada e conclusiva da
Comissão Eleitoral, com base neste Regulamento;

XII. Formar processo único com toda
documentação recebida e expedida, relativa ao
processo eleitoral, numerada sequencialmente, a
ser conservada pelo CEPC;

XIII. Decidir sobre quaisquer outras questões
referentes ao processo eleitoral;

XIV. Cumprir e fazer cumprir o presente
regulamento geral e as demais normas vigentes;

XV. A Comissão Eleitoral se extinguirá
automaticamente e imediatamente após o
resultado das eleições.

CAPÍTULO I

Competência, Composição e Forma

Art. 2o - Compete à Comissão Eleitoral realizar a
eleição de que trata este Regulamento Geral.

Art. 3o. A eleição será dirigida pela Comissão
Eleitoral do segmento do Teatro, eleita em
assembléia, legalmente representado no
CEPC/AP, cujos membros, no total de 05 (cinco),
foram eleitos democraticamente pelo segmento
Teatral, sem qualquer interferência de órgão
estatal.

§ 1o. Deverá fazer parte da respectiva Comissão
01 (um) conselheiro(a) de cultura de segmento
distinto, indicado(a) pelo CEPC/AP, o(a) qual
deverá atuar apenas na condição de
observador(a), prestando assistência ao processo
eleitoral e com o compromisso de elaborar e
apresentar relatório de todo o processo ao final do
pleito;

§ 2o. Os membros de cada Comissão Eleitoral
deverão indicar um(uma) deles(as) como
Presidente, um(a) vice-presidente, um(a)
Secretário(a) e dois(uas) suplentes;

CAPÍTULO III

Dos Documentos

Art. 10°. Os(As) candidatos(as) ao CEPC e ao
CPTB devem oficializar a sua intenção de
participar do referido pleito à Comissão Eleitoral

através de oficio, juntando, para tanto, cópia dos
documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de inscrição;
b) Documento de identificação com foto;
c) CPF
d) Título de Eleitor com domicílio no Estado do
Amapá e comprovante de quitação com a Justiça
Eleitoral;
e) Comprovante de residência atualizado;
f) Certidão negativa criminal (estadual e federal);
g) Comprovantes do período de atividade cultural
continuada.

§ 3°. Compete ao(à) Presidente da Comissão
divulgar á sociedade em geral - via Diário Oficial
do Estado ou outro veículo de comunicação
impresso, e no quadro de avisos e sítio do
CEPC/AP - a constituição da Comissão Eleitoral;

Art. 4° - A Comissão reunir-se-á sempre que
necessário, por convocação de seu(ua) Presidente
ou por decisão da maioria simples de seus
integrantes.

§ 1° - Suas decisões serão tomadas por maioria
simples, havendo voto de qualidade pelo(a)
Presidente em caso de empate

§ 2° - Não poderão integrar as Comissões
Eleitorais, seja na qualidade de membro titular ou
de suplente, os(as) candidatos(as), seus cônjuges
ou companheiros(as) e parentes até o 2° grau.

CAPÍTULO II

TÍTULO III
CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ELEITORAL
Da Campanha Eleitoral

Art. 11°. É facultada ao(à) candidato(a) a
realização de campanha eleitoral, após a
confirmação de sua candidatura.

Art. 12°. Durante a campanha o CEPC e o CPTB
divulgarão, pelo seu site ou por outros meios, as
informações relativas ao currículo do(a)
candidato(a) e sua proposta de trabalho, de

CAPÍTULO I

Da Convocação das Eleições

Art. 6°. A eleição será convocada pela Comissão
Eleitoral e de acordo com os prazos constantes do
Anexo deste Regulamento, por intermédio do
Edital de Convocação devidamente publicado no
DOE/AP ou outro meio de comunicação impresso,

Das Atribuições

Art. 5°. Compete à Comissão Eleitoral do
segmento de Teatro:
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acordo com formatação preestabelecida, vedada a
distinção de tratamento entre candidatos(as).

Art. 13°. O CEPC/AP não incorrerá em custos de
campanha dos(as) candidatos(as).

Art. 14°. Os(As) candidatos(as) obrigar-se-ão à
participação em debate a ocorrer na sede do
CEPC/AP, sob pena de exclusão de participação
nas eleições na hipótese de falta sem a
justificativa
documentalmente.

do caput deste artigo

§2°. O(A) fiscal faltoso(a) fica automaticamente
excluído da apuração.

Art. 35° - A Comissão Eleitoral extinguir-se-á
automaticamente tão logo tenha concluído os seus
trabalhos.

Art. 36° - A validação dos processos eleitorais
setoriais está condicionada ao cumprimento do
presente regulamento eleitoral, bem como à
participação de pelo menos 01 (um) conselheiro
de cultura indicado pelo CEPC/AP, nos termos do
§1° do art. 3° deste Regulamento.

TÍTULO IV

Da vigência do Regulamento

Art. 37° - Este regulamento entrará em vigor na
data de sua publicação revogada todas as
disposições em contrário.

Macapá, 22 de março de 2019.

CAPÍTULO VIII

Da votação

Art. 21°. O voto é secretodevidamente comprovada
Art. 22°. Somente poderão votar agentes culturais,
com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos,
em dia com a sua obrigação eleitoral, residentes
no Estado do Amapá, e previamente credenciados
conforme o prazo constante do Anexo deste
Regulamento.

Art. 23°. A eleição será direta e em um único turno.

Art. 24°. Os (As) candidatos(as) e os membros da
Comissão Eleitoral são eleitores(as) natos.

Art. 25°. Cada eleitor(a) votará uma única vez e
em um único segmento para a eleição do
CEPC/AP, bem como uma única vez para o
Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras.

§ 1°. Fica vedada a distribuição de panfletos ou
santinhos, praguinhas ou qualquer tipo de
propaganda eleitoral do segmento teatral de
candidatos dentro do estabelecimento de votação
(Escola Estadual Gabriel de Almeida Café). Fica
impedido também a compra de sufrágio durante o
pleito.

§ 2° 0(a) candidato(a) se obriga ao debate cortês
e respeitoso para com os seus pares e
eleitores(as), cujas regras deverão ser
estabelecidas pela Comissão do segmento
respectivo.

wr%
AL jJOUGLAS RODRtGUES DE BARRO

IDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL
CAPÍTULO V <7KMX.Art. 26°. 0(A) eleitor(a) deverá identificar-se

através de documento oficial com foto (RG, ou
CNH, ou CTPS, ou Carteira Profissional de
Classe) que lhe permita o acesso à sala de
votação

Das seções eleitorais ROSANGELA RENTE DIMAS
SECRETARIA DA COMISSÃO ELEITORAL

r ÀtAjX.10
ANGELO RAFAEL LACERDA BARBOSA

MEMBRO EFETIVO DA COMISSÃO
ELEITORAL

Art. 15°. As seções eleitorais funcionarão na sede
do Conselho Estadual de Cultura, ou em local
designado pelo CEPC/AP, em dias e horários
estabelecidos conforme cronograma do Anexo
deste Regulamento.

CAPÍTULO IX

Da apuraçãoCAPÍTULO VI
Art. 27°. Compete à Comissão Eleitoral na
apuração:

I. Por seu(ua) Presidente, dirigir os trabalhos de
apuração de votos;

RAULIAN PACHECO DOS SANTOS
MEMBRO EFETIVO DA COMISSÃO

ELEITORAL

Das Umas Eletrónicas

Art. 16°. A Comissão Eleitoral, preferencialmente,
optará por umas eletrónicas, caso haja
disponibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Parágrafo único. Em caso de indisponibilidade de
urnas eletrónicas, as cédulas eleitorais e demais
documentos inerentes ao processo eleitoral serão
confeccionados e distribuídos exclusivamente pelo
Conselho Estadual de Política Cultural do Estado
do Amapá - CEPC/ AP.

SOLANGE SIBIIT TENÓRIOII. Apreciar eventual pedido de impugnação
apresentado por fiscal ou candidato(a); MEMBRO EFETIVO DA COMISSÃO ELEITORAL

III. Elaborar mapas de apuração dos votos e atas
contendo, dentre outros fatos, as irregularidades
ou pedidos de impugnação, com a respectiva
decisão;

ANEXO I

Cronograma das Eleições

- As eleições serão regidas pelo seguinte
cronograma:

a) Reunião com os Segmentos Culturais e as
devidas Setoriais para criação das Comissões
Eleitorais: 12 a 23/03/2019;

b) Entrega de Regimento Interno Eleitoral e Edital
de Convocação de cada segmento, publicado no
Diário Oficial ou em um jornal de grande
circulação: 25/03 a 29/03/2019 e 01 e 02/04/2019
(das 08h às 12h e 14h às 18h);

c) Credenciamento de Delegados e registro de
Candidaturas: 03/04/2019 a 26/04/2019;

d) Análise de Credenciamentos, Candidaturas e
Relação preliminar de eleitores/candidatos: 29/04
a 03/05/2019;

e) Apresentação de Recursos: 06 e 07/05/2019;

f) Homologação das candidaturas: 08/05/2019;

g) Debate entre os Candidatos: 09/05/2019 a
18/05/2019;

h) Processo Eleitoral: 26/05/2019 (domingo) das 9
às 19h.

CAPÍTULO VII IV. Dispensar tratamento isonômico aos fiscais

Dos Fiscais da Apuração

Art. 17°. Os(As) candidatos(as) poderão,
objetivando a garantia do cumprimento dos termos
deste
responsabilidade(s) e expensas, fiscalizar os
trabalhos da Comissão Eleitoral durante o
processo de apuração dos votos, observando-se
que:

I. O(A) candidato(a) poderá indicar para esse fim
até 2 (dois) representantes/fiscais sendo um titular
e um suplente seus para atuar em todo o processo
de apuração;

II. O representante/fiscal do(a) candidato(a) deverá
ser, necessariamente, participante ativo do
respectivo segmento.

Art.28° - A apuração será feita pelas comissões
eleitorais e pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Estado do Amapá e pelo CPTB, sendo
acompanhada por representante fiscal,
imediatamente depois de encerrada a votação.

Art. 29° - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de
realizar a abertura e contagem dos votos da uma,
especificando os votos recebidos por cada
candidato(a), votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.

Art. 30° - Serão considerados votos nulos cédulas
que apresentem dissonância com o objetivo deste
Regulamento Eleitoral.
Art 31° - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleição imediatamente após
o fechamento das umas.

Regulamento. sua(s)sob

Art. 18° A indicação do representante/fiscal, para
o fim previsto no artigo anterior, será feita pelo(a)
candidato(a) à Comissão Eleitoral até 5 (cinco)
dias antes da data das Eleições, observando-se

Art. 32° - Serão declarados eleitos(as) os(as)
candidatos(as) com maior número de votos.

Parágrafo único. Em caso de empate, o(a)
candidato (a) com maior idade cronológica será
proclamado(a) vencedor(a).

Art. 33° - Ao final da apuração será elaborado
mapas de apuração dos votos e lavrada a ata
padrão pela Comissão Eleitoral, contendo, dentre
outros fatos, as irregularidades ou pedidos de
impugnação, com a respectiva decisão, que será
encaminhada pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Amapá - CEPC AP e pelo CPTB, ao
Secretário Estadual de Cultura e ao Governador
do Estado para a imediata nomeação dos(as)
eleitos(as).

Art. 34° - Quaisquer outras questões relativas às
eleições, não previstas neste Regulamento, serão
objeto de análise e decisão pela Comissão
Eleitoral, respeitado o art. 17 deste Regulamento.

que:

I. Compete ao(à) candidato(a) levar ao
conhecimento de seu(ua) representante/fiscal, na
íntegra, os termos do presente Regulamento;

II. Compete ao representante do(a) candidato(a)
conhecer a norma eleitoral.

OBS: Os debates entre os candidatos ocorrerão
nas datas e horários marcados pelaq Comissão do
segmento do Teatro

Art. 19-0 exercício da fiscalização será pautado
no respeito pessoal, na ética e no bom senso.

Art. 20 - Não será permitido à fiscalização, em
hipótese alguma, perturbar a ordem e o
andamento normal dos trabalhos da Comissão
Eleitoral.

REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÃO DE
REPRESENTANTE DO SEGMENTO DA
LITERATURA PARA O CONSELHO DE
CULTURA DO AMAPÁ

A Comissão Eleitoral do segmento da
literatura para a eleição do Conselho Estadual
de Cultura, no biénio 2019-2021, eleita em
reunião da categoria,

§1°. Fica a cargo da comissão eleitoral tomar as
providências cabíveis quanto ao descumprimento
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RESOLVE: a)Credenciamento de candidatos, fiscais e
eleitores: de 03 de abril de 2019até 26 de abril de
2019;

c) Registro da sua atividade em gravações
audiovisuais (coberturas televisivas ou
feitas por canais de YouTube ou, ainda
registros informais) ou apenas áudio
(cobertura radiofónica) em que seja
possível a identificação da data, sendo
que, no caso de gravações publicadas na
internet, é válida a identificação por meio
de texto (descrição, legenda, matéria, etc)
que a acompanhe no local de sua
publicação (site do jornal, blog, YouTube,
Facebook e congéneres);

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

b(Análise de Credenciamentos e Candidaturas: 29
de abril a 03 de maio de 2019;Art. 1* - A eleição é para a escolha do membro

titular do segmento da literatura que ocupará uma
cadeira no Conselho Estadual de Cultura, por um
mandato de 02 (dois) anos, correspondente ao
biénio 2019-2021.

c)Apresentação de Recursos: de 06 e 07 de maio
de 2019;

d)Homologação das candidaturas e do
credenciamento, já com análise final de possíveis
recursos e com a apresentação da lista oficial do
segmento de literatura: Dia 08 de maio de 2019;

Art. 2° - No segmento da literatura, é considerado
apto a votar e ser votada a pessoa com idade
igual ou superior a 16 anos, que sejaescritora de
obras literárias e/ou escritora dramaturga e/ou
contadora de história que tenha publicações
autorais e/ou dedamadora.

d) Comprovante de partidpações em eventos
divulgando sua produção literária;

e) Registro de participação em antologias,
concursos, premiações e congéneres;

e) Debate entre os Candidatos: dia 11de maio de
2019, às 17 horas;

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO f) Registro, certificado ou monções de

ministração, organização ou participação
como apoio de oficinas, workshops,
seminários, debates e palestras com
temática literária, saraus e espetáculos
poéticos, exposições literárias, contação
de história e apresentações literárias
(como dedamação, entrevista, contação e
afins) transmitidas por rádio, televisão ou
internet;

f)Processo Eleitoral: dia 26 de maio de 2019.

Art. 3o - Para se habilitarcomo eleitor, o
artistadeve comprovara sua experiência na
produção e/ou atuação literária no período
correspondente, no mínimo,a 2 (dois) anos,
excluindo-se 2019.

§ 1°0 credenciamento presencial de eleitores e o
registro de candidaturas serão feitos pela
Comissão Eleitoral do segmento de Literatura, nos
dias, horários e local abaixo discriminados:
Dias: 03 a 05 de abril, 08 a 12 de abril, 15 a 19 de
abril e 22 a 26 de abril.
Horário: de 09:00 até 12:00 e de 15:00 até 17:00.
Local. Conselho Estadual de Política Cultural.

Art. 4o - Para se habilitarcomo candidato, o artista
deve comprovar a sua experiência na produção
e/ou atuação literária no período correspondente,
no mínimo, a5 (cinco) anos, excluindo-se 2019. § 1*A data de publicação e/ou participação está

sujeita à análise da Comissão Eleitoral, em
processo transparente e totalmente acessível, com
registro em ata, considerando-se válidas para este
processo eleitoral apenas aquelas
correspondentes até o ano de 2018.

§ 2°0 credenciamento online de eleitores e o
registro de candidaturas serão feitos por meio de
formulário eletrónico, cujo link será divulgado no
site www.cepc.ap.gov.br e onde mais for possível.

§ 3°Após o prazo de inscrição de fiscais, eleitores
e candidatos e obedecidos os prazos de recurso,
não será acrescido nome algum na lista oficial do
segmento de literatura.

Art. 5o - Os documentos obrigatórios no ato da
inscrição para ambos, candidato e eleitor são:

a) Formulário de inscrição assinado (Anexo 1);

b) Portfolio ou currículo com comprovante de
experiência de acordo com o tempo de
experiência para eleitor ou candidato;

c) Cópia do CPF, RG e comprovante de residência
atualizado (últimos 3 meses).

§ 2°0 solicitante pode acrescentar quantos
comprovantes julgar necessários.

CAPÍTULO V
DAS SEÇÕES ELEITORAISCAPÍTULO IV

DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCE Art. 10 - As seções eleitorais funcionarão na sede
do Conselho Estadual de Política Cultural, ou em
local designado pelo CEPC/AP, em dias e horários
estabelecidos conforme cronograma anexo ao
Regulamento Geral.

Art. 8° - São formas de experiência na produção
e/ou atuação literária:

§ 1°A inscrição será efetuada tanto
presencialmente(os documentos devem vir em
envelope lacrados, abertos exclusivamente pela
comissão eleitoral, sendo o envelope lacrado logo
em seguida e rubricado pelo solicitante e pela
comissão eleitoral), quanto eletronicamente
(preenchimento de formulário online com
anexação de escaneamentos e imagens de
captura de tela, se necessário).

§ 2° Se a inscrição for recebida pela secretaria do
Conselho de Cultura, os documentos devem vir
em envelope lacrado para serem conferidos pela
Comissão Eleitoral posteriormente.

a) Publicação de obraque se encaixe em
algum gênero textualartístico-literário
(conto, crónica, poema, romance, novela,
etc.Jem veículo impresso(fanzine, livro,
revista, jornal ou outro, incluindo-se os
artesanais) individual ou coletiva
(coletânea, antologia);

CAPÍTULO VI
DAS URNAS ELETRÓNICAS

Art. 11 - A Comissão Eleitoral, preferencialmente,
optará por urnas eletrónicas, caso haja
disponibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral.

b) Ministração, organização ou participação
como apoio de oficinas, workshops,
seminários, debates e palestras com
temática literária, saraus e espetáculos
poéticos, exposições literárias, contação
de história e apresentações literárias
(como dedamação, entrevista, contação e
afins)transmitidas por rádio, televisão ou
internet;

Parágrafo único: Em caso de indisponibilidade de
urnas eletrónicas, as cédulas eleitorais e demais
documentos inerentes ao processo eleitoral serão
confecdonados e distribuídos exclusivamente pelo
Conselho Estadual de Política Cultural do Estado
do Amapá- CEPC/ AP.

§ 3°no caso de publicações em ambiente virtual
(blog, site ou redes sociais como Twitter,

congéneres),
comprová-las

Facebook e
CAPÍTULO VII

DOS FISCAIS DE APURAÇÃO
oscandidatos/eleitorespoderão
mediante a sua impressão, no caso de portfólio,
indicação do seu endereço eletrónico (o link), no
caso de currículo, ou print screen (captura de tela)
e os respedivos links de acesso para a
verificação, no caso de inscrição online.

c) Publicação de obra que se encaixe em
algum gênero textual artístico-literário
(conto, crónica, poema, romance, novela,
etc) em ambiente virtual (e-book; revista
eletrónica; rede sodal como Facebook,
Twitter, Instagram e congéneres;
plataformas de publicação como Wattpad
e similares) individual ou coletiva
(coletânea, antologia);

d) Outros processos de produção e atuação
literária passíveis de comprovação
material.

Art. 12
objetivando a garantia do cumprimento dos termos
do Regulamento Geral e deste Regulamento, sob
sua(s) responsabilidade(s) e expensas, fiscalizar
os trabalhos da Comissão Eleitoral durante o
processo de apuração dos votos, observando-se
que:

Os(As) candidatos(as) poderão,

§ 4° caso seja disponibilizada pelo TRE a lista dos
artistas do segmento literário que se cadastraram
como eleitores no ano de 2017, aqueles que nela
constarem poderão comprovar a sua experiência -
tanto para o registro como eleitor, quanto para
como candidato
documentação correspondente aos anos de 2017
e 2018.

I - O(A) candidato(a) poderá indicar para esse fim
até 2 (dois) representantes/fiscais seus para atuar
em todo o processo de apuração, sendo um
destinado para o período da manhã e outro para o
da tarde;

apresentando apenas a

Art. 9 - São formas de comprovante de
experiência na produção e atuação literária:

Art. 6o - A Comissão Eleitoral entregará, no ato
da inscrição, o seu comprovante. II - O representante/fiscal do(a) candidato(a)

deverá ser, necessariamente, participante ativo do
respectivo segmento.

Art. 13 - A indicação do representante/fiscal, para
o fim previsto no artigo anterior, será feita pelo(a)
candidato(a) à Comissão Eleitoral até 5 (cinco)
dias antes da data das Eleições, observando-se
que:

a) Registro impresso da obra, sendo que, em
caso de livro com ISBN, deve-se anexar a
cópia da folha que contém os dados
Internacionais de Catalogação na
Publicação. No caso de livro sem ISBN,
anexa-se a cópia da folha contendo dados
bibliográficos da produção;

Parágrafo único: no caso da inscrição online, o
comprovante será enviado, em até 5 (cinco) dias
úteis para o e-mail indicado pelo eleitor/candidato.

CAPÍTULO III
DAS DATAS IMPORTANTES AO PLEITO

Art. 7° - As eleições serão regidas pelo
cronograma abaixo, de acordo com o
Regulamento Eleitoral Geral do Conselho Estadual
deCultura e suas normas complementares:

b) Registro da sua atividade em matérias de
jornais impressos ou eletrónicos com data
visível;

I - Compete ao(à) candidato(a) levar ao
conhecimento de seu(ua) representante/fiscal, na
íntegra, os termos do presente Regulamento;
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II - Compete ao representante do(a) candidato(a)
conhecer a norma eleitoral.

interferência de órgão estatal, que será
responsável pela elaboração e publicação de um
edital via Diário Oficial do Estado ou outro veículo
de comunicação impresso, e no quadro de avisos
e sítio do CEPC/AP, bem como pelo comprimento
deste regimento.

Art. 27 - Será declaradoeleitoo(a) candidato(a)
com o maior número de votos.

Art. 14-0 exercício da fiscalização será pautado
no respeito pessoal, na ética e no bom senso.

Parágrafo único: Em caso de empate, o(a)
candidato (a) com a maior idade cronológica será
proclamado(a) vencedor(a).

Art. 28 - Ao final da apuração, serão elaborados
mapas de apuração dos votos e lavrada a ata
padrão pela Comissão Eleitoral, contendo, dentre
outros fatos, as irregularidades ou pedidos de
impugnação, com a respectiva decisão, que será
encaminhada pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Amapá - CEPC AP e pelo CPTB, ao
Secretário Estadual de Cultura e ao Governador
do Estado para a imediata nomeação do(a)
eleito(a).

Art. 15- Não será permitido à fiscalização, em
hipótese alguma, perturbar a ordem e o
andamento normal dos trabalhos da Comissão
Eleitoral.

Das Atribuições

Art. 4o. Compete à Comissão Eleitoral do
segmento música:

I. Conduzir a execução e a coordenação geral do
processo eleitoral, conforme estabelecem os
prazos constantes do Anexo deste Regulamento;

II. Elaborar o Regimento Eleitoral específico e o
Edital de Convocação das Eleições, com a devida
publicação via Diário Oficial do Estado ou outro
veículo de comunicação impresso, bem como no
quadro de avisos e sítio (www.cepc.ap.gov.br) do
CEPC/AP;

III. Elaborar e divulgar aos (às) participantes todos
os demais comunicados referentes ao processo
eleitoral, dando-lhes publicidade no DOE ou outro
veículo de comunicação impresso, site
(www.cepc.ap.gov.br) e quadro de aviso do
CEPC, devendo serem obedecidos os prazos
constantes do Anexo deste Regulamento;

IV. Receber, examinar e homologar os
requerimentos de inscrição de candidatos (as) e
de eleitores/delegados (as), e toda a
documentação pertinente, podendo, ainda, fazer
exigências e impugnar registros e documentos;
V. Consultar o CEPC sobre os (as) candidatos (as)
acerca de eventual situação de incompatibilidade
para o exercício da função para a qual se
candidatou;

VI. Comunicar formalmente e imediatamente aos
(às) candidatos (as) toda e qualquer irregularidade
detectada na documentação apresentada;

VII. Impugnar, se necessário, as inscrições de
candidatos (as) e de eleitores (as) que não
cumprirem as regras deste Regulamento e do
Edital das Eleições;

§ 1° Fica a cargo da comissão eleitoral tomar as
providências cabíveis quanto ao descumprimento
do caput deste artigo.

§ 2° 0(A) fiscal faltoso(a) fica automaticamente
excluído(a) da apuração.

Art.29 - Quaisquer outras questões relativas às
eleições, não previstas no Regulamento Eleitoral
Geral ou neste Regulamento, serão objeto de
análise e decisão pela Comissão Eleitoral,
respeitado o art. 17 do Regulamento Eleitoral
Geral.

CAPÍTULO VIII
DA VOTAÇÃO

Art.16-0 voto é secreto.

Art. 17 -Somente poderão votar agentes culturais,
com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos,
em dia com a sua obrigação eleitoral, residentes
no Estado do Amapáe previamente credenciados
conforme o prazo constante neste Regulamento.

Art. 30 - A Comissão Eleitoral do segmento
literário extinguir-se-á automaticamente tão logo
tenha concluído os seus trabalhos.

Art. 31 -A validação do processo eleitoral setorial
está condicionada ao cumprimento doArt. 18 -A eleição será direta e em 2 (dois) turnos.

Art. 19 - Os (As) candidatos(as), os membros da
comissão eleitoral, bem como os fiscais, são
eleitores(as) natos.

Regulamento Eleitoral Geral e deste Regulamento,
bem como á participação de pelo menos 01 (um)
conselheiro de cultura indicado pelo CEPC/AP,
nos termos do §1° do art. 3o do Regulamento
Eleitoral Geral.Art. 20 - Cada eleitor(a) votará uma única vez para

a cadeira do segmento literário do CEPC/AP.
Macapá-AP, 25 de março de 2019.

Art. 21 - 0(A) eleitor(a) deverá identificar-se
através de documento oficial com foto (RG, CNH,
CTPS, carteira de ordem, profissional, sindical ou
congénere) que lhe permita o acesso à sala de
votação.

ÚM- So'rtK Ol/i/kS
LENO SERRA CALLINS

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL
DO SEGMENTO DA LITERATURA

CAPÍTULO IX
DA APURAÇÃO

RONILSON DA SILVA MEDEIROS
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO

ELEITORAL DO SEGMENTO DA LITERATURA

06ÿArt. 22 - Compete à Comissão Eleitoral na
apuração:

I - Por seu Presidente, dirigir os trabalhos de
apuração de votos;

VIII. Homologar a inscrição dos (as) candidatos
(as) e de eleitores (as) que tenham atendido todos
os requisitos e exigências contidas neste
Regulamento;k dp, cÿ)t Il/fl Go7\-2t%tfi

DANILA GONZAGA OT) IX. Comunicar formalmente aos (às) candidatos
(as) os registros cujas inscrições tenham sido
homologadas, bem como o respectivo número de
ordem atribuído por sorteio com a participação de
todos (as) os (as) concorrentes ao pleito eleitoral,
fixando-os em local de fácil visualização para os
(as) eleitores (as);

X. Imediatamente após a apuração dos votos,
homologar o resultado final da eleição aos (às)
candidatos (as), e divulgar o referido resultado
com o nome dos (as) eleitos (as), bem como o
total de votos conferidos a cada candidato (a),
votos nulos, brancos e abstenções;

XI. Submeter imediatamente ao (à) Presidente da
Comissão Eleitoral, para apreciação, as dúvidas
suscitadas em relação ao processo eleitoral, com
manifestação fundamentada e conclusiva da
Comissão Eleitoral, com base neste Regulamento;

XII. Formar processo único com toda
documentação recebida e expedida, relativa ao
processo eleitoral, numerada sequencialmente, a
ser conservada pelo CEPC;

XIII. Decidir sobre quaisquer outras questões
referentes ao processo eleitoral;

XIV. Cumprir e fazer cumprir o presente
regulamento geral e as demais normas vigentes;

XV. A Comissão Eleitoral se extinguirá
automaticamente e imediatamente após o
resultado das eleições.

XVI. Resolver os casos omissos
CAPÍTULO II

Dascondições gerais de participação de

SECRETÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO

SEGMEÿgQA LITERATURA
II - Apreciar eventual pedido de impugnação
apresentado por fiscal de qualquer dos segmentos
ou de candidato(a);

III - Elaborar mapas de apuração dos votos e atas
contendo, dentre outros fatos, as irregularidades
ou pedidos de impugnação, com a respectiva
decisão;

IV - Dispensar tratamento isonômico aos fiscais
Art. 23 - A apuração será feita pela comissão
eleitoral do segmento literário e pelo Conselho
Estadual de Política Cultural do Estado do Amapá

pelo CPTB, imediatamente depois de encerrada
a votação.

Parágrafo único: A Comissão Eleitoral indicará o
local, as datas e horários de votação (conf. Anexo
do Regulamento Geral) e apuração (que será
imediata ao término das eleições), divulgando
essas informações pelo site www.cepc.ap.qov.br e
no quadro de avisos do CEPC/APcom, no mínimo,
5 (cinco) dias de antecedência ao do início da
apuração.

Art. 24 - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de
realizar a abertura e a contagem dos votos da
urna, especificando os votos recebidos por cada
candidato(a), votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.

Art. 25 - Serão considerados votos nulos cédulas
que apresentem dissonância com o objetivo do
Regulamento Eleitoral Geral e deste Regulamento.

Art. 26 - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleição imediatamente após
o fechamento das umas

HAMILTON ANTUNES
SUPLENTE DA COMISSÃO ELEIJÇRAL DO

SEGMENTO Di A

LUIZ ALBERTO GUEDES
SUPLENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO

SEGMENTO DA LITERATURA

e REGIMENTO DAS ELEIÇÕES CEPC/AP E CPTB
BIÉNIO 2019/2021

CAPÍTULO I

Das disposições preliminares

Art. 1o - A eleição dos (as) representantes dos
segmentos culturais para o Conselho Estadual de
Política Cultural - CEPC/AP e Conselho de Pauta
do Teatro das Bacabeiras - CPTB, observará,
obrigatoriamente, os dispositivos deste Regimentc
Eleitoral, as Leis n° 2.137/2017 (regulamentação
do Sistema Estadual de Cultura do Estado dc
Amapá) e 911/2005 (criação do Conselho
Estadual de Política Cultural), e Decreto n.
220/2006 (Regimento Interno do CEPC/AP, antigo
CONSEC/AP); Leis n°_ (Criação do Teatro das
Bacabeiras) e Decreto n° _ (Regimento Interno
do Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras -
CPTB).

Art. 2° A eleição será dirigida pela Comissão
Eleitoral, formada por 05 membros, eleitos
democraticamente pela plenária, sem qualquei
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eleitores e candidatos nas eleições no
segmento música

Art. 5”. No ato da inscrição de eleitores (as) e
registro de candidaturas ao processo eleitoral será
efetuada individualmente conforme as normas
deste Regimento, além de obedecer às demais
regras estabelecidas pela comissão eleitoral do
segmento música.

Parágrafo único. As entidade/instituição da
sociedade civil organizada, tal qual movimento,
coletivos, associações e federações, e ainda
artistas do segmento música, poderão
requererregistro de candidatura.

h) Declaração de que representa a entidade em
atividade no mínimo 02 (dois) anos no
segmento em que irá se candidatar, conforme
modelo apresentado no Anexo IV;

§ 2o. A análise das inscrições/credenciamento, e
das candidaturas e a relação preliminar de
eleitores e candidatos aptos ocorrerão no dia 29
de abril a 03 de maio de 2019.

candidato (a) à Comissão Eleitoral até 5 (cinco)
dias antes da data das Eleições, observando-se
que:

I. Compete ao (à) candidato (a) levar ao
conhecimento de seu (ua) representante/fiscal, na
íntegra, os termos do presente Regimento;

II. Compete ao representante do (a) candidato (a)
conhecer a norma eleitoral.

§ 3o. Apresentação de recursos ou impugnação de
inscrição de eleitores (as) e o registro de
candidatura ocorrerão nos dias 06 e 07 de maio de
2019.

Art. 17 - O exercício da fiscalização será pautado
no respeito pessoal, na ética e no bom senso.

Art. 18 - Não será permitido à fiscalização, em
hipótese alguma, perturbar a ordem e o
andamento normal dos trabalhos da Comissão
Eleitoral

CAPÍTULO VCAPITULO III
Da Campanha Eleitoral

Art. 9o. É facultada ao (à) candidato (a) a
realização de campanha eleitoral, após a
confirmação de sua candidatura.

Art. 10. Durante a campanha o CEPC e o CPTB
divulgarão, pelo seu site ou por outros meios, as
informações relativas ao currículo do (a) candidato
(a) e sua proposta de trabalho, de acordo com
formatação preestabelecida, vedada a distinção de
tratamento entre candidatos (as).

Dos Documentos eleitores (as) Individual

Art. 6o. O prazo para credenciamento de eleitores
(as) individuais e registro de candidaturas ao
Conselho Estadual de Cultura do Amapá e ao
Conselho de Pauta do Teatro das Bacabeiras,
ocorrerá no dia 03 à 26 de abril de 2019.

§1°. Fica a cargo da comissão eleitoral tomar as
providências cabíveis quanto ao descumprimento
do caput deste artigo.

§2°. O (A) fiscal faltoso (a) fica automaticamente
excluído da apuração.

Parágrafo único. As inscrições de eleitores (as)
individuais e registro de candidatos (as) ocorrerão
exclusivamente na sede do Conselho Estadual de
Política Cultural, na Av. ProP Cora de Carvalho, n°
1842 -Centro, no horário das 9hs:00 às 12hs:00-
das 14hs:00 às 17hs:00.

CAPÍTULO IX

Da votação

Art. 19. O voto será direto e secreto.Art. 11. O CEPC/AP não incorrerá em custos de
campanha dos (as) candidatos (as).

Art. 12. A comissão eleitoral oportunizará o debate
entre os candidatos na sede do Conselho Estadual
de Política Cultural, situado na Av. ProP Cora de
Carvalho, n° 1842 -Centro. Para os candidatos ao
CEPC/AP,o debate ocorrerá na data de 17 de
maio de 2019 às 19hs: 00. E para os candidatos
ao CPTB no período de 18 de maio de 2019 - ás
19hs: 00.

Art. 20. Somente poderão votar músico individual,
com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos,
em dia com a sua obrigação eleitoral, residente no
Estado do Amapá, e previamente credenciado
conforme o prazo constante neste regimento

Art. 21. A eleição será direta e em um único turno.

Art. 22. Os (As) candidatos (as) são eleitores (as)
natos.

Art. 7o. Será obrigatória a inscrição prévia do (a)
eleitor (a) ou do (a) candidato (a), com o
preenchimento do formulário específico e a
entrega do envelope contendo as seguintes cópias
de documentos para validação:

I- Cópia do RG;
II- Cópia do CPF;
III- Título de Eleitor;
IV- Declaração assinada do eleitor individual

de que atua ou atuou em atividade
continuado no prazo de 02 (dois) anos no
segmento música, conforme modelo no
Anexo I;

V- Declaração assinada que atuou na
atividade continuada pelo período de no
mínimo 05 (cinco) anos para candidato (a),
conforme modelo no Anexo II;

VI- (Comprovante de atuação na área através
de portfolio,vídeos, fotos via (facebook,
instagram e twitter), matéria de jornal,
catálogos de exposições);

CAPÍTULO IV

Parágrafo único O (a) candidato (a) se obriga ao
debate cortês e respeitoso para com os seus
pares e eleitores (as), cujas regras deverão ser
estabelecidas pela Comissão do segmento
respectívo.

Art. 23. Cada eleitor (a) votará uma única vez e em
um único segmento para a eleição do CEPC/AP,
bem como uma única vez para o Conselho de
Pauta do Teatro das Bacabeiras.

Art. 24. O (A) eleitor (a) deverá identificar-se
através de documento com foto (RG, ou CNH, ou
CTPS, ou Carteira Profissional de Classe) que lhe
permita o acesso à sala de votação.

CAPÍTULO X

CAPÍTULO VI

Das seções eleitorais

Art. 13. As seções eleitorais funcionarão na sede
do Conselho Estadual de Cultura, ou em local
designado pelo CEPC/AP, em dias e horários
estabelecidos conforme estabelecido neste
regimento.

Da apuração

Art. 25. Compete à Comissão Eleitoral na
apuração:

I. Por seu (ua) Presidente, dirigir os trabalhos de
apuração de votos;

II. Apreciar eventual pedido de impugnação
apresentado por fiscal de qualquer dos segmentos
ou de candidato (a);

III. Elaborar mapas de apuração dos votos e atas
contendo, dentre outros fatos, as irregularidades
ou pedidos de impugnação, com a respectiva
decisão;

Do registro da candidatura CAPÍTULO VII

Art. 8o. Os (As) candidatos (as) ao CEPC e ao
CPTB devem requerer a sua intenção de participar
do referido pleito à Comissão Eleitoral através de
requerimento, conforme anexo III, juntando, para
tanto, cópia dos documentos a seguir
relacionados:

Das Umas Eletrónicas

Art. 14. A Comissão Eleitoral, preferencialmente,
optará por umas eletrónicas, caso haja
disponibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Parágrafo único. Em caso de indisponibilidade de
umas eletrónicas, as cédulas eleitorais e demais
documentos inerentes ao processo eleitoral serão
confeccionados e distribuídos exclusivamente pelo
Conselho Estadual de Política Cultural do Estado
do Amapá-CEPC/ AP.

I- Ficha de inscrição devidamente preenchida;
II- Documento de identificação com foto;
III- CPF
IV- Título de Eleitor e comprovante de quitação
com a Justiça Eleitoral da ultima eleição;
V- Comprovante de residência atualizado;
VI- Certidão negativa criminal (estadual e federal);
VII- Comprovantes do período de atividade cultural
relacionada a música (observar a alinear)

§ 1o
entidades/instituição
organizada, tal qual movimento, coletivos,
associações e federações relacionada a música
deverão apresentar:

a) Cópia de RG e CPF do representante da
entidade;

b) Comprovante de endereço da entidade (ou
do representante se a entidade não possuir
sede);

c) Atos constitutivos da entidade/instituição tais
como Estatuto, Ata, Contrato Social.

d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e Estaduais.

e) Certificado de regularidade do FGTS. ...
f) Certidão Negativa de Débito Estadual.
q) Certidão negativa INSS

IV. Dispensar tratamento isonômico aos fiscais

Art. 26 - A apuração será feita pela comissão
eleitoral e pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Estado do Amapá e pelo CPTB,
imediatamente depois de encerrada a votação.

Parágrafo único A eleição do (a) Conselheiro (a)
Política Cultura - CEPC/AP e Conselheiro de
Pauta do Teatro das Bacabeiras - CPTB, será
realizada na Escola Estadual Professor Gabriel de
Almeida Café - Av Fab, n°91 - Bairro Central no
dia 26 de maio de 2019 (domingo) das 9h às 19h e
apuração (que será imediata ao término das
eleições), divulgando essas informações pelo site
www.cepc.ap.gov.br, e no quadro de avisos do
CEPC/AP e do Teatro, no mínimo, com 5 (cinco)
dias de antecedência ao do início da apuração

Art 27 - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de
realizar a abertura e contagem dos votos da urna,
especificando os votos recebidos por cada
candidato (a), votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.

CAPÍTULO VIII

Dos Fiscais da Apuração

Art. 15. Os (As) candidatos (as) poderão,
objetivando a garantia do cumprimento dos termos
deste
responsabilidade(s) e expensas, fiscalizar os
trabalhos da Comissão Eleitoral durante o
processo de apuração dos votos, observando-se
que:

I. O (A) candidato (a) poderá indicar para esse fim
até 2 (dois/duas) representantes/fiscais do
segmento música, para atuar em todo o processo
de apuração;
II. O representante/fiscal do (a) candidato (a)
deverá ser, necessariamente, participante ativo dc
respectívo segmento.

Art. 16 A indicação do representante/fiscal, para o
fim previsto no artigo anterior, será feita pelo (a)

Para fins os representantes de
da sociedade civil sua(s)Regulamento, sob
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deverá atuar apenas na condição de
observador(a), prestando assistência ao processo
eleitoral e com o compromisso de elaborar e
apresentar relatório de todo o processo ao final do
pleito

Art. 28 - Serão considerados votos nulos cédulas
que apresentem dissonância com o objetivo deste
Regimento.

Art. 29 - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleição imediatamente após
o fechamento das umas.

CAPÍTULO II
Do prazo

Art. 6o- O prazo de credenciamento para os
eleitores e registro de candidaturas ao Conselho
Estadual de Cultura do Amapá obedecerá ao
cronograma do Capitulo VI.
CAPÍTULO III
Das seções eleitorais
Art. 7o- As seções eleitorais funcionarão na Escola
Estadual Gabriel de Almeida Café - CCA, em dias
e horários estabelecidos conforme cronograma no
Capitulo VI.

CAPÍTULO IV
Da Campanha

Art. 8o- É facultada ao(à) candidato(a) a realização
de campanha eleitoral, após a confirmação de sua
candidatura.

Art. 2o - A eleição para escolha do representante
do segmento de Audiovisual para o Conselho de
Cultura - CONSEC que ocupará uma cadeira por
um mandato de 02 (dois) anos no biénio
2019/2021, observará os dispositivos deste
Regimento Eleitoral e da Lei Estadual n° 911 de 22
de Abril de 2005, além das regulamentações deste
conselho

Art. 30 - Serão declarados eleitos (as) os (as)
candidatos (as) com maior número de votos.

Parágrafo único. Em caso de empate, o (a)
candidato (a) com maior idade e maior experiência
no ramo da música, será proclamado (a) vencedor
(a).

§1°. Os membros titulares da Comissão eleitoral
são inelegíveis para o cargo de Conselheiro(a)
Estadual de Cultura do Amapá

§ 2o. Os agentes culturais do segmento
Audiovisual devem requerer inscrição para
delegado votante.

Art. 31 - Ao final da apuração será elaborado
mapas de apuração dos votos e lavrada a ata
padrão pela Comissão Eleitoral, contendo, dentre
outros fatos, as irregularidades ou pedidos de
impugnação, com a respectiva decisão, que será
encaminhada pelo Conselho Estadual de Política
Cultural do Amapá - CEPC AP e pelo CPTB, ao
Secretário Estadual de Cultura e ao Governador
do Estado para a imediata nomeação dos (as)
eleitos (as).

Art. 32 - Quaisquer outras questões relativas às
eleições, não previstas neste Regimento, serão
objeto de análise e decisão pela Comissão
Eleitoral, respeitado o art. 17 deste Regulamento.

Art. 33 - A Comissão Eleitoral extinguir-se-á
automaticamente tão logo tenha concluído os seus
trabalhos.

Art. 9o- Durante a campanha o CEPC e o CPTB
divulgarão, pelo seu site ou por outros meios, as
informações relativas ao currículo do(a)
candidato(a) e sua proposta de trabalho, de
acordo com formatação preestabelecida, vedada a
distinção de tratamento entre candidatos(as).

Art. 10o- O CEPC/AP não incorrerá em custos de
campanha dos(as) candidatos(as).

Art. 11o- Os(As) candidatos(as) obrigar-se-ão à
participação em debate a ocorrer na sede do
CEPC/AP, sob pena de exclusão de participação
nas eleições na hipótese de falta sem a
justificativa
documentalmente

Art. 3o - O voto é secreto

Art. 4° - Somente poderá votar o(a) delegado(a)
inscrito(a) com idade igual ou superior a 16
(dezesseis) anos, residente no Estado do Amapá
e previamente credenciado(a).

§ 1o. A solicitação de credenciamento de
candidatos(as) ao processo eleitoral será efetuada
conforme normas estabelecidas pela comissão
eleitoral do audiovisual, somente na sede do
Conselho Estadual de Cultura, no endereço Av.
Cora de carvalho, n° 0097, no horário comercial,
nos dias estabelecidos conforme o cap.VI, art.18,
alínea C.

devidamente comprovadaArt. 34 - A validação dos processos eleitorais
setoriais está condicionada ao cumprimento do
presente regimento, bem como à participação de
pelo menos 01 (um) conselheiro de cultura
indicado pelo CEPC/AP, nos termos do §1° do art.
3o deste Regulamento.

Parágrafo único. O(A) candidato(a) se obriga ao
debate cortês e respeitoso para com os seus
pares e eleitores(as), cujas regras deverão ser
estabelecidas pela Comissão do segmento
respectivo.

CAPÍTULO V
Das eleições

§ 2o. No ato da inscrição/credenciamento do(a)
eleitor(a)/delegado(a) ou do(a) candidato(a), o(a)
responsável por esta deverá fazer a juntada de

RG, CPF, Título de Eleitor e de documento
comprobatório do exercício de atividade
continuada pelo período de, no mínimo, os últimos
05 (cinco) anos para candidato(a), e para
eleitor(a)/delegado(a) o prazo mínimo dos últimos
02 (dois) anos anteriores à eleição.

§ 3o. Toda entidade, movimento, coletivo,
associação e federação organizada, bem como
artistas, produtores(as) e técnicos(as) da cadeia
produtiva da cultura e das artes poderão requerer
inscrição individual de delegados(as) votantes
mediante cumprimento de edital específico,
ficando vedada a indicação de inscrição por meio
de lista ou qualquer outro tipo de mecanismo,
coletivos ou individuais ligados à órgão estatal.

TÍTULO XI

Da vigência do Regimento

Art. 35 - Este regimento entrará em vigor na data
de sua publicação revogada todas as disposições
em contrário.

Art. 12o- O voto eletrónico ou cédulas eleitorais e
demais documentos inerentes ao processo
eleitoral serão confeccionadas e distribuídas
exclusivamente pelo Conselho Estadual de Cultura
do Amapá - CONSEC/ AP, a comissão eleitoral e
em parceria com o Tribunal Regional eleitoral -
TRE.

Macapá, 27 de março de 2019.

Rodrigo Guarino dos Reis
Presidente da Comissão Eleitoral

Presidente

Parágrafo único: A Comissão Eleitoral poderá
optar por urnas eletrónicas, caso haja
disponibilidade do Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 13° - Cada eleitor(a) votará apenas 01 (uma)
vez para o Conselho Estadual de Cultura do
Amapá -CONSEC/ AP.

§ 4o- A inscrição individual realizada por instituição
deverá ser obrigatoriamente acompanhada de
carta de anuência, cujo modelo será emitido pelo
CEPC/AP e disponibilizado às comissões,

assinada

Joÿuíoÿ 'XX
J Jeconias da Silva Soares

W4
Vice- presidente da Comissão Eleitoral § 1°. A Comissão Eleitoral identificará os números

dos(as) candidatos(as) de acordo com a ordem de
inscrição e os fixará em local de fácil visualização
para os eleitores.

pelo(a)devidamente
eleitor(a)/delegado(a).

§ 5o. A comissão Eleitoral é delegada nata para o
referido pleito.Leonardo Ferreira Trindade

Secretário ,

Carlos Augusto Morais Silva de Oliveira Junior

§ 2°: O(A) eleitor(a), antes de receber autorização
para ir à cabine eleitoral ou a cédula única emitida
pela Comissão Eleitoral, devidamente rubricada,
deverá identificar-se através de documento com
foto que lhe permita o acesso à urna de votação.

CAPÍTULO V
Da apuração

Art.14° - A apuração será feita pela comissão
eleitoral, pelo Conselho Estadual de Cultura do
Amapá — CONSEC/ AP e um(a) fiscal de cada
candidato(a) imedíatamente depois de encerrada a
votação.

Art. 15° - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de
realizar a abertura e contagem dos votos da urna
especificando os votos recebidos por cada
candidato(a), votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.

Art. 16° - Serão considerados votos nulos os votos
eletrónicos ou
dissonância com o objetivo deste Regulamento
Eleitoral.

§ 6o. Os(as) candidatos(as) ao Conselho Estadual
de Cultura do Amapá deverão oficializar sua
intenção de participar do pleito à Comissão
Eleitoral, através de ofício apresentado no ato da
inscrição, juntamente com original e copias dos
documentos com foto:
a) Ficha de inscrição;
b) Documento de identificação com foto;
c) CPF
d) Título de Eleitor com domicílio no Estado do
Amapá e comprovante de quitação com a Justiça
Eleitoral;
e) Comprovante de residência atualizado;
f) Certidão negativa criminal (estadual e federal);
g) Comprovantes do período de atividade cultural.

Membro Suplente

REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÃO DE
REPRESENTANTES
AUDIOVISUAL PARA O CONSELHO DE
CULTURA.

DO SEGMENTO

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1o - A eleição será dirigida por Comissão
Eleitoral específica, formada por membros do
segmento do audiovisual legalmente representado
no CEPC/AP, cujos membros, no total de 05
(cinco), deverão ser eleitos democraticamente pelo
segmento respectivo, sem qualquer interferência
de órgão estatal.

§ 1o - Deverá fazer parte da respectiva Comissão
01 (um(a)) conselheiro(a) de cultura de segmento
distinto, indicado(a) pelo CEPC/AP, o(a) qual

§ 7o Os(As) candidatos(as) tornam-se
automaticamente eleitores(as) do referido
segmento.

Art. 5°- A eleição será no dia 26 de maio de 2019
(domingo), no horário de 09h00min às 19h00min,
na Escola Estadual Gabriel de Almeida Café -
CCA

cédulas que apresentarem
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Art. 17° - Será declarado eleito(a) o(a)
candidato(a) com maior número de votos DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO PARA

ELEIÇÃO DO
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL
CAPOEIRISTICA, PARA
COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE
POLÍTICA CULTURAL (CEPC)
-BIÉNIO 2019/2021.

- Certificados e/ou declarações de participação em
festivais, filmagens, reportagens que tenha
produzido ou participado;Parágrafo único: Em caso de empate, o(a)

candidato(a) com maior idade cronológica será
proclamado(a) conselheiro(a).

Art. 18° - Ao final da apuração será lavrada uma
ata padrão pela Comissão Eleitoral, que será
encaminhada pelo Conselho Estadual de Cultura
do Amapá - CONSEC/ AP ao Secretário Estadual
de Cultura e ao Governador do Estado para a
imediata nomeação do eleito

Art. 4° A documentação referida no art. 3o deve
ser entregue a um dos membros da comissão
eleitoral em envelope lacrado ofício constando do
lado externo apenas o nome do candidato, seu e-
mail e n° de telefone.A Comissão Eleitoral Constituída pelo seguimento

da CAPOEIRA, e, de acordo com o que
estabelece as normas do Conselho Estadual de
Política Cultural, em cumprimento às Leis n°
2.137/2017 (regulamentação do Sistema Estadual
de Cultura do Estado do Amapá) e 911/2005
(criação do Conselho Estadual de Política
Cultural), e Decreto n. 220/2006 (Regimento
Interno do CEPC/AP [nova denominação, antigo
CONSEC/AP]); apresenta o Regulamento para
Eleição do Representante da Sociedade Civil
CAPOEIRISTICA, Para Compor o Conselho
Estadual de Política Cultural (CEPC) - BIÉNIO
2019/2021, nos seguintes termos:

Art. 5o. As inscrições dos candidatos devem
acontecer nos dias 08/04/2019 a 13/04/2019, na
Secretaria Administrativa da Sede do Conselho
Estadual de Cultura do Estado do Amapá, na Av.
Cora de Carvalho, n° 74, Centro, no horário de 09
às 12h e de 15 às 18h.

Art. 6o. O candidato que entregar sua
documentação receberá um comprovante
atestando a oficialização de sua inscrição.

Art. 19° - Quaisquer outras questões relativas às
eleições serão objeto de análise e decisão da
Comissão Eleitoral

Art. 20° - A Comissão Eleitoral extinguir-se-á
automaticamente tão logo tenha concluído seus
trabalhos.

Art. 7o. A comissão eleitoral divulgará e dará
publicidade aos nomes dos candidatos que
tiverem sua candidatura homologada no dia
08/05/2019 a partir das 14:00h.

Art. 21° - A validação do processo eleitoral da
setorial do Audiovisual está condicionada ao
cumprimento do presente regulamento eleitoral do
CONSEC-AP, bem como a participação dos
conselheiros de cultura de outro segmento na
comissão eleitoral.

TÍTULO I
DO OBJETO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO

DESTE REGULAMENTO
Capitulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 8°. Os recursos questionando a homologação
de quaisquer dos candidatos poderão ser
interpostos até o dia 06/05/2019 e a Comissão
Eleitoral emitira o resultado da avaliação dos
recursos até o dia 07 de maio de 2019.

CAPÍTULO VI
Dos calendários das Eleições, estabelecido
pelo Conselho Estadual de Cultura.

Art. 1° - A eleição do (a) representante do
segmento CAPOEIRA para compor o Conselho
Estadual de Política Cultural
observará, obrigatoriamente, os dispositivos deste
Regimento Eleitoral, as Leis n° 2.137/2017
(regulamentação do
Sistema Estadual de Cultura do Estado do Amapá)
e 911/2005 (criação do Conselho Estadual de
Política Cultural), e Decreto n.220/2006
(Regimento Interno do CEPC/AP, antigo
CONSEC/AP).

CEPC/AP, Art. 9°. A realização da votação ocorrerá no dia
26/05/2019, das 09:00 às 19:00 horas, na E. E
Gabriel de Almeida Café. A apuração do resultado
da Eleição ocorrerá logo em seguida, e a posse
dos eleitos será determinada pelo Conselho
Estadual de Política Cultural (CEPC) em cerimónia
com hora e local a serem divulgados
posteriormente.

Art. 22° - As eleições serão regidas pelo seguinte
cronograma:
a) ixeuniao com os segmentos ounurais e as
devidas Setoriais para criação das Comissões
Eleitorais: 12 a 23/03/2019;

b) Entrega de Regimento Interno Eleitoral e Edital
de Convocação de cada segmento, publicado no
Diário Oficial ou em um jornal de grande
circulação: 25/03 a 29/03/2019 e 01 e 02/04/2019
(das 08h às 12h e 14h às 18h);

c) Credenciamento de Delegados e registro de
Candidaturas: 03/04/2019 a 26/04/2019;

d) Análise de Credenciamentos, Candidaturas e
Relação preliminar de eleitores/candidatos: 29/04
a 03/05/2019;

Capitulo IV
DOS ELEITORES

Capitulo II
DO OBJETIVO

Art. 10°. Somente poderão votar os mestres e
mais (03) três capoeiristas de cada grupo com
idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos, em
dia com a sua obrigação eleitoral, residentes no
Estado do Amapá, e previamente credenciados
conforme o prazo constante neste Regulamento.
Os eleitores da capoeira que pretenderem votar no
segmento capoeira deverão solicitar o pedido de
inscrição perante a Comissão Eleitoral em
formulário próprio fornecido pela mesma,
acompanhado dos seguintes documentos (cópias):

a) OBRIGATÓRIOS:
>-Documento oficial com foto;
*-Título de eleitor;
»-CPF;
»-Comprovante de residência no estado do
Amapá de no mínimo 03 anos através de um dos
seguintes documentos; Contrato de locação;
Contas de água, luz, telefone; Documentos
bancários; Contrato de trabalho; Declaração de
terceiros registrada em cartório
»-Currículo Capoeirístico.
PARAGRAFO ÚNICO: Fica convencionado que na
ausência do mestre, o representante do grupo terá
direito ao voto do mestre.

Art. 2°. Este Regimento Eleitoral tem como
objetivo estabelecer os procedimentos necessários
à realização da eleição do representante do
segmento da capoeira eleito pela sociedade civil
organizada composta pelos agentes culturais da
área;

e) Apresentação de Recursos: 06 e 07/05/2019; Capítulo III
DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS E DO

CALENDÁRIO ELEITORAL
f) Homologação das candidaturas: 08/05/2019;

g) Debate entre os Candidatos: 11/05/2019 às
17h30min tolerância de 30 min. Com duração de 2
(duas) horas de debate (se houver apenas dois
candidatos, o tempo será reduzido para 1 (uma)
hora de debate);

Art. 3o. Os candidatos a conselheiro pelo
segmento da capoeira que pretenderem concorrer
às eleições do referido cargo deverão ter idade
igual ou superior a 18 anos e solicitar o pedido de
inscrição perante a Comissão Eleitoral em
formulário próprio fornecido pela mesma,
acompanhado dos seguintes documentos (cópias):

a) OBRIGATÓRIOS:
J»Documento oficial com foto;
»-Título de eleitor;
»-CPF;
>ÿ Comprovante de residência no estado do
Amapá de no mínimo 05 anos através de um dos
seguintes documentos; Contrato de locação;
Contas de água, luz, telefone; Documentos
bancários; Contrato de trabalho; Declaração de
terceiros registrada em cartório.
»-Currículo Capoeirístico.
>Proposta de trabalho para o mandato.
»•Declaração expedida por Federações, Ligas,
Associações, Grupos, Escolas, e/ou por Entidade
de prática, devidamente registrada com CNPJ
comprovando que, no mínimo, há 02 (dois) anos
desenvolve atividades referentes a prática da
capoeira do qual tenha participado e/ou atuado
como membro fundador de grupo, filiado, atleta,
técnico, dirigente, funcionário.

h) Data da votação: 26/05/2019 (domingo) das
9h00min às 19h00min.

Art. 22° - O debate entre os candidatos ocorrerá
na data e horário estipulado pela Comissão
Eleitoral do Audiovisual obedecendo ao
cronograma de debates do Regulamento Geral do
CEPC.

Macapá-AP, 30 de março de 2019.. r,

Carlos Eduardo Gomes Gonçalves
Presidente- Comissão Eleitoral do Segmento

do Audiovisual

Capítulo V
DAS URNAS ELETRÓNICAS

Art. 11. A Comissão Eleitoral, preferencialmente,
optará por urnas eletrónicas, caso haja
disponibilidade pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo único. Em caso de indisponibilidade de
umas eletrónicas, as cédulas eleitorais e demais
documentos inerentes ao processo eleitoral serão
confeccionados e distribuídos exclusivamente pelo
Conselho Estadual de Política Cultural do Estado
do Amapá -CEPC/ AP.

Vice-Presidente da Comissãb Eleitoral do
Audiovisual

Capitulo VI
DA CÉDULA DE VOTAÇÃOConselho Estadual de Política Cultural

COMISSÃO ELEITORAL
b) OBRIGATORIO UM DOS ITENS ABAIXO:
- Cartazes, folders, jornais, revistas, do trabalho
capoeirístico que tenha conduzido, produzido e/ou
participado;
- Material impresso ou eletrónico da repercussão
de seu trabalho na mídia local, nacional,
internacional:

Art. 12. A cédula de votação será confeccionada
na cor BRANCA, contendo o nome dos candidatos
que tiveram homologado seu pedido de
candidatura, devidamente assinadas no verso pelo
presidente da comissão eleitoral e pelo secretário

Setorial Capoeira

REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA O
REPRESENTANTE DA CAPOEIRA-CEPC
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da mesma;
Art. 13. A ordem de disposição dos candidatos na
cédula de votação será definida por ordem
alfabética;

Art. 37. È facultada ao (à) candidato (a) a
realização de campanha eleitoral, após a
confirmação de sua candidatura.

Art. 38. Durante a campanha o CEPC divulgará,
pelo seu site ou por outros meios, as informações
relativas ao currículo do (a)candidato (a) e sua
proposta de trabalho, de acordo com formatação
preestabelecida, vedada a distinção de tratamento
entrecandidatos (as).

Art. 39. O CEPC/AP não incorrerá em custos de
campanha dos (as) candidatos (as).

Art. 40. Os (As) candidatos (as) obrigar-se-ão à
participação em debate a ocorrer na sede do
CEPC/AP, no dia 11/05/2019, sobpena de
exclusão de participação nas eleições na hipótese
de falta sem a justificativa devidamente
comprovadadocumentalmente.

Parágrafo único. O (a) candidato (a) se obriga ao
debate cortês e respeitoso para com os seus
pares e eleitores (as), cujas regrasdeverão ser
estabelecidas pela Comissão Eleitoral do
segmento da Capoeira.

Art. 41. A propaganda eleitoral oficial será
permitida até dia 24 de maio de 2019.

Art. 42. Não será permitida propaganda eleitoral
no dia da votação.
Parágrafo único - O candidato que contrariar as
normas relativas à propaganda eleitoral terá sua
inscrição eleitoral imediatamentecassada

Capítulo XI
DA APURAÇÃO

Art. 43. A apuração será realizada pelos
integrantes da Comissão Eleitoral e poderá ser
acompanhada por um Fiscal de cadacandidato.
Parágrafo único - A pessoa que, por qualquer
motivo, praticar atos que prejudiquem o trabalho
de apuração, será excluída dorecinto, por decisão
do Presidente da Comissão Eleitoral.

Presidente;
e) Fiscalizar a cabine de votação, observando a
presença de elementos estranhos ao
procedimento eleitoral, a fim de resguardar a
legalidade do pleito;
f) Redigir a ata dos trabalhos relativos a recepção
dos votos;

Capítulo VII
DA SEÇÃO ELEITORAL

Art. 14. As seções eleitorais funcionarão na E. E
Gabriel de Almeida Café, em local designado pelo
CEPC/AP

Art. 25. O secretário terá as seguintes atribuições:
a) Organizar a fila dos eleitores, que se formará na
entrada da Seção Eleitoral, estabelecendo
prioridade para as gestantes, eleitores com
crianças, idosos e portadores de necessidades
especiais;
b) Conferir o documento de identificação de cada
eleitor, admitindo o seu ingresso no recinto da
Seção Eleitoral;
c) Outras que lhe forem dadas pela Comissão
Eleitoral;

Art. 15. O procedimento eleitoral será realizado em
uma única URNA ou CÉDULA.

Art. 16. A Seção Eleitoral será composta pelos
membros da Comissão Eleitoral, permanecendo
pelo menos dois deles constantemente na seção;

Art. 17. Não será tolerado, em hipótese alguma, o
acesso de pessoas armadas na sessão eleitoral
exceto policiais, guardas e vigilantes;

Art. 18. Qualquer infração a este regimento ou
desacato a comissão eleitoral dará margem a
cassação dos direitos de candidatos e/ou eleitores
de participarem deste pleito;
Art. 19 Na Seção Eleitoral deverão existir:
I - Uma com lacre;
II - Cédulas oficiais;
III - Folha de ocorrência;
IV - Cópia deste regimento;
V - Lista com nomes dos candidatos homologados;
VI - Lista com nomes dos eleitores homologados;
VII - Ata padrão;

Art. 20. Cada candidato homologado pela
comissão eleitoral poderá indicar um fiscal para
acompanhar o processo de votação e apuração na
seção eleitoral.

Capitulo VIII
DA VOTAÇÃO

Art. 26. A votação será direta e secreta.

Art. 27. A votação ocorrerá no dia 26/05/2019, das
09 às 19:00 horas, na E. E Gabriel de Almeida
Café.

Art. 28. Cada eleitor terá direito a votar uma única
vez.

Art. 29. O eleitor só poderá votar em um único
candidato, relacionado na cédula de votação,
através de um "X" no espaço específico.

Art. 30. O voto por procuração não será admitido.

Art. 31. O eleitor deverá apresentar-se no dia,
horário e local estabelecido neste Regimento
Eleitoral, munido de documento oficial de
identificação com foto.

§ 1o - Cada fiscal deverá ser devidamente
credenciado junto à Comissão Eleitoral até 24
(vinte quatro) horas antes do início da votação, em
formulário fornecido por esta para esse fim.

§ 2o - Os integrantes da Comissão Eleitoral não
poderão ser fiscais.

Art. 32. Admitido a exercer o direito de voto, o
eleitor encaminhar-se-á à cabine de votação, na
qual haverá no mínimo uma canetaesferográfica
com tinta na cor azul ou preta. Art. 44. Serão considerados votos NULOS:

Art. 21. Os membros da Comissão Eleitoral, no
exercício das atribuições que lhes estiverem sendo
cometidas por este Regimento Eleitoral, deverão
apresentar comportamento compatível com o
respectivo múnus, sob pena de destituição e
imediata substituição.

Capítulo IX
DOS FISCAIS DA APURAÇÃO

a) se for indicada, de qualquer forma, mais de uma
opção;
b) se houver rasuras ou quaisquer sinais ou
anotações fora do espaço estabelecido para a
posição do voto;
c) se a cédula não estiver devidamente rubricada
pelo Presidente e pelo Mesário;
d) se a cédula não for a oficial;

Art. 33. Os (As) candidatos (as) poderão,
objetivando a garantia do cumprimento dos termos
deste Regulamento, sob sua(s)responsabilidade(s)
e expensas, fiscalizar os trabalhos da Comissão
Eleitoral durante o processo de apuração dos
votos,observando-se que:

Art. 22. A Seção Eleitoral será dividida nos
seguintes cargos:
a) Presidente;
b) Mesários;
c) Secretários;
d) Fiscais;

Art. 45. Cédulas sem nenhuma marcação serão
consideradas votos em BRANCO;I O (A) candidato (a) poderá indicar para esse fim

01 (um) representante/fiscal seu para atuar em
todo o processo de apuração;
II. O representante/fiscal do (a) candidato (a)
deverá ser, necessariamente, participante ativo do
respectivo segmento.
Art. 34. A indicação do representante/fiscal, para o
fim previsto no artigo anterior, será feita pelo (a)
candidato (a) à ComissãoEleitoral até 5 (cinco)
dias antes da data das Eleições, observando-se
que:
I. Compete ao (à) candidato (a) levar ao
conhecimento de seu (ua) representante/fiscal, na
íntegra, os termos do presenteRegulamento;
II. Compete ao representante do (a) candidato (a)
conhecer a norma eleitoral.

Art. 46. Concluídos os trabalhos de apuração dos
votos, lavrar-se-á ata, contendo todas as
ocorrências e o resultado da eleição.

Art. 23. O Presidente terá as seguintes atribuições:
a) Presidir os trabalhos de recepção dos votos;
b) Receber a Uma de votação da Comissão
Eleitoral, devidamente lacrada, de tudo dando
ciente em caráter formal;
c) Dar início aos trabalhos de recepção de votos;
d) Em caso de falta de membros da Seção
Eleitoral, convocar um dos eleitores presentes,
que preencham os requisitos deste Regimento
Eleitoral;
e) Rubricar a cédula de votação;
f) Preservar a ordem no recinto da Seção Eleitoral;
g) Comunicar, formalmente, à Comissão Eleitoral,
todos os fatos excepcionais que ocorrerem
durante a recepção dos votos;
h) Encerrada a votação, dar início à apuração dos
votos, juntamente com os demais componentes da
Seção Eleitoral
i) Preencher a ata padrão;

Capítulo XII
DO RESULTADO

Art. 47. Será considerado eleito o candidato mais
votado.
Art. 48. Será considerado suplente o segundo
candidato mais votado.

Art. 49. Em caso de empate, o eleito será o
candidato com maior idade.

Art. 35. O exercício da fiscalização será pautado
no respeito pessoal, na ética e no bom senso.

Art 36. Não será permitido à fiscalização, em
hipótese alguma, perturbar a ordem e o
andamento normal dos trabalhos daComissão
Eleitoral.

Art. 50. O resultado das eleições será amplamente
divulgado pela comissão eleitoral nos blogs,
mídias, redes sociais dasentidades do segmento e
nos veículos da imprensa local.

Art, 51. Caso apenas uma candidatura seja
homologada e votada no processo eleitoral, o
segmento convocará uma assembleiageral para
indicar o nome que será apresentado como
suplente ao Conselho de Cultura do Estado do
Amapá.

Art. 24. O Mesário terá as seguintes atribuições:
a) Conferir, formalmente, o documento de
identificação de cada eleitor bem como se o nome
do respectivo eleitor consta na lista de eleitores
homologados;
b) Informar ao Presidente, após a concretização
dos procedimentos previstos na alínea “a", que o
eleitor está apto a proceder a votação;
c) Colher a assinatura do eleitor, na lista de
presença, antes da realização do voto;
d) Rubricar a cédula de votação, juntamente com o

§1°. Fica a cargo da comissão eleitoral tomar as
providências cabíveis quanto ao descumprimento
do caput deste artigo.

§2°. O (A) fiscal faltoso (a) fica automaticamente
excluído da apuração.

Capitulo XIII
POSSE DOS ELEITOS

Capítulo X
DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 52. Os eleitos serão empossados em
cerimónia oficial com data, local e hora a serem
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o período de inscrições para o pleito;marcados pelo Conselho Estadual dePolitica
Cultura do Amapá;

REGIMENTO ELEITORAL PARA
CONSELHEIROS (AS) E SUPLENTES
DO CONSEC/AP DA SETORIAL ARTES
VISUAIS NO BIÉNIO 2019/2021

§ Io: Considerando o curto prazo de tempo
estabelecido para Credenciamento de Delegados e
Registro de Candidaturas, o período de inscrições
será de 03/04/2019 à 26/04/2019.
§ 2: No ato do credenciamento para delegados
(eleitores) o artista visual deverá apresentar cópias
de RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de
Residência atualizado e residente no amapá,
Portfolio ou Currículo Artístico, comprovando seu
tempo de atuação mínima de 2 (um) ano através
de qualquer veículo de registro com data e Ficha
de Inscrição devidamente preenchida.
§ 3: O candidato deverá oficializar sua intenção de
participar do referido pleito à Comissão Eleitoral
através de Carta de Intenção ou Requerimento,
encaminhando em anexo os documentos
relacionados abaixo:

Capítulo XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53. Este Regimento Eleitoral entra em vigor a
partir do dia 29 de março de 2019, revogando-se
as disposições em contrário.

CAPÍTULO I- Das Disposições Preliminares

Art. 54. Os casos omissos serão solucionados pela
Comissão Eleitoral.

Art. Io
representantes do segmento de Artes Visuais para
o Conselho Estadual de Cultura do Amapá -
CONSEC/ AP, observará os dispositivos deste
Regimento Eleitoral, que segue a Norma
Complementar n° 001/2017 e os parâmetros da
Lei Estadual n° 911 de 22 de abril de 2005.

Art. 2o - A eleição em todo seu processo será
dirigida por esta Comissão Eleitoral, eleita às 17h
de 23 de março de 2019 no decorrer dos trâmites
realizados na Reunião do Fórum de Entidades
Culturais e Artistas Independentes da Setorial de
Artes Visuais com a Sociedade Civil, na Galeria do
Conselho Estadual de Cultura, homologando os
membros desta comissão responsáveis pela
elaboração dos documentos e realizar publicação
de editais de convocação e regimentos eleitorais
específicos, bem como, pelo cumprimento deste
regulamento.

A eleição para a escolha dos

CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES
*-As eleições serão regidas pelo seguinte
cronograma:

Ordem Data Local Hora
1 ATIVIDADE

DATA LOCAL
HORA
Reunião com os
Segmentos
Culturais e as
devidas setoriais
para criação das
Comissões
Eleitorais.

12a Consel
ho de

Cultura

19:00
23/03/20 h

19
a - cópias de RG, CPF, Declaração da Justiça
Eleitoral atualizador, Comprovante de Residência
Atualizador, Portifólio ou Currículo Artístico,
impressor ou em mídia com Link, comprovando
seu tempo de atuação individual mínima de 5
(cinco) anos através de qualquer veículo de
registro com data e Ficha de Inscrição
devidamente preenchida
b - Título de Eleitor.
c - Certidão negativa estadual e federal (criminal)
Atualizado.
Art. 5o A eleição será direta e em um único turno.

2 Entrega
Regimento
Interno Eleitoral
e Edital de
Convocação de
cada segmento,
publicado no
Diário Oficial ou
em um jornal de
grande
circulação.

de 25/03 a
29/03/20
19e01

08h
às

12he
14ha

02/04/20 às
§ Io: Os membros titulares e suplentes da
Comissão eleitoral são eleitores natos, porém
inelegíveis para o cargo de Conselheiro Estadual
de Cultura do Amapá -CONSEC/ AP.
§ 2o - Poderão se inscrever a delegados (eleitores

na Setorial de Artes Visuais) para eleição do biénio
2019-2021, todos os agentes culturais maiores de
16 (dezesseis) anos de idade completos,
residentes no Estado do Amapá e
comprovadamente atuantes na setorial de Artes
Visuais por no mínimo 2 (Dois) Últimos Anos de
atuação.

§. 3o - A inscrição para candidaturas a conselheiro
do segmento das artes visuais, obedecendo a
apresentação individual da documentação para
candidatura à vaga de Conselheiro (a) para o
CONSEC/AP - da setorial de artes visuais para o
biénio 2019-2021, e poderão se inscrever todos os
Artistas Visuais maiores de 18 (dezoito) anos de
idade completos, residentes no Estado do Amapá,
comprovadamente atuantes na setorial de Artes
Visuais por no mínimo 05 (cinco) anos
consecutivos cada um e que ainda não ocuparam
por duas nos dois últimos pleitos.
§ 4o: Os proponentes que irão se submeter à
análise das inscrições para eleição, deverão ser
comprovadamente representantes atuantes da
setorial das Artes Visuais, sejam Artistas Visuais
e/ou Produtores Culturais nas Artes Visuais,

19 18h

§ 1: O Cronograma Eleitoral será definido pela
comissão eleitoral constituída segundo o que rege
o Art 02 deste regimento;
§ 2: A solicitação de credenciamento de delegados
ao processo eleitoral será efetuada conforme
normas estabelecidas por este edital, e
homologadas exclusivamente na sede do Conselho
Estadual de Cultura das 13h às 18h com
representante da comissão de segunda a sexta
feira em envelope lacrado, e via e-mail
setorialartesvisuais20192021@gmail.com ou em

3 Credenciamento
de Delegados e
registro de
Candidaturas.

08/04/20 08h
19a às

12h e13/04/20
19 14h

às
18h

pdf.
Análise
Credenciamento
s, Candidaturas

Relação
preliminar de
eleitores/candida

4 de 29/04 a
03/05/20 CAPÍTULOII- Do Prazo

19
e Art. 6o - O prazo para credenciamento de

delegados e registro de candidato ao Conselho
Estadual de Cultura do Amapá obedecerá ao
cronograma do Capitulo VIII.

CAPÍTULOIII - Das seções eleitorais

tos.

5 Apresentação de
Recursos

06 e
07/05/20

19
Art.7°- As seções eleitorais funcionarão no Colégio
Estadual Professor Gabriel de Almeida Café, em
dias e horários estabelecidos conforme
cronograma no Capitulo VIII;

CAPÍTULO IV- Da Mesa Receptora de Votos

6 Homologação
das candidaturas

08/05/20
19

7 Debate entre os
Candidatos

Consel
ho de

Cultura

11/05/20
19

8 Processo
Eleitoral.

26/05/20 Consel
ho de

Cultura

9 às
19h.19

artistas plásticos, fotógrafos, Designer, Curador em
Artes Visuais, pesquisador em Artes Visuais com
Trabalho Publicado, Tatuador com Produção
Própria, Arquiteto Artista, Grafiti e técnicos da
cadeia produtiva da cultura provenientes da
Setorial de Artes Visuais independente de vínculo
com sociedades representativas, entidades,
movimentos, coletivos, associações e federações
organizadas, poderão requerer inscrição individual
de delegados votantes mediante cumprimento
deste edital;

Art. 8o - A Mesa Receptora será constituída pela
própria comissão eleitoral;

CAPÍTULO V- Da Cédula e da Votação

Macapá-AP, 27 de março de 2019.

As cédulas eleitorais e demaisArt. 9o
documentos inerentes ao processo eleitoral, serão
confeccionados e distribuídos exclusivamente pela
comissão eleitoral de Artes Visuais biénio 201/2021
na seção do Conselho Estadual de Cultura do
Amapá - CONSEC/ AP conforme cronograma no
Capitulo VIII.

Membros da Comissão Eleitoral:

T
Elienai Bezerra

§ 5o: Os candidatos são eleitores natos;
§ Único: A Comissão Eleitoral poderá optar por
umas eletrónicas, caso haja disponibilidade do
Tribunal Regional Eleitoral.

Simone da Silva Maia Art. 3o - O voto é secreto.
/

Art. 4o - Somente poderão votar Artistas Visuais,
com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos,
residentes no Estado do Amapá e previamente
credenciados, que de maneira individual
comprovem através de documentação o exercício
na Setorial de Artes Visuais no Estado do Amapá
no período dos 2 (dois) últimos anos, e
documentação entregue à comissão eleitoral ou
encaminhada
setorialartesvisuais20192021@gmail.com, durante

Art. 10° - Cada eleitor votará apenas 01 (uma) vez
para o Conselho Estadual de Cultura do Amapá -
CONSEC/ AP na setorial de artes visuais e não
podendo ter ser credenciado em outras setoriais.

Rildo Frederico Ferreira

c9o}?í
Ni, Cléber O. Almeida

§ Io. A Comissão Eleitoral realizará o sorteio dos
números dos candidatos, quantas sejam, e os
fixará em local de fácil visualização para os
eleitores.

w
e-mailpor

Alex de Jesus. F. Moizinho
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de 2017 e determinação da Resolução Normativa n° 159/2014
- TCE/AP. Para um melhor entendimento segue a
metodologia do cálculo e as tabelas com os valores
calculados.

Macapá-AP, 26 de março de 2019.§ 2o: O eleitor, antes de receber a cédula única
emitida pela Comissão Eleitoral, devidamente
rubricada, deverá identificar-se através de
documento com foto que lhe permita o acesso à
sala de votação. METODOLOGIA DO CÁLCULO PARA O ÍNDICE DO MEIO

AMBIENTE SEGUNDO O CRITÉRIO DA LEI N° 322/1996~MU'-UJAA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

A/l r
CAPÍTULO VI - Da apuração § 7o - Meio Ambiente, observado o seguinte:

a) os recursos serão distribuídos com base no índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o
anexo IV desta lei, considerando as unidades de
conservação estaduais, federais e particulares, bem como
as unidades municipais que venham a ser cadastradas,
observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual.
b) A secretaria do estado do meio ambiente fará publicar, até
o dia 30 de abril de cada ano os dados apurados
relativamente ao ano civil imediatamente anterior, com
relação aos municípios habilitados segundo a alínea anterior

ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL- IC

Com objetivo de calcular o ÍNDICE DE
CONSERVÇÃO AMBIENTAL-IC no que se refere o § 7o, Inciso
II do Art.2° da Lei 322/1996, a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente por meio do seu Núcleo de Planejamento
vinculado a Assessoria de desenvolvimento Institucional
(ADINS), usou a seguinte Metodologia distribuída no critério
abaixo de acordo com anexo IV e V da referida Lei.
a) os recursos serão distribuídos com base no índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o
Anexo IV desta Lei, considerando-se as unidades de
conservação estaduais, federais e particulares, bem como
as unidades municipais que venham a ser cadastrados,
observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual.
Para apuração do Fator de Conservação para os Municípios
e para o Estado considerou-se o anexo V da Lei 322/1996.

Art.11° - A coordenação da apuração será feita
pela comissão eleitoral da Setorial de Artes Visuais,
pelo Conselho Estadual de Cultura do Amapá -
CONSEC/ AP e um membro do Tribunal Regional
Eleitoral, imediatamente depois de encerrada a
votação.

VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO
ELEITORAL

SECRETÁRIO DA COMISSÃO ELEITORAL

UM*Art. 12° os candidatos deveram encaminha a
comissão 2 (dois) nomes para fiscal eleitoral a no
prazo de até 2 (dois) dias antes da eleição, com
cópia do RG, CPF E TITULO ELEITORAL e maior de
18 anos.

UPLENTE DA COMISSÃO ELEITORAL
(Xc

-7

SUPLENTE DA COMISSÃO ELEITORALArt. 13° - A Comissão Eleitoral encarregar-se-á de
realizar a abertura e contagem dos votos da uma,
especificando os votos recebidos por cada
candidato, votos nulos e brancos, bem como o
número de abstenções.

Fazenda
Josenildo Santos Abrantes

Art. 14° - Serão considerados votos nulos cédulas
que apresentarem dissonância com o objetivo
deste Regimento Eleitoral.

PORTARIA (P) N° 042/2019- SEFAZ*

Institui a ( omissão para proceder análise sobre
a redução de gastos da SEFAZ, conforme
estabelece o Decreto n° 001 de janeiro de 2019.

ANEXO V DA Lei 322/96
Art. 15° - Encerrada a apuração será proferida a
leitura do resultado da eleição e divulgado em no
máximo 06 (seis) horas após o fechamento das
umas.

Tabela 1 - Fator de Conservação para categorias de manejo
de unidades de conservação

Categoria de Manejo Código ICO SECRETÁRIO I)E EST ADO DA FAZENDA,
no uso de sua competência, atribuições e responsabilidade, bem como
as constantes no artigo 31. inciso X. do Decreto Estadual n° 6483 de
I9 de novembro de 2013 que regulamenta a Secretaria de Estado da
Fazenda:

Estação Ecológica EE 1
Reserva Biológica RB 1
Parque PAQ 0,9Art. 16° - Será declarado eleito o candidato com

maior número de votos. Reserva Particular do Património
Natural
Floresta nacional, Estadual ou
Municipal_
Area Indígena
Area de Proteção Ambiental I JÿAPAI
Zona de Vida Silvestre
Demais Zonas _
Area de Proteção Ambiental,
Federal ou Estadual (I) _
Area de Proteção Especial (2) 1 APE

RPPNC onsiderando os termos do Decreto n” 001/2019.
que institui o Comité de Controle c qualificação dos Gastos do Poder
Executivo Estadual.

0,9

§ Io: Em caso de empate, será eleita o candidato
que tenham maior idade.
§ 2o: Caso o empate ainda permaneça, será eleita
o candidato com maior tempo de atividade
constante comprovada em currículo artístico e/ou
portfolio apresentado no ato da inscrição.

FLO 0,7
AI MConsiderando ainda a necessidade de aferição c

justificativa de proposta para redução de gastos relativos a valores
contratados pela Secretaria de Estado da Fazenda. ZVS 1

DZ MR E S O E V E:
APA II 0,025

Art. 16° - Ao final da apuração será lavrada por
esta Comissão Eleitoral uma Ata Geral do processo
eleitoral da Setorial de Artes Visuais, que será
lavrada em 07 (vias) encadernada com seus
anexos, sendo 01 (uma) via para o Conselho
Estadual de Cultura do Amapá - CONSEC/ AP, 01
(uma) via para o ao Secretário de Cultura do
Estado do Amapá, 01 (uma) via para o CNPC, 01
(uma) via para o Tribunal Regional Eleitoral e 01
(uma) via para o Governador do Estado do Amapá
para a imediata nomeação dos eleitos, sendo que
cada órgão receberá em até 15 dias úteis após o

pleito uma cópia da sétima via com os recebidos
de cada setor da hierarquia da cultura para o
Estado do Amapá que recebeu esta
documentação.

Art. P Instituir a Comissão Especial encarregada de
avaliar c justificar a redução dos valores, bem como extinção de
contratos de pessoal, material e serviços administrados pela SEFAZ.

Art. 2o A Comissão a que se refere o artigo anterior será
composta pelos seguintes servidores:

- João Bittencourt da Silva:
- Surama Kely Farias:
- Luciene Priscillia da Silva Moraes.

M
Visando o melhor entendimento do descrito pela Lei
0322/1996, estamos relatando de forma prática o que a
legislação pede para ser calculado:

1o Passo: é calcular o percentual da área em Km2 de cada
município e a partir da área total do município deve-se
encontrar a área de cada unidade de conservação, ou seja, é
a área total do município dividido pela área de cada unidade
de conservação, obedecendo ao disposto na Lei N°
2.175/2017, art. 1o, parágrafo 7o, letra “b”. Realiza-se a soma
dos valores encontrados para se ter o percentual de UC dos
municípios, a área utilizada foi a divulgada na Resolução N°
PR-01, de 28 de junho de 2018 (ano calendário de 2017),
divulgada pelo IBGE no DOU n° 124 de 29/06/2018, seção 1

disponível
http://portal.impresanacional.gov.br/materia/-/asset_publish
er/kujrw0TZC2Mb/content/id/27932200/d01-2028-06-29-resol
ucao-n-1-de-28-de-jun.

Art. 3o A análise de cada contrato levará em consideração
a adequação do Decreto n° 00 1 de janeiro de 2019 à necessidade do
serviço prestado ou sua descontinuidade, bem como a mitigação do
risco, o risco técnico-jurídico que poderá causar a Administração.

Art. 4o Será elaborado parecer técnico individual para
justificar a redução de cada contrato ou impossibilidade de manter a
continuidade da contratação.

122,página em

Art. 5o Os servidores designados por esta Portaria terão
livre acesso a todas as informações e sistemas informatizados
necessários ao bom e fiel cumprimento desta designação. Tabela 2 - Área Territorial do Estado do Amapá - Referência

2017, conforme Resolução n° PR-01 de 28-06-2018- IBGEArt. 17° - Quaisquer outras questões relativas às
eleições serão objeto de análise e decisão da
Comissão Eleitoral. Art 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação no Diário Oficial do Estado. Área (Km2)MunicípioUF

9.167,617AmapáAP
Art. 18° - A Comissão Eleitoral extinguir-se-á
automaticamente tão logo tenha concluído seus
trabalhos.

Art. 7o Dê-se ciência, publique-sc e cumpra-sc. 14.231,783AP Calçoene

Macapá, 18 de março de 2019. 2.179,114CutiasAP

Josenildo San\ps\\l>rantes
Secretário de Estado da Fazenda

4.973,852Ferreira GomesAP
Art. 19° - A validação dos processos eleitorais da

Setorial de Artes Visuais está condicionada ao
cumprimento do presente regulamento eleitoral,

bem como, a participação de pelo menos 01 (um)
conselheiro de cultura do segmento em questão na

respectiva comissão eleitoral.

CAPÍTULO VIII - Dos calendários das
Eleições

a) Reunião com os Segmentos Culturais e as
devidas setoriais para criação das
Comissões Eleitorais: 27 a 23/03/2019;

b) Entrega de Regimento Interno Eleitoral e
Edital de Convocação de cada segmento,
publicado no Diário Oficial ou em um jornal
de grande circulação: 29 a 31/04/2019;

1.622,867AP Itaubal

*Republicado por haver saído com incorreres no DOE n°6883/20l9. 30.782,998Laranjal do JaríAP

6.503,458MacapáAP

13.294,778AP MazagãoMeio Ambiente
22.625,286AP Oiapoque

Robério Aleixo Anselmo Nobre AP Pedra Branca do Amapari 9.622,290

AP Porto Grande 4.428,013INFORMATIVO N° 001/2019 - SEMA
Pracuúba 4.948,511APO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, nomeado

pelo Decreto n° 0342 de 25 de janeiro de 2019 e no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, do Artigo
38, do Decreto n.° 5304, de 07 de novembro de 1.997.
Divulga a tabela referente ao calculo do ICMS para os
Municípios com unidades de conservação e terras
indígenas, em cumprimento a metodologia conforme Lei N°
0322, de 23 de dezembro de 1996, Lei N° 2.175, de 11 de maio

1.541,224AP Santana

Serra do Navio 7.713,046AP

Tartarugalzinho 6.684,705AP

Vitória Do Jari 2.508,979AP
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Estado Amapá 142.828,521 ANEXO AO INFORMATIVO N° 001/2019

Fonte: _
novoportal/oraanizacao-do-territorio/estrutura-
territorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=downloads.
segundo o quadro territorial vigente em 01-07-2017,
referente a Estimativa Populacional 2017, publicada no
Diário Oficial da União N° 124, de 29-06-2018. _

https://www.ibqe.QOv.br/aeociencias-

Quadro 1-Unidades de Conservação no Estado do Amapá

UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO E
ÁREAS INDÍGENAS

BASE LEGAL DE
CRIAÇÃO DA UC JurisdiçãoN°

Parque Nacional
Montanhas do
Tumucumaque

2° Passo: identificar qual fator de conservação (FC) do
anexo V da Lei 322/96 que corresponde ao tipo de cada
unidade de conservação;

Decreto Federal N8 s/n de
22/08/2002 Federal1

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável do Rio
Iratapuru_

Lei Estadual N°0392de
11/12/1997

3° Passo: identificar qual fator de qualidade (FQ) do anexo V
da Lei 322/96 corresponde ao tipo de unidade de
conservação, que deverá obedecer “a variável de 0,1 (um
décimo) a 1(um), relativo à qualidade física da área, plano de
manejo, infra-estrutura, entorno protetivo, estrutura de
proteção e fiscalização dentre outros parâmetros, conforme
deliberação normativa do Conselho Estadual de Meio
Ambiente (COEMA)"-,

Estadual2

Lei Estadual N° 1.028 de
12/07/2006

Floresta Estadual do
Amapá Estadual3

Decreto Federal N° 99.145
de 12/03/1990 e Decreto s/n
de 30/09/1997

Reserva Extrativista do
Rio Cajari Federal4

4° Passo: calcular o FCE que na prática será a somatória das
UC’s de cada município multiplicado pelo fator de
conservação identificado para cada tipo de UC e
multiplicado pelo fator de qualidade de cada UC, o resultado
apurado corresponde ao FCE (Fator de Conservação do
Estado) conforme Anexo V Lei 322/96;

Decreto Federal N° 84.914
de 16/07/1980 e Decreto
Federal n° 89.932 de
10/07/1984

Reserva Biológica do
Lago Piratuba Federal5

Parque Nacional do
Cabo Orange

Decreto Federal N° 84.913
de 15/07/19806 Federal

Decreto Federal N° 87.092
de 12/04/1982 e Decreto
Federal n° 89.440 de
13/03/1984_

5° Passo: calcular o FCMi para isso será realizada uma
operação matemática simples que se resume em dividir o
valor do FCE pela área total do município;

Tabela 3- Fator de conservação da unidade de conservação
J no município I

Estação Ecológica do7 FederalJarí

Reserva Extrativista
Municipal Beija Flor
Brilho de Fogo

Decreto Municipal n.°
139/2007 -PMPBA, de 19
de novembro de 2007

8 Municipal
MUNICÍPIOS FCMI FCE

Decreto Municipal n.4
085/2007 -PMSN, de 14 de
novembro de 2007

19,8786361 Amapá 2,169253 Parque Municipal do
Canção9 Municipal

19,8786362 Itaubal
Floresta Nacional do
Amapá

Decreto Federal N° 97.630
de 10/041989

2,8635618 19,8786363 Laranjal do Jari 10 Federal
19,8786360,00142144 Macapá

Reserva Particular do
Património Natural
Retiro Boa Esperança

Portaria N°120-N-
IBAMA de 24/08/1998

Federal/
Particular

1,9807859 19,8786365 Pedra Branca do Amapari
Calçoene_

11
2,2183202 19,8786366

Reserva Particular do
Património Natural
REVECON

Cutias 19,8786367 Portaria N°54-N-IBAMA
29/04/1998

Federal/
Particular12

19,8786368 Ferreira Gomes 1,3589437

0,63107899 Mazagão 19,878636 Área de Proteção
Ambiental da
Fazendinha

Decreto Territorial N° 20 de
14/12/1984 e Lei Estadual
N° 0873 de 31/12/2004

13 EstadualOiapoque10 4,030142 19,878636
11 Porto Grande 0,6923061 19,878636

Reserva Particular do
Património Natural
Ekinox

Portaria N# 91 de
21/11/1985

Federal/
Particular

12 Pracuuba 0,9898013 19,878636 14
Santana 0,0001003 19,87863613

Reserva Particular do
Património Retiro
Paraíso

14 Serra do Navio 2,438032 19,878636 Portaria N° 86-N, de
06/08/1997

Federal/
Particular15

19,87863615 Tartarugalzinho 0,4711113

16 Vitória do Jari 0,0337783 19,878636 Reserva Biológica do
Parazinho

Decreto Territorial N° 005
de 21/01/198516 Estadual6o Passo: se resume ao índice de Conservação Ambiental

(IC) que é encontrado a partir do Fator de Conservação do
Município (FCMi) dividido pelo Fator de Conservação do
Estado (FCE) de acordo com fórmula e a tabela a seguir:

Área de Proteção
Ambiental do Rio Curiáu

Lei Estadual N°0431de
15/09/199817 Estadual

IC = FCMi
Reserva Particular do
Património Natural
Seringai Triunfo

FCE Portaria N°89-N-IBAMA
de 10/07/1998

Federal/
Particular18ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO PARA O ICMS DO ANO

CALENDÁRIO DE 2018 POR MUNICÍPIO
__

Município §7° Estação Ecológica de
Maracá Jipioca

Decreto Federal N° 86.061
de 02/06/198119 Estadual

AMAPÁ 0,1091248
0,1115932CALÇOENE
0,0000000CUTIAS
0,0683620FERREIRA GOMES
0,0000000ITAUBAL
0,1440522LARANJAL DO JARI

UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO E
ÁREAS INDÍGENAS

0,0000715MACAPÁ BASE LEGAL DE
CRIAÇÃO DA UCN° Jurisdição

0,0317466MAZAGÃO
0,2027373OIAPOQUE Terras Indígenas

Wuaiápi
Decreto S/N°- DOU
23-05-199620 Federal

0,0996440PEDRA BRANCA DO AMAPARI Decreto S/N DUO
04-11-1997 homologa a
demarcação TI e Decreto
S/N 27-07-2000 DUO
28-07-2000, retifica o art. 3°
decreto S/N de 04-11-1997

0,0348266PORTO GRANDE
Parque Indígena
Tumucumaque

0,0497922PRACUÚBA 21 Federal
0,0000050SANTANA
0,1226458SERRA DO NAVIO

Decreto Federal n° 87.844
de 22/11/198222 Terras Indígenas Galibi Federal0,0236994TARTARUGALZINHO

0,0016992VITÓRIA DO JARI Decreto S/N° de 21-05-1992
publicado no DUO
22-05-1992

23 Terras Indígenas Juminá FederalFonte: SEMA/AP
NOTA.: Os municípios de Cutias e Itaubal não têm áreas de
unidades de conservação nem terras indígenas. Decreto Federal N° 298 de

29/10/199124 Terras Indígenas Uaçã Federal
Em anexo segue quadro informativo das unidades de
conservação, bem como a tabela demonstrativa do calculo
para compor o valor agregado para o ICMS.

Informamos ainda que todos os documentos de base legal de
criação das unidades de conservação estão disponíveis no
memorial da biblioteca da SEMA/AP, bem como notas
técnicas de esclarecimentos quanto aos dados utilizados na
base cartográfica.

Macapá-AP, 15 de março de 2019.Macapá-AP, 15 de março de 2019.

Robério Alentodwíseímo Nobre
Secretário de Estado de Meio Ambiente- SEMARobério AleJxoÁnselmo Nobre

Secretário de Estado de Meio Ambiente- SEMA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ ■ SEMA/AP

IBGE LEI 322/1996
Resolução N° 1,
de 28-06-2018

Area Km3
Áreas Protegidas no MunicípioMunicípio ANEXO VJurisdição ANEXO IV

FQ - Fator FMCI2J FCE ICFC - FATOR DE
CONSERVAÇÃOCódigo de IÀreaUC*FC*FQ/

Área total Mune
PEDRA BRANCA DO AMAPARI 9.622,290 l FMCIjj FMCIjJ/FCEQualidade

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque Federal 3.333,294 PAQ MUnidades de
Conservação

Reseva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru Estadual 967,421 DZ JM
Floresta Estadual do Amapá Estadual 1.570,915 FLO 07 1,98078595 19,8786363 0,0996440
Reseva Extrativista Municipal Beija-flor Brilho-de-fogo (*) Municipal DZ685.242 M

Terras Indigena Wulâpi Federal 2.415,195 M.
TOTAL Áreas Protegidas do Município 8.286,825 2,30

VITÓRIA DO JARI 2.508,979
Unidades de
Conservação

0,033778338 19,8786363 0,001699228Reseva Extrativista do Rio Cajari Federal 847,491 DZ 0,1
TOTAL Áreas Protegida» do Município 847,491 M

TARTARUGALZINHO 6.684,705
Unidades de Reseva Biológica do Lago Piratuba
Conservação [Floresta Estadual do Amapá

0,471111286 19,8786363 0,023699377Federal 132,090 RB 1
Estadual 1.720,404 FLO 07

TOTAL Areas Protegidas do Município 1.852,494 17
SERRA DO NAVIO 7713,046

Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque Federal 5.691,000 PAQ 0,9Unidades de
Conservação

2,438032037 19,8786363 0,12264584Floresta Estadual do Amapá Estadual 1.827,155 FLO 07
Parque Municipal do Canção Municipal 3,707 PAQ M

TOTAL Áreas Protegidas do Município 7.521,861 2,5
PRACUUBA 4.948,511

Unidades de Floresta Nacional do Amapá
Conservação IFloresta Estadual do Amapá

0,989801251 19,8786363 0,049792211Federal 2.313,132 FLO 07
Estadual 1.185,470 FLO 07

TOTAL Áreas Protegidas do Município 3.498,602
PORTO GRANDE 4.428,013

Reserva Particular do Património Natural Retiro Boa Esperança Federal 0,430 RPPN M 0,6923061 19,8786363 0,0348266Reserva Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru Estadual 24,186 DZ JU
Floresta Estadual do Amapá Estadual 1.778,644 FLO 07

TOTAL Áreas Protegidas do Município 1.803,259 17
MAZAGÃO 13.294,778

Reseva Extrativista do Rio Cajari Federal 2.229,871 DZ MUnidades de
Conservação

Terras Indígena

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru 0,6310789 19,8786363 0,0317466Estadual 1.505,952 DZ M
Floresta Estadual do Amapá Estadual 2.194,471 FLO 07
Terra Indigena Wualãpi Federal 62,602

TOTAL Áreas Protegidas do Município 5.992,895 1.4
LARANJAL DO JARI 30.782,998

Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque Federal 16.093,000 PAQ M.Unidades de
Conservação

Reseva Extrativista do Rio Cajari Federal 1.940,349 DZ MEstação Ecologica do Jari Federal 637,088 2,8635618 19,8786363 0,1440522EE 1
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru Estadual 5.564,282 DZ M
Parque Indigena Tumucumaque Federal 608,071Terras Indígena Terra Indigena Wualãpi Federal 3.592,376 0,5

TOTAL Áreas Protegidas do Municiplo 28.435,167 3,1
FERREIRA GOMES 4.973,852

Floresta Nacional do Amapá Federal 1.999,962 FLO 07Unidades de
Conservação

1,3589437 19,8786363 0,068362018Reserva Particular do Património Natural Serglal Triunfo Federal 99,962 RPPN M
Floresta Estadual do Amapá Estadual 838,852 FLO 07

TOTAL Áreas Protegidas do Munlcipio 2.938,776 2,3
CALÇOENE 14,231,783

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque Federal 4.131,000 PAQ MUnidades de
Conservação

2,2183202 19,8786363 0,1115932Parque Nacional do Cabo Oranoe Federal 2.898,128 PAQ M
Floresta Estadual do Amapá Estadual 5.599,133 FLO 07

TOTAL Áreas Protegidas do Município 12.628,261 2,5
AMAPÁ 9.167,617

Floresta Nacional do Amapá Federal 285,578 FLO 0,7
Unidades de
Conservação

Reserva Biológica do Lago Piratuba 3.437,910 RB 2,1692530 19,8786363 0,10912481
Estação Ecológica de Maraca-Jipioca Estadual 720,000 EE 1
Floresta Estadual do Amapá Estadual 1.405,595 FLO 07

TOTAL Áreas Protegidas do Município 5.849,083 3.4
OIAPOQUE 22.625,286

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque Federal 8.746,000 PAQ 0,9Unidades de
Conservação Parque Nacional do Cabo Orange Federal 3.291,872 PAQ M

Floresta Estadual do Amapá Estadual 5.573,362 FLO 4,0301420 19,8786363 0,20273730,7
Terra Indigena Galibi Federal 66,892 M.

Terras Indígena Terra Indigena Jumlná Federal 416,013 M.
Terra Indigena Uaçá Federal 4.701,641 M

TOTAL Áreas Protegidas do Município 22795,779 4.0
SANTANA 1.541,224

Unidades de
Conservação

0,0001003 19,8786363 0,0000050Reserva Particular do Património Natural REVECON Federal PAQ0,172 0,9

TOTAL Áreas Protegidas do Município 0,172 0,9
MACAPÁ 6.503,458

Reseva Particular do Património Natural Ekinox Federal 0,109 RPPN 0,9
Reseva Particular do Património Natural Retiro Paraíso Federal 0,468 RPPN 0,9Unidades de

Conservação
0,0014214 19,8786363 0,0000715Reseva Biológica do Parazinho Estadual 1,113 RB 1

Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú Estadual 0,217 APA I
Area de Proteção Ambiental da Fazendinha Estadual 1,366 APA II 0,025

TOTAL Áreas Protegidas do Município 3,272 2,825
NOTA: Os municípios de Cutias e Itaubal não tôm áreas de unidades de consevação nem terras indígenas. (*) A Reseva Extrativista Municipal Beija-flor Brilho-de-fogo, esta sobreposta na FLOTA,
portanto, para o calculo prevalecerá o registro para a UC mais antiga.
Fontes: a) https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?t=downloads, segundo o quadro territorial vigente em 01-
07-2017, referente a Estimativa Populacional 2017, publicado na Resolução N° 1, de 28-06-2018; b) Lei N° 322, de 23 de dezembro de 1996; c) Lei N° 2.175, de 11 de maio de 2017 e Resolução
Normativa N° 159/2014 do TCE; d) os Decretos, Portarias e Leis de criação das UC's, estão disponíveis no memorial da biblioteca da SEMA/AP; e) Plano de Manejo da Floresta Nacional do Amapá,
Mar/2016, ICMBIO; f) Plano de Manejo Parque nacional do Cabo Orange, DF-2010-ICMBIO; g) Plano de Manejo da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, DF-2017, ICMBIO; h) Sítio do MMA no cadastro
nacional de unidades de conservação: http://slstemas.mma.gov.br/cnuc/.

Macapá-AP, 15 de março de 2019.

fÿena’tíoÿ>uÍoÿ
Analista de Meio Ambiente

Matrícula N° 1088254



23DIÁRIO OFICIALMacapá,03.04.2019 Pág.  

do de Atendimento ao Cidadão - Siac/Superfácil
Art. 1° Conceder menção de Elogio, de Porto Grande não pode ficar, sob pena de invi-

agradecimento e congratulações a servidora abilizar seu funcionamento.
PATRICIA DA SILVA, pelo seu eficiente PARÁGRAFO SEGUNDO -A cessão dos servido-
desempenho profissional demonstrado na res de que trata o caput deverá recair somente
execução das atividades inerentes a função de naqueles que ingressaram no Município de Porto
Diretora Adjunto, nas ações que realiza com Grande mediante concurso público ou outro meio
responsabilidade e consciência profissional, autorizado em lei, não importando se de regime
contribuindo assim, para a dinâmica de um estatutário ou celetista.

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência do presente termo de

pela convénio é de 12(doze) meses, iniciando-se em
21/03/2019 com término em 21/03/2020 podendo
ser renovado por Nova Lei, de acordo com a

Anote-se nos respectivos 473/2018 - PMPG de 09 de Novembro de 2018.
assentamentos funcionais da servidora.

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

RESOLVE:

Autarquias Estadual
lapen

.Lucivaldo Monteiro da Costa
trabalho coeso e produtivo neste Sistema
Integrado de Atendimento ao Cidadão-
SIAC/SUPERFÁCIL,
contribuição à prestação de contas do exercício
2018.

PORTARIA N°. 069/2019-GAB/IAPEN
principalmenteO Diretor-Presidente do Instituto de

Administração Penitenciária do Estado do
Amapá-IAPEN, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto n°. 0840 de 13 de
março de 2017,

RESOLVE:
Considerando o teor do Memorando n°.

215/2019-CORREGEPEN/IAPEN, subscrito pela
Presidente da Comissão do Processo
administrativo disciplinar n°. 03/2019
CORREGEDORIA/IAPEN, instituída pela
Portaria n° 08/2019-GAB/IAPEN, que pelos
motivos expostos no expediente supracitado,
justificam a não conclusão do referido feito, no
prazo inicial e solicita a prorrogação de prazo
para continuação dos trabalhos,

Art. 2o

DOS SIGNATÁRIOS: LUZIA BRITO GRUNHO,
pelo CEDENTE e o Prefeito, JOSÉ MARIA BE-
SAS DE OLIVEIRA, pela CESSIONARIA.Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado

de Atendimento ao Cidadão.
Macapá-AP, 01 de abril de 2019. Macapá-AP, 03 de Abril de 2019.

4-4LUZIA BRJTC
5Luzia B/yto Grunho

Diretora Geral /SIAC/SuperFâcil
Decreto/2097/2017

O GRUNHO
Diretora Geral -SIAC

CEDENTEPORTARIA N° 020/2019-SIAC

Rurap
Osvaldo Hélio Dantas Soares

A Diretora Geral do Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadão/SIAC, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto
n° 2097/2017, de 06 de junho de 2017.

RESOLVE:

Art. 1. PRORROGAR por 60 (sessenta)
dias o prazo para continuidade dos trabalhos
da Comissão do Processo Disciplinar acima
epigrafado, conforme o disposto no artigo 168,
caput, da Lei Estadual n°. 066/93;

PORTARIA N.° 031/2019 - UP/COAFI - RURAP
RESOLVE:

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ-
RURAP, no uso de suas atribuições conferidas
pelo Decreto n° 3474, de 06 de Setembro de
2017, e tendo em vista o teor do Memo. n°
032/2019- CATER/RURAP,
RESOLVE:

Art. 1o. Conceder menção de Elogio,
agradecimento e congratulações ao servidor JOSÉ
DE RIBAMAR DA SILVA E SILVA, pelo seu
eficiente desempenho profissional demonstrado na
execução das atividades inerentes a função de
Assessor de Desenvolvimento Institucional, nas
ações que realiza com responsabilidade e
consciência profissional, contribuindo assim, para
a dinâmica de um trabalho coeso e produtivo neste
Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão-
SIAC/SUPERFÁCIL,
contribuição â prestação de contas do exercício
2018.

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

Cumpra-se, Dê-se Ciência, Publique-se.
Macapá-AP, 31 xie março de 2019.

Lucivaldo Mõnffiiro da Costa
Diretor-Presiden(S qo IAPEN/AP

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos
servidores Raimundo Nonato de Castro Rebelo
-Gerente do Núcleo Regional Sul/CATER, Mário
Vitorino Marques da Silva - Extensionista
Agropecuário/Maruanum/CATER e Gabriel Melo
Pinheiro-

principalmente pelaSuper Fácil
Luzia Brito Grunho

Art. 2o Anote-se nos respectivos
assentamentos funcionais do servidor.

Dé-se ciência, cumpra-se e oubliaue-se.
Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado

de Atendimento ao Cidadão.
Macapá-AP, 01 de abril de 2019.

PORTARIA N° 018/2019-SIAC
A urretora Geral do Sistema Integrado de

Atendimento ao Cidadão/SIAC, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto
n° 2097/2017, de 06 de junho de 2017.

Técnico Extensão
Rural/Maruanum/CATER que se deslocaram até
as Comunidades do Ajuruxi, Zona Rural do
município de Mazagão - AP e Nazaré Mineiro,
Zona Rural do município de Laranjal do Jarí -
AP, com o objetivo de fazer acompanhamento e
orientações técnicas sobre aplicações de
herbicidas e adubações nas áreas do Programa
de Produção Integrada - PPI, no período de 27
de fevereiro à 01 de março de 2019.
Art.2°) Esta Portaria entra em vigor na data da

sua publicação. Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se.

em

RESOLVE:
o

Art. 1o. Conceder menção de Elogio,
agradecimento e congratulações ao servidor
JUNIOR GOMES DA SILVA, pelo seu eficiente
desempenho profissional demonstrado na
execução das atividades inerentes a função de
Diretor Geral de Atendimento-DGA/SIAC, nas
ações que realiza com responsabilidade e
consciência profissional, contribuindo assim, para
a dinâmica de um trabalho coeso e produtivo neste
Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão-
SIAC/SUPERFÁCIL, principalmente pela
contribuição à prestação de contas do exercício
2018.

Luzia Brito Grunho
Diretora Geral /SIAC/SuperFâcil

Decreto/2097/2017

Tornar sem efeito a publicação do Diário 6886
26.03.2019 página 19.

A Publicação CORRETA

EXTRATO
DE CONVÉNIO 01/2019-SIAC/SUPER FÁCIL,
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
GRANDE -PMPG.

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL
1.1 Artigo 12, § 4o, da Constituição do Estado do
Amapá, Lei municipal n° 473/2018 - PMPG de 09
de Novembro de 2018 e Lei n° 8.666/93 e suas
alterações, Lei 0639/2001, Lei 0811/2004, Lei
1171/2007 e suas alterações, Lei 1571/2011 alte¬
rada pela Lei 1934/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.
2.1 O presente CONVÉNIO tem por objetivo ces¬
são de 04 (quatro) servidores públicos do Cedente
para prestarem serviços junto ao Cessionário a fim
de desenvolver as funções previstas na Lei n°
0639/2001, na Lei 811/2004 e na Lei 1571/2011 e
suas alterações que serão designadas exclusiva¬
mente para o SISTEMA INTEGRADO DE ATEN¬
DIMENTO AO CIDADÃO - SIAC/SUPERFÁCIL
PORTO GRANDE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Justifica-se, também,
a formalização do presente convénio, pois as ativi¬
dades desenvolvidas por estes servidores são de
caráter essencial, sem as quais o Sistema Integra-

Art. 2o Anote-se nos respectivos
assentamentos funcionais do servidor.

Macapá (AP),,12 de março de 2019.

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

Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado
de Atendimento ao Cidadão.

DANIEÿSÁNTÒS DE ASSIS
Diretor Pÿesidçnte do RURAP- Em Exercício

Decreto n“ 0875/2019-GEA

Macapá-AP, 01 de abril de 2019.

Serviço Social Autónomo
Luzia Brfto Grurtiio

Diretora Geral /SIAC/SuperFâcil
Decreto/2097/2017 AMPREV

PORTARIA N° 019/2019-SIAC Rubens Belnimeque de Souza

A Diretora Geral do Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadão/SIAC, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto
n° 2097/2017, de 06 de junho de 2017.

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

PORTARIA N° 39 de 28 de março de 2019.
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O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no
uso das atribuições conferidas pelo inciso XIII do art.14 do
Regimento Interno aprovado pelo Ato Resolutório n°.
001/99-CA/AMPREV, de 02 de setembro de 1999 e tendo em
vista o que consta nos Processo 2018.07.1184P de
12/07/2018 - DIBEF/AMPREV, resolve conceder pensão na
forma a seguir discriminada:

DA DOTAÇÃO JOSÉ CARLOS DE SOUZA-ME
01375966/0001-76

CLÁUSULA SEGUNDA
ORÇAMENTÁRIA

Torna público que REQUEREU na
2.1 - As despesas decorrentes ocorrerão no
Programa de Trabalho: 09.122.0005.2508
Manutenção de Serviços Administrativos e no

Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
Desenvolvimento Urbano e Habitação de
Santana SEMDUH, a Autorização
Ambiental (AA) para o exercício de atividade
de Comércio Varejista de Bicicletas e
Triciclos: peças e acessórios. Localizado em
Rua: Salvador Diniz, n° 428, Bairro: Centro.

Dados do Instituidor
elemento de despesa 3390.46.00.00 - “Auxílio
Alimentação", no sub-elemento 3390.46.01.00 -
“Indenização Auxilio Alimentação", onde encontra-
se saldo disponível para realização da referida
despesa.

Valor: R$ 49.717,00 (quarenta e nove mil
setecentos e dezessete reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Nome do ex-servidor: JOSIAS CARDOSO DE SAMPAIO,
Matrícula n° 306959, Cargo: 2o Sargento - PM, CPF n°
341.477.212-49; Data do Óbito: 05/10/2017; Lotação:
Polícia Militar do Estado.

Parcela(s) da pensão, vigente a partir de 05/10/2017- data
do óbito _
DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL
REMUNERAÇÃO)

Haroldo Feitosa dos Santos

Torna público que requereu ao IMAP a Licença
Ambiental Única (LAU) para a atividade de plantio
de culturas anuais e permanentes, no imóvel
denominado Fazenda Esperança III, localizado na
cidade de Macapá/AP.

3.1 - Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro
teor, todas as demais Cláusulas e condições do
Contrato originário, não modificadas por este
Termo de Apostilamento e Termos aditivos
anteriores.

Vencimento 100%
TOTAL 100%

Dados do(s)
BENEFICIA

pensionista(s)
RIO (S): PARENTESCO %NATUREZA

DA PENSÃO COTA
Wilary Roanny
Castelo Branco
Sampaio_

Filho (a) Temporária 100
I Macapÿ, 25 de março de 2019. Haroldo Feitosa dos Santos

Torna público que requereu ao IMAP a Licença de
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)
para a atividade de plantio de culturas anuais e
permanentes, no imóvel denominado Fazenda
Esperança III, localizado na cidade de Macapá/AP.

Concedo a pensão, neste ato discriminada, com
fundamento legal nos arts. 16, inciso IV; 31, §1°; 33,
inciso I; 34, §1°; 35, §2°; 45, parágrafo único; 89, inciso I
e 93, inciso II da Lei Estadual n° 1.813, de 07/04/2014, c/c
art. 91, §1° da Lei Estadual n° 0915/2005 (com redação
alterada pela Lei Estadual n° 1432 de 29/12/2009).

Rubens Belmmequ 3 de Souza
DIRETQR /PRESIDENTE

Sociedades de Economia Mistar

Macapá - AP de 2019.\

Rubens B fnimeque fe Souza
Diretor Pr esidente /AMPREV

DECRE FO N° 3243/2018

mar<

Prefeituras, Câmaras
e Órgãos MunicipaisCaesa

Valdinei Santana Amanajás

RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-CPL/PMS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - N° 001/2019-CAESA
Processo Administrativo n° 317/2019/CAESAEXTRATO DO 1o TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO N° 002/19 - AMPREV Ref: Processo n° 12774/2018 - SEMOP/PMS
Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM
BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM
SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E
SARJETAS- ILHA DE SANTANA.
.Levamos ao conhecimento dos interessados
que aTOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-
CPL/PMS em epígrafe, foi HABILITADO as
seguintes empresa: S. A CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS -EPP, CNPJ n° 10.238.217/0001-98;
C. PEREIRA CARDOSO EIRELI-ME, CNPJ n°
15.867.442/0001-07
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ n°
34.931.022/0001-97.
Os autos do processo permanecerão com vista
franqueada aos interessados, no endereço,
Avenida Santana, 2975. Paraíso, Santana/AP,
CEP: 68.925-000-Central de Licitações, no
horário de 8:00h às/T£O0h.

A Companhia de Agua e Esgoto do Estado do
Amapá - CAESA, por intermédio da Comissão
de Licitação, designada pela Portaria n°.
093/2019-CAESA de 11/03/2019, torna público
para o conhecimento dos interessados que a
Licitação, na modalidade Tomada de Preços,
tendo como OBJETO Contratação de empresa
para execução de obra de implantação de 01
(um) poço tubular de 12”x250”m conforme as
especificações técnicas, projetos, orçamento
estimativo e cronograma físico-financeiro -
Anexo I do Edital - Termo de Referência, do
Edital, será adiada em virtude da necessidade
de alterações em planilhas.
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO
GLOBAL.
Data da Abertura: dia 23/04/2019, às 09h30min
Local: na Sala do Núcleo de Contratos e
Convênios-NULIC/CAESA, no Prédio da
CAESA, localizado na Av. Ernestino Borges,
222, Centro, em Macapá-AP.
Informações no mesmo Local: No horário ae
Expediente (Manhã 08h00min às 12h00 e Tarde
14h00min às 18h00). Outras informações
poderão ser obtidas através do E-mail:
caesa.cpl.ap@qmaii.com. E NO SITE DA
CAESA: www.caesa.ap.qov.br - Tel. (96) 93801-
5642.

1o TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N° 002/2019 CELEBRADO ENTRE AMAPÁ
PREVIDÊNCIA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E
COMERCIO S.A.

AMPREV E A EMPRESA

A AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, sob
a forma de Serviço Social Autónomo, inscrito no
CNPJ n°. 03.281.445/0001-85, com sede na Rua
Binga Uchoa, n°. 10, Central, CEP 68.900-090,
Macapá - AP, neste ato representado por seu
Diretor Presidente o Sr. Rubens Belnimeque de
Souza Brasileiro, casado, contador, domiciliado
nesta cidade de Macapá, Portador da Carteira de
Identidade n° 2817612 SSP-PA, CPF n°.
631.928.702-06, e de outro lado a Empresa
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E
COMERCIO S.A, com sede em Barueri/SP na
Alameda Araguaia, n° 1142 Bloco 3, Bairro
Alphaville, inscrito no CNPJ n°. 69.034.668/0001-
56, neste ato representado pelo Giovana Vieira
Alves. CPF n°. 257.716.538-29, RG n°.
27.057.528-5 - SSP/SP, ajustam o presente
TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato em
epígrafe, mediante as cláusulas a seguir:

EUCAPINOe

SantanaNAP, 02 de abrilde 2019

\í
SEBASTIÃO ÓLÉSSIQ

PreSidentf
JA DA TRINDADE

CPVJPMS.

RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-CPL/PMS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO

Ref: Processo n° 12775/2018 - SEMOP/PMS
Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM
BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM
SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E
SARJETAS- UBALDO FIGUEIRA.
.Levamos ao conhecimento dos interessados
que a TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-
CPL/PMS em epígrafe, foi HABILITADO as
seguintes empresa: S. A CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS -EPP, CNPJ n° 10.238.217/0001-98;
C. PEREIRA CARDOSO EIRELI-ME, CNPJ n°
15.867.442/0001-07
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ n°
34.931.022/0001-97; LACERDA CHERMONT
LTDA-ME, CNPJ n° 07.872.848/0001-50.
Os autos do processo permanecerão com vista
franqueada aos interessados, no endereço,
Avenida Santana, 2975. Paraíso, Santana/AP,
CEP: 68.925-000-Central de Licitações, no
horário de 8:00h às 14:00h.

Macapá-AP, 02 de abril de 2019.

Maria da Conceição Nqiiréjáfearão
Presidente

CLÁUSULA ÚNICA: Em face de despacho jurídico
as folhas 15 e 16 do processo n°
2019.61.100091PA- PROJUR/AMPREV, que
versa sobre a matéria de atualização do valor
unitário do vale alimentação, clausula destinada ao
reajuste do valor do auxílio alimentação com base
no índice Nacional de preços ao consumidor- INPC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

£SA
093/2019P

EUCAPINOePublicações Diversas
1.1-0 presente Termo de Apostilamento tem
como objeto Aplicação do INPC, atualização do
valor unitário do Vale Alimentação, e alteração da
dotação orçamentária para o empenho das
despesas relativas ao Contrato n° 002/19, tendo
como objeto a prestação de serviços de
fornecimento de cartões magnéticos de
alimentação aos servidores da Amapá Previdência,
a contar do mês de Fevereiro de 2019.

MOSELLI VEÍCULOS LTDA

Torna público que a Empresa Moselli Veículos LTDA -|
CNPJ: 02.000.309/0001-07, requereu ao IMAP
renovação da licença de Operação para a Manutenção
e lavagem de Veículos Automotores, Rod. Duca Serra,
s/n2, km 03, Cabralzinho, com validade de 6 anos.
Macapá, 25/03/2019.

|antaría-ÂP, 02 de abrilde 2019
\y

BSEBASTIÃO Cl ilA DA TRINDADE
'PMS.PreíJ
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