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ERRATA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
Nº 012/2019 – SEINF/GEA

ERRATA do Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 012/2019 
– SEINF/GEA, que entre si celebram o GEA, através da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF, como 
CONTRATANTE e a empresa MACHADO & ANDRADE 
LTDA, LIDER DO CONSÓRCIO E PRENGEL PROJETOS 
E ENGENHARIA LTDA, Publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 7.555 do dia 02/12/2021.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: 

1. Fica alterada à Cláusula Quarta – Da Obra e Sua 
Execução:

1.1 - O prazo da execução da obra do Contrato Original 
que expira em 17/11/2021, fica prorrogado por mais 226 
(duzentos e quarenta e seis) dias passando sua vigência 
atual para 18/07/2022, nos termos do art. 57 da Lei nº 
8.666/1993.

2. Fica alterada à Cláusula Vigésima – Do Prazo da 
Vigência:

2.1 - O prazo de vigência do Contrato Original que expira 
em 17/11/2021, fica prorrogado por 226 (duzentos e vinte 
e seis) dias passando sua vigência atual para 18/07/2022, 
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

LÊ-SE:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: 

1. Fica alterada à Cláusula Quarta – Da Obra e Sua 
Execução:

1.1 - O prazo da execução da obra do Contrato Original 
que expira em 17/11/2021, fica prorrogado por mais 226 
(duzentos e quarenta e seis) dias passando sua vigência 
atual para 02/07/2022, nos termos do art. 57 da Lei nº 
8.666/1993.

2. Fica alterada à Cláusula Vigésima – Do Prazo da 
Vigência:

2.1 - O prazo de vigência do Contrato Original que expira 
em 17/11/2021, fica prorrogado por 226 (duzentos e vinte 
e seis) dias passando sua vigência atual para 02/07/2022, 
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

Macapá, 05 de janeiro de 2022.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
DEC. Nº0790/2018

HASH: 2022-0107-0007-8294

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº 003 DE 06 DE JANEIRO DE 2022

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe 
confere no art. 73 da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 
2004, regulamentada pelo Decreto nº 0029, de 03 de 
janeiro de 2005, e

Considerando o Decreto nº 0934, de 20 de março de 2017, 
que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros, 
a serem repassados do Fundo Estadual de Assistência 
Social (FEAS) para os Fundos Municipais de Assistência 
Social (FMAS).

Considerando a Portaria nº 124 – SNAS, de 29 de junho 
de 2017, que regulamenta os procedimentos a serem 
adotados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
atinentes à guarda e ao arquivamento dos processos e 
documentos comprobatórios das despesas realizadas 
com recursos federais.

Considerando o Decreto nº 2678, de 30 de julho de 2021, 
que dispõe sobre as normas relativas às transferências 
voluntárias de recursos do Governo do Estado do Amapá 
para municípios ou consórcios públicos intermunicipais, 
mediante convênios e outros instrumentos congêneres, e 
dá outras providências.

Considerando o Artigo 3º da Resolução nº 008 – CEAS/
AP, de 18 de março de 2021, publicada no Diário Oficial 
nº 7.377.

Considerando a Portaria nº 113, de 10 de dezembro 
de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social, que 
regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e a transferência de recursos 
na modalidade fundo a fundo e dá outras providências;

RESOLVE

Art. 1º – Estabelecer abertura do preenchimento do 
Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeira, 
referente aos repasses ordinários do FEAS aos FMAS, 
no exercício 2021, no período de 01 de janeiro de 2022 
a 01 de março de 2022, conforme resolução deliberada 
pelo CEAS/AP.

Art. 2º – Os recursos financeiros repassados pelo FEAS 
aos FMAS, existente em 31 de dezembro de 2021, 
poderão ser reprogramado para o exercício seguinte, 
desde que o órgão gestor municipal de assistência social, 
tenha assegurado à população, a prestação dos serviços 
socioassistenciais cofinanciados sem descontinuidade 
durante o exercício fiscal.

Parágrafo 1°. Os recursos deverão ser reprogramados 
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para utilização no serviço a que pertence, conforme Plano 
de Ação apresentado à gestão estadual.

Parágrafo 2°. O Plano de Reprogramação dos recursos 
reprogramados deverá, obrigatoriamente, ser submetido 
ao CMAS para deliberação e encaminhado à SIMS, junto 
ao processo de Prestação de contas.

Art. 3º – A Unidade de Contratos e Convênio (UCC) 
da SIMS, será o setor responsável pelo recebimento e 
análise documental do processo de prestação de conta 
– ano 2021, emitindo parecer para Gerência do Fundo 
Estadual de Assistência Social (GFEAS).

Art. 4º – Para composição de cada processo de prestação 
de conta (FEAS e CREAS-PAEFI), consideram-se 
documentos obrigatórios:

Ofício para SIMS – encaminhando prestação de conta ano 
2021 (FEAS E CREAS – PAEFI processos separados);

Demonstrativo Sintético (FEAS E CREAS – PAEFI – 
processos separados);

Cópia da ata de reunião do CMAS, aprovando a prestação 
de contas, (FEAS E CREAS - PAEFI – processos 
separados);

Resolução de aprovação da prestação de contas ano 
2021, emitida pelo CMAS (FEAS E CREAS – PAEFI – 
processos separados);

Resolução de aprovação da reprogramação de saldos 
existente em 31/12/2021, emitida pelo CMAS (FEAS E 
CREAS – PAEFI – processos separados);

Extrato bancário dos 12 meses da conta e Aplicação do 
exercício de 2021;

Comprovante de depósito da tarifa bancária ano 2021;

Relatório de Execução Físico-Financeiro ano 2021; (FEAS 
E CREAS - PAEFI - processos separados);

Comprovante de entrega do Relatório de Gestão 
correspondente ao exercício anterior;

Parecer do CMAS sobre a execução dos recursos e a prestação 

dos serviços aos usuários (art. 8ª do Decreto 0934/2017);

Demonstrativo de Rendimentos – anexo 01;

Execução da Receita e Despesa – anexo 02;

Relação de pagamentos – anexo 03;

Cópias notas fiscais; e

Cópias de cheques, ordens bancárias ou comprovante de 
transferência.

Parágrafo Único: Os documentos à qual se refere o artigo 
3º, deverão ser protocolados em meio físico na sede da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, 
situado à Av. Rio Vila Nova, nº 06 Centro – CEP: 68900-
092 – Macapá-AP.

Art. 5º – Da gestão e da guarda processual e documental:

I – Compete à gestão municipal que zele pela boa e regular 
utilização dos recursos transferidos pelo Estado, bem 
como pela boa ordem e conservação dos documentos 
comprobatórios das despesas realizadas com recurso 
estaduais transferido na modalidade fundo a fundo.

II – A guarda dos documentos comprobatórios da 
execução dos recursos transferidos na modalidade fundo 
a fundo, destinados ao cofinanciamento da Gestão, 
Serviços Socioassistenciais e Benefícios Eventuais e dos 
demais documentos eventualmente existentes, será de 
responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social 
ou, na impossibilidade, da unidade administrativa responsável 
pela coordenação da Política de Assistência Social.

III – Os processos e documentos deverão ser mantidos 
arquivados pelo prazo mínimo de dez anos, a contar do 
exercício de aprovação das contas.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

ROBERTO DE ALMEIDA PINHEIRO
Secretário Adjunto de Apoio à Gestão - SAGE/SIMS
Decreto nº 2196/2020

HASH: 2022-0107-0007-8302

Secretaria de Saúde

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2021 – NGC/SESA

PROCESSO Nº 0002.0143.1851.0606/2021

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. Contratado: 

MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA; Objeto: locação de veículos tipo ambulância; Fundamentação 


