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no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do
5o (quinto) dia útil do mês seguinte a sua
assinatura. (Art. 61, parágrafo único da Lei
8.666/93).
Depois de lido e achado conforme, foi o
presente Termo de Apostilamento lavrado em
03 (três) vias, extraindo-se cópias para fins de
direito, o qual vai assinado pelo Diretor-
Presidente do Departamento Estadual do
Amapá.

/ it \
bro de 2016.e DezMacabá-AF;

/ c
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INÁCIO MONTÇIRO MACIEL
Delegado de Policia

Diretor Prèsidente do DETRAN-AP

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS-UCC

JUSTIFICATIVA DE 1° APOSTILAMENTO
AO CONTRATO N° 001/2012 DETRAN x

COMPANHIA DE ELÉTRICIDADE DÕ~

AMAPA - CEA.

H o m o l o g o:
Em: 2

r n ff
INACIC MONTEIRO MACIEL
Delega ÍVde Policia Civil
Diretor Presidente do DETRAN-AP.PROCESSO 014.015562/2015
4SSCNTO 1o Apostilamento ao Contrato n° 001

DETRAN-AP x COMPANHIA
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.

OBJETO

FUNDAMENTAÇAO
LEGAL

O presente Termo tem por objeto
Apostilamento ao Contrato n° 001,
com a finalidade de aditar a No
Empenho n° 2016NE00150.
Art. 65, §8° da Lei Federal n.° 8.66<
alterações.

VALOR PARA
ADITAR
CONVEN1ADA

RS 46.010,27

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
AMAPÁ - CEA.

Excelentíssimo Senhor Diretor:
Considerando o Contrato n° 001/2012 -
DETRAN-AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO AMAPÁ - CEA, que tem como objeto a
contratação de empresa especializada no
fornecimento de energia elétrica;
Considerando que foi feita a necessária
reserva orçamentária para fazer face ao
contrato supramencionado, através do
Empenho n° 2016NE00150, que corresponde o
valor de R$ 129.769,46 (cento e vinte e nove
mil, setecentos e sessenta e nove reais e
quarenta e seis centavos), a serem utilizados
no período de 12,00 meses;
Considerando que a média de consumo deste
Contrato é de R$ 12.679,15 (doze mil e
seiscentos e setenta e nove reais e quinze
centavos).

Considerando que os créditos disponíveis no
Empenho n° 2016NE00150, para os meses
restantes não cobrirá a despesa contratada
(julho, outubro e novembro/2016) e a média das

faturas acrescida de uma margem de

segurança - pois o Art. 60 da Lei 4.320/64 veda
a realização de despesa sem prévio empenho;

Pelo exposto acima, sugerimos que seja
realizado um aditivo da Nota de Empenho n°

2016NE00374.
Cabe ressaltar que o Apostilamento se faz
necessário, tendo em vista que o saldo

contratual não cobre as faturas a serem pagas
até o final do ano.

A presente Justificativa fundamenta-se a
partir do artigo 65, §8° da lei n° 8.666/93 e suas
alterações. Por oportuno ressaltamos que
ficam ratificadas as demais Cláusulas e sub
cláusulas do CONTRATO n° 001/2012 -

DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO AMAPÁ- CEA , Inicialmente celebrado.

Macapá-AP, 20 de dezembro de 2016.

MARCUS VINÍCIUS PERES DA SILVA.
Fiscal do Contrato n° 001/2012-DETRAN/AP

Diagro
José Renato Ribeiro

P O R T A R I A
N° 0243/2016-DIAGRO

Dispõe sobre a regulamentação da
documentação necessá ria para abertura de processos
administrativos de Registro de Estabelecimentos
junto a Agencia de Defesa e Inspeção Agropecuária
do Ainapá-DIAGRO, para fins de obtenção do
Serviço de Inspeção Estadual-SIE/AP.

O DIRETOR PRESIDENTE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 42,
capitulo VII, inciso XVI do Decreto n° 2418, de 26 de
junho de 2012 e,

Considerando o dispoko nos artigos 7o e 8o

da Lei Estadual 0869 de 31/12/2004, que determina
que o registro no órgão competente é condição
indispensável para o funcionamento, no Estado do
Amapá, dos estabelecimentos industriais ou
entrepostos de produtos e subprodutos de origem
animal e vegetal, e que o serviço de inspeção
industrial e sanitá ria será executado sob
responsabilidade da DIAGRO;

Considerando que construir, instalar,
reformar, ampliar ou remodelar estabelecimentos
industriais ou entrepostos de produtos e subprodutos
de origem animal e vegetal, sem Registro juntoa
DIAGRO, Licença do Órgão Sanitá rio Competente
ou contrariando normas legais e regulamentares
pertinentes, constitui infração sanitá ria, com base no
artigo 10, incisos II e III, da Lei Federal n° 6.437, de
20 de agosto de 1977.

R E S O L V E:

Art. 1-Aprovar, na forma dos anexos desta
Portaria, a relação de documentos necessá rios à
abertura de processos administrativos de Registro de
Estabelecimentos de Produtos > de Origem
Agropecuá ria junto ; a DIAGRO, para fins de
obtenção do SI E/AP.
§ Io - Para abertura de processo os documentos
referidos nos Anexos I c 2 deverão ser protocolados
no serviço de Protocolo da DI ÁÓRO;
§ 2o - Todos os documentos devem ser entregues cm
02 (duas) vias;
§ 3o - Todas as solicitações de serviços devem vir
acompanhadas das respectivas taxas pagas;

Art. 2o - A validade do processo varia de acordo
com o tempo transcorrido em cada etapa, sendo que
o mesmo não poderá ultrapassar o período de 03
anos para a sua conclusão, caso isso aconteça o
processo será automaticamente arquivado.
Art. 3o - Ficam exclu ídos do â mbito de aplicação da
presente Portaria os estabelecimentos objeto de
normatização específica.
Art. 4° - Após análise dos documentos e emissão do
Parecer Técnico, o requerente deverá obedecer ao
prazo correspondente para cumprimento da etapa.

seguinte aos tramites do processo, sob pena de
invalidez da ação anterior:

Art. 5a - A concessão do Registro do Estabelecimento
está condicionada à análise e parecer favorável sobre
os documentos apresentados e a comprovação do
cumprimento dos requisitos técnicos específicos para
a classificação da atividade pretendida, a ser
verificada mediante vistoria sanitá ria:

Art. 6° - A concessão do Registro é válida por tempo
indeterminado desde que mantida as condições
higienico-sanitarias c ambientais exigidas pelos
órgãos competentes.
Art. 7o - A renovação anual do Registro, deve ser
solicitada com trinta dias de antecedência ao
vencimento da mesma, devendo ser protocolada na
DIAGRO juntamente com o comprovante de
pagamento da taxa;

Art.8o - O Diretor Presidente da DIAGRO poderá
baixar atos complementares, como normas técnicas
e/ou manuais de procedimentos operacionais,
necessá rios â aplicação desta Portaria.
Art. 9° - Esta Portaria entrará em vigor na data da
sua publicação.

Macapá, 2Q, dçflez^
íéM^ATO

mbro de 2016.

JOSÇ/RFJQAJO MONTEIRO
Diretqr Pçesidente da DIAGRO

ANEXO 1

Documentação para aprovação previa para
Construção de Estabelecimento:

1. Requerimento solicitando VISTORIA
DO TERRENO dirigido ao
Coordenador de Inspeção de Produtos
de Origem Agropecuá ria, assinado pelo
representante legal, contendo os dados
completos da empresa e do
Representante Legal - Conforme
Modelo de Requerimento Padrão;

2. Planta ou croquí da área a ser vistoriada
e a localização;

3. Documento comprobatório de posse ou
permissão de uso do terreno;

4. RG e CPF do representante legal da
empresa;

5. Comprovante de endereço do
empreendimento;

6. Licença de Instalação certificando que o
empreendimento pode ser implantado;

7. Taxa Pú blica recolhida através do sítio
eletrónico: www.sefaz.ap.gov.br;

8. Apresentar, em 01 (uma) via, Projeto
Arquitetônico assinado pelo responsável
técnico (engenheiro/arquiteto) e pòr séq
representante legal, para análise inicial.

9. Para Aprovação do 1 - Projeto
Arquitetónico do Estabelecimento
deverão ser apresentados 02 (dois) jogos
de Plantas Completos e assinados nas
seguintes escalas: : 1 r

9.1. Planta de Situação, Escala1/500;
9.2. Planta de Localização,
9.3. Planta Baixa (com detalharaento dos

equipamentos), Escala 1/100;
9.4. Cortes (TransversaF e Longitudinal,

com idénifificaçâo dós ; ambientes) e
Fachada. Escala 1/50;

9.5. Hidro sanitária - Escala 1/100 ou 1 /500;
9*6. As Plantas devem ter:

c Orientação;
o Posição da çonStrução em relação as vias

pú blicas e alinhâiraento dos terrenos;
o Localização das partes dos prédios vizinhos,

construídos sobre as divisas dos terrenos;
o Perfil longitudinal e transversal do terreno

em posição média.
10. Memorial Económico Sanitário do

Estabelecimento, assinado por
Profissional Habilitado;
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11. Registro do estabelecimento na Junta

Comercial do Estado- JUCAP;
12. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-

C.N.P.J. ou Cadastro de Empreendedor
Individual.

13. Ficha de Inscrição do Contribuinte na
Secretaria da Fazenda do Estado do
Amapá-FIC;

14. Alvara de Construção;
15. Memorial Descritivo da Construção (de

acordo com o projeto arquitetônico
aprovado);

16. Anotação de Responsabilidade Técnica
do engenheiro responsável pelo projeto;

17. Resultado de exame da agua de
abastecimento;

18. Anotação dc responsabilidade técnica;
19. Inscrição do estabelecimento produtor

de origem animal no Conselho de
Medicina Veteriná ria;

20. Analise completa da agua;
21. Licença de Operação;
22. Registro de produtos e rótulos;
23. Licen ça de funcionamento;
24. Termo de compromisso;
25. Manual de Boas Práticas de Fabricação;
26. Controle de pragas e vetores;
27. Carteira de saúde dos funcioná rios;

OBS 1: Outras exigências poderão ser
feitas face a localiza ção e classificação do
complexo industrial.
OBS 2: Nenhuma alteração poderá ser
realizada no projeto previamente
aprovado, sem a devida autorização do
órgão fiscalizador;

ANEXO 2

Documentaçã o para aprovação de estabelecimento:

1. Requerimento solicitando VISTORIA DO
ESTABELECIMENTO dirigido ao
Coordenador de Inspeção de Produtos de
Origem Agropecuá ria, assinado pelo
representante legal, contendo os dados
completos da empresa (CNPJ, Endereço,
telefone, etc.) - Conforme Modelo de
Requerimento Padrão;

2 . Taxa Pú blica recolhida através do sítio
eletrónico: www.scfaz.ap.gov.br;

3. Apresentar. em uma via, Projeto
Arquitetônico assinado pelo responsável
técnico (engenheiro/arquiteto) e por seu
representante legal, para análise inicial.

4. Para Aprovação do Projeto Arquitetônico
do Estabelecimento deverão ser
apresentados 02 (dois) jogos de Plantas
Completos e assinados nas seguintes escalas:

4.1. Planta de Situaçã o, Escala 1/500;
4.2. Planta de Localização;
4.3. Planta Baixa (com detalha mento dos

equipamentos), Escala 1/100;
4.4. Cortes (Transversal e Longitudinal, com

identificaçã o dos ambientes) e Fachada,
Escala 1/50;

4.5. Hidro sanitá ria - Escala 1/100 ou 1/500;
4.6. As Plantas devem ter:
- Posição da construção cm relação ; as vias

pú blicas e alinhamento dos terrenos;
Localização das partes dos prédios vizinhos,
constru ídos sobre as divisas, dos. terrenos;

5. RG e CPF do representante legal da empresa;
6. Memorial Económico Sanitá rio do

Estabelecimento, assinado por Profissional
Habilitado;

7. Registro do estabelecimento na Junta
Comercial do Estado- JUCAP;

8. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-
C.N.P.J. ou Cadastro de Empreendedor
Individual.

9. Ficha de Inscrição djò; Contribuinte na
Secretaria da Fazenda do Estado do
Amapá-FIC;

10. Licença de Funcionamento.

11. Termo dé compromisso;
12. Resultado de exame da agua de

abastecimento;
13. Anotação de responsabilidade técnica ;
14. Inscrição do estabelecimento produtor de

origem animal no Conselho de Medicina
Veteriná ria;

15. Analise completa da agua;
16. Licença de operação;
17. Registro de produtos e rótulos;
18. Licença de funcionamento;
19. Termo dc compromisso;
20. Manual de Boas Práticas de Fabricação;
21. Controle de pragas e vetores;
22. Carteira de saúde dos funcioná rios;

ANEXO 4

Documentação necessá ria para renovação do
REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS

1. Requerimento solicitando Renovação,
dirigido ao Coordenador de Inspeção de
Produtos de Origem Agropecuá ria, assinado
pelo representante legal, constando dos
dados completos da empresa - Conforme
Modelo de Requerimento Padrão;

2. Taxa Pú blica recolhida através do sítio
eletró nico: www.sefaz.ap.gov.br;

P O R T A R I A
N° 0244/2016-DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊ NCIA
DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECU ÁRIA DO
ESTADO DO AMAPÁ, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 42, inciso XVI, do Decreto n°

2418, de 26 de junho de 201Í,
Considerando o Manual de

Padronização do Ministério da Agricultura,
Pecuá ria e Abastecimento, versão 18.0,
publicado em abril de 2014, que traz definições
e orientações relacionadas à organização e
compilação da informação sobre a estrutura
dos órgãos executores de sanidade
agropecuária;

Considerando que as Unidades
Veteriná rias Locais ( UVLs) representam
espaços geográficos e administrativos
determinados, abrangendo um ou mais
munic í pios e Escritórios de Atendimento à
Comunidade - EAC, sob a coordenação e
responsabilidade de um médico veteriná rio do
Ó rgão Executor de Sanidade Agropecuária, da
correspondente Unidade Federativa e com
estrutura suficiente para o desenvolvimento
das atividades de defesa agropecuá ria*.

R E S O L V E:

Art.1° Redefinir as á reas geográficas de
atuação das UVLs, para operacionalização dos
serviços da DIAGRO, a saber:

I - UVL Oiapoque: municípios de
Oiapoque, Calçoene e Amapá;

II - UVL Tartarugalzinho: municí pios de
Tartarugalzinho e Pracuuba;

III - UVL Itaubal do Piririm: municípios
de Itaubal do Piririm e Cutias do Araguari
distrito do Pacuí (Municí pio de Macapá);

IV - UVL Porto Grande: municípios de
Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra
do Navio e Ferreira Gomes;

V - UVL Laranjal do Jari: municípios de
Laranjal do Jari e Vitória do Jari;

VI - UVL Mazagão: município de
Mazagão e Santana;

VII - UVL Macapá: município de Macapá
(exceto o distrito de Pacu í).

Art. 2o Para a execução de ações e
cumprimento de metas na UVL Oiapoque serão
estabelecidas escalas de revezamento entre os
servidores.

Art. 3o Os responsáveis pelas UVLs
serão designados oficialmente.

Art . 4o Revogar a Portaria N° 192/2014-
DIAGRO, de 28/11/2014.

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE,
Macapá-AP, 20 de Dezembro"c)e 2016.

-7^:7/-.
JOSÉR É NÃTÓ RfBEIRO

Direto^ Presidente/DIAGRO

P O R T A R I A
N° 0245/2016-DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AG ÊNCIA
DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO
ESTADO DO AMAPÁ, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 42, inciso XVI, do Decreto n°
2418, de 26 de junho de 2013,

R E S O L V E:
Art .1o Criar o Setor de Epidemiologia

dentro da estrutura organizacional da Agência
de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado
do Amapá - DIAGRO, que ficará sob a
responsabilidade da Unidade de
Desenvolvimento Zoossanitá rio.

Art. 2o Compete ao Setor de
Epidemiologia:

I - Orientar o sistema de coleta de
informação zoossanitária;

II - Receber, analisar, interpretar e
organizar os dados e informes estatísticos e
epidemiológicos;

l í l - Elaborar e divulgar os informes
epidemiológicos nacionais e estaduais;

IV - Elaborar recomendações técnicas e
operacionais sobre as medidas de controle,
com base na avaliação dos dados
epidemiológicos;

V - Mapear e monitorar a ocorrência e o
controle de doenças em animais;

VI - Manter atualizados os sistemas de
informações zoossanitárias, registrando e
comunicando as ocorrências de que tiver
ciência;

VII - Apresentar estimativa anual de
materiais necessários para a execução de
atendimentos a notificações de suspeitas de
doenças, bem como para o seu controle,
incluindo formulá rios, de acordo com a aná lise
de risco;

VIII - Realizar análise para
caracterização e determinação de á reas de


