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ILEIS I 
LEI N" 0001 DE 06 DE janeiro DE 1997 

Institui o serviço de transporte público 
alternativo do Estado do Amapá e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR·DO ESTADO DO AMAI' Á, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá 

decreta c cu sanciono a seguinte Lei: 

Art. t•- É instituído o Serviço de Transporte Público Alternativo 

do Estado do Amapá - STAl', de caráter complementar ao serviço convencional de 

transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, não podendo suas linhas 

serem coincidcnlcs (ou concorrentes) com as linhas do serviço intermunicipal 

convencional, quando dentro da sede do município. 

l'anigrafo único: O Serviço de Transporte Público Alternativo 

será regulamentado pelo Poder Público, exercido para fins desta Lei, através do 

Departamento de Estradas de Rodagem c sua complementação deverá suprir o 

transporte convencional, onde este se mostre inadequado ao atendimento da demanda. 

!m termo~ econômico-financeiros, geográlicos, temporais ou por segmentos diferentes. 

Art. zo - VF:T ADO 

Art. 3"- O Serviço de Transporte Público Alternativo do Estado 
do Amapá reger-se-á pelos dispositivos da presente Lei, o Código Nacional de Trânsito 
e demais normas vigentes. 

§ I"- VETADO 

§ z• -A cada permissiOnário será permitido registro de apenas O I 
(um) veiculo. 

§ 3" - Os permJsslonarJos do Serviço de Transporte Público 
Alternativo do Estado do Amapá deverão satisfazer as seguintes condições: 

- ser proprietário de veículo, admitido o arrendamento 
mercantil para pessoa fisica; 

li - ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
"D", legalmente expedida ou, pelo menos, averbada, exceto para os transportes que 
ti verem suas carteiras apreendidas ou caçadas por estarem realizando transporte ·colcti vo 
de passageiros remunerado e não autorizado na fori:na prevista pelo Código Nacional de 
Trânsito. desde que atendidas as especificações do Edital, 

I ll - ser profissional autônomo, 
IV- ter o veiculo emplacado e registrado no Estado, na categoria 

de aluguel; 

V - apresentar autos de vistoria do veiculo, expedido• peto 
Departamento de Trânsito do Estado- DETRANIAP; 

VI - Não deter qualquer outra autorização, pennissão ou 
concessão para Iins comerciais no Poder Executivo do Estado; 

VII • Outras previstas na legislação pertinente ou no edital de 
licitação. 

§ 4°- A transferência da permissão somente poderá ser autorizada 
aos permissionários que operarem no serviço por periodo mínimo de O I (um) ano e seu 
retorno como permissionário somente poderá se dar após decorrido igual período fora 
do sistema. 

Art. 4° - VETADO 

Art. s• - O Poder Público, a pedido do permissionário e 
atendendo à conveniência do serviço, poderá autorizar interrupção da pennissão a ele 
outorgada. 

Parágrafo Único -VETADO 

Art. 6"- VETADO 

Art. 7• - Caberá ao Poder Público estabelecer os critérios de 
embarque c desembarque dos usuários do STPA, que operará em todos os setores do 
Estado do Amapá, para que sejam evitados transtornos no tráfego e garantida a 
segurança do usuário do transporte público coletivo do Estado do Amapá. 

l'arúgrafo Único- VETADO 

Art. 8"- Constituem direitos dos permissionârios: 

I - Registrar OI (um) motorista substituto por veículo em serviço, 
cabendo ao propno permissionário operar por período mínimo de 50% (cinqüenta 
pontos percentuais) do tempo diilrio total de operação, permitindo-se a mudança 
nominal do substituto; 

11 - Registrar até 02 (dois) cobradores por veiculo em serviço, 
observado o que prescreve o artigo 7", inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

111 - Participar ativan1ente, mediante seus representantes, do 
planejamento dos serviços. 

Art. 9" - Não será concedida a permissão para o Serviço de 
Transporte Público Alternativo do Estado do Amapá a veiculo com idade superior a 04 
(quatro) anos, contados a partir da data de fabricação. 

Art. 10 - É obrigatória a execução do plano de manutenção 
preventiva recomendado pelo fabricante de veículo e pelo corpo técnico do Estado. 

A ri. 11 - VETADO 

Art. 12 - Todo veiculo em operação deverá mostrar, em local 
facilmente visível, o trajeto que está autorizado a pecorrer, bem como o devido 
credenciamento. 

Parágrafo Único - A fixação do valor da tarifa será baseada na 
planilha anual de cálculos para transporte coletivo rodoviário intennunicipal elaborada 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem, acrescida de um percentual diferenciado, 
aprovada pelo Governo do Estado do Amapá e colocada em vigência após a publicação 
no Diário Oficial. 

Art. 13 - A exploração do Serviço de Transporte Público 
Alternativo será remunerada pelas tarifas aprovadas por ato do Governador do Estado 
do Amapá. 

Art. 14 - Ficam os infratores a dispositivos desta Lei sujeitos, 
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progressivamente, às seguintes penalidades, sem prejuízos das sanções previstas nas 
demais legislações pertinentes: 

f - Advertência; 
li - Multas, agravadas no caso de reincidência; 

IH - Cursos de reciclagem, indicado pelo Departamento Estadual 
de Trânsito/DETRAN ou Departamento de Estradas de Rodagem/DER; 

IV- Retenção do veículo; 
V- Lacre do veículo; 
VI -Apreensão do veículo; 
VII - Suspensão da permissão; 
VIII - Cassação da permissão 

§ I • - A regulamentação das penalidades referidas neste artigo e 
de seus recursos deverá ser proposta do Departamento de Estradas de Rodagem, 
podendo sua aplicação ser cumulativa. 

§ 2• - Os recursos às penalidades acima mencionadas deverão ser 
encaminhados à Junta Administrativa de Recursos das Infrações - JARI, sendo que as 
pecuniárias deverão ser pagas previamente, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas. 

§ J• - O ?roduto da arrecadação da aplicação das penalidades 
especificadas neste artigo será recolhido à Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
30 (trinta) dias a contar de sua publicação. 

Ar! 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrârio. 

Maca pá, 06 de janeiro de 1997. 

MENSAGENS 

MENSAGEM No 0001 /97-GEA 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 0034/96-GEA 

PODER EXECUTIVO 

Senhor Presidente, Senhores Deput:tdos: 

Tenho :t elevada honra de comunicar a Vossa Excelência c 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa que, na conformidade 
do disposto no§ 1°, do art. 107, da Constituição do Estado, vetei totalmente 
o Projeto de Lei n° 0034/96-GEA, por inconstitucionalidades contidas nas 
emendas de iniciativa parlamentar que, em tal situação, prejudicaram 
totalmente a proposta legislativa do Poder Executivo. 

contém: 

RAZÕES DO VETO: 

No Projeto de Lei originário do Poder Executivo, o art. 2° 

Art. 2° - A Bolsa de Estudo 
Militar é constituída pelo valor 
de 01 (uma) remuneração 
mensal do Militar, quando de 
sua designação para o Curso 
ou Estágio, paga mensalmente 
ao servidor enquanto da 
duração do Curso." 

Todavia, contrariando o art. 105, inciso I, da Constituição do 
Estado do Amapá, a iniciativa parlamentar alterou a disposição de autoria do 
Executivo e aumentou o valor supramencionado para 02 (duas) 
remunerações. 

E, com efeito, o art. 105, inciso I, estabelece: 

"Não será admitido aumento 
de despesa prevista: 
I - nos Projetos de lllJCJatJva 
exclusiva do Governador do 
Estado, ressalvado o disposto 
no art. 176, § § 3° e 4°, desta 
Constituição." 

Ainda ferindo o mesmo preceito constitucional, emenda de 
iniciativa parlamentar, aumentou despesa na disposição do§ 3°, do art. 2°, ao 
estender a concessão de transporte aos familiares do militar, quando designado 
para localidade onde for realizar o curso. 

No texto do § 3°, do art. 2°, o Projeto do Executivo, 

contém: 

"§ .3°- Somente será concedido 
transporte à localidade onde 
for realizado o curso ou 
estágio, ao militar que for 
designado a frequentá-lo. Não 
se estendendo, portanto, aos 
seus familiares." 

Mas a respeitável iniciat iva parlamentar promoveu alteração 
com a seguinte redação : 

"§ 3 ° - Será concedido tran~ 
porte à localidade onde for 
realizado o curso ou estágio, 
ao militar que for designado a 
freqüe ntá-lo. Estendendo-se 
aos seus familiares." 

Observa-se, assim, que as respectivas alterações; além de 
implicarem substancial aumento de despesas no Projeto original, sua 
concretização incorrerá em uma medida injusta para com aqueles que aqui 
permanecem, haja vista, que, na medida que se aumenta o índice quanto à 
remuneração daqueles que se deslocam de sua sede de origem, suprime-se o § 
4°, do art. 2°, do respectivo Projeto, o qual autoriza a concessão de 20% 
(vinte pontos percentuais) para os Policiais Militares regularmente 
matriculados em cursos ministrados nesta capital. 

Como não fosse bastante, emenda também de iniciativa 
parlamentar, alterou a disposição originária do Projeto, no § 1°, do art. 2°, 
ferindo, portanto, o art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado: 

"Art. 119- Compete privativi! 
mente ao Governador do 
Estado, além de outras 
atribuições previstas nesta 
Constituição . 
............. OMISSIS ................... . 
XXV - dispor sobre a organizl! 
ção c o funcionamento da 
administração estaduaL" 

N o caso vertente, mesmo que fossem vetados somente os 
preceitos supramencionados, em razão de inconstitucionalidade, o Projeto, 
convertido em lei, tom a-se inexeqüível, por incompleto. 

Por estas razões, veto totalmente o Projeto de Lei n° 
0034/ 96-GEA, afirmando que oportunamente o Executivo submeterá a essa 
Douta Assembléia Legislativa do Estado, Projeto de Lei com o objeto: Institui 
Bolsa de Estudo Militar Para Curso c Estágio de Militar. 
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Espero, pois, a respeitável acolhida de Vossa Excelência e 
demais Deputados ao presente veto total ao Projeto de Lei n• 0034/96-GEA. 

Paládo do Sctentrião, 06 de janeiro de 1997 

~ O~G~
1

~IB~ · 
( JO~~verna4or 

"MENSAGEM N" 0002 ti'J-GEA 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI N" 0014/96- GEA 

PODER EXECUTIVO 

Senhor Presidente, Senhores peputados: 

Tenho a elevada homa de comunicar a Vossa Excelência e 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa que, na corúormidade 
do disposto no § 1", do Art. 107, da Constituição do Estado do Amapá, veto 
parcialmente o Projeto de Lei n• 0014/96 -GEÂ, de iniciativa do Poder 
Executivo, precisamente o art. 'Z', o § 1° do art. 3°, o art. 4°, o parágrafo único 
do art. 5°, o art. 6°, o parágrafo único do art. 7" e o art. 11, por 
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. 

RAZÕES DO VETO : 
Veto o art. 'Z', pois, a redação dada pela iniciativa parlamentar 

no Projeto de Lei originário do Poder Executivo agride o principio básico da 
impessoalidade preconizado pelo art. 37, da Constituição Federal e art. 42, da 
Constituição do Estado do Amapá. 

Ao preconizar que o Serviço de Transporte Público Alternativo 
do Estado do Amapá será explorado em caráter permanente e contínuo, sob 
regime de permissão, através da Associação dos Condutores Autônomos em 
Transportes Coletivos de Passageiros e Cooperativa dos Transportadores 
Autônomos de Passageiros e Cargas do Estado do Amapá, o art. ?', vetado, 
direciona-se de modo expresso, especifica e nominalmente a duas entidades de 
direito privado, em detrimento de pessoas não-filiadas a essas entidades, que 
possam ter interesse em explorar o serviço. 

Diógenes Gasparini na Obra Direito Administrativo, pág. 06, 
Ed. Saraiva, 1993, leciona: · 

"A atividade administrativa deve ser 
destinada a todos os administrados, 
dirigida aos cidadãos em geral, &em 
determinação de pessoa ou 
discriminação de qualquer natureza. É o 
que impõe ao Poder Público este 
principio. Com ele quer-se quebrar o 
velho costume do atendimento do 
administrado em razão de seu prestígio 
ou porque a ele o agente político deve 
alguma obrigação. Assim tem tido 
razão Wolgran Junqueira Ferreira 
(Comentários à Constituição de 1989, 
Julex, 1989, v. p. 4252) quando afirma 
que "a impessoalidade, isto é, o ato 
administrativo não deve ser elaborado 
tendo como objetivo a pessoa de 
alguém. Não pode ser dirigido com o 
intuito de beneficiar esta ou aquela 
pessoa esta ou aquela empresa ... " 

Consequentemente, veto também o § 1°, do art. 3°, por ser 
também direcionado: 

"O planejamento do Serviço de 
Transporte Público Alternativo do 
Estado do Amapá será executado pelo 
Poder Público, auxiliado pela 
Associação e Cooperativa 
Representaiva." (GN) 

O art. 'Z', vetado, ainda retira do Poder Público a faculdade 
indelegável de outorgar permissão do gênero da erúocada pelo Projeto de Lei, 
atribuindo-a à entidade de direito privado, no caso as Associações e 
Cooperativas para, atra-vés desse instituto, atender exclusivamente seus 
associados. 

Pelo mesmo motivo, de direcionamento e exclusivismo, veto o 
art. 4°, cuja redação é a seguinte: 

"As permissões serão delegadas pelo 
Poder Público aos associados da 
representação classista, observando-se 
os dispositivos legais concorrentes." 

Veto, também, o parágrafo único, do art. s•, por contrariedade 
ao interesse público. 

"A interrupção a que se refere o Caput 
deste artigo não poderá ultrapassar um 
máximo de 90 (noventa) dias, nem 
prejudicar o atendimento dos usuários 
da área, sob pena de revogação da 
permissão." 

O serviço, objeto do Projeto de Lei em referência, é para suprir 
o transporte convencional, onde este se mostre inadeq'úado ao atendimento da 
demanda de passageiros. Portanto, deve prevalecer a necessidade da 
população que utiliza esse serviço, o interesse público. 

leciona: 
A propósito, o mesmo mestre Diógenes Gasparini, na pág. 14, 

"No embate entre os interesses público e 
particular há de prevalecer o interesse 
público. Esse o grande principio 
informativo do (Direito Tratado cit. v. 
10, pág. 39). Com efeito, nem mesmo 
imaginar que o contrário possa 
acontecer, isto é, que o interesse de um 
ou de outro grupo possa vingar sobre o 
interesse de todos." 

Não é possível, portanto, contrariar-se o interesse público com 
um serviço que a lei autoriza uma interrupção, a pedido do permissionário, 
por 90 (noventa) dias, pois, contraria a finalidade desta, causando prejuízos aos 
passageiros, mormente se a permissão é deferida para suprir linha não servida 
pelo transporte convencional, ou este se m<;>stra deficiente. 

Dal a razão do veto à disposição do parágrafo único, do art. 5°: 
contrariedade ao interesse público. 

Veto também o art. 6° cuja redação por emenda da iniciativa 
parlamentar é a seguinte: 

"O transporte de cargas nos velculos do 
Serviço de Transporte Público 
Alternativo do Estado deverá ser 
somente complementar ao peso dos 
usuários, não podendo ultrapassar a tara 
líquida do veiculo." (GN) 

O Projeto, corúorme art. 1°, é para atender passageiros e não · 
cargas, mesmo como "complementação ao peso dos usuários, sem ultrapassar 
a tara Líquida do veiculo." 

E com efeito, na Mensagem que encaminhou o Projeto 
originário do Executivo é devidamente esclarecido; 

"... institui o Serviço de Transporte 
Alternativo do Estado do Amapá, com o 
objetivo de atuar nas linhas de 
transporte coletivo intermunicipal do 
Estado, que apresentem deficiência no 
atendimento de passageiros ou que 
ainda não sejam atendidas pelo 
transporte convencional." (GN) 

Cite-se, mais, que o preceito do art. 6°, ora vetado, contraria 
normalização do Conselho Nacional de Transporte, no caso, a Resolução n• 
0683, de 2 de outubro de 1987, que faz série de exigências que não se 
coadunam com o preceito vetado. 

Claro está no art. 1 •, que o serviço objeto desta Lei é a 
complementação do serviço de transporte cor.vencional rodoviário coletivo 
intermunicipal de passageiros. 

Também, por ser 'conflitante com o preceito do parágrafo 
único, do art. 1 •, veto o art. 7": 

"A frota de veículo de Serviço de 
Transporte Público Alternativo do 
Estado do Amapá, fica em 02 (dois) 
veículos para cada 2.000 (dois mil) 
habitantes por município, tomando-se 
como base o último censo oficial 
realizado, sendo que o preenchimento 
de eventuais vagas relativas a esse 
percentual deverá ser precedido 
sempre que a representação classista 
solicitar." 

O número de velculos no serviço de transporte público 
alternativo é fixado em razão da deficiência do número de transporte 
convencional e não pelo índice populacional dos munidpios, pois, a lei visa 
suprir a inadequação do ate~dimento à demanda. 

Veto o art. 11 pelas mesmas razões do veto ao art. 'Z': agride o 
principio básico da impessoalidade, preceituado pelo art. 37, da Constituição 
Federal e 42 da Constituição do Estado, pois, é uma disposição direcionada a 
determinadas marcas de veiculos, revelando preferências de umas em 
detrimento de outras. 

"Somente poderão ser incluídos no 
Serviço de Transporte Público 
Alternativo do Estado do Amapá 
veículos automotores de tipo Kombi, 
Toyota, D-20, F-1000 e similares, 
licenciados pt:lo Departamento de 
Trânsito do Estado do ~apá, 

observados a segurança e o conforto dos 
usuários." 

Como não fosse bastante, tais vefculos são inadequados para 
transportar "passageiros e cargas", o que exporia a pe'rigo de vida o usuário. 

É óbvio que ao passageiro em transporte 'da natureza do 
previsto no art. 1°, é assegurada a chamada bagagem de mão, objeto de uso 
pessoal que o acompanha. Para isso, são estabelecidos limites quanto ao peso e 
volume, dentro dos quais o preço do frete da bagagem está incluído no valor 
da passagem . E carga, é aquela constituída de um volume ou mais 
acondicionados em uma unidade de carga. 

Há, ainda, a considerar que os veículos indicados neste artigo 
não oferecem a devida segurança ao passageiro nos longos percursos 
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intermunicipais, se acomodado em carrocerias de camionetes D-20, F-1000 e 
similares, além de cargas. , 

Estas, Senl1or Deputado Presidente e demais membros que 
honram esse Poder Legislativo são as razões do veto parcial ao Projl!to de Lei 
no 0014/96-GEA, esperando a devida acolhida. 

Palácio do Setentrião, 06 de janeiro de 1997 

. ~ioo~~ES~IBITRIBE 

1
. . ( JOAO fBERT~_overnadru:..,...____ 

_DECRETOS 
I . ~ :- - ; 

DECRETO N' 0011 DE 07. DE janeiro DE 1997 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são 

corúeridas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, 
RESOLVE: 

Exonerar LEURY SALLES FARIAS, do cargo em comissão de Chefe da Divisão 
de Comercialização e Armazenamento/DT.O, Código CDS-1, da Superintendência de 
Navegação do Amapá. 

Macapá, 07 de janeiro de 1997 

DECRETO N' 0012 DE 07 DE janeiro DE 1997 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 
Exonerar ANTÔNIO NEY LO NASCIMENTO CORDEIRO, do cargo em comissão 

de Diretor, Código CDS-3, do Departamento Estadual de Trânsito. 

(
Macapá~ ~c {aneiro de 1997 

J7tTO~RIBE 
DECRETO N" 0013 DE 07 DE janeiro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são 
.conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, ele a Lei n° 
0318, de 23 de dezembro de 1996, 

RESOLVE: 
Nomear LEURY SALLES FARIAS, para exercer o cargo em comissão de Diretor, 

Cód igo CDS-4, do Departamento Estadual de Trânsito. 

M~;~,~.;r 
DECRETO N" 0014 DE 07 DE janeiro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá c tcn~o em 
vista o contido no Oficio n• 00075/97-GAB/SEEC, 

RESOLVE: 
Exonerar ÁLVARO ADOLFO DUARTE ALBERTO, do cargo em comissão de 

Diretor da E.E. Ruth de Almeida Bezerra, Código CDS-1, da Secretaria de Estado de 
EducaÇão c Cultura, a contar de 06 de janeiro do corrente. · 

Macapá, 07 ~c ~~ ~ 1997 

JOÃO AL: ~O RODRIGUES CAPIBERIBE 
- · 6o•etn:rdor--

DECRETO N' 0015 DE 07 DE janeiro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, ele a Lei n° 
0318, de 23 de dezembro de 1996 c tendo em vista o contido no Oficio 0° 00075/97-
GAB/SEEC, 

RESOLVE: 

Nomear JUDIVALDA DA SILVA DRAZIL, para exercer o cargo em comissão de 
Diretor da E.E. RuU1 de Almeida Bezerra, C ódigo CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Educação, a contar de 06 de janeiro do corrente. 

Maca pá, '07 de janei.ro de 1997 

DECRETO N' 0016 DE 07 DE janeiro . DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 119, inciso xV, da Constituição do Estado do Amapá e conforme o 
que dispõe o art. 43, § § 2° e 3°, do Decreto n° 0022, de 17 de abril de 1996, que regulamenta 
a Lei n° 6.752, de 17 de dezembro de 1979. combinado com o rut 59, da Lei n° 6.652, de 30 
de maio de 1979 e alínea "c", inciso li, art. 2", da Lei n• 135, de 15 de dezembro de 1993 e o 
teor do Oficio n° 90:U97-BM.Il -CBMAP. 

RESOLVE: 
Nomeár JOSÉ JUCÁ MONT'ALVERNE NETO, 2° Ten Engenheiro ~ta'giãrio, 

pertencente ao Quadro Complementar do CBMAP, ao posto de \ 0 Tenente Engenheiro, a 
contar de O I de janeiro de 1997. · 

Macapá, 07 de janeiro de 1997 

DECRETO No 0017 DE 07 DE janeiro DE 1997 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 11 9, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá e 
tendo em vista o contido no Oficio o• 004/97-GAB, 

RESOLVE: 
Autorizar ANTONIO SÉRGIO MONTEmO FILOCREÃO, 

Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até as cidades de Bclém
PA c Manaus-AM, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao IEPA junto ao Museu 
Paracnse Emílio Goeldi, SUDAM c lNPA, no período de 07 a li de janeiro do corrente. 

/'--t:;s~RT::oz.::; 
C -~-· Governador 

DECRETO N° 0018 DE 07 DE janeiro DE 1997 
. O Go~uru.dor do Eetado do Amapi 1 usando dns atribuiçGes qu'e lhe ~O 

cc:'"!endas pelo artigo 11_9, inciso xxvf do Constituição do &todo do Amapá e tendo em 
vlSta o que consta no Offdo r'• ~.CAB, 

RESOLVE: 
Designar SOCORRO DE JESUS CHAVES DE OUVEIRA, Chefe de Gabínctc, para 

exercer, acumulativamcnte e em substituição, o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de 
Pesquisas Cientificas c Tecnológicas do Estado do Amapá, durante o impedimento do 
respectivo ti tular, no período de 07 a 11.01.97. 

Macapã, 07 de janeiro de 1997 

~OÀ~~c~iiEiunE 
~=.Governador---

DECRETON° 0(119 DE 07 DE j an ,i ro DE1997 

O Govcrn:ador do Estad!> do Amapá, usando dos atribuições que lhe s~o 
con(cridas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amaná e tendo em 
vista o que consta no Oficio n• 908/97-GAD/CEDEI.-AP, 

RESOLVE: 
Designar GUARACY RODRIGUES LACERDA, t >irctor do Deparh mento de Apoio 

Técnico e Pedagógico às Atividades Desportiv?s, para exercer, acumul; ivamente é em 
sllbstituição, o cargo de Coordenador da Coordf nadaria Estadut~I do De!" ,orto c Lazer do 
Amapá, durante o impedimento do respcctiv< titular. que entrará en gozo de férias 
regulamentares, no pcrfodo de 06.01 a 04.0297. 

Ma~ap5, 07 de janeiro <c 1997 

-.'IUEIIIOE 

DECRETO W 0020 DE 07 DE janeiro DE 1997 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do 
Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Art. 1" - Constituir Comissão de Inquérito Administrativo, 
com1iosta pelos servidores JOSÉ R<\IMUNDO PINTO GEMAQUE, Médico 
Veterinário, ZULElDE GOMES PEREIRA e VALDECO VIEIRA DE SOUZA, Agentes 
Administrativos, todos integrantes do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do 
Amapá para, sob a presidência do primeiro, apurar irregularidades referenciadas no 
Processo n• 28750.000800/96-SEAGA. 

Art. 3• - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaç~o. 

Art. 2°- Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão 

dos trabalhos da Comissão. 

Macapá, 07 de janeiro de 1997. 

(\ . 
( -~TO_'RoDRI~~IBE 
~--------1-. -Governador-- - - · 

Secretarias de Estado 

Planejamento 

Portaria nQ ~51/96 SEPLAN 

O Secretário de Estado do Planejame~ 
to e Coordenação Geral, do Governo do · Estádo 
·do Amapá , no uso das atribuiçÕes que l he são 
conferidas; . 



w.:.p6, 07.01.97 

RESOLVE 
Designar a servidora IVANI PEREIRA 

MARQUES, DatilÓgrafo, lotada nesta Secretaria, 
para substituir PAULO S~RGIO PEREIRA DE FIGUEI 
~. no Cargo de Secretário Ad.1nistrat1vo : 

'Codigo-CDI-1, do Departamento de Modernização 
,Administra!iva, ~a Secre!aria de Plan~jamento, 
jque_entrara em gozo de ferias, no periodo de 
01 a 31.01.97. 

I 
Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 
TO E COORDENAÇAo GERAL, em Mac 
zembro de 1.996. 

Portaria nQ 150/96 - SEPLAX 
O Secretário de Estado do Planejamen 

to e Coordenação Geral, do Governo do EstadÕ 
do Amapá, no uso das atribu içÕes que lhe são 
conferidas; 

RESOLVE: 
Designar o servidor FURTUNATO MACEDO 

TRINDADE, Artífice em Eletri cidade, para subs 
tituir_Josr OTAVIO SANTANA, no Cargo de Chefe 
da Seçao_de Atividades Gerais e Transportes , 
da Divisao de Apoio Administrati vo, da Secreta 
ria de Planejamento, CÕdigo-CDI-2~ durante õ 
seu i~pedimento, gue entrará em gozo de férias 
no período de 01 a 30.01.97 . 

Dê-se Ciência e Cumpra-s 
GABINETE DO SECRETARIO DE EST DO LANEJAMEH 
TO E COORDENAcAO GERAL, c á- p, 17 de de 
zembro de 1.996. -

Portaria nQ 152/96 - SEPLAN 
O Secretário de Estado do Pl anejamen 

to e Coordenação Geral, do Governo do Es t adÕ 
do Amapá, no uso das atribui çÕes que lhe são 
conferidas; 

R E S O L Y E : 
Designar a servi dora ADHIRDE MARIA 

sERRAo DOS SANTOS, Contador, para substi tuir , 
'j CONCEicAO MARIA LACERDA PIMENTEL, no Cargo de 
Chefe da Divisão de Acompanhamento Operativo , 
CÕdigo-CDS-1, do Departamento de Orçamento , da 
Secretaria de Pl anejament2, duran~e o seu imp~ 
dtmento, que.entrara em gozo de ferias , no p~ 
r1odo de 06 a 20.01.97 . 

Dê-se Ciênci a e Cumpra-se . . 
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO ~ EJAMEN 
TO É COORDENACAO GERAL, em Maca p 17 de de 
zembro de 1.996. -

Portaria nQ 153/96 - SEPLAN 
O Secret ário de Estado do Planejamen 

t o e Coordenação Gera l , do Governo do EstadÕ 
do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe são 
conferi das; 

R E S O L Y E 
Designar o servidor CARLOS ALBERTO Hl 

~ DOS SANTOS, Chefe da Divisão de ProgramaçãÕ 
:odi go-CDS-1, para substituir PLACIDO PORTAL 
>E SOUZA, no Cargo_de Diretor do Departamento 
~ Planejaaento, Codi ~o-CDS-2, da Secretari a 
le Planejamento , durante o seu impedimento , 
1ue entrará em gôzo de férias , no perlodo de 
l2 ã 30.01.97 , referente ao exercício 95/96. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO 
TO E COORDENAcAo GERAL, 
zembro de 1.996. 

Portaria nQ 154/96 - SEPLAN 
O Secretário de Estado do Planejamen 

to e C~rdenação Geral, do Goyerno do Estagõ 
do Amapa, no uso das atribuiçoes que lhe sao 
conferi das; 

RESOLVE 
Homologar o deslocamento dos servido 

res SILEIIO SILVA DOS SMTOS e ICATIA SUELI DAS 
DDIES E SILVA, ambos Digitadores, lotados nes 
te Secretaria, até o Munic{pio de SERRA DO Nl 
YJI-AP,_com o objetivo de proce~er o assesso~ 
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mento tecnico na área de informática, que i rao 
viabilizar o Siste.a de Infon.ação do Municipi 
os, no período de 16 à 19.12.96. com as despe 
sas a serem pagas pelo Convênio nQ 019/96- St 
PI.AN/RURAP. -

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO 
TO E COORDENAcAo GERAL, .em Macapá '11Jl, 
zembro de 1.996. <'. 

Portaria nQ 155/96 - SEPLAN 

EJAMEH 
3 de d~ 

O Secretário de Estado do Pl anej amen 
t o e Coordenação Geral, do Governo do EstadÕ 
do Amapá, no uso das atribuiçÕes que lhe são 
conferidas: 

R E S O L Y E : 
Des i gn~r a servidora CLAUDETE GÔES 

FERREIRA, Datilografo, lotada nesta Secretaria 
~ara substituir CLEONICE FIGUEIREDO MELO, no 
Cargo de Secretário Administrativo, do Departa 
mento de Planejamento, da Secretaria de Pl anê 
jamento, cÓdigo-CDJ-1, durante o seu impedimen ' 
to, que e~trarã em gôzo de féri as, no periodõ 
de 06.01 a 04.02.97. 

De-se Ciência e Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO 
TO E COORDENAÇÃO GERAL, em Macapá 
zembro de 1.996. 

Obras 

EXTRATO DE TSffi~O ADITIVO 

Ins t rumento 
part es 12(primeiro) Termo AditJ -

'iv ·~o co vê liu n2 028/ ' - SOSP, ce.ebc· 
!o entr» ''.:'.ft . através <h Secretar.1a0 
ie Estod de Obras e ~er·1i,t.s PÚbll(',B 

-SOJP c J::!O COXYE?íE!1TF , c 'l Prefeitura 
~un1cip'll ae Oiapoque- PMO . o:..>r<> CO!r\E
NI ADA , '1J.e tcrn como .:Jb,tO tJ v o e> execu
c;iio de ser·viçoo adicl.:mtti~1 no pré.J. ... o • 
nar? ale. jumento de pr· Jfessoree no MU!l 

c.ipi..> de Oinpcqae : p~· 1 vs f~us n •.e õ 
der·lar lu • . 

D·1 \~~;ê11 ·ir, : "'iuri !ol'Jl'r'JgniJ b.té o 
30 .1?. (i • .:.> J l!'';.Z:<> pru•a · ., 11 :_usao dv::J 

!:'erv~.yos , objetn d·J cJnvêu , ro J::'"' 1 
0 

-~1SP . 

F ,r eGtarem ,iuotc..J e de " ,, 
tu "J'~ rc.c...,:qc, •10 contc..Ído l!cete Ter:n: 
A 'i i t1 v o, C'n.nn'l!u o ucs::to em "l" ( ClHCoJ ) 

vi-,s de lf'U•Ü teor e fot·m·, Hl" prencnç.·• 
de O::'(dnc) testemttrlll'!f! , também no •4" 
·•st-1n11das . 

BXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Instru.':lento 
partes l2 ( ter ce1ro) Termo Àdi ti-

vo ao convênio n2 014/95- SOSP , celebra 
do entre o GEA como CON\'EN'ENTE e a Pr-;; 
fe i tur9 Municipal de Oiapoqul! como CON 
VE!f"CADA, que tem como objetivo a Con; 
truçao de ur-a Guarita para Taxistas -
conclu~no do Mini-PresÍ di o , reforma d~ 
f r igor ificn(sem equipamentos ) e concl u 
são dP reforma do Hote l de Trânsito i 
e a Secretaria de Estado de Obras e 
Serviços PÚbl icoa- SOSP como I NTERVENI
ENTE, para os f i ns nele declarado~s. 

Da Vigência : Fica_prorrogado até o 

di a 30 . 12 .96 , o prazo para a conclusão 
dos serviços , objeto do convênio n2 
014/95- SOSP . 

Por estarem justos e de ~ 
cordo com r el ação ao conteÚdo dest e 
Termo Adit i vo , assinam o me smo em 05 
(cinco) vias de igual te or e f orma na 
pr esença de 02(duas) testemunhas , tam 
bém subscritas . 

at o Coutinho 
de Obras -

no 2042/95 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Instrumento 
partes 12(prime1ro) Termo Aditi -

vo ao convênio 031/6 - SOSP, celebr ado 
entre o GBA . atr'lvés da Secr etaria ' 
de Estgdo de Obras e Serviços PÚblicoe 
- SOSP como CONYENENTE e <1 Pr efeitura 
;luni cip<>l de Oiapoque como CONV"ENIADA 
que tera coma objetivo a Reforme. Geral 
e Conclus·•o do Prédio do r.~ercado Mun,i 
cipRl e CPl~nwento da Av . Beir a - Rio , 
no !.~iCÍpJ o de Oiapoque ; para os fim 
nele declQr~dos . 

D~ Vic(inci· : Fica prJrr,gado até o 
di 'i 30 .12 . 6 , o pn• zo para a conclusão 
dos serviÇ>8 , objeto do convênio n2 1 

031/r 6-:'I),F . 

Por estarem just os e de 
acor.lo com rel·lÇâo ao conteÚdo deste 
Ter~o Adjtlvo , assinwn o mesmo em 05 

•in' >) víns de igual teor e .form3. na 
preser.•;'l. ue O:?{duas) testemunhas, t em 
bérL :;ubtH.:r.l ta>~ . 

Eng2 . Aro1lt 'OU"CinhO 

de Obras -

n :>04?/05 

EXTRATO DE TERIIO ADITIVO 

TnstruJl'ento 
parte~ :?2(Termo Aditivo) ao con-

vênio nº OlR/1C- SOSP , cel ebrado entr e 
o GEA como CONVEli'EHTE P- :1 AssocirJ.çao ' 
de t.:ar,mlere-<>s no Am"lp1Í como CONVENIA
DA . que tP~ ~omo ob"et1vo u Aquisição 
ae mater.1~u para concluoào das obras ' 
rle con,tru~e.J do CentrJ Comunitário C.f. 
sc1 dos M~Tt,rJwnses . e a Secretario de 
E:.> t!ldu üe Obn,s e Serv] çoo PÚblicos cg 
~::o Interveniente ; pAra as fins nele d_g 
cl"l.I'ados . 

Da Vigência : Fica prorrogodo por mais 
60(sessenta) dias consecutivos o prazo 
para u conclusão dos serviços, objeto ' 
do c~r.vênio n2 018/96- SOSP . 

Por estarem justos e dé a
cordo com relação ao conteÚdo deste 
Termo Aditivo, assinam o mesmo em 05 
(cinco) vins de i~al teor e forma na 
presença de 02(duas) testemunhas , t~m 
bém no fim assinadas . • 

Macapá, 

5 



.07.-01.91 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
I nstrumento · 
. partes : 32(terceiro) Termo Aditi 
vo ao convênio nº 019/96-SOSP , celebra 
do : entre o GEA como CONVENENTE e ~ 
Associação dos Produtores do Triunfo ' 
do Araguari como CON\ENIADA, que tem 
como objetivo a Construção da Sede e 
Posto de Seude da Associação dos Prodli 
teres do Trinn:fo do Araguari , e a Se
cretaria de Estado de Obras e Serviços 
PÚbli.cos- SOSP como INTERVENJ ENTE ; P.l! 
ra os fins nele declarados . 

Do Valor : Ao valor pri ncipal de 
R$ 15 . 229 , 00 (Qui.nze Mil e Duzentos e 
e Vinte e Nove Reais) , será acrescido 
a importância de R$ 11. 284,70 (Onze · 
Mil, Duze~tos e Oi tenta e Que.tro Reais 
e Setenta Centavos); :tassando assim o 
valor total do convênio a ser de RS ... 
26.513,70 (Vinte e Seis Mil, Quinhen
t os e Treze Reais e Setenta Centavos). 

Da Vj.gência : Fica prorrogado por mais 
40(quarenta) dias consecutivos o prazo 
para a conclusão dos serviços, objeto ' 
do convênt" nº 019/96- SOSP . 

Por estarem justos e de 
acordo com relação ao conteÚdc deste 1 

Termo Aditivo, assinam o mesmo em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma nE 

,presença de 02(duas) tes t emunhas, t am 
bém no fim assinadas . 

Macapá, _Q§_J _1L/ ....9..§_ 

Eng2 . ato Coutinbo 
· o de Obras -

Q 2042/95 

EXTRATO DE TEID~O ADITIVO 

Instrumento 
partes : 3 Q ( tercej ro) Termo Adt ti 

v o ao convênio n2 024/96--SOSP , c ele
brado entre o GEA como CONVENENTE e 
a Associação dos Moradores do Bairro 
do P acoval c Jmo CONVENIADA , que te'm 
com·a ob jetivo a C·"nstrução de 200m de 
Passarelas de madeira na Av . Para.iba 
no BairrJ dJ Pflcoval , e a Secr etaria 
de Estado de Obras e cerviç Js PÚbli 
cos- SOSP como INTERVENIENTE , para os 
fins nele ~claradJs . 

·Da Vigência : Fica prorrogado por ma
is óO(sessenta) dias consecutivos o 
prazo pere a conclusão dos s erviços , 
objeto do convênio nº 024/96- SOSP . 

Por est~rem justos e de 
acordo CJm relação ao conteÚdo deste 
~ermo Aditivo , as~inalll o mesmo em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma na 
presença .de 02(duas) t estemunhas , ta~ 
bém no fim assinadas . 

Macapá, 

Eng2 . Cout i nho 

De c 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Instrumentô 
· partes : 1 Q (primeiro) Termo Adi ti-

vtl à O.E . S . nQ 026/96-NSP/SOSP, .cele 
brada entre o GEA, através da Secreta
ria de Estado de Obras. ·e Serviços PÚ
bl icós- SOSP C)mo CONTRATANTE e a empr~ 

i.aa JÚpiter Construçõ_es e Comér c-io 1 tda 
,como CONTR~TAD~, que tem ·como objetivo, 

OIÁRIQ OFICIAL 

a execução dos serviços de Construção 
de uma Unidade de Hemoterapia, em San
tana; para os fins nele declarados . 

·DÔ Prazo : Fica prorrogado por mais 
45(quarenta e cinco) dias consecutivos 
o prazo para a conclusão dos serviços, 
objeto da O.E .S . n2 026/96- NSP/SOSP . 

Do Valor : Ao valor pr incipal de 
RS 91.047,27 (Noventa e Un: Mil , Quaren 
ta e Sete Reais e Vinte e Sete Centa :
vos), será acrescido a importância de 
R$ 22 .'305 ,99 (Vinte e ·Dois Mil, Trezen 
t os e Cinco .Reais e Noventa e Nove ce;:;: 
t a vos) ; passando assim o valor total I 
dos serViços a ser de R$ 113 . 353 , 26 '\ 
Cento e Tre ze Mil, Trezentos e Ci.nquen 
t a e Três Reais e Vinte. e Sei s Centa :
vos) . 

Por estarem justos e de a
cordo com relação ao conteÚdo deste 1 

Termo Aditivo, assinam o mesmo em 05 
(cinc') vias de igual teor e forma na 
presença de 02(duas) testemunhas , tru~ 
bém subscritas . 

Eng2 . Amilton I a to Coutinho 
- Secre'ar.o de Obras -

D nº 2042/95 

'SYTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO 
D~ SERVIÇOS 

Instrumento 
partes : Ordem de Execução de Servi 

ços nº 067/96- DOSP/SOSP, celebrada en
tre o GEA, atr avés da Secretaria de E~ 
.tado de Obras e Serviços ;pUblicas - I 
SOSP como CONTRNl'ANTE e a empresa Con_§ 
trutora Goma ltda como CONTRATADA ; p~ 

rP os fins nela declaradcs . 

Do objeto : Serviços de Reparos e For
necimento de Equipamentos p/ a Delega
cia de Policia do Bairro Nova ~speran 
ça . 

Do Valor : R$ 5 . 530,00 (Ci nco Mil e 
Quinhentos. e Trinta Reais) . 

Da Dotação : Ás despesas correr~o a con 
ta dos recursos oriundos da. fonte (lOl) 
projeto/atividade : 03070251 . 276 -Con~ 
trução e Adaptação de ImÓveis . Elem~ 
to de Despesa: 3132 -00, confonne nota 
de empenho 96/NEOC398 , err.i tida em 29. 
11.96. 

Do Prazo 15 (quinze) dia.s, contados 
de sua assinatura. 

Do Fundamento 
legal O disposto no artigo 24 

Inciso I da Lei nº 8 .666/93 , consoli
dada pela Lei n2 8 .883/9 4(Dispensa de 
Licitação) . 

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO 
DE SERV~ÇOS 

Instrumento 
partes Ordem de Execução . de Se~ 

' viços n2 072/96-DOSP/SOSP ; cel ebrada' 
entre o GEA , através da Secretaria de 
Estado de Obras e SerViços PÚblicos -
SO~ como CONTRATANTÉ e a eJnpresa 
Construtora Moradia l t da como CONTRA 

ITADA; para os fins nela decl arados . 
. - _I 

1Do objeto : Construção de um Palco • 
em madeir a de lei e diVisÓrias para a 
Gincana na Escola Estadual Azevedo 

' Costa, nesta cidade . 

Do Valor RS 5 -692 ,00 (Cinc0 Mil 
!Seiscentos e Noventa e Dois Reais) . 

!na Dot~ção Ás despesas correrão 
conta dos recursos oriundos da fonte ~ 
(153) ~rojeto/atividade : 03070251-276 

,construção e Adaptação de I mÓveis . Eli 
·mento de Despesa : 4110 .00 - Obras e 
Instalações, conforme nota de empenho 

j96/NTI0039l, emitida em 29 .11.96 . 
i 
Do Prazo : 03(três) dias , contados 1 

ide sua assinatura . 

Do Fundamento 
legal : O disposto-no art~go 241 

Inciso I da Lei n2 8:666/93, 'donsoJ.i
dada pela Lei nº 8 .883/94 -. (Di-spensà• 
de Licitação) . 

Macapá, ll 

EngQ . 

EXTRATO DE ORD'SM DJ!:....-EXÉCUÇÃO 
DE SERVIÇOS 
( 

Instrumento 
partes : Ordem de Execução de Se~ 

viços n2 074/96- DOSP/SOSP , celebrada' 
entre o JEA, através da Secretaria de 
Estad' de Obras e Serviços PÚblicos -
SOSP como CONTRATANTE e a empresa DPJ 
Arquitet~s Associados ltda como CONTRA 
TADA; para os fins nela declarados . 

Do objeto : Elaboração do Estudo Preli 
minar(ante- projeto de arquitetura)para 
as ob~as de Construção do Labor atÓrio 
Central do Estado) . 

Do Valor : RS 6 .890 ,00 (Seis r.lil e Oi. 
tocentos e Noventa Reais) . 

Da Dotação : Ás despesas correrão a con 
ta dos recursos oriundos da fonte (lO~ 
?rojeto/atividade : 03070251 . 276 - con.§ 
truç ão e adaptação de imÓveis . Elemen
to de Despesa : 3132 .00 , conforme no t a 
de empenho 96/NE00397, emitida em 29 . 
11 .96 . 

Do Prazo : l5(quinze) dias , contados 
de sua assinatura. 

Do Fundamento 
legal O disposto no artigo 24,· 

Inciso. I da Lei nº 8 . 666/93, consolid~ 
da pela Lei nº .8 .883/94(Dispensa-.de Li 
citação) . 

l\!acapá, 

ato Coutinho 

De c. 

EXTRATO DE ORDEM DE. EXECUÇÃD 
DE SERVIÇOS 

. Instrumento 
.. partes : Ordem de Execução de Se;o: 
viços nº 075/96- DOSP/saSP, celebrada ' 
entre o GEA , atr avés da Secr e t aria de 
Estado de Obras e Serviços PÚblicos 
SOSP como CONTRATANTE e a empresa 
Triunfo Construções e SerViços ~~a , 
.como CONTRATADA ; para os f;ins ne:J,a d~ 
c·lara'dos . · 

Do ob jeto Construção de 02 WC ' e no 1 

6. 



Centro de SaÚde dos Congós e Recupera
ção de duas malocas de recreio coberto 
em dois Pré-Escolares e~ Santana(Izan~ 
te Victor e Maria Catarina). 

DO: Vf.lor . : R$ 4 .892,60 (Quatro Mil 
Oitocentos e Noventa e Dois Reais e 
Sessenta Centavos) . 

·na Dotação: Ás despesas correrão a con 
ta dos recursos oriundos da fonte (153: 
projeto/atividade : 03070251 . 276 - Con~ 
trução e Adaptação de ImÓveis . Elemen
to de Despesa: 4110 . 00 - Obras e Inst§ 
lações, conforme nota de empenho nº 
96/NE00399 , emitida em 29 .11 .96 . 

Do Prazo l O (dez) dias , contados de 
sua assinatura . 

. Do Fundamento 
legal : O disposto no artigo 24, 

Inciso I da Lei nº 8 . 666/93 , consolid§ 
da pela Lei nº 8 .883/94 (Dispensa de 
Licitação) . 

Engº . t o Coutinho 
de Obras 
2042/95 

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS 

Instrumento 
partes : Or dem de Execução de SeE 

viços nº 076/96 -DOSP/SOSP·, celebrada' 
entre o GEA, através da Secretaria de 
Estado de Obras e Serviços PÚblicos -
SOSP como CONTRATANTE e a empresa Con§ 
trutora Padrão ltda como CONTRATADA 
para os fins nela declarados . 

Do objeto : Construção de um Palco em 
madeira em frente a Igreja São José . 

Do Valor : R$ 5 . 190 , 00 (Cinco Mil e 
Cento e Noventa Reais) . 

Da Dotação: Ás despesas correrão a 
conta dos recursos oriundos da fonte ' 
(lOl) projeto/a tividade: 0307025l . 276 -
c.:>nstrução e adaptação de imÓveis . El!! 
mente de Despesa : 4110 .00 - Obras e 
Instalações, conforme nota de empenho 
96/NE00396, emitida em 29 .11 .96 . 

Do Prazo 03 (três) dias, contados de 
sua assinatura . 

Do Fundamento 
legal : O disposto no art igo 2t . 

inciso I da Lei n2 8 . 666/93 , consolid~ 
ua pela Lei nº 8 .883/94(Dispensa de Li 
::i t&cção). 

Macapá, 

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS 

Instrumento 
partes : Ordem-de Execução de Ser

viços nº 078/96-DOSP/SOSP , celebrada ' 
entre o GEA, através da Secretaria de 
Estado de Obras e Serviços PÚblicos 
SOSP como CONTRATANTE e a empresa· RAl 
MUNDO PINHEIRO DA SILVA como CONTRATA 
DA; para os fins nela declarados . 

Do objeto : Serviços de Levantamento ' 
Planialtimétrico da área destinadà a 
Ct~strução da Escola Bosque . 

DIÁRIO OFICIAL 

Do Valor R$ 7 .188 , 00 (Sete Mil e 
·cento e Oitenta e Oi to Reais). 

Da Dotação : Ás despesas correrão 
conta dos recursos oriundos da fonte ' 
(101) projeto/atividade :03070251.276 -
construção e adaptação de imÓveis , 
Elemento de Despesa: 3132 .00 , conforme 
nota de empenho 96/NE00394 , emitida em 
29 .11 .96 

Do Prazo 07(sete) dias consecuti vos 
contados de sua assinatura . 

Do Fundamento 
legal : O disposto no artigo 24 . 

inciso I da Lei nº 8 .666/93 , consoli d§ 
da pela Lei n2 8 .883/94(Dispensa de Li 
citação) . 

Macapá, 

Eng2 . 

EXTRATO DE ORDE!.I DE EXECUÇÃO 
DE SER\IÇOS 

Instrumento 
partes : Or dem de Execução ue SeE 

viços nº 07<J/96- DOSP /SOSP, celebrAd~ ' 
entre o GEA , Através da Secr etPrcn de 
Estado de Obras e Serviços PÚblicos -
SOSP como CONTRATANTE e o empres•1 A.M. 
\'ILHF:NA como CONTRATADA ; para .:>!õ , . .ine 
nela declarados . 

Do obje to : Constntç q.:> de w:. DECK eu 
mPdeira de lei "- ser constru{do n·: ·.rg 
a do Hotel Tarwnà (c,Jlçoene) . 

Do Valor : R$ 7 . 36 1· , GO (Sete Mil 
Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e 
Sessenta Centavos) . 

Da Dotação Ás despesa~ correrão ori1 
undas da fonte de recursos (101) pr ; j_e 
to/atividade : 03070?51. 276 - Constru 
ção e Adaptação de imÓveiG . Elemento ' 
de Despesa: 4110 .00 - Obrus e mstala
çcies , conforme no I. a de empenho <•6/NE . 
00392 , emitida em 2<1 . 11 . •6 . 

Do Prazo : 15(quin::e) <11w· . conl.adoP 
de sua assin~tura . 

Do "'undamen to 
leglll O ilisposto r v ·•rti,•J 24 , 

inciso I d" Lei n2 8 .666/ l . con.,olidf! 
d<1 pela Lei n~ 5 .883/ 41Di"pens·.J de 1.1 
c i t3.Çeo) . 

EXTRATO DE ORDEM 'DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS 

Instrumento 
partes Or dem de Execução de SeE 

viços nº 080/q6- DOSP/SOSP , celebrada ' 
entre o GEA, através da Secretaria de 
Estado de Obras e Serviços P.Úblicos -
SOSP como CONTRATANTE e a empresa Mi 
todo Engenharia e Comércio ltda como 
CONTRATADA ; para os fins nela declar§ 
dos . 

Do objeto Remoçãoe relocação de um ' 
abrigo duplo de passageiros de Ônibus . 

Da Dctação: Ás despesas correrão e 
conta dos recursos oriundos da fonte ' 
(101) projeto/atividade: 03070251 . 276 
Construção e Adaptação de ImÓveis . . El~ 
mente de Despesa: 3132,00, conforme DE 
ta de empenho 96/NE00393 , emitida err 
29 .11.96 . 

Do Prazo : l 5(quinze) dias, contados 
de sua assinatura. 

Do Fundamento 
legal : C disposto no art i go 24 , 

i nciso I da Lei nº 8 . 666/93 , consolid~ 
da pela Lei nº 8 .88J/94(Dispensa de Li 
citação) . 

Macap;; , ~/ ~-9~6:....__ 

Engº . ato Coutinho 
e Obras 
042/95 

EXTRATO DE TERMO ADITivO 

Instrumento 
partes 22(negundo) Termo Aditivo 

À. O. E E . nº 024/06- t:SP/SOSP , celebra
da entre o GEA , através da Secretaria 
<lc Est"!dO de Obr;:ts e Serviços PÚblicos 
SOSP como CCNTRATANTE e a empresa PÓr
tico Const1~çoes e Comér cio ltda como 
CONTRATADA , que tem como objetivo a 
execuçao dos serViço~ de Recuperação 1 

do Piso do Prédi o do Alm.:>xarifado do 
GEA ; para os l'íns nele declarados . 

Do PrBzo : Fica prorrogado pur mais 60 
(sessent~) dias c.:>nsecut ivos o prazo 1 

par-a. ., conclusí::o dos serviços , objeto 
da O.E .S. n2 024/<,6- NSP/SOSP . 

Por estarem justos e de acor
do r:ow relação ao conteúdo deste Termo 
1\ditivo . rssinwn o mesmo em 05(cinco) 
vins rfe .tL,"Ual teor e forma na presença 
de O~(du:>s) te,temunhas . também subs
l'r l t·ts . 

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO 
DE SERVTÇOf: 

!J.->trun.ento 
p:U'tes : Orderr, de Execução de Ser 

viÇO" n° OG6/q5- JJOsP/SOSP, celebrada 7 
entre o GEA , :Jtravés da Secretaria de 
Estad<J de Obras e Servic;os PÚblicos 
SOsP <!omo C::JNT:tATANTE e a empresa ENEC 
En~;;enhPri 3. de Eletricidade e Constru -
ç~o ltd~ como CONTRATADA ; para os 
fins nelR de c :arados . 

Do objeto : S~rviços de InstaleçÕes 
Elétricas no Predio do Ar~uivo da Casa 
Civil( onde funcionava o COLERA) . 

Do Valor : R$ 6 . 510 ,00 (Seis Mil e 
Quinhentos e Dez Reais) . 

Da Dotaçqo : Ás despesa~ correrão a 
conta dos recursos oriundos aa fonte • 
(101) projeto/atividade :03070251 .276 -
construção e adaptação de imÓveis . Ele 
mente de •Despesa : 3132 .00 , conforme n:Q 
ta de empenho 96/NE003g5 , emitida em 
2q . ll . 'l6 . 

Do Valor : R$ 3·. 250 ,00 (Três Mil 
Duzentos e Cinquenta Reais). 

e Do Prazo 02(dois) dias , contados 
de sua assinetura . 



·Maca , 07.01.97":· 

;·p'~- :FJnd.~e-nto-
. lega! : O dispost o no artigo 2 4 , 

·i ncisn I da Lei n2 8 . 666/93, consol~d~ 
da pela Le i n2 8 . ~83/94 ( Dispensa d e 
Lici t ação ) . 

Macapá, 

Eng2. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Ínst :::i.unento 
partes : 12(pr imeiro ) Termo Adi

tivo ao contr ato nQ 07/96- SOSP , cele
·brado entre o GEA , através da Secret-ª 

' ria de Estado da SaÚde- SESA como COR 
TRATANTE e a empresa N . Lima Engenha-
ria e IndÚs t r ia c omo CONTRATADA, que 
tem como objetivo a execução dos ser
Viços de Reforma, ampliação e adapta
çoes no Prédio do Hospital de Pedia 
t r ia , nesta cida de ; com a I n terveniên 
cia d a Secre t aria de Estado de Obras ' 
e Serviços PÚblicos- SOSP , para os fim 
nele declarados . 

Do Preço : Ao v a lor princi pal d e 

R$ 245 . 000 , 00 (Duzentos e Quarenta e 
Cinco Mil Reai s ) , será acrescido a i!!! 
por tância de RS 122 .192 , 63 (Cento e 
Vinte e Dois 1\!il, Cento e Noventa e 
Dois Reais e Sessenta e Três Centavos) 
passando assim o valor total dos ser
v iços a s er de RS 367 .192 , 63 (tre zen -
t os e Sessenta e Sete Mil, Cento e 
Noventa e.Doi s neais e Sessenta e 
Três Centavos) . 

Da Vigência : Fica prorrogado por mais 
120 ( cento e Vinte) dias consecutivos • 
o prazo para a conclusão dos serviços 
objeto do contra to nº 0 7/ 96 -SOSP . 

Por estarem justos e de 
acordo com r elação ao cont eÚdo deste• 
Termo Aditivo , assin?n o me·smo em 05 
(cinco) vias de · igual t eor e fc·r ma na 
presenç a de 02 (duas ) -:;estermmha s, taj!! 

.bém no f :iiD assinada s . 

Maca pá, 

Eng2 . 

PORTARIA N2 073~/96 - SEAGA 

. A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA 
E 00 ABASTECIMENTQ , usando das · atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art . 123, Inci so 
I I da Constituição do Estado do Amapá e 
Art .38 , ):nciso VI do Regulament o da SEAGA, 
aprovado pelo Decret0(N) Ng _ 0297 de 18 
de dezerrbro de 1991, e tendo em vi sta as 
disposi ções contidas no Decretó( N) N2 1282 
de 09 de maio de 1996 . . 

R ESO L VE : 

Homol ogar _o deslocamento do servidor B~ 
DI'fO 00 CARMJ .SILVA, Motori sta, C.I. 4.198-AP, 
para viajar de r-~acapá sede de suas atividades ' 

I até o MUnicip~o de Itaub~ do Pi r i rim, a fim 
de que· no periodo de 16 a 19.12 . 96, possa • 
Transportar e ajudar na carga e descarga de • . 
produtos agricol as e atender linha normal para 
o irJterior de> EStado com carga e passagei ros , 
devendo as despesas com diárias ocorrerem a 
conta do Convênio ng 018/96- SEAGA/TERRAP. 

Dê-se ci ênc i a , cumpra- se e publique-se . 
Macapá-AP.; 30 e ro de 1996. 

'..U-
1-fAl\ITI; N BA!I'ISTA FERREIRA 

Secretári o e Agricultura em Exercici o 

PORTARIA N2 0735/96 - . SEAGA 

A SECRETÁRIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA 
E 00 ABASTECIMENTQ, usarido das atribuições 

. O.IÁR!O. OFJqiAL 

quê lhe são .conferidas pelo Art.i23, InCiso · 
II da Constitu,tção · do Estado do Amapá, e 
Art .38, Inciso VI do Regularrento da SEAGA, 
aprovado pel o Decreto(N) N2 0297 de 18 
de dezerrbro' de 1991, e t endo em vista as 
disposições contidas no Decreto(N) N2 1282 
de 09 de maio de 1996. 

R ESO LV E : 

Homologar o deslocament o do servidor JOÃO, 
. I)AS GRAÇAS SILVA CABRAL, l'btor i sta, C.I. N2 

23 .073-AP, para viajar de Macapá s ede de suas • 
at ividades a té o MUnicÍpio de TartarUgalz inho , 

' a fim de que no perÍodo de 17 à 19.12.96, pos
;sa Atende r linha Normal para o i nter ior do Es-
tado cem carga e passageiros e transpor tar e 
ajudar na carga e descarga de produtos agrico
las com carga e passageiros , devendo as despe
sas com diárias ocorrerem à conta do Convênio ' 
n2 018/96 - SEAGA/TERRAP. 

Dê- se ciência, cumpra- se e publ ique-se. 
r-~acapá-AP; ~: ...... dr ro de 1996. 

HAI'li~~~A FERREIRA 
Secretári o de Agricultura . em ExercÍcio 

PORTARIA ~2 0736/ 96 - SEAGA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 

I 
00 ABASTECIMENrO , usando das atribuiçÕes 
e l he são conferidas pelo Art .123 , Inciso 

da Constituição do Estado do Amapá e 
t .38, Inciso VI do Regulamento da SEAGA, 
rovado pelo Decreto(N) N2 0297 de 18 

dezembro de 1991, e tendo em vista as 
sposições contidas no Decreto(N) N2 1282 
09 de maio de 1996 . · 

RESO L VE: 

Homologar o desl ocamento do servidor ROI-1U 
J) DUARTE PENAFORT , 14otorista, C. I. N2 003 .125 
-AP , para viajar de l·1acapá sede de suas ati vi 
dades até os 11unicÍpios de Amapá e Tartarugal
zinho , a fim de que no perÍodo de 10 à 13 .12 . 
96 , possa Atender' linha normal para o i nterior 
do Estado com carga e passageiros e atender • 
viagem extra no t ranspor te de materi al , deven
do as despesas cem diári as ocorrerem à c onta ' 
do Convênio n2 018/96 - SEAGA/TERRAP. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publ ique- se . 
ro~acapá-AP ; 30 ~nd/ez~ro de 1996. 

HAIUL~TA FERREIRA 
Secretário de Agricultura em ExercÍc i o 

PORTARIA N2 0737/96 - SEAGA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
E 00 ABASTECiliJEIIITo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art . 123 , Inciso 
II da Constitui ção do Estado do Amapá e 
Art . 38, Inciso VI do Regulamento da SEAGA, 
aprovado pelo Decreto(N) N2 0297 de 18 
de dezembro de 1991, e tendo em vista as 
disposições contidas no Decreto(N) N2 1282 
de 09 de maio de 1996 . 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor PE -
ORO DE SOUZA CARVALHO , !1otorista , C. I. N2 
046 . 393-AP, para viajar de I•Jacapá sede de suas 
ativi dades até as l ocalidades de Igarapé das ' 
Almas e P. do Vila Nova, Munic Ípio de Macapá , 
a f im de que no periodo de 10 à 11 .12 .96, pos
sa Transportar e ajudar na carga e descarga de 
P1"9dutos agrÍ colast devendo as de~pesas cem ' 
diarias ocorrerem a conta do Convenio n2 018 I 
96 - SEAGA/TERRAP. 

Dê-se ciênci a , cumpra- se e publique- se . 

Macapá-AP;~t.~~ro de 1996. 

1-fAl\UI.: ~TÁ -FERREIRA 
Secretári o e Agricultura em Exercici o 

PORTARIA N2 0738/96 - SEAGA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
)E 00 ABAS!ECIMENTO , usando das at r ibuiçÕes 
que lhe sao conferidas pel o Art .123 , Inciso 
'II da Const ituição do Estado do Amapá e 
lArt . 38; Inci so VI do Regulamento da SEAGA, 

!
aprovado pelo Decreto(N). N2 . 0297 de 18 
de dezenpro de 1991, e tendo em vis ta as 
digposi çoes contidas no Decreto(N) NQ 1282 
de 09 de maio de 1996. 

R ESO L V_E: 

1 Homologar o deslocamento do servidor RAI~ 
IMUNOO l'llNA'fO DA SILVA CHAGAS, Mecânico , C. I.Ng 
1046. 393-AP, para viajar de Macapá sede de suas 
a t ividades até o !1unidpio de Calçoene , a f im 

1de que no perÍodo de 10 à 15.12. 96 , possa Pro
ceder · conser tos no caminhão OF 0706, pertencen 
1t e a SEAGA, devendo as despesas com Oiárias Õ 
'cor rerem à conta do COnvênio ng 018/96 - SEAGÃ 
/TERRAP. 

riê:.se ciênci_a, cunl>ra-se e plblique-se •. 

Mac~-AP; 3) ~~;~ro de ~~· 
1-fAl\UL'fO~~ fl:Rm:IRA 

Secretário de Agricultura em Exercicio 

PORTARIA Ng 0739/96 - SEAGA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
E 00 ABASTECil-IENTO , usando das atribuições 

l
que l he são confe_ctdas pelo Art . 123 , Inc:i so 
II da Constituiçao do Estado do Amapa e 

'Art.38, Inciso VI do Regulamento da SEAGA, 
aprovado peio Decreto(N) N2 0297 de 18 
de dezerrbro de 1991, e tendo em vista . as 
disposições contidas :10 Decreto(N) N2 1282 
de 09 <B <IV~ •_,, de 1995. 

:~ESO L VE : 

Homologar o deslocamento do s ervidor FRAN 
~:ISCO NOGUEIRA GUEDES , Mecânico , .c . I. N2 7 

206 .517-AP, para viajar de Macapa sede de suas 
atividades até o 14midpio de Calçoene , a fim 
de que no periodo de 10 à 12 .12 .96, possa pro
ceder conser tos no caminhão OF 0706 , devendo • 
as despesas com diárias ocor rerem à conta do 
cOnvênio n2 018/96 - SEAGA/TERRAP . 

Dê- se ci ência , cumpra- se e publique- se . 

..., ;e._ 
HAI-ITL'fO TI FERREIRA 

~1acapá-AP ; 30~e dez de 1996. 

Secret ário de Agricu~tuPa em ExercÍ cio 

PORTARIA N2 0740/96 - SEAGA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
E 00 ABASTECIMENTO, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Art . 123 , Inciso 
I I da Constituição do Estado do Amapá e 
Art . 38, Inciso VI do Regulamento da SEAGA , 
aprovado pelo Decreto(N) N2 0297 de 18 
de dezembro de 1991, e tendo em vista as 
disposiçÕes conti das no Decreto(N) N2 1282 
de 09 de maio de 1996 . 

RESO L VE : 

Homologar o deslocamento dos Motori stas ' 
JOSÉ NASCll-IENTO PICANÇO, C. I. N2 001.907-AP e 
RAII·1UNOO .A.DELINO RODRIGUES 00 CARI.O, C. I. • N2 
24 . 686-AP , para viajar de 1-lacapá sede de suas ' 
ativi dades at é os Muni cÍpi os de PÔrto Grande , 
Pedra Branca e 1-la.capá, a fim de que no periodo 
de 17 à 18 . 12 . 96, possam Transportar sementes • 
a serviço da SEAGA e ajudar na carga e desca.I'
ga de produtos agrÍcol as , devendo as despesas ' 
com diárias ocorrerem á conta do Convênio n 2 
018/96 - SEAGA/TERRAP. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique- se . 
1-la.capá- AP; 30 ~/~~7.:_ro de 1996 . 

IWITL~BAii.lTÃ FERREIRA 
Secretári o de Agricultur a em Exercici ó 

Educação 

PORTARIA (P) N' 002 /97. SEEC 

O Secretário .de Estado da Educação , no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto (P) N' 
4187 de 25 de Outubro de 1996. 

RESOLVE: 

Art. 1' · Constituir Comissão de Estudos com 
o bjetivo de realizar levantamentos, avaliações e regularizações 
do Programa Agentes . de Saúde Escolar, em especial as 
situações de acúmulo de cargo público, desvio de· função e 
destribuição dos mesmos. 

Art 2' · A Comissão a que se refere o art. 1' 
desta Portaria será constituida pelos seguintes membros. sob a 
presidência do primeiro: 

• Karla do Socorro Dei·Tctto Chagas- Chefe da 
DIAM/SEEC 

Saúde 
- Marta T rindadc Lima da Costa • Agente de 

- José Roberto Paes • Agente de Saúde 

Educacional 
Eurídice Silva Silveira • Supervisam 

Dê-se ciência. registre-se e publique-se 

Gabinete Jo Secretário da Educação, em 
Macapá, 03 de janeiro de 1997. 

RUBEN BEMERGUY 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 



PORTA RIA 
(N) •• 113/,. SDD 

O s-.lúio de &lado c!. Edaaçlo, no 1110 doa ~ 
que lhe alo oonfr:ódM pelo DecretO (P) rf 4187 de 2S de <Uubro. de 
1996, 

c .......... , 

público; 

• A imperiooa .-.idade de oorw:iiar essa ogenda com 
apolltict,..........dt~; 

- O elevado número de despKhos exiBidos pela mâquina 
bumc:ráli<:a delta Seaetarit; 

RESOLVE: 

Art. 1" - Reservar ditriamcnte, salvo imprevistos, o horário 
oompreendido enlre 17b às 20 horu, para atendimento ao públioo. 

Art. 2". Os atendimentos seria realizados por ordem de 
inlaiçio, qw: poderio ser prévias e agendadas JUI1ID ao Gabinete do 
Seae1ário. 

Art. 3• • Oa casos emergenciais sedo, 
preferenciolmente, arguidos junto à Chefia de Gabinete do Seaetáno 
ou aos Depa11amentos do Seaetaria. 

Art. • • • Esta portaria entra em vigor na data de 
sua puhlicaçio, revogando-se as dispoclções em~. 

DHe ciência, registre-se e publique-se. 

1997. 
Gabinete do Seaetáno, em ~~de 

( Rullto~ 
Secnúrlo 

Saúde 

l"lr<Rrft Hl IT!TVW-9'Si\ 

fl ~ TF. "SJ'fm 1)1 5'4·w, •.f'l'r<b ~ 
?1:-i'ui~ n-e ~>-e ~ o:nfl-!".im> ryoJo ra:retn ..-,!1'P93 

~ 18.1?.91, '\..rt. 71, 7o-ci<u \/T, rb flo!:l•l:t'mtn rt> s-x::r: 
!?ri·-' <~~"' s-l~. 

~ .., fP.IVirtra 9N\ MIRT .. llfffilliF 
0"{1~ srurr, ~ • ..,..... re:ru-rnr rp.I;> ~ 
rt> ~ re Sol·~ a c>l c rt:J "!-mm.--r~~., 
~~ ~,..,::;-.·~. 

fi 

USTRCM-~ 1 ~ COII IRAIUA l 
fon v;ni., no 012/SrSA 

~-.~1'5 COMIRAI UAIS 
srs.• ~ ~~soci açao dos Mor;ldor t !. do Bairro 
9uri t i zal 

til O~Jlf J COM IRA I U~l 
!' ;Jre:u~ntt Convrni o l~'3 ?Or o'ljtt. t vo ef~::Ív3r a 
~arceri3 cot .a lssec::i~ 4e ~ ._ a.t.i!. 
re ... i~,al , vi·u~ndo al~~der as nn~ssidac!rs • 
do Ceõlt r o d~ Sa~de Aai lurdo Huanan no qu• 
dit res~ei ;o a i~suaos '1~-oico-., ,anu~en-;;o 
eonserv.a;;o e rx;utns;; d~ :1rt\tao;~o de s .. r 1i ;o~~ 
a JO?uhç~o. 

t'! sn;'~rr 'l :. 11 .:sPrs. 
lor qlo'l,l L ~1 l 4. ,. \"I) (~uiflrr .1i 1 reilis) 

V • OOTAr,~n 
As i·:;~~sas co:. exe:u~~o dr-.~l Co;w;!lio .. er n 
li)er ados ~a forn e·:.,lic i tadll :10 Cr o:togr: .. J dr 

Oest,~o!so ~ Plano cie .1li_caç;o i,ltgra;,t~\ d: _! 
t~ Co~venio, e que correr ao a conta do [1 ~ l" .to 

~. D••P•••• 1.1754?.8?. . 3?.2 , ,~ de F.mpenho 
96NE00965, datado em, 16. 1?. . 96. 

VI 'IIG~NCTA • , • • 
fer a co:~o t ntcso a flah de SUi! assuatura 
31. 12.95, podendo ser prorrogado , la-.. rando .:. t 

neste caso, o co:Jpetenl t ler:»o o\ditivo. 

UI - I c•o~"tHI" 00 to• vtHIO 
O ~rese:'lte Conv;nio te, respaldo legal !lO ~ JO 

do :\rt.25 , da Constitui ção redrral~ co::ói nado • 
coJ os Ar t igos 11 § 40 t 119, Inciso I, da to!lS 
tituiçi r:.~ do [sbdo do .\ ~ap; . e Art. 1 lS, inci so-

OIARIO OFICIAL 

I a \':1, ir. Lei ni 8.655/93, !»n co~a, ee hce 
do :ójeto ]revisto e caracteriudo neste In! 

tro:1~nto. 

ILei N° 8.666/93 
~t. 25, I,57, § 29 

AçÕes do Procedimento 
AssWito: PRORROGAÇÃO E CONTRATO- MAIIUTENÇAO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EN 05 HÁQUINAS DE /TEJIQ 
DIÁLISE E 10 lJOIIf1JAS DE S/JJICUE. 
Firma: IIEHOTEC COMÉRCIO t: SERVIÇOS LTDA. 
Pertodo: 12 (doze) menes. 

Justifica-se a prorrogaçãO do 
CONTRATO de PrestaçãO de serviços de Manut en 
çãO Preventiva e Corr>etiva em 05 ( cinco) ~ 
quinas de hemodiáLise e 10 (dez) bombas de 
oangue - que compÕe a Unidade de Hemodiálise 
do /loopital Geral de Macapá, pooto que t-rata-
ae de serviços de continuidade, não podendo 
sofrer paralizaçãO e consiterando o término 
do ezerdcio financeiro, assim cCifTIO tendo em 
vioLa a situaçãO de ineziuibiLidade de licitg_ 
ção nos mol.des do Art. 25, incioo I da Lei n• 
8.666/93, e suas alterações que faz parte in 
t egrante do contrato ori(Jina l, posto que tais 
equipamento sãO fabricados pela MACCHI - Eng!!_ 
nharia e Biomédica LLda, e sendo a empr>esa Bf!. 
motec exclusiva na manutençãO preventiva e 
corre tiva dos equipamentos. Destarte , a ref!!_ 
r>ida empresa vem prestando com zelo e satisfg_ 
Loriamente o objeto do contrato, assim com to 
das a.~ c láusulas contratuais, a l ém de consid!_ 
r>ar> o at raso por parte da Adminis tração ~ 
to aos pagamentos previstos à Contratada. 

Temos a C0118iderar que a pa 
ralizaç~ dos serviçoa eaoenciaio poderá oc~ 
sionar serias danos aos pac ientes que [70CÍDam 

faz er nemodiálise, podendo ocorrer Óbitos, !'!! 
ra tanto pr eci sa!'! da conti nuidade ao ater.di 
manto. 

Pelas razõea aqui respa~ 
das , anoim em cumprimento aos dit ames leuais 
supra mencionador. , nubmetemoa a apr>eciação do 
~ecelentissimo Senhor> Secre tário de Eot ado da 
laÚde , com escopo de raLi[-icaçãO , con[o..-.e 
?rt:•ceitua o art . ?.6 da l.ei 8. 666/93 , e conae 
fUCnLe publicaçãO no Diário Oficial do Estcuk, 
do ~pá. 

Macapá-Ap , ?.7 de dez~b~o de 1. 996 

~c~~moo 
- Chefe do DAF/Sfo.'SA 

!Lei N° 8 .666/93, Art . • S7,VI, § ?. 0 , 116 , , aput. 
Ar>t .196, 197 da Coi1Dtituiçiin f'eder>al . 

,Jll!>f'"ICioT,IVAr~ zM:: 
f.m:~' ./ 

,J(X " }Vj IRA 

Sf:CR :.f tO- f: f."S'f'ADO DA SAÚDF: 

4,.,;,, do Procedimento 
An::unto: PRORROGAÇÃO o;; CONVÊNID-FUNDAÇÃO M 
CJONA/, DO INDIO. 
Per>todo: 09 (nove) ~eser.. 

Juoti[ ica- ne a pr orrogação dO Convénio com a 
F.undaçâO Racional do I ndio para a pT'OiiiOÇâO e 
desenvolvimento da asnintância à saÚde ,das co 
munidades indiuenan da jurisdiçãO dest a Wl~ 
de r>egional, considerando o t érmino do exerc i 
cio f i nanceiro e a r>e[erida entidade vem pre~ 
t.andb com zelo e satisfatotiamente o objeto 
do cmwénio , assim com todas as c láusulas pr!!_ 
vist ao no inst rumento , além de considerar o 

atJ"aso por parte da AdrrinistMçãO quanto aos 
pagamentos previstoa à Conveniada que ~'BB_!'! 
tou, diretamente inrpedindo paz'Cial na~ 
do convênio. 
Temos a considerar que a paratizaçãO dos se!: 
viços essenciais à lflll7IUtenção da saúe das C!?_ 

c .. • . , • 
'lfWiidades ind't(Jenas, podera ocasumar serws 
danos, e cabe ao Estado o dever de assegurar 
a saÚde a todos, cono direito constotucionat 
mente previsto, para tanto precisam da cont.:f 
nuidade ao atendimento, principalmente para 
melhor atender à c0111U11idade indÍ-gena em seus 
pl'Óprios locais de 1710rada, dando maior comod:f:. 
dado aos mesmos 
Pelas razões aqui respaldadas, assim CCifTIO, em 
cumprimento aos ditames leuais supra menciong_ 
dos , submetemos a apreciaçãO do &z:celentÜ.s.:f 
mo Senhor Secretário de Estado da SaÚde, com 
escopo de ratificaçãO, conforme preceitua o 
art. 57,§29 da Lei n• 8.666/93 e consequente 
publicaçãO no Diário Oficial do Estado do ·~ 
pa. 

Lei n• 8.666/ 93, Art. 57 § 2°, 116 Caput 
Ar t . 196, 197 da ConstituiçãO Federal 

&96 

~cões do 
Assunto: Prorrogar.ãO de Convêm~ - Associacào 

dos Povos Tndigenas do Oicpoaue 
Periodo: 02 (dois) meseo 

Justifica-se a prorrogacão do Convéni".o n• 
006/96-SESA, com a Ar.r.ociacào dOs Povos Tnó/ 
qenatJ do 0-iapoque , para PT'CifTIOCâo e desenvoT.m" 
mento da assú1tê111!ia à aaÚde, das cbmunú}at:len 
i"'d"Íqenas da ,iurisdi-eào dent.a (lnüJade Reo•:O 
Ml , consiilerando o té-rm,:no do e:r:erc~c•.o fi 
nanceiro e a r>e (e r>iila entidade vêm prestando 
com zeLo e sal. is faLo7'i.amente o ob;ieto do Con 

vênio, assim com LodatJ as ctáusu1~s vr>evistas 
no innt.-umento. 

Temes a considerar que a oora1.izacã0 dos 
r.ervicos essenciais à manutencãO da saúde 
dao comunidades i1111igenas , POde ...á or.asiona,. 
aérWn danos, e ~abe ao f.'atculo o dever- de .an 
r.t>guror a ao.úde a todon , ('omO dirm:to r.onn ti 
tur.i.ona1'11ente pre1J1~n1.o . oo.ra kmto p r er.1:aam 

da r.omur.wade ao a t enili.rrrento, PT'Í-111!ÚJa1.rrrente 
paro melhor atende1' à comunidade ind1.gena em 
::euo prÓprios locair. de morada , e/ando maior> 
eorroclidade aos mes."!!r. . 

Pe :as razõec aqtd l'er.pa l.t!ada:; , a!!nim r.omo, 
err: MlPtPr Ú'1ento ~!'R ditamen lega ·i:; suproa num 

cionados , subnetemos a apr>ec1".acâ0 do Ermo. s,.. 
Sec r>etário de P.tJtado ra SaÚde, com escopo de 
rotificaçào , con(o""e pr>t>r.eitua o Al"t . 57, ~ 
?. 0 da r.ei 8. 666/93 e <'onJJeauente TJUb1.wacão nO 
Diár>io Oficial do Es ado do Amapá. 

Macapá-Ap , 314!Jje~':?)~ 1996. 

7-lc S ~;T,/X'['O OOS SANTOS 
-chefe do DAF/ST.SA-

1-tj:rs cb Pm:nliflmln 

!m.nto : AlJRD'QO IE a:NiJoo -·tmtr.ti:l llJ> R)(B 

1Kl!ml6 ID OTJRl1E. 
rei:an: OI (un) I4S 

J..Et:ií'ica.fE a ~ cb <INfNID rP-
CP2/'J5/'!Fi'A oon a te:IVxjo IIE roa; li'lJTmftj m OTA 
rou: CHa ~ e àm"l.olvlrre1to ch éHiisl:êtia a 
sám, àE <XlllTiiàiEs irdÍgrm ch .lris:liaD àsta uú 
ctm rq>;ianl, cxrsi.â!mttl o tÉrmlro ro eeclcto ã 
rm::eiro c a retl!rich e-t:làiE ..ên a-esmm wn relo; 
~o~ cb a:n.ê-no, éHiim wn tr.QE 

;s cl.á.wJa; a-ev:lstai m illltnmrm. 

9 



''07.0U7" 

"!BII:S a cxmkear q.e a po;riillmjD dE -_. 
v1C}B ea:B"CIBis ii ll!l'l.lte'çOO m sáxE em <XlTil'li.cims,

:lrdlgnB, JXXHá a:mimr IÉrirn dnB, e aiE ro ffila 
<b o <EIIer á! ~ a si:re a tro:s, <XllO direi1D
~tu::ia"a11rl'rl JreYistD, ma ta1to JrEds:Jn cb 001 

tiluiàm ro a!Jnlimrdn, -çr.irciwlnmte tBm aiHrli= 
à <Xlltl'lià;de :irrligra an sa.s JIÚri.c.s la::ais c:E mr.:m 
àn:b lTHiír ~ ocs m::sn::s. 

Felas :ra:Ds lllii ~. émim = ,an I 
OJI(rimnh:> ocs dilalm ~ s.pa IIB'"CiaB±s, s.íirete 
rra;à~cb~Sr.~ re F:S 
lab cb sá:xE, am €S:XIXJ c:E ral:ifica;i>, <Xl1ibure tX"e 
ceitla o <rt.S7. §2'1 cb lei. 8.6D/93 e ara:o.mte ru 
blicajD ro lliar.io~· - • • li? EStab <b tnm3.. -
~~-c:E_ d?;BTtxo re l!H). 

J/A ~ ~~!Wm:E 
Q-efu <b W"/S'S\ 

TERMO IIDITIVO 

1g Termo Aditivo ao~ r# 
0?.5/96-GIIB/SESII, que entr e si 

celebram o EST/IDO DO IIMIIPÁ cQ_ 

mo CONVENENTE e a SECRETIIRI/1 

DE ES1'/IDO DE SIIÚDE como INTG~ 
VENIEN'l'F: e a I!SSOCI IIÇÃO DOS 

UORIIIJORES DO 8/IIRRO BOM J /IRDJJ.f 

como CONVENI/IDII, para os fins 

~ele declarados . 

'elo pPe.:;ente Termo llditivo J e no:J melhore:; tE:: 
'Oll de direito oa PepPesentante:; no [im ansi~ 
'os, decla.r-am, aceitam e ajuntam , que o instru 
rento acima identificado ten a lteriUÚl a Cr.ÁUSQ 

,A s tTI MII, que passa a vigo~ar com a seguinte 

·edaçao , mantidas as demais aqui não referidas 

~ forma como .•e acham originalmen·te redigida:; 

que neste ato e ocasião, totaUnenta Peti[ic~ 
n , para Lodan às ocaGiÔes de direito. 

':fJIUSULA Sf:TJMII-VIGE"NÇJA: O p?esenLe COI/Vt/1!0, 

?aasa a te1' sua vigê~Jcia prorrogada até o dia 
J1 de março de 1997. 

~por estarem assim juntaa e concorde:;, as ~~: 
l e:: a:minam o presente inst:-ument.o em 5(r.inco) 

rias, de igual teor e fol"mfl , na preaenç a daa 

e:Jtemunhao abaixo afun:nadafi . 

r '\ 

l·tacapár J ti de dezembro de 1. 996 

~/~rrld .~ ~.;,<,, 
secr~riolde t::;tado da saÚde 

TF.FiMO 110fTIVO 

19 TI'."IIMO M!I'I'IVO "" CONVf.'li lO 
N~ 0?.6/96••(;1./l/Sf.".':ll, que entre 

:;i t:e l ebram o f."S'I'MiO IJO /IM/I PÁ 

como CONVF.N/:."N'J'f: e a !~rY.-.TIIR I A 

DE r."S'F'IIOO IJF: SI!!Ím: t:omo lll'i'F.II 

VEN/P.N'I'f.' e a ASSOCIAÇÃO DOS 
MOR/IDORF.'S JJO BM RFW 1!0 BF. T!IO/, 

como CONVF.'N i AV/1, par>a os fi nr. 

declar>ador._ 

Pelo presente Termo lld iLovo , e nor. mf!Zhoret: 

termos de direito os r epr esenLanLes no fim ar. 

· ~inados, dec~aram, aceitam e ajustam, que ~ 
i nstrumento acUr~ identificado tem alterada a 

C~ÁUSULA SÉTIM/1, que passa a vigorar com a 
:;eguinte redação, mantid.ao ao dcmaiu aqui r.ão 
rej'eridas , na forma como se aeham o r>iginalme!!_ 
t.e redigidas, e que neste a~o e oc:ar.iâo , t.otaJ:. 
mente ratificadas, para Lodas aa ocasiÕes d e 

direito. 
C~ÁUSULA Sf:1TMII - VI GÊNCI II: O presente CONVf.IITO 

'passa a ter sua vigência pPor rogada até o dia 

J1 de março de 1 . 99?. 
F. por estarem justas e concardes, as parte a 

2ssinam o presente instrumento em 5 (cinco J 
vias, de igual t eor e fama, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 

~?;:~~"' 
Sec~~e Estado -da saúde 

RIO OFIÇ_!Al,. 

TERMO IIDITIVO 

JQ TERMO l!'l)ITIVO ao CONVÊNIO, 

H~ 029/96-<)~B/SES/1, que _,;.tr~ 
st. celebram o ESTADO DO AHIIPA 

c omo CONVENENTE e a SECRET/1 
RIA DF. ESTilO bE SIIÚDE COMO I N 

TERVENIENTE e a IISSOCIAÇÃOFXE 
MORADORt:s DO BIII RRO IIOV/1 ESPE" 

RANÇA como CON'/ENI/oD/1, para 
fins nele declarados. 

Pelo ,ptteGente.-rTe-:vrro Aditivo , e nco melhore:; 
termos de direito os representantes no fim as 
sinados, _ dec Za.~am, aceitam e ajusLam, que ; 

inst?umento acima identificado tem alterada a 
CLÁUSUU. Sf:'l'JMII, que panaa a vigorar com a 
seguinte redação, rr.antidas as demais aqui ,-,ão 
?eferidas, na forma como se acham origi nalme!!_ 
te ~edigidan, e que necte ato e ocasião , total 

mente ratificadas, pa?a Lodas a<: oca~:iÕes de 
dir eito. 

C~ÁUSUL/1 SR1'TIIII-VI Gt:l/CJ/I: O !>!'ese~Le Convênio 

passa a Lei' :;ua vigênciap:'or~ogada at é o dia 
,H de mo.:rço de 1 . 997. 

E: 1?0r e:;;ta....,em cwsim Ju!ltas e concordes~ r!~; 

~~tes asni~ o presente inst~wqenlo em 5 

(ci-r.coJ vic.s , de iguaZ t.eo? e fo::-ma. , na ;Jr·~ 
eença cl.ae teetemunhan abaixo assinada~: . 

Macapá-llp , .H J& dezembro de 1996 

I 

~
I • 

f· '.- ·t. { ( { ' ' < 
lJr: Pllf{'I'IIDO m; 01, / VF."iriA 

Sem• io de r: r. Lado da SaÚde 

---------------------------- ·-------
7'1-."RMO II IJ/ '/'/ VO 

I" 'N:I/MO IIU/'1'1 VO o.o CONVF:NIO, 

N° o:; f /96- Dilíl/.W:Sil , que enLr<e 
::Í. r.cLe!Jr am o r."S'/'11/XJ IXJ AMAPÁ 

r.omo COI/Vr."flr.'IITr: e a s r.·r.Rr:?'A 

RIA /Jr." r.".'i'fii /JO m: SIIIÍ /Jr: "''m-;; 
11/Tr:I/Vh"//IF:Itl'l-: e a IISSOCIIIÇíiO 

!lOS MO//Ai!0 /1/':S /10 lill /111/0 00 

/!OVO lllii/1'1'17.A/. f '<>mo (."0/i Vf.'N Fil 

IJA , para ,,:: [im; nnlr: rler! l ara 

. Jou . 

l'r!lo prr!. il!nt .• ~ 'r;!r::ro ~i.Ut. i v., , .~ no:: nelh,;r•e:; 

/. armo:-: .IP. .fi tleitcJ , 11; ''d(Jr't?~ ~enta,l i.!ll n.> f ú, a!!. 
~-~úradtu: , dn::lar•wr. , ac:tt i l.am e n..funt.a:n , qut? a 
i n::t rw,um Lc J ru:ima itit-mL i[ic~ado I. em aLterada a · 
f .'I .ÁUSU/,11 sf:'r!MA , que ()(l!; ::a a v i gorar f!Om a tõ!!., 

guinLe T'l?daçâo , ma"'~ida:1 a:: demai::aqu i nào r !!_ 
refidat;, na j"o rorrl(l t:omo na .~r~ham r; I" Í(Ji ,..al.menLe 

redigidt..u;, e que nenir? cJ /, o e cJt ~a r:iri.o , /.ol.alflm 
/.i-! ratif'ü:n.d.tw , para t.oda:; n;; m:afli.-?fw .:le dl 
reil.o . 

CI.Ál/SU/./o ,<;f:'t" /1411-V/Gf."NC/A .- O pT'e:;,,~ ,, C(}{l'!f:/{10 

pailsa o. Ler< nua vigênr: i a pr>oT'ogwta a Lê .i 1 ,fe 

maT'ç:odc I . 997. 

r: pnP er.t.arocm a.cwim t,.iLwta:; P- cwnr:or de:;, t.u ; 

partes a.:;s inam o prr1r.en t.e inr;t. ,.wnen Lo t"!m .'> 

(r.Úwn) vian, de igual teor e forma , na pre 
r.ença daR !.(W~emunhan abaixo astoinada:;. 

Mar:apá-llp, :H Je)der.em/;ro de I . 9!}6 

( , .·; ( ( ( ·; ' / 
Dr: :ro::f F'UR'fll/JO DF. OI,/ V/Yfllil 
.'Jecr et'fio de r.":1Lado da SaÚde 

TEIM) ADTIT\10 

1• 'l'EIM) ADIT!VO ao CONVf:NJ:O n~ 
032/96-GABJ /SFSA, que entre si 

celebran o ESTAOO 00 /IW\PÁ como 
CXXWENml'EeaSH:RETARIADE ES 
TAOO DE SAÚDE como INTERVENIEN
TE e a ASSOCIAÇÂO ro:; ~ 
00 BAIRRO QO BURITIZAL como ~ 
veniada, para os fins nele de 
clarados. 

.. 
Pelo presente Tenro Aditivo, e nos 11!: 

lhores ternDS de direi to os representantes ro 
f'im assinados , declaran, aceitan e ajustan,q.e 
o instluniDto acima identilic:aOO ten a1 tereda 
a ClÁUSUlA SÉ'l'JMA, que passa a vigorar con a 
seguinte~. nm~tidas as demais~ não 
referidas, na fonm cam se achan origin almen 
te redigidas, e que nes te ato e ocasião, tótal 
mente ratificadas, para todas as ocasiões·. -·ó; 
direito. 

CLÀUSULA SÉTIMA - VIGÊJ«;JJI: O presen 
t e CONVÊNIO, passa a ter sua vigência prorro 
gada até o dia 31 de março de HÍ97. -

E por estarem assim justas e concor 
eles, as partes ass:inan o presente instrurento 
em 5 (cinco) vias , de igual teor e forma, 'la 

presença das testéÍlmhas abaixo assinadas. 

'ffiM) lilll'OO 

l Q 'lHM) AlJlTl\0 ro roMmo n'ml/!l> 
Gtffif.i;S<\, 'lE rntre s1 cel.€tran o l'S 
'll'ro ro !WPÁ = cnM'NNIE e a iÊ 
OWRTA !E ESlYID IE SÚE <XllO W 
\.IMENIE c a tff:IT:JI(ib llE MlWIH'S

ro BfiJlR) ro JfffiJM FELl1::11Yffi r = 
mMNT/0\, rara rn :Cire rele dcla 
rum. 

J:elo P'"ffi'Tll:e 'fumo lditho, e rm rrelh:lres ter 
rra; c:E direito a; rqxlftl tla ltl:s ro f'im émira:'cs, crcJã 

, ran, oceirnn c ajEtan, ~ o i~ a c i ma :id:!!-: 
t:ificab IIm al.l:er.rll a aJi.BJA smM\ q.e ~mxt a v.!_ 
gnr am a 9i8Jinte ~. nmtidE a; ctrreis a:pirm 
refcridE, ra 1l:r:rm = re é&an cr.igiroltt'a'lre ~ 
dE, c q e reste alo e oca>iã::>, tuta1nmt:e ral:ificaH;,Jll 
'ra trx:m 1J5 oca>ires re direttD. -

OÁalAS ffii:IM\ - VJ:Câ.crA : O JXl'S"l11:e <XN 
v€Nro, ~mxt a ter s..n ~~até o dia 31 
d:! nBrÇO d:! 1937. 

E p::r esrnm:~ émim .j..sta5 e c:xn:x:rcts, a; P'll" 
tx:s éHiimn o )XUH1te l!õll'UTB11D en ~ (c:irro) v.iiD, <i; 
i9.El tmr e fOlJTEI, ra pre93'"Ça dE testan.ri"EE àniiD ~ 
siran;. 

J/A 

~~~~- c:E jreiro c:E ]9]7 • 

, -~~~ 
:io c:E EStab cb SaJ:E 

'IEIMl f.I)T!'T_IO 

1 Q 'll'JW ffllTI\0 ro <nMNto N2 

fJ37 /$-Offif.EA. a.e rntre si a:üe 
brnn o ESI'Jro ro IWPÁ = aNf: 
rrn1E e a ffi'_ffil'fWA m FSIYro Ql. 

St'ÚF. = JNll'RfNIT:NlF. e a lffi) 

Cf!CÍÚ llE IDWXlfS ro llt\lJR) ro 
aNÍE caro CIJIMNT/D\, mm a; f'Lrs 
•-e le ctx: laam. 

Fe'lo on:s:me Temo kfiLi•o, e TTE ne1tores 
terrrrB d:: clireitD a; ""EE:lre-mla'ltl:s m flm a;sira±s, ~ 
c1aan , ::reitan e <U-stan, a.e o i~to a::.1rm :iítn 
t:ificab tan <?ltara:b a aJmJ.A s':rlM\, q..e rmxt a 0: 
fP(nr" <x:m a f'Q]Iint.e nx...:~. I'TB1tiet;s oo romis :n.ri: 
referictE, m lburu <XJID re é&an ar:igirEilrra1te .re:ijp'J_ 

dE, e CLe reste alo e a:::siãl, lnlalnmt:e r.al:ifi<.ab>,~ 
ra trx:m a; <nEiêes c:E di rei to. 

Cláaita s.±ina - lllliN;rA : O t:reffi1te 001 

.;;.,_io, ra:sa a ter 9.1l v:i~a ~até o clia 3i 
cE rrrmp c:E l!E7. 

E !XX' ffitaran a:sim .j..sta5 e ~. a; 

rortes éHiinm o tx'E'ffi1l:e :irsl7.ute1tD en S(clroo) via;, 

:re :i3.El tecT e f<7.1m, --a ~ d:s IEst:mtrhas àai. 
!,.o ffiSi't'CBs. ' - - -

i
't~:7c:E )~. 
~mm~ 

re Eslab m SaJ:E 

TFJM) ADITIVO 

1 Q TF.RI<lJ ADIT!VO ao <XJNVÊNTO N2 
039/ 96-Q\Ill:/SESA, ~ e<Itre si 



celebl'lllll o FSI'AIXl 00 N4APÃ oo 
ro ~ e a SEX:RF:TARlADE 
FSI'AIXl DA SAlÍE COID lNTERVE 
niente e o rni.RJ DE KJIRERF.S 00 
BAIROO SAN1'A "mÊS COID cxwF. 
NIADA, para os fins 11ele decl_!! 
rados. 

Pelo oresente Tenro Aditivo, e -.os me 

I
Thores tel1005 direi to os reoresenta-ttes ~ 
fim assinados, declarao, aceitan e ait"it.an,nP

E :m:;;I:Iulelb? acinB iderltificaOO tem a1te~a 
a ClJI1&JLA SF71'1JoiA, oue oassa a ''iC!'O"ll."' 'XIII a 
!seguinte re<:lação, mantidas as demis atlli .,00 
, ~feridas, na fonm cano se <r.han Or:iP.i'lalrren 
te redigidas, e aue 01este ato e O".asiro, total 
ilOOrlte ratificadas, oara todas as ocac;iÕes cte 
!direi to. • • -

ClAUSUlA SF.TIMA - VTr,J'N;T .A : O nre 
sente <Xl'NÊ'frO, passa a ter sua viWr.ia 
rrogada até o dia 31 de 1lBrÇO de l997 . 

I') '"C) 

E oor estarem assim ,iustas e C<TY::O"' 

des, as partes assi'lrol o presente i...,st.'UIIe"' 
to em 5(cinco) vias, de ip,ual teor e fo'"""'.~ 
orsença das test:em.rilas abaixo assi~. 

J/A 

dezent:lro ele 1996 

f'.staOO da StÚ'e 

111 'I'F.IM) ADTTniO PD <D!Irí:'w'O "'!! 
(141)/96-GABT /S"SA, aue e"1t>"e si rx: 

lcl:lmn o fSTAOO 00 NW>Á cn( 
cmvF:M'JilJ'E e a S~ART.A n.;; ~;:s 

T.AOO 0": SAÚDE caro lNI'ffi'~ 
e a M>S/XT N:' J.o rn; MJRAIXlRl'S DA 
131\. TXAOA 00 JAPOOÊS cano CXl'WI'NT.A 
DA, oara os f:L'lS 11ele decla"aaOS 

Pelo oresente Ternv Adili•JO, e -.os me 

lhores tel1005 de di rei to os reot'Cse"'ta'>tes no 
fim assinados, dcclaran, aceitan e 'l.iustan,q.c 
o instrurento acirm identifit:ado tem al te"TI 
da a CI.Á!BJLA SÉTlMA, auc Qa:S.."Xi a vlgo~&· ~ 
a seguinte rcdacão, marttidas as de-Bis aw:i 
não referidas, na fo'l!B caro se achan oMiti 
nalna!te redigidas, e oue nes te ato e <Y"~ 
sião, total!!Ente ratificada:;, oara todac; a <; 
ocasiÕes de direito. 

CLÁl.lSI.JU\ sP.J'TMA - 1TTGfK:T.A: O orese"lte 
<nNÊNIO, oas.o;a a ter sua "'ip;ência oro.ITOP,aêa 
até 31 de 1lBrÇO de 1997. 

F. oor estarem a<;.sim iLLc;tas c ~on-::o"'des 
as partes assi'1all o o>"ese'ltc L"ls\.'UOO'lto em 
5 (c:lnco) vias, de i..qual teor e fo"T!B, "'<! O"'J 

seca das testeroJn'l?.c; A.l:laixo ac;si'la(i;o_<>. 

J/A 

'"IORI\0 •I) T'l' I V() 

? 11 'l'<'f'!'l'l ~OT'l'TVO r o (Jl'~,õ;NTfHf' 
~liJT /'iiP::A n r. f!'lb'P. ffi CP..Utnm n 
%yt) m m-á>, ;rné; "<> ~~~ rr: 

"ST""l1 JJ-: StÍJJ': COlO ~'JF " " 
~SITT~ rrs roa; 1N11~ m "' 'fl' 
nF. CXJ"() <J'W'Nf/0\, r:R'? rn ll'l" m 1f' c'< 

~. 

"'P.r" "~"':!"lw "'P.l"f'\? Ar'i t1·10, '! '10" nr. 
ll"ol'P.'l lei"'P."l ciP. «irei to oo renreP>P.nt.?flteq nÕ 
f'i, "R'li.Woo, ciP.<:l<>L?.'l, >~Ceitan e <>,itoc;\.<f"l,qE 
o i.,.,tl'reFJto f'Cirn i.c<entH'ici'IC'o ter'l 1\l.t'!r"~ 

? Cl.Á'~"·' ~lJtA., nue OI'~ " "i_gor;or 00"' :> 

"lCR'U"'~t'! !'e""."Âo, ~tirir>. ;>f'. ~iR ~ti ..v>o 
referic'PI'I, "\? i'o~ f'X7'n !'2 :>e""" origi"l>.!J~ 
te re<lini<'<><>, '! nt~ ""!:'<te "·to '! oc;>.«iro, tot..i 
rentP. mtii"i~.ffi, l);>.m toc'11."' <":' OC?f'i~ ~ 
di..""eito. 

r.IÀI SJIA s':TJ:MA - \ITr-tN:;I.A : o !)~ 
te ~o. l'lffiSR. a t.er vi.~i<> ')_"C)~,
"tP. o <tl11 7.8 <le revereiro <"! 1997. 

"7 nor '!"'blrer" ~ ;illf'.t:P:o P. corr...or 
c1e:;, aq l'Y'rt'!"l -Í"laal O O!'el'lel'lte instJ'•~t~ 
el'l !' (r.inco) viM, <le ipJI?l teor e i'O!'I'l", "" 

DIÁRK> OFICI.tal.. 

rllac; p:t>pj_ '<,() ~c;irll'l:iPq • 

ciP. .~iro fie 1997. 

'\Y1!P 
.1\Snet;ti..,m~<~"PÃ~. ~m '"FI 

O:J'Ii.cffi> ~ re Uc:i.tro=ü 'H?~ " &.rvi<YF 
<Xl'lniC":u- ;_.-~, "~ rt>n~ m li 
ctt:rn> rp • n Nict-re ~ FÚilim, n hl i<nb 'U 

rn.:....;n 1'\'{".i"l 1~, fT'I :n.V.'6, con cim!lP<'in fT'I 

CF.OI.W, ~ :hli.n rnn::if'ia'ch. 

'1111-:~· lf.: 

~- P:l!l.lf'A Nl! ffi7/'iF> 

rur-·'f": 1\noi<rfr::n m ''h.·i~ " lkrtc 

r,q,-; R:!r"ll"'Trlrv- rh-t.i~ m" fl':t:tekci"fl"''lr "ffli!: 
bTci'>i<; (i> sim SR/"'L ~ rlliliC", '.XT'f'l.?'llP."' (l, 

lntP.", 00"' l"')'l......., rn <rrvY,'o '?fflfg:-.Hfi 
NJ'Hllll'l : n .rn .!1> 
' rn.a; Ir:CTh; 

lfrJIL : f./'J.A 11' R"lNT.~ 

,., 'o('j tri<;, ..-antl'!"''-f'e ; ~"'U':irm .,., 
Sa:mrn- •}· Hm:> m !h~,.tbni~ lbrR'a1b:: '~ l i 
c i t..-éi:>, '"iln ;, N:•'t'ca7lio Jb};>, -«nr. -lli1l:rn llci>Unir 

b:Tfli•o, rn "Tr.Írio I"'""PI rt> {'!YTY'Jtii'J"'tJ", 7::n ;..,. lll::n 
in l8:ITh". 

wr•...&· 

~n'l'- "''n.rr.a tl!fT'II/91 

OBGÃOS AUTÔNOMOS 

DER 

' EXTRATO 00 lO 1'ElM> ADITNO /1D OJNI'RATO N• 
060 /96--IEI/ AP. 

Pel o presente TEIM) AOl'riVO, o ~tmoen 
1-? de estradas de &xlagan, coro ADlTANl'E, a 
fuma JoÉTOOO EXE'f IARlA E CXlo!ÉRCIO L'l'OA cum 
ADITADI\. ' 

ClÁL&JlA 31 lliiS OBR.LúAÇÕES 00 COtll'IW'll'E> 
d) Re~, à <.'<lrltratada 100 toneladas de Pf'!t 
<iJto as1'altlco CAP-:?0.0 Pro<iJto é de proprie 
dade do Cavemo do estado do Annpá, e será cn 
treguc na p~a de Manaus, ficando o tm..~rt.C 
Maoaus/lotlcapá sob intei:a reE;pOOSabil idade ~ 
contratada.O preço U"'i tario do rmterial é 0 
praticado pela Pctrobras. 
c) Re~,à contratada 40 toneladas de p~ 
to as1'~ tico CAP-;>0, e 10 toneladas de prociJ 
to asfaltico Qoi-.3).Qs prociltos São derivadoS 
de saldo do Convênio Oll/96 ,devolvidos pela " 
Prefeitura M..niclpal de Macapá ao lEI/AP. CE 
orociltos fomn entregues em Macapá, sendo os 
preços COTpOStos de custos de rmterjal c tms 
porte ~/M3capá. -
lliiS OOIUGIIÇÔES DI\ OJNI'RATAL\o\: - h) Usar os pro 
<iJtos ~pelo contratante, exclusivã 
mente p/execuçao de serviços necessários oo 
curprimen to do objeto deste Contra to. 

1) Pagar as, despesas decorrentes de transporte 
referentes as quantidades de1'inidas na Cláust. 
la Terccira-3.1-{l). -

Cl..ÁI.5UlA 41 DI\ OC/l.'N$J E 00 VAWR: As despe5al' 
decoM'Cfltes correrão à conta do Programa : 23. 
201.16.88.538.1.291 -Q:nservação de Rodovias, 
El~mmto de ~sp. 4110.00 <l>ras e InstalaçÕes. 
':ontes de Recursos 153-I<Xi.Do valor or:igiflal 
e ~rimida a ~rtância de :n. 717,00. O va 
~~~ atual do Contrato passa a ser R$:561.065-;-

DA rtmllEZA 00 VAlOR Sli'RDUIX> a) R$-ll.950,<X 
referente ao custo do repasse do procilto ccn! 
taNtc do item 3.1-{l) ,da ClaJsula Terceira. -
b) R$:- 10. 767,00, referentes ao custo do l"epa§ 
de p~toe ocnstont.es do Item 3.1.-e), da cliiãJ 
la Terceira. -

As demais c1Wsulas integrantes do Instru 
'""Cflto ora Aditado pe~ em pleno vigor, 

na fonm Ell1 CJ.1e se achem redigl.das,aerà> ~ 
f'icadas neste ato, para todas as ~ 
cias de Direito. 

Por estarem assim, CORXli'des em rel.aç{ío a' 
este Tenrx> Aditivo, assinan este Instn.mento I 
em cinco vias de igual teor, na presença de 
02 test:em.rilas, tarbÉm no fim assinadas. 

• de dezeni>ro de 1996 

RUY GU11J- ~ 
Departanento tradas de .R:>dagem 

ADITANI'E 

• WIZ ID.1AROO Pnt-IE.QJ) <X>RfiF.A 
Jiot!l.odo Engenharia e Ccmercio Ltda 

ADlTADII 

··················~···············~--········ 
JlSr.LFICAT1VA 

nati fico na fonm do Art. 65 da Lei nl! 
8.666/93 

f:ln :n de à<T'fl: ~ 996 

RUY GUIJJ-JMr 00~ ~ 
Diretor IEI/AP 

ASSLMU: AL'IEJAÇÃO 00 VAlDR <nmlATl}AL 
CON'l'RATADII: Mel.odo Engenharia e Ccmercio Ltda 
CONI'RA1'0: 060/96-IEI-AP 
VALOR SUPRIMIOO: H$:-:n. 717,00 

Justlfic:~ros o presente procedinU\to 
baseado nos fatos abaixo relatados: 
1) O DF.R/AP,através de acordo entre o Cavemo 
do Es lado do t.napá e a Pctrobras,possui os 
proâ.Jtos <.:AP- 20,CM-3J,can entrega em Manaus. 
Possui ainda, o IEI- AP,os mesros proá.rtos, de 
VOlvidos q.1C 1'oran pcJ a flloM, can saldo de Coi) 
vênia n• 011/96-DER- AP. -
;>) O GEA não possui usina de asfalto, tendo fe.._ 
to U(JJCla acordo can a Pctrobras visando fa 
zer o repasse elos prociltos, aos detentores cte 
contratos de pavimentação asfálLica jiJlto ao 
DER/AP,cano forma de defi.nir o custo de desen: 
bo lso para execurrão das obras , assim caro ~ 
~ tomar nais rapido os serviços de êQJ.isi- I 

çao. 
3) c interessante p/A 1\àninistração Esta<iJal 
repassar este proáJtos às ~resas CJJe este 
j an executando pavimentação ast'áltica parã' 
o Estado, pois, sem descntx>l so financeiro, o 
ot:R/AP, poss~b1l1t.a, de ronna ráp1da,que es 
tas Cf11)resas eossan desenvolver os serviçoS 
de pavilrentaçao contratadoS, minimizanck> os 
nat.urais problerras f:i.narlr.e.iros,decorrentes " 
de fianl de exe rcÍci o, do Estado. 

4)~ considerado ainda,para justificar o re 
passe de prociltos, CJJe a cheg;;w:ja emirente dO 
peri odo invernoso trará considerável prejui 
zo às obras que estão sendo desenvolvidas, " 
vis to que todas possuem a etapa de terrapl~ 
gcm determinadas, c a não colocação do revesr 
timcn~ a-;;fáltico obrigará a refazer servi, 
ços ja executados; a ~da, ag..u adotada de 
diseorubilizar produtos necessa:ios para~ 
cuçao do revestimento, dim1.nuira scnsivellren 
~9~p~ui~. -

5) Qs prociltos, 140 toneladas de CAP- 20 e 100 
de CM-:n, serão repassados can base nos pre 
ços atl.lals vig<.'fltes,na Pctrobras .Esta deter 
minação, acatada pelas CJJe recet>erãõ 
os prociltos, protege o Es Q.JalCJJer pre 
juizo advindo do ato. -
6 ) Os custos totals , re1'e 
repassadas as errpresas, 
val o res contratuais , at 
T.,nru Aditivo de dim.in..ú 
tua!. 

· · ····~··························· .. ····*••• 

2 11 'I'ERKl ADITIVO N.l CONI'RA1'0 Nll 059/96-DER/AP 

Pelo presente 1'ElM> ADITIVO, o IE'~ 

MEN1'0 DE .ES'I'RAimS IE lfilAGE)ol, caro ADITANI'E,a 
1'inm. C.S.M. <XHmU;ÕE5 E TlmRAP~ L'ID\ 
coro ADITADA. 
Cl..ÁI.5UlA ~ lliiS <BU~ 00 <nmlATAN 
'IE: e) Repassar,a contratada.lOO tmeladas cte 
proáJtos asfál tioo CAP-20 e 25 tmeladas · de 
proá.rto asfáltioo {]4-a). Qs proártos são de 
prorpiedade do Governo do estado, e serão en 
tregues na praça de IUlaus,ficando o tmaspÕz 
te Manaus/)k:apá SOb -inteira responsab111<lade 
da con~tada. Os preços lrÍi.tários <Da rmte 
riais sao os praticados pela .Petrobras. -

llo\S <BUGH}E; DA CXlf1'RATAOo6.: h/ lllar os Pl!? 



· ,. ,ó.Jtos .. ~ pelo contratante, exclusiva 
. ' !!Eilte. p/éxecu;;ãO de serviçOs necessários aõ 
CU~Pr.imentP do objeto deste Contrato. 
1/ ~·a:,~ despesas decorrentes de transgora 
referentes as. quantidades definidas na Clausu 
la :>rerceirir'~Í;-d) . í -
Cl.ÁlSJIA. QJIIRTA~ DA OOTAÇÃO E 00 VALOR: _As de! 
pesas decorrentes deste Contt<lto correrao a 

. conta do PrOgrana. 23.201.16 .88.537 .l.29J - D< 
· senvolvimento do Si stema Rodoviário, Element< 
de Despesa: 4110.00 .())ras e InstalaçÕes,Fonte 

·de !Jecursos 101 FPE.Do valor original do Con 
tratO~- suprimida a irrport:ância de R$16.067,~ 
O valor.àlual do Contrato passa a ser de R$-
384.005, 32 . 
DA NATUREZA 00 VAI.DR SUPÍiDIIOO:- a) R$:-16 . 06~ 

=o (De7.esseis Mil,Sessentae Ste Reais e Cin 
quenta Centavos)referente ao custo do repasse 
do produto constante do item 3 .1-c) ,da Cl áusu 
la Terceira. -

As demais Cláusulas integmntes do 

Instn.rnento ora aditado permanecem em pleno I 
vigor, na forma, em que se acham redigi das,se!:!_ 
do Ratificadas neste ato , para toda::; = cor= 
quências de Direito. -

Por estarem, assi m, concordes em rel , 
ção a este 'fermo Aditivo, assinan este Instru 
menta em cinco -vias de ig':'al teor, n" prescnç 
de duas 'l'ES'l'EMJNHAS, tanbem no íim assinadas. 

Macapá, 3:J de dezefli.Jro de 1996 

. ~ ['~~ 
RUY GUIU·IERME~'l'H NEVES 

Departarento de Est . de Rodagem 
1\DI'rt\Nl'E 

MANUEL DENEDI'J'O SOUZA DA CUNIIA 
C . S . M. CONS1'Ru:j)ES E 'I'ERRAPLENAGEM L'l'lJA 

IIDI'l'IIDA 

J USTIFICA'l'lVA 

Ratifico na forma do Art. 65 da Lei 8 .666/ 
93 

Eln 3J de dezembro de 1996 

HUY cuiUJJ~J!:JES 
Diretor· OER/AP 

ASStJm'O: Al:l'ERAÇÃO lJE VALOR CON'J'RA'l11AI. 
CON'l'RATADII.: C.S .M Const. Tcrraplanagem Ltdu 
CON'l'RA'J'O : Nº 059/95-DER/ AP 
VALOR SUPRIMIDO: R$: - 16.067,!:0 

J ustificaoos o p resente proccdimenLo 
baseado nos fatos abaixo relatados. 
l)ODER/AP, a t ravés de acordo entre o Governo 
ea Petrobra5, possui os produtos CAP- 20,01-3:J, 
com entrega em Manaus. 
2) O GEA não possui usina de asfalto , tando íe1 
to aquele acordo com a Pc t robras visando fazer 

lo repasse dos produtos,aos detentores de con 
,tratos de pavimentação asraltica junLo ao DEH7 
AP , como forma de diminuir o custo de desernbol 
\SO p/el!'ecução das obras,assim como para to~ 
~s rapido os serviços de aquisição . 
.:3)E interesaan~ para a Actninistração repassar 
'i!Ste produtos as ~resps que estejam execu 
· tando pavimen taçao asl'altica para o Estado,poit. 
sem desernbolso financeiro , o DEH/ AP possib'.li 
ta, de forma r-'dpida,que estas empresas possa]; 
desenvolver os serviços de pav~ntação cont'!:lc, 

tados , mi nimizando os naturais problemas ri 
nacei ros , decorrentes de final de excrclc io-;
do Estado . 
4) É considerado ainda, para justifi car o re 
passe de produtos, que a chegada eminente do 
periodo invernoso traffi considerável prcju1."o 
às obras que estão sendo desenvol vidas, visto 
que todas possuem a etapa de terrapl.anagem L~ 
m~nadas ~ e a ~ coloçac;ão do r:'CVcstir;ento a.s_ 
fal ti co obrigara a rcfa?...er serviços ja exec~ 

tados; a medida, aqui adotada, de dispon i.b :ili 
zar produtos necessários para execução do rc 
vestimenta , diminuirá sensivelmente estes p~ 
juizo. 
5) Os produtos, 100 toneladas de CAP-20 e 2!> 
(Vinte e Cinco) t oneladas de CM-3:J, serão rc 
ssados com base nos preços atuais vigentes,nã 
Petrobras .Esta determinação , acatarla pelas em 
presas que receberão os p~tos. protege o 
Estado de qualcper prej · .,,.._ indO do ato, 

6 . Os custos totais ,refeJ:tn~~-quantidades 
repassadas as errpresas, s. ;ao rimidos dos 
valores contr-d.tuais, !!;tra: es de ,:rrpetente 1'E_! 
ID ADITIVO de dim.Jniçao à valor ontra~ual. 

O ato encont ra base 1 gal no t . 65-l.b) 
da Lei 8 .666/93·. . . / 

M9capá, 3:J d~ro de 1996 

MÁRIO FE:RNmDES 'SILVA 1:00 SANl'OS 
rnEFE 00 I>E/fEV AP 

DIÁRIO OFICIAL 

1• 'l'ERMJ ADITIVO AO CON'l.'RATO Nº 054/96-DEH/ AP 

Pelo presente Termo Aditivo , o DEPAm'A 
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, como ADITANTE-;-

1 
a firma NJRTRAN CONSTRu:j)ES E OOMÉRCIO L'IDA,co 
rro ADITADA, declaran, aceitan e ajustan que 
as cláusulas do CON'l'RA'l'O, caract erizado nas 
indicaçÕes bási cas acima aludi~, passam a vi 
go:ar com as seguintes alteraç_oes . 
ClliUSUIA TERCEIRA DAS OB!UGAÇOES 00 CON'l'RATAN'l' . 

c)Repassar ,à contratada , 3:JO toenladas de pro 
duto asfáltico CAP-20 e 75 toneladas de prodU 
to asíáltico CM-30.0s produtos São de proprie 
dade do Governo do estado, e serão entregues 
na praça de Manaus,ficando o transporte r.nnaus 
Ma.capá sob inteira responsabilidade da Contra 
tada.Os preços unitários dos materias $ao os 
praticados pela Petrobras . 

d)Repassar, à cont ratada 154 toneladas de pro! 
duto ~ráltico CAP-20 , c 25 tone!adas de pnodU 
t o asfaltico CM-30.0s ·produtos sao deriv~dos d 

:xtlúo do Convên.io n" 011/96-DER~AP, devolvido ; 
pela Prefci tura M.micipal dP. MacélJ?á ao lJER. Os 
produtos for-cliTl entregues em l'acapa, sendo os 
preços de c;ustos de material c transporte ~ . 

naus/Macapa. 
lJA OBRIGAÇÕES DA CONTRATIIDA : h) Usar os prod':! 
tos repa.S53éos pelo ~tratante , . e xclus:ivame!_! 
t e p/execuçao de serviços necessar·ios an Cu:!' 
prímento do objeto deste Ccntrato . 
j ) Pagar as despesas decorrentes de t;raru,-port . 
referentes às qunntidades definidas na Cláusu 
la Terceiro 3 . 1-c). 
CLÁUSUlA QUAR'l'A DA OO'fAÇí'iO E 00 VALOH : ~s dc_e 
pesas decorrentes deste Contrato correrao a 
con ta do Prograna 23 .201. .6. 88.538 . 1.?91 - Co!_l. 
servação de Rodovias , Elem~_;nto de Despesa : 
4110.00 - Cbras e I nstalaçoes,l'ontes de HcCU[ 
s o s 101 FPE e 153 IC/IS.Do valor o riginal do 
Contrato é suprimida a importância de H$-
ll'1 .900,20. O valor atual do Contr-dto passa a 
ser de R$:-1.882 .557,76. 

lJA NA'I'UHEZ!i DOS V AJ.DRES SlJPHlMI.!XlS : 
") H$: -48.202 ,~,referente ao cuslo do repas 
x dos pnodutos constantes do lLem :LI --c) , <t1 
ClilU!Jul a Terceira. 
b) R$ :-66.697,70, re f'crenle a'! cus to do mpa;:! 
se de pnodutos constantes do i t.em :J. I .d), da 
C I Óu.._sula 'l'cr'Celf"d . 

As dema:i.s cláusulas integmnlcs do 
lnslruncnlo ora adi lado , pcmli.\flecem <.'fll piP.no 
vir,or , na f orma em que ~.c achwn redigidas, sc!'2_ 
do r-atificadas neslc alo , par-á lodas as coru«:'_ 
quênc i a d de Di rei Lo . 

Par est areru , assim, concordes em rc 
lação a este TEHI<JJ 1\Dl'J'lVO, assinam esl e lJ1!:;, 
t runento em cinco vias de igual teor, na rrc 
sença de dua.s 'l'ES'l'EJ.lUNHAS, tamt>érn no fim iill 
!; i.nadas . 

Ma capá , J:J de dGzemb f'J ele> l 996 

l c_-tr\ 
HUY CU[lJU~ SM1 '111 NEVES 

m~PAR'l'I\MEN'ID DE ESTHA!Ji\S llE llODAt:I;M 
ADITANl'E 

. JOSMNl PIN'J'O CI IAVl·:S 
f'D!l'l'RI\N CONS'fRLÇÕES F: COMÉHC I O I.'I'IJA 

ADITADA 

J US'l'TF l CA'I' l VA 

Hati f' i co na forma do Ar· I.. {;~ da I" i !l. 666/ 
93 

tln :):) de de~.emlJ ro de I 996 

n I~ ·ih 
HUY GUI 11IER,tftf\SMJ '11 I N"YE;s 

Di reto'r nF.n/AP 

11..SSUN'l'O: AL'l'ERAÇÍÍO DE VAUJI! CON'l'HA'!UAL 
CXJN'l'RA1.'1\1JA: OOH'l'RAN CONS'l'. l': COMÍ,RC10 L'I'DA 
CON'rRA'l'O: 05'1/96-DEH/AP 
V AlDH SUPRlMIOO: R$: - 114. 900, 20 

Ju...c;t.ii'lcaiX>s o presente proccdimcn 
t o baseado nso fatos abaixo relatados : 

1)0 DER/AP, através de acordo entro o Govcmo 
do Estado do Amapá e a Petrobras, possui. ,. os 
produtos CAP-20 ,com entrega em Manaus. Possu.i. 
ainda, o DERíAP os mesoos produtos,devolvidos 
que foram pela f'Moi,como saldo do COnvênio n • 
011/96- DER-AP . 
2)0 GEA não possui usina de asfalto, tendo fei 
to aquele acprdo can a Petrobras visando rã 
zer o repasse dos pnXlutos , ans detentores de 
Contratos de pavimentação asíáltica junto aó 
DEH/AP,como forma de diminuir o custo de de 
senh:,lso p/execu;ão das obras, assiJn como ~ 
ra tomar ma1.s rapi to os serviços de aquisi çãl 
3 ) É interessante p/a Aàninistração Estadual 
repassar este produtos às .. CIJl>resas <pe este. 

jan executando pavimentação asfáltiea p/o ! 
tado, pois, sem desernbolso financeiro , o 
AP possibilita, de forma rápida, que estas em 
presas possan desemvolver os serviços de pavi' 
mentação contratados, minimizando os natill-ais 
problemas financeiros , decorrentes de fianl " 

· de exercicio, do Estado. . 
4 ) É considerado ainda,para justificar o ~ 
passe e de produtos, que a chegada iminente ~ 
(>Criado inverno~ trará considerável prejuízo 
as obras que estao sendo desenvolvidas visto 
que todas possuem a etapa de terraplanagem de 
ini.nadas, e a não colocação do revestimento 
fáltico obrigará a refazer serviços já exec~ 
r.ados ; a medida, aqui adotada, de disponib il.:!J 
zar produtos necessários para execução do ~ 
ves~imento, diminuirá sensilvelmente este! 
pre;]U1ZOS . 

0 

5)0s produtos, 454 , toneladas de CAP- 20 e 100 
toneladas de CM- serão repassados com basel 

nos preços atuai vi entes, na I\:1;robras.Es~ 
det!;rminação , aca · Pé't€"' empresas que rec 
berao os produtos protege Q, estado de qual
quer prejuízo adv:i.pdo do ato 
6) Os custos , refe:-ent~s às~·idades rep 
sadas as enpresas, serao supr 'dos dos val 
res contratuais , a ~vês de tente Te 

1 
Aditivo de dimir1ui\~de v ar contratual . . 

O Ato encontra b egal no Art. 65-1-b.' 
1a lei 8 .666/93. , \ 

-~~~~i·~~~~~~;; :::;--= 
MÁRIO FERNANDES SILVÁ OCis'-sliN'l'OS 

Chefe do NSP/D~/AP 
. ,, I 

'l'ERMJ DE IUUS'l'E DE CONTAS 00 coNVooO Nº 011/ 
96- DER/ Al' . 

Pelo presente 'fERM:J DE IULJl?TE DE CO!l_ 
'l'AS, as partes identificadas no porti co do 
mesmo declaram, aceitam e ajustam que a fi~ 

<':"Jade preC:Í.pua do presente instrumento _ reve:'. 
l.e-·se no ajuste dos Uirei tos.e Cbrigaça<;:s ~ 
swrldos pel as partes , no pcriodo de vigencia 
do CONVÊNIO, lapso t emporal em que real~zou
sc a execução de se~çqs de Pavimentaçao A2 

rál Lica no sistema v iár·i o do M.miclpio de Ma 
capá , em cunpr:-.imen t o ao objeto do Convênio 7 

011/96-DER- AP , instrumento ~te que passa a 
integr-dr o presente 'l'EIMl DE IUUS'l'E DE CONTA 
cstabcl.ecndo aqui a final i dade , os valores , 
dotação orçamentária , periodo dos seE"i ços 
(onLe o riginária dos r-c,cursos c qui ~ao,atr _ 
vés das seguintes cláusulas e condiçoes: 

Cl ÍIUSUl A PRINEIRA:DA FINALIDADE:O presente 'TI !J 
loü lJE AJEJS'l'E DE CONrAS ,corroborado pela Jus 
ti f' i.cati va n• 048/96-DEíl-AP ,devü.larente hc.mÕ 
loeado pelo Diretor Geral do DER/AP, desti · 
,., .... se ao ajuste de lli reitos e Cbri gaçÕes , de 
acordo can a cláusula segunda. 
CI ÍIUSUIII SEGUNDA: 00 OBJ E'J'O 00 CONVÊNIO: -0 ob 
,i e Lo do Convênio original I' oi cl.lllprido Pa!: 
c lahrenle,de acordo com o Anexo l,do prese!:!_ 
t e termo. 
Cl.ÁUSUL/1 TE:RCETHA: - 00 IUUS'l'E: DE DIREI'l'OS E 
OBRIGAÇÕES . 

IJAS OORI GAÇÕES DA l.>f>Y.l. 
a )A PMM , reterá em seu poder,par-d. uso pró
pr i.o os materiais constantes cto i\nexo I-Col~ 
na He tido na PIIM . 
b)A I>M/>1 ohr·iga- se a entregar os materiais 
constantes do Anexo 1 -Coluna "Devolução P!1M 
ao DER. • • 
C)A PMM, entregara r-eferido mai:P.rial na arca 
da Usi na de Asl'aJ.to/PI'i1. 
C!.ÁIJSULII QUAH'l'A: - DA VIGOCIA: O presente TER 
M:J DE i\.JUS'l'E DE CON'l'AS terá vigência à con
tar da datá d e sua assinatur-a até a data do 
e ret i.vo curçrimento, pelas partes , da obrl 
eacões assumidas neste Instrumento . 
Cl.ÁUSUI.ll QUINrA - DA PUS LI CAÇÃO : E.s ~.e 'l'Eill.U 
DE AJUS'l'E DE CON'l'AS deverá ser publicado , 
em resuno , no Diário Oficial do Estado do ~ 
PÁ, d e acordo cem ruJ nor:ma::. d.:l U! .:L 8. 666/93 

e suas modiíicaçÕes posteriores. 
c I.ÁUSUI.ll SE:XTA-00 FORO O raro eles t e 'l'ERMJ 
DE AJUSTE DE CONTAS é o ela Comerca de Maca 
pá Estado do Amapá ,can exclusão total d~ 
qu~lquer outro que seja invocável. 

Por estarem , assim~ a..iustados, assinam 
este Instrunento em c inco vias de igual teo; 
na presença de duas 'l'ESTEMUNI·IAS, t:arOém no 
íim assinadas . 

11acapá, 3:J de de2'.errbro de 1996 

JOÃO AlBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
COVERNJ 00 ESTADO 00 AMAPÁ 

RUY rmnw.rnhE~oo~ NEVES 
DEPAH'~DDE'E'l'RIIDAS DE RODAGEM 

JOÃO l:U30) PAPAJ.B) PAEO 
mNICÍl'IO DE MACAPÁ 

12 



Ra.t1.t1co na f011111l doB!'JtiapositiVOB 
da Lei n• 8.666/ 93 

1!1111, 2:1 de ~ 1996 

IIN~~ 
Diretor Geral JD/AP 

Justificativa n•: OIIB/~/JD/AP 
.Aaulto : Celebração de 'l'e1'8> de ~t:e de Ca-1 
tas do Ocnvênio n• Oll/~ 
Partles: Q:wemo do Estado do JIIIBpá M..niclpio '' 
de -.capá. -
Finalidade: Ajuste de Direitos e <I>~ a:. 
aaidos na celebração do Ocrtvênio. .., 

Justificamos o presente procedimento 
baseado nos fatos a seguir relatados: 

i -A execução do objeto do anvênio sofreu un 
eU:letln:ial atrazo, face ao acident:e ocorrido 
em a balsa q.e tramportavl} o material asrált! 
co p/a Prefeitura de Macspa.CI.tada balsa ~ 
:treu tm naufrágio,na entrada do Rio M3.tapl, ten 
do cano ~ia o af\nimlento dos ~:ancpe81 
q.e armezenavan o CAP-20,oan perda parcial do 
referido material, e, <JJaSe total do material 
CM-'10. 

2 -Esse fato ~licou na necessidade do deslo 
canento,de Mnws p~,de eq.úpaoontos e 
pessoal especializado p/operação de resgate 
dos ta-q.Jes. 
3 -BD conseq.Jência do exposto nos I tens acima 
o material só veio a ser e fetivanente entregue 
à Prefeitura de ~ em 20.12.96. 
4 - Face a ~ibilidade do CI.Jil)rimento total 
do objeto co arrv. , em t\rção da exiguidade de 
tenp> p/o encerramento de sua vigência, haverá 
t.m saldo positivo asfáltico recebido p/ Prefei 
tura M..nicispl de ~- -

5. O lER está necessita-xlo de rmterial astá! 
tico p/ o _Prosseguimento de ootpls ob~ ~ ~ 
vimentaçao asfáltica contratadas pelo orgao e 
em andanento. _ 
6. O lER tan interesse na devoluc;ao do, mate 
rial, por parte da prefei~ de t&:Bpa, oan 
vistas a acelarar as obras acima citadas, f!! 
ce a proximidade do pcriodo invemc;>SO. 
7. A Prefeitura !Uúcipal de I'B::apa concorda. 
em prcmover a devolução do saldo dos materiai~ 
asrálticos e demais prcxl.ltos =tantes no or 
çamento original do Ocrtvênio,ao IER,de acordÕ 
oan o mM> !E AJl.5TE DE o::wrAS. 

EliiUlOO VIEIRA rocHA 
Olefe da Divisão de Const.de estradas 

AS PAR'IE> CDfl'RMUAIS: Departamento de estra 
das de R:xlagem, cano ~. a finna lE
r«> BARim ~. cano o:wmATA!l.\. -

00 FI.NWIElfl'O l.m.'.L: Tem por flndanento leg;il 
os dispositivos da Constituição Federal de 
1968,da Constitução do estaOO do Amapá de 
1991, as Leis 4320/64, 8666/93, 8883/94 e 
Carta Convite nt 045/96-CPIS/IER/AP. 

00 OBJETIVO:O eresente Contrato tan po!: ob~ 
tivo a prestaçao dos serviços de lDcaçao de 
Velculos. 

llt\ rx:nN;lo:-k3 despesas decorrentes ~tA: ~ 
'mAro,no valor de R$-9.594,00, correrao a con 
ta do Prograna: 23.201.03.07.021.289 - fulci2: 
mento do IER,Elemento de Despesa:3132.00 - <>..! 
tros Serviços e Ehcargos e Fcnte de Recurso: 
101-FPE. 

llt\ VIGF:N:!A:..{) presente Contrato terá ~ 
cia de 60 dias, a partir de sua assinatura,po 
dendo ocorrer prorrogação, de acordo cano e8 
cificao:k> na Cláslla Sexta deste o::Nl'RA:ro. -

Por estaren,assim justos e contratados, as 
sinam este Instn.mento em cinco vias de ig)JIÚ 
teor,na presenr;;a de cilaS 'lE>TDUiiAS, talbém 
no fim assinadas. 

. ~02 de dezmt>ro de96 

IIN~~~ 
OepartaDento de estradas de lbdagEm 

c:xxmATAlm: 

lEN:> BARim ~ 
<XJmiATAilt\ 

COMISS~O PERMANENTE DE LICITAÇ~O 

~~.!.~Q 

q Departamento de Estra4as de Roda

gem, através de sua comissão permanen 

te de licitação, avisa que realizará• 

licitação anivel de tomada de preços• 

para ~quisição de veiculos, conforme• 

PC n2 6.001406/96 -DER/AP. 

Abertura das propostas se fará dia 

22 . 01 .97 às 09:30, na sala de reu-

niões do DER/AP. s ituado a Rodovia ' 

BR-156 Dn 02. 

Melhores informações no endereço a 

cima citado no horári o normal de ex

pedient e . 

Macapá- AP,06 de janeiro de 1997 

~-Wi) 
~ 

AU'l'.&BQlJIAI 

IPBAP 

POIHAIIU U 001/97 - IPEAP 

O Pres idente do Instituto de Previd;ncia do Estado 

do Aup; , usando das atribuiç~es que ~ht s;o conhridu 
pelo Artigo ~8 , I nciso VIII da Consolidação du Leis da 
Previd;ncia do Estado do Anp~, 

RESOLVE: 

Designar REGIIA CÉLIA CAR.IRO, ocupante do corgo 

efetivo de T;cnico de Contobilidade, SMN-208, Padr;o 17 

do Quadro de Pessoal Civil do !PEAP, para responder pela 

Chefia da Seç;o de Transpor tes e Serviços Gerais, c~digo 
CCI- j' , durante o Í1pediunto do t i tu lar que se encontrar; 

n gozo de f;rias reguluentaru, no per:odo de 06 a 
125/01/97 . 

DÊ-SE C!ÊHC!A , CUMPRA-SE E PUBliQUE-SE 

Macap;-AP, 03 de j~ro. de 1997. 

ROSE Y PU ~ERREIRA 
Pre idente do JPEAP, u Exerc;cio 

PORTARIA 12 002/97 - JPEAP 

O Presiden te do Instit uto de Previd;ncia do Estado 

do Aup;, uu ndo das atribuiç~es que l he sio conferidas 
pelo Ar t igo :.a, Inciso Vlll da Consolidaç;o das leis da 

Previd; ncia do Estado do Aup;, 

RE SOL VE : 

Designar UZARÉ SILYA OOS SAlTOS, ocupante do 

cargo efeti vo de Assistente Social, SNS-102, Padr;o O~ e 

YAUIR COII[)(IRO DA SILYA, ocupante do cargo de conf iança 

de ltotorista, c~digo CCI-1, do Ou adro de Pessoal Civil do 

! IPEAP·, para via j ar da sede de suas atribui çÕes 11 

1tacap;-AP, at ; os Munic:pios de Porto Grande , Ferreira 

Gous, Aeap;, Calçoene e Serra do ffavio , a fÍ1 dt 

prestare. visitas do•iciliarts nesses Munic1pios, no 
per:odo de 07 o 09/01/97. 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUNPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

Nacap;-AP 03 e • an~97, 

ROSEA 1110 IIAIIOUt:S FERIEIRA 

ente do IPEAP, ti Exerc~cio 

POITAIIIA 12 003/97 - IPUP 

O Presidente do Instituto de Previd;ncia do Estado 

do Anp; , usando das atribuiçÕes que lhe s;o conferidas 

pelo Artigo 48, Inciso Vlll do Consolidação das Leis da 

' Previd;ncia do E"stado do Alap;, 

CONSIDERANDO instauração do Proceuo 

Adainistrativo Disciplinar, objeto do Procuso nl 
01705B/96 do 12.12.96; 

ClliS!OEUIOO o solicitação da Pruidooto d• 
Coaissio dt Processo Acfainistrativo Disciplinar, noaeada 

atrov;s do Portaria o.!! 204/96-IPEAP de 10/12/96. 

RESOLV E: 

Dosignor W LÍCIA TUAIIES DA SILIUIA, ocupante 

do cargo efetivo de Oat il~grafo Slll-201, Padrão 12, do 

Quadro de Pessoal Civil do IPEAP, para exercer os 

serviços de Secret;ria da Co1iss;o de Processo 

Ad•inistrativo Disciplinar, no per:odo que perdur~ o 

r efer ido Processo. 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE....!iE 

Presid nte do JP(AP, 11 Exerc ; eio 

COIUIICAÇAo 

O Jnsti tu t o de Previd;nci1 do Estado do Aupa 

coaunica ~~ pessou que untinraa v:nculo coa o governo, 

via Contrato Ad1inistrativo , at; 31 de dezeabro de 

1gg6 , que a perda do v:nculo anula a condiç;o de segurado 

obrigat~rio d1 prewid;ncia estadual, reservando ao ex

segurado, 06(seis) aesu de 1tendiunto ; sa~de, conce

dendo-lhe apenas consultas , .;dicas e odontol~gica . 
O Esta t uto do IPEAP per•Íte que o ex-segurado 

obrigat~rio requura sua 1nscr1çao co1o segurado 

f"acultatiwo, reservando-lhe u1 prazo de 60(sessenta) 

dias para que o pedÍ dC? seja for•aliudo. lll atitude 

ev itar~ intervalo de contr!buiçã~, consagrando,~ conti 

nuidade de ahndiaent o, tnclus1ve de baneftct os . No 

caso presente , o prazo vai de 01/01 a OJ/03/97. 

Os contatos neste sentido dnea ser aant idos 

no Oepartaaento de Prewid;ncia sala n.! 06. 

1996. 

PORTARIA NO 149/96-TBRRAP 

. A DIRB'l'ORA KI:BCO'tiVA DO DIS'l'ITU 
lro DB TERRAS DO AMAPA-TBRRAP,no uso das 
btribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nO 1283 de 09 de maio de 1996, 

R B S O L V B: 

Art.lO- Designar o servidor RI
VALDO FBRRBIRA, Desenhista, funcionário 
da SOSP, à disposição do TBRRAP,para vi 

~
jar da sede de suas atribuições MACAPÃ 
AP, até o Município de TARTAROGALIIRBO 

fim de realizar serviços cartogDificoa 
Plotagem, referente aos serviços da21 

ase da Discriainátoria Administrativa' 
dá Gleba Terra Fir.e do Araquari, no ~ 
riodo de 25.11 à 09.12.96. -

Art.20- Revogam-se as disposi-' 
:ões em contrário. 

õABINBTB DA DIRB'l'ORA KIJSCOTIVA DO DIS'fi 
~ DB TERRAS DO AMAPA-'l'BRRAP. 

Maca pá-A 1996. 

PORTARIA BO 150/96-TBIIRAP 

A DIRB'I'ORA &UICOTIVA DO :DIS'fim
\'0 DI! TBRRAS DO AMAP.l~,no uso das 
atribuições que lhe são donteridas pelo 
Decreto no 1283 de 09 de maio de 1996, 

R I! S O L V 1!: 

Art.~o- Dea~gnar os .. rvidores ' 
ODIIIALDO PAJft'OJA DA~. Vigia e P~ 
CD'ICO RODRIGUBS DOS ~. Agente ~ 
Atividade Agropecuária, para viajarem ' 



~~~·~4d' de suas atribuições MAcAPÁ-AP,' 
-la'tª o Milnicipio de DJa'AilUGALI~JU>.a 
fim de conduzir de .voadeira , os Técnicos 
do TERRAP, que irão realizar os serv~ 
referente a 2• fase da Discriminatória' 
'AIJ.inistrativa. da Gleba TERRA. FilME DO 
~. no reférido muni~ípio, no pe
triodo de 25.11 à 09.12.96. 

Art.20- . Reqogam-se as disposiçÕes 
em contrário. 

GAB~ DA D:IRI!'l"'RA EXECUTIVA DO INSTI 
i'U'I'O DE TERRAS DO MAPÁ-TERRAP. 

Macapá-Ap, 1996 . 

SALES 

PORTARIA NO , lSl/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU 
TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP,no uso das 
atribuições que lhe são' conferidas pelo 
Decreto no 1283 de · o9 de maio de 1996, 

R E S O L V E: 

Art.lO- Designar o servidor UBI 
RACY CORR2A DE CASTRO, Motorista, lata: 
do na Coordenadoria de Administração e 
Financas-AFIN, para viajar da sede de 
suas a t ribuições Macapá-Ap, até o Muni
cípio de Tartarugalzinho-Ap, a fim de 
conduzir os técnicos do TERRAP,que irão 
realizar os serviços referente a 2~ Fa
se da Discriminatória Administrativa da 
Gleba TERRA FIRME DO ARAGUARI, no refe
rido município, no período de 25. 11 à ' 
09.12.96. 

Art.2o- Revogam-se as disposi-' ' 
ções em contrário. 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTl) 
TUTO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP • . 

1 996. 

ANTOS SALES 
TERRAP 

PORTARIA NO 152/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU 
TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
pecreto no 1283 de 09 de mai o de 1996 , 

R E S O L V E: 

Art.lO- Prorrogar por 30 (trin
ta) dias o prazo dá Portaria (P) no 12~ 
;96-TERRAP, de 05 de setembro de 1996,que 
trata da Apuração dos fatos constanteno 
Processo no 4.000192/96, a contar dodia 
18.11.96. 

Art.20- Revogam-se a s disposi-' 
ç ões em contrário . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTI 
ITUTO DE TERRAS DO AMAPÂ-TERRAP. 

PORTARIA NO 153/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO I NSTITU
TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP,no suo das 
atribuições que l he são conferidas pelo 
Decreto no 1283 de O~ de maio de 1996 , 

R E S O L V E: 

Art.lO- Homologar o deslocamento 
do servidor JOS! ALBERTO VIEIRA DA SIL
VA, Motoris t a/Contrato Adm-inistrativo,' 
lotado na Coordenadoria de Administração 
e Finanças/AFIN, que viajou da sede de 

'J,J)IARIO OF-ICIAL 

suas atribuições Macapá-Ap, até o Mun i
cípio de Tartarugalzinho-Ap, a fim de 
transportar 02 (duas) voadeiras que se
rão utilizadas ·pelos técnicos do TERRAP, 
para realizarem os serviços referente a 
'2A fase· dà Discr'iminatória Adm.inistrati 
'va da Gleba TERRA FIRME DO ARA<;;UARI, n~ 
·referido município , nos dias 26 e 27.11 
·96. 

Art.20- Revogam-se as disposições 
em contrário. 

·GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INST_! 
TUTO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

ANA 

199 6 . 

TOS SALES 
RRAP = 

PORTARIA NO 154/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU
TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP,no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
De creto no 1283 de 09 de maio de 1996 , 

R E S O L V E: 

Art.lO- Designar os servidores ' 
THASSO JARAGUAÇU LIMA DA SILVA, Auditor 
Interno, Código CC-2, Presidente, RAI-' 
MUNDO NONATO AZEVEDO SANTOS, Agente Ad
ministrativo, Membro e INEIDA OLIVEIRA' 
'MACIEL, Age nte Adrninistrativo/Co ntrato-
1Administrativo, Membro/Secretária, Mem
bros da Comissão de Sindicância Adminis 
trativa , para viajarem da sede de suas 
atribuições Macapá-Ap, até a l ocali dade 
de LOURENÇO, no Município de Calçoene -
Ap, a fim de verificarem a idone idade ' 
de algumas denúncias, colhidas na fase 
preliminar desta Sindicância, i nerentes 
ao Processo no 4 .000192/96-TERRAP,no pe 
ríodo de 03.12 à 06 .12 .96 . -

Art.20- Revogam-se as disposições 
em contrário. 

.GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTI 
TUTO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

ANA 

1996. 

TOS SALES 
RRAP 

PORTARIA NO 155/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO I NSTITU 
TO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP,no uso das 
atr ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo 
Decreto no 1283 de 09 de maio de 1996, 

R E S O L V E: 

Art.lo- Designar o servidor JO
S~ ALBERTO VIEIRA DA SILVA, Motorista,' 
para viajar da sede de suas atr i buições 
~acapá-Ap, até a localidade de LOURENÇO 
no Munic ípio ·de Calçoene-Ap, a fim de 
jtL.dlU:>~O.L tar 1nembros da Comissão de Sin
,dicância Administrativa, no período de 
'03 à 09. 12 .96. 

Art.2Q- Revogam-se as disposi - ' 
leões em contrário. 

pABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTI 
~UTO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP. 

ANTOS SALES 

PORTARIA NO 156/96-TERRAP 

A ·DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU
TO DE TERRAS DO AIV>PA:...TERRAP,n~ us~ das 
atribui ções que lhe s ã o conferidas pelo 
'Decreto nó 1283 çle Q9 de maio de 1996, 

R B S O L v· E: 

Art. :lO Designar- ·o ·ser v i dor Ali 
TONIO MqREIRA, Vig ia, l otado na Coorde:~ 
nadoriâ' de Admi n istr ação e 'Finanças~ 
para v i ajar oa sede de suas atribuições 
Macapá-Ap, até o Município de Tartaru-' 
galzinho-Ap/á f im de realizar serviços 
de apoio aos Téc nicos do TERRAP, que es 
·tão realizando a 2A Etapa da Discriaini 
t ória Administrativa da Gleba ·TERRA :Fiii 
ME DO ARAGUARI, no referido município, 0 
n o período de 09 à 13 . 1 2.96 . .. 

Art. 20 - Revogam-se as disposi-' 
cões em contrário . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTI 
TUTO DE TERRAS 00 AMAPÁ-TERRAP • . 

1996 

SANTOS SALES 
/ TERRAP 

PORTARIA NO 157/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO• INSTITU 
TO DE TERRAS DO AMAPA-TERRAP,no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto no 1 283 de 09 de maio de 1996, 

R E S O L V E: 

Art. lO - Conceder , em c aráter e)( 
cepecional, Adiantamento e m nome de VE~ 
RA CRISTINA RIBEIRO MEIRELES, Economis
ta, nos termos do ítem III do Art . 20, ' 
do Dec r e to 090 20 de 18.04.96, no valor 
de R$ 1 . 800 ,00 (Hum mil e . oitocentos re 
ais), destinados a custear despesas mifi 
das de pronto pagamento com ~ateria l d~ 
cons umo e serviços de terceir os, ob jeti 
vando a manutenção do Instituto de Ter: 
ras do Amapã-TERRAP. 

Art. 2 0 - O adiantamento recebi
do deve rá ser aplicado no prazo max1mo 
de 30 (trinta) dias, a contar da datado 
r ecebimento . 

Art. 3o - A re ferida despesa de
verá ser e mpenhada na Fonte de Re cursos 
FPE 101(3211.00 ), Programa de Trabalho ' 
0 413066.2 .232, nos Element o de Despesa 
3121 . 00 - Material de Consumo o Valorde 
R$ 1 . 200,00 (Hum mil · e duzentos reais), 
~ 31 32 . 00 - Outros Serviços e Engargos ' 
o va l or de R$ 600,00 (se i s centos 'reai s~ 

Art . 40 - O responsáve l pelo a d i 
antame nto deverá apresentar prest ação dê 
contas, devidamente homologada pelo ti
tular d o ó rgão, na Auditoria do Estado ' 
do Amapá, dentro de lO (dez) dias, con
tados do término do pra zo de aplicação ' 
constante no Art. 20. 

Art. 50 - Revogam-se as disposi
ções em contrário . 

GABINETE DA DIRETORA EXECUTIVA DO INSTI 
TUTO DE TERRAS DO AMAPÁ=TERRAP. 

PORTARIA NO 158/96-TERRAP 

A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITU
ITO DE TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uso das 
atribuições que lhe são conf eridas pelo 
Decreto no 1283 de 09 de maio de 1 ?96, 

R E S O L V E: 

Art. lO Prorr ogar a permanência 
dos servidor es constante nas Portarias' 
de nOs 14G~ 148 , 149 , 150 e 151/96-TER
RAP , no Município de Tartarugalzinho-AP 
até o di~ 13.12.96, em virtude da 
'necess i dade \de concluir os trabalhos re 
.!ativos a Discriminatória Administrati: 
'va da Gleba' TERRA FIRME, no .referido Mu 
n i cípio. 

Art. 20 - Revogam-se as disposi
çÕes em contrári o . 



CIA8x.R D& DI~ DJIICOf'IVA DO IIIS'fi 
ftiO 08 ~ DO AIIAPA-'l'BRRAP. -

Macapá-Ap~ezembro de 1996 

~ 
AliA IUUUA 8.IUIP SAR'l'OS SALES 

• Diretora Exe utiva / TERRAP = 

I 
Espécie: Convênio de COoperação Iécnlco-Cient{fico/UPA 

e University Of Nev Haapshire - UNH 

Objeto : o presente Convênio tea por objeto estabele

cer Ull regiae de aútua Cooperação Técnico- Ci

entífico c011 vistas ao desenvolvimento de Pro

jetos de Peaquha em áreoa de intercase comum 

IEPA e Depart.-ento Of Natural Reaourcea(DNR)

UNH no E a ta do do ADapá. 

Data da Auinatura: 20. 12.96. 

Vigência: OS Anos 

Signatárioa: Joan R. Leitzel - Prealdente - Univer sity 

Of New Haapahire - e Antonio sérgio Honteiro 

F1locreâo, Presidente do Ins t ituto de Estudos 

e Peaquiaaa do Estado do Amapá. 

NAl'ONIO StRG~ RO FILOCREAO •Direto:~~te/liPA• 

PODER JUDICIÁRIO 

I , Trllnmal. Regional Eleitoral , I. 
PORTARIAS DE 30 DI! DEZEMBRO DE 1996. 
N°634/ 96 .Traoaferlr, por necessadede de ser viço, o 
desfrute dos féne s concedidos ao servidor RAIMUNDO 
TADE U QUADROS DA ROCHA , Auxiliar Judiciâno do 
Quadro de Pessoal Efetivo deste Tnbunal . elo periodo 
constante de Portarae n . 0 535/96, para o peraodo de 
01 a 30.07 97 
N°635/96.Autorlzar os servadores JUA REZ TÁVORA 
PICANÇO DO NASCIMENTO, 5ecret6rio de Admanastração 
e .IOYCE EVANDRO MORAES SANTOS. Chefe de Seção 
desta Corte a se ausentarem da sede de suas 
atnbut~Oes (Macapá-APl. até o c1dade de Brasihe·DF 
no peraodo de 05 a 08 01 97, para partJc.apar~m da, 
Reuniao dos Secret6r aos de Recursos Humanos, que 
tem por objetivo e en6 1ise da Le1 n ° 9 421 de 
24 12 96 
N°636/96.0e5ignar a servadora SILVANA CA RLA 
BENiCIO DIAS DA SILVA, Cheie do Seçóo de Controle 

~;~:~'!'re~l:r~~bs~atur~~~~c;!~~· cfragr~ d!e~~~~~~r;,o ~~ 
Adman1s1reç6o, sem _preJuízo de suas atrabuac;:Oes. no 
período de 05 a 08 01 97, por motavo de ausêncaa do 
titular 
N°637/ 96.Lotar na Coordenadoria de lnrorm6tact\ , os 
servadores ADSON CARDOSO MONTE IRO. Analista de 
Sistemas e URIVI NO BANDEIRA RIBEIRO JÚNIOR 
Programador. todos pertencentes 80 Quadro de 
Pessoal Permanente des ta Corte a par ttr de 23 12 96 

k-.L-~ 
Oes . LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 

PRESIDENTE 

GABINETE DA PRESIDtNCIA 

PORTARIA N" 1218196-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, PrtstdtnU do Trilnmal de Justiça do Estado 
do Amapd. no ~ das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso V, do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

. SUSPENDER. o expediente da Scaetaria do Tribunal de 
JWitiça e doe Oficios Judiciais e Extrajudiciais da Justiça do 
Bstado do ~ no dia 31 de dczanbro do corrente ano, 
llllllUndo, enlntanlo, o regular funcionamento dos plantões 
ji definidoe pela~ de Justiça. 

Publique«.~ e CIIIIIJD«. 
GabiDde dll Pftllclloda, em V de de2lC!IIbro de 1996. 

DIÁRIO OFICIAL 

PORTARIA N' ll19~GABIPRES. 

O Dosemliazplor MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidtnu do Tribllnal dt Justrça do Estado 
do Amap<i, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inctso XX, do Regimento Interno c tendo em vista o 
contido no P .A. N" 7290196-SG, 

RESOLVE 

OFICIALIZAR a licença mJdica para tratamento d~ 
saúde, usufrulda no periodo ~ 11 a 13 de dezembro do 
corrente ano, pela semdora MARCIA DA SILVA MOY, 
Alcndente do Quadro de P=l Pcrm811ent.c da Sccretana 
do TribWllll c das Comarcas de Macapá c Santana, lotada no 
Departamento de Recursos Humanos desta Corte, nos 
termos do antgo 239, da Let Estadual n• 0066/93 

Pubhque-se. Dê-se ctêncta e cumpra-se 
Gabinete da Presidência, em 30 de dezembro de I 996 

Desembargador MÁRIO~"' QUEIROZ 
~;;;;t"'} 

PORTARIA N" 1220/96-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ. PreS!dente do Tnbunal de Jusl!ça do Estado 
do Amapá. no uso das atnbwções que lhe confere o antgo 
~6. mciSO XXI. do Rcguncnto Interno • tendo em VISta o 
contido no P.A. N' 6883/96-GAB/PRES .. 

RESOLVE 

DESIGNAR. em carâter excepciOnal. a semdors NEC\' 
NEVES MONTEIRO, Alendente do Quadro de Pessoal 
Perm811cnte da Sccretana do T nbWl81 c das Comarcas de 
Macapâ e S811tana, lotada na 2' Vara Cnmmal da C'omarca 
de Santana, para substttutr a tttular da Função de Confiança 
de Operador de Termmal de Computador da \'ara onde e 
lotada, no periodo de 0:! a 3 I de Janetro do corrente ano. nos 
tern1os do an 48, § 2•. da Let Estadual no 0066·9.1 

Publique-se Dê-se ctêncta e cumpra-se 
Gabln tlt da Prtsidência. ~m 30 d~ d~umbro J~ 199t> 

Desembargador MÁIUO G' ~EIROZ 
Pr•SI;;r: ' .,.- .., ... "'! 

PORTARIA N" 1221 /%-GAB/PRES. 

O Desembargador MARIO GURT\ E\" DE 
QUEIROZ, PreSidente do Tnbw1al di Jusllça do Estadu 
do Amapa, no uso das atnbuições que lhe confere o antgo 
26. inctso XX. do Reguncnto Intern(> e tcnd<> <m ""ta o 
contido no P.A. N' 7191/96-GABIPRES., 

RESOLVE 

I - CONCEDER fénas rrgu,amcntares. "" MM Jur: di 
D1r~rto Titular da J • Vara CrtriJinal da Comarca do! 
Macapa. Doutor MÁRIO F.UZÉBIO MAZUREI.:, 
relativas ao 2' semestre de I 993. a serem usufruídas no 
período de I' a 30 de março de 1997, nos termos do an 4 7. 
do Decreto (N) n• 0069/91 

O - CONVERTER, em abono pecunuino, por mteressc 
da Admmtstração desta Corte. o pnmetro decêndto das 
rcfendas fénas, de acordo com o Panlgrafo úruco, do artigo 
48. do supracttado decreto. a ser cumpndo no período de lo 
a lO de março de 1997. 

Pubhque-se. Regutre-se e cumpra-se 
Gabinde da Prnldêncla, em 30 de dezcm!:>ro de 1996 

Desembargador MÁRIO~~ QUEIROZ 
p~~~v7 

PORTARIA N• 1222196-GAB/PRES . 

O .Desembarpdor MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presi~ do Tribllnal (ü Justiça do Estado 
do Amapd, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26, inciso IX, do Regimenlo Intemo c tendo em vista o 
contido no P .A. N" 7~ABIPRES.. 

RESOLVE: 

SUSPtriDER, por absoluta necessidade de serviço, o 
go20 das fmas ~ da servidora MARIA DE 
NAZARÉ LIRA Di3 PAIVA, Tcleflrista do Quadro 

Especial de PCS3081 Pammcnte da Secn:IKia do Tribunal e 
das Comarcas de Macapá C Santana. J<Xada DO Depa1aucUo 
de Apoio Adminimlltivo desta Corte, hamologrldM 111r1Ma 
da PORTARIA N" 04SlJ96..8.C., de 27/11/96, publicada 
no Dillrio Oficial do Estado n° 1452, do dia 28111/96, a 
serem gozadas oportunamente. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 30 de dezz:mbro de 1996. 

Desembargador MÁRIO ~4~ -dr.~oz 
p~:,~v IHfVYUK 

PORTARIA N• 1223/96-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTVEV DE 
QUEIROZ, PreSidente do Tribunal de Justrça do Estado 
do Amapil. no uso das atnbwções que lhe confere o artigo 
26. mciso VTil do Regimento Interno e tendo em vista o 
contido no P.A. N" 72711196-GAB/PRES., 

RESOLVE: 

EXONERAR a seiVIdom DANIELLE DE LIMA 
FIGUEIREDO, do cargo em comtssAo de Assessor de 
Cabmete do Desembargador LUIZ CARLOS, constante do 
Anexo fV, da Tabela de Grupo de Allvtclades GAC.OI , 
C"ódtgo 101 4, Nivel CDSJ-04, do Decreto (N) no 0071/91, 
alterado pela Le1 &tadual n° 0208/95, a contar de I o de 
Janetro de 1997, nos termos do an 45, inctso I, da Lei 
Estadual n° 0066/93 

Put>hquc-~ Registre-se e cumpm-se 
Gabinet~ da Pnsidência, em 30 de deumbro de I 996 

Desembargador MÁI}.lnL;;;~.,~;ov nr QUEIROZ l/r;S/7/,t; I 
PORTARIA N" 1224/96-GABIPRES. 

o Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Prwdente do Tnbunal de Jusnça do Estado 
Jo .-lmapá, n<> uso das atrJbutções que lhe confere o arttgo 
~6. mctso VTil do Resunento Interno e tendo em vista o 
oonudo no P .A.l'i' 72711196-GABIPRES .. 

RESOLVE: 

EXONERAR a servtdom ANTONJA VJLANJ 
GOMES DE ALENCAR FEITOSA, Delegada de Policia 
Jo Quadro de Prssool Permanente do Governo do Estado do 
. \mapà. ora â Jtspostção dc:ota Corte. do cargo em comtssilo 
J~ Ass;mor JuridJCo do Gabmete do Desembargador LUIZ 
CARLOS. constante do Anexo IV. da Tabela de Grupo de 
.\nvtdadcs GAC OI. Codtgo IOI ~. Nlvel CDSJ-02, do 
O.:crcto \.'1) n° 0070/91, alterado pela Le1 Estadual n• 
0208/9~. 8 contar de I • de J&nctro de I 997. n06 termos do 
ar1 4'. tnctso L da Ltt Estadual n"0066/93 

Pubhque-sc Regtstre-sc e cumpra-se 
Gabinete da Presidência, em 30 de dezembro de 1996 

l'J.:semlv.irgador MÁRIO Gulr""~IROZ 
Prytdente ' f 

PORTARIA N" 1225/96-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
Ql'EIROZ. PreSidente do Tnbunal de Justrça do Estado 
Jo ~mapil. no uso das atnbuições qite lhe confere o artigo 
~6. mctsos Vl do Reguncnto Interno e tendo em vtsta o 
conttdo no P.A. N' 7278/96-GA.BIPRES., 

RESOLVE: 

NOMEAR 8 semdom GELCINETE DA COSTA 
ROCHA, Alendentc Judiciário do Quadro de Pessoal 
Permanente do Tnbunal Regional Eleitoral do Amapá, 0111 à 
dt3pos1çào de3ta Corte, pera cxcn:cr o cargo em comissão de 
Assusora Jurldica do Gabinete do Desembargador LUIZ 
CARLOS, constante do Anexo IV, da Tabela do Grupo de 
Atividades de CoofillllÇB OAC.Ol, Código 101.2, Nível 
CDSJ-2, do Decreto (N) n° 0070191, alterado pela Lei 
&tadual n• 0208/95, noe t.cnnos do 'art. 7", inciso n, da Lei 
1stadual n• 0066/93, com efeitos a partir de I" de janeiro de 
997 

Pubbq4... -se. Rqpstrc-se e cumpra-se. 
C.blnek da Prealclhda, em 30 de dezembro de 1996 
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~~· 07.01.97. 

PORTARIA N" 1226196-GABIPRES. 

O Desembargador MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amtlpá. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
26,' incisos VI, do Regimento Interno c tendo em vista o 
contido no P.A. W 4988196-GAB/PRES., 

RESOLVE : 

NOMEAR a servidora ANTONIA VILANI GOMES 
DE ALENCAR FEITOSA, Delegada de Policia do 
Quadro de PesSoal Permanente do Governo do Estado do 
Amapá, ora à disposi~ de3ta Corte, para exercer o cargo 
em comissão de Assessora de Gabinete do Desembargador 
LUJZ CARLOS, constante do Anexo · IV, da Tabela do 
Grupo de Atividades de Confiança GAC.Ol, Código 10 1.4, 

Nível CDSJ-4, do Decreto (N) n• 0070/91, alterado pêla Lei 
Estadual n• 0208/95. nos tennos do art. 1•, inciso II, da Lei 

·Estadual n• 0066/93, com efeitos a partir de I • de janeiro de 
1997. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete da Presidência, em 30 de dezembro de 1996. 

Desembargador MÁRIO GT~v "'UEIROZ 
Pre;;c,t:~· J 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO 
. AO CONTRA TO N" 007/93-TJAP 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
- Contrato N' 007/93-TIA!' 

PARTES DA ACÃO CONTRATUAL: 
- Locatário : Tnbunal de Justiça do Estado do Amapá 
- Locadora . Sr' Raimunda Monteiro Colares 

OBJETO: 
- Prorroga a vigência do Contmto N' 007/93-TJAP para 31 de 
dezembro de 1997. 

VALOR E DOTAÇÃO: 
:Os recursos para custeio das despesas decorrentes deste Aditivo 
correrão à conta do Orçamento Próprio do Tribunal de justiça do 
Estado do Amapá, com alocação na Atividade sob o código 
03.101.02.04.014.2.024- Manutenção das Atividades Judiciirias, 
Elemento de Despesa 3490.36 . Outros Serviços pe Terce~ros
Pcssoa Física, no valor global de R$ 3.600,00 (!'rês mil e 

seiscentos reais). 
· Processado o Empenho da despesa na forma do item acima, o 
Tribunal de Justiça do Estado do .Amapá liberarâ, mensalmente, à 
LOCADORA, a importância revista de R$ 300,00 (l're7.entos 
reais), conforme Cronograma de Desembolso Financeiro, peça 
integrante e inseparável do presente instrumento. 

FUNDAMJ<,"NTO LEGAL: 
-Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964 , - Art. 57, Inciso 11 e Art. 
65, Inciso Il, alinea "d", da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
alterada pela Lei n' 8.883, de 08 de junho de 1.994; - Cláusula 
Quarta do Contrato n• 007/93-TJAP; e Processo n' 3864196· 
SGfl'JAP. 

Macapá-AP, 30 de dczombro dcl996 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 
PORTARIA N" 04118196-S.C. 

O Desembargador GILBERTO DE PAULA PINHI!IRO, Vi ce
Presídenlt/Com:gedor-Genll da Justiça do Estado do AnlllJlá. no uso 
de suas atribuições legsis. 

RESOLVE : 
SUSPENDER o goro ~ férias, relàivus 20 exercício de 1997, 

do servidor JOSÉ. RIBRIRO Dlt OLIVRIRA. Técnico Jud:ici{nio do 
Qu00ro de P.,.,U Permanente da Juotiça do Estado do Amapá, om 
exercendo o Cmgo em Comissl!o de Diretor de Secretaria da 
Corregedorin-Gornl. no pcrlodo de 02 a 21 dcj1111eiro de 1997, a sorem 
usuhuides oportwulmente. . 

Publique~. Registre-se. 
GABINETE DO CO 

1• PUBUCAÇÃO DIE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 

PLENO ADIIINISlllATIV0/1 997 

ACÓRDÃO N". 1696196 
PROCESSO ADa:I INISTRATIVO N". 1364/96-S.C 
(REPRESENTAÇÃO) 
Origem: OFICIO N°, 0931/9!>-GAB 
Procedencla: PRESID~NCIA,DO T JAP 
lnta,....aodo: J. R. S. A . 
Ropreaantado: M.A.M.E. 
Relator: Desembargador GILBERTO PINHEI

RO 

!:;MENTA 

ADMINISTRATIVO- CONDUTA DO MAGlSTRADO HAVIDA 
PÚeucA . lflUJGTâiCIA DE PORTARIA - ·1) Não há que 
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falàr na lnexlstêncla de Portaria no Processo Admlnlsfra
Hvo, quando existe nos autos autorização do Tribunal 
Pleno para que o Corregedor apure os fatos. 2) Deve o 
Magistrado na vida públlca manter conduta irrepreensí· 
vel. não devendo ameaçar terceiros, prevalecendo-se 
de sua condição de Juiz. 3) Representação Provida. 

A CÓ RDÃ O 

O Pleno Administrativo do Egrégio Trt· 
bunal de Justiça do Estado do Amopé, p or unanimlda· 
de rejeitOu a preliminar de nulidade do processo, argüi
da pela defesa. No mérito, por maioria, julgou proce
dente a representação, para o fim .de aplicar ao repre
sentado a pena de censura. vencido o Desembargador 
DÓGLAS EVANGELISTA, tudo nos termos dos votos profe
ridos. 

Participaram do julgamento os Excelen· 
tíssimos Senhores Desembargadores MÁRIO GURTVEV 
(Presidente), GILBERTO PINHEIRO {Relator), DÔGLAS 
EVANGELISTA, MELLO CASTRO, LUIZ CARLOS e CARMO 
ANTÔNIO{Vogais). 

Macapá-AP, 20 de agosto de !996. 

(a) Desembargador MÁRIO GURTYEV 
Presidente 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 

~e~T.í I 1 • 

Bel•. Marll de~e 
Diretora d::J Secretaria-Geral 

2~ PUBUCAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 
PLENO ADMINISTRATW0/1 997 

ACÓRDÃO N". !697/96 
PROCESSO ADI\UNISTilATil/0 N". 1355/95-S.C 

(REPRESENTAÇÃO) 
Processado: M.A.M.E. 
Assunto: A PURAÇÃO DE FATOS DESAI ROSOS 

OCORRIDOS NO INTERIOR DE PRÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO 
Relatilr: Desembargador G ILBERTO PINHEIRO 

EMENTA 

ADMIIIIISTRATWO - FATOS PRATICADOS POR PMs. 1110 1111· 
TER10R DO PRÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO - AUSfNCIA DE 
APURAÇÃO CARACTERIZAIIIDO OMISSÃO DO MAGISTRAD~ -
ANONIMATO DA DENÚNCIA - NECESSIDADE DE COMISSAO 
PROCESSANTE - FALTA DE TIPIACAÇÃO DO DEUTO ADM1-

IIIISTRATWO - 1) Não existe anonimato da denúncia, 

quando a Corregedoria d e Justiça, ante o corolário 

de acusações assacadas contra o Magistrado 
apura as fatos e instaura o Procedimento Adminis
lrativo por determinação e xpressa da Tribunal Pleno. 
2) Compete a o Corregedor d e Justiça, assessorado 
pelo Diretor d e Secretaria da Corregedoria dirigir os 
Processos Administrativas contra Magistrados, levan 

do-se em consideração a tramitação em Segredo 
de Justiça. 3 ) Não há que se fa lar em ausência de 

tipificação de delito administrativo, quando o PA, 
de forma clara refere-se a aios de improbidade e 
p revaricação praticado pelo representado. 4 ) Deve 

ser aplicada a pena de censura ao Magistrado. 
quando este sabedor de fofas desabonadores que 

ocorreram no interior de Prédio do Poder Judiciário, 

não os apura. 

ACÓRDÃO 

O Pleno Administrativo do Egrégio ffiiBUIIIAl DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AI\IAPÁ, por unanimidade rejei

tou as preliminares de nulidade do p rocesso e no 

m érito, por maioria, julgou procedente a p resente 
representação, para o fim de a p licar oo Magistrado 
a pena de censura, vencido o Desembargador 

Dôglas Evangelista que deu a representação por 

improced ente. 

Participaram do ju'gamento os Excelentíssimo> 
Senhores Desembargadores MÁRIO GURTl'E\: 

(Presidente), Gll..llfRTO PINHBRO (Rela tor) , DÓGLAS 

E\'ANGEIJSTA, MELLO CAS1110, LUIZ CARLOS e CARMO .W 
TÔNIO(Vogais). 

Macapá-AP, 20 de agosto de !996. 

(a) Desembargador ~!ARIO GURTYEV 
Presidente 

(a) Desembargador GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

Bel• . M~drade 
Diretora da Secretaria-Geral 

HOMOLOGO 

JUSTIFICATIVA N' 073/IMI-CPUT JAP 

01 • ACOal DO E!iOCgllll:I!OOQ AQfj!IN!STBAJlV 
01.1- P. A n" 07418/!lS-SG 
01.2- Fund!lnmlo Legel: M. 25, "caput", da Lel n• 8.66&93, com 
rodaç4o da Lei n• 8.883194. 
01.3- Peddo da Co1açao n• 8061!16-0AA 
01.4- ADJUDICATARio: RADio TV DO AMAZOHAS 8.A. 
01 .5 - VALOR: R$ 5.093,00 (Cinco r:!tl o Noventa o Sola 
Real c). 

02 • DESCR!CÃO 00 08JEIO 
Em ~mento aos deteminantas de Lei n• 8.666, de 

21 da jlrho da 1.993, alterada pala Lei n• 8.8831.l4 a presente 
Hot:!OLOGAÇAO far-S&-é obje1lvando custear desposas com 
Serviços da dlvulgaçllo de publicidade Institucional de 
lnterecce público, eobrn ao etlvidadoa da Justiça do Eotado 
do Amllp/1, otravée da velculaçllo da dote flfm81éa de 60 

segundos em canal do tolevleão, durante oa """""' de 
janolro e fevernlro de 1997; conforme Plano de I'IUdla 
aprovado. Sendo a preseme ação acmnlstrativa processada sob 
a égde do ar1igo 25, "capul" do ESTATUTO DAS ucfrAÇÔES E 
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇAO. PÚBLICA; considerando 
que no caso concreto, pretende a Administração con1ratar os 
sernços adma descritos com a Rádio TV do Amazonas SA, a 
qual em razao da pessoa (veiculo de comunicação), revest&-se de 
singularidades subjetivas, já que os traços peculiares da referida 
emissora de televisão tomam inviável uma competição seletiva, 
pois cada prestador tem sua faixa própria de penetração na 
ávligação televlslva, Isto é, a toda evidência é inviável e 
competição para di>Ugaçêo de J>U»ddade ofidal por televlsão, se 
cada canal tem sua área de abrangência e seu lndtce de 
audiênda; havendo, sem dúvida, imposslbiidado fática e 16gica de 
i icltar. Inexistindo agressao aos principies da iSOI'IOilia ou da 

I 
momi dade, por nao haver condições da ásputa dentre pelo 
menos dois ofertantes, assim como pelo fato de que o presente 

' ~to será con1ratado com as demais emissoras de tele'.isão, 
dando-se Igual oportunidade para todos. Justificandcrse. ainda, e 
con1rataçao direta. vez que a veiculação dos aWidos fimetes 
será feita durante a progmmaçao especifica daquela emissora, o 
que lmpossibiita confrontos' ou cotejos com outras etl1'f'eses do 
ramo; até porq.Je nao se Jcltam coisas desiguais; materiaiZanOO
se, assim, efellva hipótese da INEXIGIBILIDADE UCITATÓRIA. 
03 -CONCLUSÃO 

Posto isto e demOnstrada a hipótese incidente desta 
açao, submetemos a presente justificativa à scperior apreclação e 
homologação do Excelentlssimo Semor Presidente desta Egréga 

Corte de Justiça e sua consequente pubficação na Imprensa 
Oficial para que se cumpram as exigências do ar1igo 26 do 
referido DiplOma Legal, condiçOes de eficáda deste ato. 

HOMOLOGO 

ErrJill..)i.tl1996 

JUSTIFICATIVA N' 074/96-CPL.IT J AP 

01 - ACOES 00 PROCEDIMENTO APMIN(STRAJIVO 
01.1- P. A. n• 0741 1/96-GP 
01 .2- FU/ldemento Legal: Art. 25, •capur, da Lei n• 8.666/93. com 
redaçao da Lei n• 8.883194. 
01 .3 - Pedido de Cotação n• 809/96-DAA 
01.4- A DJUOlCATARIO: REDE MARCO ZERO DE COM. PUB. 

LTDA 
01.5 - VALOR: R$ 5.200,00 (Cinco Mil o Duzentos Roola). 
02- PESCR!CAO DO OBJETO 

Em cumprimento aos datennlnantes da Lei n• 8.666, da 
21 de junho de 1.993, alterada pela Lei n• 8.883/94 a preserne 
HO~OLOGAÇAO far-se-á o!Jietivando custear desposas com 
Servlçoo do dlvulgaçllo de publlcldado lnotltuelonnl de 
intoreaae público, sobro as atlvidad"" do Juetlça do Eotado 
do Amapá, através da veiculação do dolo fllrootes da eo 
cegundoo em canal do tolovloilo, durante os "'""" <1<1 
janolro o fevereiro do 11l97, confoi'Tnll Plano do lllldla 
aprovado. Sendo a prc:iOOto aç4o aânlni6trattva processa® 500 

a égde do artigo 25, ·capur do ESTATUTO DAS UCITAÇ0lõ8 E 
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA; consldermldo 
que no caso concreto, pretende a Adm!nlstraç!o contratar os 

serviços acima descritos com a Rede .Marco Zero d8 
Cooulicaçao e ~ddade Lida, a q.Jel em razllo da pessoa 
(velruo de comt.nicaçAo). revest&-se de ~dadas 
Slbjetivas, já que os traços peculares ela refertcla emssora da 
televisão tomam inviável lml competição seletiva, poiS cada 
prestador tem sua faixa Pro!x1a de penetllç!o 1111 ctvuigllçAo 
televisiva, isto é, a toda evidência é 1,-Mtvol a ~. JlQ'8 
<lvulgaçl\o de Jl(.t>llcldade ofidal por ~são, se cada ~ ~ 
sua área de abrongéncia e seu lndlce de aU<Iencla; 1111-m. liC1IIl 
Qívld!>, ifl'4'0SS~blld!>de 16Uce e 10g1<:a de láll>f'. ..

ag-essão aos pr1nclplos da Jsonàrrla ou da rnoraldade;,por nlo 
haver condlç6os de dsputa dentre pelo )1l6I'IOS dois ofertanles, 
assim como 'pelo fato de que o presenle ollj!llo ~ conntado 
com as demals emssoras de teleWÍio. dlnl»-se ·I!JIIll 
oporU1dade pera todo6. Justlflcandc>-se. alndll, a c:orftlllçtio 
!11'11111. vsz que a ve~Waç!o dos Wcldos nmetes 88'4 fellll 
cUanle • proglllli8ÇAo eepeclfica daq.Jda em-., o que 
~ confrontos ou c:olejos com outras~ elo rwno; 
até pot'CpJII nAo se 1c1tan .cclsll8 dtlelgl.aiS; ·~. 
asíim, eftiiva h!pót8se de IHEJIIO&IIÓADE UCIT ATORIA. 

03 • COHCLIJI!Ao 
POIIO tato e clemonShda a hipóta5fl lricldenle deslll 
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HOIIOLOGO 

~~11 ... 

0... PTMid•l-i;;; 
JU811RCATlVA N'075111-CPlJTJAP 

01 o ACOEs 00 PI!OCUlMENIO ADWRIBATlVO 
01.1- P.A 11"07412196-GP 
012- FtrdlmlniO IAgll M. 25, 0Ciilld', dlt Lei n" 8.66&93, can 
redloçto dlt lei n" 8 883194 
01 .3 o Pecldo de Cotaçlo n" 811J96.DM 
01.4- ADJUDICATAAJo: SISTEMA EQUATORIAL DE COM. 
LTDA 
01 .5 o VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil RMt.). 
02 o DUC!t!CAo po QBJETO 

Em ~ aos delem'irwlles de l-ei n• 8.666, de 
21 de~ dlt 1.993, 1lllenldl peillei n• 8.883194 a~ 
HOIIOLOGAç.lo farose-6 Olljelvlndo CU1tMr despesas can 
S.rvl~ d• dlvulgaçllo H publlcldad• lnetltuclonal d• 
lnt-público, 80M aa etlvldadM da Juatlça do Ea1ado 
do Arnap6, et111rie da ...tculaçllo d• doia filmei" H eo 
eegundo. - canal M tetevlelo, du111nte o. ,_ d• 
janeiro • f•ve111lro de 1 .. 7, conforme Plano M Mldla 
aprovado. Sendo a pr..U açllo ldninlsn1IYII processadiiOb 
ellglde do Wlgo 25, 'Ciilld' do ESTATUTO DAS UCITAÇOES E 
CONTRATOS DA Ao.~~STRAÇAQ PúBLICA; consldenondo 
~ no caso ccnc:re1o, pretende a Mnlnls1raÇto conntar os 
MNço5 edma desal1os can o Sistema E~lor1al de 
Corruic8çto ltdll, o qual em razto dlt ~ (~~elc:Uo de 
c::orr&rlc:açio), ,_.se de singiAartdades llliljdves, j6 ~ os 
nços peajlres de refer1da emsscre de leiiNtslo torrem lnlil6ll8l 
uma COIT'4l8llçllo Mlelva, pois cada prestador tem - faiXa 
própf1a de penehlçlo ne ci'.Ugeç6o tllleiAsMI, Isto 6, e toda 
eoAdencle 6 ~ • ~ pare ci'.Ugeç6o de ~ 
oficial por lllielllslo, se cede c:ane1 tem sue 6rae de eiJrlngenda e 
seu 1nc1ce de aucl6nda, hev.ldo, sem clNide. ~dede 
f6lal e l6!jca de ldtar. lneldnndo awessto aos pr1nclplos de 
lsonorTie ou de 111Cf111dede, por n6o ~ conclçOes de ctspute 
dentre pelo menos dois Of811antes, assim cano pelo fero de ~ o 
prasenle objeto senil conntado com as demllls emssoras de 
telelllslo. defldo.se lgulll cportridede pe111 lodos Juriflcando.se. 
einde, a conntaçlo direta, \leZ ~ e Yeicuaçlo dos ak.odldos 
nmetes senil feita <Uante a progamaçao especifica dequela 
emsscre, o ~ ll!l)OSSibllta CClrlff'Qf'11os ou cotejos com ouns 
errvesas do remo: até ~ neo se ldtam coisas c~es~Ps: 
melet1111zandc>.se. assim, efe1IYII tip6tese de INEXIGIBIUDADE 
UCITATORIA 
Q3 o CQNÇLUIIAo 

Poslo ls1o e den'alstllde e tipótese lncider1ta desta 
eçlo, ~e~ ~ce1IYII 6 1!14*101' epredeçto e 
homoklgeçlo do Excolentlsslmo s.mor Presidente desta E~6\ja 
cone de Justçe e - consequente publalçllo ne lr'r1nOA 
Olldlll pare ~ se ~ as 8ldgêncles do llr1igo 26 do 
referido Diplome legal, conclç6es de ellcáde deste elo 

~ L O OIJVEIRA 
Meca~· M~;..-

T"""..p';, nted Pl/TJAPo 

HOMOLOGO 

0... Pr .. ldap- d<IT JAP 

JUSTIFICA TlVA N' 07111118-CPUT JAP 

01 o ACOES 00 PROCEDIMENTO A[)MINISTRAIJVO 
01.1 - P. A. n" 07413/96-GP 
01.2-~ legll: M. 25, •capur, dlt lei n• 8.66&93, can 
redloçto dlt Lei n" 8.883194 
01.3- Pedido de Cotac;lo n" 81~ 
01.4 o ADJUDICATARID: TV AIIAZONIA L TOA 
01.5° VALOR: R$ S.SOO,OO (Trte Mil e Qulnhento. RMia). 
02 o DEIC8ICAo DO OIJETO 
Em~-dlllllm••• dlt lei n" 8.666, de 

21 dlt ~ de 1.983, alllradl pela Lei n" 8.883194 • prasenle 
HC*llOGAÇA() fw-tH otljeMnjo CUIIw delpeses can 
lelvlçoe de dlvulo-çlo M publlcldecle lnetltuclontol M 
lm.r- p(lbllco, eotn aa etMdadea da Juetlça do Emdo 

do AIMp6, .tmM da ve~cu~aç~o de c1o1a flam.taa " eo 
eegundo. - COinal de telwlelo, du111nte o. - M 
janeln) • r.-.lro de 1117, confonM Plano de Mldla 
aproftdo. Sendo. 111-*' açlo acti*'Mhtva prOC*Uda sob 
a tgldl do Wlgo 25, "C11116' do Etl'ATUTO OAa LJaTAÇOES E 
cowntATOe Do\ ~ I'CitiUCA; COililklll•ldo 
..,ano-~,pr-..a _ _,.._.,. 
..._ ICiml dlecrb com a 1V ~ Llltl, • cpil em 
rulo dlt .,_ (Wic:Uo de corranc.çlo), ,..,...... dlt 
....... ..,_, jll ~ oa nçoa pea.e.w da rmrtdl 
....... de....., tanwn .......... wn. ~ ....... 
pela cada p!WIIIdar t1m - filial prepna dlt penlhçlo ne 
~ ............ toda~·~· 

DIÁRIO OFICIAL 

~pe111~de~ oftdlllpor.....,, .. 
C8da ....... ., - ... de .... leia • ... lndlce de 
8ldtncla: ~ . .emciMdl, ~~~~~ ........,. Mca e~ de 

lclllr. lrwdllndo ..,.-.o - prtndploa dlt lecnorrM ou de 
rnoralclltdl, por ,., ,_ c:crtdlç6.- de cbpl* dri'a pelo 

manoa dali~ • ..., como pelo htiD de~ o~ 
clljtiiD senil ~ can aa dltmlls etTIAoras de llti!Mdo, 
defldo.M lgulll cpor'U"idede pel1l todoa. Jwltlcando-M, ainda, 8 

cornlllçlo chia, - ~ • ~ doe ak.odldos ,..,_ 
senil feltll ~ • j)logt ••.-çto 8lp8Ctflca ~ en1Menl, o 
~ ~ confrcnlos ou colejos can Otinls empresas do 
111m0, al6 ~ n6o se 1c1tarn cdsas deslgual1: mellrialzando. 
se. assim, efetw hlp(*se de INEJUGIBILIDADE UCITATORIA. 
03 o CQNÇL\JIAo 

Pos1o lslo e dernonlnda a tipótese Incidente desle 
açlo. sWnelertto$. pr--;..tflcalva • ~ apredaçlo • 
homologaçlo do Exoelentlsslrno s.mor Presklenle dellll E~ 
Cate de Justça e sue ~ ptill<:açlo na trnprensa 
Oftdr.l pare ~ se CIJ'IVIII1l as 8ldgênclas do at11go 26 do 
referido IJil*lrne Lego!. condlçOe$ de eflc6de desta alo 

HOitiOLOGO 

emtJ6 1l:.._11te1 

J:::l-.-
0... P~denta ilo T AP 

JUSTIFICA TlVA N' 001187 -CPUT JAP 

01 o ACOES DO PROCEDIMENTO ADMIN!STRAJJYO 
01.1 - PA n• 7325/98-GP 
01.2- FUNDAMENTO LEGAL Art 25, •cepur, Lei n• 8.66&33, 
can redeçlo de Lei n" 8 883194 
01 .3 o PEDIDO DE COT A/:;k) N' 802J96.DAA 
01.4-ADJUDICATARIO REZENDE E FERNANDES L TOA 
01 .5-VALOR RS 2 241,00 (Dois Mli Duzentos e Quarenta e Um 
Reais) 
02- DUCBICAo 00 OBJETO 

Em ClJn1)l1menlo aos detem'lnenles de Lei n" 8 666, de 
21 de ~ de 1 993, allel1lde pela Lei n" 8 883194 a preserte 
HOIIOLOGAçAO far-se-6 obfetivando cus1ear despesas 
per1nentes a AQUISIÇAO DE COMBUST1VEJS PARA 
COMARCA DE TARTARUGAI..ZJHHO (S.OOO L DE OLEO 
DIESEL, 380 L DE GASOUNA, 12 L DE OlEO 2T E 108 L DE 
OLEO LUBRIFICANTE) Sendo a preserte açiO adn'jrjm1iYII 
processada sob ellglde do artigo 25, "CAPUT"', do ESTATUTO 
DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇAQ 
PÚBliCA, conll~se a INEXIGIBIUDADE UCITATORJA. 
tendo em 1115111 ~ a empresa e<tJdlcetllr1a é e úrice 
~. ll1é e presente data, dos refel1dos proc1Jtos neqJele 
nuiclplo, cerecter1zendo-se, assim. e INVIABILIDADE DE 
COMPETJÇAO, ressaftando.se, ainda, ~ a aqlislçlo direta dos 
corrbls1lvels ne própria localdede tome-se ltl1*iosa. 
conslclerendo a d51Mde de capital do Eslado e o alto r1sco e ~ 
ncem elCpOSIOS os sel\'ldores deslgledos pe111 o nnspor1e dos 
referidos corrbls1lvels por 1ratar-se de meter1el de f6dl 
corrtustlo, C14o meio de armazenamento (carotes) 6 lna~ 
e perigoso, llillm do ~ o t'tlni!>Orfe l'l>CioWII1o de proWto 
perigoso ou ~ represente r1sco pare e 5eiJnlllÇ8 púbica. cano 
6 o caso dos materieis aqli descr1tos. sem e obseMincíe 6s 
r~s e procedimentos estabeleddos no Regt.Aemento pera 
Tl'llll5fl0rle Rodo\11611o de Proc1J10s Per1gosos eproYIIdo pelo 
Decreto n' 96 0«, de 18 de melo de 1988. 6 lllln*lantemente 
proibido. lÔ lttl'Clf11utte frisarmos tatrbém a eccnorriddede ao 
ErWlo PUblco pelo feto de edqlir1r-se os citados combustlvels ne 
própf1a com.rca 
03 o CQNCLUIAo 

Posto lsio e demonsTade e tlpótese lndden1e des1ll 
açlo. Slbnetemos a presente )lmflce•ve 6 ~ eprecleçllo e 
homoklgeçto pe1o Exmo Sr. Preof- desta E~~ cone oo 
Justça e sua ~ pU:>Iceçlo ne lmpr-.. OfiCial para 
~ se CIJ't1ll1ll1l os e~les do er11go 26 do refer1do Diploma 
Legal, condlçOe$ de etlcado deste oto 

TOIIAOA DE PREÇOS N' 001187-CPUTJAP 

OIJETO: AQUISIÇAo DE MOBILIARIO PARA A SEDE 
DEFINITIVA DO T JAP. SENDO: 02 MESAS P/ REUN!Ao. 20 
POlTRONAS. 04 ARMÁRIOS E 30 SOFÁS 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

EMPRESAS 
01 o J . W. BEZERRA 
02 o AMI>COM L TOA 
03 - SIMPLEX L TOA 

ITENS 
01 02 03 04e00 

03 
03e00 

Cl.ASSIFIC 
1' 
'1!' 

DESCLASSif 

CONSn.HO DA MAGISTRATURA 

HABEAS CORPUS N" 312m 
lmpelrWllc : Joeé Auplo Pc:retra Cardolo (Adv.) 

Pacil'.llles . Adil8cm Blrboal M8d!ldo; Ormldo 
Coltl Jl'lni« e M6rQo ~ dl Coltl 

Aulaidlde Coatora: Jubo de Dinlilo dl 3" Vn 
Crimu.J dl~de~ . 

R.el8ta Ora. Luiz c.toa 

DFSPACHO 
VIsto., de ... 

"Trela-se de Htlbus Ct1tp1U libc:nlório, can pedido 
liminar, impetrado pelo Advoplo JOSÉ AUGUSTO 
PEREIRA CARDOSO, em f.vor de ADILSON 
BARBOSA MACHADO, ORIVALDO COSTA 
JÚNIOR e MÁRCIO ALENCAR DA coSTA, que se 
CllCXllltram JRS01 Jn cletaDuJwsio do Doular MARCO 
MIRANDA DA ENCARNAÇÃO, que respcnic pela 3" 
Vara Crimmal da Canarca de Mac8p6, ap6e aoolhec 
rqresenlaÇllo dl Delcpla !ltular da Delepcla de 
Menores, dando oonta de ter os pacientes pndi<:adoo os 
cnmes de Alentado V1olento ao Pudor, Ccnupçlo de 
Me:non:s e Indumnc:nto a FIJ8II e Subcraçilo de lnalpezles 
coo1n1 as menores K.C.B.L. (12 anos), K. de S.S. (14 
anos) e M.C. de S.M.(J4 anos). 

A de<:ISOO fo1 motivada no c:ntc:ndimcnto da ilustre 
aulOn.dade Judtctána, de que, JnSCilles estawm os 
pressupostos e fundamentos para a scgrcgaçio ~w, 
nos lmnos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo 
Penal 8111Silelf0, posto que, os pecumle$ nAo possuem 
residSncta fixa que os vincule ao distrito da culpa, bem 
como não comproYIII'lllll o exen:lcio de ocupaçAo licita. 

Alega contudo o unpelnlnte a cessaçAo dos motiYOS 
ensejsdorcs da ~ preventiw, JID'IIando para 
tanto, cópta de conta telefônica em nome de terceiros e 
uma declaraçllo assmada por duas pes308S atestando ser 
os peclenleS Cldadios Idôneos e de boa c:ondu!a T odavJa, 
no que pertme à conta teleffiruca, nlo fez prova de 
qualquer relaçio entre ela e os pacientes, de sorte que. ao 
meu sentir é m6cua para os fins apresentados 

Quanto à de<:laraçllo, no imbtto da Just.Jça Cnmtnal, 
nos moldes em que fot apresentada, nlo possw qualquer 
força probante, aú porque nlo fo1 submellda ao crivo do 
contraditóno 

Em assm1 sendo, a pf'ÍINI/adl, destaco que o JnSCII1e 
pedido veto desacompanhado de qualquer elemento cape.z 
de evJdcncJar o oonstrangunento alegado, poio nilo 
provou o mlpelnlnle, sequer, a rcsJdêncJa fixa dos 
pac1enle$ no dJstnto da culpa 

Pelo exposto, mdefJTo alumnar requerida e detmnmo a 
colheita de infonnações à indJgitada autoridade coatora, 
que deverá fazê. lo no prazo de 24 (Ylllte e quatro) horas 
Após remetam-se os autos à Douta Procunldoria de 
Jusllça 

Macapá-AP, 06 de janerro de 1997 

(a) DH. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS 
Relator" 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

COMICA DE 
m OE OISTRIIUICAO 00 OIA 10(12/1996 

OISTRIIUICAO: 00002997(1fl6 o (ALUTO.IA) 
YAI!ol : la. VARA CRINIIIAL 
f[ITO : CAIIol nECoiiOIIA 
OCOWIICIA : PROU74(96-CALCOUE 
OIISEJI : CRLCOEIHI' 
AUTOR : IVIIICA PIIILICA 
IEV : OILTOI Coi!IMSU MIIOSA 

OISIIIIUICoiO: ootoml(l"' o (AUATOIIA) 
YW : 21. VAM tliMlllll 
f[ITO : ColiJA flt(CoiOOl 
ecoafiCil : ,_,437i"-<ALCOtllt: 
OAIIEII : CalCODl"* 
All!OI : MTICA IW.ICol 
UV : ltlftS ll.lftiiiA Dt\IILYA 

DIITIIIUICAO: """"'1"' - (AUATIIIA) 
VMl :2a.MMC1111Ml 
nnt : fiiTI 
...-.era : onc 15fti'H#, t;,u.M 
- : cPYMl H "--'11 
.. :,.1 .. ~--
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· Macapá, 07.01 .97 

DISTIIIIJICAII: oooeJOOI/1996 - (AtEATOAJ-) 
l'iM : 21. liAM CRIKIIIAL 
ftÍTO : CAUTtiJR!S 
~IICIA 
~Um : MRCIOH iLEY DOS SA.IITOS ROCHA TAVARES 

OiS!liiiJICAO: 00002996/1996 - (ALEATORIA) 
VAiA : 31. VARA CRIHIML 
fElTO : CAlTA PRECATORIA 
oa!RREIICIA 
DAJQEft 
AUTOR 

:MfltAREM-N 
: JUSTICA P\J8LICA 

R!U : MACIIS TAYARES DA C9STA 

DISTIIIUICAO: 00003000/1996 - (ALEATORIA) 
VARA : 31. VAM C1UftiiiAL 
FEITO : LESOU CORPORAIS DOLOSAS 
OCOMUCIA : OFIC 1590/96-CF, 09.12.96 
AUTOR : CEMTML DE FLAGRANTES 
P.!U : DELIO ROBERTO &OIIES mAQUE 

'fMiliA, ORFAOS E SUC ESSOES 

DISTIIIUICAO: 00010330/1996 • (~LEATOR1A) 
.Vt!IA : 1&. VARA DE FAit!LIA, ORF!OS E S\ICESSOES 
ft!TO : EXECUCAO DE ALIMENTOS 
YAI.GR CAUSA : 150,00 
~NTE : U .D. E OUIRGS 
~mo : E.f.D. 
AOVOlADO : DEfUSOR PUBLICO 

OISTRIIUICAO: 00010332/1996 • (ALEAIORIA) 
VARA : h. VARA DE fA111l!A, ORFAOS E SUCESSOES 
fEITO : CARTA PRECATOR!A 
ORIQEft : PELOTAS-RS 
YALOR CAUSA : O, 00 
RE®ERENTE : E. DA U. 
RíQIJERIDO : l.F .R. DA C. 
AOI'OOADO 

OISTRIIUICAO: 00010333/1996 • (ALEATOR IA) 
VARA : 2a. VARA DE FmLIA, ORFADS E SUCESSOES 
FEITO ; CARTA PREtATORIA 
OR!GEll : CALCOEME·AP 
VALOR CAUSA : O, 00 
REQUERENTE : S.S. OOS S.G. 
REIIIJERIDD : A,C.M. 
ADVOGADO 

DISIRIBUICAO: 00010334/1996 - (ALEATORIM 
VARA : 2a. VARA DE fAlllliA, ORf!OS E SUCESSOES 
fEITO : EXECUtAO DE ALIMENTOS 
YALDR CAUSA : 492,80 
REQUEREm : J ."-6. E OUTROS 
REQUERIDO : ft . DA P.V.G. 
ADVOGADO ; OHEII!OR PUBLICO 

D!SlRIBUICAO: 00010335/1996 • (ALEATOR!A) 
VARA : 21. VARA DE fMlll A, ORfAOS E SUCESSOES 
fE!lD : ALVARA JUDICIAL 
VALOR CAUSA : 191,90 
REQUERfMTE : S.O.U.C. E OUTROS 
Al>VOSAOO : OEFEKSOR t>U8l!CO 

D!STRI8UICAO: 00010336/1996 • (AlEATOf<IA) 
VARA : 2a. VARA DE fAH!llA, ORFAOS E SUCESSOES 
FEITO : SEPARACAO DE CORPOs-tAUlElAR 
VAlOR CAUSA : 2.000,00 
REQUEREm : O. O. 
R~UERIDD : A.f.B. 
ADVOGADO : DEFEHSOR PUBLICO 

O!STR16UICAO: 00010329/1996 - (~LEATOHA) 
VARA : 31. VARA DE FAMim , ORfAOS E SUCESSOES 
FEITO : EX.[CUCAO DE AmEMTOS 

f~ILIA, ORfAOS E SUCESSOES 
VM.OR CAUSA : l. 000,00 
atwmm : u.r.c. E ounos 
R~OUERIOO : U .C. 
ADVOGADO : CEZAR SOUZA DE HELO 

OISTRUUICAO: 00010331/199& - (ALEATORIA) 
VAIA ; 31. VAAA DE fAlllliA, ORfAOS E SIICESSOES 
fEITO ; CARTA PRECATORIA 
~mil : ALTMIRA·PA 
VALOR CAUSA : O, 00 
l!f!üWIITE : H. OJI G.R.R. 
I!LWIOO : L.R.R. 
AOI'D8/IDO 

0JJ111CUICAO: 00002995/1996 - (D!RECIOI!AOA) 
1'W : JU!l.ADO ESPECIAL CEKTRAl CRimAL 
fEITO : Pli9POSICM DE PElA 
AUTOft : MTICA M lltn 
P.i\1 : ROMILOO DA mVA IIAROUES E OUTROS 
~J)'IOOlOO 

Ll1/11/% 

( \. mo 

\~ 
y ~ .... m 
~ iroll OIITl!IUIOOl 

DIÁRIO OFICIAL 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA DE NACAPÁ 

JUI Z DE DIREITO: ciSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA 
CHEFE DE SECRETARIA: RAIMUNDO N. T. NUNES 

EXPEDIENTE DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 1996 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES E ADVOGADOS 

PROCESSO Ng 2.230/B - TNVESTTGAÇÀO SOCIAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ADOLESCENTES INFRATORES: W. S. C. E OUTROS 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos, etc ... 

Ex positis, atento a primarie
dade, bons antecedentes , c i rcunstâncias 
e consequêneias do f ato , hei por bem HOMOLo
GAR a remissão ministerial , apticando a 
med·ida pedagÓgica de ADVERT€NCTA aos Investi
gados, designando, na oportunidade , às• 
08:30 horas , do dia 28.02.97, para admoesta
ção ·verbat aos Adolescentes e seus Represen
tantes Legais em juizo. 

P.R.I 

PROCESSO N~ 1.977/B - fNFRAÇÀO SOCIAL 
AUTORA : JUS1'IÇA PUIJLTCA 
ESTAB. f NFfiATOfl: BAR SEM DENOMINAÇÃO 
ADVOGADO: JOSTMAR DE SOUZA 
SENTENÇA Vistos , etc .•. 

Tsto posto, extingo o corren- · 
te Feito com o juLgament o do mérito, nos 
termos do Art. 269, f, do CPC, determinando 
o arquivamento do pl'Dcesso com as cautelas 
de esti'Lo, independentemente do trâm;ito 
em jutgado da decisão. 

P. R. T 

PROCESSO Nº 2. 227/B - TNVt:STTGAÇÃO SOCTAT. 
AUTORA: JUSTTÇA PUBLTCA 
ADOLESCENTE fNFRATORA: R. N.G. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos , e t c .. • 

Ex positis , atento a primarie
dade ~ bons antecedentes , c i PcunDtânciaa 
e consequências do fato, hei por bem 1/0MOLD
GAR a remissão minist er ial, aplicando a 
medida pedagÓgica de ADVERTÊNCfA a T~vest iga
da, designando , na oportunidade , as 08:4_5 
horas, do dia 28. 02.97, para admoestaçao 
verbat a AdoLescente e seu Representant e 
Lega t em julzo. 

P. R. f 

l"llXF.S9? N'! ?.. 236/B - IJMiSJ'fG/Ç.lo S:X:f/IL 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
ADOT.ESCENTE f NFRATORA: A. L. L . 
ADVOGADO: DEFF.NAP 
SENTENÇA 

Vistos , etc . .. 

Ex posit is , atenio a prÍII'.a
riedade, bons antecedentes, circunstâncias 
e consequências do fato, hei por bem BOMOLo
GAR a r emissão ministerial, aplicando a 
medida pedagÓgica de ADVERTÊNCTA a fnvestiga
da, designando, na oportundade, às 08:30 
horas , do dia 21.02. 97, para admoestação 
verbal. a Adolescente e tieu RePresentante 
legal em juizo. 

P.R. T 

NO QUE ALUDE AOS PROCES.'JOS ABATXO NOMTNADOS 
FOT PROFERTDA A SEGU.TNTE DECfSÃO: 

IRX'. NOs. 2. 221/B, 2.222/B F. 2.223/8- TNVI·SI~ S:X:IN~ 
. AW'ORA: JUSTTÇA l'UBI, / CA 
ADOGESCENTES TNFRATORES: E.F.J. E OUTROS 
ADVOGADO: DEPF:NAP 
SENTENÇA 

Vistos, et.c . . • 

Trata-se de Autos de . Tnvcnti
gação Sociat tributado aos Adolescentes 
suso indicados, pela prática do ato infr acio
nal aná'Logo ao delito de ~'AL'rA DE BABTLTTAÇÃO 
PARA DJRlGTR VE.fCULO, sendo certo. que antes 
de iniciado o pl'Ocedimento investigqtÓrio 
o Ministério PÚbLico concedeu REMISSÃO, 
coroo forma de exclusão dD processo, pLeit ean
do, outrossim, a aplicaç/io cumulativa da 
medida sÓcio- educativa de PRESTAÇÃQ DE SERVI 
ÇOS À COMUNIDADE, convert ·ida , por TRANSAÇÃO, 
em DOAÇÃO DE GÊNEROS AGIMENTÍCIOS À COMUN IDA
DE, pe 'Lo que ·atento às circunstâncias e 
cansequências de fato, bem G$Sim ao contexto 
social, à personaLidade dos Adolescent es 
e a pa1•ticipação no ato infracional , hei 
por bem BOMOLOGAR A REMISSÃO MINISTERIAL, 
acolhendo, na oportunidade, o PARECER pela 
cumuLaç~ .da r emissão do MP_ com a APLICAÇÃO, 
neste ato , da MEDIDA . SOCID-EDUCATIVA de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, da tavra· 
deste julzo, COR~RT.ENDO, derradeirament e, 

a meqida articada em _DOAÇÃO DE GENÊROS ALI
MENTICIOS A INSTITUIÇOES SOCIAIS QUE LABUTAM 
NA SEARA INPANTQ-,TUVENIL , mediante subscrição 
de Termo de Doação, cientificando os Infra
tores da instituição comtemp~ com os 
donativos, bem assim da f eitura de Termo 
de Recebimento da doação e Cert idiio da Ser
ventia, ~RQUIVANDO os Autos , indeeendentemen
te do transito em juLado da decisao. 

P.R.I 

PROCESSO Nº 2.233/B - TNVESTTGAÇÃO SOCTAL 
AUTORA: J USfiÇA PUBLICA 
ADOLESCENTE TNFRATOR: E. R. P. 
ADVOGADO: DEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos, etc .. . 

Ex posit is, atento a primarie
dade , bons antecedentes , circunstâncias 
e consequências do f ato , hei por ben: HOMOLO
GAR a r err:issão ministeriaL, aplicando a 
'medida pedagÓgica de ADVERT€NCfA ao Tnvest i 
gado, designando, na oportunidade, às 09:00 
horas, do dia 28.02.97, para admoestação 
verbat ao Adolescente e seu Representante 
Legal em julzo. 

P. R. T 

PROCF.SSO .V2 I. 761iB - TNVESTTGAÇÃO SOCfAL 
AUTORA: JUSrfÇA PUBLTCA 
ADOLESCENTES fNFRIITORES: A. S. R. E M. A. A. S. 
ADVOGADO: D8FENAP 
SENTENÇA 

Vistos , etc •.• 

A. S. R. ,e, M.A.A. S. foram 
sentenciados po_r· este JUUO ao cumprimento 
da medida sacio-educativa de prestação 
de serviço,; à comunidade , peLo Lapso m·tnimo 
de 06 (seis) meses , sob a r esponsabiLidade 
da Casa Abrigo Martuza Arau,jo, decurso 
do quat a e~tidade encaminhou r e l atÓr io 
técnico de acompanhamento ao JTJ/MCP, dando 
conta do cumprimento integroal da medida 
sÓcio- educativa apLicada por este julzo, 
peLo que o MP opinou peta extinção do f eito, 
que , neste a to, é sufragado mediante r evoga
ção da medida e arquivamento dos autos , 
independent.emente do tr•ânsito em julgado 
da decisão. 

P.R. f 

PROCESSO Ng 1. 712/B- ADOÇÃO 
REQUERF:NTE: RATMUNDO DE S. F.. S. Ni'."TO 
IID'IOGADO: DF:f!ENAP 
SENTENÇA 

Vi s tos, etc .... 

Posto isto , r econhecemos 
expressamente que os dir•eitos deferidos 
por tei foram an:eaçados ou violados por 
[aUa e/ou omissão dos pais bio l.Ógicos 
do menor, nos t ermos do r egrado no Tnc . 
rr , do Art. 98, da Lei 8. 069/90, em conse
quência do que decretamos a perda do pátrio 
poder dos entes na tura is do menor·, nos 
mol.des do ilrt . 155 à 763, do mencionado 
dipLoma l ega l e, em ato continuo , acoLhemos 
o pedüio de adoção da criança V. B. L . fi, , 
mediante conferência ao /!dotando, do nome 
dos Adotant es, assim como de seus ascenden
t.es. 

Expeçam-se os 
de · cancelamento do r eg·istro 

mandados 
originaL e 

de tlDVO assentamento da criança no Registro 
Civil, consi{Jnando-se a [Jl'Dibição de serem 
fornecidas informaçÕes ou certidÕes, bem 
assim da respectiva or igem do ato , satvo 
expr essa autorização judiciaL nesse sentida. 

P.R. T. e certificada o 
t rânsito em julgado arquive- se observadas 
a:; foY'malülader: lêga"Íl; . 

PROCESSO Ng 2. 3111/8 - INVE.'STTGAÇÃO SOCTAL 
AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA 
ADOLESCENTO f NFRATOR: P.M. P. 
ADVOGADO: PRANCTSCO ANTONfO MENDES 
SE:NTENÇA 

Vis t os , etc •• . 

Trata- se de autos de i nveat i 
gaç_ao social t r ibutado ao Inf rat or, peLa 
pratica do ato infracional capituLado a 
titu'Lo de FALTA DE RABILITAÇÃO ' PAliA DrRIGTR 
VETCUW E DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO EM 
V f A PÚBL fCA, euja r emissão como f orma de 
e=tusão do processo, f oi concedida pe'Lo 
dominus Zit ia , dai a. mzão da HOMOLOGAÇÃO 
da r emissão mi nister ial, nos mol.des do 
§ 1 ~ , do Art . 181 , da Gei 8. 069/90, n6.o 
sem antes arrematlll' que se de wr. Lado j'e l.ece 
cmr.petêneia ao MP, par a apticlll' medida 
sÓCio-educativa, de outro, por muito maior 
razão a remissão como forma de excLusão 
do pl'Dcesoo resta inconciliável com ·a medida 
pedagÓg·ica de prestação de oervi,ços à comuni
dade, pe'Lo que , por 'Jwroa, -hei por bem ou['ra
gar a transação. ministerial, na erpectativa 
de ulteJ•icr adaptação do · pl'OCedimento ao 
te:cto da '/.ei. 

18' 



P.R.I., 
f.-ito, ~t-.rte 
Jwtgado do d6cisão. 

arquivando-se 
do trânsito 

o -
~.R 2.32S/B- ALVARÁ JUOICTAC 
RifidiREit'l'E: IRACKIIA OA STJ,VA lt4CÊDO 
ADVOGADO: FRAJ/CISCO Ali70NIO KENOES 
WOC.I:SEit'l'E TIIFRATOR: P./11. P. 
SENTKNÇA 

Vistos, etc • .• 

Tsto pc>sto, acolho o pedido 
tis L~I'OÇão do veÍCULo, tiste""inando a 
fiZPBdiçÔo do ALVARÁ ao OETRAN, arquivando
se o~ feito a seguir, independentemtmte 
do transito ., jul.gado do decisão. 

P.R. T 

P~SSO Ne 2.226/B- TN~STTGAÇÀO SOCIAL 
AIJ'l'ORA: JUSTTÇA PUBLICA 
Af)(){.ESCENTES TNFRATORES: C.N. S. S. E Jf. R. T. C. 
ADVOGADO: OEFENAP 
SENTENÇA 

Vistos, fite • ... 

E::: posit ia, atento a prin:a
riedods, borw antecedentes, circunstâncias 
e consequências do fato, hei por bem HOHOLo-

GAR a remissão ministeriaL, apticando a 
medido pedagÓgica tis AO~RTÊNCTA aos Tnvestf
gados, tissignando, na oportunidade, as 
09:1S horas, do dia 28. 02. 97, para admoesta
ção verbal aos Adolescentes e seus Represen
tantes legais em juizo. 

P.R.I 

Juiz 
CÉSAR~UG ~ZA PERETRA 

Titutar are. In[ .• e Juventude 
rca Nacapa 

Procuradoria Geral de Justiça 

RESOLUÇÃO N' 003196-CSMP 

O Presodeole do Conselho Superoor do MonostériO 
Público do Estado do Amapá. no uso de suas atnbuoções legaiS 
que lhe sAo contendas por Let e, 

CONSIDERANDO o dlspos1o no artogo 128, § 5' lncoso I, 
allnea ·a· da Constnuoçao Federa;. artogo 
148, 1ncoso I, allnea ·a· da Conslrtuoçao 
Estadual, art1go 38, 1nc1so I da Le1 Ofgán1ca 
Nacoonal do Mmistério Público e art1go 64, 
lncoso I, allnea •a· da Lei Complementar n• 
0009. de 28 de dezembro de 1994 

CONSIDERANDO que a garanha da vrtaheoedade é 
constnucoonal, após transcorrido os doos 
anos de exercic.a. 

CONSIDERANDO o que to1 apurado nos Processos 
Admmlstrah\105 n•s 026196, 027/96. 
028196. 029196, 030/96, 031/96, 032196. 
033196, 034196 e 035196, 

CONSIDERANDO o que restou dec1d1do na 25' Reunia<: 

RESOLVE: 

Extraordmána do Conselho Supenor do 
M1mstéroo Públooo do Estado do Amapá 
realtzada em 03 de dezembro de 1996, 

RECONHECER a v1laheoedade dos 
membros do Mm1sténo PUbliCO abat)(O 
mencoonados 

I • Promotora• de Juotlça de 1' entrA"cla 

- Monso llcnnquc Oh\Cira Pcru1ru 
• Tãrua Aponxula Pereora 
• LWL Marcos da Solva 

4 • flaroldo José de Arrula hanro 
5 - Edrrulson farias Monteiro 
6 • CIM!duo Valtna Pcmra de Qucoro~ 
7 • Marcelo Morcu11 dos SantO$ 
8 • 1\ndrt Lwz de Soou Bam:tu 
9 • Lwz Roberto Pedros:s de Castro 
lO • Adauto Luu do Valle Barbosa 

Macapá-AP, 03 de dezembro de 1996 

Pl>rtari& n• 661, de 17 de dezembro de 1996. 

O Procurador~ral de J ustiça do Estado do Amop6, 
DO uso de SUIIS auibuiçôcs lcg;ús, e tendo em vista o disposto nos 
attip r , U e~. 1. "f", da Lei Complemcnw n• 0009, de 28 de 
dezembro de I~. c/c art. r da .Lei n• 0271, de 10 de maio de 
1996, 

RESOLVI:: 

NOMEAR MARLUCU: GOuviA QUINTAS, para 
exuc:er o Catao em Comiss1o de Assistente Espoci.aJ de 
l'rocar.ldoc: de Justiça, CódiB') MP-DAI·I, do Minislério Público 
do Estado do Ama!á 

DIÁRIO OFICIAL 

06« cimda. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

~-AP. 17 de dezembro de 1996 

Portaria n• 6!14, de li de dezembro de 1996. 

O Procurador~ral de JLtStiça do E.otado do AmapA. 
no uso de suas atnbwçôcs lcg;us. e tendo em •1Sia o dispos10 nos 
artigos 2', LI e 58. I. ·r. da Lei Complemenlar o' 0009. de 28 de 
dezembro de 1994. ele an 2° da Leo n' 0271. de 10 de maoo de 
1996. 

RESOLVE: 

NOMEAR MARIA AUREA LJCHÕA DE BRITO, 
para exercer o CarB') em Corrussilo de Assessora de Procurador 
de Jusuç:~ Códleo MP-DNS-2. do Mmo<léno Pubhoo do Estado 
doAmap:l 

Dê-se eoênc1a Registre-se Pubhque-sc c cumpra-se 

Maca~·AP. "dewe_m\"'de 1996 , • 

-~ ~-
Procurod~r-Geral • Juwçn. l~ 

Em Exerci 'o 

Portaria n• 655, dt li dt deumbro de 1996. 

O Procurador-Geral dt JuJi iça do Estado do AmapA 
no uso de suas atnbUJções legrus. e lendo em \tsta o disposto nos 
anigos 2', 11 e 58. I ·-r. da Let Complementar n• 0009. de 28 de 
dezembro de 1994, c/c nrt 2° da Le1 n• 0271. de lO de maoo de 
1996. 

RESOLVE: 

NOMEAR CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS AMORAS 
MIRA. para c.•erccr o Cargo em Comossilo de Assessom de 
Procurador de Jusuça. Códtgo MP-DNS-2. do Momsténo Pubhco 
do Estado do Amapá 

Dê-se e1õncm Regtstre-se Pubhque-sc c cumpm-se 

Macap:I-AP li de de=nbry de I 9'!6 

Portaria n' 66(,. de 19 de dtzembro de I'J%. 

O Procurador Geral de Justiça do Estado do AmAIIJ, 
no uso das atnbu•çõcs lcga•s. c tendo em >~Sta o dlspo<to no<; 

ans. 2". I c 111-1. da Lco Complementar n• IMM)') de 28 de 
de1cmbro de 199-1 

RESOLVE 

Dt•ignar o Dr SIDNEY DE MELO, Procurador ok 
Jusuça parJ deslocar-se até a cidade de Brasoha/DF no p;nodo 
de 18 a 211121W•. a fim de 1ra1ar de assunta< de 1ntcrc<<e do 
Monosténo Pubhco Es1adual. naquela Capual 

Dê-se t têllC13 RcgiSlrc-sc Pubhquc-sc c cumpra-se 

Milcapd-AP. 19 de dclcmbro de 19% 

Portaria n• 667, dt 19 de dc1.cmbro de 1996 

O Procurador-Geral de JuJtiço do EJiado do Amapa. 
no uso de suas alnbUlçóes lega os, e tendo em •ISla o dlsposto no 
art 2•. oncoso 11 e 58, moso I. letra "t da Leo Complementar n·• 
0009 de 28 de dezembro de 199-1. 

RESOLVE. 

Conceder fénas regulamentares no periodo de 02 a 
31/01/97, aos Procuradores de Justiça a segUJr relactonados 

RAIMUNDA CLA.RA BANHA PICANÇO 
JAIR JOSt DE GOuvtA QUINTAS 
MARIA DO SOCORRO MJUJOMt:M MONTEIRO 
FERNANDO LUIS FRANÇA 
ANTÔNIO PEREIRA DI: ALMEID-\ FILHO 
SIDNEY DE MELO 
MÁRCIO AUGUSTO ALVES 
JUDITB GONÇALVES TELES 
JOEL SOUSA DAS CHAGAS 
NICOLAU !LÁDIO BASSALO CRJSPINO 

~se ci~DCI3 Registle-se. Publique~ c cumpra-se 

Macap:\·AP, 19 de dezembro de 1996. 

Pwtarta • · -.de lO de..,..... *1"'-

o Procul'8dor-Geral de "-~iça .. bHe .. A8lapj. 

DO uso de suas atnOuiçol!es lepis, ~~em visla o~ IIDI 

arts. 2°, mciso 11, e 58, inciso I, lcUa "'f" da Lei ~lar 
n• 0009 de 28 de dezembro de 1994, 

U.SOLVE· 

Designar o sctvidor V ANGENALDO JOSt VIEIRA, 

para responder ontennamcntc pelo car&a de Dimor da Dtvisilo 

de Semços GcraJs da Procuradona Geral de Justiça, em vinude 

das fénas do Ulular Ht:LDI!:R SOUZA DE AZEVEDO 

PICANÇO. no perindo de 08101 a 06102197 

Dé-se CJêncoa Rcpsue-sc. Pubhque·se c cumpra-se 

Macap:I-AP. 20 de dezembro de 1996 

Portoria n' 669. de 20 de dtttmbro de 1996. 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do AmopA, 

no uso de suas atnbuJçõcs lcgaos. c tendo em vista o disposto no 
artogo 2" I c 5K, I. ·r· da Leo Complementar n• 0009 de 28 de 

dezembro de I '194 

RESOLVE 

Conceder hccnça para tratamento de saúde a semdora 

JOSIANI PIMENTEL DE ALMEIDA SANTOS. Chefe da 

Seção de Prococolo do Mmosteno Pubhco Estadual. no penodo 

de 26 a 111/12/<16 

IX-sc coêneoJ Rcgostre-sc Publique-se c cumpra-se 

Milcap:I-AP. 20 de dezembro de 19% 

Portaria n' 670. de 20 de dc-tcmbro de 1996, 

O Procurador~ral de Ju~tiça do Estodo do Amapi, 
no uso de <uas alnbuoçóes legaos. c tendo em '1Sta o disposto nos 

artogos 2• I e <R I letra ·r da Lco Complementar n' <MKl9 de 28 

de dc1embro de I W4, 

RESOLVE 

De>i~nar o Dr JAIR JOSÉ DE GOUVtA 
QUINTAS, Procurador de Justoça parJ responder onlennamcntc 
pela Com:gcdona Geral do Momstén<~ Pubhoo Estadual no 
penado 211· 12 3 ()2JO 1/'17 

IX-<c cocnCJa Rcgtsuc-se Pubhque-se c cumpra-se 

Mac:Jpà·AP. 20 de dezembro d.; 199() 

Portaria n• 671, de 20 de da.embro de 1996. 

O Procurador-Geral de Ju51iça do ES1ado do AmapA, 
nu uso d.; sua.• atnbuoçóes lcga•s. c ltnQo em viSta o disposto no 

anogo 2". I c ~R. I, letm ·r da Le1 Complementar n' 0009 de 28 
de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

Autoriur o Sr. JAYME FERREIRA, Assessor 
Juridlco do Mmisténo Pubhoo E.stadual a ausentar~ do Estado 
no pericdo de 23/12/96 3 01/01197, a fim de tralar de assuntos de 
Interesse particular 

Dê-se otêrJCJa RegiSUC·se. Publique-se e cumpra-se. 

Mac:1pd-AP. 20 de dezembro de 1996 

Port~ria n• 672, de lO de dezembro de 1996. 

O Procurador-Geral de JUIIiça do EJtado do Aaapli, 
DO uso de suas atribuiçôcs lepi.s, c léndo em vista o di!pOIIO nos 
aliS. 1 c Sll, 1, 1c1ra "s" da Lei ComplcmcnW n' 0009 de 28 de 

de:l.cmbro de 1994 

• 



Macapá, 07.01.97 

RESOLVE: 

Ofocialiur a Lia:11Ç3, usufruída p:lo servidor FRANK 
&EMERSON CARVALHO . DE SOUZA, Operador de 
Computador, do Quadro Efetivo do Ministério Público Estadual. 
no:pcriodo de 13 a 20/1 1/96, nos termos do an . l l4. inciso 111. 
lctr• "b" da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 

Macapá-AP, 20 de dezembro de 1996. 

Ponaria n' 673, de 20 de dezembro de 1996. 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amapá, 

no uso de suas atribuições legais. e tendo em vista o disposto no 

art . 2° inciso 11 c 58. I. lctm "I'' da Lei Complementar nu 0009 de 

28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

Conceder férias regulamentares a ser'"idora VENEIDE 
CIIERF'EN DE SOUZA. funcioná ria do ex-Território Federal 
do Amapá, cedid1 ao Ministério Público Estadual. ocupando 
hoje o cargo de Assistente Especial de Procumdor de Justiça. 
Código MP-DAI-1. a serem goznd:ls no p:riodo de OMOI a 
04/02197. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se c cumpm-se. 

Macapá-AP. 20 de dezembro de 19%. 

Ponaria n' 675, de 27 de dezembro de 1996. 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do 

Amatlá, no uso de suas a tribuições legais. c tendo em vista o 

disposto nos an igos 2•. I c 104. da Lei Complementar n• tliMl'l 

de 28 de dc7.cmbro de 19')4. 

RESOLVE: 

Oficializar o deslocamento do Dr. MÁRCIO 

AUGUSTO ALVES, Procurador de Justiça_ ate a cid:ldc de 

Bclém/PA. no período de 23 a 27/ 12/96. a rim de tr.nar de 

assuntos de interesse do Ministcrio Público Estadual. 

Dê-se ciêncía. Registre-se. Publique-se c cumpra-se. 

Macapá-AP. 27 de dezembro de 1996. 

Ponaria n• 676, de 27 de dC>.cmbro de 1996. 

O Procur~dor-Geral de J ust iça do Estado do 
Amapá, no uso de suas atribuições legais. c tendo em \"ISia o 
disposto no an. 2•. inciso I c 58. inciso I. letra --c da Lei 
Contplemcnlar n• 0009 de 28 de dezembro de 199~. 

RESOLVE: 

Conceder férias TCJlUiamcntmcs a LEILA IIAGE 
DOS SANTOS TORRES, funcionária do ex-Território 
Federal do Amapá, à disposição da Procumdoria Ckral de 
Justiça do Estado do Amapá, a serem gozadas no p:riodo de 
06/01 a 04/02197. 

Dê-se ciênci;-1. Rcg.istrc·sc. Publique-se c cumpra-se. 

Macapá-AP, 27 de dezembro de 1996. 

Publicações Diversas 

ASSOCIACÃO AMAPAENSE DOS 
EST{IDANTES ASAPE 

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 

O Presidente da Comissão Eleitond, incubida de 
organizar todo o processo eleitoral para a escolha da nova 
diretoria da ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DOS 

DIÁRIO OFICIAL 

ESTUDANTES - ASAPE. que terá o mandato de 02(dois) 
anos comunica aos estudantes em geral Universitarios c 
Scx:undaristas que no período de inscrição de chapas para 
concorrerem a eleição para diretoria desta entidade encontran
sc registrados as seguintes chapas: 

ESTÃO APTAS A CONCORRER 
t• Chapa "!TrfLIDADE PUBLICA" encabeçada pelo 

atual Fundador Presidente da Entidade ELPIDIO 
AMANAJÁS. 

2• Chapa " MOBILIZAÇÃO" encabeçada pela 
estudante. MARJA DO SOCORRO DA COSTA LIMA. 

DOS DIAS DA ELEICÃO 
:\ Eleição para a escolha da nova diretoria. se realizarão em 
todo o Estado do Amapã nas escolas de\ridamt:ntc 
estabelecidas pela Rede Estadual de Ensino, a eleição será 
realizada nos dias 20 e 21 de Março do ano de 1997. 

Podemos sofrer alteração desta data caso ocorra 
problemas imprevisíveis. ficando a. critério do Presidente da 
Comissão Eleitoral. 

DA- EOMrt>SteÃ-6 171\-()fRE'fORik 
a)-Qs nomes de todos-us-integrllntt:! <1•-oov• -dif-el<)ria. 

Sc'fHO publicadas no-Diário 0ftci•l. após a apur~o• votos 
DAS ORGANIZAÇÃO ELEITORAL 

b) Em cada Municipio do Estado. serão nomeados um 
Presidente c Vice óa Comissão Eleitoral Municipal. 
devidamente credenciados 

DA ALTEilACÃO DAS FINALIDADES DA 
ASAPE 

3' Após a eleição da no\'a diretoria. a ASSOCIAÇ,\0 
A~IAPAENSE I)QS eSTU DANTES - ASAPE seni 
transformada em Entidade Estudamil de fins recreativos. 

DAS ESCOLAS, M UNICÍPIOS E 
UNIVERSII)AI)ES QlJE TERÃO VEZ AO VOTO 

MACAPA 
Fundaçio UnivcrsidaJc f ederal do Amapã- UNIFAI'

Urbana 
Centro de Ensino Superior do .-\mapa - CEAP 

Urbana. 
Instituto de Educação do ;\mnpa · IET1\ · urbana 
TAIHARUGALZINHO 
Escola Estadual de TartarugaiLinho Urbana 
I'RACUÚBA 
Escola Estadual Ernesto Pereira Colares Urbana 

PORTO GRANDE 
Escola estadual ProP Maria Cris.ti rm H Rudriguc~ . 

L.rbana 
OIAI'OQUE 
l:scola Estadual Joaquim Nabuco . lJrbar!a 
\ I AZAGÃO NOVO 
Escola Estadual D Pedro I - I 'rhana 

L \ RANJAL DO JAill 
Escola Estadual Mincko I laya!>hida ~ l lrbana 
ITAUI1AL DO I'IRIIHM 
Escola Estadual llaubal do Piri 11111 - l rll<llla 
FEIWF.InA GOMES 
Escola Estadual Ceará - Urbana 
Cl 1TIAS 
~adual ( \nias do Araguan - l lt h;ma 
CA LCOENE 
Escola Estadual Prnl0 Silvi(l Elilu de I. ~anil" 

l 'dmua 
Ai\IAPAIU 
Escola Estadual t>ror Maria llclcna C'01deiro -I 'dJ;um 
AMAP,Í. 
~ndual Vida! dt: Negreiros- Urttana 
1>.\ OIVULGACÃO Df: I'ROI'OSTAS 

a) Os candidatos deverão percorrer todo o ..::stad\1. 
vtsit:tndo as escola inscritas na comissão eleitoral para 
f..'Xpbnarcm suas metas c projetos 

I)A I'ARTICIPACÃO OA C LASSE 
-ESTlJHANTIL 

b) O Processo EtchOftl. de Eleições diretas. que in.' n l;,\:-. 

utiitt:u tem l'f'mtO princip:thncta~ c.Jcmocnuizar ao nttt'<imu a 
panictpaçào Estudant il em Geral na rscolha de set" 
representante!> 

c) 1.:. \cluindo c prevenindo o inlil:ramcmo de grupo~ 
tsoladdO) de vulgos Estudantes · 

OAS INFOR!\IACÕES AIJICIONAIS 
d) Quaisquer iilfomtações poderão ser prestadas. nu~ 

campus ''·' UNIVERSIDADe fE I)ERAI. DO A.VIAI'·\ -
l !l\ IFAP. em hor~rio das 14 .;o i:S 17 00 11 curso <h: 
Educação Ant:.tica ano % 

.!JASicADO E!\1 LEI CONSTITUCIONAl. 
F'EI>ERAI. 

O processo a ser realizado é baseado no Art. 5", 
XVII !In CONSTITUIÇÃO FEI)ERAL BRASILEII!A. 

Macapá· AJ>, 02 Jc Jaqeiro de I 997 

f,A-;"'rw... 0J•/}nJ.l_.#v\ .'-lfl~ J/. c;p. 
· MAIKON RICHARDSON MARTINS l)i\ SILVA 

t•rcsh.lente dn Comissão eleitoral 
r\luno Cuno Ed. AI1Íslic'a / Unifap 96. 

AS..'lOCIAÇÃO DE M:JRAOORES DA. CO!>aJNllJADE IJE SÃO 

~1li\M:TSCO CO COilAÇ-~/ AJot:SFC -

A Asscc iaçoo de moradores da Carunidade 

de são Francisco do Coração-Mt:SFC, fundada ' 

no di a 25 -01/96, Const.it-u:i--se de una soc.ieda 

de civil, de direto privado, de caráter can.:

nitári o e filantrópico, sem fins lucrativos , 

de personalidade jurÍdica distinta de seus sg 
cios, pessoas risicas e jurldicas, proprie~ 

rios e locatários residente no bairro do 

20 

Coração I, do !otJrúdpio de i'Bcapá, Estado do 

hmpá .. A Associação dos morapores da Ccmni~ 

de de são Francisco do Coração, será coos~ 

tulda una Diretoria cooposta por Presidente ; 

Vice-Presidente , 12 Secretário, 2• Secretário 

1 2 Tesoureiro, 22 'l'esoureiro , Diretor Social 

Diretor de Esportes, Diretor Cultural, elei -

tos em Asserrbl éia Geral, dentro os menores 

de 16 anos, em pleno gozo de seus diretos so-

ciais, can maudato de dois(2) anos, podendo ' 

ser reeleitos. O presente Estatudo só poderá 

ser reformados no todo ou em partes, por deli

beração dos rrenbros da Asserri:>léia Geral Extl"§; 
. ' ordinari.OOJente , especlficOOJente convocadas 

para est.e fim. A dissolução da Associação ~ 

dará por decisão da unanimidade de seus rnem -

bros, especialmente convocadas para este fim

Eln_ caso de dissolução seu patrim5nio se reve.!:_ 

terá em bcncrtci.os de outras entidades regis -

tr-ddas no Conselho Nacional de Serviço Social 

CNSS . O presente Estat-uto Social aprovado no 

dia 31.03/96, em Í\ssclltlléia Geral, será l.illça-j 

do no Olário Oficial do Estado do Amapá e' 

rcgistr-cJ.clo no r.artÓrio de Pessoas JurÍdicas 

en tra em vigor na data de sua aprovação-Macapá 

31 de 'março de 1996 
... 4 .. ~ 

• ' : <L'c.6 ~ ·'r. .. ~'-'·~o.' u.u....:.'-"'·.:.'~-c::"c.·;.tf.d'::<J.<--J:..s.t<:'-''""'"'-~)'-'"'-'""'~ c,..--
BENEOI'Iú MANOEL DE S .FlEXA(Pill'SillENI'E) 

Prefeituras, Câmaras e 
Órgãos Municipais 

Câmara Municipal 
de Santana 

CONCURSO P0BLJCU 

EDITAL N!1 oôJt96.:..~ooR!>~'..w:HHS 
O Coordenador de Administraçào~~,USDl 

do das a tribuiçÕes que lhe são conferidas pelo 
con trato individual de trabalho de 07/10/95 . 

RESOLVE: 

OI- CONVOCAR os candidatos constantes 
do ANEXO J , a p rovados no Concurso PÚblico n!? 001/ 
95 , destinado ao provimento de Cargos do Grupo de 
Atividade de Nível Hêdio-CÓdigó CMS- r•/H 300 : Agen 
te Admin istrativo e Técnico Le gislativo , de acor 
do com o Edital nQ 001 /95- CMS de 17 de julho .i;; 
199S , 

02- Fl XAR local , período e horário par a 
~prc scntaçio d os candidatos: 

LOCAL: Prêdio da Câmara ~IJnicipal de San 
t ana. 

f'ERfODO: 24/i 2/96 a Jl/12/96 

IIORÁRIO : 08:00 as IJ:JO Horas . 

03- ESCLARECER que o não compar ecimen 
t o do candidato no prêdio e horário estabeleci 
do neste Ed ital, implicará na DESlSTENCTA auto 
mÁtica do Concurso . -

0 4- 1 NFORMA.R que os candidat os devem com 
par ecer munidos dos documentos(original e xe~J. 
Carteira de ldentidade; CPF; C;;r teira PJS/PASEJ'; 

1

1
TÍtulo de Eleitor; Comprovantes de Votação! 3 ~~ 
tos JX4 ; Certificado de Reservista ; Certidao de 
Nascimento dos Filhos ; Certidão d e Casanento ; Cem 
provante de Escolaridade; Carteira de SaÚde o-;i 
Atestado Médico .\dmissional e J dentida de Sangu_! 
nea. 

ANEXO 1 

GRUPO ATIVJ DADE DE NÍVEL M&liG-CÕDIGO. 
CMS-NM 300. 

CLI...SS . 
03 
04 
os 
06 
07 
OJ 
04 
03 

KH! 110 CA!mllJUO .. CIJ. liDI:I.INIL 
VALDECl MONTEiRO AG. ADM 
TEDF11.0 JIIAs 0.1. Sll.VA .AG . ADM 

S .NmOO AG.ADM 
AG . ADM 

'AIID AG.ADM 
.FCNSIDI. TEC.uEG 

• V TEC.LEG 
• ..GOM'S DATIL 

ze r o -de f996. 


	

