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8, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, 
nos termos do Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro 
de 1998, e pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003�
Art� 2º Determinar que sejam os proventos calculados pela média das 
remunerações de contribuições, nos termos do Art� 40, §§ 3º e 17, da 
Constituição Federal, combinado com o Art� 1º, da Lei nº 10�887, de 18 
de junho de 2004 e Art� 47, da Lei Complementar Estadual n° 154, de 
08 de dezembro de 2005�
Art� 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação� 

José de Anchieta Batista
Diretor-Presidente

AGEAC

RESOLUÇÃO Nº� 048/AGEAC, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017�
Institui procedimentos para realizações de Audiências Públicas que envolvam 
a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGEAC.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DO ESTADO DO ACRE - AGEAC, no uso das suas atribuições, 
na condição de Presidente do Conselho Superior da AGEAC, de acordo 
com deliberação do CONSUP, instituído por meio do Decreto Estadual 
nº 3�988, de 7 de janeiro de 2016, nos termos da Lei Complementar 
Estadual nº 278, de 14 de janeiro de 2014, da Lei Estadual nº 2�731, de 
23 de agosto de 2013, com alterações dadas pela Lei Estadual nº 3�003, 
de 23 de novembro de 2015, Lei Federal nº 11�445, de 5 de janeiro de 
2007, Resolução nº 034/AGEAC, de 30 de junho de 2015, bem como, 
nas demais normas pertinentes�
CONSIDERANDO que os procedimentos para realizações de audiên-
cias públicas que envolvem a Agência Reguladora de Serviços Públicos 
do Estado do Acre necessitam de normatização�
RESOLVE:
Art. 1º Instituir procedimentos para realizações de Audiências Públicas 
que envolvam a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado 
do Acre - AGEAC�
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 2º As Audiências Públicas realizar-se-ão com a finalidade de apre-
sentação, divulgação e discussão quanto ao assunto em debate, sendo 
passível de receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas 
sobre o objeto�
Art. 3º As Audiências Públicas serão realizadas com exposição e de-
bates orais, na forma disciplinada neste regulamento, sendo facultada 
apresentação de perguntas escritas e manifestações orais�
Art. 4º Serão convidados a participar das Audiências Públicas a socie-
dade civil, órgãos públicos interessados pelas questões debatidas, bem 
como todo e qualquer cidadão que se interesse pelo tema�
Art� 5º O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:
I - Nome legível, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II - Entidade pública ou privada a que pertence; e,
III - Assinatura�
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a 
Audiência Pública em local acessível.
Art. 6° Caberá ao Diretor Geral da Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos - AGEAC, na condição de presidente das Audiências Públicas, 
a condução dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos neste 
regulamento�
§ 1º São prerrogativas do Presidente das Audiências Públicas: 
I - Designar um ou mais secretário de mesa para que o auxilie nos 
trabalhos; 
II - Realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da 
Audiência Pública, ordenando o curso dos debates; 
III - Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer 
momento, servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no 
debate ou esclarecer temas técnicos; 
IV - Modificar a ordem das exposições, por razões de melhor organização; 
V - Exigir, em qualquer etapa do procedimento, a unificação das exposi-
ções das partes com interesses em comum e, em caso de divergências 
entre elas, decidir a respeito do responsável pela exposição; 
VI - Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o 
objeto em debate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, 
nos termos deste regulamento, em atenção à boa ordem do procedi-
mento e respeitando o direito de livre manifestação das pessoas; 
VII - Organizar os pedidos de réplica e tréplica; 
VIII - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação 
da Audiência Pública, bem como de sua reabertura ou continuação, quan-
do o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante; 
IX - Ampliar, excepcionalmente, o tempo das exposições, quando o con-
sidere necessário ou útil; 

X - Autorizar a transmissão radiofônica e/ou televisiva da Audiência Pública; 
XI - Declarar o fim da Audiência Pública. 
§ 2° São deveres do Presidente das Audiências Públicas: 
I - Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos 
expositores técnicos convidados; 
II - Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor so-
bre a opinião ou propostas apresentadas pelos partícipes�
Art� 7º São atribuições do secretário de mesa:
I - Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II - Controlar o tempo das intervenções orais;
III - Registrar o conteúdo das intervenções;
IV - Sistematizar as informações;
V - Elaborar a ata da Sessão;
VI - A guarda da documentação produzida na audiência.
TÍTULO II
Da Realização da Audiência Pública
CAPÍTULO I
DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Art. 8º A presença na Audiência Pública será aberta a todos os interessados.
Art� 9° Os interessados em formular questionamentos e propostas para 
serem discutidas em Audiência Pública deverão encaminhá-los, via e-
-mail gabinete�ageac@ac�gov�br, preferencialmente com até um dia de 
antecedência, para que haja tempo hábil para as análises.
Art. 10 Para participação nos debates durante a Audiência Pública, por 
meio do uso da palavra ou manifestação por escrito, os interessados ne-
cessariamente deverão fazer sua inscrição, mediante formulário próprio�
§ 1° Para inscrição prévia os interessados poderão preencher o for-
mulário disponível no site www�ageac�ac�gov�br/, sendo que a inscrição 
pela internet estará disponível até às 16h do dia anterior à realização 
da Audiência.
§ 2° Aqueles que não realizarem sua inscrição prévia pela internet pode-
rão se inscrever no dia do evento, no local da realização da Audiência. 
§ 3° No dia do evento serão recebidas inscrições até 30 (trinta) minutos 
após iniciada a Audiência. 
§ 4° A ordem de inscrição determinará a ordem de participação dos inscritos� 
§ 5° O secretário de mesa será o responsável pelo controle das inscri-
ções podendo, quando solicitado, informar ao inscrito de sua posição na 
lista geral de inscritos� 
§ 6° Na hipótese de haver no local pessoas físicas ou jurídicas não 
inscritas, mas interessadas em fazer uso da palavra, caberá exclusiva-
mente ao presidente da mesa permitir ou não sua manifestação�
Art� 11 São direitos dos participantes:
I - Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no 
âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas nes-
ta Resolução;
II - Debater as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública;
Art� 12 São deveres dos participantes:
I - Respeitar a Resolução da Audiência Pública;
II - Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus 
organizadores�
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO
Art. 13 A Audiência Pública terá início no local, data e horário previstos 
na publicação do Diário Oficial do Estado, bem como nos demais meios 
de publicação�
Art. 14 A Audiência Pública terá seus trabalhos iniciados com a compo-
sição da mesa� 
Parágrafo único. Serão integrantes da mesa o Diretor Geral da Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos e os representantes por ele indicados�
Art� 15 Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com 
a abertura formal da Audiência, com a apresentação do Regulamento 
da Audiência Pública e em seguida uma breve explicação dos assuntos 
a serem tratados e as demais informações necessárias e úteis para a 
condução dos trabalhos�
§ 1° Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais 
componentes da mesa, com tempo máximo de manifestação de 15 
(quinze) minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor 
exposição do assunto, quando necessário�
§ 2º Os componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tem-
pos à exposição de terceiros.
§ 3° Será dada palavra aos convidados, que poderão expor seus temas 
durante o tempo máximo de 15 (quinze) minutos, prorrogáveis mediante 
autorização do presidente da Audiência, se necessário.
§ 4° Será dada a palavra, em continuação, aos previamente inscritos, 
seguindo a ordem de inscrição, com tempo máximo para cada parti-
cipante de 03 (três) minutos, podendo ser ampliado pelo presidente, 
quando necessário ao esclarecimento do assunto� 
§ 5° Na sequência o presidente facultará a palavra aos membros da 
mesa ou convidados para responder ao questionamento� 
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§ 6° Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por 
concluída a Audiência Pública. 
§ 7° Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa, 
sendo o presidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tor-
nando-a disponível no Diário Oficial do Estado em até 15 (quinze) dias 
após a realização da Audiência Pública.
Art� 16 Os participantes que necessitarem poderão solicitar junto ao se-
cretário de mesa a respectiva Declaração de Comparecimento na Au-
diência Pública.
CAPÍTULO III
DA PUBLICIDADE
Art� 17 Ao Edital de Convocação será conferida ampla publicidade, sen-
do publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias da Audiência Pública. 
Parágrafo único. Além da publicação no Diário Oficial do Estado, a Au-
diência Pública será divulgada previamente na página da AGEAC na in-
ternet, sendo, ainda, enviadas matérias para que os órgãos de imprensa 
possam divulgá-las à população.
Art. 18 É facultado aos organizadores da Audiência Pública convidar 
especialistas, pesquisadores, técnicos, associações ou entidades civis 
com notória atuação nas áreas afetas ao tema da Audiência para com-
parecerem na qualidade de convidados�
Art. 19 A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem 
como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas 
instalações físicas do local de realização�
Parágrafo único. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras for-
mas de registro, desde que autorizadas pelo presidente, em razão das 
limitações do espaço físico onde se realizará o evento�
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art� 20 As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações 
emitidas no evento ou em decorrência deste terão a finalidade de infor-
mar a atuação da Administração Pública, contribuindo para observância 
dos princípios da transparência, isonomia e eficiência, assegurando a 
participação popular, na forma da lei, na condução do interesse público�
Art� 21 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Direto-
ria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos - AGEAC.
Art� 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-AC, 20 de novembro de 2017�

Vanderlei Freitas Valente
Presidente do CONSUP

RESOLUÇÃO Nº� 050/AGEAC, DE 20 DE NOVEMRO DE 2017�
Institui procedimentos para o pagamento parcelado de multas de trans-
porte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Acre�
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DO ESTADO DO ACRE - AGEAC, no uso das suas atribuições, 
na condição de Presidente do Conselho Superior da AGEAC, de acordo 
com deliberação do CONSUP, instituído por meio do Decreto Estadual 
nº 3�988, de 7 de janeiro de 2016, nos termos da Lei Complementar Es-
tadual nº 278, de 14 de janeiro de 2014, da Lei nº 2�731, de 23 de agosto 
de 2013 e suas alterações, bem como, nas demais normas pertinentes�
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a forma de pagamen-
to das multas de transporte rodoviário intermunicipal e fretamento de 
passageiros no Estado do Acre, adequando-a a métodos de pagamento 
mais modernos utilizados pela sociedade�
RESOLVE:
Art� 1º Instituir procedimentos para o pagamento parcelado de multas de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Acre�
Art. 2º O recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito à vista 
e de forma integral, podendo ser realizado o parcelamento, com parcelas 
iguais e sucessivas, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de 
instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 3º A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - 
AGEAC poderá firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias técnico-ope-
racionais para viabilizar o pagamento de multas de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros com cartões de débito ou crédito, disponi-
bilizando aos infratores alternativas para quitar seus débitos à vista ou em 
parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo�
Art� 4º As empresas referidas no artigo 3º deverão ser autorizadas, por 
instituição credenciadora supervisionada pelo Banco Central do Brasil, 
a processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante uso de cartões 
de débito e crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de 
bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de pagamento dos 
débitos em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer previa-
mente os custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela 
opção que melhor atenda às suas necessidades.
Art 5º A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre 
- AGEAC poderá ceder espaço em suas instalações para que as em-
presas referidas no artigo 3º prestem os serviços referidos no mesmo 
ambiente em que ocorre o atendimento ao público�

Art 6º Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados 
por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do titular 
do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de pagamento�
Art 7º O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trans-
porte rodoviário intermunicipal de passageiros�
Art 8º A aprovação e efetivação do parcelamento por meio do Cartão de 
Crédito pela Operadora de Cartão de Crédito libera o licenciamento do 
veículo e a respectiva emissão do Certificado de Registro de Licencia-
mento do Veículo - CRLV�
Art 9º O pagamento parcelado de multas já vencidas deverá ser acresci-
do de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (SELIC).
Art 10 O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a operação 
de Cartão de Crédito, deverá ser considerada como receita arrecadada�
Art 11 A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGE-
AC é a competente para autorizar o parcelamento, em caráter facultativo�
Art 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conse-
lho Superior da AGEAC - CONSUP�
Art 13 A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre 
terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para implementar o sistema de 
parcelamento junto às operadoras de crédito. 
Art� 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-AC, 20 de novembro de 2017�

Vanderlei Freitas Valente
Presidente do CONSUP

DEPASA

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO 
- DEPASA 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 11�2015�039-A
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SA-
NEAMENTO – DEPASA E A EMPRESA CARLOS GRANA MAGA-
LHÃES - ME�
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, conforme Jus-
tificativa, parte integrante deste Termo.
FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo tem fundamento no art� 57, in-
ciso II, da lei nº 8�666/93 e Cláusula Sexta do Contrato�
ASSINATURA: 30�10�2017�

REPRESENTANTES: EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES, pelo CON-
TRATANTE e LEIJANDRE DE OLIVEIRA GRANA, pelo CONTRATADO.

DETRAN

PORTARIA Nº 1446 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Nº 
1�169/95, que transformou o DETRAN/AC em Autarquia e dá outras 
providências, e, 
CONSIDERANDO o disposto no art� 67 da Lei nº� 8�666, de 21 de junho 
de 1993�
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à 
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO nº 
100/2017 celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito – DE-
TRAN/AC e a empresa POSTO RI LTDA EPP Processo Administrativo 
nº 014.001435/2017, assinado no dia 19/10/2017 com vigência, a con-
tar de 19/10/2017, com término em 31/12/2017 que tem por objeto a 
contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (Gasolina 
Comum, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10), conforme especificações que 
constam no Edital do Pregão Presencial SRP nº 310/2016 – CPL 02 , 
com seus anexos, a proposta da contratada, e Ata de Registro de Pre-
ços nº 01/2016 (Adesão IMAC), Parecer nº 550/2017, afim de atender 
as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Acre – 
Departamento Estadual de Trânsito do Acre – DETRAN/AC:
I – Gestor Titular: Elen Diana Farias de Lima Albuquerque – Matricu-
la:9186891
II – Gestor Suplente: Narjara de Fátima Carvalho Brandão – Matricula: 
9312404
III –Fiscal Titular: Jorge André Mesquita Fernandes – Matricula: 9301828
IV –Fiscal Suplente: Sarha Jhersyka Mendes Lira – Matricula: 9314385
Art� 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução pro-
cessual do processo administrativo de despesa publica – PADP, bem 
como a realização de todos os atos materiais de todos os atos materiais 
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