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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 
LEIS 

LEI N° oan DE 19 DE JANEIRO DE 2005 

Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Estado paro o exerclcio financeiro de 
2005. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, 

Faço so.ber que o Assembléia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do art. 107 do Constituição Estadual, sanciono o 
seguinte Lei: 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 1 a Esta Lei estima a recelta e fixa a despesa do Estado para 
o exerclclo financeiro de 2005, compreendendo: 

I . o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, seus 
Fundos. órgãos e Entidades da AdmlniStraçao Publica Estadual direta c 
Indireta, Inclusive Fundações lnstlluldas e mantidas pelo Poder Público: 

11 • o Orçamento da Seguridade Social. abrangendo todas as 
Entidades e órgãos a ele vinculados. da Adm1nlstraçao Pública Estadual direta 
e Indireta, l>em como os Fundos e Fundações Instituídas e mantidas pelo 
Poder Pübllco; e 

111 • o Orçamento de Investimento das Empresas cm que o 
Estado, direta ou Indiretamente, detém a maioria do capital social com direito 
a voto. 

SEÇÃO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 2° A Receita Total é estimada em valor~s Iguais a R$ 
1.316.732.372,00 (Hum DUMo, Trezentos e Dezesseis MUhões, Setecentos e 
Trtnta e Dois Mtl, Trezentos e Setenta e Dois Reais). 

Parágrafo ünico. Incluem-se no total refertdo neste Artigo os 
recursos próprtos das Autarquias e Fundações, class!Ocados como Recursos 
de Outras Fontes. 

Art. 3° A Receita será arrecadada nos termos da legislação 
vigente e das especificações constantes dos quadros lnlt:grantes desta Lei, 
observado o seguinte desdobramento: 

RSI ,OO 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES 

RECURSOS DO RECURSO-S DE 
TOTAL 

TESOURO OUTRAS FONTES 

1 -RECEITAS CORRENTES 1.28P18.316 108.545.914 1.m.~§4.2~o 

Receila T ributárla 230.026.963. 731 .549 230.758.512 

Receilas de Contribuições 25.33t.745 25.331 745 

Receita Patrimonial 7.568.725 26.660.004 34.248.729 
Receita Agropecuária 54.717 54.717 

Receita Industrial 101.126 10t126 
Receita de Serviços 323.715 1364.628 1.688.343 

Transferências Corren1es 1.042.563.605 28.524.462 1.071.088 067 

Outras Receitas 2.835.308 25.757.683 28.592.99t 

Correntes 

2- RECEITAS DE CAPITAL 196.251 79.324.344 ~ 
Operações de Crédito 34 288.616 34.288.616 
AliEillação de Bens 196.251 196.251 
T ransferênclas de Capllal 45.035.728 45.035.728 

3- DEDUÇ0ES DA RECEITA 

CORRENTE ·1~oÜ2.~3 ·154.652.453 
Dedução para FUNDEF ·21.989.059 ·21.989.059 

da Receita Tributária 

Dedução para FUNDEF ·132.663.394 ·132.663.394 
da· Receita de Transferências 

Correntes - ·-----
RECEITA TOTAL 1.128.862.114 187.870.258 1.316.732.372 

Art. o4° A Despesa Total é llxada em R$ 1.316.732.372.00 (llum 
Bllhào. Trezentos e Dezesseis MUhOes. Setecentos e Ttinta c Dois Mil. 
Trezentos e Setenta e Dois Reais). 

I · no Orçamento Fiscal, em R$ l.049.012.686,00 (Hum Bilhão. 
Quarenta e Nove Milhões, Doze Mil. Seiscentos e Oitenta e Seis Reais); 

11 · no Orçamento da Seguridade Social. em R$ 267.719.686.00 
(Du7.entos e Sessenta e Sete Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Seiscentos e 
Oitenta e Sets Reais). 

Art. 5° VETADO. 

§ t• lntegrd.m o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias a 
- conta do Tesouro do Estado destinadas a transferências às Empresas a título 

de subscrição de açõ~. subvenção econômica e conlribu!ção corrente. 

§ 2• integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade 
Social. conforme vinculo tnsutuclonal de cada uma das Entidades. as dotações 
orçament.ârtas a conta do Tesouro do Estad,o destinadas iJ transferênrins para 
as Fundações e Autarquias. 

SEÇÃO lli 
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS 
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Ag:icultura: r auto Leite de Mendonça 
Cnmunicaç!o: Marcrlo lgn:icio d a Roza 
Ci!ncia c Tccnologi3: Jos~ Maria da Silva 
EducoçGo: Josf Adauto Santos Ditcneourt 
Rc:cci13 ést3tlual: Rubens Orlando de Minnda l'inlo 
(ndustria c Comercio~ Celso Al\"es C:'u~t.l ido t.le Dtus 
lnfra.Estrutura: Alcir F'l~u rtra Matos 
Meio Ambiente: Idn:.ldo dr An\·e:t.lo Souz:t 

l'lnucjamcnto, On;amcnto e Tesouro: Jur:wtl il tios S.::mtos Juarez 
5auoe: u •uon J osé Ta\'arcs 
Seg,unmça: AntUnlo J o.st Silva So:ues 
Setrap: Odlv~l Montcrroz.o Leite 

TrilbJlho c Ernprecndcdmismo. M::~ria Auési:t Nunes 
Turismo: F'tim~ Lúcia l'claes 
Mobi l it.1Ç~O Social: Marl:t de Nazaré Farias do Nascimento 

AIJMINISTRAÇÀO INllmETA E ÓRG.-i.OS VINCULADOS 
Adlp: Jo:sé de Ril.larnu Oliveir a Quintas 
AFAP: Ana 1\la.rill de Pauln Pinhtlro Buctsst~ rt 
1\mpn:\': Sérgio Jml Mcne:-Les de Olive ira 
·CAP: Lutla Brito Grunho 
Cefom: Maria Goro ti• da Silva e Sousa 
Copcn: 0 LIIfldc d:u Ntns Duarte Dion di 
ODL: Rui Sebutilo Cruz Mo.-.._. 
DGPC: Sandra de F' tima Dantas 
Delt3n: \Yagner Fn&a llatida tlc J esus (Intrrlno) 
Oiagro: Rainn1ncJo ~la~alhA es $Qn10s 
feria : IU d a ncglna lhliciro de Souu 
Fundccup: f\lanoc l Dispo Corr~a 
Hcn'I03p: Ju \·anc te Amoras Th·ora :\linnda 
IEPA: Aucõnio Carlos da Silva Fulas 
IPEM: Alei r M<~y Sampaio 
Jucap: Picrrc Alcohunbrc 
Laccn: Elz.> Lop" da Silva 
Pcscop: GuarabichtJba Martins Ferreira 
Procon: Ru1.o de J t sus Pontes da Silva 
l'rodap: Fernando Antonio Hora J\·lentze:.s 
llOM: Carlos Luiz l'erelra 1\hrqucs 
Rur.1p: José Flort' nço Corrêa de M11tos 
Terrap: \'.1ulo Céur d• SilvA Gonçalves 

SOCIEDADES DE ECO:"OM IA MISTA 
CacS-3: Rulmunllo Nonato da Silva Pires 
CEA: Arnaldo dos Santos Filho 
Gasap: Itobhio Alcixo Anschuo Nobrr 
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Chefe da Divisao Administrativa 
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Antônio Carlos Rosa da Silva 
Chefe da Divisão de Comercialização 

Membro da AmO- Associaç.Ao Brasileira de Imprtnsas Oficiais 
Srdc: Rodovia IlR I S6 Km 2, N' 0095 -Jardim ~ Hrreo do RURAP Mocapâ-AP 
CEP: 68.909-970 
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E·mail: impn.:.nsa@scall.up.gov.hr 

PRECOS DE ASSI="'A TUilAS 
ORDEM ASSINATIIRA •. I __ 31\•IESES ----6 MESI:S 12 MESES 

: I OI Assinatura 75,00 150,00 JO~.~~ 1 
: I 02 Asdntura c/ remeu ::a postal ·~~ºº--·~&!,. __ 2.~t9.L..J 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A S EREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SEriÀO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12em DE lARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26cm DE LARGURA NO CASO DE 
BALANÇO. TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exallplar .................................................. ------- -· ···-·····--····· .............................. , ..... .......................... R$ 2,00 
Exemplor AtrOSOdo ........................................................... .. ............................................................. .. RS 3,00 

rJU-:ÇOS DE I'UDLICAÇ0ES 
CentímdJO composlO em lauda p:tdrào ................... .. ... .................... ..... .... ..................... ... ........... RS S,SO 
Centilllttro par,, compor ............................................. ~-· ·······-.................... ................................ RS 8.00 
Pó~in3 exelusiva. ................................ - ........................................................................................ RS 430,00 
Proclanu de Casamento ...................... .. ------------------·-·····-································· .. ······················RS SO,OO 

/\o nfo rc$crva·se o direito de recusar a publicação de malérias apn.:sentada.o;: em d~-sacou.lo com !'Uas 

normas. 

I!ORÁIUO DE ATENDIMEI>TO 
Das: 07:30 às 12:00 c Das: 14:30 ãs 18:00 horns 

Art. 6° A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas 
é flxada em R$ 125.558.979.00 [Cento e VInte c Cinco Milhões, Quinhentos c 
Cinqüenta e Oito Mil. Novecentos e Setenta e Nove Reais). c a Receita em Igual 
valor, apresenta o seguinte desdobramento: 
----------------------------------------------
-;--=:::-::-:c=::-::-:::-:::-:::-=:-=:-:-:-::-=-=-::--=-:::::-::-=-::----- -. -- - _B_$ _ _)_.QQ_ 
1- RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO 13.050.000 
11- RECURSOS PRÓPRIOS 112.508.979 
----- -. IQT A _L_ .• ••• . , ______________ 1:.::2:.::.5-:.::.5-=.;58'-'-.9::.:7-=...9 

SEÇÃO IV 
DOS PREÇOS 

Art. 7° As dotações orçamcntarlas cons tantes desta Lt:i e dos 
quadros que a Integram, estão cxprcss~s a preços de m"io de 2004. 

SEÇÃO V 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

Art. 8° Ftca o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos 
Suplementares, transposlçilo, remanejamento ou transfert:ncia de recursos de 
uma categoria de prograrnaçào p:u·a outra ou de um órgão para outro. com a 
finalidade de atender lnsuficl~ncla nas dotações orçamcntãrias a te o limite de 
25% [Vinte e Cinco pontos percentuais) do total da despesa f1Xada nesta J.ei. 
em conformidade com o artigo 43 da Lct Federal n• 4.320, de 17 de março ele 
1964. 

Parágrafo único. A autorização de que trata o -capul- deste arUgo 
não onemrã o limite nele previsto quando desUnado a: 

I suprir lnsuficl~ncla nas dotações com pessoal e encargos 
sociais, bem como despesas com precatórios judidãrios c despesas de 
exercidos anteriores; 

2 - destinados a suprir despesas com as transferências 
consUtucionaJs aos munlciplos; 

3 - à Conta de recursos provenientes de Transferências de 
Convênios negociados com órgãos Federais c lntcmactonats: 

4 • clcstlnados a suprir dotações com encargos c amortlzaçi\o das 
dividas Internas e cxtemns: 

5 - suplementar dotações orçamentárias dos Hecursos Próprios 
das Autarquias e Fundações, conforme previs to no Item 11, 111, do Parágrafo 1•. 
do artigo 43. da Lei n• 4.320. de 17 de março de 1964. 

SEÇÃO VI 
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Art. 9° É o Poder Executivo autorizado a rcali7.ar Operações de 
Crédito. Jnclusivc por antecipação dn n.ccc Hn. observando os limites c 
condições fiXadas pelo Senado Federal. 

SEÇÃO VU 
DI SPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Os Quadros de Detalhamento da Despesa QDD. 
referentes aos Poderes Executivo, Lcgls1allvo c Judiciário c do Ministétio 
Público. serão aprovados por a tos do Governador do Estado e dos respccl i vos 
Presidentes. 

§ 1• Quando se tratar de alteraç:'\o da clotaç;~o orçamenlúlia. os 
poderes deverão encaminhar a solicitação de Crédito ao Governo do Estado 
para as providénclas cabivcls, de acordo com os artigos 119. Inciso XI II. art. 
176. ela Constllulçáo Estadual c ar\. 42, da Lei n• 4320, de 17/03/64. 

§ 2• Os Quadro de Detalhamento da Despesa deverão ser 
publicados no Diário Oficial e encaminhados ao órgão competente do Poder 
Executivo para consolidação do Orçamento. 

2005. 
Art. 11. Esta Lei enlm em vigor a patt ir de 19 dt; janeiro de 

Macapá, 19 de janeiro de 2005 

~ 

ANTÓNI WALDEZ ~ ~s1t1íA 
Governador 

I 

MENSAGENS 

MENSAGEM N° 001/05 - GEA 

VETO PARcrAL. AO PROJETO DE LEI. W 0019/04- GEA 

Senhor Presidente: 

Tenho a elevada honrn de dirigir-me a Vossa Excelência c aos 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa e comunicar que, na 
conformidade do disposto no § t•, do art. 107, da Constituição do Estaria do 
Amapá, vetei parcialmente o Proj eto d~ Lei n° 0019/04 - GEA de iniciativa 
do Poder Execu tivo, !!i!_I!nrlC da redncão final alterada por essa Cas" . em 
especial, no que se refere ao quadro de despesas constante do art. s·. o que 
faço no sentido de restabelecer a integridade do Projeto de inici'!!i.YJJ go 
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Executivo como adrede apresentado que, este sim eu sanciono, pelas 
seguintes razões ligadas á inconstitucionalidade c, ainda, porque contrãrio 
ao interesse púbico. 

BAZÕES DO VETQ: . 

Destaco, de inicio, que a redação fLIUl! que me veio, deveria ter 
sido redigida de modo a situar em separado e/ou adicionalmente, todos os 
textos onde incidiram llS contrapropostas pretendidas, acompanhadas de 
suas justificações. 

Não apenas por norma de boa técnica legislativa, campo em 
que não ouso doutrinar para W. Exas., mas~ que lenho prazo exíguo para 
estudo, diligencias e composição de dezenas de projetos de lei que essa 
proficua- Casa me encaminha, sendo dificil garimpar tais alterações c, 
sobretudo, as razões que as ditaram, mas que não me vieram. 

A falta do especificação, sou forçado a partir twnbém paro a 
generalização e dizer-lhes que, no geral, por falta das mencionadas 
justificativas, sanciono e ratifico o texto do projeto como orl&lzlarlamente 
encamlDhdo a caaa Ouatre Caaa, pelo Executivo. 

Ao mesmo tempo VETO (no conjunto do projeto, como veto 
parci.'\1, pois) as alterações feitas por essa Casa no aludido projetD, em 
especial, quanto ao quadro de despesas do art. s•, que foi objeto de 
oltcração por essa Casa pua, cxcluaiY&mente, aumentar aa dotaç6ea 
orçameatidaa deatlaadu l Auemblila l.cglalat1Y&, Trlloaaal ele Cont.u, 
Tdbuaal de J'uatlça e lllnlatédo Público, c que se apresenta contnirio ao 

Plano Plurianual e ao estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
afrontando normas da Constituiçãõ Federal, conforme passo a demonstrar. 

As leis orçamentárias possuem processo legislativo próprio e 
que, muito embora, recepcioncm emendas parlamentares, na forma do art. 
166, § 2" da Constituição Federal, devem, necessariamente, obedecer a 
algumas regras c cxigcncias que a própria Constituição impõe, expressas no 
mesmo artigo 166, mas em toda a extensão de seu § 3", conforme segue 
abaixo: 

"Art. 166. ( ......................... ) 
§ 3. • Aa emendu ao Projeto ele Lei do 
orçameato anual ou aos projetos que o 
modifiquem aomente podem aer aprondaa 
caao: · 
I acjam compatiftla com o Plano 
Pluriaaual e com a Lei de Dlretrl&ea 
Orçameatidaa; 
11 • lDcllquem oa rcc111110a oeoeaairloa, 
admltldoa apeou oa provealeatee de 
aaulaçio ele deapeaa, excluldos as que 
incidam sobre: 
ai dotações para pessoal c seus encargos; 
b) serviço da divida; 
c) transferências tributárias constitucionais 
para Estados, Municipios e o Distnto Federal; 
ou 
111 • sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de 
lei." 

1\3 inconstitucionalidades c mesmo incompatibilidades com as 
determinações decorrentes da Carta Magna, se apresentam pelos seguintes 
aspectos: 

li A altera9io por anulaçio de deapeaa aio foi objeto 
de emenda parlameatar, fado.do a 4eterm1Daçio do caput elo art. 166 
daCF/88. 

A participação do Poder Legislativo ao procesao de di$cussio e 
votação do orçamento ocorre por meio de emendas, mas sujeitas é8 
restrições impostas pelos incisos I, li em do§ 3" do artigo 166 da CP/88. 

As alterações aplicadas ã Lei Orçamentária fonun rcali1.adu 
através do Parecer n• 0042/04- COF/AL, que recebeu, na verdade, 04 
(quatro) pedidos de ltmeadu Parlamentarea, das quais, somente a de n• 
004/04 - AL, de autoria do Deputado Dalto Martins, foi aeoUúda, que se 
apresentou como emenda de texto, não apresentando qualquer alteração de 
natureza financeira, conforme pauta de votação da a• Sessão Extraordinária 
dessa Casa, ocorrida no dia 29 de dezembro de 2004. 

lU alterações ao orçamento advindas do Parecer n• 0042/04-
COF/AL, que Importaram em aumeato du dotaç6ea orçamaatúlu 
deatlDadu l Aaaemb1él.a LecJ.alaUY&, Tdb1Ulal de Coat.u, Trlbuaal de 
J'uatiça e IWAiatérlo Público mediante anulações de despesa de unidades 
orçamentárias do Poder Executivo, não ocorreram por Emendas 
Parlamentares, mas, por ato de mera liberalidade do relator, que utilizou o 
argumento de •compatibilizar as dotações da Lei Orçamentária Anual de 
acordo com os percentuais fixados no art. 1 O da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias". 

Vé·sc, de logo, portanto, que a alteração ora vetada e que se 
refletiu no quadro de despesa do art. s·. não decorrcu de Emenda 
Parlamentar, na forma constitucionalmente permitida, rna.s de ato 
unilate.ral do ilustre relator do Parecer Legislativo, situação que, por si, se 
basta à prova da inconstitucionalidade das alterações impostas ao quadro 
de despesas do art. s•, vedada pelo caput do art. 166, §§ 2" e 3" da 
Constituição Federal. 

21 A uulaçio de deapeaa alo 6 oompatiYal com o Pluo 
Plarlanual a aem com a l.cl ele D.l.retdRa Orçamentárlaa.. 

o que é Plano Plurianual? t .. Lei que estabelece de ronna 
regionalizada as tUrotriaa, olojct1Yoa e mctu da ad~Jliniatraçáo pública 
estadual para as despesas de capital e outras delllll decorrentes e para as 
relativas aos prokramas de duração continuada. 

Por ora, está estabelecido no Plano Plurianual, através da Lei 
Eatadual n• 0783, de 19 de dezembro de 2003, o fortaleclmepto da h:úra· 
eatrutun como o primeiro de seus macro-objetivos; repercussão 
conseqüente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dcflnido no artigo 2". 
inciso UI da Lei Estadual n• 0846, de 20 de julho de 2004, que definiu a 
úúra .. ~tura co01o uma daa pri.Aclpala prioridade• ela aclmlaistraçlo 
pC.bUca estadual, e que teri precedliocla na alocaçlo de recursoa. 

As despesas alteradas (e, portanto, anuladas) no texto 
aprovado pela 1\ssembléia Legislativa, para reforço daa dotaçõea doa 
Poderea, aplicaram-se, em cerca de 98%, sobre a destinação ~rç.am_entária 
dos órgãos de responsabilidade pelos programas de uwestimcnto, 
infraestrUtura, de políticas de m<;lúslria e de outras atiVIdades econômicas 
do Estado, com grave comprometimento das atividades dos órgãos e d~s 
ações e programas de Oovemo - SEINF, SETRAP c SEICOM ·, nas qurus 
estão os programas defuúdos como prioritàrios pelo PPA c pela LDO. 

A inconstitucionalidade se apresenta, também aqui, porque n 
Alteração realizada na Lei Orçamentária Anuo! confronta, de forma 
inusitada, as prioridades c principais metas definidas pelo PPA e pela !.DO 
agredindo, substancialmente, o dispositivo contido, especificamente, no art. 
166, § 3•, inciso I da Constituição Federal. 

Não fosse só este falo, há evidente erro de cãlculo em relação ã 
estipulação da Reserva de Contingencia, senão vejamos: 

e; que, na forma prev>sta no an. s·. inciso m, da Lel de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) -que tem narurcz.a 
constitucional- c/c com o art. 19, § 1" da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(Lei Eatadual n• 0846 de 20 de julho de 2004), a R.eaerva de CoatlP&êocia 
nio pode aer búcrlor a 1% (um por ceato) lia Receita Correote LiquidL 

Ora, se a Receita Corrente Uquida pcnaz o montante de R$ 
1.157,284.862,00 (um bllUo, eeato e eloqllenta e aete mUhõea, 
du&eatoa e olteata c quatro mU e oltoceatoa e aesaenta e doia rew), 
1% sobre esse valor não pode resultar noutro montante que não seja! 

portanto, R$ 11.572,848,00 (oaa mllh6ea, qulnheatoa e aetea ta e doia 
mU a oltoeaatoa e quarenta • oito reala). 

Neste sentido, a alteração realizada pelo Poder Legislativo fiXou 
a Reserva de Contingência em R$ 11.149.295,00 (oaze mUhõea, eeato e 
quarenta a DOYe mU, clu:oentoa e ooveata a elDco reaJa), o que representa 
0,96% (zero virpl.a noventa e aela por eeoto) da Receita Correate 
Llqulda, montante inferior à determinação IC$1al. 

E tal erro de câlculo é fato, já que 1% (um por cento) da 
Rcce.ita Corrente Líquida para a Reserva de Contingéncia, como já 
mencionado, é de R$ 11.572, 848(o...e mUhõea, qui.Aheatoa e acteota e 
doia mU e oltoecntoa e quareota e oito raala), valor que sempre esteve 
garantido pelo Projeto de Lei originnlmente encaminhado pelo Poder 
Executivo, que destinou ã Resc:rva de Conlingencia, o valor de R$ 
11.592.480,00 (onse mUh6ea, 'lulobentoa o aoventa e doia mil, 
quatroceatoa e olteata realal. 

3) A anulaçlo de dcapeaa aão ó compatível com a 
eatrut1ara do PPA a da Lei Orçameatária. 

Eata inconstirucionalidadc está expressa na redação do an. 
166, § 3•, inciso li da Constituição Federal, porque a Le1 Orçamentária 
Anual se tradU% em peça de exct:uçõ.o, com detolhamento dos programas 
constantes da programação de governo, em ações especificas malerialiT.adas 
nos projetos/atividades/operações especiais, e por elas compostas. A 
anulação da despesa realizad 1 pela As:Jemblda Legislativa deveria 
expressar, de formajusliiicada e fundamentada, de onde sairiam os volorcs 
para formação do reforço do repaaae aoa Podcrea, e tol acontece. porque 
o modelo de planejamento e orçamento adotado no Brasü se fundamenta na 
al.aboraçio ele procramu que identificam aa flllallddea dos gaatoa; e 
neste sentido que toda alteração orçamentária deve dar-se de forma 
criteriosa, o que, in CllSU, não aco~leceu. 

É que, em se trutanco de Lei Orçamentária Anual, portanto, lei 
de execução especifica, as alterações deveriam, então, ter indicado o 
programa, as a<,.'Ões, as fontes e categorias de çastos. com clara avaliação de 
impacto na programação estabel~cida pelo Poder Executivo. 

Assim não fazendo t• legislador, e com eventuol, concordância 
às altemçõcs, o Poder Executivo estaria assummdo a responsabilidade por 
decisões que são inerentes à Em•:nda Parlamentar e, portanto, ao Processo 
Legislativo. 

Apenas para fms ele ilustração, o Executivo estaria com a 
responsabilidade de indicar de onde sairiam os recursos que o Legislativo ê 
que deveria ter informado, quando realizou as alterações. Da forma como 
me veio, o Executivo é quem está obrigado a estabelecer o ônus cujas 
dotações seriam integralmente canceladas. 

41 Da lncoerêacla em rclaçlo l LDO, em face dos 
percentuala apzovadoa e aoa Vlllorea ..,;postoa oa LOA. 

As alterações realizadas pelo Poder Legislativo representam um 
impacto finanoeiro de cerca de R$ 20.443.185,00 (Yiat., milhões, 
qu.UOecatoa e quareab. e bêa mU, eeato c oitenta c ebaco realsl do 
Orçamento do Poder Executivo, oom grave repercussão sobre os projetos de 

investimentos prioritãrios do Estado, na forma preVIsta no PPA e na LDO, 
bem como, sobre a Reserva de Contingéncin. 

O aumento dos va!Dres de repasse dos Poderes se deu, no 
seRUintc montante: 



Macapá, 19.01.2005 Pág. 4 

O orçamento aprovado pela Assembléia apresenta distorções, 
em relação ao Projeto de Lei encaminhado pelo El<ccutivo e, em relação ã 
LDO, nos seguintes percentuais e valores: 

"' .. ~'f.-~ 1 1 L<~1o . ORalo 
. % R$ "' R$ 

ASSEMOLEIA .... 5l.10t.A11 '" II.N1.114 l.EGISLAlCVA 

TRIBUNAL DE 
2,5 27.010.113 2,1 27.72U41 

CONTAS 

l'RlBUNAL DE 

'"' 01.310.234 &,115 70.111.1N JUSliÇA 

MINIST~RIO 
>.S l7.l2UIO 3,7 :. IMI..In PÚBLICO 

TOTA L 17,<3 111.750.511 , .... 1K.74t.572 

Como se observn, não aconteceu nem mesmo o objetivo de 
compatibilizar o Orçamento Anual aos percentuais do art. 10 da Lei de 
Diretrizes Orçamcntãrias, como pretendeu o Relator no Parecer 0042/04 -
COF f AL, c que lhe serviu como justificativa. 

A diferença de R$ 20.443.185,00 representa o aumento de 
1,97% da Rcdnç.ão Final aprovada nessa Augusta Casa, em relação ao 
Projeto de Lei originalmente encaminhado pelo Poder Executivo. 

Por todos estes pontos de inconstitucionalidade, silvo-me do 
veto-parcial , portanto, com o objetivo de rc:<tabelecer a versão original 
partida do Executivo. 

J á ficou demonstrado que as alterações feitas na Redação 
Final, afrontam preceitos da Constituição Federal, repetidos na 
Constituição Estadual, sem ser matéria res idual e autõnoma desta, ante o 
disposto nos artigos 166, § 3°, incisos I, 11 e III, da Carta Magna, no tocante 
a sujeição às dirctriY..cs orç-amcntârias e ao Plano Plurianual, assim como, à 
indispcnsávc:l . indicação de •recursos necessários• e específicos para 
enfrentar eventuais alterações modificativas - dado que essas 'diretrizes 
necessariamente se refletem nos orçamentos nnuais. Regras repetidas na 
Constituição Estadual, nos seus artigos 175, § 7" e 176 § 3•, incisos l, 11 e 
111. 

Não· há justiça setorial, corporativa. Não é à toa que seu 
símbolo é uma balança. Resultará sempre.- na prãtica, de u ma comparação 
entre ideais possíveis. 

A justiça, na sua versão real, há de funcionar, mesmo, como 
uma balança. Ela consiste em tratar desigualmente seres desiguais, mas !E, 
medida de suas desigualdades. E essa medida é que impõe a 
COMPARAÇÃO. 

Não podemos sonhar com a j ustiça para nós mesmos, 
ilusoriamente, ainda que i soladamente putlC:ssemos merecer tais alivias. 
Sobretudo, ineficazes em médio prazo, porque esse carma de indiferença 
social vol t:c:"U'á contra nós e nossos fllhos. Não importa o aprovdtacioniamo 
do fato ilusório de que nós é que fazemos as leis e que possamos, no papel, 
dirigi-las para onde quisermos. Pois quem faz a verdadeira lei são os fatos. 
Estes, cstrangulantes, asfixiantes, na média das situações do povo. 

Sabiamente a lei vem evolu indo para evitar tais desvios e 
desnaturaçõcs, o que faz do assW'lto não mais só um conceilual de j ustiça, 
mas, mesmo, de constitucionalidade e legalidade, quando confere ao Poder 
Executivo (afmal vivemos numa República Presidencialista) o poder único e 
exclusivo da JNICIATNA de projetos de lei que disponham sobre Planos 
Plurianuais, Diretrizes Orçamentãrias e Leis Orçamentárias. E isso numa 
Cl\deia hierarquizada c conseqüente pela qual, es tas ú ltimas, não pode m 
lcsionar as Diretrizes traçadas e, por sua vez, as Diretrizes, mesmo quando 
mudadas na época própria, não podem extrapolar os primeiros, ou seja, os 
Planos Plurianuais. Sempre no sentido, não de aprisionar n criatividade dos 
legisladores c administradores, mas para evitar uma antiga tendência que 
antes existia, pela qual ninguém levava a sério qualquer "Plano' e, pela 
qual, até humoristicamente 'Orçamento' era ·definido como •a METADI:: do 
que se vai gastar'. 

DII'~~A RE,_o~çr~~ f'i'l~f · ~F,~~ç~ . D!f7~~A 
% 

0,52 

0,10 

0,20 

0,20 

t.02 

R$ ,. RS .. R$ ,. R$ 

I.&U.l4& U2 17.ll6AOI 1,lol 1t..22J.J92 0,12 1.'*4.744 

711.071 :1.14 11.UO,Mil 0,14 1.010.401 0,04 3&4.328 

1.6M..K4 6,74 72.l10.2l0 0,21 ~.000.000 I;I,Oi 1.304.0:141 

t..tu.nr 3,7 3USU73 0,2 1.1)2.717 • o 
t.III.077 ,,. 207.1U.7h 1 ,<7 20.443.111 .... 10"'""'.101 

As alterações realizadas por esta Cas..'\ de: Leis gcrrun stria:J 
lesões no equilibrio da média do atendimento às necessidades globais. 

Não se trata somente de um conceito de justiça, mas de 
constitucionalidade e legalidade, que me impele a vetar a s alterações de 
~edaçã~ .Final_ feitas no projeto originário, pelo aspecto da 
mconstlluctonalidade, para não nos ftxa.nnos só no, üs vezes, fluidico 
conceito de 'conveniência pública' pelo qual, ainda mesmo por ele, tambem 
veto a redação final dada ao Projeto de Lei encaminhado, por que me ê 
devido, constitucionalmente, fazé-lo. 

Ser-me-ia muito •simpãtico, pela harmonia dos Poderes 
nmealh"! _bonomias que me carreassem o agrado daqueles com quem, pcl~ 
!co, eu doVldo as responsabilida des do Poder, visto como um todo, e de quem 
dependo, algumas vezes, em minhas ações de governo. Um todo 
interdependente entre si. 

É como invoco a necessidade dessa contdbuição de todos os 
eminentes senhores legisladores, acima das cores partidárias, pois séria é a 
afetação que sofreriam os setores sociais e de investimentos do governo, se 
este Exec utivo concordasse com a intenção das alterações processadas no . 
projeto primitivo. Que retiraria. ainda que sem querer, verbns das 
prcméncins para satisfazer as necessidades da urgência. Impõe-se a 
conseiencia das prioridades. E, todos sabem, as prioridades se rearrurnam 
nas premCncias. 

Como já mencionei, as inclusões incorporadas lesionan1 o 
interesse público. E, do ponto de vista constitucional e legal, infringem a 
coonestaçâo das Diretrizes, uma vez mudadas, ao Plano Plurianual , 
consoante o art 166, da Constituição Federal, r eprod uzido da mesma fonna , 
na Constituição Estadual. 

Pecam, ainda, pela falta de justificativa e indicação precisa de 
recursos espccificos capazes de enfrentar a alteração das diretrizes, mesmo 
que vista como res ultante do poder de emendar da i\ssemblêia Legislativa. 
Dado que a indic-.J.çiio dessas fontes é expressamente exigida pelo artigo 
166, § 3•, inciso li da Carta Magna, r epetido pelo artiso 176, § 3°, inciso ll 
da Constituição Estadual. 

Em defesa do interesse público e da conveniência 
administrativa, acato o p ronunciamento da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Tesouro, em el<amc do assunto, relativo ils 
alterações pretendidas ao orçamento para 2005, onde se destaca o trauma 
fmanceiro que em eventual sanção ao projeto - se não for pelo projeto 
original -, acarretaria ante outras prioridades c ingerências das açõe" de 
governo. E aduzo que evitar o comprometimento desses setores não se 
enquadra como obstinação perfonnática, mas sim interesse geral de 
desempenho do Estado, que estã acima de qualquer desafio partidãrio, ante 
quem quer que detenha as funções de governo eleito pelo povo. 

Destaque-se ainda que as indicadas infringêncins contidas na 
Redação Final do projeto são-no de porte federativo. Não se trata sequer de 
lesão a normas deixadas ã competência residual legiferante do Estado. 

Foi visto que a lcsii9 se alça sobre as normas orçamentárias 
federativas incorporadas ao texto da Carta Magna, ai onde estã o rcpo~'itório 

COMUNICADO 
Comunicamos a população em geral que a partir do 

dia 14/01/2005, o Diário Oficial do Estado estará 
funcionando na Av. A urino Borges no 103 Bairro São 
Lázaro. 
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de princípios que lastreiam as regras de orpnização de qualquer Estado· 
Membro que, por isso, hão de se limitar a repetir esses parãmetros nas 
suas, assim chamadas, Constituições Estaduais. No caso, e plllll case fim, 
verdadeiras leü orgãnicas despojadas do poder de mudar tais parâmetros, 
em matéria que exige uniformidade. Pelo que as repetem. 

E pelo que a mfringencia originária é li. Constituição Federal e, 
il Vis.ta dela, a inconstitucionalidade. Sobretudo porque estã tratando de 
interesses de alguns dos ?oderes locais que, assun, até suspeitos poderiam 
ficar, na Visão comum, para lhes julgar a efetiva regularidade. 

O que pretendo, e tão somente o restabelecimento dos mesmos 
padrões orçamentários ulicialmente previstos, fn.ttc de prévio e aprofundado 
estudo técnico. ll: notória a situação social e econômica por que passa o 
Estado do Amapá, o que não permite acatarmos as alterações realizadas, 
porque alêm de mconstitucionais, são injustas e desproporcionais. 

Caso contrário seria de cogitar, antes de qualquer coisa, de 
restabelecer por decrete, por exemplo, a proporção mais justa que existia 
entes, entre os salários e o custo de vida. O que se sabe que tambem e 
impossível. 

Não se pode fazer de conta que as crises r~nanceiras cíclicas 
que obrigam a reorientar os recursos públicos para fins sociais e de pressão 
contingencial, não existem. Ou que são coisas de agora. Ou que exista a 
perfeiç.'•o formal no planejamento dos recursos públicos, quando ante 
mau'ria ligada às dificuldades de gestão da coisa pública perante o 
crescimento e compleltificação da.'l carências populares. 

Esllls sim, complexas, profundas, sérias, pnonzaveJ!I e 
multúacctárias, que esboroam planos racionais e setorirus de aplicação, 
como demonstrado, inclusjve na area federal, mulatis mutandi. 

l'or estas razões, Yeto puc:lalmeate o Projeto de Lei 
mencionado, no sentido de restabelecer a redação primitiva do projeto 
originário de Orçamento Anual para o ano de 2005, e dele excluir as 
alterações não justificadas processadas pela Redação Final a ele relativa, 
em cspecílll o quadro de despesas constante do art. s•, para o que peço a 
compreensão e a acolhida de Vossa Excelência e demais Deputados que 
honram essa Asscmbleia Legislativa do Estado. 

Palóc:io do Setct~trl&, 19 da joMiro da Z005 

DECRETOS 

DECRETO N" 0709 DE 18 DE JANEIRO DE 200!5 

O GOVERNADOR DO ESTAI)() DO AJMPÍ., usando das at.J1bulçõcs 
que lhe sào conrcndas pelo artigo 119. Inciso JON. da Constituição do Estado 
do Amapa. c/c o artigo 46. da Lei n• 0338. de 16 de abrtl de 1997. e de acordo 
com a Lei n• 0793. de 31 de dezembro de 2003, 

DECRETA: 

Art. t• Fica Instituída a Gerencta do Projeto • Apoio Social GO 

Cidadão Amopaense no Distrito Fede~. subordinada à Seeret.arla 
Extraordtnàr1n de Governo em Brasllla. com a f~t~aUdade prestar assistência 
social aos c!dadàos amapacnses que se encontram em BrasiUa ou que para ali 
se desloquem a nm de tratar questocs relativas â saúde e a Interesses 
particulares. 

Art zo A Gcrencla do Projeto terá sua vtgencla no período de 
01/01/05 a 31/12/05. 

Art. 3 • Ficam atribui das à Gerência 05 (cinco) gratificações 
temporárias. assim discriminadas: 01 (uma). em nível de cos-2. para o 
Gerente Geral c 04 (quatro). em nlvel de CD5-I. para os Gerentes de Subgrupo 
de Atividades. 

Art. 4 ° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

N.ocopó. 18 

l>ECRETO N" 07 I O DE 18 !>E .JANEIRO !>E Z00!5 

O GOVERNADOR DO ESTAI)() DO AM»Á. usando das a!J1bulç0e$ 
que lhs: sào confer1das pelo artigo 119. lnctso XXJI. da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c o art. 46. da Lei n• 0338, de 16 de abrtl de 1997, e de acordo 
com o Decreto n• 0709 . de 18/ O 1 /05. 

RESOLVE: 

Nomear Maria :Uobcl de Camargo Antonlêto para exercer o cargu 
em coml.ssào de Gerente Geral do Projeto • Apoio Social ao Cidod3o Amopaense 
no Distrito Federal". C6cligo COS-Z. da Secretaria Extraordlnàrla de Governo 
em Bras fila. a conlllr de O 1 de janeiro de 2005. 

Mocapá, 18 de Janeiro de Z005 

DECRETO W 07 li DE l 8 DE J ANE!RO DE Z005 

O GOVERNA[)()R DO ESTADO DO AM.4PÁ. usando da.q alnbuu;fics 
que lhe sao conferidas pelo artigo 1 19, Inciso XXU. da Consutulçào do Estado 
do Arnapã. c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abrtl de 1997, c de acordo 
com o Decreto n• 0709 . de 18 I OI /05. 

RESOLVE: 

Nomear l>anielle Carvalho Fernandes de Arc4Jo para exercer o 
cargo em combsi1o de Gerente de Subgrupo de AUvldadcs do Projeto ·Apoio 
Social ao Cidadão Amapacnse no Distrito Fcduol". Código CDS-1 . da 
Secretaria Exlr:lordínár!a de Governo em Brnsilia, a contar de O I dr Janeiro de 
2005. 

Macapó, 18 de janeiro da Z005 

DECRETO N° 07 I 2 DE I 8 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AIMPÁ. usando das atnbulçOcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, InCiso XXII. da ConsUtulção do Estado 
do Amapã, c/c o art. 46. da Lel n• 0338. de 16 de abnl de 1997, e de acordo 
comoDecreton•0709 ,de 18/01/05. 

RESOLVE: 

Nomear Juarez Andrcz para exercer o cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Apoio Social ao Cidodão 
Amopaense no Distrito Fede~. C6cligo CDS-1. da Secretaria Exlraordinana 
de Governo em Brasilla. a contar de O I de Janeiro de 2005. 

Macopá, 18 de janeiro de Z005 

Governador 

DECRETO N° 07 I 3 DE 18 DE JANEIRO DE Z005 

O GOVERNAI:lOR 00 ESTADO 00 AIMPÁ. usando da:. utnbulções 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da ConsUtulçl'lo do Esllldo 
do Amapá.. c/c o art. 46. da l..eJ n• 0338. de 16 de abril de 1997, c de aconlo 
com o Decreto n• O? 09 . de 18/ O 1 /05. 

RESOLVE: 

Nome<U' RiC<II'do Carvalho Barboso para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto -Apoio Social ao 
Cidodõo Amapacnse no Distrito federal", Código CCS-1. da Secretana 
Extraordl.nArla de Governo em Bras!Ua. a contar de O I de janeiro de 2005. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0714 DE 18 DE .JÁNElRO DE ZOO:I 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ . usando das .\lribuições 
que lhe são confcr1das pelo nrtlgo 119, Inciso JON, da Constituição do Estado 
do Amapd. c/c o artigo 46, da Lei n• 0338, de 16 de abr1l de 1997, e de aconlo 
com a Lei n• 0793. de 3t de deumbro de 2003, • 
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DECRETA: 

Art. 1 a Fica lnslituida a Gerência do Projeto "AcompanhQIJiel\to e 
Avaliação de Projetos Es~ciais na Distrito Federal", subordinada à Secretaria 
Extraordinária de Governo em BrasiUa. 

Art. 2 a A Gerência do Projeto terá sua vigência no período de 
01/0l/Q5 a 31/12/05. · 

Art. 3 • F"lcam atribuídas à Gerência 07 (sete) gratificações 
tcrnporâr1as, assim discriminadas: OI (urna). em nível de CDS-3. para o 
Gerente Geral c 06.(scis). em nível de CDS·2, para os Gerentes de Subgrupo de 
Aliv'idades. 

Art. 4 ° Este Decreto entra em Vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO Na O 71 5 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXll, da Constituição do Estado 
·do Amapá. c/c o art. 46, da Let n• 0338, de 16 de abril de 1997. c de acordo 
com o Decreto n• 0714 , de 18 f O 1 /05. 

RESOLVE: 

Nomear Jorge Nova da Costa Júnior para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Geral do. Projeto "Acompanhamento e Avaliação de 
Projetos Es~clais no Distrito Federal", ·código COS-3, da Secretaria 
Extraordlnâr1a de Governo .em Brasília. a contar de O I de janclro de 2005. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0716 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAOOR DO ESTADO 00 MMPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. e de acordo 
com o Decreto n' 0714 , de 18 I 01 /05, 

R'ESOLVE: 

Nomear Andjei Remus para exercer o cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Atividade;; do Projeto "Acompanhamento e Avaliação de 
Projetos Especiais no Distrito Federal", Código CDS-2. da Sccretatia 
Extraordinária de Governo em Brasilla. a contar de 01 de janeiro de 2005. 

Macapá. 18 de janeiro de 2005 

- DECRETON° 0717 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sao confcrtdas pelo artigo 119, inciso XXII, da ConsUtulçào do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, e de acordo 
com o Decreto n' 0714 , de 18 I O 1/05, 

RESOLVE: 

Nomear T atiana Rúbia Melo Miranda para exercer o cargo em 
comissM de Gerente de Subgrupo_ de AtiVidades do Projeto • Acompanhamento e 
Avaliação de Projetos Especiais na Distrito Federal". Código · CDS-2, da 
Secreta tia Extraordinária de Governo em Brasil!a, a contar de O 1 de janeiro de 
2005: 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0718 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

. O GOVERNAOOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46. da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c de acordo 
com o Decrcton' 0714, de 18/ 01 /05, · 

RESOLVE: 

Nomear Waldir Pre:usse Reis para exercer o cargo em comiss<lo de 
Gerente de Subgrupo de Ativldad~s do Projeto "Acompanhament o e Avaliação de 
Projetos Especiais no Distrito Federal", -Código CDS-2, da Secretarta 
Extraordlnátia de Governo em Brasília. a contar de OI de janeiro de 2005. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

I 
DECRETO N° 07 19 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPIÍ. usando das attibulções 
que lhe silo conferidas pelo artigo 119, inciso XXll, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Let n• 0338, de 16 de abril de 1997. c de acordo 
com o Decreto n• 0714 , de 18 I Oi /05, 

RESOLVE: 

Nomear Kllngerly de Oliveira Farias para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de SubgrupÇI de Atividades do Projeto "Acompanhamento e 
Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal", Código CDS-2. da 
~c retalia Extraordlnátia de Governo em Brasilia, a contar de O 1 de janeiro de 
2005. ' 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0720 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTAOO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXll, da Const!tuiç.~o do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei n' 0338. de 16 de a bril de 1997, c de acordo 
com o Decreto n• 0714 . de 18 I O I /05, 

RESOLVE: 

Nomear ZiulQ/lQ de Uma Ferreira para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo .de Atividades do Projeto ·Acompanhamento e 
Avaliação de Projetos Es~ciais no Distrito- Federal", Código CDS- 2. da 
Secretaria Extraordinária de Governo em Brasílla. a contar de O I de janeiro de 
2005. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0721 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O 60VERNADOR 00 ESTAOO 00 AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo artigo 119. Inciso XXll. da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46. da Let n• 0338, de 16 de abril de 1997. e de acordo 
com o Decreto n• 0714 , de 18 I O 1 /05, 

RESOLVE : 

Nomear Iranefde Santos Gomes Feitosa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo, de AtiVIdades do Projeto "Acompanhamento e 
Avaliação de Projetos Especiais no Distrito Federal". Código CDS-2. da 
Secretaria Extraordinária de Governo em Brasilia. a contar de O I de janeiro de 
2005. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

Governador 
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DECRETO N" 0722 DE 18 DE JAHE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, usando das atnbutçoes 
que lhe sao conferidas pelo nrtJgo 119. Inciso xxn. da Constituição do Estado 
do Amapã. c/c a Lei n• 0437. de 23 de de;rembro de 1998. e tendo em vista o 
cohtldo no Oficio n• 0236/2005-GAB/SEEI:>/GEA. 

RESOLVE: 

Exonerar .5Qflra Coelho Coutinho do cargo em comissão de Diretor 
da E.E. General Azevedo Costa. c&ligo CI:>S-2, da Secrelarla de Estado da 
Educação. 

MC1C4pÓ, 18 de janeiro de 2005 

GoVCI"nodor 

DECRETO N° 0723 I:>E 18 DE JAHE I RO ()é 2005 

O GOVERNADOit DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a!J1buiçõca 
que lhe são ~11fcridas pelo nrtJgo 119, Inciso XXII, da ConsUtulçl'lo do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0236/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Nomear Antonio Certos SOU%o do Silvo para exercer o cargo em 
comissão de Diretor da E.E. General Azevedo Costa, c&liqo ct>S-2. da 

Secretaria de Estado da Educação. 

Mo.cop4,18 de jane1ro de2005 

Govunador 

DECRETO N° 0724 DE 18 ()é JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, usando das atnbutç?>es 
que lhe silO conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Constituição do E.,tado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 0236/2005-GAB/SEt0/6EA. 

RESOLVE: 

Exonerar Áureo Botisto de Sá VICIIICI do cargo em comls!.i\o de 
Diretor da E.E. Princesa lzabel, c&llgo ct>S-2, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Mocopó, 18 de janc i r o de 2005 

DéCRETO N" 0725 ()é 18 ()é JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, usando das a!J1bulç0es 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a LeJ n• 0437. de 23 de dezembro de 1998, e lendo em vt:.ta o 
contido no Ofício n• 0236/2005-6AB/SEED/6EA. 

DESOl.VE: 

Nomear Carolina Oliveira do Silvo dos Sontos para exercer o cargo 
em comlssao de Diretor da E.E. Prtnceaa lzabel, Códi9o C()S-2, da Secretaria 
de Estado da Educação. • 

Mocopó. 18 de janeiro de 2005 

I>ECRETO N" 0726 I>E 18 I>E JANEIRO ()é 200!5 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando diW atnbulçOes 
que lhe são confcrtdas pelo artigo 119. Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0236/200!5-GAB/SéED/6EA, 

RESOLVE: 

Exonerar !>alvo Morlo Po!xão Magolhaes do cargo em comissão de 
Diretor da E.E. São Francisco das Chagas, Código CDS-2, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Mo.copó, 18 de janeiro de 2005 

VA 

DECRETO N" 0727 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando dru; alribulçóes 
que llie são conferidas pelo artJgo 119, Inciso XXII, da Constituição do F.stado 
do Amapâ, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0236/200!5-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE : 

Nomear Mario Artcmíso Cirilo Cesta Nóbrega parn exercer o 
cargo em comissão de Diretor da E.E. Silo Francisco das Chagas Código 
CI:>S-2, da Secrelarla de Estado da Educação. 

Mocopó, 18 de jane 1 r o de 2005 

DECAETO N" 0728 I:>E 18 ()é JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbulçOes 
que llie são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o arL 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de i997 e de acordo 
com o Decreto n• 0100, de 07/01/05. 

RESOLVE' 

Nomear Hlldete Morgorida Rodrigues de Souza para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de 4<essoramento Técnico-Pedagógico as 
Unidades Escolares da Zona Rural do Projeto "Apolo à Divisao Técnlco
Pcdo9Õglc:oM, Código CC>S-1. da Secret.arta de Estado da Educaçáo, a contar de 
O 1 de janciro de 2005. 

Mo.cop6, 18 de J~iro de 2005 

DECRETO N" 0729 DE 18 I:>E JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 1)0 AM»Á. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Constllulçíio do F..stado 
do Amapá. C/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, c lendo em vista o 
contido no Ofício n• 033/2005-GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Exonerar Abcmor Coutinho do cargo em conUssão de Chefe do 
Nlicleo Setorial de Planejamento, Código CDS-2. da Secrelarla de Est.ado da 
lndustna, Comércio e Mineração. 

Mocopá, 18 de jMe i ru de 2005 

DECRETO W 0730 DE 18 I:>E JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbutçOcs 
que lhe são conferidas pelo artJgo 119. Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a l.el n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. c tendo em vista o 
contido no Ofício n• 033/2005-GAB/SEICOM, 

RESOLVE: 

Nomear Marcos Marciano Castro Ribeiro para exercer o cal')(o em 
COinlssAo de Chef~ do Núcleo Setorial de PlaneJamento, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da lndús!J1a, Comercio e Mlneraçilo. 

• 
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Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 07 31 DE 18 DE JAN EIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que" lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da ConsUluiçào do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
conlldo no Ofício n° 032/2005-GAB/SEICOM, 

RESOLVE : 

Exonerar Célio da Silva Aralijo do cargo em comissão J; Diretor 
do Departamento de Recursos Minerais, Código CDS-3, da Secrelatia de 
Estado da lndlls lria, Comércio e Mineração. · 

Macapá, 18 de J é.UH~ Ir O de 2005 

Governador 

DECRETO N° 07 32 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

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/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e lemjo em vista o 
contido no Ofício n° 032/2005-GAB/SEICOM, 

RESOLVE: 

Nomear Elcio Noli de Campos para exercer o cargo em comJssão de 
Dlretor do Departamento de Recursos MineraJs, Código CDS-3, da Secretaria 
de Estado da Indústria, Comércio e· Mlneração. · 

Macapá, !8 de jane i ru de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0733 DE 18 DE JAHE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 J 9 , Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
canUdo no Ofício n• 031 /2005- GAB/SEICOM, 

RESOLVE: 

Exonerar Élcio Noli de Campos do cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Exploração Mlncral/DR.\1, Código CDS -2. da Secrelatia de Estado 
da Indústria. Comércio e Mineração. 

Macopá, 18 de janc i r o de 2005 

Governador 

DECRETO N° 07 34 DE 18 DE JANE IRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII, da Constllulçào do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e lendo em vista o 
contido no Ofício n• 031/2005-GAB/SEICOM. 

RESOLVE : 

Nomear Célio da Silva Aralijo para exercer o cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de Exploração Mtncral / DRM, Código CDS-2, da Secretaria 
de Estado da Indústria. Comércio e Mineração. · 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO W 0735 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 11 9, Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo 
com o Decreto n• 0709 , de 18 10 1 /05, 

RESO LVE: 

Nomear Nilla Xavier J ócome para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Subgrupo de Allv~dades do Projeto "Apoio Social ao Cidadão 
Arnapaense no Distrito Federal". Código CDS-·1. da Secretaria Extraordinária 
de Governo em Brasnla, a contar de 01 de janeiro de 2005. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

Governado 

DECRETO N" 0736 DE 18 DE .JANE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP..{, usàndo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, lnclso XXII. da Consllluiçào do Estado 
do Amapã. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0238/2005-GAB/SEED/GEA. 

RE SOLVE: 

Exonerar Ozilene Aralijo da Costa do cargo em comissão de 
Diretor do Centro Educacional Raimundo Nonato Dias Rodrigues, Código 
CDS-2. da Secretaria de Estado da _Educação. 

Macapá, 18 de j aneiro de 2005 

DECRETO N° 0737 DE 18 DE JAN EIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são coi1feridas pelo arUgo 119. Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do /\mapa. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e lendo em vista o 
contido no Ofício no 0238/2005-GAB/SEED/GEA. 

R ESOLVE: 

Nomear Rubenita Gonçalves Teles para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Centro Educacional Raimundo Nona to Dias Rodrigues, 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação. 

Maca pá, !8 de j a nc i r o de 2005 

DECRETO N° 07 38 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

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/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e lendo em visln o 
contido no Ofício n• 0238/2005-GAB/SEED/GEA. 

R E SOLV E : 

Exonerar Aida Pereira Barreto do cargo em conússão de Diretor 
da E.E. Gonçalves Dias, Código CDS-2. da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 18 de ji!ne i r o de 2005 

DECRETO N" 0739 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ. usando das a tribuições 
· que lhe são conferidas pelo artigo 119, lnclso XXII. da Cons tituição do Estado 

do Amapã. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e lendo em vista o 
canUdo no Ofício no 0238/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Nomear Maria Serrat de Oliveira do Nascimento para exercer o 
cargo em comissão de Diretor da E.E. Gonçalves Dias. Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 
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Macapá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO W 07 40 DE 18 DE JANEIRO DE 2DP5 

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{c a Lei n' 0437. de 23 de dezembro de 1998, c tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0238/2005-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE : 

Exonerar Derilene da Conceiçao Costa do cargo em comissão de 
Diretor da E.E. Prol' Maria Nazaré Pereira Vasconcelos. Código Ct>S-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macopá, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0741 DE 18 DE JAHE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MMPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. lnctso XXII. da Constituição do Estado _ 
do Amapã. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0238/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Nomear Maria Ildcte Aralljo Amaral para exercer o cargo em 
comissào de Diretor da E.E. Prol- Marta Nazaré Pereira Vasconcelos, Código 
CDS-2. da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N° 07 42 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO MMPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, lnefso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c a Lei n' 0437. de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício no 0238/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Exonerar Antonio Carlos Costa Guedes do cargo em comissão de 
Diretor da E.E. Prol' Antonio Messias Gonçalves da SUva. Código CDS-2. da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 18 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N° 07 43 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuJçócs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, lnclso. XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. e lendo em vista o 
contido no Ofício no 0238/2005-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE: 

Nomear Tationa dos Santos Pereira Amaral para exercer o cargo 
em comissão de Diretor da E.E. Pror Antonio Messias Gonçalves da Sllva, 
Código CDS-2, da Secrctarta de Estado da Educação. 

Mocapó, 18 de j~neiro de 2005 

DECRETO N" 07 44 DE 18 DE JANEIRO DE2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MMPÁ. usando das atribuições 
que lhe sdo conferidas pelo artJgo 119, Inciso XXII, da ConsUtulçào do Estado 
do Amapá.. c;c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 574/04-GAB/DDL. 

RESOLVE: 

Exonerar Carlos Augusto Gomes do cargo em comlssllo de Chefe 
da Divisão de Supervisão de Unidades Desportivas. Código CDS-2. do 
Departamento Estadual do Desporto e la7.er, a contar de 02 de Janeiro de 
2005. ' . 

Macapá, 18 de janci ro de 2005 

Governador 

DECRETO N° 0745 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MMPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, tnclso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá.. c/c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998. 

RESOLVE : 

Exonerar Wellington de Arolljo Ferreira do cargo em comissão de 
Chefe do Centro de Saúde da Fazendlnha/t• Reg .. Código CDS-2. da Secretaria 
de Estado da Saúde. 

Macapá, 18 de jano i r o de 2005 

DECRETO N" 0746 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMJI.PÁ. usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã. c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. e de acordo 
com o Decreto n• 0478, de 12/01/05. 

RESOLVE : 

Nomear Wellington de Aralljo Ferreiro para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo tle Atividades do Projeto "Revitalização dos 
Pontos Turísticos do Estado do Amapó". Código CDS-2. da Secretaria d e 
Estado do Thrtsmo. 

Mocapó, 18 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0747 DE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. c de acordo 
com o Decreto n• 0478, de 12/01/05. 

RESOLVE: 

Exonerar Luizione AmaiiCijás Correia da Silva do cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo- de Atividades do Projeto "Revitalização dos 
Pontos Turlsticos do Estado do Amapá". Código CDS-2. da Secrclana de 
Estado do Turismo. 

Mocapó, 18 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N° 0748 OE 18 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arttgo 119, Inciso XXII. da Conslllulção do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004 , e de acordo com o 
Decreto n' 1441, de 02 de Junho de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear Lulzlane AmanaJás Correia da Silva para ~.xcrcer o cargo 
em comissão de Assessor Nível I. Código CDS-1. da Secretaria Especial ele 
Desenvolvimento SOCial. 

Macapó, 18 de Janeiro de 2005 

']t • 
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Gabinete Civil 
Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

PO IH ARIAN• 001/05-<iAIII 

O CltEFE DO GAIIlNfTE C!Vll., no uso da fJOJidade 
de de~o, que he é conferida pdo Inciso 11, do art. 113, da 
ConstJru~ Estadual, Lei nD 0664, de 08.04.02 e tendo em vista o b>or 
do Momo nD 02/NSI'/GABVCMI., 

RES OL VE: 

L_çOMISSÃO PERM~ENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Convite n• 00612004-CPUGABI 

Objoto: Aquisição de mâquioas fotocopiadoras, 
destinadas ao Gabinete CiviVGEA, oom prestaçao de 
serviços de treinamento sobre a. operaçao dos 
equlpamenlos, assistênàa técnica e reposiçao de peças 
durante o perlodo de garantia. 
Abertura: 0911212004 às 09:30 hofas 
Firma Adjudicada: MárciG A Mescouto • ME 

JUSTIFICATIVA 

Si!'gundo Termo Adltlva 
Contrato n• OOlnoo4 
Porte.: ESTADO DO AMAPÁ como Contratante t Emprtu 
Br.ulleira dr Corrdo.s e Teligrafos. ECT, como Contratada. 

. S~bmc10 a tlcvada consid=~o de V05sa 
~h"':'a a presente Justificativo objetivando a pro~o da 
v•g!ncoa no Contr.uo 001/2004 cclebnldo com a E~ Brasileira de 
CotTCios c Telegrifos. 

. A altmçlo do inslnlmcn10 supro mencionodo 
faz·se nttt$Sina em ro!.Uo de que a exteuç~o dos serviços prt:stados 
tem caritcr continuo e a protTogaçlo apresenta preços e condiç<les 
~~~ v:an1::.J.osu para. a. Administraçlo. O prazo de: c:llecuçJo dos 
scrv1ços ob;cto do contnto possui termo inicial em 3111 2n004 e 
termo finot 3111 :moos. 

Assim em obscrvincia a U:i Complementar 
n•IOI/2000, Lei federal n• 4.320/64 e Lei n• 8.666193 disposto no an. 
65, inciso I, allne.a ''b". Solicito a Vossa Senhoria • n~tificoçlo da 
pnesente ju5tificativa t determine sua publicoçlo no Di6rio Oficial do 
~tado para que prOOuza seus efeitos legais. 

Macapá (~nembro dol004. 

LYDIA CRJSTINAQ.LEITE 
Chtft da Un.idade de Coutratts e ConYiolos 

EXTRA TO DO 2" TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N" OOI/l004 GABl/CIVIL 

ECT-!r18.907.J1(,.1 
PARTES: Es1.3.do do Am:~p.i, com a fntcrveni~cil do 

Gabinete Civil. como contratante e a Empr~ Drasilcir:a de 
Correios c Tclcgr..ros- ECT, como contntada 
CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMEI\10 LEGAL: 
Lei Complementar n• IOt/2000, Lei Federul n• 4.320164 e 
lei n• 8.666193 (Artigo 65, inciso I, alínea "b". 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTI:RAÇÀO: 
Pelo presente Termo Aditivo foca altm.do a Ctiwul• 
Sctima pera comp•tibilizar ao Contrato origina! e o 
Principio da Anualidade previsto pelo Art. S7 da U:i n• 
8.666193. 
CLÁUSi:LA SÉTIMA· DA VIGtNCIA: 
O•presente termo aditivo kfi' inicio em 311!2104 c termo 

fino! em 3111.2/0S, com efocicia legal após a publicaçlo do 
seu utnto no Diirio Oficial do Est.><!o do Am:~pi. 
CLÁUSULA TERCEIRA: · 
Pcrmaneecm inalteradas as demai1 CU.usulas do Contrato 
originó.rio. 
E, .PC! eStarem justos e contrat:Jdos., as.sinam o prc5ente 
inslrumcnto em OS (cinco) viu de igual teor c forma, na 
presença das ces'Lcmunhas aNixo. 
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· Macapá-AP 31 de dezembro de 2004. 

Termo Aditivo firmado por Luis da Conceiçao Pereira Góes 
dn Costa e Raimundo Nonato Pcreim 

• Ly<lia Cristino Q. U:itc 
Chefe da Unida.de de Contr>tos e Convtnios 

EXTRA TO DO 7• TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N" OOJ/1001-GABUCIVIL 
Ecr N"68900.oo99 

PARTES: Est:.do do AmapA, com a intervcniCncia do 
Gabinete Civil, como contra.tantc c a Emprc.sa Brasilcir.a de 
Correio$ c Telfgrn(os- ECT, como contratad.:a 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMI:NTO 
LEGAl.: 
Lei Complementar n• 101/2000, Lei Federal n• 4.320Í64 c 
Lri n• 8.666193 (Artigo 6.S. inciso I, :alínea "b'.,·) . 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO: 
Pelo pr~ntt Termo Aditivo fie> >lterodo a Cl~usula 
Sétima para compatibiliz.ll' ao Contrato origin~l c o 
Principio da Anualidade previsto pelo Art. 51 da Lei n• 
8.666193. 

CLÁUSULA Sf:TIMA- DA VIGtNCIA: 
O presente tamo aditivo terá inicio em 31112/04 e termo 
lin>l em 31112/05, com cfidcio lego! após a publicaçlo do 
seu ~xtrato no Diário Ofici>! do Estado do Amopi. 
CLAUSULA TERCEIRA: 
PC'ff'I'W\tcem inahcr.u1as as demais cláusulas do contrato 
originJ.rio. 
E, por tslarem assim, justos e contratados, firmam o 
presente instrumento em OS (cinco) viu de igu.tl teor c 
forma na presença de duas tcstcmunhu. 

Macapá (AP), 31 de dezembro de 1004. 

T<rmo Aditivo firmado por Luis da Conceiçlo Per< ir:! Góes 
da Cost2 c Raimundo Nonato Pcn:in. 

~ 
Lydia Cristina Q. Leite ~ 

Chefe da Unidade de Contratos e Conv~nios 

Secretarias de Estado 

Setrap 
Odival Monterrozo Leite 

PORTARIA N"'OQIIJS.SETRAP 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA 
DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de StW atribuiçllcs que lhe slo conferidas pelo OttrCID n.• 
0640, de 22101/IJ3 e Porwia n• SI6104.SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. t•. Daigaar o Sen<idor DIMAS ARMANDO 

FREITAS DO AMARAL. Gcrcnlc do Meio Ambienrc/SETRAP, 
pltll'viajar da Sede de suas lllibuiçllcs Macapá/AP, alto Munictpio 
de Oiapoquc, eom o objctivo de Fisc:oliw e.s Obras da BR·IS6, no 
aspecto ·amb~'en ~o pet1 o de OH 08101105. 

Arl r R vogom-se as disposiçllcs em contrário. 

I 
~CAPÁ· , DE JANEIRO DI: 1005. 

INACIO MARQ Al.EI'tlE 
CHEFEDE P 

\ / I 

PORTARIA 1\' 007/0S..St:TRAP 

O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA 
DE ESTADO DE TRANSPORTES DO 1:1.1ADO DO AMAPÁ 
no wo dos atribuiç<les que lht$ sao conferidas pelo Decreto n.• 0640: 
de 22101/03 c Portaria n• SJ6104.SETRAP, . 

RESOLVE: 
Art. 1• • Desl&nar Servidor FRANCISCO O,\ 

CONCEIÇÃO LOPES, Motorista Oficial, para viajar da S<~e de 
suas atribuiç<les Macap.,AP, alto Municlpio de Tartnruga!zinho, eom 
o objetivo de Rc:alizar Transporte de CombustJvcl, Maquin!rio e 
Equip~to Pltll a Manu , no periodo de Oh 08101105. 

t / \ 

PORTARIA N" 008105-St:TRAP 

O CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE ESTADO DF. TRANSPORTES UO F.STADO 
DO AMAPÁ, no uso das mibuiç<les que Ih•• silo conferidos pelo 
Decreto n.•064o. de 22/01103 c Portaria n• ~16104-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art. t• • Desi&nar Servidor FRANCISCO DA 

CONCEIÇÃO LOPES, Motorista Oficio!, paca viajar da Sede de 
,,... atribuiçOt$ MacapUAP, alto Municlpio de Tartarugalzinho, wm 
o objetivo de Realizar T~a~Uporte de Combusllvel, Maquinirio c 
Eqt~ipamento para utençilo no perlodo de 10 a 15101105. 

Art. 2• • !J•v ·!.e as disposiç<les em contrário. 
CAPÁ-Al, 0C DE ANEIRO DE 2005. 

ÁCIO MARQuES SI ~lw.E 
CHEFEDEGAB NETFJSJhlW>'l 
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PORTARIA N°009/05-SETRAP 

O CIIE:FE DE GABINETE Di\ SECRETAIUA DE ESTADO OE 
TRANSPORTES DO ESTAI50 DO AMAP.Á, no uso da< 
llribuiçllcs que lbcs silo conferidas pelo D.:ereto n' 0640, de 
22/01/03 e Ponuia n• 516104-SETRAP, 

RESOL V E: 
Art. I'· llrsignRr os Servidores FRANCISCO DA 

CONCEIÇÃO LOPES. Motorista Oficial e J 0.\0 FERREIRA 
MAGALHÃES, Agcnre de Portaritl., para \liaja.rcm da Sede de suas 
otribuiçõcs Macnpá/AP. até o Municlpio de Oiapoquc . com n 
obieti>o de Realim Servicos de Trnnsoonc de Combustível. de 

PORTARIA N"OI0/05-SETRAP 

O Cll t:FE llE GABINETE DA SECRETARIA 
DE ESTADO DE TRANSPOI\TES DO ESTADO DO A~IAPÁ 
no uso das auibuiçOcs que Ih" sao conferidas pelo Demlo n.' 06-lo: 
de 22101/03 e Portaria n' 516/04-SE1'RAP. 

RESO I. V E: 
Ar L I' · Designar os Setvidorcs FRANCISCO DA 

CONCI:IÇÃO LOPES, Motorista Oficinl e J OÃO FERREIRA 
MAG.ALHÃES, Agente de Portuia. para viajarem da S<dt de suas 
at~b~1çôcs Macapâ/AP, 31c o Municlpio de Oiapoquc . com o 
obJc.h~o de Re:aliza erviços de Transponc de Combustível, de 
M!Jjumas e utenção de Equipamento, no perlodo de 21 
23/01/05. 

\ 
PORTARIA N" 011/0S.SETRAP 

O CHEFE UÊ G,\OJNETE DA SECRETARIA 
DE 1:1.'TAil0 DE TRA;o.!SPORTES DO ESTADO DO A~1APA . 
no uso das attibuiç<les que lhes são confer idas pelo Decreto n.• 0640. 
de 22/01/03 c Ponaria n• 516/IJ4..SETRAP, 

R E SO LV F.: 
Ar!. t• ·Designar 05 Servidores FIIANCISCO DA 

CONCEIÇÃO t.OPES. Motorista Oficial e JOÃO FERREIRA 
:1-IAGALHÁES, Agente de Penaria, p:ua viajan:m da Sede de suas 
atribuiç<les Macapà/AP, até o Munielpio de Oiapoque . com o 
objetivo de Real izar Serviços de Tr~sporJ.Ç de Combu:nfvcl, de 

IACAPÁ·A , 04 E JANEIRO DF. 2005. 

~~~~;;c M Arl.2~~devoE:~;~~n~~;;;:l:::~:li:~O. • 

ÃCIO MARQtJ •· ~w.~~NTE 
OIEFE DE C INETEf~P 

PORTARlA N'012105-SETRAI' 

0 CHI:FE DE GABINETE DA St:CRETARIA 
DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuiç<les que lhe slo conferidas pelo Decreto n.• 
0640, de 22/01/03 c Portaria n• 516104-SETRAP, 

Rt:SOLVE: . 
Art. 1• Homologar o deslocamento dos 

Servidores Fernando AntOnio Van Ervcn Santos. Engenheiro Civil 
c Jo.C Barba~ dos Saotos, Motorista. que viajaram da Sede de suas 
ouibuiç<les MocapUAP, até os Municlpios de Amapà c Calçoene, com 
o objetivo de Fiscolizar os serviços rtali:mdos em pontes, no período 
del9 a 30/12/04. 

{Â'Tt.~ • Revogcm·st as disposiçOes em 
contririo. 

~ 
CAPÁ· , O E JANEIRO DE 1005. 

ÁCIO MARQ El VALENTE 
CIIF.FE DI: ABrNE I SETRAP . \ . 

PORTARIA N' Olll1lS.SETRAP 

0 CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DI:: 
ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AI\<IAPÁ, no 
uso de suas >tribuiçôcs que lhe s.'Jo conferidas pdo Decre10 n.' 0640. 
de 2.2101103 c Portaria n• 516/04-SETRAP. 

RESOLVI:: 
ArL 1• • Homologar o deslocamento dos SeNidores 

abaixo relacionados, que vi>jaram da Sede de suas atribuiç<les 
MacBp.,AP. are as Cidadt$ Oiapoque e Belém • PA. com o objetivo 
de conduzirem a aeronave do GEA de prefixo PP·EIX 
(BANDEIRANTE), !. disposição da Assembltia Lcgislntiv~. no 
perlodo de l3 a ml2/04. 
VITOR JOSÉ M. Q._OS S JÚNIOR C h. de Unid. dç OperaçO'CS 

UBIRACI MJAANtlo\,~ARMO Piloto de Acronovc 1,·r1. r. R_cv g -se as disposiçOes em eonuãrio. 
, ~1ACAPA· • 6 DE JANEIRO DE 2004. 

~NÁC!O MARQl ~~VALENTE 
\ CHEFE DE AB!N~)1SETRAP 

' PORTARIA N' 014/05-SETRAP 

O CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO 
Do AMAPÁ, no oso de suas atribuiçllcs que lhe são conferidas pelo 
Decreto n.• 0640, de 22/01/03 c Porwia n' 516104-SETRAP, 

RESOLVE: 
Art I' · Designar o Servidor DARLAN 

CUNIIA FERREIRA, Resp. pe lo Atividades de Controlo de 
Suprimcnto/DEPI.CDI~2 , pára viojar de Sede de suas atri buições 
Macap.,AP, ali o MWlielpio de Tanarugalzinho, com o objetivo de 
Entregl!l malerial betuminoso a empresa C R ALMEIDA. no período 
de lO a 14101105. 



Macapã, 19.01.2005 

-se os clispoSiçôc:s em eonllino. 

PORTARIA N" 015105-SETRAP 

0 CHEF:t DE GABJNE'Jl: DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das &lnb<JJÇ(Jes oue lhes slo conferidas oclo Dtemo a.• 0640. de 

22101103 e Port.arian• SI6/04.SIITRAP, 
RESOLVE: 

Art. t• • DESIGNAR os Scrvulorcs ebalxo 
relac1011ad0>, pn viaJarem da Sede de suu auib<JJÇOCS Mltlpi/AP, 
11t os Muni<:lpios de Pono Grande c Fcmira Gomes, com o objetivo 
de RcalizM Sav1ços de Tapa Ourao:o e Regularizaçlo no Pav!menlo 
Asflltico da Rodovia BR·IS6, no pcrlodo de 101 1~11115. 
JONNY CAMBRAIA COMES Aux. Op. En&enhllria 
LUCINALDOWILSONC.DASILVA 0p Mllq Pesadas 
OSM.ARINO NEVES DA CUNHA Aux ()per. SCIV Divttsos 
SEIIASTIÁO COSTA DE MATOS 0p Miq Pcsodas 

A evogam-se as disposiçlleS em 

PORTARIA N 1\01&115-SETRAP 

O CIIEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de .suu 111tibui9(ks que lhe slo eonfendu pelo DccfCUl n.• 0640, 
de 2210JIIl3 c Poltllia rf' S16/04-SIITRAP, 

RESOLVE: 

Art. I" • llomolocar o deslocamento dos SctYÍdom 
abaixo rtiM!Ionados, que VÍIIJ..., de Sede de suu llrib<Jiçôc:l 
Macapi/AP, llt u Cidades Oiapoquc c Bdtm • PA, com o objcti•o 
de COndiWCcrn 1 ICIOfllvt do GEA de prtfuco PP·EIX 
(OANDEIRAN'ffi), A d1spos1Çio da Federoçio A.mapaeoso de 
Futebol, no perlodo de 04 a 05/0JJOS 
VITOR JOSt M. DOS SIÚNIOR Ch. da Unod de~ 

UBIRACI ~CARMO PilocodeAeronavc 
rL 2" • e o .,. u disposiçOes em eontltrio. 
~IAC.AP A1' ~'ElR DE 1004 

INÁCIOMAR ES~VALENTE 
CIIEFE O GAB~ETRAI' 

' PORTARIA N" OJJIIIS-SETRAP 

O CIJEFE Dl: GABINETE DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das atribuiÇ>O<s que lhes s1o eonfcridos pelo 
Detrtto n •Q64o, de 22101/0le Porwaa n ' SI6/04-SETRAP, 

RESOI.VE: 
Art. I" • Dcalcnar os Savidom JOSt 

AURÉLIO DELGADO BASTO, Chc:ft da DOEVIDOV, Códi&O 
CDS - 2 e JOS! BARBOSA DOS SAI..-TOS, Motonsta, pn 
via.~arcm da Sede de suu 111ribui9(ks Macapi!AP, 11t o Municlpio de 
CalÇO<IIt , com o objctovo de fazn levantamento doo rwnais, na BR· 
156, no pcriodo de 12 a 151011115. 

r~~A{t- l' . Revogam-se as disposições 

emcon( ~:::~~-~~JZ!:~:E 
\ CIIEFE~~PABIN~ETRAP 

PORTARIA N" 0Jlo11S-8ETRA1' 

O CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAP A. no uso das IUlbwçôc:l que lhca s1o eonfcridu pelo 
DccrtiO n "0640, de 22101103 e Portaria n• SI6104.SETRAP, 

RESOLVE: 

Art. I"· Dui&nar Savidor VALDENI DA 
SILVA PEREIRA. Motorista do Sccreüria>CDI-01, para viajar da 
Sede de SUIS mib<Jiçôc:l Moctpi/AP, aú o Municlpio de Oiapoque, 
com o obJ<tivo de Conduzir 1 Equipe de Têtnicos do Depanamonto 
de Estndas/SIITRAP, pn fiscalaur obras, no perlodo de 17 a 
19/tl/05. 

Educação 
José Adauto Santos Bitencourt 

COMISSÃO PER/IIANINT& DI LICITAÇÁO 

AV!SO Dfi I.ICJIACÀ,O 

A COMISSÃO PERMA'ii!NTE DE UCTAÇÁO DA 
SECRETARIA DI! ESTADO DA EDUC.AÇÁO a•laa aos 
inl<rtSSados que cstari realizando licitaçlo na modahdade de Certa 
~-~lto n• 0011115 CPL-IlEED, tipo 'Mener Pr~ por ltaa•, 
ob1ei1V1nd0 I aquisa~ de IMitri<Jú t/4 a>niWIIO (/i~t~HU) /Hirtl 

(DIÁRIO OFICIAL) 

OI<JJdU 0$ Stl{)f'U qve apd/mor 0 Elu/M F'wtda-nUJJ. ct>t![OI'IM 

up«lfl<açdo .O GJIUO f do COIIVIIC. 0 culame dat-tc·i no dia 
26.0 1.200Ha I Oh. 

O. int<RsSados pod..to adquirir o Convi~ junto A Corniulo 
Pcnrancnte de Ucitaçlo da SEED, que ac localiza na Av: Fab, 96, 
Centro. esquina com 1 Rua: Hamilton Sih~. MoapUAP, das 08 u 
12h, de sesunda • tu ta -rerra. 

COMISSÃO I'UMANIHTI DE UCITACÁO 

RI!SULtU~Q:;:: 

NTOS BrTENCOURT 
O ADO DA EDUCAÇÁO 

CONVITE N" : 031 CPIJSI!EOIOEA 
OBJETO: AQUIS ÀO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
(LIMPEZA) PARA ATENDER OS SETORES QUE APÓIAM O 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
PROCESSON": 42807/04 

Sr SccreWio, 

Aberta a sm1o inauaunl do Coavitc n• 031104 
CPIJSEWGEA, no dia 06101/0S, b IS h, objeriv111do aqu11iÇio de 
nlerials de eonsumo Oimpcaa) peraetendcr oc sctorcs que apóiam o 
&uino f11tldamontal., Y<rir-. .. e que, IJICNII un Empraa 
compareceu, contnriando o disposto no ll1i&O 22, f 3", da Lei n• 
8.666193, que cxl&e 110 mínimo Irã j>lltic:ipaniCS, apesar da 
dovulpçlo e du canto (OS).,.,..,._ convidodas, por tudo isao, a 
Comisdo julaou FRACASSADO o presente certame. Aulm 
submetemos o RIUitodo da Licitaçlo pn Whse, homolopÇio e 
publicaçlo no Diirio oncial do E.tado. 

COMISSÃO P!RMANINTI!! Dt UCITACAO 

B[SULTADO DE L!CITACÁO 

CONVITE N' : 030104 C IJSEED 
OBJETO: AQUISIÇÀ DE MATERW. DE CONSUMO 
(EXPEDIENTE E IN ORMÁTICA) PARA ATENDER OS 
SETORES QUE APÓIAM O ENSINO FUNDAMENTAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDA NO ANEXO 1 DO 
REftRIOOEDITAL. 
PROC!SSON": 2004/4259S . 
VALOR RS: 41.96S,70 (QUARENTA E UM Mil., NOVECENTOS 
E SESSENTA B CINCO REAIS ESETENTACE!(TAVOS) 

L!CTT ANTES CONVIDADOS: 
D. 8. R. SOUZA-ME; 
E. V ARAÚJO-ME; 
M 1.. F. 8RIT().ME; 
MÁllCIO A MESCOUTO-ME; 
RBCOM MAGAZINE L TOA; 
SYSTBliNFORMÁTICA LTOA·EPP; 
TUDO AZUL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTOA- EPP 

LICITANTES PARTICIPANTES: 
E. V. ARAÚJO-ME; 
MÁRCIO A MESC<JUTO.ME; 
RBCOM MAOAZINE L TOA; 
SYSTEM INFORMÁTICALTOA-EPP. 

UCITANTES HABILITADOS: 
E. V. ARAÚJO-ME; 
MÁRCIO A MESCOlJTO.ME; 
RBCOM MAGAZINE LTOA; 
SYSTEM INFORMÁTICA LTOA·EPP. 

LICJT ANTES VENCEDORES: 
E. V. ARAÚJO-ME: 
R$ 2 SIO,OO (dois mil,tpinbcniOS o oitenta ruis); 
Vencedor do item de n• 07; 

MÁllCIO A. MESCOUTO-ME; 
R$4.160,00 (quatro mil, cento e &eoSa~ta rceiJ); 
VCIICCdordo item de .-ol. 

RBCOM MAGAZINE L TOA; 
RS 9.371,00 (aove mil. t<=ntoS e sc1cn11e um ru1s); 
Vcncedordositcnsdcn•s05,06,08. 11<12; 

SYSTEM INFORMÁTICA LTOA·EPP; 
RS 25.&54,10 (vinle e cinco n1il ootoccnlos e 
tillqOCDta e qa110 ruis e stWita centavoo), 
Vcncedordos itcnsdcn*s01,02,04.09, 10el3. 

RESULTADO DE LICITACÁO 

Pãg. 11 

JOSÊ ~i1th>-HnldNTOS BITENCOURT 
.W:R >TADO DA EDUCAÇÃO 

TOMADA DE PREÇ N" 007104 CPUSEED 
OBJETO: AQUISIÇÀ DE CADEIRAS EM MADEIRA DE LEI 
PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDA NO ANEXO I DO 
REFERIDO EDITAL. . 
PROCESSO~<"- 2004143331 
VALOR RS: 153.600,00 (CENTO E CINQUENTA E TRtS MIL E 
SEISCENTOS REAIS) 

LICITANTES PARTICIPANTES: 
N P DE LIMA-ME; 

MANOEL MA TEUS DA PAZ DOS REIS. 

LIClTANTES IIABIUTADOS: 
N. P DE UMA·ME; 

MANOEL MA TEUS DA PAZ DOS REIS 

LICITANTE VENCEDOR: 
MANOEL MA TEUS DA PAZ DOS REIS 
R$ I 51600,00 (Cento e cmqOcnta c tJts moi c uascc:nlos rem) 

t).TRATO DO r (S~GUNDO) T&RMO ADITIVO AO CONVtNIO N° 
OIISOilOIW- SEED 

futn.•~•t• c Panea: CEAISEEO c ~a) CAIXA •:..\COI.AR 1TAU.DAL 
DOPIIUIUM. 

CIÁUSfl!.A tiL'fEJ&f: O prtK•Ie Ttr•• AdiliY"t tt• par ollijtto altrnr 
o CONVí.NIO OOWl.OCH - SEED tm sua CUutula Quloca, u.rormc • 
if'l,-.ir. 

~u OCIINfA - Dd f'JGt .. ycld: O prrunlr nnvb11 fin 

prerro&Jd• 1 p.u1ir de OI jud,.. dr J005 ali dr revrrrirt de lO<l\. 

Ç{ÂOWU SfGl!NIM - Pe:,..aactttn 1ulte,..dat ato dr•ais CUusuln c: 
~•dieta abbdcdctu M .__..,,.,.cal• pri-cipa.L 

EXTRATO 110 1' (~Er.UNDO) TERMO o\DITIVO AO CONVtNtO N" 
~111004 -SP.f.D 

lntlrwmc:atM r ,,ncs; C.f.AISEED r o(a) CAIXA ESCOLAR CO,,SELIIO 
f.SCOLAK 11K10. 

~~O pf'ftoOit Trrtno Adhh• te• jlÕr oh1c.10 alkra r 
o CONVI::NIU OOSln(J().4 - StEO ua Slll Clâu.nla Qutohl, (uorurm' • 
ucuJr. 

a.J./JS..'!U OUfNTA - Dd YIGttiCtA· 0 prtiUIC convble fic.a 

p,..rnpdt a pardr de OI jt,.;n de 100~ a 11 dt frttrcinl de 1005. 

UTRATO DO r (SECUNDO) TERMO ADITIVO AOCO/'<VtNIO N° 
005liiOC)4- SEED 

l011ro•ntos • Por10: GEAISEEO • o(o) CAIXA ESCOLAR ÁGUA 
OAANCA DO CAJARI. 

W,.w:u~ tll.ttelltf: O pn:K•k Ter•• AditiYO lca pir •bJC'I• akcrar 
• OONV 10 oou.noo• - S.t:J'.I) enl .... di.u!J.Ia Qui•••· CUA(Ot"lft~ • 

qWr. 

cUUstJU OtltNfA - DA fllGtt.'CU: O pracacc Cfunb'- fica 

pnrnpclt a partir ck OI ja..ri.n de 1005 ali de furl"'r.in dr 2005. 



Macapá, 19.01.2005 

CLÁUSUlA SEGLWIM • Pt.rm•zttetll'l iaaiCcral.laJ at ll~maiJ Oãauulas r 
..:o ndiçba ~ta !>decidas n ' lrummlo prlnc.iplll 

~OS<crc 
ESCOLAR ÁGUA UKA, 

I:XTI~\ TO DO 2' (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVKNIO N• 
005311004-SEED 

lllsiruntt.nlos c Partu: CF.AJSJ;•;u t o( a) CAIXA ESCOL..AR CUNSELflO 
ESCOLAR WA IANA Ar ARAl. 

fMY.SJl!...A PHIMF.IRA: O pnsc:t~lc Ter mo Adilivo rem pór objeto alterar 
o CONVENlO 0053/l~ - StEO ccn 'u' Oi~ula Qu!a.U, cuCon:nc a 

" St~Uir, 

CJ..dliSUI.d QUINTA :.JM.Y/.~ O prCJcalc coavêalo fica 

prorro,a tlo 1 l'll rlirdc OI j anei ro tlr lO OS a l8 de Ct\'rrtiro tlc lOOS. 

t::J.Li.J/.Jl!J.ut:Ji.ClttJJA.. ... : Pcntuacc.t.m iulcc:rad» u dea11i.t CUunlas c. 
coadtç6ts u tabrlr<idu •• iwlnnncato prioci.pal 

EXTRA TO DO .l' CTERCEIRO) TERMO ADIT IVO AO CONVEiólO N° 
. OOs-411004-SEED 

l n~1rumcnhs c Putes: CEAJSEED t o(a) CAlXA ESCOLAR lTABOCA 
1!0 CA.IARI. 

sttuir. 

CtJUSU/4 QUINTA - nA Vl$'CfA: O prcstftlc conrioio fica 

prorro;ado a partir de OI ju.eiro 4c lOOS a l8 de (cnniro dt 1005, 

CWÍliSUM S{Cltt"Qd • Puman~CV'\ indltrulaJ u dcll'lals C" UA\IIas c 
conlliçOt$ ~t.bc:ltc.i~ll ao inslrwmcnlo t~ ri•clp.al. 

~ O S«td.lr"~io de I:Alvca(l• t o rre.sKJenlt' da CAIXA 

>:SC:!II.AIII"l"A UCX:A DOC A:.~ f f;__ f n_., 
ADAI~To, JES"t;J~A(;os sJ;~:os , 

Chtfc ..l<~ UnH.l e de Conlralos c Convtnio • SEED 

HTIIATO Ull 2' (S >:GliNUO) TI: RMO ADITIVO AO CONV~NJO N° 
OOS.Vli!O< -SI:f.D 

hn,ramt"nlos c Par iu: CENSEED c !)(a) CAIXA ESCOLAR MAR1NIIO 
I!OCAJARI. 

cuhtS(!~ CBY.fE:IRd: o t~rotJ11t Tt rn.o Aditivo Cem pâ r objeco alltrar 
t1 CONV 10 OOS512004 - SEED tra J\11 Clbsala Q~,~;icta, confo rme a 
H~uir. 

CI..ÁtJSUU QWNTA - DA l11çtNCIA· O prucalc conl·êalo fita 

prorro c..S n a l'Arli r dt DJ jant.i ro de lOOS a l l llt rc ... crciro de lOOS. 

CtAliSUI.A SfCUNpA • Pcnu:~ancm laaJrcrad.u u dcmaLI Cüu1.to~lu t 
coadi(lics alabcltcWa• no instr •cnc..nto prit~dpal. 

~ O Srcrt.úrio de Educa(IO t o Presldtnle da CAIXA 

ESCO~AR MARINIIO DO CAJt. /' i.!? P .. 
AIJAILTONo~Yst::vP l~NTos · 

Chefe d• Unid•de de Coolnlos c Coo..:nio • SF.W 

EXTRATO DO 1" (SEGUNDO) nRMO AIJITIVO AO CONVtNIO N° 
ooS6/2004- sr.r.n 

hutrumcnco, c Panu.: CE.AISEED c o(a ) CAIXA ESCOLAK PADARlA. 

CI.dUS"!t' CRIMti{RA· O procnl~ Tumo Aditivo tem pôr objdo alh:ra r 
o CON\'ENIO OOS611004 - SEED tm l iUI CUw•la Quhua. cooforru a 
Kil,UÍf. 

qdusuu QUINTA - lJA VtGI?Neld: O pruutt u ovhio tic.a 

prorro&ldO I p.artirdc 01 jiDtiro dt 1005 ala de CtnrTiro de 100S. 

Cl.ÁUSUU SJé'filiNnA • Permaoc:ccm hU~IItnüas as demais Cliu~ulu t 
conlllçks alabdteldal rto iAJirumca Co prindpat 

~OSttnlirio 
ESCOLAR PADARIA. 

CAIXA 

EXTMTO 1>0 2" (SECUNllO) TERMO ,\OI1"1VO AO CONVtNJO õ>• 
00S7!1DOI- SEED 

hut r.mtntw t r ar1u: CEMSEEIJ c a(• ) CAIXA ESCOlAR MNTA 
CLA. AA DO CAJARJ. 

CLA'USU~ CRIMCIRA: O prucnlt Tumo Adilivc IU 'I ~r objeto • llcur 
n CONVtrUO OO.!í7fl004 - S~t:t> tm t ua C U.usula Quint.a, coarortt~c: • 
u~;uir. 

CLÁCJSUie1 0UfNTA - DA VJCtNCIA: 0 prtHalc con,-Utio l'i;:a 

prorro&.ado a putir de OI janeiro ele 1005 ali de lcnnl:ro de lOOS. 

Çf.,iUSUCA Sf:CU.VQA p Ptrmucu.o Í1ultrn~u as dtiUaiJ. O •wuiAJ t 
conlliçGt1 cstabdf'Cillu no IJUinrmulo priocipal 

F.SCOLAR SANTACtARA CAJ Rl,n j n ' . ~ O Stcrclinot]·~· çlo Plrci~e lc ~~ \.AIXA 

AOAll.TOI"f DE Jto: US "ILh O s~· ~., 
Oa:fc; ~·u_ni.lbck de Contwo- <: Cmvénto • SEEO 
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F.XTR.\TO DO 2" (SF.CÚNDO) TtRMO ADITIVO AO CONVtNIO N° 
00!8/l004 - SEED . 

III.Sinnnutos t rants: GEAISEED t D(a) C:AIXA L'\CO I..AW. SANTO 
ANTON IO DA CACIIOEIRA. 

CúiUSUIA PBI/:IEfRd: 0 proute TcriDt AditiYÔ ttm pir ohjt"lo altr.rar 
o CONVi'!NIO OOSSJJ:OO<C - StEO nn sua CtJt.~suta Quint... canror~ac a 
M't .. ir. ' 

CLÁUSULA OWNfA - Od YJGtNCftt: O prts«~le CODY~IIiCI lin 

prcrroc,a&J ~ a partir de OI Jaadro de 1005 a l JI de rcnnira 1.1" 100~. 

CL./USUIA ,tf,'G(Jt{f)A • Pcra::.nccca. ir1altcndas as dtnaa i.t CU"-JulaJ t 
com.liç6u at.abdccldn no irutncnt• lo priMipaL 

EXTRATO DO l' (SECUNDO) TERMO ,\OITIVO AO CO;-~vi:NIO NO 
~912004 -SEW 

lrucrumcncos c P artes: Ct:.A.'St:I:D c o{a) CAIXA F.SCOr.AR JJ0~1 
AMIGO DO J,\RI. 

a.AUSll~.A CRIMf:IRA: O JlrC.Stl\lt Turao A~ith·o lcm l'Õ I" objdo a lterar 
u CONVE.NIO 0()5912~ - SEED tm ua Cl,\lsula Q uiaCa, Collformc a 
KS:Uir, 

CLÁUSULA OWNTA - DA fliGih'QA: 0 prucnlc Co11vlnio fica 

pronv&a\Jo a putir de OI janeiro de lOOS a l i de rntitiro de 2001. 

CIAU,\'UI,d SF;(,"t/NI>A • PcrniUC(CN iulrcn,,l;u as tltrnai:~ CUuuW c 
c:oJtdiçAcs ~labdttidas DO instrumc:ato printi~al 

~li. O Sc:crttirlo dt Edut.áçJu t o PrC"sitJro tc ..Ja CAI XA 
ESf.OI.AII UOM AMIGO 1!0 J,l. 

ADAI~Tof~~i.RA rif~s 
Chefe da Uni&dc de: Canlntos. c Convênio · Sl;El> 

EXTRA TO DO 2' [SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 
006nl1004- SEED 

hulnmct~Cus c Partes: Ct.AJSEEO c o(a) CAl XA ESCO I.AR GAL.. 
EM i t iO CARIIAST AZIJ MtDICI. 

Ct...i.USUI.A PRIMt:IRA: O presente Tirmo Aditivo lea\ !)6r objeto allcnr 
o CONVfNIO 0060/lOO.t - SEED tln '" ' Clá us111la Qulnh, caorora.c a 
Jlq:;uir. 

a,dUiUU QUINTA - 1M YIGfiNCfA: O pnstaCc c .. viaio Ciu 

pTOrro~do a partir de OI jandro de lOO$ 1l8 llc rCYtrt.iro cJc lOO~. 

EXTRA TO DO l' (SECUNI!O) TERMO ADITIVO AO COlWÉO'IO N° 
0061n004- SEED 

• l"lrumtnlos c !'orla: Ct:A/St:l:ll t o{o) CAIXA t:SCOI.AK IKANDYR 
POI\,"ES NUNES. 

CI.ÁlfSUftA I' R/MEIRA: O prcnntc TtrG\0 Adilivo ttm JlÕr objeto alterar 
o CONVE"IO 006 l/ZOOo4 - SEEO em JUI Cliusula Q~o~iata, coaCormc a 
sc:cr.air. 

C/ÂllflllA OllltfTA - IM YIC6Ncf..1: O prn.ra tc ~oavi alo fia 

prCH'ro,atlt 1 partir de ti janeiro de 1005 a lS dt rucrc::iro de 1005. 

CI.ÁIISUU St:GIINfM • PcrnuAc:ttD\ iaallcndu., dcm ;li,, Cliusul•u c 
conr.liçtica t.s.l•bt let,dN ao haslnnuulo prindt~L 

A.'cyi!Y..CRAM,• O Sec:n:Li.rio 
ESCOLAIIIRANIJ VR ro 

c ~dloiU(h e o PrnillrD1C d:~ CAIXA 

:~ti{f&Àkos 
c de Contrai<» c Corninio · SEED 

EXTRATO DO 1" (SEGUNDO) Tf.RMO ADITIVO AO CONV!NIO N• 
OOU/l1104-SEED 

ln>l,.oatnto> t Porta: Cf.A!Stm t o(o) CAIXA ESCOLAR J. I. SANTO 
ANTONIO DO JAIIL 

CLJUSU(.A PRIMEIRA: O pn:smlr Ttrmo Aditivo lc.n p6t objc:lr;~ alfrtar 
o CONV);N10 0061/l004 - SEED rm lut Clhuula Quinla, con(on:nc a 
AqUir. 

1 
I 

CLÍUSUI.d OUfNTA - DA VUjttfÇ(d: O pratnlt cunvi 11lo fica 

prort'O&<~ d o • partir de Ol jeadro il~ l OOS a 18 ~r fn'rrtiro de l OOS. 

CúiUSUI.A SF.ClJO'IM • rn•ncccm IMIIcradu u deftlals CUYJ»Ias ~ 
coadioç_k:s o &abdec.hlu .o iascn muco pri!KiraL 

~ O Sc:crtli~· dt f.duuçJo c o PraM.It nft da 
ESCOLAR J. I. SA NTO A ONIO r {fi. . . 

ADAILTO ~i:Blis;NTOS 
Oldo da U . do CGnlro!os c Coo ... io · SECO 

CAIXA 

EXTRA TO DO 1" (SECUNDO) TERMO AIJITIVO AO C:ONVi:NIO N° 
oon11oo4 -s~w 

hulru'!'utos t Patta: GiJ\/SEED c e(e) C:AIXA ESCOLAR MINF.J<O 
liA VASIIIDA. 
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ClAUS'1.d 1'8/Mf/RA.· O prnrn lc Tfrmo Adidvo tem 1~r <ll.oj~lu alttr=- r 
o CONV NJO 006lf1004 - SEED em ~\UI Cliusula Quinl&, cont~.~rnu: .1 

u 5:u ir, 

(I.Am·CJU OUM'T.d - DA VJGP.IVC/11: 0 prUtate COR.\'énio fíu 

prorro&ado 1 ptt1ir de OI j :a nciro de lOOS a la dr fcvcrâro .:1, 200S. 

a.JLJSUU SEGUNOA • Pcrrunr:nrn inlllfndn :11$ demai$ CllusuiA! r 
con~i(k.l t1tabdeddu no inslrumr nlu principll. 

EXTRATO DO 2' (SECIINUO)TtRMO ADITIVO AO f.ON\"i:NIO No 
ootanool - SE&D 

ClÁUSUf-.<1. fR!Mt"IHd : O prucntc Tc:mao J\ ..li li'fo ttm pôr Ahjclo all t rar 
o CONYENJO 006U1QO.a - S U::O t m sua CUusub Q"iola, con CMn1c a 
ncu~. 

q .AliSll/4 QUINTA - DA VIGÇIVC/A: O 1>rc:sutc con ~ini~ fica 

prorrogado 1 l'artir de OI jaariro llt: 1005 a lS dt f~ucirg de l OOS. 

CUlHUl,A SECUNDA • Perm•nettm inalttr.u.las a\ du_;ai.s CUus ula., 1 

c.ondiçOu t3lallrlccidu no inJin.lmro to principaL 

ASSINARAM· 0 ~t<rc~Lldt rdu,fJo~f l'ml~ral< d> C.\JXA 
ESCOLAR MIRILANDIA J f 

• I ) ' 

ADAILTON J S SSI , ., U S "A'Nros 
Clu:fç ~~ Unida de Cont rJ.tos C' Con vênio - SEED 

r XTIIi\1"0 DO 1" (SECUNilO) TERM O ADITIVO AO CONVtNIO N° 
0065/lOOI - SEI O 

lru lnmcnlos t r anu: CEAISEEO ~ o{a) C':A IXA F..SCOI.Mt MA H. IA Ol-: 
NAZ.\Rt R. DA SII.VA. 

~I .A fRIJtt:IRA· O prucn lt Tc.rmo Ad itivn ltiU 11õr abjeto allcr'lr 
o CONVhUo 006Sil004 - SEEO 1m su a C:l.iu,.ula Quinta, confornu:: a 
sc,uir. 

q.iUSlJfA OUNVTA - Dd VtCt:fJC!A: 0 preunlc: co~,·inio fica 

prc;~rroeldo a partir de OI janciro dc 100~ • 18 de: ftnrtiru de l OOS. 

aJliSUU S&GUN!JA - r.::rm3nKUl iaallendu u de-m:li.s Cl:huula,. c 
coa•liçlla ut:.~ltdllas nu iruln-ntft'O princlp.a L 

ESC:OLAII MAIIIA IIE NA t "lt DA SI L\'~ 
A'\.'i/NAR,Ut; O Sccrclár~·o . E.lur>ç) u < u l'r<>;donle ~a CAIXA 

AI>A II.TON ,'f.sJs,à DC/LTos 
Chefe da Ut~idi de Contr.uos c Com·ênio • SEEO 

EXTRATO 00 r (SEGUNDO) Tf:Rh\0 AOIT IYO AO CONVi:.iiiO N° 
0066il004- SEED 

hul rumcnlos c Partes: GENSEEO c 11(1a) CAIXA ESCOL.I\1( 
PROSPERI DADE. 

cuiUSU/,.d CRIMEIRA: 0 pi'U<-O ic Tc:1n1o Adili' ~ tem pür objc:lv :~hc:tu 
o CONVtNtO CIGG6/1004 - SEED c:m SIU CU1.11~ la Quinla. conCu rme " 
sq11ir, 

aJUS(,'Ld OU/hTA - n..t VtGI:NetA: 0 l'rutnlc cnovinio fiu 

prarrotado 2 pllr1if dt: Ol jaoeiro dr l OOS a lS dt Ct:vtrtiro de 1005 • 

CLÜt SUU S&GUNf?A • rtrm•nrnll& inallc:ndn u llcmaU CI ~I.I)Uiu ~ 
coadiçOc:s ul•brlrcid Al no ins ln unenlo prindpal. 

ASSINARAM· 0 Sttrtliri~J~~uca(iio t 9 Pra.iLICJIIc ll1 CAI XA 
ESCOLAR PROSPERIDADE. 

ADAILTON D ~Uflf~Jt+os 
Oleft da Unidade de: Co11lalo.s e Convênio· SEJ:D 

EXTIV\TO IJO 2' (SI:CUNOO) n:RMO ,\DITIVO AO CONVi:NIO N• 
006711001 • SEED 

lnslrumcRtos c Y.rlc:s: CEAJSEED c: o(a) CAIX.'\ ESCOL.AH SÔMA 
IIENKIQUE DAR RETO. 

CU'U.tUtt., fRIMF:IRA_· 0 prt:Knle Termo Al.!ili.vo tem pór obj cco allcru 
o CONYt.:NJO 006'nDD4 - SEEO u u sua Ob.sula Quinta. conrorrnc " 
H &ulr. 

QÁUSUL1 OlJ!NTA - nA VIGiiNCIA: O prescntt con,·ênio fie:. 

prorroc:• llo 1 putir dt OI j aneiro dtlOO~ Jl 18 de fur:rdro •I c 20t):r,., 

<tAUSULi SECUNDA • Pc rm:.oecvn intlltn dxs u llc:m:~ is O.iu.sulu t 
C\IQJÍ('4-r'J Ol:llbtltciLJas 1110 in.slrumcnlo (lrind1u l 

ASSINARtfMb 0 Sc:crct4~de t:duufl o c o r rnir.lenlc da C.\ IXA 
ESCOI.AR S NIA IIENRI [ BARHUO. 

ADAILTo, EJuPP~o~~ANros 
0\l.:(t da Umdadt de ConU110l c CMvérwo • SEED 

EXTRATO 00 r (SEGUI"\00) TF.RMO ADITIVO AO CONVtNJO N• 
0063/l!IM- SCED 

ln,tnamtalos t. Parces: CEAISEED t o{a) CAIXA ESCOLAR AN:ORt 
NEVES ROSA. 

CIAVSlJI.A rRL\fEIRA: o prt)(nlt Trnno Adi tivo IUl pô r ulljttu al lcr.H 
Cl CONYfNlO 0068/101)4 - SEED t m J\1:& Cllwula Quint:~, coatorm t' a 
squil'. 

ClÁUSULA QUINTA - DA VICtNQA_• 0 pMralr convinio l'ira 

pre~rroca de • pa r1ir de: OI j.andro d r 100.5 ali de fntrdro de lOOS_ 

f!:dV-IVIA .tt;GlJNI?A • Pcrmanretm iaaheratlas u demais Ohuhs c 
tGndi~ tslabdtdLlat ao in•lrumr.nlo principal, 

.MiSINARAM: O :S«rcl.rio ~c tluca(h r o , PresiLi rnre da 
ESCOLAR ANUIIE NtVt:S RO. 

ADAI~TON DI: ~-m~~OS 
0Kfc d:11 UnidMSc: de Con\ulcn. c ConvCnio • SI!EO 
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EXTRATO DO l" (SECUNDO) HMMO ADITIVO AO CONVtNIO 1\'" 
006'noo.- SEEll 

lutno01talos t P•rW: Cf.AJSEW t o(a) C\IXA ESCOLAR ANTÔNIO 
DRAULJO DE SOIJ7.A. 

'-Ld.c!J:CL(A_ll(!!~; O pre.c111k Tcnno Aclirh'e tt• pir objrco alterar 
o CO:\'VtNIO 0069/l()O.t - St:r:o ,,. ••• Oiu•ula ~htCa, coafw.w a 
q•;r. 

· fLti.tJJJ.a.:t. Q.VIHTA - DA vtGSNQA..· O PfHHit coavhio r.u 
prorroaltdo • panir d~ 11 jaHtro dt: lOOS ali dt fn-c:Rin de 1005. 

~USUU SECUNDA • ruaaDC'(tm iufkn<lu u: lltaaLI OJu~alu c 
und5çla utabtlttitl.._ 10 latiN,.Uio prladpaL 

EXTRA TO DO l' (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N• 
001M004 -SEEO 

Ja,tru .. rAiot r P•rltt: CEAISE.tD t 0(1) CAIXA ESCOLAR IPIXUNA 
MIRANDA. 

cUusllt] UUtt:IM: O prunlt Ttrao Aditivo lt:M pir objtro •lkru 
o CONV 10 DelOJlON - SEED em ua Ohnlt Qwinfa, co.afoiWt a 
M.Cvlt. 

cu'usuu OWNJ'A - DA yu;iNQA: o p~••e coM·inio r.c.a 
pnrropdo a P'nir 6c OI Juuro de 101~ • li de fCYtrttrt 4c 100!.. 

CL.ttUS'UU SffilJNQA • Ptrnun.tcr• lultrradu u dcaad Clhsulu c 
cuad;ç'-s atabtluhba •• l•strv•tnlt pd1dptL 

~ O St<rn.U,olt Edouçla t a Prukltolt do C\IXA 
F.SCOLAR JriXUNA Ml N A. shf.Jd 

I , I ~ ., 
ADAILTON JES S VA S NTOS 

CllciC d. Unícbdc dt Conlfa.IOI e Coo~ • SEEO 

EXTRA TO DO l' (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N' 
0071/l~ - SEED 

lntlnloatar .. e hrtt•: CENSEED to( a) CAIXA ESCOLAR A RI RI. 

?tg~ekNlO'W~m'~ 0-p~~~~,:''.~: ~~~;;~cQ:U:.:b::~ur::~~; 
Jr&lllr. 

atfCI.)'UU QUINTA - Qd VICilNctd: O prctale coavhio rKa 

prorracado ~ partir dr 01 j~ndro dt 1005 1lldr ftHrtlrt de lOCI!. 

CLAUSUM Sf&UNQA • PrnnaiWC'tot i•ahcndu u ilUIIIUI Ul11•11Lu r 
WIIJ"'in c.lalK.InkJQ ••lftátnuat.Aio ftr\ltC:iJML 

E:I."TMATO DO l" (Sf.CUNDO) TERMO ADITIVO AO CONYt/'110 N' 
007:11100. - S~Ell 

11Jh'1t•t•l4111 r P11tC1: C~to t 1(1) CAlXA &SCO~R &ACABA. 

CLÁUS~ UIMI!IIJ · 0 plauCt Ttnat Aditivt 101 Jir ebjdo abc:nr -
o CONV lO OO?l/100-t - SEED r• 1u CU-s•• Qlliata. cvnfotlDI • 
Jq:wir. 

CIÁUSUU QUINTA - DA VJCfflchc: o prun~te ('Oivfalt ra 

prorroc•d• • J'l•rtirdc. OIJtnclrw de 200~ 1 21 de CtnrdRdt lOOS. 

Cúlusuu SECUNDA • Prnaantct• hlllkradu u dc••b Oh..-ulu r 
Ctlllliçlc r:attbdr:<ldu ao Uutrtutttnlo priadp1l. 

~X TRATO DO l" (S~GUNUO) TE~ MO ADITI\'0 AO CO.WtNIO NO 
007lll~- SEED 

, .. ,,.,.,.,., t Pano: CEAISEto • o(a) CAIXA ESCOLAR FURO DO 
HAILIQIIF-

ClÁUfUI.A UIMUJA: O praalr Te:,_, Adilivo lnn ,., oltjdo alu.nr 
t CONVI::.NIO 10~ - SEED •• tu a.iwsula Q.iat., c.edtr.c a 
secai r. 

CiJUSUU QUINTA -DA l?t;eNcld: 0 prutllt CHV&Mt r.u 
Jrorro&ado 1 pulirdc OI J• ldrt .te 1005 •li df' ff'Yt"IA de 1005. 

í:LtÜ:J.J.!.!.d~ • PC'r.tl«t1n iuhtnllu u dc•til Qiu,•tu c 
tN!oli(iti oübtlttilbs •• Üllttn.u"uto priacipal 

dSSJNAMAI· O Sn:rciJrio dr tdwct,lo r- t rmWcalc da CAIXA 
t:.~OI.AM f"UMO liO UAILIQUt. Q ( 

AliAII.TON IJEJ~Au~L~-·-
Ch.r. do Unododc: c1c Conoaro• • Con~uo • SI:~O 

I:XTIIATO 110 2' (S~CUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N° 
0074/200.- suo 

lutrv•CAtD> t fana: Cr.AJSEED t o(a} CAIXA tsCOLAR BENTO 
TOLOSA nr. SANTANA. 

ru'u,tu~ UIMEfM : O pracnw TrnM Adilin tra pW ebjdo altenr 
o CONV 10 0111412~ - SEEO - ,.. CUu•lo Qlllau, <Mfonnc • 
tt&Wr. 

. llJ!IS!JU QUINTA - 1M V!Cf,NCU: O pt-lt <M..t.io foao 

pror,...do a ponlr tk OI jutlt11 tk JOOS all4c r..,,.,,. .. 1005. 

QÁU.SUU SfWUflfM • Pt,..ucu. lul&tf'ldu u ._ais Obs.Ju e 
t1NI~~ia acakkddu ir.o iaJtnaar•C• priNlp..&. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRA TO DO r- (SECUNDO I TERMO AOITI\'O AO c:o:wi:N<O N" 
007l/l00•- SEED 

hucnuncatOJ r Parta: C~t!LO c o(•) CAIXA ESCOl..Ak BO:tl 
JARDIM. 

Cu'~ UIMEl&t: O pmtalr Trrcno Adtti'lt trr. põr objc ... altenr 
o CONVL'\'10 OU1$12004 - SttO em s.a OJiMa.JI 0v"'ra. to.Ctrmc a 
M&Uif. 

cUU,t(IU OWNfA - DA Ylc&H(Id: o prt~te~te convlalo rte.~ 

prorre,ado a pardr dt OI jantlro dt 1005 a 11 de ,acJt:lra de 100~. 

CLÁU$UI.d SEGUN!M • Pc:naa~ea .. l.,lte,..lolu h demais Clliu.suJas t 
condl(ks atabrrlcddu no lnttrumr•lo princlp•L 

d$fll:if&1At· O S«nt~de l::diiUÇJt t o Pra.illtnlc: d.~t CAIXA 
ESCOLAR UOIIIJARDIM ~f 

_, 
AOAILTON JES SS V NTOS 

Ode d.l Un.dldc: de 011 c ConYên~ • SEf.D 

EXTRATO DO t" (SECUNDO) TEIIMO ADITIVO AO CONVí:NIO N• 
00161100•- SEED 

lutru•c•tDS c: Parta: Gf.AISEED e e(a) CAIXA F..SCOl.AR 
C\CIIOEIRA DO 1110 PEDREIRA. 

CLÁUS~ f!MfE/U • O prautc: Ter•• A.liti•o ~pôr ot.jrle 1hrru 
o CONV 10 00'76./lOOC - SUO t• au. CUu•ll Qulfua. t:o•ft,.t a 
.q-.,r, 

ClÁUSULA QUINTA - 1M VJçtNC!d· 0 pruc.atc cuvhio fKI 

pr-orNpdo 1 ptrll:r de. OI j11oro de: 1~ alA de fc=vc.rtirtlk 100..\ 

ClÁUSlJJ,.1 SCGUNPA • Pu•aM<~ lnahc:raW..a; at lleaait OlUJula.a r 
t"OMI~Ou alabckddu ntlutn•nlo priKipaJ. 

EXTRATO DO l' (Sf.CUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVí:NIO 11° 
007711004-SEED 

1Ju1r.,tntalt~t t Par1a: CUJSF.F.O c o(t) CA1XA ESCOLAR C4.NAI. OOS 
CUIMARÁES. 

nAY.tll~ r«ldte!IJA: O prac•ll Tt-rMIJ AIJiliYo lcm s* objdo alterar -
o CO.'I4'V 10 oon/1004 - St:ED t• ..., CLhu•l• Qut.ta. ~ .. temt a 
JfltÜr, 

ct.Ausuu OWNTA - ()A vtc;&NCIA· O preu•tr co•"ini. rK, 
11ro,..cadt a partir dt OI jaMI!ro dt lOOS 111 de Cn-tráro tlr: 1001 

CIJltSUU .SffiUt"iPd .. rcnuMCt.• luhe,.tJu u lle.••"' OJtU.tu f: 
c.di4:6a c:sllbdedda.s atlutnmoto priiKip.~L 

dSSJNABA;M· 0 StcrrtJrw de Edwuçh c o rruidrralt da CAIXA 

~·"':~:::rJ~g!~ 
O.Cic o1a Unidade tk Contr.>too t Coaffilio • Sa!D 

EXTRATO 110 l" (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVt/'110 1\0 

007811011•- SEED 

lnlCrumcll• c Partu: CtAISEED t l(a) CAIXA lSCOI.AR 
CARAPANATUM. 

QÁY\'Ut:. tBIMEfM• O .-rue• te: Ttrllnt AdhiYO teM pór objeto alltnr 
o CONV 10 001111004 - SEED c- aua CUu.aub Qui.-aa. c01tontt I 
~q.Jr. 

CLÁUSULA OWNTA - QA VfClt.'CIA: O pramtc coavt.io r.a 
'rtrncWt 1 pu11r dt OI jaariro dt 2005 a 21 ck CmrdR Ü~ 1005. 

CLlusuu SI:CUNQA • l'tnaaa«'• ihltcrad.ü u •nna1s OiUMII.u c: 
ceadiç.k:a u&abck:cWu" butru•nlt priltdpaL 

dSS/IYAMfl• O St<roúria ok E<IIIUCM t a PnaioJ..,Ic ol.t C\IXA 

E.SCOLARCARAPANATUIIA. o f i n n r~'"J 
ADMLTOND~J.~ 

Gelo da Unodadc M eo..toa c C..>ã>io • sem 

EXTRATO DO l" (SECUNDO) TLRMO ADITIVO AO CONVtNIO NO 
007t/2004 -SEED 

lulnta<.r• c Pariu: CI:MF.F.O c o(a) CAIXA ESCOLAR CATANZAL 
DOPACUI. 

CúlU~ e&IAU"IItd: 0 Pn.lftk Tc.r•o A&litivt lt:• p4r tbjtlt alterar 
o CONV ' 10 007911004 - StED c~~t Ml Cthn1a Q•inta. c.Oilftrmc a 
sqYir. 

c!Jusuu QUINTA - Qd V!c&r!C!A: o pr ...... Conv!alo nu 
prorrOJidl I ptrt.Jr dt OI jaodro Ut lOOS ali \lc rtnrrlro de 100$. 

CIJU$UU St;CUNQA • rr,.•ata• lulltn•u u d«nail Clituulaa t 
tudi(IQ utlbcl«itlu aolaatnmntt priMlpaL 

!XTRATO DO l" (SECUNDO) TEIUoiO ADITIVO AO COt<Vti'IIO ,_ .. 
ooto/lG04- SEtD 

lulr-co,_ t l'af1a: CIWSUD c o(a) CAIXA tsCOLAR SÃO 
BENEDITO DO PACUI. 
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o CONVtNIO 00101101-t - St:EU c• •u• Ohuala Qv:inla, coftronac a 
Jquir. 

cUy.wu OWNfA - CM; VtctmA: O pruatt co•~bio fiu 

prerr.p4o • par1ir dt li j ,.1:lro ale: lOOS all4 .. ttvrttare dt 1005. 

CL.ÁlJWU S«iYNp:J · Pc.:n.aatetM lu1kndu u dc:a~ai.J OJ•uln lf 
coml~tlt:a alabdt<.idaJ " INirutalo pnac.íp.&l. 

~ O Sc:tntJitio dlf td.,n,.ao c: • Ptaldtnlc: dt CAIXA 

~ .... '.:::::t:J1H!L 
Cbcfc da U~t Conuuos t Coavlo10 • SEED 

EXTKATO DO l" (SECUI'DO) lEJIMO ADITIVO AO CONVÊNIO N' 
OOI<Iloo• - str.n 

lrulr.,mtnto~ t f1t1c:a: C':EAISU:t) r o(•) CAIXA t:~C'OLAH UI'\NI~:I.In: 
CARVALIIO. 

CLJJIJ.!~IA._P_~· o a•rt)cn lf I C:flllll i\thhHI lC'U\ IIÜr uhjrlu • lh•r.,
b CONV~NIO OtnllfltHlol - s~:t'U (til •UUI OAu,ul• C)IUIII•. C'llllfllr l11f • 

CL.fll\"liLf OUJ,\'fd - ()! I'ICt'OCJ I 0 jllts\"'llr ~A\.!11111 '''"• 

prorruc-ado •li"''' l.lc- UI J••h'•"" .te lUCI~ • llf llr fntr.:uv tJr lUV~ 

ci.JU.~liU SlfCUN()d • rtl"'lllnKCID inahrraüas as dC'nWJ Cl.ilolfUIU r 
undi(4a uLtbc.kddu n•l•ut,.~Nalo priadpaL 

A.f.\'INAR..4Mt O Sttrcl4rio ~Ed•ru•tl . t o ~ru•dcntc da CAIXA 

~COLAllllAMEL DE CA~ W~ ' k f 
oj •! 

ADAII.TON M W SI L\ D \ TO~ 
Chefe ~ Urucbdc de Cond ~M. ~ Convõuo • SEEO 

t.XTRATO DO l' (SECU,liO) TU! MO ADITIVO AO CO.WÉ,IO N° 
00111100• - ~EED 

I•Jir-.~nutas t rana: Gr.M:st:FJ> e ~aJ C1\IXA 1'-M,:OJ.Ak f"I.ÁIIUIIJ 
llOS SANTOS UAJIUOM. 

~l..ti11/~JE.llt:J.. O JU''•nlr 1 ,,,,... ~d111-..11 lt'IO ptfr IIIIJrlw alienar 
e ( 'UNV~~IU IN'I"1.120tt.4 - ,\ t:I~:U UI , .. ,. ('liu\~tl• ()toinl•. ,., .. f,•r•a.r • 
llr"J,tMif. 

0 !Íll.)'lll·l OUIIO(! IH l 'll/t'NCLl.: 0 llfC'Killt co~tvi'•'\J fiu 

I' "'""I~Ju 1 t••rlir de OI jall,lro,llr lUO.~ •llJ dt tntrtlto ale 100.5. 

cUusuu SEGUNDA • Pcrnauetem lultc,.dal u drtDaiJ Clht-.las r 
colditks estabtkcldn ntbutru•e:nlo pr1at.iJ••L 

1tê~~Aé~~~~~f~;~:r·~t~F[ T"'"" ua CAIXA 

ADAILTO~~ILfA~\ANTOS 
CN:f< ola Unodadc d< c... ... ., c Coovlnoo • SECO 

t.URA TO DO t" (SECUNDO} nRMO ADITIVO AO CONYENIO i\1 

OO&llloo•-SE~D 

lutruoarato• t r.r~a: CI:MrEO • o( a) CAIXA ESCOLA H CUBANA. 

Ct.Jus~ fltACeiM. O pr~tc:- l"c:r~ao Atl•h"• lt'm p6r obJtlo alterar 
1 COtiV 10 OOIJilOO-i - ~t::lO tlft tlll OJwul,. Quutl•, ttaforant a 
M&Yir. 

cUusuu OUJNTA - DA Vtfit.-.NC'IA, O ptrsf'nlt cornialo nu 

prtrnl•~· llllrtlr alt Ol jl~r• dt lOOS a 11 de rn ~rtl"' de 2005. 

Ct.,.il!SUU StGUNDA • Pcraut«cm ia.allc~d•J u ~fllnaiJ CJ.huulu e 
t: .. cliçún uta\KI('(hJu ao hutru~a«ala priMiJaal. 

EXTRATO DO l' (SECUNDO) TEM MO AOITIVO AO CONYtNIO t<• 
OOWIOO•- SY.EO 

lurruoocaiDJ c Pants: CEAIS~ED c o(•) CAIXA ESCOLAR ISOLADO~ 
DOBAILIQUt. 

C/,ÁUSVfH fllMEJ«A· O PJ"Qtllr: Tu•o Adth'o tt• pür tbJc:IO alterar 
• co....-v 10 008411~ - StED c:• , •• CUilSYJa Q .. inLI, (IA((H",.t a 
Kpir. 

C!JUSUU OWNTA - Qd VlliirOCJA : 0 prac:ntc ctnf"l•to fKa 

pnrr•'"' • p•rtir llc OJ ju.tro dt 1005 •li dt tcvercire dl" 1005. 

EXTkA"I O DO l ' (S&CUNIIO) TERMO ADITIVO AO CONVi:NIO NO 
OOlllliiOl- SEED 

lta.Prumc.ntN c ranc:s: CE~t:~D t •(li) CA1XA I!M;OI..AR LSCOL,\ 
ROsQUE. 

Cl.J(JS"r I'R/AfEI&1,· O prut~alr: Tn•o Aditi-vo cem p4r abjtll allc:ru 
I CONV .NIO 00tSil004 - SY.t:IJ tat sua Oiuula Qltinu, ro•(or.a .. :a 
IC'I .. ,.. 

CLii!JUI.A OWATA - f)A VfCtNCJA O pramlc c-.-•Yhio rtn 

pnrrec,tdt I p&rlir de UI Jaftt'l,.. de 1005 a li d~t ft•trct1"11 de l~ 



Macapá, 19.01.2005 

EXTRATO DO 1' (SF.GUNDO)TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N• 
0086/lOU- SEF.O 

lnslrumcnloJ t biln; GEAISEED e o(•) CAIXA ESCOLAR 
Fll.ADELFIA. 

~{.1 PRIMEIRA: O prts«~.lc- Ttrmo Adlllvo tem ~r objeco .allcnr 
o CONYI-:NJO 008612004 - SEED raa 111~ Clá1mala Quinl11 tcnCormc a 
st~uir. 

:~UU OWNTA - n~: O pru.c.nle t:nrn•fnict r.(& 
prorrç.;ado ~ J!arlir de UI jancíro dt 2005 a 18 de rtnrdm de 2005. 

n.Ausuu SEGUNDA • Pccmanccrm inallcrad•s IS dcmai' Cl:i.u..svlas t 

con!.lições t.Siabdt<idu no.indru~qenlo pri~ecipaL 

~ O Sccrcdrio ~Educaç1o c o Prt .. ddcnle da 
ESCOLAR FILADELFIA. 

,\DAILTON O JS&f~gNTOS 
Chere d-1 Unidld~: de Contratos e. Convênio - SEED 

CAIXA 

EXTRATO DO 2' (SEGUNUO) Tr:RMO ADITIVO AO CONVtNIO N° 
• oosmoo4- st:w 

hutrumcnCu3 c Pu1r:s: Ct::..VSt;JW c o(a) CAIXA F.SCOJ.Ml: FOZ. DO 
RIO l'EDREIRA. 

Ci.J.Y.Sl.11-A NUMEIRA: O pra:cl\te ·rcnuo Adith•o tcn-1 pU r uUj+:to ~llu::u 
o CONVE.~IO 00811100-' - Sl::t:U cw ~ua Cl.i u~ula QuiDiil, ctn~fonne a 
U'CI.Iir. 

!:.L&J.!,UI • ..C Ol/INTA - 0d VIGtNc!A: 0 pn:~nlc couvênin fic:.a 

pcurruc;ulo ~ pJ ri ir de O I i~nciro de 200!§ ::11 2~ clr: fcver-r:iro i.lc 2005. 

CL..ilJSli!A SP.Citt.J.~. • l-'crmancrcm ~n:llltcridu u dcmaiJ CUusulu c 
contltç.5t.s ulabclt:cid.as no inslr~o~mrniCJ (lrincip<~l. 

EXTRATO 00 2'1SEGUI'ó00) TEHMO ADITIVO AQ CON\'tNIO N• 
011118/200< -SEED 

Instru mentos c Parta: GEA/Sf.F.O e o(a) CAIXA ESCOLAR FRANCO 
GRANill:. 

f:l.:J·.V.\"UI.A PRIMF.IRA: O preucle Tc:rmo Adith·o tem pôr objeto alterar 
o CONV~NtO OOW1004 - Sl:ED em n x Cláusula Quinta, conforme a 

a.AUSW.A OUM'TA - DA VIGJ:'fKtt!: O prC'cnlc con~inio fica 

t~rorroi:ado a putit de 01 janeiro de lUUS a 28 de rcvcrcil"Q de lOO~. 

CUllSCJf.A SEGUNDA - f'trm:ancccm ioalle:ndas as demais CUwulu c 
condJções estaltclcc.iLiu no inslrurncnlo priacipul. 

• ~O Sc:crcl~·r . de Lduc.açlo e: o l'roitlcnlc da 
ESCOLAR FIL\NCO GRA . E. r n Q J 

,\DAI~TON D. #síd~SS.\N'fos 
Chefe lla UniJ atll.! de CotJit3IOS e Co~vênio · SL!ED 

CAIXA 

~:XT"ATO no 2' (S~:GUNilO) Tr.RMO ADITIVO AO CUNI'i:NIU N° 
OIIH9/2004 -SF.f:ll 

lnsln~nle"nlull c: PRrl~: GEAISEED c o(•) CAIXA ESCOLAR 
FnANQllli'(IIO nO nAll.IQUF-

r.J.A (IJll( .. .( PRIMHIRA: O prumcc Termo Aditivo tem pór objeto alleru 
o CONVLNIO 008912004 - SEEO tm 'ua Cláus11l~ Quinla1 conforme a 
ucuir. 

CLÁUSUlA Oli/NTA - DA S:JGtNCIA: O prQcr~lc c.onvénjo fiu 

Jlrorrotado a p11rtir d~ Ol jant'iro dr 2005 Jl 18 de. fM"rrriro de 1011~. 

í.I.iWWIA ,tr:CUNDA • rcrm• necco1 inaUuadn~ u Ucmais Oi~auW e 
tondlçOCl e.ttabtlc< idu no in:~lrumcnlo Jlrinc.ipal. 

CAIXA 

Meio-Ambiente 
Edvaldo de Azevedo Souza 

EXTRATO 

SEGUI\'00 TERMO ADITIVO /o.O CONTR/o.TO N" .007/l!M»

SEMA 

~orla - Secrel.iria de &lado do Meio lo.ml>ime -
SEMI\, 000>0 C<ln!nlan1c e a Firmo Curiaú Ageneia de Viogcns c 
'l'urimlo Ltdo, COOIO Cootroado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO UG/o.L: O 
p.-eaétile Termo Aditiw fl>ndan=tcu."' DO Proccsoo Licit&liirio 
(MODAIJDADE SHOPPING N" 00212004-SEMA). n>a di~ 
do art. 42, § S' l..ci 8.666193, oll<oda pcl.o l..ci o• &.8&3194, ""' rege 

. so«c os 1oordos ectrc · Bnsi1 e Orpnismos finaf,oeirol 
lntemacioi.aí., ood< poderio sc:r &dmiti<lu 114 r<aptáiva Licilaçl<l .. 
condiçlln decon<tÜS doo ooordoo, tipo MENOR PREÇO, oom 
crilbio de ,OOor desooclo oferecido, a>of...- o que dctcnnino o 
A<:on!o de Dooç1o RTF Tf 021958 CEC TF 0266~ c o Coovinio 

- .l003CV0030/SCÁ. 
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CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÁO ORÇA.'IiE.NTÁlUA: 
O volor !;loba! pan cust= u ckspcou do ,......,.. Termo AditiYO é 
de- R$ 5.440,00 ( c:inoo uril, quatroc«ttoa e """"""' reoi&) '!"" 
oom:r1o pct coota do roanoo oriundo de ôoeçlo, FQille (003~ 
Pro81"""' de Trabolho 18.54101092343, _Eietnerslo dc 0esp<Q 
3390.3}. P""'l!tna e Onpet&J COOI LocoolOÇIIo. 

CLÁUSUI.Á TKRCIURA - DA VlG!NCIA: 'o p<...mt Tama 
Arlitivo scri ~gado pct mai• 01 (doi•) ,...... a COIIIat de 
0 l.Ol.lOOS o 28/021200$, obedcc:idoo OI ditames da Lei 8.666/!13, e 
suas modifoaçlln pottc:riO<U. 

Por ..urem usim """""'*'em relaçio ao p<e&entc ln>lnl!llallo, u 
partes ...u...n em 03 (tr2s) .W, do iguol !cor o forull, na prC>CnÇO dc 
Ol(duu)~ 

Data.., Aollnotura: 30 de dcumbro de 2004 

Ml!alpó- Ap., 30 de dczcmlro de 2004. 

AlDO DE AZEVEDO SOUZA 
ASCJMENTO 

\ . 
EDV 

Infra-Estrutura 
Alei r Figueira Matos 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
~: O. E. S. no 087/04-NSP/SEINF, celebrada entre o 
GEA, através da Seaetaria de Estado da Infra·estrutura 
como CONTRATANTE e a empresa (CARO - COMÉRCIO E 
CONSTRÜÇÕES LTDA; para os fins nela declarados.(carta 
Convite n° 064/04-CPL/SEINF/GEA). 

Objeto: Constnlçlio de 1.394,48m de passarela em 
madeira de lei, com l ,OOm de largura próxima ás Ruas 
Nova, Antônio Mata e Maria A. Santana, Dlsbito de 
Fazendlnha, Munldplo de MaCllpá-AP. 

~: R$-89~(0itenta e nove mil novecentos e 
sessenta e seis reais e dnqUenta e b'ês centavos). 

fi:M2: 30 (trinta) dias conoecutivos. 

.ll2ti!Çi!t: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçadas no valor global de R$-89.966.53(0itenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e três 
centavos), e correrão à conta dos recursos oriundos do 
projeto: 15.451.0181 1.198 - Estruturaç~o de E~ços 
Públicos. fonte (001) . Natureza de D.,;pesa: 4.4.90.51, 
consoante nota de empentlo 2004/ N E01254 emiti ela em 
24.11.2004. 

Fundamento Leaa(: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei 
n° 8.666/93, e modificada pela Lei n• 9.648/98. 

Macapá, 2.4.11.2.004. 

NJricultura 
Paulo Leite de Mendonça 

EXTRATO. OE TERMO.AOITIVO 

lNSlRUMENTO E PARTES: 1° Termo Adlllvo ali Con'i'ênlo n• 
oo6i04.SEAF, celebradÓ entré .o . ~ .do Amapá. por 
!nterméd10· ·da Secretaria de Estado da AgrCullura. Pesca, 
Floresta e do Abastecime!lto·- SEAF e a ASSOCIAÇÃO" DAS" 
FAMILIAS DA ESCOlA FAMIUA AGRicOLA DA REGIÃO DO 
PACUI • AFEFARP, âáS!~ em 03 da jarolro de 2005. 

CLAUSULA PRIMEIRA: - DO FUNDAMENTO: O pnosente 
TERMO ADITIVO tem respaldo legal no Artigo (D. Incisas 11. 
Allnea d, cJc Art. sr, § 1", da lei n• 8.666.93. ·e Cláusula 
O~ava, é nilS d!lrna\$. dis~ legaiS .que lhe seja1il 
aplic.iveis, em face do olljeio .· e éaradediado neste 
lnstn.nento. 

Cl.ÀUSUL.A SEGUNDA - Prorrogar o C~· Sétimo da· 
Convênio" n• OO>.Q4 - SEAF, poo· I* iodo d<!" 06 (SéiS .) meses. 
ficando sua vlgéncla para 3) dG junhO de :oio:E. 

CLAUSUlA TERCCIRA - Todaa as demal& Cláuooias do 
Convênio . · ca>o4-SF.AF. não olingid.:ls pelo presente 
instrirrTWiUri fiCWil ralifrcàda5. 

E por eolarem asam ajustados em 
relação ao conteüdo deste lnstrumenlo, assinam o me$lllO em 
04 (quatro) vias .. de· igtlal h!or, na pr"""""" de 02 (dlUlS) 
teslelr\uhhas"também no 11m asslnadas. 
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EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO 

INSTRUMEKTO E PARTES: TERAIO DE RESCISÃO ao 
CONTRATO n' 004104.SEAF, ~o eotn> o Eot:Klo do 
/vna!lá, pct Intermédio da SecrGalla de Es!ado ela ~rlcultura. 
Pesca, Floresta ·e da Al{asl!!dmento - SEAF e o SR. S IMÃO 
VIANA DE SOUzA, agslnada em 12 de]ane;fod02005. 

ClAÜSUt.A PRJMEIRA: O CONTRATO N" 004104-SEAF, ftea 
l'llllciiÍ<IiÍio de pí800 dirilito, de acotdo can o qU& es1á 
estipulado na ClÂUSUl.A OITAVA • DA RESCISÃO, do 
receodo"lnstrumenio. 

c"LAüSuL.A SEGUNDA~ o Presente TERMO DE RESCISÃO 
tom ·rBsPaldo f!!g:l!"nci·rnéJsi> 11 do .Ait 58, ele Art. 79, Inciso 1, e 
M 78, lricls~ · Xl!. da Lei n• 8.666193, o SU!JS afternções 
posteriores, rras ~ disposições 1eQais que lhe sejan 
aplicâl.eis. 

CLÁUSU!.A TERCEIRA: - DA MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO 
CONTRATUAL: Coolralante pa- mera con;mlà'lda 
administmfiva, e submissos "' rw:ões de interesse pUblico e de 
a/la ~ e aMplo ~. MàivOOo pela redui;Ao 
da Cda ~ desta SEAF, e ~ndo ~erminação 
do MemaMdo n" 138104-0F/COAF/SEAF. rooolw roocindlr 
unilaferalri>eote o C<Jnúato n• 00-41G4-SEAF, na forma da 
i.elJislaçâo .,;gente. e alterações posleOO"es. 

CLAUSULA QUARTA: - DA PUBLICAÇÃO: O prese1!& 
Tcmno do Roaclalo, será assinado em 04 (quatro) oAas de 
i!;lual teor. na prosença de 02 (duas) toolemunhas no fim 
assinadas e serâ pub!icaJo no Oiatio Oficial do Eslooa do 
Amapá. de IIÇ'()!1jo cem as nom~& da Lei n" 8.666193 e suas 
alteraç6es posteriofes. 

Ode2005 

PAULO 
Secte!Wia I SEAF 

Indústria e Comércio 
Celso Alves Cândido de Deus 

PORTARIA (P) N° 002 / 2005 - SEI COM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA I NDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0949 de 03 de fevereiro de 
2003 e, tendo em vista o que consta no Memo. n° 001/005-
GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1 o • Designar o deslocamento dos servidores 
CELSO ALVES CÂNDIDO DE DEUS, Secretárto/SEJCOM. 
código cos-s, para viajar da s:de de suas .atribuições t~acapá· 
M', até ao muniCÍpiO de Pracuuba, com ob)etrvo de fazer VISlta 
a Fábrica de Gelo, no dia 18/ 0 l/05. 

Art. 20 • Revogam-se as di<posições em contr.i rio. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETARIA OE Es:fADO DA INDÚs:fRIA. 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em ~1acapá-A P, 17 de janeiro de 
2005. 

~~ 
CE~ AlVES )ÂNDIDO dE DEUS 

~ÁRIO 

PORTARIA (P) N° 003 I 2005- SEICOt1 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCI O 
e MINE RAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Deaeto n• 0949 de 03 de fevereiro de 
2003 e, tendo em vista o que consta no Memo. n° 002/005-
GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1 o . Designar o deslocamento dos servidores 
CELSO ALVES CÂNDIDO DE DEUS, Secretárlo/SEICO~I , 
código CDS-5 e AOEMAR DA SILVA MENDES, Assistente 
Administrativo, pãra viajarem da sede de suas atribuições 
Macapá-AP, até ao município de Pedra Branca, com objetivo de 
fazer ~lsita a Fábrica de Polpa de Frutas., no dia 25/01/05 . 

Art. 2° - Revogam·se as disposições em contrário. 
Dê-se clênda, publique·se e cum pra·se. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA lNDÚs:fRIA, 
COMÉRQO E MINERAÇÃO, em Macapá·AP, 17 de janeiro de 
2005. 

PORTARIA (P) N° 004/2005- SEICOM 
>:,:...,. \ 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Deaeto n° 0949 de 03 de feverel•o de 
2003 e, tendo em vista o que consta no Memo.004/2005· 
ATAG/SEICOM 

RESOJ.l/E: 



Macapá, 19.01.2005 

Art. 1° · Homologar o deslocamento do servidor 
JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA FERREIRA, que viajou da 
sede de suas atribuições Macapâ-AP, até ao Munlclpio de 
Mazagão Novo e a localidade de Maruanum , com o objetivo de 
conduzir os artesões até a Feira de Artesanato, no dia 08 e 
10/01/05. 

Art. 2° - Revogam-se as dispOSiçÕeS em contrário. 
Dê--se ciênda, publique-se e arnpra·se. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉROO E MINERAÇÃO, em Macapá-AP, 17 de janeiro de 
·2005. 

Saúde 
Ullton José Tavares 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONV~NIO N.• 015/03· 
SESA, que entre si celebram o ESTADO DO AJI.APÁ. por 
lnterm~io da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e 
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÀO FRANCISCO DE ASSIS 
p.1ra os IIns nele dedarados. ' 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor for'l'la do direilo, 
os responsáveis no fim assinados. todos Identificados no 
Convênio de origem, nos termos da justincauva N.• 098104-
UCCISESA, resolvem de comum acordo, que o lnstrum~nto 
adma Identificado tem anerad& a CLÁUSULA QUARTA, que 
p.1ssam a VIgorar com a seguinte redaçAo, mantidas aa demais 
aqui nao referidas, ne fOIITia como se acham orig~~~almenle 
redigidas, e que neste ato e ousiAo, sao totalmente retificadas 
para lodos os ins de direito. ' 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIG~NCIA: O preserole Convênio 
passará a vigorar alé 31.03.2005. 

Por estarem as.slm, justos e concordes, as panu assinam o 
presente instrumento em 03 (lrêa) vtaa de igu.l leor a forma, 
111 presença de 02 (duas) testemunhas que também no fim 
auínam. 

J.4acapA, 31de dezembro de 2004. 

EXTRATO 

JUST1FICA T1VA N.• 099104-UCC/SESA 

Senhor Secrel6rlo, 

RaUflço no fonna do Lal 
MK.tpi....llJ.n.J~ 

TAVARES 
lado do Saóda 

Submeto a elevada OONideraçAo de Vosn Senhoria a 
presenlll juslitcativa objetivando a alteraçAo da Cl6uaula 
Quarta referente ao Conv6nlo n.• 015/2003, eelebrldo can a 
A-SSOCIAÇÃO EDUCADORA SÀO FRANCISCO DE ASSIS. 

Justific&-se a alleraçAo do instn.mento $Upf'8 em razAo da 
necea!ldade de prorrogar sua vigência at6 31/0312005, pena 
garantir os repasses em atraso bem como eteluar aua devida 
preataçAo de conlas. 

Pelo exposto, para salvaguanlar os lntareuea da 
adminiatraçAo desta Secretaria, aubme1emoa a presente 
jusbficativa a superior apreciaçAo e homologaçloo de Voaaa 
Exoel6ncia assim. em obServA~ ao dilposto •o 1rt 65, I 
allnea "b e inciso 11 p.1~rafo 1• • ele art 57, I, do Lei n.~ 
8.666193, e ao mesmo tempo solicitamos a ratifocaçAo na 
presente justificativa e delêrmlne sua publleaçlo no D~rio 
Oficial do Esledo J-aõa que produza condiçOea da etlc6cla desie 
ato. 

Mica~. 31 de dezembro de 2004 

LO FONSECA 
:~cnno~;ce Conv6nloa/SESA 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.• 02810-4 • 

~;s:e~:=:~~~~A~ESci~~A~~:~M8~~: 
CONSULTORA MARIA DEL CARMEN CASAHOVA HERERA, 
p.1ra 01 fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor fonna do direito, 
os rasponsavels no nm aNinaaos, toooa Identificados no 
Contraio de origem, conforme justilicaUva n.• 1110104-
UCC/SESA, resolllom de comum aconlo, que o lnstrumenlo 
acima identifiCado tem aler.lda as CLÁUSULA TERCEIRA, 
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que passa a vigorar com a seguinte redaçAo. mantidas as 
demais aqui nAo referidas, na forma como sa acham 
originalmente redigidas, e que neste ato e ocasilo, do 
tola !mente ratifocadas, para todos os fina da dlra~o 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA V1G~NCIA: O presenle Conltalo 
passa a vigorar at6 3 tiOI/2005. 

Por estarem assim, justos e concordes, as par\es assinam o 
presente Instrumento em 03 (lnls) vias de Igual teor e fonna, 
na presença de 02 (duas) testemunhas que também no fim 
assinam. 

Macap4. 31 de dezembro de 2004 

EXTRATO 

JUST1FICATIVA N."100104-UCC/SESA 

IQUflco na fonna da Lei 
Macapá a11l__/QL_ 

C::JL~ 
Secre~rlo tEstado da Saúde 

Senhor Seere~rlo, 

Submeto a elevada conslderaçAo de Vosaa Excelência a 
presente justkativa objellvando a alteraçAo da Cláusula 
Terceira ao Contrato n. • 028104, celebrado com a J.46dica 
Consultora 0.0 MARIA DEL CARMEN CASANOVA 
HERRERA. 

Justifica.se a aneraçAo do Instrumento supra, em razlo da 
neceuldade da prorrogar sue vlg~ncla a" 31/01105, afim de 
darmos prosseguimento na exeCIJçAo de seu objeto • 

Pelo exposto, para ulvaguardar os Interesses da 
admlnistraçlo desta Secretaria, submetemos a presente 
justificativa a auperior apreclaçAo e homologaçAo da Vossa 
Excelência assim, em observ1ncla ao disposto no 1rt 65 1 
aWnea "b" cJc art. 57, ll, § 2' do Lal n• 8.666193, e ao me~ 
lampo sollcitarnoa • ratiflcaçAo 111 presente jusllfrcativa e 
determine sua publlcaçlo no D"rio Oficial do Eatado para que 
produu condlçlo de ellc:Ada deste ato. 

. EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 10 CONTRATO N.• 021104 • 
SESA, que entre 5I celebram o ESTADO DO AMAPA através 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, a o MéDICO 
CONSULTOR JUAN TORRES MOSQUEDA. para os fins nele 
declarados. 

Pelo presenla TERMO ADffiVO, e na melhor fonna do diralo 
os raaponai\ooeis no fim assinados. todos identificados .,.; 
Contrato de origem, confonne justlticativ• n.• 101/04-
UCC/SESA,_ reaolvam de comum IICOfdo, que o ln&trumento 
sem. IdentifiCado tem lkeradl as CLÁUSULA TERCEIRA 
que puaa a vigorar com 1 seguinte reda~o mantidas .~ 
demais aqllf nio referidas, na forma ~ ae acham 
originalmente redigidas, e que neste ato e ocuilo sao 
tolamente ratitlcadas, pare todos os frns de dlrelto. · 

ClAUSULA TERCEIRA- DA VIG~CIA: O pmanta Contrato 
paua a vigorar a\6 31101/2005. 

Por aatarem aaain, juatos e concordes, as partes assinam o 
presente lnstn.mento em 03 (ltta) vias de igual teor e forma 
na presença de 02 (dun) testemunhas que tatnWm no ,..,; 
assinam. 

Mac~. 31 da dezembro de 2004. 

A~ 
s~~4 da &lado da Saúda 

EXTRATO 

JUSTIFICATIVA H.• 101/04-UCC/SESA 
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Senhor Secretário, 

Submeto a elevada consideraçAo de Vossa Excelência a 
presente juslifocativa objetivando a alteraçAo da Cláusula 
Terceira ao Contrato n.• 029104, celebrado com o Médico 
ConsuHor Dr. JUAN TORRES MOS QUEDA. 

Justifi~-se a anera~o do Instrumento supra, em razao da 
neceuidade de prorrogar sua vigência até 31101105, afrm de 
darmos prossaguinento na execuçAo de seu objeto 

Pelo exposto, para salvaguardar os Interesses da 
administreçAo desta Secretaria, submetemos a presente 
justifieativa a superior &llreclaçAo e homologação da Vossa 
Excelência ISSim, em observ4nóa ao disposto no art. 65, I, 
allnea "b' ele art 57, 11, § 2' da Leo n• 8.666/93, e ao mesmo 
lempo solicitamos a ratificação na presente jusbfJC<Jtiva e 
determine sua publica~o no Dláno OfiCial do Estado para que 
produza condição de efoc6cla deste ato. 

IAacapá-AP, 31 de dezembro de 2004 

EXTRATO 

FONSECA 
ConvénlosiSESA 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.' 030/04 -
SESA, que entre si a:lebram o ESTADO DO AN.AP!., através 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e o MÉDICO 
CONSULTOR DR" ROBERTO MANZOTE FERNANDEZ. para 
os fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor forma do dlre~o. 
01 responsáveis no frn assinados, lodos ldentitlcados no 
Contrato de origem. confOIITie IUStiicatova n ' 102/0-4-
UCC/SESA, resolvem de comum acordo. que o onsuumento 
acima identificado tem anerada as CLAUSULA TERCEIRA, 
que passa a vigorar com a seguinte •odaçAo, manbdas as 
demais aqui nao referidas, na fonna como se acham 
originalmente redigidas. e que neste ato e ocasll!o, são 
tolamente ratificadas, para todos os fins de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIG~NCIA: O prasa•te Contrato 
passa a vigorar ot6 31101/200S. 

Por e$rem assin, justos e concordes. as partes assinam o 
pr11sen\e instrumento em 03 (três) vias de J!IUal teor e forma. 
na presença de 02 (duas) testemunhas que também no fm 
uslnam. 

Macapá, 31 de dezembro da 2004. 

EXTRATO 

JUSllFICATIVA N.0 102/04-UCC/SESA 

Senhor Secretário. 

~ 

RaUflco na fonna da J1 
Macapi .MJ.RJJ/L 

É TAVARES 
otedo da Saude 

Submeto a elevada consideraçAo de Vossa Excelência a 
presente jusUiicativa objetivando a aleraçAo da Cláusula 
Terceira ao Con1rato n.• 03010-4, celebrado com o Médico 
Consultor Or. ROBERTO MAHZOTE FERNANOEZ. 

Justifica-se a aleraçl!o do Instrumento supra, em razllo da 
necessidade de prorrogar sua vigência até 31/01/05. afm de 
dannos prouegulmento na execuçAo de seu objeto . 

Pelo exposto, pan1 salvaguardar os Interesses da 
admlnlstraçAo desta Secretaria, submetemos a presente 
jusll'ocativa a superior apreciaçAo e homologaçto de Vossa 
Excalência assin, em observtncla ao disposto no art. 65, I, 
allnea "b" ele art. S7, 11, § 2' da Lei n' 8.666/93. e ao mesmo 
tempo sollcllamos a ratificação na presente justiflaltiva e 
determine sua publlca~o no Oi6rio OfiCial do Estado para que 
produza oondiçAo de efldcla deste ato. 

Chefe da 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2004 

NSECA 
oriv6nlos1SESA 

I 

I 
i 
; 



Macapá, 19.01.2005 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONV~NIO N.• 007/04-
SESA, que entre si celebram o ESTADO DO ANoAPÁ, por 
intermédio da SECRET ARJA DE EST AOO DA SAÚDE, e a 
ASSOCIAÇÃO A NOSSA FAMIUA, para os fins nele 
declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e ne melhor forma do direito. 
os responsáveis no fim assinados. todos identificados no 
Convênio do origem, nos termos da justificativa N.• 103/04· 
UCC/SESA, resolvem de comum acordo, que o instrumento 
acima identificado tem alterada a CLÁUSULA TERCEIRA, que 
passam a' vigorar com a seguinte redação, mantidas as demais 
aqui nao referidas, na forma como se acham originalmente 
redigidas, e que neste ato e ocasiao, sào totalmente ratificada•. 
par~ todos os fins d• direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VJGÉNCIA: O presente 
Convênio passará a vigorar até 31.03.2005. 

Por estarem assim, justos e concordes, as partes assinam o 
presente lnstrunento em 03 (três) vias de Igual teor e forma. 
na presença de 02 (duas) testemunhas que também no fim 
assinam. 

DATA DA ASSINATURA: Macapá, 31 de dezembro de 2004. 

EXTRATO 

JUSTIFICA TJVA N.' 103104-UCC/SESA 

Senhor Secretário, 

RaUflco na forma da Lo i 
Macapã:l.!._l .1LI.Qi.. 

Submeto o elevada consideraçao de Vossa Senhoria a 
presente justificativa objetivando a alteraçao da Clãusula 
Terceira referenle ao Convênio n.• 00712004, celebrado com a 
ASSOCIAÇÃO NOSSA FAMIUA. 

Justifica-se a alteraçao do Instrumento supra em razao da 
necessidade de prorrogar sua vigência até 31/03/2005, para 
ga<antir os repasses em atraso bem como efetuar sua devida 
prestaçao de contas. 

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
administra~o desta Secretaria, submetemos a presente 
justificativa a ·superior apreciaçao e homologaçao de Vossa 
Excelência assim, em observência ao disposto no art. 65, I, 
allnea "b e Inciso 11 parágrafo 1° • ele art. 57. I, da Lei n.• 
8.666193, e ao mesmo tempo solicitamos a ratificaçao na 
presente justifica tiva e determine sua publica<;ao no Diário 
Oficial do Estado para que produza condições de eficácia deste 
ato. 

Macapll-AP, 31 de dezembro de 2004 

EXTRATO 

TERMO ADITIVO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.• 040103 
SESA, quo entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, através 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a MARIA DAS 
GRAÇAS DE SOUZA ROCHA, para os fins nele declarados. 

PElo presente TERMO ADITIVO, e na melhor fonna do direno, 
O!; responsáveis no fim assinados. todos identifteados no 
Contrato de origem, conformo justificativa n.• 001105-
UCC/SESA, resolvem de comum acordo, quo o instrumento 
acina Identificado tem alterada a CLÁUSULA TERCEIRA, que 
passa o vigorar com a seguinte reda<;ao, mantidas as domeis 
aqui nao referidas, na forma como se acham originalmente 
redigidas, e que neste ato e ocasião, são totalmente ratificadas, 
para todos os f ins de direito. · 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIG~NCIA: O presente Contrato 
passa a vigorar até 05104/05. 

Por estarem assim, justos e concordes. as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de Igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas que também no fim 
assinam. 

Maca pá, 05 de janeiro de 2005. 
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EXTRATO 

JUSTIFICATIVA N.' 001105-UCC/SESA 

Ratifico na formã da Le;
Macepá o5 !_!&_JS!fL 

~ON J ~;;;:;;~;r_ 
Secretário d Estado da Saúde 

Senhor Secretário, 

Submeto a elevada conslderaçao de Vossa· Excelência a 
presente justificativa objetivando a alteraçao das Cláusulas 
Terceira do Contrato n. • 040/03, celebrado com a Sr" MARIA 
DAS GRAÇAS OE SOUZA ROCHA. 

Justifica-se a allera~o do instrumento supra, em razao da 
necessidade de prorrogar sua vigência até 05/04/05, afim de 
darmos prosseguimento na execução de seu objeto . 

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
edmlnistra~o dosla Secretaria, submetemos a presente 
justificativa a superior aprecia~o e homologa~o de Vossa 
Exce!ênd a assim, em observãnda ao disposto no art. 65, I, 
alínea "b. ele art. 57, 11, § 2" da Lei n' 8.666/93, e ao mesmo 
tempo solicitamos a ratifica~o na presente justificativa e 
determine sua publica~o no Diario OfiCial do Estado para que 
produza condição de eficácia deste ato. 

Macapa-AP, 05 de janeiro de 2005. 

EXTRATO 

ONSECA 
onvênios/SESA 

TERMOAOinVO 

QUINTO TERMO ADITIVO ao CONTRATO N.• 002/02 -
SESA, que entre si celebram o ESTACO 00 AMAPÁ, por 

• intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a 
GRIFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, para os 
fins nele declarados. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor forma do dire~o . 
os responsavels no fim assinados, todos Identificados no 
Contrato do origem, conforme justificativa n. • 002105· 
UCC/SESA, resolvem da comum acordo, que o instrumento 
acima IdentifiCado tom alterada a CLÁUSULA QUINTA, que 
passa a vigorar com a seguinte redaçao, mantidas os demais 
aqui nAo referidas, na forma como se acham originalmente 
redigidas, e qua neste ato e ocasião são totalmente ratifiCadas, 
para todos os fins dA r!irAijo. 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA: Esta Contrato vigorará 
por um porlodo de 06 (sois) mesas até 14.07.2005 de acordo 
com art. 57, 11 da Lei 8.666Jg3 e suas anerações por tratar-se 
de serviço do natureza continua. · 

Por estarem assim, justos e concordes, as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas que também no fim 
assinam. 

MBCapá, 14 do janeiro de 2005. 

EXTRATO 

JUSTIFICATIVA N.• 002105-UCC/SESA 

RAtifico na forma da Loi 
Macapá~.J .... Q.U_Q§_ 

/VI.~ 
lw~!?Nposé TAVARES 

Socratárlo ~c Estado da Saúdo 

Senhor Soerolt.rio, 

Submeto a elevada consideração de Vossa Senhoria a 
presente justiticalive objetivando a alteraçêo das Cláusulas 
Quinta e Sétima referente ao Quinto Tenno Aditivo ao Contrato 
n.• 002102, celebrado. com a emprasa GRIFORTH 
UNIFORMES PROFISSIONAIS L mA. 

Justifica-se a aneraçêo do Instrumento supra em razao da 
necassidade de prorrogar aua vigênda até 14.07.2004 por 
tratar-se de serviço de natureza continua, e assim darmos 
pros5egulmenlo na execuçao de seu objeto 

Assim, em observância ao disposto no art. 65, I ,11, ele art. 57. 
11, §2" da Lei n.• 8.666193, solicito a Vossa Senhoria a 
ratificaçao na pres9/lte justificativa e determine sua publicação 
no Diário OfiCial do Estado para que produza seus eleitos 
legais. 

RITA D 
Chefe da 

Macapá-AP, 14 de janeiro de 2005. 

ELO FONSECA 
e Convênios/SESA 
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EXTRATO 

TERMO OE TRANSIGÊNCIA 

TERMO DE TRANSIGIÕNCIA DE QUITAÇÃO DE DIÕBITO 
ENTRE O ESTADO 00 AMAPÁ, ATRAVES DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OS 
CONSULTORES ROBERTO MONZOTE FERNANDEZ, 
MARIA DEL CARMEN CASANOVA HERRERA o JUAN. 
TORRES MOSQLJEDA. 

Pelo ptllsente instrumento os transigentes, de um lado o 
GOVERNO DO ESTADO DO ANoAPA, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, Pessoa Jurfdica de Direito Publico 
Interno, inscrito no CNPJIMF sob n.• 23.086. 17610001·03 
nest~ ato representada por seu por seu Secretário Or. UIL TON 
JOSE TAVARES, brasileiro. casado, CPF n.• 116.533.612·04 e 
RG n.• 035013-AP, residente e domiciliado no Munic ípio de 
Macapá-AP, doravanle denominado PRIMEIRO 
TRANSIGENTE e de outro lado a ao médicos Or" MARIA DEL 
CARMEN CASANOVA HERRERA, cubana, casada, C.l n' 
V347494-~, CPF 528.488.842-15 Dr. ROBERTO MONZOTE 
FERNANDEZ, cubano, casado, C.l N' V347500-M, CPF 
529.781 .252-GS Or. JUAN TORRES MOSQUEDA, cubano, 
casado, C.l N" V348405-9, CPF 528.43g_122·53, residentes e 
domiciliados a Av. Mendonça Furtado n• 92, Bairro Central, 
Macapá-AP, neste alo denominada SEGUNDO 
TRANSIGENTE, tem entro si, por justo e combinado o presente 
TERMO DE TRANSIGÊNCIA, com o objetivo de resolver 
definitivamente o dóbilo existente na forma discriminada nas 
Cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO LEGAL: O 
prasenle TERMO DE TRANSIGt:NCIA tem respaldo legal no 
art. 269, lU do Código de Processo Civil, arts. 840, 841, 842, 
843, 844, 847, 849 do Código Civil, Decreto Estadual 2042/95 e 
nas demais disposições legais que lhe forem aplicadas, artigo 
2' parágrafo único, ele art. 55 da lei 8.666193. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente Termo 
tem por objeto o pagamento de despesas inerentes ao serviço 
do Prestação de Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados em Consultoria, para realizar Diagnóstico 
Sltuacional de Saude Elabora<;ao dos Diagnósticos, Pré.' 
diagnóstico, Preparaçao da Equipe, Apresentação de Dados 
Secundários, Elabora~o do Núcleo do Diagnóstico , 
Elaboração das Hipó(eses e dos Roteiros. Vis itas de Campo, 
Análise e Sistematizaçao das lnformaçOes, Elaboração dos 
Documentos Finais, Devolução do DRP para comunidade no 
perlodo de junho/junho e agoslo/2004, confonne Processo 
num. 200413774gl29988 inerente as Notas Fiscais num. 
857321/85 734185725185725185 726/85718/85719. 

CLÁUSULA TERCEIRA .... DO DÉBITO: O Primeiro 
T•ansigento o o Sogundo Trnnsigcnte .sendÔ respectivamente 
devedor e credor, resolvem neste ato acordar sobre o débito 
ao perlodo de junhofJUiho e agosto/2004, referente aos 
processos supramendonados. no valor total de RS 
54.000,00 (cinqOenla e quatro mil reais). 

CLÁUSULA QUARTA • DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO 
TRANSIGENTE: O Primeiro Transigenle se obriga a efetuar o 
pagamento do valor citado na Clãusula T ert:eira em parcela 
única que correrá pela Fonte 001, Programa de Trabalho 
10122000120010000 e Elemento de Despesa 339035, 
conforme Notas de Empenho n• 
2004NE006577/0657 8/05579106580105581/06582. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO SEGLJNOO 
TRANSIGENTE: O Segundo Transigente se obriga, após o 
pagamento dar por quitado o débito em apreço. não podendo 
em hipótese alguma alegar diferenças ou oulro qualquer 
documento que possa exigir a divida já paga, produzindo este 

acordo entre as partes, efeito do coisa julgada conforme dispõe 
o art. 1030 do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: O presente Termo 
de Transigência deverá ser publicado em resumo no Diário 
Ofldol do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - 0 0 FORO : Para propositura de 
qualquer ação, com base nosle Termo, fica eleKo o Foro da 
Comarca de Macapá, Estado do Amapá. com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Por estarem justos e acordados. assinam este Instrumento 
Legat, em 03(1r!s) vias de igual teor e forma. na presença de 
02(duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Macapâ-AP, 31 de dezembro de 2004. 

EXTRATO 

TERMO OE TRANSIGÊNCIA 

TERMO OE TRANSIGÊNCIA DE QUITAÇÃO OE DÉBITO 
ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO OA SAÚDE E A EMPRESA 
HOTELARIA MARABAIXO LTDA. 

Pelo presente instrumento os tra~slgentes, de um lado o 
GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPA, através da Secretaria 
de Estado da Saüdo, Pessoa Jurídica de Oire~o Publico 
Interno, inscrito no CNPJIMF sob n• 23.086. t 7610001-03, 
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neste ato representad~ por seu por seu Seae~rio o Or. 
UILTON JOSÉ TAVARES, brasBelro, cauda, CPF n.• 
116.533.61244 e RG n.• 035013-AP, resklenle e domiciliado 
no munlclpio de MacapA/AP, doravants denornln~do 
PRIMEIRO TRANSIGENTE e de outto lado a empresa 
HOTEI.ARIA MARABAIXO LTDA, ahuada a Rua Cindido 
Mendes. n.• 340, Altos e Loja 1, T6rreo- Centro, Macapá-AP, 
lnacnta sob o CNPJ.(M.F). 00.889.77010001-37, neste ato 
represenlada por sua proeuradol'a a Sra. MILNEA MARTINHA 
CARVALHO DE MACEDO, brasileira, çaslldl, comerdante RG 
283276-AP e CPF 180.875.822-68, residente e domlc:i~ada na 
Av. Iracema Carvlo Nunes 554, Centro , Maeapé-AP, neste ato 
denomlnad~ SEGUNDO TRANSIGENTE, tem enlte ai, por 
justo e combinado' o presente TERMO DE TRANSIGÊNCIA, 
com o.obfetivo de resolver defnitlvamente o ~brto existente na 
forma diScrim,neda nas C"usulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • 00 FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente TERMO DE TRANStGÉNCtA 18m res~ldo legal no 
art 269, 111 do Código de Prooesso CivU, arts. 8-40, 8-41, 8-42, 
8-43, 844, 847, 849 do Código Clv~. Oecreto Eatadual 2042195 
e nas demais doposiQOes legait que lhe forem aplicadas, artigo 
2' parégrafo ünico. r;Jc art. 55 da lei 8.666193. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O preaante Termo 
tem por objeto o pagamento de despesas realizadas com a 
presta~o de aerv;ços de hospedagem e 81imenteçlo (caf6 da 
manha, almoço e jantllr), devendo ainda conter no quarto· 
banheiro com 6gua quente e fria, meu de reunlJo com 04 
(quatro) cadeiras, ar condicionado, tomada para computador, 
delilinado aoa técnicos durante a re.lizaçAo de CUI$0S, 
palestras. consultoria e demais eventos raalaadGS peta SESA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DÉBITO: O Prfmelro 
Transigente e o Segundo Transigente sendo 
rupedrvamente devedores e credores, rasolvem neste ato 
acordar sobre o débUo. referente ao processo n• 35064/04, 
conforme nota fiscal de n• 17718, no valor total de R$ 
19 500,00 (dezenove míl e quinhentos reala). 

CLÁUSULA QUARTA • DAS OBRIGAÇOES DO PRIMEIRO 
TRANSIGENTE: O Primeiro Transigente ae obriga a efetuar o 
~gamento do valor citado na Cfju'"'la Terceira em paroela 
únic;a que correri pelas Fontes 007, Programa de Trabalho 
10122000120010')0() e Elemento de Oe$pesa 339039. 
conforme Nota de Empenho 2004NE0006588. 

CLÁUSULA QUINTA· DAS OBRIGAÇ0ES DO SEGUNDO 
TRANSIGENTE: O Segundo Transigente se obriga, apôa o 
pagamento dar por qulllldo o débto em aPf190, nlo podendo 
em hipótese alguma alegar dlfenmças ou outro qualquer 
documento que possa exigir a divida já paga, produzindo este 
acordo entte u partes, efeito de coisa julgada conforme diapOe 
o art 1030 do Código Clvi Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO: O presente Termo 
de Tranaig6nello dever.! - publcado em resumo no Diário 
Oficial do &lado, no prazo de 20 (vinte) dias A contar da data 
de aua assinatura 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO: Para propos~ura de 
qualquer açlo, com base nesle Termo, tiQ eleito o Foro da 
Comarca de Macapa, Estadlo do Am~. com exclus.lo de 
qualquer outro P« mais pnvdegiado que aeja. 

Por astarem justos e acordados, assinem este lnslnJmento 
Legal, em 03(116s) vias de Igual teor e forma, na pnisença de 
02(duas) testemunhas abaoxo assinadas. 

Macapà-AP, 14 de janeiro de 2005. 

Autarquias Estaduais 

IEPA 
Ant6nlo Carlos da Silva Farias 

PORTA R I A N • 004/2005-CABIIEPA 

O DlR.ETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
Puquisas Cientificas e Tecnológicas do &lado do Arr>apt -
IEPA, no uso das atribuições que lhe s!o conferidas peta Lei. 
.n' 0338, de 16 de abril de 1997, alterado pela Lei n • 0699, de 
28 de junho de 2002, Decreto n• 0783, de 06 de abril de 2004 
e tendo em vista o teor do Memo n• 002/0S-DAFIIEPA, de 13 
de janeiro de 200S. 

RESOLVE: 

Art. I' Constituir Comiss!o eoearregada de avaliar as 
propostas de pro:esso L•citatório para a aquisiçAo de 
equipamentos de informática, através de shopping entre as 
empresas concorrentes, composta pelos servidores: 

• RONALDO ALMEIDA PEREIRA 
• MARCELLO COSTA CAMPBELL 
•WALMIRMESQUITA 

Art. 3 Esta Portaria entr.l em vigor na data de sua 
pubhcaç!o. 

An. 4 ~ • se Cimcia. Publique-se e Cumpra-ac. 

Hemoap 
Juvanete Amoras Távora Miranda 

A DIRETORA PRESOOITE 00 INSTITUTO DE HBIATot.OGIA 
E HB«lTERAPIA 00 ~~.no UID clu ~ 
quo llt llo ocr!ltodoo paio Otooolo n" 1134 dt OI 0t ~iho dt 
2004, art. 33, 1ncioo XI do Oecn4o Eo!IUI n•. 5.51i do 08 do 
dmmll10 dt 1997, quo "'IOYOU o Eo1al.llo do lnsb\111 do 
H~tHernolltlpia do~ 

RESOLVE: 

Homdogar o clttbcamno do ttMdor Monool dot Sonloo 
Ltmot, mobA do D"in Pr•ulanla, do Mdo do .,.. 
tlribui9* ~ 116 oa t.t:q101 do .lmlj>l, c.tçx..o, 
Sina do NM!, no p.lodo dt 12 a M.01.G5 a Oiapoqut, no 
ptriodo do 18 a 20.01105, oam o ob,II!MI do l'lnlpOÀII 

~ • roegonM pn oboalacrnanb dao Aglncioo r,.,..,,..,. doa "'"'dwoa ~ 

Adap 
José de Rlbamar Oliveira Quintas 

EXTRATO [)A PORTARIA N" 001-AO.V 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOI.VIAIENTO DO AMPÁ- ADAP, UnoutOdctuU 
atribui~ confi:ridu pdo Oocreln a• 1146, ck lO d.e rn&IO d.e 2004, t 
londo em vista o._ du llfEMO 003105 -GAIIIADAP, d.e 14 de 
jan<iro do 200). 

IIESOLVE: 

At1 1•- Autariw o dalocamenlo da aervidcn Runuôria 
Slluu Co- -Direlcn do Captoçio do R<o<.._.'DCRIADAP, da 
...te d.e suas ·~ Mocapi -.<U' até 1 Municlp1o ck l.Anqal do 
Jlri-AP, ao perlodo dt 14 • 1610112003, • • cidade do Momo 
DouradcH'A no poriodu da 17 1 21 .011200), com o objdivo de 
p&11ieipu da Au<mbl!i• Owal da COOPUALCA e da Oficina de 
Planejamento do PROA.\ffiiP.NTE. n:spectlvarnetú 

Dt-SE Clf.!'ICIA., CUMPRA-SE .E PlJBUQt."E~~r. 

M~~~ 
~nF.RJ~RAQliDITAS ) 

~-- t'lil'etor-~sldcntc 

EXTRATO bA PORTARIA N' 00210!l-AD,4P 

O PRESIOENl'E bA A~ DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ· AbAP, Uoousodesuu 
m~<unferidu pelo Doa<ton•J146,dc 10 de maio do2004, e 
lendo em viiLl o uor do Ml!!dO OCWII5 -GAIIIADAP. de 14 d< 
janeiro ck 2003. 

RESOLVE: 

Art 1• - Aülorizw o closlocamemo do servidor 
llal•undo dot Pnucm cloa Sulois - MUiurisla, da aedc d.e ..... 
atn'bui~ Muapi -AP ari 1 ~wú<ipio de l.&ra1üal do Jllri-AP, no 
('triodo de 14 a 1610112003,"""' o <>!>Jclivo do """<luz" o ptesidtnlc 
Aascmbltio 0cnJ da COOPERALCA 9 a t<WÚio doo A&rioult..-cs du 
Jari. 

Fundações Estaduais 

Fundecap 
Manoel Bispo Corrêa 

PORTA RIA N" 0041100!1- FIJNOP.C".AP 

O llõrew-Praiclcnl.: da FUII'DAÇÁO EST ADt:AL DE 
Cl'LTURA DOJ_\lVÁ - FtJNDEC\P, U6lll!!2...l!!s ~ 

Pãg. 17 

q~~& lhe do ccnf<ndu pelo Ali. Ir, lnrioo lU, anexo I, • Art. 57', 
lndsoUI,anno 11, do Doemo•' ~.996,d.:O' do>o:~<mbrodc 1994 

Altmdo pelo An<xo XXXII! da L<i n' 0318, de 23 de 
dcz.ernbrodc 1996,pubtic:odo no D.O.E. n°1469, d< 23.12 !ló 

RESOLVF.: 

EXDIICf'V 1 I<I'Y14ora MARIA F.I.ZEMR DA SIL\A 
ATAIDE, do ""&" em cm~c'Olo de Cbeft da l'rudadt do 
lnfortnálic:a, Códi,o FOS-1, do.u Fuud.lçlo l'.sladulll d< Culnn do 
Almpá- FtlNDECAP. a porur do 13 de ja11Clro ck 200) 

PORTARIA N" 00512005- FtJNDECAP 

O Dir<tDr-Prc&ldmle da FUNDAÇÃO E.STADt:AL 
DE ClLTURA 00 A.\IAPÁ - FI!!'(])ECA.P, ...W. du 
alribui<;Qc:s que lhe slo oonfo:rid.u pelo ,\t1. tl", ln.-1•" 111, lllltiO I, • 
Art. 57", lncllo 111, annu 11. do O..:r<to n' 4.996. do Ol d< 
SC1.:rulxo ck 199<1 

Al1aodo pelo An<xo :\."()((R da La n• 0318, d< 23 d< 
dcambrod.e t996, publicodono DO L n•l469,do 2312.% 

RESOJ.VE: 

!l;orn<ar ~LUtCIO SAXTIACO 81'7.ERRA, ,.... 
txetC<J o cugo c:n1 """"-'Sio de Chefe da l'rudade do lrúonnolllt>. 
tódiao FOS-1. cleri1a Fund&çto Eltadual do Culwta do .-\map.l· 
Ft'NDECAP, • pu\lr dc ll de J&nciro ck 200) 

oe .. "'Eno:ia. re111~~re ... c pubhqu...., 
MIOA(l4(AP~ 13 ti.: Janeiro dc 2003 

~~?S.~ \ BISI'OCO . 
llireta-l'n:aldcntcda H.'NOE 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 01412004- CPUFUNDECAP 

RatJflco na forma ela Lei 8.686193 
Macap6- AP. 10 de dezl!rnbfo de 2004 

~~:!c_ 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
UNIDADE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA 00 AMAPA 
OBJETO: PAGAMENTO DE FATURAS DURANTE O 
E.XERCICI0/20U. 
INTfRESSAOO: AMAZONIA CEUJLAR 
FUNDAMENTAç.\0 LEGAL: C4put do An 25 da 1.tJ n 
8666193, com radaçlo dada peja Lei n. 9648198 
PROCESSO N.: 16.000.015104 ~ 
FONTE: 001; Programa 122.00 01.2001 
VALOR TOTAL: R$17.764,51 (dezessele mil. setecen'.c5 e 
seuenta e quatto l8lis e CinqQente e um centa.os) 

Elccelentlssrno Senhor Presidente, 

o praaente termo tem p<l( fím justifica" o 
paganento ela faluras durante o ~~~ para a 
prestadora da serviços de TelecomumcaçOes Amazoma Celular 
S/A quanto ao ~ltho quadnmeatra do P*ente ano 

Ocorre Que pare O elCIIfCIC1012004 foi 
eatlmado o valor de R$36.000,00 (trtnta e se<s mü reais) 
deatinado a llender as n..,..,_ deata Fundaçto pera ,oo.; 
o corrente ano, conSOIIlle foi relatado na Juatric31va n 
00412004-<:PUFUNOECAIP TllllavHe tal valor, todavia, de 
aperlaS uma pnwiaao do on1ct lolal qua poderia aer gasto com a 
utlizaçAo doa aervlçoa executados pela AmazOnia Celulat SIA, 
tanto que, conaoa'lte se pode infenr nas Nolao FiaCIIs anexas, 
o wlor real doa gastoa com aludido serviço excedeu o valor 
juatific:ado com uma dtenn~ no valor de R$17.764,51 
(dezessete mH, lelecentos e sessenta e q\UIIro reais e 
ciflqOerta e um cenla.oo.) 

A es<Xfla da iotereuada aama, como j& 
fel em outra oportunidade ~- deve-se ao falo de que a 
rne&ma possui as qulllificaçoea necauánas PQ a reaizaçAo 
doa ltMçol ora afudidoa por ser uma empresa credaOc&ada, 
fDI)Ir1enta. habilitada e capaz da dar siJI)Orte, sustentaçao 
*"'ca e cobertura de estaçao de telefonia celular, assim como 
aliende às 8ldg6nçlas esblbelecldas peta Admlrllstraçao PútJiica. 
o que se poda obaeMr no Contrato de prestaçao de seMçoa 
da ...,onia lnÓ\41 - PLANO CORPORATIVO PACOTE PLENO 
DE 7.000 MINUTOS para todoa os acessos, o qual alande 14 
(quatorze) asslnatutM deatnadas A FUNDECAP (111. 03 a 15 do 
proceaao em eplçrale), e que em raz.Ao do crescimento e 
~ de ações doa c.p..tarnenlOil ,.pona8veia, 
possam montar suas atMdadel de prod~, de forma mais 
êgtl, sem a perda da qualidade de seu. allfViçoa em sintonia 
com a Presld6ncia, Diretores e Setores desta ln&tiluiçlo e 
presta- suporte 801 __.. eultur1is no Ambrto estadual, 
buscando um resula:!o de economia, e ~ A contnUidade 
doa aer.1ços desta entidade. 

Vem.:.se és 111 do processo supr• 
l8lerenctado o deapacho da preaidtnda desta entidade 
aulorfzando os prooadlmentoa para 1'ormalizaçao do inslrumento 
de contrato ora aludido. 

Consta deapecho, b fts do peoceuo 
~ em tela, do Chefe do NUcleo de Planojarncnto no 
sentido da que exls1e dolaçao orçamentaria para eletlvaçAo do 
preeonlll pag;.nan~o. 



Macapá, 19.01.2005 

Vernoca-se neste caso concreto que a 
contrataçAo om referência enquadra-se na hip(tese da 
lnexigbilidade de Ucltaçao, insculpida no •caput" do art. 25 da 
L.ei n. 6666193, a seguir transcrito: 

Art. 25. É lnexlglvet a llcltaçlio 
quando houver Inviabilidade dé 
competlçllo, em especial;" 

Destarte, para salvaguard31' os 
interesses da Administração desta entidade, e estando 
demonstrada a hipótese incidente desta açao, submetemos a 
presente justificativa à apreciaçao e ratificação de Vossa 
Excélencia. ao mesmo tempo em que soldamos a sua 
publica(:ao ·na lmpreosa Oficial do Estado, para que se cumpra 
o principio da publicidade, cano condiçao de efJCàcla deste ato. 

J
·AP, 10dedezembrode2004. 

JOSÉ DE /
01 ~ILVA E SILVA P~ :~p~~NDEr~P 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 015/2004 - CPUFUNDECAP 

RatifiCO na forma da Lei 8.666193. 
Macaph - AP, 14 de dezembro de 2004. 

--?J-'7 /.?___, ~ MANõ?l Bis~ · R EA 
Diretor-Presidente/F NDECAP 

ASSUNTO; INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
UNIDADE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA DO AMAPÁ 
OBJETO: PAGAMENTO DE FATURAS DURANTE O 
EXERCICI0/2004 
INTERESSADO; TELEMAR NORTE UESTE S/A 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Capul do Art. 25 da Lei n. 
8666193, com redaçao dada pela Lei n. 9648/98 
PROCESSO N.: 16.000.052104 
FONTE; 001; Programa 122.00.01 .2001 
VALOR TOTAL; R$20.978,77 (vinte mil, novecentoo e setenta 
e oito reais e setenta e sete centavos) 

Excelenttssimo Senhor Presidente. 

O presente termo tem por 11m justifiCar o 
pagamento de fDturas durante o exerclcio/2004 para . a 
prestadora 'de serviços da Telemar Norte Leste SIA quanto ao 
~M imo quadrimestre do presente ano. 

Ocorre que para o exerclclo/2004 lei 
ostimado o valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 
destinado a atender as necessidades desta Fundaçao para lodo 
o corrente ano, consoante foi relatado na Jusmicatlva n. 
00312004-CPIJFUNDECAP. Todavia, o valor real dos gastoo 
com aludido serviço excedeu a quanua Juslifocala com uma 
dnerença equivalente ao valor supra referenciado. 

A escolha da Interessada acima, como já 
foi em outra oportunidade ressaltado, dev~rse ao fato de que a 
mesma possui as qualif'tcaçlles necessárias para a realizaçao 
dos SefVIços ora atudidoo por ser uma empresa credenciada, 
experiente, habüitada e capaz de dar supcrte, sustentação 
técnica e cobertur. de estaçAo de telefonia convencional, assim 
como atende as exigências estabelecidas pela Admlnistraçao 
Publica, sendo a única existente em nooso Estado apta a 
fornecer de imediato oo referidos serviços sem prejudicar a 
continuidade dos serviços desta FundaçAo. 

A presente contratação fci rDtHicada pela 
Presidência da FUNDECAP em 15/04104. 

Consta despacho. lls fis. do processo 
administrativo em tela, do Chefe do Núcleo de Planejamento no 
sentJdo de que existe dotaç4o orçamentária para efotivaçao do 
presente pagamento. 

Destaque-se, ainda, que o preço 
praticado peta interessada está compatlvel com os de mercado. 

VerifiCa-se nesto caso concre1o que a 
contrataçao em referência enquadra-se na h"6tese de 
Inexigibilidade da UciteÇjlo, lnsculpida no "caput" do art. 25 da 
Lei n. 8666/93, a seguir transcrito: 

Art. 25. É Inexigível a licitação 
quando houver Inviabilidade de 
competição, e m especial:" 

Destarte, para salvaguardar os 
'"'""""es do Admlnlolraçao desla entidade, e . estando 
d~>.nonstrada a hlp~ese incidente desta açAo, submetemos a 
presente Justificativa à apreclaçao e ratifocaçAo de Vos•a 
E:cceléncia, ao mesmo tampe em que solicitamos a s ua 
;>ublicaçao na Imprensa OfiCial do Estado, para que aa cumpra 
o principio da publicidade, como condiçao de eftehcia deste ato. 

Feria 
Kátia Regina Balieiro de Souza 

CONTRATO r.~ootnOOS - FCIIIA 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEilVJÇOS DE 
INFORMÁTICA QUE ENTRI SI CtLEBRAM: O ESTADO 
DO AMAPÁ POR INTI:RMtOIO DA FUNDAÇÃO DA 
CRIANCA E DO ADOUSCI:NTE. COMO CONTIIATANTI: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

E O PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAPÁ· PllODAP, 
COMO CONTRATADO. . 
ÇI.ÁUSULA PRIMF.rRA - DO FUNDAMENTO LEGAl.: 
Fundamento.« o pr=nlc Cootratn nos aios do procxsso liciouório 
na modalidade de di<pcnsa de licitaç.lo fulmda nos Migos 25 c 37 
do Consti1uiçio Ft:dml, Artigo 42 do Con>~ituiliQ Eswluat, na l.ei 
rr' 8.666193 (Lei dos L~)Lci 4.320 e lei eomplcmcnlar 101 
moio de 2000 c demais norm3S pertinentes l espécie. lustificoliva n• 
O I 3/2004-CPLIFCRJA. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O prose<lle Contrato 
tem oomo objolo a ~ de serviços na á= de informdtica e 
comunicação numen.das no An<xi> I !lc:stc CoolnliD. 
CI.ÁUSULA TEilCEIRA - DA VIGi:NCJ.A: O pn:sa>IC Cootnuo 
tori vigi:ucia de 12(dozc) """"" a partir de 03 de JANEIRO 2005 
até 3 I de DEZEMBRO de 2005, podcado ser prom>pdo por igual 
pctlodo de acordo com a lcgjsla~ aplicável. 
CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO E DO PREÇO: As 
dcspcs:ls decorrentes oom o cxccuç.!o deste Conlnllo corr..-Ao a 
oonta dos rcc:ursos oritllldo< do Projctol/ltividlt<lc: 
20.201.14.122.0001.200t, Fonte de Ro:ui'S06: 001, Elemento de 
Dcsp=: 33.90.39, DO Yllor total de RS U80,16 (QUATRO MIL. 
OITOCENTOS c OI'TENTA REAIS E OI'ZESSEIS CENT/IVOS), 
urlfo JH'tOt pelo CONTRA T fiNTE mediante a apr=nUlçilo ds 
futura do CONTRATADO, at~ o quinto dia do mes subsoquentc à 
prc:stação dos saYiços. os quais incluem e comporta nos n:cursos 
~ à perfeiLI c:xa:uç!o do Objeto do ConlnUo, cnglobondo 
os itens: 

Rcmunaaçio dos Rocui'S06 I lum.anos; 

Encargos Sociais c T ru.Jhio;tas; 

Todas as dcopcsos oom consultores, t6cnioos, encarregados, 
asscsoon:s noocsoirios ao planejamento, coordcnaçao, supervisão, 
dir<Ç4o c cootrolc dos <Ct'o' iços dcs<:ritos no Objao do pr<Salll: 

Contrato; 
Todas as dcsp<sas dccorreotes de iodcni>;aç!o por donos 
ocasion3dos ao palriml>nio polblico ..,_.ltantc de aç!o ou omi<s>\o ds 
CONTRAT/ID/1, dcv'tdamente apun.dos, respeitando o 
acornponhamcnto pela CONTRATADA do proa:sso de invo<~igaç:lo 
c apuraç:lo c ao din.;IO de defesa; 

PARÁ GRAFO ÚNICO: Os custos d.u prestnçOcs dos scrviçoo de 
infonrótico CO<TCSpOIIdcm • wn valor mc:nsai de R$ 406,68 
(QUATROCENTOS ll SEIS RE/IIS E CESSENTAE OITO 
CENTIIVOS), porfà>:cldo um IO!ol de RS 4.880,16 (QUATRO MIL, 
OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZE .. <;SEIS CENT/IVOS}, 
mcdian!e a oprcsattaçio cb cópia cb Noto de Emprenho, e, que será 
pogo mediante a Cpn:scnlllção dos r:spcc1ivas mturcs. 
CLÁUSULA D~IMA TERCEIRA - DA PUBUCAÇÃO: O 
pn>Sfl1le Co.-.trato doveri ...-publicado em resumo oo Oiil.rio Oficinl 
do C5U1do do Amop.i em obs::rvdoeia ao cstaluldD no Alligo 61 c 
porá grafo I • ®Lei 8.666193. 
CLÁUSULA Df.CIMA QUARTA - DO FORO: Pnrn d~imir 
quoisqucr duvidas oriundas do oao a.mprimeolo <lc!lc inslrun.,to. 
cvartualmenlc no imbito edminislnlivo, I1S port<S elq:em o foro do 
Corron:a de Macapâ/AP, oom cxcluslo de qualquc:r outro por mais 
privil~ que seja. 
.E por estarem 11-'<'im, juslos c de noonlo, nssinam o presente 
instrumcn(o conlt31ual em OS (cinco) via.< de iguol tmr c fom\:1 paro 
o mesmo fim de direito ns pr-cocnçu de 02 (duas) ttslemunhns aboixo 
assinodcs po111 s:u c:fc:ilo lego!. 

CO :o< TRATO N"OOJ/2005 • fCRI/1 
CO:'<TRATO QUE ENTRE SI CJll,F.IIRA:\f A Ft:NDAC; .\o 
D.\ CllL\.'iÇ.\ E DO ADOLESCENTE E A E~IPRESA 
IZAIAS ~!ATEUS .:'o!ORONHA , PARA OS FINS 1'/ELE 
DECLARADOS. 
CLÁUSl1.A PRIMEIRA • FIJNDAMEI\'TO LEGALO 
prescnt.c Conlnlo ~nwnlr.l supurtc nas s..:guinh."S linhas ck1 insumos 
t~is: 
Art. 24, Inciso\', 'lJ Lei n• 8.666, dc 21.'06!93, altcr•da pela Lei n• 
8.883, de 08.'06194; Tomada de 1'1-o\X) n' 00612004-Cl'l/FCRIA 
CLÁUSULA SECUNDA- DO OBJETO: 
Constitui objeto dcoiC Contraio, o fomo:dmcnto d' gencros 
alimenliciOtJ n:Lo percá\•tis p:ua at.tnder todas a. Unidades 
Op=cionais da FCRIA 
CLAt:SUL\ QUAitTA • DA VJCK:'IC::IA E PROltOCAÇÁO 
o presente contr.uo ter* a vigencia de 04(quatro) rru:scs contados • 
p:u1ir do dia 03í011200S d 30.'0412005 podendo ser prorrogado por 
tmno llditivo de no m.iximo 25l% (vinte c cinco por cenlo) do \'alor 
total, &: a.cõrdn cOm n in~ d3..\ partts manifestado oom 
antcccdCncia d.! 30 dias antes d.! seu térmuw. CLÁI:Stll.A 
QUINTA- 00 VALOR. DOTAÇÃO E PAGA:\!F.I'oõO. 
Valor e do..,Jo: O. '"""""" paro. cu.<tcio da.< dc.<pc.<L< dcoon'<nlé 
d.!siC o:<lnlloto oonmo a conta do orçarn..'!llo do Fundsçlo do 
Criança • du i\dolesoente do Estado do Amapâ, com despesa na 
nti,idsde soh o código n"20.201.14.122.0001.2001 elem«1to de 
despesa n• 33.90.30, Mat<rial de ConsunlQ, oo valor d< RS 
6-1.244.00 (Sr.~SENTA F. QU/ITRO Mil. Dt:ZENTOS E 
QUARENTA E QC::ATRO REAIS~ 
Pagamento - Seri cl'<IU&do o pag:IO\colo no prazo de )0 (trinta) 
di~., podendo s« prorrogado, apó< a perfeia e fiel tradiçlo dos 
produt(ll5: objcto &.:s6.e conuo:to por parte da cootratada. Tendo como 
importincia glob-11 A moo1a de RS 64.244,00 (SESSENTA E 
QUATRO MIL DUZENTOS E QUARE:-ITA E QUATRO REAIS), 
que &erlo n.~oc dur&ml! 0$ 04(quatro) rn,~-s.:~..cle vigWin do 
r..: ferido conirato. 
C::LAÚSULAO!TA'IIA- DO FORO 
Par11 dirimir qualquer dú\id4 surgida em dc:corrência do não 
cumprimento dcsh:: imtrumento, M CO~TRATANTIS ..,Jc:gem o 
foro ..L: Macapi. t•om cxcluião &: qualqu1.T outro, 1)()( mnil. 
privilc1;3du que SCJ:L. devendo ser publicado o Exuato des1c 
Conlr.llo no Dilirio Oficial do esudu do Amapá. plltll satv:~guo.rda os 
ricores ds ~..oi. 
fln firmaa do que fioou estabelecido ptbs p!rt.es., subscn:\·crn u 
Pre.~nte inStrumento ~m OS (cinco) vias, para o ~o Jlm, 
P""""'''" de 02(duas) tcsll'llttmhAI. 

M~pá - :\1' 0\ 41: hnciro de '2005 

KÁllA ~~E SOUZA 
DIRETORA ,~~7D~~~~RDINFCRIA 

CONTIIATON• OC61200S ·FCRIA 
CONTRATO QUE J:NTilE SI CEl.F.BRAM A FUN1l.\ÇÀO 
DA CRI_ANÇA E DO ADOLESCENTE E A E.MPR.ESA M. l. 
ARAUJO LTDA·ML PARA OS FINS NELE DECL\RADOS. 

Pág. 18 

CLÁUSULA PRIMEIRA· FUND/IMENTO LEGAL 
O presente Contnto encontra suponc oas seguintes linhas de 
insumos legais: Lei n• &.666 de21i06193, all=da pela Lei n' &.&83, 
de 08106/94; CARTA CONVITE N' Ol7n004 CPLIFCRJA . 
CLÁUSULA SEGUNDA· DO OBJETO: 
Conslitui objclo dcsle Con~ta~o a aquisi~ de poss:~gcns •ereo 
naciona~ po111 aloodc:r as ~ de Inibo lho desta Fundação. 
Cl.ÁUSlii.A QUARTA. DA VIGÊNCIA E 
l'RORIIOCAÇÃO 
O prcocnle coniTaiD lcr.l inicio de sua vi~ncia na tb Ls de sua 
assinotura, e,... término no dia 31.12.2005, podendo ser prorrogado 
por iglllll pcrfodo, desde que luja rnMifcstaçilo de contr>lanlcs, 
rcspcil!t.ndo o pra:l.D mínimo de an~ia de 30 diu, anu:s de seu 
lblnlno. 
Cl.ÁUSULA QUINTA • DO VALOR, DOTAÇÃO . l 
PAGAMENTO: 
VALOR r. DOTAÇÃO: 0.. rocur.;os pam custeio das dcsp<:sas 
dccorrcolts dcsle Contnlo, num Ylllor total de KS 42.lJ6,90 
(QUARENTA E DOIS MlL. DU1.1:NTOS E DEZESSEIS 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS), comrio por oonta du 
orçamcnto da Funda~o do Criaoç:~ c do Adolcsctnlc do Est:u1o do 
Amapá, com alocaçio no atividsde sob o Código n• 
20.l01.1 4. t2l.OOOI.20Cl. Fonk: 001, Elemento de Dcspcso n' 
l3.90.JJ, (Passagens Ab-c:a<). 
PAGAM.ENTO • Pela exo:uç:lo dos saviças Conlrotados. a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, as faturu no pwn 
de 30 (trinta) dias, a coot1r dn tbla de anissào do bilhete de 
possogcm. 
CI.ÁllSULA NONA· DO FORO 
Para dirimir qualquer dúvido surgida em <kxorrfu<:ia do nao 
a.mptimcnlo deste instrumento, os CONTR/IT/INTES ele-gem o 
foro ds Cidade de M=pâ, rom exclu~o de qlllllqucr outro, por 
rMis privilegi.OO que seja, devendo ocr publi=lo o Extnllo !lc:stc 
Con1n11o no DiArio Oficial do E>1ado .to Amapâ, pon1 satvagu:uda 
dos rigores da Lei. 
Para litmeza do que focou """bckx:ido pelas panes, sull><=cm o 
presemc Tnstrutntato em 05 (cinco) vio.< de lgualtoor, para o m<.-'<010 
fim, MI>'=>ÇO de 02 (ducs) tc.1<-munhns. 

Sociedades de Economia Mista 

CEA 
Arnaldo dos Santos Filho 

I'RF.~IDE 

JUSTIFICATIVA N" 004/2004-
PROCESSO N" 450/04-CL/C . 

l_r..l_ l_!_ I'.Hr~Mrr2:-N"8~~ 

{~ NTOS BJTENCOURT 

J .D.\ C" 
CEA 

AS~LI:-JTO tr-;EXlvltiii.IDADE ~ LIGT.~ÇAO 
I'UNil;\.\IE~TM;Ao I.E<;At ~ I. PliT no .-\RT 24 d> LEI i'" 
K lo6/?J < .\J.TERAÇC)f..~ l'()ffi'.RIORE$ 
ADJUDICATÁRIO: f.TIO I.ON,TRL'ÇÕES & PROJETO!> t:IU:\ 
O DEjETO: 1.0'\;Tl!t\T;\(, .\I) DE EMI'RES;\ ESI'EOi\J .I /.:Il>;\ 
:-.IA EXEI.liÇÁO nos SERVIÇOS UE t:OH.TE c 1\illJUM,;Ao EM 
IINifMDE$ COr-iSU~IIUOH.A:' :\TENDIDAS Di lTINS.-\0, :-.1.·\ 
kH~IAO M~:rRUI'ULI'l'A.'-:A DE ~IAC.\1'.\ E SA!'-:1'.\Nt\, 1'-:0 
ESTADO DO .~MAl',\ 
PERiODO:lliU(C:ENTü E 0111::!'-..'T.~) DIAS 
VALOR ~!ENSAL: O C:ORTI; SER.-\ R$ Jn,m (n EZ RFAIS). 
COH.m C:OM REJ.I <.AÇAO RS 15,0Ct (QUINZE RE:IIS) E ViSIT:I 
RS !,IH! (nOIS RF.M,), QUE SEitA l.lllER.-100 MENSALMENTE 
I.ONI'ORMF. A Ef'E'f1V,\ E I.F.RTIFJCADA EXECUÇ.~O uo:; 
Sf.:RVI<;O~. 

Sc:nhor Prc~:.!cnrc. 

Subfl\CI('IOO. j JJmCÍilçlo dl Vo~:::~ 
E'(cdl,1ei:. a prc:trnlc )U.~tifiC:.HI\'.l F:l.::t dltiU th: :lUIOrÍõ:õlÇif) c: nliftc:lç:io 
Ju ,:~h1r ~upr.~cit:uJu, em f-J\'0~ de E'rlCA CONSTRUÇÕES & 

PROJETOS LTDA. objcri·:~ndn ~1rcndct dc~pcsas com prcsl:~ c:\o clC' 
Contraf.açio de emp~-a CJ~pc:ci:a l ô7ad:a 11:11 cxc:c::uv:Oo <lo• •c:rv.içv~ \.1<-· 

cone: e rdie,2.çln em unid:ades con~umkiOr<& s õ1h:mlillu em h:o:s :i.o, 
na rt gilo me:uopol il:an:t \J c Mac-J.pã c Saut:.ma, no çstado do Amap:i. 
r•·ln pt,jo,ltl de l ~l {(nltO t: 011\.0tJ;)dt~ 

1\ contrlflç..lo dirct\l d:l u:fc:ritl l 
..:mpu;:-~ d~.:\'L"'liC :UI f:1 to d:J EMER<i(~NC: I:\, [Y.It:l l dcrJ\':tç.1n d!:S~.1 
3tin, iod•sptnSi\·d C n t Ciiit:abclecnncnto lh 10t1n2 dC' corte, :\ C')U!l! Jc~·t· 
funaol\:lr de funn1 ini•Ht.'Tnlpt:a ~hnJu cnntin.u:t ~b.Ü:-.L.1Ç'2 i '-'fi":J>tL"lo!l , 

n:11 j:~: .. r.f:r.u:i\"1 h.:lll como funJJfTh.ntu lcL•ll o o\ r:_ 24, mt>~~O IV d:. U:t 
~ Mtft/?3 c ~U:l~ :.ltc.I"'3 ('1'C1' 

D•l ntc dc.~ (:liii:O: arim:~ n.ttl':)dl))o:, ! •~m•• · 

~ .. · impl·rio~u :l conr rJf:lç.in J,n ·rn ,b C"'lllp~cs.L ;ul] t.hliç:uJ ... p.nJ. .,r•;:.IJ.f t:d 
~(l'\' IÇM, Cuj:J j u.~titic:UÍ\~ r~p.!lth ·S\' pn(l'ÍI:IffiLntl.: n:lS t'XL~ênC13 IJ ~ l.t:t. 
cumo r::tmh:-m r u.'l.,teh\1 0:' t.krn~:mv~ ln\,h:.:x·m:in,'l.." C.\.11QdO.: rdo A~l 

')j, , h t ... i ~6M/'J.'\ c .sltt. r-.&ÇÜt::. J1t.·rt:r.cnte:' 
.\J huc modu, e;;~:'\Cin cnnfagur aJ:~ l 

INEXJGIHIUD,\OE OE LJ(ITAC,::\0, que :turmi7.a :t .~rllmtu:-u.tçju .1 
pmc~·Jcr :1 contt~t:~ç3o dirc:r ~. ~ubmc!Lfi1Lll' .l prt:$cnlt Ju~tifit.'Jtt\ .1 ~ 
\lf>rtCL;l Ç5fl t: hnnltJliJ~'n{~O dt.· Vc~~:l J:.M·cl~llCJ:I,, :lll ffi~SmO tempo t:nl que 
~nl i cit :unos :1 :o~u :lo pul>Ltc.::Js~u na lmprtn~:l UftCill. ex ... , do :ltlJGO 2(,, d~ 
I Ai J~: J_jcil.u;t)l,;t: c.: Cumr::nn em '-:gor, cundiç~o de cficic;:\ dcH" .\rn 
J.it.i l:&t(mu. 

M:.u;:~.pi ·AI', 17 d~ dezembro de 201.t4 



Macapá, 19.01.2005 

GoER JUDICIÁRIO) 

Tribunal Regional Eleitoral 
Des. Gilberto de Paula Pinheiro 

SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE INFORMÁTICA 

PUBliCAÇÃO OE AC6RD.i.OS 

ACÓRDÃO N" IS3712005 

Autos do Prutaçjo do Contas Anual - Exerclclo de 2003 
Procosso n• 517120~- Classe IX 
lntorossado: P.rtldo Dtmocrillco Trabalhista- PDT 
Relator. Juiz Mollo Cutro 

EMENTA 
PARTIDO POÚTICO, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
EXERCiciO FINANCEIRO DE 2003. PRINCiPIO$ CONTÁBEIS 
OBSERVADOS. DITAMES DA LEI N' 8.0961!15 E 
RESOLUÇÃOITSE N' 19.78&1117 OBSERVADOS. APROVAÇÃO. 
1. Estando a presta~ de oontas em confooniOade com os 
p~nclplos contábei$ e sendo observados os termos da 
legisla~ de regência, Impõe-se a aprova~o. 
2. Contas aprovadas. 

ACÓRDÃO • 
Acordam os Juizes do Tribulal Regional Eleitoral do Amapá, 
por unanimidade de votos, em conhecer do podido a, no mérito. 
também por unanimklade. aprovar a Prestação de Contas 
Anual do Partido Oemcx:rálico Trabalhlsta~T. relativa ao 
exarclcio 2003;nos termos do voto proferido pelo Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlulmos Senhores 
Juizes Gilbeno Pinheiro (Presidente), Mello Castro (Relator). 
André Fernandes, Luciano Assis, Oéoo Rufino e 1\delmo 
Clxlas. Ausência jusllflcada dos Juizes César Scapln, Eloison 
T âvora e do Procondor Regional Eleilo<af. 

Sala de Sessões do Tnbunal Regional EleitOfal do Amapá. em 
03 de janeiro de 2005. 

Oe-rgador GILBERTO PINHEIRO. Presidente: Juiz HONILOO 
AMARAL DE MELLO CASTRO, Relator. 

ACÓRDÃO N" 163812005 

Autoo do Habeas Corpus n• 381~ - C I asso I 
Paclonto: Ana Lúcia da Silva Tavaros 
Advogado: Luclvaldo da Silva Costa 
órglio Coator: Juiz Eleitoral do 2' Zona - Mac:~p• 
Relator: Juiz Mello Castro 

EMENTA 
HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE UMINAR. 
TESTEMUNHA EM AÇ.I.O DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL C 299 DO CÓDIGO eLEITORAL TEMOR DE 
DECRETAÇÃO DI: PRISÃO ANTE O EXERCICIO DO DIREITO 
DE MANTER-SE Sll.ENTE Elol JUIZO. REAUZAÇÃO DE 
AUDI~NCIA. INCOLUMIDADE PRESERVADA. PERDA DO 
OBJETO. PROCESSO ElCTlNTO SEM JULGAMENTO DO 
MtRITO. ARQUIVAMENTO. 

ACÓRDÃO 
Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eletoral do Amap~. 
por unanimidade de votos. em julgar prejudicado o presente 
Habeas Corpus, nos termos do voto proferido pelo Relator. 
Participõllllm do julgamento o• Excelent!sslmos Senhore& 
Juizes Glllerto Pinheiro (Presidente). Mello Castro (Relator). 
Andrê Fernandes, Luciano Assis, Décio Rulino, Eloltson Távora 
e Adelmo Caxias. Ausência justificada do Juiz César Scapln e 
do Procurador Regional Eleitoral. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional EleiJor.ll do Amapá, em 
04 de janeiro de ~G05. 

OeHmbargador GILBERTO PINHEIRO, Pfesldenle; Juiz HONILDO 
AMARAL DE MELLO CASTRO. Relator. 

ACÓRDÃO N" 1639/2005 

Autoo de Mandado do Segurança n• <48/2004 • Classo 11 
Impetrante: Araclclouma Costa doa Sontos Pinheiro 
(Cieuma Duarte) 
Advogado: Jaan Carlo dos Santos Forro Ira 1 Outros 
lmpotrodo: Juiz Eleitoral da 2' Zona- Macopi 
Relator. Juiz Mello Castro 

EMENTA 
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE UMINAR. 
ADMISSÃO Á ASSIST~NCIA DE ACUSAÇAO TERCEIRO 
INTERESSADO. DEFERIMENTO EM AUDitNCIA. 
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 51 DO CPC. AUS~NCIA DE 
IMPUGNAÇ.I.O. PRECLUSÃO. MA.NDAAIU$ CONHECIDO. 
ORDEM DENEGADA. 
1. Nao havendo impu~ da pane contra~a na audiência 
em que foi deferida a assistência simples, opera-se a preclwa 
do direito de lmpug~-la; 
2. O Mandado de Segurança nao é substitutivo de impugnação 
de ato judjclal passlvel de recurso ou correição (Súmula 267 do 
STF); 
3. Mandamus conhecido. Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 
Acordam os Juizes do T 11bunal Regional Eleitoral do Amapâ, 
por unanimidade de volios, em conhecer do Mandado e, no 
mérito, também por ooanlmidade, denegar a segurança, nos 
lermos do voto profe~do pelo Relator. 

Partlcipar..m do julgamento os Excelentlaslmos Senhores 
Juizas Gilbeno Pinheiro (Presidente). Mello Caslro (Relator). 
André Fernandes. Luciano Assls, Décio Rufino. Eloól$on Távora 
e Adelmo .Caxias. Ausência justificada do J...z CMar Scapln. 
Presente o Procurador Regional Ele.toral, Or. José Cardoso 
Lopes. 

Sala de Sessões do Tnbunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
05 de janeiro de 2005. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Presidente; Juiz HONILOO 
AMARAL DE MEUO C~ )~elator. Dr. J0St CAROOSO 
LOPES, Procurador Re<jon~ 8!'-or~. 

--. __ _,.v.._~ . .- ~ • 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Edlnardo Maria Rodrigues de Souza 

A VISO DE PRICÀO N' 00612005-TJAP 

A Pruldbdo do Trlbuul H Jartlço do Emdo do Amapi, • 
.... PttiO<iro, dulpodo ot,.,& H Ponarlo a' 1443/lOOJ
CAB/PRBS, de 14 do outubro de 2004, levam 10 conhccimet~IO doe 
lnltrcaadoo que, na forma H Ld n• 10.510, de 17 de julho cb 
1001, tom oplicaçlo aubsidiiria H Lá Foderal rf 1.666/93 c,.,.. 
altcnçaeo potterio..._ 1m raliar lici~ na modalidade Prq:lo, 
do tipo menor pnço, que tccn por objdO o AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS E ELETRODOMts'liCOS, dootiNdoloo im6vel O<Jdc 
iri funcioau o J\lizado do Alo Norte, ·- cidode de Maapi, 
Eot>do do Amopé. 
A ttf<rido Udtaçh ooornt' ao DIA 31 DE JANI!!RO DE 1005, 
ia.1i.Uw. DI wa do Coralsolo Pennaaenle de Udftçlo, llto1 
••• Ceouol R.ndoo, o• 1195 - Ctatro, ntllo ddodt. 
O Edital tompldo e ••• ...... eaceatraon-M dlapoalvelo ao 
CPUTJAP, ao .. d~ aciona citaM, H oqaada 1 ocna-fclra, 
no hrirlo du 01:00 .. 13:00 ...... .,.., 00110 quahqucr '"'"' 
eodarethamtoo a-'rioL 

MocapA-AP,I7 clejoodro del005 

Bd.NUto~ Vucea~ 
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3" V AltA CivEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
JUÍZA DE DIREITO: AliNE C. C. DE ALMEIDA 

EXPEDIENTE DO DIA 13101/2005 

PNI.A CI~NCIA DAS P.ARTES E SEUS ADVOGADOS 

PROCESSO N" 7749104 ft. (n) 
AÇÃO: INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS 
Reqte.: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA 
Adv.: EM CAUSA PRÓPRIA 
Reqdo.: BANCO BRADESCO SIA 
Adv.: ELESSANORA PEREIRA 
DECISÃO: • ... Desogno, para tanlo, o dia 10 do março de 
200$, u 011 horao, para a audiência de ln511uÇ3o e )ulgatnento 
( ... ). Intime-se o réu e seu ad11ogado pela Imprensa oficial... • 

PROCESSO N" 10131~ ft. (5151520 Vol.ll 
AÇNJ: CAUTELAA DE SEQUESTRO 
Reqte.: MINIST~RIO PÚBUCO DO ESTADO DO I>MN'Á 
Promotor do Jutltça: ADILSON GAACtA DO NASaMENTO 
Reqdo.: EDMAR NEY LOURINHO MAGNO 
Adv.: VICENTE CRUZ 

ODILEIA DE SOUZA RIBEIRO MAGNO 
Adv.: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

IZANE DE SOUZA RI8EIRO 
Adv.: CjCERO BOROALO JÚNIOR 

MARIA DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

ANTÔNIO RANGEL COSTA 
Adv.: AKTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

HÉLIO ALVES BARBOSA ALHO 
Adv.: CARLOS ALBERTO MENESCAL RAMOS 

AGRIPINO JOSÊ LOURINHO 
Adv.: XXX 

EUG~NIO MARCELO FRAHKl.IN BRAGA 
Adv.: XXX 

ROBSON ANTÓHIO TAVARES COSTA 
Adv.: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

JACINI.A DE SOUZA FERNANDES 
Adv.: XXX 

ANGELINA VIEIRA MARQUES 
Adv.: JOSIÔ ACREANO BRASIL E RAIMUNDO CÉSAR 
.RIBEIRO CALDAS 

MARIA ElfTA MURTA LOURINHO 
Adv.: XXX 

LUIZ CARLOS DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: AKTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS 
Adv.: TEOOOMIRO CANTUÁRIA FILHO 

CURIAÚ AG~NCIA DE VIAGENS E 1\JRISMO 
LTDA. REP. POR NEUCILENE SERRÀO DE ALMEIDA. 
ANTÕNIO HENRIQUE PIEDADE DO NASCIMENTO, 
IRACEMA MARQUES VIANA E CIRLENE APARECIDA 
SJMPUCIO 
Adv.: SINYA GURGEL 

II.S.F. DE &RITO-ME, REP. POR MARIA DO 
SOCORRO FRAHKLJN DE BRITO 
Adv.: MIGUEL MENDES BARBOSA FILHO 

V.C.H.A. SERVIÇOS LTDA, REP. POR CRISTINA 
FREITAS HERINGER E VLADIMIR MARTINS DE NI.AÚJO 
Adv.: FIÔLIX SILVEIRA GAZEL 

AMAZON PREST. & CIA LTDA, REP. POR 
JOCIVALDO ANDRADE DIAS E LUCINEJDE RUI-SECCO 
ANDRADE 
Aâv.: WASHINGTON CALDAS 
DECISÃO: "Vis~ etc. Recebo a peti~ de fls. 462/464 como 
emenda da Inicial. Culda·se de AÇÃO CAUTELAR DE 
SEQÜESTRO C/C INDISPONI81LIDADE DE 8ENS E PEDIDO 
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DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ajUizada pelo 
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO IJI.APÁ em 
desfawr de EDIIAR NEY LOURINHO MAGNO E OU'IROS, 
auavés da qual requer o autor a concessão de Uminar mauditi 
altor. parte que dectete o seqúeslro e a ind1sponibüidade dos 
bens dos requeridos. bem assim a quebra do SI\IIIO de suas 
contas e movimenta~ bancárias. Aduz o Orgao Ministerial 
que, auavés do Inquérito Civil Pübllco n• D0112004-PMAPCP. 
aPIJ'ou-se que os réus. em comunhão de desiQnoos, desVIaram 

da AF AP - Agénaa de Fomento do Amapá SIA. mais 
conhecida como BANCO DO POVO, vultosa soma de recursos 
rmnceiros do Fundo de Desenvolvimento do Anesanato -
FDA. lnstituido pelo Decreto n' 516194. destinado ao 
financiamento das atividades produtivas dos artesãos e 
entidades representativas de gNpos asSOCiativos e 
cooperativas desta dasse de profissionais. Oiz que o FDA. 
formado com recursos da ordem de 0.5% da receita do Estado 
do Amapâ, era Qerido pela AFAP. mediante mov1menta~ de 
contas correntes abertas JOOto à Caixa Econ6m1ca Federal e 
Banco do Brasil. Assevera que o pnmelro requendo, valendo
se da sua qualidade da preSidente da AFAP e ADAP- Agência 
de DesenVOlVImento do Amapâ inicialmente nomeou a esposa 
e parentas para cargos comissionados naquelas agências. 
passando. em seguida, a desviar em proveito dos mesmos 
slgnlr.cauvos valores, me<Uanle ltansferénaa emre contas 
correntes. Junta dlooJmentos que comprovam que os réuS 
causaram lesao ao Eraroo Estadual, ennquecendo·se 
IliCitamente com os recursos desVIados do FDA. na ordem de 
aproximadamente. R$ 862 000.00 (oitocentos e •••senta e 
dois reais). conforme se Infere do documento de ns 442. 
subscnto pela AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES 
SIS. Entre os documentos carreados, colacionou prova de que 
Imóveis. veículos e passagens aéreas foram qutlados com os 
recurSO$ públicos. Especifica a conduta de cada réu. 
ind1vlduahzando o Imputado proveito financeiro de cada agenle 
públlal e terceiro beneficiado. bem assim. quantifocando o 
valor da lesão ao patrim6nlo pübnco. Indica como principal a 
Ação Civil Püblca por Improbidade Admir~~straiJVa, a ser 
aju1zada no trintidio legal Joota com a exordial os 
doCumentos de fts 24/514. Sucintamente relalado. passo a 
epreoar o pedido Umlnar. adiantando que merecem 
acolhtmento os wgumentos deduzidos pelo Parquot Esladual. 
Com efeito. cotejando os inúmeros documentos carreados aos 
autos. entre os qu,lis extratos bancános. cheques em1bdos, 
comprovantes de ltansferências on-hne dOS recutSOS do FDA. 
recibos de aqutslçao de imóveis e ve1culos. em1s.sões de 
passagens aereas, dopósltos e saques vultosos. resta 
indubitável que os réus beneficiaram-se com o desvoo de 
recursos püblicos proveniente do Fundo de Desenvolvimento 
do Anesanato, gerido pela AF AP nos exerclcios de 2003 e 
2004. Infere-se ainda dos documentos junlados Que. no 
período sub uamino, Edmar Ney Lourinho Magno era 
presidente da AF AP e ADAP e. nessa qualidade. adquiriu 
Imóveis e veicuos com recursos do FDA. QUitou Imóvel 
adqt.Hrido em nome de sua esposa Odlléla de SoUUt Ribeiro 
Mogno, enlllo Chefe de Gabinete na AF AP; comprou Imóvel 
em nome de sua cunhada !une de Souu Ribeiro, é época 
Secretária do Gabinete da Presidência da AF AP; presenteou 
muitas pessoas com passagens aóreas pagas com recursos 
do Fundo: transferiu numerérios para sua conta bancária 
pessoal. para a de sua runhada lzane Ribeiro. para a de sua 
genitora Mana Elllll Murtlt l ourinho e para a de sua sogra 
Mana do Souza Ribeiro. qu1tou velruo adqwtdo em nome de 
seu cunhado LuiZ Cano• de Souza Ribeiro patrocinou 
samba ervedo de eSCOlas carnavalescas e abadás de blocos 
de carnavais. Antõnlo Rangei Cos!At. então Dlrelor 
Adml,.strativo-ftnanceiro da AFAP. assinou os oficios que 
autotlzavam as transferénâas e depósitos bancários 
fraudulentos. H"lo Alves Barbosa Filho, responsável pelo 
controle das contas da AFAP. além de beneficiar-se com 
passagens aéreas pagas pelo FDA. encobriu as transferências 
on-lirle, sonegando informações do setor contábil. Agripino 
Jost Lourinho, nnão de Edmar Lourtnho. viajava ás 
expensas. da AFAP. tendo recebido da Empresa Amazon 
Presto e Cia. Lida. RS 50.000.00, (onqüenta m11 reatsl dos 
recumos do FDA. Eug6nlo Marcelo Franklln Braga. Agente 
do Fomento e Chefe do Setor de Crédito Geral da AFAP, era. 
segundo o O.gao Minislerial. membro da Comissão 
Permanente de Llcitaçao, pelo que nao pode"a a Flnna M. S. 
F. do Brito-ME, de sua Irmã Maria do Socorro Franidin de 
Brito, ter vencido a hd~o e contratada para prestar seMÇOs 
gerais de limpeza e conserva~ do prédio da AFAP Robson 
António Tav11n1s Costo, filho de Amónio Rangel da Costa. 
exurcta a fun~o comissionada de gerente de cobrança e 
acompanhamento de crédtto. tendo adquirido um carro 
Importado à época dos fatos. Angelina Vieira Marques, 
Jaclara do Sowta Fernandes, Raimundo Nonato de 
Vasconcelos, a Empreu V. C. H. A Serviços Lida. • seus 
dois s6clos-propriet:irios Cristina Freitas Heringer e 

Vladimir Martins de Araújo. bem assim. Amazon Prnto e 
Cia. Ltda. e seus s6cio511erentes Joclvaldo Andrade Dias 
• Lucineide Ru~Secco Andrade receberam slgnlflcabvos 
depóstlos bancários, lodos provenientes do FDA A Empresa 
Curiaú Agencia do VIagens e Turismo Ltda., oor seus 
sócloSijerentes Noucllene Serrão de Almeida, Antõnlo 
Henrique Pitdado do Nascimento, lracoma MarqUOis Viana 
o Cirlono Aparecida Slmplicio igualmente foram bener.ciaoos 
por pagamenros aiundos do FDA. bem acrna oos valores das 
passagens aéreas emitidas O eopediente de ft 442 revela que 
o prejuizo alcança aproximadamento R$ 862.000.00 
(Oitocentos e sessenta e dois mi rea>S) Ora, a Lei de 
Improbidade Administrativa, em seus arts. 7' e 16. trata de 
duas medidas cautelares: a lndlsponibiWdade de bens dos 
Investigados e o seqüestro cautelar de bens e bloqueio de 
ativo. Nos casos de improbidade administrativa, tipificados nos 
ans. 9' da Lei n' 8.429193, dos quais resulta enriqUeCimento 
Ilícito do agente publico ou terceôro conluiado. e no art. 10. que 
causam dano palrim001al c:onaeto ao Er~rio. o proVImento 
cautelar tem a naklreza assecuralóna da elebviOade da futura 
sentença a se< proferida na a~ de Improbidade 
administrativa. garanbndo a efiCácia da sa~ de perda dos 
bens e valores acrescidos IUdtamenle ao património do agenle 
pübUco e/ou terceiro. bem assim. o ressarcimento Integral do 
dano patrimonial causado ao Erárto No tocante a cautelar de 
lndisponlbôlidade dos bens do tnvestigado. tem a doulnna 
enstnado que a constrição, na hipótese do enriquecimento 
lliclto também causar dano ao er:irlo. estende-se, segundo a 
norma do Par.lgrafo único do an 7' da LIA. aos bens que 
essegu-em a Integral repara~ do dano. nao se hmhando tão
somenle é perda do acr6seimo palrim001al resultante do 
enrlqueomento ~leito. O Impedimento. aqUt, refere-se apenas 
é Impossibilidade da constrl~o reca" sobre bens adquirtdos 
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antes da vigência da LIA. Não é a<,tro, aliás. o entendimento 
do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a 
indisponibilidade de bens deve. a principio. restrlnglr·sa aos 
bens adquiridos depois do ato lllcito e M proporção do prejulzo 
causado ao erário, desde que tais bens sejam suficientes ao 
rossarcimcnto do dano. Neste diapasão, esclareceu o 
Parquot quo o dano ocasionado ao Estado perfaz 
aproximadamente o montante de R$ 862.000.00 (oitocentos e 
sesseQta e dois reais). As provas carreadas aos autos, 
inclusive da auditoria Interna realiz.ada no prédio da AFAP, 
corroboram nesse sentido. Assim. para fazor valer a 
indisponibilidade de bens pretendida, faz-se necessária a 
identificação de dois aspectos lmprescindiveis para sua 
admissibilidade: a proporcionalidade .entre a reparação civil 
objetivada c o universo patrimonial atingido pela constrição. e 
a contemporane<dade entre o ato lesivo e o aumento do 
patrimônio dos agentes tidos como lmprobos (ST J. ROMS 
6197/DF, Rei. Min. Hélio Mosimann: e TJ/MT. Aglnst·Ciasse 
11-15, n• 8168. Rei. Des. Orlando d~ Almeida Perri). Ora, para 
quo se obodeça"a este dois requisitos, ó preciso conhocor 
primeiramente a massa patrimonial dos envolvidos, o que 
só será possivel mediante a quebra dos sigilos fiscal e 
bancário de todos eles, além de requisições de 
informações. Conhecida a extensão do patrimõnio, tor-so
ão elementos precisos a rospolto dos bons sobre os quais 
recair;\ a constrição, que não poderá ser deferida sumária 
e Indistintamente. tornando-so imperioso o próvio 
conhoclmonto dos bens a serem constrltados. Ademais, 
cabe salientar que a determina~o de Indisponibilidade de 
bens imóveis somente pode ser processada mediante a 
expedição de mandado especifico, sendo incorreta a ideia de 
que a constrição e/ou consti tuiç.'lo de ônus real possam ser 
leitas nos cartórios de Registro apeMs com a indicação do 
nome do proprielario. A segurança do registro de imóveis não 
so compadece com a imprecisão de qxpediente de tal 
nalureza. Com respeito ao seqüestro do quo fala o art. 1 G. tem 
a doutrina entendido que houve impropriedade terminológica 
na redação do dispositivo legal. tratando-se. em verdade. de 
arresto. entendido como a apreensão cautelar de quaisquer 
bens do património do devedor com o destino de assegurar a 
futura prestação jurisdicional de excursão de bens. O 
equivoco, contudo, não acarreta nenhuma dificuldade prática, 
seja porque tem aplicação á ação de Improbidade 
administrativa todas as medidas caulelares previstas no CPC. 
seja. ainda. devido o poder de cautela conferido ao juiz (CPC. 
art. 798). De oulro giro. o pedido do quebra do sigilo bancário, 
tal corno requerido pelo Ó'!jiio Minislerial, reciama 

acolhimento. sob pena de se C<!rcear a proteção da sociedade 
em benelicio de interesses egolsticos e injustificados. pois o 
sigilo permanece garantido em terreno processual. Trata-so de 
uma medida investigaUva. sendo necessário. para o seu 
deferimento, Indicias de ilicitos para justificar a medida. 
Portanto. num juizo sumário de cognição, próprio das lulelas 
anteCipadas. patente está o fumus bonl juris necess~rio a 
concessão do pedido liminar. O periculum In mora, por sua 
vez. evidenda-se pela possibilidade do o Erário Estadual 
experimenJar prejuizo Irreparável caso seja reconhecida a 
pretensao ministerial só com o jtAgamento da ação, quando 
muilas bens adquiridos ilicitamente já terão sido dilapidados 
mediante alienações fraudulenlas. a exemplo do que comprova 
o documento de fi. 238. Ante o exposto. e o que mais dos 
autos conslam e do livre convencimento que formo, nos 
tennos dos arts. 7• e 16. da Lei n' 8.429/92, e. consoanJe as 
disposições da Lei Complementar n• 105/01. concedo a liminar 
em seus termos para: I. Deferir o podido de quebra do sigilo 
bancário c fiscal de EDMAR NEY LOURINHO MAGNO 
(Banco Real S/A. agóncia 191-1. C/C 132778709777-Q); 
ODILEIA DE SOUZA RIBEIRO MAGNO (Banco Real, agência 
191-1. C/C 132778709777-Q), IZANE DE SOUZA RIBEIRO 
(Banco do Brasil S/A. agência 0261-5, C/C 55076-0. Banco 
001 ). MARIA DE SOUZA RIBEIRO (Banco do Brnsil S/ A, 
agência 3951-9, C/C 9065-4). ANTONIO RANGEL COSTA. 
HÉLIO ALVES BARBOSA FILHO, AGRIPINO JOSÉ 
LOURINHO, EUG~NIO MARCELO FRANKLIN BRAGA 
(agênda 2825-8. C/C 12 .. 937-2). ROBSON ANTONIO 
TAVARES COSTA (Banco do Brasil, agência 026t-5. C/C 
74.632-0). JACIARA DE SOUZA FERNANDES (Banco do 
Brasil S/A. agência 0261·5. C/C 76.908-8). ANGELINA VIEIRA 
MARQUES (Unibanco. agência C208 .. -C/C 117631-1. Banco 
409). MARIA ELITA MURTA LOURINHO (Banco do Brasil S/ A, 
agência 1846-5, C/C 88300712-6), LUIZ CARLOS DE SOUZA 
RIBEIRO. RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS (Banco 
Bradesco S/A. cgência 327-1, C/C 061030·5). CURIAÚ 
AG~NCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (Banco ABN 
AMRO S/A, agência 0191, C/C 3725862-2. Banco 356), 
CIRLENE APARECIDA SIMPLÍCIO, IRACEMA MARQUES 
VIANA. ANTONIO HENRIQUE PIEDADE DO NASCIMENTO, 
NEUCILENE SERRÃO DE ALMEIOA. M. S. F. DE BRITO-ME, 
MARIA DO SOCORRO FRANKUN DE BRITO. V. C. H. A. 
SERVIÇOS LTDA (Banco BANPARÁ. agência 250. C/C 
301649-8, Banco 37), CRISTINA FREITAS HERINGER, 
VLADIMIR MARTINS DE A'RA'ÚJO. AMAZON PREST. & CIA 
LTDA (Banco ltau S/A. agónda 1138, C/C 16240·7. Banco 
341), JOCIV ALDO ANDRADE DII\S (Banco ltau S/A, agência 
1138. C/C 162407) e LUCINEIDE RUI-SECCO ANDRADE. 
relativamente ao período do 01 de janeiro de 2003 e 21 de 
junho do 2004. Oficle-so aos estabelecimentos banc:\rlos 
ludlcados no Item I deste dectsum, para que forneçam a 
movimentação das contas bancárias. tituladas pelos 
re<;uerldos. no periodo acima mencionado. assinalando no 
expediente o prazo de 5 dias para cumprimento. Ofici&-so 
Igualmente ao Banco Contrai do Brasil, requisitando llle 
informação de todas as contas bancárias em nome dos 
requeridos em qualquer lnslituição fiMnceira sediada no pais. 
Requisitem-se junto ã Receita Foderat as declarações de 
..-ond:. dos róus, rofomntes ao o~eercicio de 2003, fixando-lho o 
prazo de 5 dias para atendimento. 11. Defiro o seqüestro dos 
bons especificados às Os. 21122. e dos ativos financoiros, 
aplicações e créditos nas conta& bancárias acima 
especificadas, â exceção dos vencimentos funcionais, cujos 
valores serão controlados pelo Juizo. justificando-se a adoção 
do tal medida anle a volatilidade desses bens. que ~o de fácil 
dissipação. Expeça a Secretaria mandado judicial para quo 
seja registrada a constrição no Registro Imobiliário 
competente e no Departamento de Trãnsito do Estado do 
Amapâ • DETRAN·AP, bom como, para cumprir a ordom do 
seqüestro dos bens móveis indicados o recursos 
cverilualincntc existentes om nome dos réus junto às 
instituições barycárlas locais. determinando, em nome deste 
Juizo, que os Senhores gerentes informem sobre a existência 
de tais recursos e cçnfirrncm o cumprimento da ordem judicial, 
.oom a cerUficaçào minuciosa das dili!làncias. As <~Aônclas 
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bancArias situadas fora do Estado deverão !Hlr oficiadas 
para o bloqueio dos ativos flnancol ros. Os bens móveis 
seqüeslrados poderão permanecer na posse dos réus, desde 
quo os mesmos fiquem como depositário fiel, com as 
responsabilidades civis. processuais e o.<l!li!i.s .lia i decorrentes. 
Expeça·se também oficios ao INCRA-AP, DETRAN-PA. 
URBAM, CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE BELÊM-PA, 
requisitando-lhos Informações acerca da 'existência de 
bons em nome dos requeridos. Detenmlno que o processo 
passe a correr em segredo do Justiça. diante da vinda de 
informações sigilosas aos autos. limitando a vista e o exame 
dos autos às partes e seus advogados neles constltuldos. 
Tome o Sr. Chefe de Secretaria as providências necessárias. 
sob responsabilidade pessoal. nUmem-se e cumpra-se. 
Macap;l, 21 de junho de 2.004." Aline Conceição C. rJe 
AlmeirJa..Ju/za áe Oireifo Substilufa. 

PROCESSO N' 8013/04 (0. 2552 Voi.XI il) 
AÇÃO: CAUTELAR DE SEQUESTRO 
Reqte.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Promotor do Jusltça: ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO 
Reqdo.: EDMAR NEY LOURINHO MAGNO 
Adv.: VICENTE CRUZ 

ODILEIA DE SOUZA RIBEIRO MAGNO 
Adv.: ANTÔNIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

IZANE DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: CjCERO BORDALO JÚNIOR 

MARIA DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: ANTÓNIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

ANTÔNIO RANGEL COSTA 
Adv.: ANTÔNIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

HÉLIO ALVES BARBOSA FILHO 
Adv.: CARLOS ALBERTO MENESCAL RAMOS 

AGRIPINO JOSÉ LOURINHO 
Adv.: XXX 

EUGÊNIO MARCELO FRANKLIN BRAGA 
Adv.: XXX 

ROBSON ANTÔNIO TAVARES COSTA 
Adv.: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

JACtARA DE SOUZA FERNANDES 
Adv.:XXX 

ANGELINA VIEIRA MARQUES 
Adv.: JOSÉ ACREANO BRASIL E RAIMUNDO CÉSAR 
RIBEIRO CALDAS 

MARIA ELITA MURTA LOURINHO 
Adv.: XXX 

LUIZ CARLOS DE SOUZA RIBEIRO 
Adv .: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS 
Adv.: TEODOMIRO CANTUÁRIA FILHO 

CURIAÚ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
L TOA, REP. POR NEUCILENE SERRÃO DE ALMEIDA, 
ANTÔNIO HENRIQUE PIEDADE DO NASCIMENTO, 
IRACEMA MARQUES VIANA E CIRLENE APARECIDA 
SIMPLIC10 
Adv.: SINYA GURGEL 

M.S.F. DE BRITO-ME, REP. POR MARIA DO 
SOCORRO FRANKLIN DE BRITO 
Adv.: MIGUEL MENDES BARBOSA FILHO 

V.C.HA SERVIÇOS LTDA, REP. POR CRISTINA 
FREITAS HERINGER E VLADIMIR MARTINS DE ARAÚJO 
Adv.: F~LIX SILVEIRA GAZEL . 

AMAZ.ON PREST. & CIA L TOA, REP. POR 
JOCIVALDO ANDRADE DIAS E LUCINEIDE RUI-SECCO 
ANDRADE 
Adv.: WASHINGTON CALDAS 
DECISÃO: "Tendo em vista que a dtação é pressuposto de 
constituição da relação juridioo-processual, intlmo-so o autor 
a forncer o endereço atualizado dos réus Agripino José 
Lourinho c Maria Elita Murta Lour inho para quo sejam os 
mesmo citados. Acaso ostojam om lugar Incerto o n:'lo 
sabido, roquelrJ o autor o quo de direito. Face ao constante 
da petição de fls. 1455/1468, quo noticia a venda a terceiro, 
antes mesmo da propositura da açao. do veiculo VW 
Caminhão basculante. placa n• NEV-1535, chassis n• 
9BW1K82T53R308842. motor 23.210. cor vermelha, objeto de 
sequestro deferido por este Juizo. defiro o pedido de 
destituição de Lui• Carlos de Souza Ribeiro do encargo do 
depositário fiel do bem, nomeando, om seu lugar, o Sr. 
Vinicius Gurgel, residente "" Av. Mendonça Junior. osquiM 
com a Rua: Jovlno Dinoá (ao lado da Guspel Poças). o qual 
deverá ser intimado de sua nomeação, com a ciência das 
responsabilidades civis. processuais e penais dai decorrenles. 

- Caso o atual possuidor o proprietário do veiculo · não 
aceito o oncargo de liol doposit.ãrio, determino a remoção 
do bem ao Depositário Público de Macapâ. Expeça a 
Secrelaria o necessário. Intimem-se e cumpra·se. Macap;l, 06 
de outubro de 2.004." Ora. Atino Conceição C. d6 Almllióa -
Juiza da Direito Subsliruta. 

PROCESSO N' 8013/04 fl. (2589/2591 Vol. XIII) 
AÇÃO: CAUTELAR DE SEQUESTRO 
Reqte.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Promotor de Jusltça: ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO 
Reqdo.: EDMAR NEY LOURINHO MAGNO 
Adv.: VICENTE CRUZ 

ODILEIA DE SOUZA RIBEIRO MAGNO 
Adv.: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

IZANE DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: CICERO BORDALO JÚNIOR 

MARIA DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: ANTÓNIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

ANTÔNIO RANGEl COSTA 
Adv.: ANTONio" I<LEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

HELIO ALVES BARBOSA FIUIO 
Adv.: CARLOS ALBERTO MENESCAL RAMOS 

AGRIPINO JOSÉ LOURINHO 
Adv.: XXX 

EUGÊNIO MARCELO FRANKLIN BRAGA 
Adv.: XXX 

ROBSON ANTÔNIO TAVARES COSTA 
Adv.: ANTÓNIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 

JACtARA DE SOUZA FERNANDES 
Adv.: XXX 

ANGELINA VIEIRA MARQUES 
Adv.: RAIMUNDO CIÕSAR RIBEIRO CALDAS 

MARIA ELITA MURTA LOURINHO 
Adv.: XXX 

LUIZ CARLOS DE SOUZA RIBEIRO 
Adv.: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 
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RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS 
Adv.: TEODOMIRO CANTUÁRIA FILHO 

CURtAÚ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA, REP. POR NEUCILENE SERRÃO DE ALMEIDA. 
ANTÔNIO HENRIQUE PIEDADE DO NASCIMENTO, 
IRACEMA MARQUES VIANA E CIRLENE APARECIDA 
SIMPLjCIO 
Adv.: SINYA GURGEL 

M.S.F. DE BRITO-ME, REP. POR MARIA DO 
SOCORRO FRANKLIN DE BRITO 
Adv.: MIGUEL MENDES BARBOSA FILHO 

V.C.H.A SERVIÇOS LTOA, REP. POR CRISTINA 
FREITAS HERINGER E VLADIMIR MARTINS DE ARAÚJO 
Adv.: FÉLIX SILVEIRA GAZEL 

AIAAZON PREST. & CIA LTDA. REP. POR 
JOCIVALDO ANDRADE DIAS E LUCINEIDE RUI·SECCO 
ANDRADE 
Adv.: WASHINGTON CALDAS 
DECISÃO: "Vistos etc. Na potição de fls. 255812562. o 
Porquet Estadual requereu a extensão da decisão de 
sequestro de fls. 515/520 para alcançar o imóvel siluado na 
Av. Presidente Vargas. n• 1.887. bairro Sanla Ri la. em 
Macap;l. e os créditos decorrentes de aluguéis deste imóvel e 
do imóvel e do imóvel localizado "" Rodovia JK. Km 02. n' 
1264. ramal da UNIFAP. intimando-se os respectivos 
localários a depositarem em Juizo os aluguéis vincendos. 
observado o limite da responsabilidade individual de cada réu. 
Já no petltório de fls. 2577/2578, o órgão Ministerial declinou. 
para dtação, o endereço dos requeridos Maria Ellta Murla 
Lourinho e Agripino José Lourinho. bem assim. requereu o 
sequestro do crédito de RS 10.000,00 (dez mil reais). rcfcrenlc 
a última parcela. ainda não paga. da venda a terceiro do 
veiculo VW caminhão basculante. placa n• NEV-1535. Chassis 
n• 9BW1K82T53R308842. motor 23.210, cor vormelha. objeto 
de sequestro já dolerido por este Juizo. Passo a apreciar os 
podidos deduzidos. Consta dos autos documentos que 
comprovam que os réus causaram lesão ao erário Estadual. 
enriQuecendo-se ilicitamente com os recursos desviados do 
Fundo de DosenvolvimenJo de ArtesaMlo - FDA. então 
geridos pela AFAP- Agência de Fornenlo do Amapa S/A. na 
ordem de. aproximadamente. RS 862.000,00 (oitocentos e 

sessenta c dois mil reais). conforme se infere. entre outros. do 
documento de fl. 442. subscrito pela AUDIMEC AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S. Há. também. provas de que imóveis. 
veiculas c passagens aéreas leram adquiridos com os 
recursos públicos, bem assim de que as requeridas Odlléia de 
Souza Ribeiro Magno, lzane de Souza Ribeiro c Maria de 
Souza Riboiro se beneficiaram dos numerârios desviados. Por 
decisão inJerlocutória. esle Juizo deleriu o sequesJro dos bens 
elencados às fts. 21/22, inclusive ativos financeiros. aplicações 
o créditos dos requeridos (Hs. 515/520). Através do 
instrumento contratual juntado às fls. 256312562. comprovou o 
autor que a re Maria de Scuza Ribeiro. represenlada pela 
!mobiliaria Capital imóvel Lida. alugou. em seu nome. o Imóvel 
residencial situado na Av. Presidente Vargas. n' 1.887. bairro 
Santa Rita. passando a receber da local<iria Laura Maria 
Carvalho da Silva o valor mensal de RS 1.500.00. Ninguém 
aluga imó·1et residencial que não lhe pertence. fato que 
evidencia que o referido bem oompõe o palrimõrliO da ré. 
es~ado. pois, sujeito a constrição judicial para recomposição do 
Erano Estadual lesado. Quando ao imóvel localizado "" 
Rodovia JK, Km 02, n' 1264. Ramal da UNIFAP, mostra-se 
oportuno ressaltar que referido bem já so encontra 
seqüestrado por fo rça da docisao de fls. 515/520. Em 
conseqüência. os aluguéis mensais do imóvel. no valor de 
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). também devem ser 
seqüesuados, com a intimação da locatária Sólida Siderurgia 
SIA para depositar. em Juizo. os aluguéis que doravanle 
vencerem. Da mesma forma, merece deferimenlo o pedido de 
seqües~o do valor do RS 10.000.00 (dez mil reais}. 
represenlalivo da ultima parcela que deveria ser paga ao réu 
LUIZ Ca~os de Souza Ribeiro, pela venda do veiculo vw 
Caminhão basculanle. placa NEV-1535. O seqtieslro do 
mencionado veiculo. por si só. não assegura totalmente a 
eficácia e utilidade do futuro provimento judicial a ser proferido 
na ação principal. máxime se for considerndo o grande prejuizo 
experimontado pelo Erârio estadual. cujo valor histónco fora 
eslimado, ã ~.em RS 862.000.00 (oitocenJos e sessenta c 
dois mil reais). Neste contexto. o saldo de R$ 10.000,00. 
represonlado por cheque emibdo e sustado pelo atual 
proprietário do veiculo, não represenlaria bi s in idom na 
consuição judicial, até porque se traia de etédito e. como Jal. 
de natureza distinta do bem móvel seqüestrado, cuja 
transmissão a t01ceiro pode ter se dado inclusive de boa-lê. 
Anle: o exposto. e o quo mais dos autos constam c do livre 
convencimento que formo, nos termos dos ans. 7" a t 6. da Lei 
n• 8.429/92. defiro os pedidos deduzidos pelo autor. nas 
petições de ns. 2558/2562 e 257712578. para estender a 
decisao de seqüestro de fls . 5151520: i. ao imóvel situado na 
Av. Presidente Vargas. n• 1.887. bairro Santa Rita. tendo 
atualmente como locadora a ró Maria de Souza Ribeiro: 11 . Aos 
aluguéis da locação do imóvel mendonado no item I. cujo valor 
mensal é de R$ 1.500.00 (hum mil e quinhentos reais). Para 
tanto. detonnino a inUmação pessoal da locatária Laura Maria 
Carvalho da Silva a depositar mensalmente neste Juizo. os 
aluguêas que foram vencendo a partir desta data. pena de 
responsablldade penal, civil e processual civil. Cicntifiqu&-se. 
igualmente. a Imobiliária Capital Imóveis lida. 111. aos aluguêis 
da locação do imóvel localizado na Rodovia JK. Km 02. n• 
1264, ramal da UNIFAP. alugado pelo réu Edmar Ney Lourinl1o 
Magno à Empresa Sólida Siderurgia S/A, pelo valor monsal de 
RS 1.500,00 (hum mil c quinhentos reais). Intime-se 
pessoalmente a locatária para doravanle depositar 
mensalmente neste Juizo. os aluguéis, na data de seus 
vencimentos, pena de responsabilidade penal. ovil e 
procossu:.l civil. IV. ao crêdilo do RS 10.000,00 (dez mil reais) 
penencenle ao réu Luiz Carlos de Souza Ribeiro. 
correspondente ao pagamento da ultima parcela da venda a 
Vinicius Gurgel do veiculo vw caminhão basculante. placa n• 
NEV-1535, Chassis n• 9WB1K82T53R308842. molar 23.210. 
cor vermelha. Intime-se o Sr. Vinicius Gurgel, residente na Av. 
Mendonça Junior, esquina com a Rua· Jovino DinÓá (ao lado 
da Guspel Peças). para depositar em Juizo o mencionado 
crédito. pena de responsabilidade peMI e processual civil 
Cite-se os réus Maria Elita Murta Lourinho e Agripino José 
Lourinho nos enderenços indicados pelo autor. ã n. 2577. 
cumpra-se e intimem-se'' Ora. A/inca Concei~o C. rJo 
1\ lmoirJa-Juiza do Direi/o Substituta. 

PROCESSO N' 7560/03 n. (132/134) 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO 
Reqte.: LUIZ CARLOS GARCIA 
Adv.: ELIEL AMORAS RABELO 



Macapá, 19.01.2005 

Roqdo.: HOSPITAL SÃO CAMILO 
Adv.: OENIZ CHAVES ALMEIDA 

LUIS ALEJANDRO CAOENAASTUDILLO 
Adv.: ADELMO CAXIAS DE SOUSA 
Litl•denunclados: PAULO ROBERTO DE CARY.Al.HO 
COSTA E DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA 
Adv.: VALOECI DE FREITAS FERREIRA 
DECISÃO: "VIsto•( ... )No mais, o processo enc:onlr.Hõe em 
O<dem. As partes estão deVIdamenle represeriadas e a via 
e4eta é apia ao exame da prelensao autoral. Presentss, 
ade<na•s. lodos os presSYPQStos de oonsti~ e 
desenvolvimenlo valido e regular do processo, bem assim as 
condlç6es da ação. Processo saneado. Fixo, como ponlo 
conllovendo da tide. a ocorrência de 8IT'O médico e dos danos 
malerials e morais dai decorrentes, sua extensão, o tipo e 
espécie do malerlal clrílrglco encontrado na ferida clnXgica do 
autor e a relaçao de causafldade entre este material e a 
a legadas dores tombares e Incapacidade para o trabalho. 
Defiro a produç4o da perfcia médica requer1da e, para tanto, 
nomeio. como perilo deste Juizo, a Ora. ELIANA DIRCE 
TORRES KOURY. residente na Rua: Jovino Oinoá, n• 4126, 
Beiro!, a qual deverá ser Intimada para dizer se aceita o 
encargo. bem assim para apresentar proposta de honorários, 
os quais serão pagos pelo hospital requerido (Sociedade 
Beneficenre sao CamUo) que. para esse fim, deverá aer 
lntlmado a deposltá· los em Juizo. Faculto as partes Indicar 
assistente técnico e apresentar quesitos. no prazo legal. Em 
sendo ac81lo o encargo peta perita nomeada. intime-a a 
designar, com a necessária antecedéncia, dia. hora e lugar 
para a realização da perfcla, Intimando-se es partes e 
assistentes ttialicos lnd•cados. Assino o pnuo de 30 dias para 
a confecção do laudo, a contar do dia designado para a 
realaaçào da perícia( ... )" 

PROCESSO N• 7788104 n. (31) 
AÇÃO: MONITORIA 
Reqte.: CENTRO DE ENSINO PODIUM 
Adv.: NILDO JOSUE PONTES LEITE 
Reqdo. : LENY DA PAIXÃO SOUSA 
Adv.: XXX 
SENTENÇA: "VI•toa etc. Trata·se de AÇÃO MONITÓRIA, 
proposta por CENTRO DE ENSINO PODIUM em desfavor de 
LENY DA PAIXÃO SOUSA. Recebida a Inicial faooM<»se a 
parte exoquenre emendé·la em 10(dez) dias. para obse<var o 
disposto no art. 614, 11, do CPC. Regularmente Intimada, essa 
manteve-se silente, dellcanto escoar aquele prazo, sem 
qualquer providência. Isto POSto. com fundamento no art.267. I, 
ele com art. 284, pa~afo único, do Código de Processo Civil, 
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em oonsequência, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, sem julgamenro do métilo. Setn 
oostas. Após o llinslto em )ulgado, arquivem-se os aulos. 
Publlque·se. Regislre·se. Intime-se. Macap;! (AP), 13 de 
dezembro de 2004." Ora. AUne Conco/çOO C. de Alrn&ida.Juiza 
de Oifll/fo Substituto. 

PROCESSO N• 1108/95 R. (69) 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO OE POSSE 
Reqte.: FRANCISCO DAMASCENO SOARES 
Adv.: JORGE LUIZ G. DA SILVA/ JOS~ AUGUSTO 
CARDOSO 
Reqdo.: FRANCISCO CAXIAS 
Adv.: OEFENAP 
SENTENÇA: "lntime·se o n\u para, no prazo legal. pagar as 
custas processuars, conforme planilha de n.67, sob pena de 
inscrlçao om divida ativa do Estado. Após, a~quivem-se os 
autos. com as caulelas legais. Publique-se, registre-se e 
lnHmem·se. Macap~·AP, 15 de dezembro de 2004." Ora. Aline 
Concoição C. de Almelda.JufllJ de Direito Substifutll 

PROCESSO N" 2423/V6 H. (114) 
AÇÃO: OPOSIÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO 
Reqte.: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO 
Adv.: EM CAUSA PRÓPRIA, 
Reqdo.: FRANCISCO CANINO~ TORRES E MARIA JOSÉ 
GOMES TORRES 

Adv.: CICERO BORGES BORDALO 
SENTENÇA: "VIttos. Declaro extinto o pre~ente processo 
de oxecuçio, '" vi do art. 794, Inciso I, do Código de 
Processo Civd, eis que a parte devedora, conforme prova dos 
autos, satisfez a obri03Çao dela objeto. Intime-se os 
executados para, no prezo legal, P893fem as custas 
processuais. conforme ptarilha de ft.97. sob pena de lnsctiçao 
em dívida ativa do Estado. Após, arquivem-se os autos, com 
as cautelas legais. PubliQue-se, regislle-se e Intimem-se. 
Macapá·AP, 15 de dezembro de 2004."Dra. A/IM Coocelção 
C. de Almeldi>.Julza de Oueilo Substifuta. 

O presente expediente será pubicado na forma da 
lei e afixado no rugar de oost~ne. Daodo e passado nesta 
Odade de Macap;!, aos treze dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e anco u. Amanda Prado Caldas, Tácnico 
Judiciário. d•91tel pr ente. 

Juizo da 4• Vara Clvel e de Fazenda Pública 

Julz de OlnUo: Alaídt Maria de Paula 
Cbtft dt Stcrttaria: Jandcr Vllbtna Nasdmtnlo. 

Expcdienrc de lnlimaç.lu do dia~. para ci!n<:ia das 
partes e advosados. 

fR_OC N' 3269/0HXECUÇÃO 
A.: JOSE Hll.MO HAAS· Adv. Ullo H111 
R. ESTADO DO AMAPA- Adv. Orluclo Tti1tira 
DESPACHO: Dlgo.m as parln 1< hi oulnn provu 

PROC, N" JJ0810l EXECUÇÃO 
A.: A A G DA SILVA (SERRARIA KAT1A)- A6v. Ellu 
Salvlll•o F•rl•s 
R; CLARA CAETANO DE ALMEIDA - A6v. XXX 
DESPACUO: loti~Mm a potlt Utqutolf pera 
manlrtstar K b6 inlcreuc: aa adjwdlcaçlo ... 

PROC N' 3311/Pol-EXECUÇÃO 
A.: CENTER KENNEDY COMERCIO LTOA • Adv. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Aalonlo KJtber dos Santos 
R; IVANEIDE DA SILVA ALMEIDA AOV. XXX 
DESPACI!O: PROMOVO 1 lotimaçlo ela parte aurora 
pua se manlfe~ter, no pruo de OS dlu, aobre a ctr1idlo 
do Sr. Ofi<ial de Justiça de n. l4v. 

PROC N'3Jlll9-l- RESCISÃO DE CONTRATO , 
A.: ftAT LEASING SIA·ARRENDAMENTO MERCANTIL 
- Adv. AI•Wo Ney 6t MaaaiUu Ayns 
R: ASSUI'ÇÃO DE CARVALHO PEREIRA- Adv. XXX 
SENTENÇA: E1 pollUS. to qot mais cloJ IUIOS <Onstam r do livrt 
coovcoclmuto q•• formo, JULGO IMPROCEDENTE O 
PEDIDO,for-lallo pelo aulor, driuado de ruclodlr o aludido 
C'O•tnlo, traasrn~rado tm C'Ompra ~ vcltda. cana fyodamtAto Da 
Stimulo. 163, do ST J, <lt o o.rt. 6', '1lo Código dr De f cu do 
Co•.sumldor c, de co•sequhda J•l&o eatiaco o feito, ronforme 
art. 269, I, do CPC. Cuias c dapau pro.....,ais ji ~atiofellu. 
Coadeao a partt autora ao PIR;Imento dos bo.ar.6rios 
adwcalldos do procurdor judtdal da parto ri qae, al<nla aos cri 
'terios dtHaldos no f 4' do art. lO 6o vlgtalt CPC, lixo tm I O( dez 
por ct.Ato) tobrt o v.lor da cauSL TnaiJUda t:m julgado rda 
.entença, ttrtinquc·se nos autos, dando baiu e arqulvando.P.R.I. 

PROC N' JHQIQ.l..c.UI.6lRJ. -EMBARGOS DE TERCEIROS 

A.: MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZÀO MACIEL· Adv. Junny 
Crisllna Ralot 
R: BANCO DA AMAZONIA SI A- Adv. Adcilson Balitla Mtndts 
SENTENÇA: -Pelo upo11o • ~lo tlvrt ronvutim<oto qut 
ro,...., JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES 
EMBARGOS DE TERCEIROS,co,. Jutaa~DMID do mérito, u 
forma do art. 169, I, 6o CPC. De co .. cquhcla. eoodeao 1 
tmbarpocr ao P*IPKWID das cuta1 e da:puas pi"'C'asu.ais., 
lnchui>o honotirlol advocallclos, qut arbitro •m RS LOOO,OO 
(ollo mtl ruu) valor quo rc(HIIO eoonpallvtl com a nahlrou • a 
l,.porthcla ela cau.., o lrabal ... rulluclo pelo advopclo • o tt..,. ul&lclo pan 1111 tOIII<C\IÇI.o, bml aulm o &nu de ulo 
proroniout revelado an ••• olaboraçio (ort. lO,fl 3' • 4', do 
CPC). Após o tti .. llo tao julaado, apurM< a coa la • J>roma ... c 
1 t:ncaçlo noa ""' ollrrio,.. lttr..,S. Junlldo-1< cóp;. dalJI 
untmça ••q•tiH autos. Publiquwe.Rcgisttç..sc, bltime.se. 

fllQ.C;~ EXECUÇÃO 
A.: BEUM DIESEL SIA • Aúv. Slnya Gur&tl 
R: MIRASELMA BRANDAO DE FRErrAS- Adv. XXX 
DESPACHO: PROMOVO. lollmaçlo do enqucnle para .. 
manifestar ecc.rca da .oauaçlo dt bcoa (tlta pelo tuc:urado. 

f&QÇ. N" 33691ll3 - EXECUÇÃO OE SENTENÇA 
A.: REFRIGERANTES DO AMAPA SIA· Adv. Dea~ Almclda 
R:MARILIA DE PAULA VIANA- Adv. XXX 
DESPACIID: loll- a~aulora para,. manlftsrar. 

PROC. N' 3)11103-- EXECUÇÃO 
A.: ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO· Adv Ozltl Berga 
R. WILUAN TAVARES DA SILVA- Adv. XXX 
DESPACHO: PROMOVO a lnUmaçio d1 parto autora para 
M manifestar, no pruo de 05 diaa, sobre 1 certldlo do Sr. 
Oficial de Justiça de 11. 53v. 

PROC N' 33911QJ-.Açio Ordi.W 
A MOACIR SIMOES TA VARES· Adv. Pulo Camptlo 
R: AMAPA PREVIDENCIA • AMPREV - Adv. Rosdy Caldas 
DESPACHO: Audlincla prrlh•l111r p1ra o d;. 15/0l/lOOS àx 
10:00 ~oru. 

PROC N' 3394/l!J r 31211113 - CAUTELAR INOMINADA 
A.: EDIGUUMA DOS SANTOS CARDOSO- Adv. Carlos Nolsoo 
Picanço 
R: BBV BANCO BANCO BILBAO VISCAYA AR.GENTARfA 
BRASIL SIA - Adv. XXXX 
SENTENÇA: -Aolr o exposto « p«<o livre coavtnclmtnlo qut 
formo : 1. Julao lmproctdenlrtt o• pHJdo1 enc:artacltt aa açlo 
uure.lar laomlaada t .. ado priaclpal eouubstandada DI 

anulaç,Jo ck t"uaula c:oatr~~tul; l. CoDdc:no a parte autora aas 
cvstas prMuaual& q•e Hrlo nbr&das aoa termos do art. ll da 
Lrt 1060/SO, cooludo, dtho de con6tni·b aos bonoririos 
advoctUtlos. pollo quo IJII nrl>a, consoanlt 1 Jurlspnadhcla do 
ST J, vlu re.~nwaerar • atu•fiO do advopdo q•e. aa hipótese da 
rovtlla, lnnillt.P.R.t 

PROC. N' 340910}-BUSCA E APREI:.'NSÃO 
A.: BANCO HONDA SIA· Adv. Slaya GUJ'Itl 
R: OSAIAS RODRIGUES MOREIRA- Adv. XXXX 

DESPACHO: PROMOVO 1 inlimaçio úu autor para se m&J>ifcslar, 
no pruo de OS di11,10broo orii!Mlde 0. 37 

PROC N' 5HJ9\l- EXECUÇÃO 
A.: ESTADO DO AMAPA· Adv. JON fornln Costa 
R: ALBERTO PEREIRA OÓES- Adv. XXX 
SENTENÇA: EXTINGO O PRSENTE PROCESSO, com 
f•ndamonto no ert. 794, t. elo CPC, ols que a panr ri dotuou o 
pagamenlo lnloarat ela divida, cooforme taforma 1 partt autora 
na pdlçaO de n. I 79 elos autos. C01111 J4 aathfellas. Ap61 o 
trluito trn julpdo dtsla tutt•(a. ct-rtirtca•do-se no& autos, 
arqulv..., com 11 caaltlas dt Htlto.P.R.I 

PROC N' 341710}- NULIDADE DE CONTRATO 
A.: EUTE HEBE DA SILVA BECKMAN • Adv. Kmaya Monuu 
R: fiAT LEASINO ARRENDAMENTO MERCANTIL - Adv. Josl 
AMoolo Lul ela Cuoba 
DESPACIIO:Rtctbo o apelo porq .. trm~lllw. lndmHt 1 
part.c: rcrorrlda, 

~ - EXECUÇÀO 
A.: O ARAUJO COMERCIO DE UTIUDADES - Adv.T ... mu Neto 
R: BENEDITO ALONSO DE CASTRO Adv. "XXXX 
DESAPCitO: PROMOVO a l•d--c&. da part• a u:to" pan H 

JnUifntar • H pruo 6e OS cllat, eobn • n.rticliD do Sr. OfklaJ de 
Julllça. 

PBOC. N' 31lM!J-REVIStONI\t. DA CONTRA TO 
A.: MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA- Adv. M .. otl da 

Pág. 21 

Coata Maclcl 
R: BANCO DO BRASILSIA Adv Sandra Ollvcira 
DF..SPACIIO: Jndmcm-sc 11 parltJ pan I<Ompanhartm • 
rulluçlo da ptrlcla qutltri Inicio no dia 01/0l/lOOS. 

fRQC,~- MONITORIA 
A. . ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO· Adv Ozicl Bor~., 
R ACYUMA · ME - Adv XXX 
DESPACHO: PROMOVO 1 lntimaç1o do autor para se 
mani(esllr, no prazo dto~ dia~ sobrt I t'trtídio do Sr. Ofitial d t 
JUillça de 0. JS. 

l&)C N' ]46J/O-l- COBRANÇA 

A · EDINEL.SON DAS GRAÇAS PINHEIRO · Adv Alan Mauricio 
Ferreira dos Santos 
R· ESTADO DO AMAPA Adv. Orluúo Ttlrtlro 
SENTENÇA: ... Ex poa.ilh, e o mais que dos autos toostam t do 
Uvrt c.onvenc:lmtnto que formo, atolho parcialmente o pedido do 
autor, naquilo que u rdert a n lores de verbu resultantH d e 
flrias, IJ• nUrlo, caldo dt uiArio e adicional de: pt.riculosldadc c 
julgo parclahnc:otc: proc:tdt:nre a açio de: cobran('a,e em 
tonstqufncla condeno o Estado do Amap' ao pagamento du 
St&uintts parctlas: a) firla1 almplu acrtsddas df lll; b)l / 12 (um 
dou 1\-'0J de: r~rlaa propordonals), arrescidlls de 1/J: c:) 2/12 (dois 
• dozr avos) dr 13' ••lírio proporcional: d)sal6o de nlirlo 
fllulwelente a 1• dias; c) ad(C"Ional de perlculoddadc: no 
percentual dt: 34-Jo dude .a admi.u:lo ali a demJnio, ulrulado 
sobre o uljrlo bast, todos acrescidos dr juros legais t torrt('lo 
mond6ria dtsde a propositura da a(lo. Os dkulos dtverio ser 
procasuados tendo por patimttrt 1 última rtmuntra(Jo do 
scn1d~r, RS 1.600,00 ( lnll e ~<IKtntos ruiJ). Extingo o procmo 
rom Juleamtato do mfrito, eon(orme eutorb.açlo do a re . 169, I. 
do CPC. Stm tultu p rtC'eauaiJ. CoadtDO o rtqurido ao 
papmuto do ..... ririox advontldos que li•o .,.. RS 1.000.00 
(mil roai>) <Ont<>aolt 6upollo no art. lO, §4', do CPC. P.R.I 

PROC N' 3167/0-l- EXECUÇÃO 

A.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA A\iAZONIA • Adv Joio 
Henrique Sc1pln 
R: EUETE GARCIA ARAUJO Adv XXX 
DESPACHO: Audiência dt con<llia(lO para o dia tS/Ol/l005 às 
09:00 horas. 

f!lQC. N" 3474/03 EXECU~ ÁO 
A.; IGARAPE CONSTRU( ES E SERVIÇOS LTDA· Adv Lyda 
Am!ll• Roch Dadlll 
R; H C OUVEIRA LTOA, CONSTRUTORA OI.IVF.IRA- Adv. Elltl 
Amoru Rabdo 
DESrACHO: PROMOVO 1 lnilmaçio do autor pan •• 
manlfalar, no priZAI dt OS dias, sobrt os oficio• de Os. 57 • 58. 

PROC N' JOJS/Ol 1 JlWOl OISSOWÇ,i,O PARCIAL DE 
SOCIEDADE 
A .. NAIR DA SILVA BANHA· Adv ltan11r dcSouu Canno 
R· IRMÃOS ZAGURY E CIA LTOA - Adv. Rubem BcmcrJ:UY 
DESPACHO: Jatilntm·n as pa.rtt:J para uompanhartm a ptritia 
qu feri illlcio a partir do dia I S/0111005 . 

PROC N' 3476/03 REINTFGRAÇ ÁO DE POSSE 
A.; SORAIA GUEDES DE CARVAU10 E ARUSO'I PINTO 
GARCIA· Adv Carlos Eduardo Mrllo Silva 
R: VERA UJCIA FERREIRA - Adv. DEFENAP 
SENTENÇA: ... Isto poalo, com fulcro no dlsposilho ltgal ji 
tilado, JULGO IMPROCEDENTE 1 açlo, para ncg,ar I 
rtiOtf&nçlo dos autorn t t:m C'Onscqutada, fa« ao dúpUct das 
açilu pouw6riu, manl<r a Sra. VERA LUCIA FERREIRA na 
poue do terre:ao objtto da Udt. E llinao o prou.uo com 
jul1amt'fttO do múito. f~tt a Jucumbincla. na forma do art. lO 
do CPC, coadtao DJ autora no pagamtnto 4at c:usLas t em 
boooriri<n ad,'Ontftlu que fixo •m RS 500,00 considerando o 
zelo do.s patronos da r~ o lugar da prestaçlo do serviço, • 
aatureu t lmportllnda da causa, bt:m us1m o ttmpo presumível 
pera o senlço. Tal C'Obf"'n(a somtntt podt:ri ser feita em OS anso, 
se pudC'I'tm f~o atm prtJub..o dos stutsusttoto t da flmilla, na 
forma do are. ll da LAJ, 1110 porqu< foi lmptlcllamente dtlerlda 
a gnluldadt da julliçL P.R.I. 

tROC,. N" 34llllll..- EXECUÇÃO 
A.: NUNES & CIA L TOA· Adv Camocram Jos! da Silva 
R. MARCO ANTONIO MONTEIRO MUNIZ - Adv. XXXX 
DtsPACltO: PR0\10VO 1 lotlmaçJo d1 pule autora pan " 
maaifatar. 

PROC N' 3:413103 - SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO 
A.: ALEXANDRE DOLABELA PEREIRA BARCEU.OS · Adv 
Lui1 Vtau da SUn 
R: ALAIOE AUTOMOVEIS LTDA. AMAUTO AMAPA 
AUTOMOVEIS LTOA E "'MC AUTOMOTORES DO BRASIL 
L TOA- Adv. Edurdo Llzlar<Khi dt Mtsqutta 
DESPACHO: O pedido de aorociplçlo de tultll ••r• aprociado 
a,.Sa a audlhcla prcllmlaar, que dulgoo pano dia 14/0l/2005 h 
t l:OO lloru. lntlmtm, vil DOE . 

PROC N' 3501/0J -OECLARA TO RIA 
A.: JOSINALDO FERNANDES DA SILVI\· Adv Joaclnara Com 
R:JORNAL DO DIA PUOUCIDADE - Adv. Elias Salvla .. f a riu 
SENTENÇA: •• Isto palio, JULGO PROCEDENTE a aç4o, para 
ANULAR o dfbllO ao valor orlatnirio dt RS 1'-50 que taconlra· 
se prolatado no Can6rio Jud ( o' 305738). comfirmou pois • 
aole<:lpaç.lo ela totola, toruado dtfioltiva 1 ordtrn dt 
calt«<antt:alo do protuto e balu elas rt'llri('6a aos sisltm&J de 
prol~ ao orldlto. f'acullo ao autor lov.nlamtRio ela 
lnoporúada dtposltaela 1 illulo de ençlo. fa<t a sucumbioda, 
com fuadamealo no art. lO do CPC, C'Oadtno o riu Ra.s t uslas 
pro«~suaia. rtU&rdado ao q•t o autor acllaatou c r111 •onor,rlos 
advocat.kiet ao patrona do autor, os qual$ fixo e• RS 
SOG,ICI. P.R.I 

rROC. rr 3SQ71VJ.. I:XF.CUÇÂO 
A.: CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA- ... dv. Antonio Kld>cr 
dos Saolos 
R: AST ALA VR MARTINS - Adv XXX 
SENTENCA: EXTINGO O PRESENTE PROCESSO. eo01 
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fu ndamento no art 794, 1, do CPC. rb que a parte ré eret~ou o 
pagan1ento da divida, confo rnle info rntl a pate autora na pcHção 
de fl. 122 e DESCONSfiTUO • penhora dos bens dcs<rltos à n. 
l2 dos au tos, ficando cstu A dlsposlçio do execulado. Custas 
processuais j i satis feitas. Após o trânsito em julgado dnte 
sentçnç.a. certificando nos autos, arquh·tm ('()m as uúttlas de 
estllo.P.R.I 

PROC. N' 3SllLQ.l - AÇÃO ORDINARIA 
A.:ASMEAP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES 
DO ESTADO DO AMAPA· Adv. Vltenle Cruz 
R: ESTADO DO A MAPA- Adv.Orlando Teixeira 
SEI\'TENCA E DESPACHO: Dianle do exposto, e do livre 
eon••tntimento que formo JULGO IMPROCEDENTE 0 
PEDIDO da autora. De roruequEntia , JULGO EX'TINTO O 
FEITO, com apreclaçlo do m~rito, fund•mentado no art. 269, l, 
do CPC. Em análise da sucumbincia c 11 regras insculpldas no 
art. 2g, § 3', do CPC, CONDENO a autora nas cushLs e dtspt1at 
procwuals Onah se houver. lgualmt nle CONDENO a autora tm 
bonorârios suc ... mbePcixis, em Íl\'or do requerido, que arbitro em 
RS 600,00 (seiKento5 reah). valor que reputo cumpativcl com a 
naturua c a importânda da c:.auu, o trabalho reallz.ado pc:Jo 
Procurador c: o t !:!mpo exigido para sua c:onsecuçio, bem usim 
com o grau de- zelo profissional re-vcladu em sua elabora~Jo . .Ap61 
o lrlnsito em j ulgado, apure-.se a conta e a rquin·n. P.RI!" 
... Rec~l\0 n op(.Jn JlOrqu ~ tt'mr('s llvo. l nllm('o.~e ~pari f' rttorririJ~." 

PRQC N'3Sl610J~ REINVINOICATORIA 
A.:JOSE HAMILTON GUIMARAES SORIANO • Adv. Dilermando 
BatistA Sirothuu 
R: ALEXANDRE SIMAO FURTADO ABDON E SUELY 
NAZARET LEITE SUSSUARANA- Adv. Fernando Negrio 
DI:SPIICIIO: PROMOVO a lnt lnu(IO das 'Partes para se 
manifestarem, no ptll.Zo dr OS di:u., sobre a oomplcmcntaçio do 
laudo de fls. 67169. 

PROC. N" 3529/03 REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
A.: LIONS CWBE MACAPA • CENTRO • Adv. S.rglo Afonso 
Barrelo Cuerretro 
R: REGINIILDO DANTAS CiiNTi\NliEDE JUNIOR- Adv. XXX 
SENTENÇA: LIONS CLUBE MiiCiiPÃ -CENTRO, otr ovés de 
advogado habilitado, •Julzou AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, CUMULADO COM 
PERDAS E DANOS conlra REGINALDO DANTAS 
CANTANIIEDE JÚNIOR, ambos quallncatl<>s nos auto•. 
altga•ldO que possui um imÓ\'t:l localizado na Rua Jov\no Oinoã, 
n° 3 K6.R, h airro Beiro I, nesta cidade d c Maupi/AP, onde 
funcionava parte dos serviços midícos prestados à comunidade, 

u m fins lucrath·os. Devido o existência do Posto M~ico São Pedro, 
da Prc:feilurn Municipal de Mo.eopó. em fn."'ltC ao do autor. os scrviçus 
médicos deste foram $uspcnsos.Com isso. o autor tmtou de 
providenciar outro projeto em hencHcio da comunidade. Foi cnt3.o 
criado o "Projeto Visão para Todos" com o apoio do Gnvt.Tnn do 
Estado do Amapá. sendo que no local, scriil construídil uma Clínica 
Of\alfTKJiügica. O imóvel passou a ficar fechado em aguardo aos 
recursos financeiros pnra começar a obra. No final do més de outubro 
de 2002, o requerido arrombou e inva4iu o imóvel pertencente oo 
autor no in tuilO de aufair vantagt:m pessoal e patrimonial, pois não 
s01tisfeito em esta! · ilegalmcnce em imóvel alheio. tentou junto à 
Ernrro~> Municipal de Urbonizoçào de Macapl (URBAM 1. 
rcgu1:ni7.M o imóvel em seu nome. Objetivo que não nlcunçou. 
Baseado no parcx:cr n• 00211\SSEJURIURBAM. de 1110312003. a 
Empresa confirmou ser o autor o detentor da posse legitima do lote. 
iltc:ndcndo ao requctirllallo de: cnncessào de posse l.lc imôvd 
(documen10s em anexo). Dem como indeferiu o Processo 
Administr.Uivo n* 7.S22./02, postulado pelo rfu.RclôlU, ainda, que em 
2010 112003, a enl!o Presidente d.:l Enlidadc:lilutora , Sra. Anno M>rio 
Brito Albuquerque se dirigiu at~ o imóvel. acompanhada de duas 
pessoas, com o intuito de adtn tr.~r no imóvel e fazer a vistoria. Na 
saíd.l, eneo ntrou~sc com o rC:u que, questionando sua prescnç:t ali. 
registrou ocorrOOda. n .. 0171/2003. contr:a a c ida~ . Alegou que havia 
compr:1do o referido imóvel, em I )1091199&. de Esmerindo Pereira da 
Silv•. por RS 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais). Oocummtos 
em anexo. Ao scr jntill1..1do. par3 tral:lT de assunloo relaciolk!dos à 
Ocorrência, não fui locoliz:ldo no c:ndmço forncx:ido. que é o do 
imóvel em qucslãu, ICY.Jndo a crer que não mocava no Joeat. Que 
tentou, o riu, através do rec ibo de compra do imóvel, mudu de nome 
o conta da cnCt"gia ciCtrica. Novamcnl~ inlimado para inlcrrogalório 
na Sexta Delegacia de Policia, o cidadão foi encontrado c conrcs.sou 
que o rcx;iho. por ele Jprescntado. fora forjado por ele próprio. 
valendo-se de um documcnlo verdadeiro fornecido por sua na murada 
de nome Violc.1a Facchinetti Fc:rreir-2, que não sabia de suas intenções. 
Descreveu, inc1usivc com dcaathcs, a fa.r.;a por ele armada. E que 
nunca propôs q ualqucr • corda ou e ompra do imóvel. A pós os 
csc:bru:immto~. a CEA. a pedido da Prcsidmtc d3 Entidade/Autora, 
devolveu a Sra. Violeta Facehincui a quantia de RS 430,00 
(QuatrocetltO$ c trinta r cais), hem como c ópias de documentos 
rererent~ ao cancelamento de débito de · energia (documentos <..'Tn 

a nc•o). po.gos lndçvidamen lc, u titulo de fomo;;imcntn de au:rgia 
elétrica, jâ que não aam proprit:lárius do imóvel.lnfonna, ainda, que 
o n.~ foi indiciado em inquérito po1ici31 c esta smr.lo pmcessa.do por 
tais inf~ penais cometidas, xima descritas.Requcreu, por fim. 
que scj3 expedido o compdMCe mandado de rcintcgraç5o "initin 
litis ": com fulcro nos artigus 1.21 O c seguintes. e nos 926 e sesuintcs, 
do CPC. seja deferido o mandado reintegra tório liminar injJio liti.-r, no 
recebimento da presente ação. C01so não :o:c:ja o C%1tcndimento, após a 
Audiàlcia de Justilicativa; a ciuçâo do rN ~ra. querendo: COOlC$liU 
os tcnn<» da prcscnlc aç.!o. sob pena de revelia; a proco:léncia do 
po:lido; a condenação do réu no pagamcnlo de indenização uo autor 
pdos danos sofridos. õlpur.tdos o quantum c m ulterior processo de 
liquidaç!o e nas custas c honOtirios ;adocnticios na ordem de 20% 
(vinte por caun) sobre: o v.1lor atualizado da causa. A inicial veio 
instruíd.J com instrumento procumtório. c demais documentos 
ncccssArios ao feito, fls. 009/0S4.Defcri a reintr:graç..io p0:5sessõri;~ 
limin.lnnàltc, n. 056, que: dcpnis tle cumprida. foi o bem entregue à 
parte autora, O. 064v. E, dcvid•mente citado o réu, 11. Ob4v, deixou 
trdnscorrer. In tdbi.s, o piaz.o par:~ 'contestar a ação. lntianada a p:1rt~ 
aut0f'3 n se manifestar, também nlo o fez. Consoante crrtiricação do 
Chefe de Scx:n:taria, n. 067.Vimm os aut<» conelusos.l • 
FundamcMaç.lo Trnta-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE CIC PEDI!!O LIMINAR, CUMULADO COM PERDAS 
E DANOS. intt .. 11~ por quem se diz possuidor. objetivando a 
retornada de imó,·cl conficurado por pos.sc injusta Inicialmente. devo 
rcx:onhcx:er; como o faço fonnalmente, que presentes os pressupostos 
processuais in.dispensãveis à constituiçAo c dcscnvol~imt.'Tilo vã lido e 
regular do processo (CPC, 267, !V. e 3•; 301, I • XI c 4"). bem nssim 
as condições da aç!o (Idem. Art. 267, VI).A via é pois. aptll ao exame 
de pn:tt11sãu dr:dU7id.:l'na inieiai.A hioótese é de JULGAMENTO 
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ANTECIPADO DA LIDe, Att. 330, inc.' 11 do CPC. eis que a parte r<, 
devidamootc: citada. confonne provas dos autos. n. 064v, não . 
contestou a presente ação. n. 066.Ação proco:le. por isso que a rc•·dio 
feL; presumir que aceitos pelo réu, como verdadeiros. os fatos alegados 
pela autor, com suas conscqüálcias jurídicas. nos lermos dos Arts. 
300 c 301, do Diploma U:gal vo.es citado. mbime anle n cxistetlci;a 
nns autos. de elcmC!ltos que contrariem esta presunção. at6 porque a 
pc:ciçio inicial veio dC'o'idamcntc instruída. 11 - Dlsposilivo Ex 
positis. o que mais dos autos consta c do livre convcncimmto que 

fo.rmo, j ulgo pro«dente o pedido, fonnulado pelo a uLnr para 
rcmtcgr.tr o mesmo na posse do imé)\lcf. descri In na inicial e 
~onftnna~uJo, desta fonna. a ~iminar concedida. De conscqüàlcia. 
Julgo cxtmto o processo com Julgamento de mérito. nos termos do 
onigo 269, f. do Código de Proccsso Civi1.Dci~o de:: condenar o réu no 
pagamento de indcnizaç.!o pelos possivcis danos •ofridos com 
fundamenlo no Art igo 333, I, do CPC, "'"" vr:z. que a parte autor:~ não 
trouxe aos t~utos provas do fato constitutivo de seu direito nu aludido 
pedido.Condeno o réu. por (mus de sucurnbl..tncia. no pagamento das 
custas processuais finais. e enl verba honorária do procurador da 
parte autor• que. nos tefmos do Art. 20. do Código de Proce»o Civil 
fixo em 20% (vinte por cento) s-obre o valor da causa.Publiqu,; 
se,Rtgistre;sc e Intime-se. Maeapâ /AP. IJ de dezembro de 
2004.ALIIIDE MARIA DE PAULA Julu de Diroito 

ffiQ.~J - INDENIZIICÀO 
A.:FRAN.CJSCO CARDOSO Oi\ SILVA- Adv.Joaqulm Herb<t 
R: UNIAD MiiCIIPA DE TRANSPORTES LTDA c SUL 
AMERICA CIA NACIONAL OE SEGUROS - Adv. Cleusa Amália 
Von Shartcn e Marcelo Meira Mattos 
DECISÃO SANEADORA: Plellea, o autor, lodcnlzaçlo por 
pudu ~danos., sob a alega tio de que a requerida foi • nuudora 
de aciden1e que levou ao seu atropc.lamento. Sustenta, ainda. que .. 
em consequêada do ocorrido. o requerente salircvlve hojt a ltasr 
de remédios controlados,nlo possuindo qua lquer condl{io para 
nucer sua proflulo de mntre de obras. AQrma, por fim. Q\IC, 

alem das tonscquêneias fisicas, o lrauma sofrillo pelo aeldente 
n«eu ita também de tratan.eato psicológico espctializado. Em 
conlrapardda,a requerida sutenta que o u idr nle ocorreu por 
culpt exclusiva da vitima. Impugna os vaJoru lndeaiutõrios 
pretendidos, tlé.m de firmar que a requerente nio comprovou .u 
de:sptsas porventura feitas; c que o estado p1iqulco e psltológiro 
deste n.io o lmpo 5.1ilblUta para o trabalho, devendo, inclusive., ser 
prnnda a alegada necessidade de tratamento pJico lóGtco e/ou 
pslqulitrlco. Fixo, eomo ponto contro"crtido da Ud~ a culpa pelo 
evento danoso. a ser atribulda a uma das partes. Dth:o para 
analisar o ~dido de antedpt~Jo dos dcilos da futt iA quendo da 
proltçJo d1 Stntença. po.r ausEnc:la de prova inequh'Ota da culpa 
pelo acldeutt.se-ja do autor ou do réu. A alegaçlo de lolpcia da 
lulc:ial nlo mer~e acolhida por este Juim, uma vrz qua a mesma 
contlm pedido juridicamente pou(vct. causa de pedir c: c:oncluslo 
lóglu: estando, portanto, tm total C'Ooformidade c:om as 
cligências: do diploma processual brasileiro. foi dtferlda o 
dcnuncia;lo da lide a SUL AMERICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS ( fl. 65). loda•·i .. multo en>bora 
tenho sido renovado o prazo para aprttentaçio de sua resposta, a 
litisdenunciada o deixou transcorrer Inerte. Defiro 11 produçio da 
prova teucmunbal requerida pelas partes. bem t'omo da prova 
pericial requerida pela ré, oportunidade em que nomeio o Dr. 
J osé Roberto dt AJc.nu r Souza, que padeci su intimado na Rua 
JO\ino Dlnoi, 101.6 ·LAJ:Uinho, telefone 222·1843, para 
apr~seatar propoua de honorjrios. Apresentada_ Intime o ré 
pan1 se manifestar; concordando, depositar o valor. Fuulto As 
partes n lndicoção de oulsltnfe técnico e n formulaçio de 
que.~ltos.. Uma vez efetuado o dcp6silo dt honoririos periciais. 
deslg,ne a Secretaria. em comum acordo com o perito t 

a.ssislentcs, se houver, a data da perfda, \l indo o laudo, lntfmem 
as parlM para sobre: clt se m.:anifest.arem no prazo de OS dias 
.surtsch•amtote. A audiêncl: de Jnstruçio e julg,amenco s.crj 

realizada postcrlonntnte à produçlo da prova pericial. lnlim~nl-
so. 

PROC. N' 3545103- COBRANÇA 
A.: AUGUSTO SANTIAGO DA COSTA- Adv.Eden Paulo 
R: JOSE ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA Adv. XXX 
SENTENÇA: J ULGO EXTINTO O I'ROCESSO, srm uame de 
nár-ito, nos tcnnos do art. 267, lU, do CPC, tis qut a parte: 
autora, ainda que r~ularm~nte lntlmu a lanto ( fi. 49\-).. 
eonrorme pi-ov11 dos autos, dei1ou de proJll()vtr os atos e/ou 
dlligénclu que lhe compelio, abandonando a cauS> por on•is do 
JO dias.. Após o lrâruito em jul~ado dnla sentença, certlneando 
nos autos, arqulwm com as tnutclas de estilo. Custas proeessuais 
já salldtlt.ls.P.R.I 

PROC. N' 3535/031 - COBRANÇA 
A.:OALMI FARIAS DA C OSTA· Adv. José Maria Aldniara 
Fernandes 
R: ESTADO DO /\MAPA- Ad•·. Mar«>• R<llteeul 
SENTENÇA: Ex positi&. c o ma li que dos auros conda.m e do livre 
tonventimenlo que formo, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, e em tonscqulncia 
cnndeoo o Estado do Amtpá 10 pa&amtn&o de RS 2.71 1,96 (dois 
mil scteetntos e onze reais e noventa c seis centa\"Os). rde~nlt u 
seguintes parcelu: a) uUrlo t()rrrspoodeole a 03 meses; b) 10112 
( dez doze avos) refe-rentes a décimo terceiro sal6rio; c) fCfias 
pro porcionais a 10/12 (dcx doze avos); d) 113 (um torço 
constitucional proporclonal de ffrlas). Os n lora. devcrlo 5t:r 
acr escido' dt juros legais desde a citaçio c corr e<ao monctãria 
desde • proposllura da açlo. Extingo o processo com j ulgamento 
do mlrilo, t()nforme autorl~çlo do art. 269, I, do CPC. S.m 
custu proccuu2is., condtno o requ~rldo ao pagamc.nto de 
bonoriri,os advocatklos que foso em RS 270,00 (duunlos e 
setenta realshcoosoante disposto no ert. 20, § 41

\ do CPC. P.R.f. 

f&O~~lrol -COBRANÇA 
A.: MARIA LAISE DE SOUZA VINHOTE E OUTROS iiDV. 
Gcor~:te Wandrc 
R: ESTADO DO AMAPA E ASSEMBLEIA · LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO AMAPA ADV.Ana C<lia Ooho Martins e Martdo 
Porplno ' . · 
SEf'ITENÇA: MARIA LAISE DE SOUSA VINHOTE, II!ARIA 
DAILZA MERctS DOS SANTOS PENHA, CARMEM 
VERÔNICA GATO DE MELO e ANDRE GATO DA SILVA, j:l 
quaiiOtadus nos auto•, Interpuseram alrnés de p rncuratl<>r 
babililado, A;lo de Cobrança em dt$favor do ESTADO DO 
AM1\PÁ, pltitEando receblmeato de valor es numerários rdcr(nte 
a verbas ularlaiL ao tolol de R$ 6.575,7! (!:J, 2.1~ 1 ,4~ (Z' l, 
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13.151.58 (3') c 5.200,20 o quarto e último, no lotai de RS 
27.1 U,06 (VInte e Sele Mil Cento e Dezenove Reais e Seis 
Centavos). ad"Uzindo para unto o seguinte:Os requerentes 
cxeteer.tm cargos comissionados de Chefe de Gabinete, Assistente dt 
Gabinete. Assessora lurírica e Coordtnador de Gabinete. 
rc::spc:clivamotte na Assembléia Lcgidslativa do Estado du Atna('à, " " 
Gabinete do cxDcputado broas Gnto. recebiam remuneração nos 
valores de RS 2.191,93, 763,83, 2.191,93, c 866,70, rtsp<.'Cti•·amcntc. 
foram todos nomeados em 12 de fevereiro de 19CJ9. com efeitos. 
retroativos ao dia OI de: fc:vt.'Teiro de 1999 c todos c,;onrndos ~m 03 
de fcv erdro de 200J.Aicg;~m os mesmos quando de sua c,;(.)ncrJção 
n3o receberam a rcmunaação em relação aos seguinles din:i tos: 
M<Uia Laisc de SOU !\a Vinhote, S.'\lário referente aos meses d~o' 
setembro c outubro c férias em rcL'lÇão ao periodo de 2002/2003; 
Maria 03ilta Mm:és dos S3ntos Penha, salário refcrcnlc aos mr.:scs c.Jc 
setembro c outubro e férias em rdaçlo ao pcriod.1 de 200212003: 
Cannem Vcrónica Gato de Meio. salário referente aos meses de 
selentbro. outubro. novembro c da.embro. graJilicacAo natalina c 
férias rcfc~cnte ao pcríodu de 2002/2003; André Gato da Silv•. "'larin 
refcrcnle a os meses d c setembro/outubro novembro e dezembro, 
grntificação natalina c fá-ias refa"a'IIC ao pcríodo de 2002/200.1.Em 
resumo, requerem: a procedência do pedido de conden.ncão do réu ao 
pagamento da.,. \·ob3S saL1riais etencadas, no total de RS 27.119,06 
(Vinte Sde Mil Cento e Dezenove Rct~is c Seis Ccrttavos). sua citaç:\o 
para contestar a ação no pr:vo legal se quiSer, requisição ao Diretor 
do ORU da A.s..o;;embléia Legislativ:l, pant dedinar os va~ exalo~ 
que falt.a eada n::qucraltc rocebcr. requerem ainda a c01tccss~o da 
graluidfade de justiça, e por fi m. Jl<d= a condenação do rtiJ ao 
pagamento d :.s .,.. erbas s atariais plcitC3das.o r t:.querido f ui c itaUo 
validamcnlc às fls. 30, Vl'ml, apresentou contestação às r1s. JO a 3 7. 
i:Jic:gando pn:i1minanllcnte lit isconsórcio passivo nc:cc:~s.irio dn 
Assembltia Lcgislath"3 do Estado do Amapá. a quem óltribui 
publicidade e notoriedade de in3.dimplcmcnto de su~s obri(Çlçôes seja 
n seus servidora c a seus tncmhros, seja a seus fomccedorcs.Aduz 
eind3, im-ogularidadc e ileg:~1idó\de nos atos de nomcaç3o que 
cnsc:jar:Jm num grande nUmero de ações de cobrança o que se traduz 
em dú\'ida quanco a legitimidade do direito invocado. E acrescenta que: 
ns provas de itcr,.a lidade e irrcgularid1des apontild.l5 est.\o sendo 
produzidas c para tais atos imp<k·SC il declaração judicial de 1\ulidadc: 
das contr:ltaçõcs de serviços com efeitos operando àquela data, e em 
consequêneia, a Qtinç3o do processo com julgamt.'flln de mérito. 
condenando a Assembléia Lcgis:lativa ao ônus da sucumbéncia.E 
mais, que mC'UllO que entenda o Juizo existente a rclaçll:o juridica 
entre os requacntcs e c a Asscmbtêia Lcgisl<lti\'01, não lhe: será devido 
o valor cobr.ldo n<~ inicial anlc a ausência de conlr.!.pn."St.lção dos 
sêrvicos.Requcr em C850 de condt.-na.ção, deSConto de Võ\ lo rC'Ji 
porventura jâ pa&o~ aos requerentes· JlOT deci!-ão judiei::.! em p el 

Md11da4o de Segurança ou a dministr.ltivamcnte pela A s~cmbléia 
Legislativa, bem como a ela seja oficiado para quro:: apresente outros 
pagamàltos ror.rcntura efetuados aos rcqucrentes.Requa oitiva ct.u 
testemunhas JOOo Marcos da Silva c Marinilvia Loun.-nçn Morcira, e 
por fim, rcquCT ruta.l improcedência do pedido. a aulorizacào p3ra 
dcscontôlr do valor da condenação os valores COI'fl:Spondcnters as 
parecias duodecimais d estin:.d;~s a AsscmbiCia Lcgtslati\'I .Ern 
nudiêncie. (.( r; instrução e Julgamento. as ns. 123, J mesma n:1o se 
rc:al i1.0U f11ce il nuséncia d oi aulorc:s. contudo. não houvl' prcjui7CI, eis 
que a questão a St.T decidida é unicamente tk direito, não hht.'f'ltJ n 
portanto. ncccssidadç de dilação prob.1tóriJ.FUNDAMENTOTraram 
os presentes autos de ação de cobranç.a no valor de RS 27.119.06 
(Vinte e Sc:tc Mil, C enio e Dezenove I{Qis e Seis Calt3\' 0S ). 
resultante de divida.o;; do requaido. l! statlu do Amapj, com m 
requerentes Mari:a l.aise de:: Sousa Vinho1e., Mari:s Dailza t\-1cn:ês do~ 
Sanlos Penha, C311U<m Verônica Gato de Melo e André G~to da 
Si lva, por prtStação de serviços destes àquele. os servi~us foram 
prcstndos na AsscmbtÇia Legislativa do Estado do Amapá no 
Gabinete do enL=io Deput.1do h rbas Gato.A concess~o da gratuidJJc 
de Justiça foi defaid<J às lls.29.Em dtx:isdo saneadora de n~. li 1 a 
I ( 3, fnr.tm rejeitadas as prcliftlinan.~ a.rguidas, tanln em fclacâo 3 

composi('ào da lide pela Assembléia Legislativa como lit isconsórcio 
p33sivo necessário, quanto em rda~o aos descontos dos valores da 
condcnaçlo l.'m verbas duodecimais.Sobn: :a decisão sanc:~dor:1 htluvc 
intr:rposiçõo de Al:J'>.VO Retido. às lls.l l8, as partes requerr:ntes fomm 
dela intim2.cla.o;; e requcrefnm que n5o lhe fosse dado proYimt:tllu 
m:antmdo-sc o saneador em todos os seus tennos.A do:is.5o s:~neadora 
de fls. 122, deverá scr mantida pelas mcsmilS razões que ihc tle•-am 
fundamt..Tito.Analisadas que Jbram as preliminares, p~so a :ma li5.l r o 
mérito.Alegarnm os autores que da prestação de st.'\Js serviços junto a 
As.sembl~i:t Legisblh•a I"C"\tar:lm verbas salariais a so- pagas. afinna u 
réu em sua conlestação ser pública e notória a inadimplência daquc:la 
Casa Legjslativa. tanto em em rc laç.ão a seus servidores c: membros. 
bem como a fomcco:lorcs .Quc:r valer-se o requerido dos · supostos alos 
de irregularidade ou ilegalidade das contrataçc.1~ dos serviço.s em lese 
cometidos pelo c:xPrcsidcntc daqucl3 Casa. para cximir· !ic das 
obrigações del3S decorren tes . E n fot7. CKplic itamcntl' a.<; ns. 35 '1.,. 

requer seja doclarada sua NULIDADE. com os cfci triS doi docorrcntcs 
julgando.se improccdoue a ação c extinguindo-se o procc.<.su com 
j ulg;ilmc:nto do mérito ... " Se houve inegubrdad.; n:u conlr.JL1ÇÕCS ou 
se forarn clu ileg;lis. por estes atos ni:o f'Odem sa atingidos m 
rcquacntes. pois não são cJ~ os dt.1mtores dos poderes de 
compt:lálcia ~r.l rtólJjzá.Jos e isto n~O está em discussão nM .1utos. 
mas t3o·somcnte o que comib nestes é uma relação de lr.tbnlho que se 
deu nn fonn .. -. dt! "'Si me esfntut.ário c pç l:t..'l provas rrnzidas 010 mt.:Snms. 
cn~ontr;)·sr: dmtro da nonllalidade, JXliS consta 35 nomeaçõ~s . as 
exonerações. e os contracheques. ch.11tt:nlos suficicntcrs para 
cal"3ctcri7.ar :1 rebção de trah:Jiho dos fO.iuCTaltes com a Asst:mbléia 
Lcgi:l:lliva do Amapã. a quem c ompcte o de-.·cr de rt.."::lizar o 
pagamcnlo das verb3S salari3ÍS aqui requcridas.Os :.tos 
Administr.~livos gozam da pn:nmçâo de h:galid.1dc. ôluto
excc:utoricdadc: t iiTlpcr.nividnde. disto implic.il que cnquruno c' alu 
administr.~livo não for retirado c.Jo munclo jurld ieo ou enquanto seus 
efeitos não fon:m sustados subsiste c voi produzindo seus 
efcitos.Assim. despropositado é o pedklu de anulrlçâo dns :.. tus d:-t 
Assembléia alr.:lvés deste processo para tomar sem efeito o pedido dos 
n:querentes, uma \ 'CZ que fiS tàtos são independentes c só os últimos 
estão em Juizo. No tocante a os dirci1os prdendidos. o requerido 
limitou-se a contestar gau::ti~m(!nlc: somente em tel3:ção an v.Jlor tott~1 
sem especificar o que cada um em panicular plcilé:ia, alcto'\ndo 
também que aos roqueridos nAo a.ssistc; o direito pela :1usfucib da 
cootrnprcsu.çào do serviço, contudo, não faz provas des"'' olegnçào. 
c:onfonn~ nri\.-nbçâo contida no art igo 333. inciso 11. do Código de 
Processo Civil. Ainda, lb. o requerido menção 01 um possivcl 
pngt~mcnto de p;ute do valor aos requerentes atravts de Mandado de 
Scguranç:a ou odntinistrativamente pela própria Assembléia.Em 
rebção ao Mandado de ScgunnÇll. em consulta feita por este Juízo. 
verificou-se nio lu ver processo envolvendo a< partes requcrttltCS, nem ( · 
em lr.imhc nem arquivado. Quanto ao pagan-.aun feito 
ndministsativamentc:: pela Assemblt ia. não se: cunfigura verdadeiro. 
confonnc documtnto de fls. 93 a 96. dQ diretor do DR H do 
Assembléia 40 Procurador G~l &1 mesma Casa. datado de: )1

' de :::.bril 
do corrente ano, con~lando valores em :1bcrtu. em reJnçAo as ve1bas 
ro::lat11.3das pelos requerentes, coincidem com os valores n:clam.ados 
na inicial. e 01inda a$ Os. I O I. documento ori~inário da Sccrc161ria 4t!.. 
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Orçamcn1o e Fonanças da A L. endereçado 4 Proclll*luria GmJ da AL. 
com dota de 22 de janeiro do tambrnl c:omnle ano. confirma a 
pendblota do papmano das verbas salanaos, comcidenlrs lambem 
ata.( com as mesNs verbas, mesmo pcriodo e momos 
ruquertr11cs.Ressalr<>sc. por oponuno. que o documento acima 
retendO tem Orlgtnl no t.>cpanarn~LO de lfcx:Ur!WiS flnantC'U'OS da 
Assanbl~ia l..cgislalova c foi ass inado reJo Dirttor daquele 
dc:pa!1llmenlo. Sr João Man:os da Silw, leslanunha arrolada pelo 
requeridÔ de cujo Ó!glo é eompct"'tc 11mhán par• dilCI' sobre 
va~ pagos aos rcqucn:ntcs. queshon3mcnto uunbbn feito a este. 
pelo r<u.Considcnndo que"' valon:s dmcldos pelo Dirdor olo DRH. 
bem como "" clentodos pelo Secrcuria de ~men10 e Finanças. 
c:ovolvendo L< parta roqi.IC'CI\It:S, sio coincidc:olct com o requcndo 
pelos auiOr<S e considm!odo 15 daiiS supru em que for.om 
pnxluzidt>s, conclui-se que nJo houve nc:ohwn papmc:o10 rcfcnnle a; 

essas verbas pela Assembltia Lcgislaliva.Assom, quanlo oo direilo 
alegado pe!M requ<rmu:s. lenho por devidas os vetbos dccom:ntcs da 
n:l•çio de lrublho mire o.s requercnles e 1 Al!cmbleia Lcgislatova. 
roqucnda arn.vt!s dcs1 .. aulos, nlo no quon1u., requerido, mas no qu• 
se segue a Mana Lalsc de Sou10 Vinhoto, RS 4.4~2.89. a Maria 
Daill.l Merct!s dos Sanlos Penha, R.S 1.390,18 (M oi, Tn:z.enlos e 
No'tlenta R.eai5 c Dezoito Centavos), a Cannem Vaônica Gato de 
Melo, RS li 996.27 {Onlc Mil, f'ovecmlll< c Noventu c Seis Reais e 
Vonlc c Sele Centavos). e por fim. o \·alor de RS 4.477,40 [Quatro 
\lol. Qualmcenlos c Se1en1a c Se.e Rtlll c Qual'tllta Cc:oiavos) a 
Andr~ Gato da Solva, 10talíundo em RS 22.346,74 (Vonle c Dms ~il. 
T=>tos e Quarenta e Seu Reais e Stta\11 e Qualn> Cc:ol<mlS). 
DISrQSITIVOE.x positis c o maos que dos au1os eons11m e do li•n 
convmcimeniO que formo, JULGO PARCIALMEYTE 
PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA. e em consequtncia 
condeno o Es13do do Amap.\ ao pagamento do valor de RS 22 346 74 
{Vinte e Ooos Mil. Tre>.c:noos e Quarenoa c Seos Reais c Sclen~ e 
Qu3tr0 CaHavos).rr:fertnte as 5egumtcs parulas: a) sal6no rtfC'Ttntc a 
doo.s meses e f.:rias (RS 4.482,89), o Maria laisc de Sou" Vmholo; bl 
S&Mno n:fcrcnle a dois meses e fénL< (RS I 390,HI), a Maria Duola 
Mcrc& dos San1os Penha; c) SJiirio referente a 4 meses meses renas 
c I J' nlúio (RS li 996,27), a Cannan Vcronica GalO Mdo: d) 
sol.lno rtferen~e a 4 lliC$<S meses. feriJS e ll' "láno (RS 4 477 40) a 
Andr~ Galo da Silva Todos os valores d"'crio sa- OCT<>Cidos d~ ju.;,. 
lepos desde 1 coiiÇio c corro;lo monctària desde a proposolUII da 
açJo.E.xlon&O o pro<esso com JulgamcniO do ménto confonnc 
aulon.açiu du anog~> 269. onciso I . do Código de l'roc<>SO CiviL Sem 
<IISIIS pro<essuaos Condeno o requerido ao papmen10 de hunoririns 
t1<hocn1kios que fi•o em RS 1.500.00 (Moi c Quinhcnlnl Rt:ai.>). 
·~~o;tnte d 1spos1o no artigo 2 O. § 4'. d u C ódigJ> de P roccoso 
C>vii.Pubhquc·sc.RcgiSUMe.lnlime-se.MDCapi 13 de daetnbro de 
2004.Aiaide Maria de Paula Julu de Direito 

M~~J 1103- PXECUÇÀO 
A~ DOMESTILAR LTDA· Adv. Camecram Josf da Silva 
R' SILVIA GOMES DE \!ELO MOJIITI::.JRO. Adv. xu 
~ENTENÇA: EXTINGO O PRESENTE PROCESSO, com 
rundamt.nto ao ar1. 794, I, do CPC, ris qut a ut<ul1da dttuov o 
pagamtnto da dh1da, ('Oa(ormt informa 1 parte a»tora •• 
policio dt R. 23. Cusw t bonorirlos Já satbfeho._ Ap6s o 
trins.lto r m jul&ado d t.tla s enltnça. e:enlnca•do nos 1 utos, 
arqua\·tm com as cautelas dr tltilo.P.R.I. 

fllOÇ._N" J~7!111!.}-INDENIZAÇÂO 
A.: JOSil'llliA COEUiO BARROSO E OUTRO· Allv. Manuel 
Norbtlo Valenle Caotlo 
R: CEA E LOCA VEL - Ath·. Robtrto Emrrsoo Vldra dos Sanlos 
DESPACHO: PROMOVO 1 lntlmafiO da parto aulora para se 
maolfestar, no prato de 05 dia" sob~ a <rrtidJo do Sr. Oficial de 
Justlc• de n. 167v. 

~AÇÃO DE CONHECIMCNTO 
A· MANOELAVEUt-;O A SILVA FILHO -Adv. Joslntlt Cost1 
R: ESTADO DO AMAPA- Adv Marcos Rdlqul 
Str.TENÇA: 'o!ANOEL AVELINO DA SILVA FILHO, 
quatiRtado na lnldal, prop6s a prrsenlt AÇÃO DE 
CONIIECtiiiENTO em desfavor do Rlu ESTADO DO 1\MAPÁ 
alegando se: I" f untlodrlo p úbllco, I ntrarante do qu ~dro d ~ 
peuoalefelh·o do Tribunal de Justiça do Estado do Am~pi. onde 
txtl"t't'U c-.raos romissionados C'm ptrfodoa dlscintos. qut lht 
garanllu a lncorporatto de qulnlos. Rtquerru 
admlnlstrallv1muuc t ltvt "" pedido Indeferido em 2510~03. 
OI quintos pltnamtnte adquiridos foraRt tontedfdot.. 
fntorporaado l:$. poréra 01 qur 1lnda t'llavtm t111 fase dt 
aq•lslçlo, por queslio do diaJ, aio fora"' apro><ltados em fa<e 
da L<l Estadual de o• 420, de 15/0~198, que rf'1>«ccU os parigrafo1 

3", 4' • 5', do artiRo ~0, d1 l..tl F.Siadual de n• 066193.0 que 
questoona ~ que a l<o otadual •impl.,menle retirou 3 aulo 
aplicabilidnde d.1 mall!na rerereno. a aplocaç.lo dOI quonlos. sam 
qualqu_a- prcvisibilidaJc de cobcnUfll para cosos p<óxomos dl 
conr.ohdoçlo do doreolo, que chamatin de reslduos, ferindo seu direito 
adquiridn ji con.~Hdoulo. Por rec.onltecet que ~çe direito cr.1 

adquindo dia a dia o nivrl ftdcnl houve o correção do vicio, nio 
locupla•ndn a Unolo .do> dias )Ã computados p.ora aquosição do> 
quonw.Quando da CJ<Ionçlo dos quintM no serviço público ftdenl, 
onte • co~plea.idade da moléna. o legislador da Uno.\o tdiiOU 101 que 
VeiO comgor Situações nlo Jl'C'ÍSIIS, o qu< nlo r .. o Governo do 
Eslodo do Aon•pt. E sabido que a Lc1 K.l 12 ron aph<ada no Esoado 
~ Amapi anl"' da LA:i 66193. que """" o RliGIME JURÍDICO 
IJNICO DO~ SERVIOO~ES CIVIS DO ESTADO, c ale apó< a 
tdi.;lo da Lei 66191 a Lei 8112Ml foi aplicada suplelivamtnlc. 11é 
f'<l"'ll< em muoiOs de seus comandos a lei estadual nio fora 

, rt~lomcntada, _n~d.lmentc no que u: n:fae a mcorporação de 
quonto~ . Se a Lco. Es1ndual420198 revogou a Lei 066193 no que tange 
a mlltna do anogo 80, § 3•. devcn\ sa- aplicado suplttivamen1e o 
dis.posiO na Lei 8 112190, rcgulamcnoada na ma11riaem quest.lo, pela 
Lc1 8.911/94 A Lct 8 112190 daCI'Illlnou no anigo 62, f 2• que as 
sratifttao;ões pelo aen:icio de l\rnçio de diroçlo. thofll ou 
auessoromen10 seria i neo<por.~da .\ remuneraçllo do ..,...,dor. na 
proporçlo de 115, até o limotc de coneo quintos. A aplÍ<açlo da 
gatificoçto dependia de lei .. pccifica. que foo suprido eon> • õ..ei 
1.911194. O tomando foi seguido o a lntcgno pela Lei Es1adual 
066193.A Lco 9.527197 c•cluou os panoCJ11fos do anogo 62 da Let 
8112190 que n:feriram i incorpo<aCio da vanlaicm jllrantida pelos 
ortip l" c lO" da Lct 8.112190, pwando tal incorporaçlo constiluor 
'·antagcm pes.soal nomonalmenle odenlifieada Na seara es~aduol a 
incorporaç'ào fo1 cxtinlo pela Lct 420198. Por fim, a Lei 9.624198 
dch:rm&nou no artigo r que .. strio conJidrnda• transfornudas rm 
dedmo., 1 partir de I' de novembro de 1.995 e 11é 10 dt 
no,oembro de 1.997, as partelas j6 lntorporadas• remuntraçlo, 1 

dhJio dt quinto"" obstl"\\•do o llmlct mblroo dt 11 dlclmo1". O 
artigo J• dd.anunou que scrio conc:OOKI.u ou aluaJuadas as ~elas 
de quonlos a que os 1CI"idor latia jus no penudo compreendido entre 
19:0111995 c a data da publieoçio da k1. em 0210411998. No lmbiiO 
e.<laduol nlo há lto CJ!!!!.IOI ~n. Cora xond.l o arto)!J> s· Afinna 
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que 1cve 1ncorpotado etn sua mnuncroçio 315, mas rcsll o tempo 
rc:.idual de ~is um qu1~. nJo podendo o mesmo ow pcnlido pelo 
edoçio da Lct 420198, poiS sendo contado dta a d1:1, ao enlror em vigor 
a refc:nda leo, •eu doreuo adquirido ji havia consolidado Ao final 
rcqum:nm a cttaçlo do Estadn do Amapá. concedido o direito a 
incorporaçio de um quon1o, rúroallvo na uguontc fomta: par11 o 
cikulo final' 66 mesa (de maio do 1998 a novembro de 2003). jum< 
lepi• de 0.5% 30 mt!s X 60 mcces• 30%. lnlolilllndo•RS 51 63 I.R6. 
ocrcscldo de coJTeÇlo moneWia Requereu sro1uldade de justiça. 
CondenaçAo do ráo aos ônus de sucwnl>6\cia. Juntou o instnnnenlo 
procuraiÓtlo u folhas 08 e demais dccumentos lendcnles 6 
eotnprovaçJo do atcgodo (fls. 09112). Juntou o <ubollbcla:imcnlo de 
(ollw IS Citado. o ESTADO DO AMArÁ tonl<>ll o pedido. 
alfg~Ddo em prtlom1nar que o direilo do au1or enconlrHe 
prescrito.l>o ~lo alega que a prtttmlo do aucor t improcedente. eis 
que nlo se aphea a sometna prclaldidl. pois l;nilo, Estados c 
Munltlpios cem rorma autünomo de n:gcmn dlmiM na t::iipct1C A 
sa~ na~e c monc n;a obcdsêncio DM IY'rtei!"'im gerais. nlo 
federais, mJS no mt<omo fcderados.As oncotponções pracndodas por 
'lm'\Clria .n3o podem ser dd'tridas. pois em c1da caso os sujeitos d:l 
rdoçlo JUrldio:a obripcional ~ dis11n1a, au10noma e di(crcnciado. 
inclusive com órgãos lcgisfmntcs diversos. subordmados à 
Coo,iluiçio fodo:rul. Nada maos é devido 3o aulor e <>I< jó f r:~ jus o 
qu~ linha direi lo, nos lermos do leglslaçio "lgen1e A incorporoçAo de 
quonto.s nAo se aphcam pknamcnle nem mesmo ao 1\rncionali.lmo 
fedensl cedidos lnYOCa o pnnclpoo da leg;alidadt, da lrrtlrooli,idadc 
da nonna JurldicaAo final reqlltfOU o aeolhimen10 da prclinunar, c no 
~to. a tmprocedblcia do pedido Juntou a& documentos de 
folhas28/77 O autor 1mpusnou a conlestaçlo tfls 79185)0 Estado olo 
Am.opoi jiUIII>U o instrunocnlo pro<UIIIório às folhas 
89:90 FlNDA~IEI'oTAÇÃOConfigunondo-.. o caso prcvoslo no inc 
I do An llO do Código de Procwo Civil. e de se proferir julj;aon<nlo 
antecipado da lide. pois 1 quest.lo vena apenas sobre matt:ria de 
dii'Cllo. diSpensando-se qualquer produçio de provu Cm prelomo""r 
atc:aou o ~ que o dirc110 do autor mcontn-sc pJ"C''Icrito, no.~~; termno; 
do Dccrtto n• 2.0910/32. O nulor requer a oncorporaç:lo de quonlos, 
ref<rcnlc ao pcriodo de maio de 1.998 a novanbro de 2.00J. O 
documeniO de fulhas 29, Juntado pelo próprio n:u. di conl:l de que em 
3010412002 foi prolocolado pedido odminiOirali•o de i~lo 
dos quinta&, formulado pelo autor juntamente com Suz.dc Machado 
SouiO c Catloa Jose Ohvcira San1os, o qual foi Ulllc:fcrido pela dotoslo 
de folhas 12, ocomdo em 2910SI200J.Nos 1mnoS do ani&<> ~·.do 

O.Crtto 20.910132, "do nom: a prrocriçio duranle a demora 
qut, ao t~tYdo. AO rtcOilhttirntato 011 no pt2JmtRIO d• divld1, 
unJlderadJ I {qulda, dvtrtoa as repartiç6es oo tundonátlos 
tntarregados dt: estudar e apun~a". O ato atacado ocorreu em 
20/04198; o ptdido adminislnltovo em 30104i2002, enl<S de consumar 
a p<cscnçlo, que ocon-c em cinco 11101, ran\o pela qual rejtit<J o 
prelim111a; Quanlo ao ménlo, o pedido do autor centza-se na eplicaçlo 
do pnncopoo da Slmc:lna, aleg;ando que a Lei Esladual 420198 ao 
"""!lU 01 §§ 3'. 4• e S", do anogo 80, da Lei E.<tadual 00l>6193, que 
pcnnoha a IIICO<pOraçiu de quonlqJi, nin observou o que esoabcleceu o 
Lei Federal n' 9.624-'98, no ani&O 3• "ntlo e oocedldu ou 
lt\ltlludas IJ pnttlas ck q•IDtot a qut o Hn-idGr faria j•n oo 
ptnodo CO"'''reendldo tolrr 19 dt )antlf9 de 1995 e a dala dt 
pllbUcatto dtsll Ltl, 11111 do lllcorporadas tm drcorrincia das 
aormas l lpoCI vl&eatrs, obMrVados os crltlrios: I • estabelecidos 
11 Ltl • 8.91 I, de 1994, na redaçlo otl~lnal, para aqueles 
unldorH que c:omplttaram o Incendeio entre 19 de jant1I"O de 
199S e 28 de fevereiro dtl99S; IJ. estabelecido• pela Ltl n 8.911, 
dt 1994, com a redaclo dada por esta Lt~ para o cil<uio dos 
dhlmos., pera os sc.rvidorca que completaram o fn tustldo tnlrt 1 
dt março e 26 de ouhlbro de 199S. ParARnfo 4nlco. Ao .. nidor 
que completou o lnlrrstldo a partir dt 17 de oulubro dt 1995 i 
assqurada a locorporaçlo de dlclmo nos lermo• da !Ain 8.911, 
de 1994, cem I r.daçlo dt.dt por ttCI Lft. C:om t(eifot finaacriroJ 
I pa~r cb data tlll que rompldou o inltnddo".O pnnc:ipio nio 
se apl>ea ao ca.o ~· jlldlc. A nonN legal invocada pelo aulor prev!! 
111uações 1rans116rias_. que tem aplicaçJo <m situaçOc:s que o legislador 
dese~ t\lllr e solucionar conflitos que poderio crrJeriir dn conlronk> 
da le1 nova com • antip. lmd.o vigbtcia ltmpor.iria As disposições 
de carila- transotóri3~ dependem do poder d~erocionlroo do i<gislador, 
nlo sendo ObrijlltóriiS. A n:gra pl e o da im:lm:uivídade da IC1, 
consoante csllbclooe a ConSiiouoçio f'cdcral em seu artigo s•. incoso 
XXXVI e a U:i dclnln>~luçi<l ao CódiSP Covil, •mdo a rttroahvidade 
ucc:çlo.Pelu principio da ~imecria.., DOS SCI'\Iidores estAd~is aplicam· 
"" "' oonnas g<n>< da lcg>slaçlo federa~ j)(tvalecendo. todavia, .. 
"'JI«ifitl5 da:onaua dl lo local. pois no tocante aos cnlcs 
f~. possuem au1onomia para lcgi•lu a rope>IO dns seu.' 
servodl>rcs, eoruo:mlc estabelece 1 Conshlu;çio Fedcnl Se o 
JeaisL1dclr .. laduol nJo disciplinou siiUIÇolcs peridcntes de 
ronsolidaçlo, como_ o fel_ o ftdcnl, l porque .. sim nJo quis, JÍ que 
n.lo !ti qualquer obrigalontdode O aulor n1o possula dorcito adquirido 
o ineOfJ>OfliÇio de quinlo nJo compklado quando ......ogado os 
[llfasrar~ do ani&e ~o. do Lei~~ O anogo 6•, da Introdução ao 
Código Covol_ c o artJgo s•. ICICIIO XXXVI, da Constítuiçlo fedml. 
wcg~m a tm:lnllllvidadt da lco para j)(ejudicu o direito adquirido, 
o alo. Jurldlca pafetlo e a cai .. julpda Configura-sc direito 
adquondo aquele que JiltOCorporou ddinitivomcnte ao patrimOnio c i 
.,.....,nalidade de ..., ldu!ar Aquele que estí cn1 curso l I1ICTI 
OpctUtiv> de doreoiO.A aplicaçio analógica SOOIIC111e e pcmtoiÍda no 
C~ de lacuno da lei, O que nJo C O CIIO. 0 lc&i>lador esladual 
ll"'l'lcsmeote nJo quis legislar llallsitonamenlc sobn: as soiUIÇ&s em 
CW'IO, l'lJJo pela qual O pedido do autor e 
1mpro<tdcnteDISPOSITIVOEx posiU. pelo lovrc con,oncimenlo 
Jwidaco que formo e corueck:n.ndo tudo o que do) aulo5 c:ooua.. 
JULGO l~IPROCEDE~ O PEDIDO e exllngo o falO com 
funda.menlo nas dt>posiçõc:o do llftigJ> 269. tnciso I, do Código de 
Proccoso C ovo I. Condeno o aulor ao paGJimento das cusoas pro<cssuais 
c honoràriot advocatlcios, que. consoante o an1gp 20. 4 l". do Código 
de Proceuo Civil, fixo em 10% sobre o valor da e&IISOPubliqu<> 
sc.Rcgostro-se lnlimem-se.Macapl, lO oJc d«Jm>bro de 2.004.Aialdt 
Maria de Paula.Ju{u de Dlttllo. 

lBSlCJ'!"3"..,._ I'XECUÇÃO 
A.: DOMESTILAR LTDA· Adv. Camecr1m José da SilVIO 
R' CLEA MARNA UMA MENEZES SANTANA- Ad• XXX 
SEI'ITE~ÇA: EXTINGO O PRESEI"TE PROCESSO, com 
fudamecto no art. 794, L do CPC, ris qve 1 ueeulada cfduoa 0 

P•«•m<nto lotrgral da divida, conforme Informa utquealt oa 
pellçlo do 11. 41 e DESCONSTITUO a ptahora dos btns descrilos 
i fl37 dos lUtos. Custu dnidamtnll saUJfe.ltas. Ap61 o trlnsllo 
em Julpdo duta SC'nh:nça., C"trtific:1ndo n01 autos.. arquivem com 
as cautrlu de estllo.P.R.I. 

PRQC, N' 3ZO!Jl)4 EXECUÇÃO 
A .. MOSEUJ VEÍCULOS LTOA- Adv. Allliri<o D11i> 
R. PEDRO EVANDROABARALOO DA SILVA Adv. XXX 
SF.NTENÇA: EXTINGO 0 PRESU.TE PROCESSO, nom 
fuadamaco ao art. 794, 1. do CPC, ris qat 1 tucutada drtuor.a a 
P•P••to lntrcral da dhida. C'OifOf'ft l1forma uequralt aa 
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pttlçlo dtll. lO t DESCO:'o!STIT\iO a penhora dos bens dtscrilos 
i ll 14 dos autos. Costas devidamente u~sftllu. ,\p6s o trinsilo 
em J•ll&ado drtt.a unttPta. te.rtinundo nos •uCoJ. arquhem tom 
u caultlas dt tsUio.P.R.l. 

.eB.QC.. N' J1Ullli- EXECUÇÃO 
A., LOTERIA TREVO DA SORTI • Adv C Itero Borda lo Ntro 
R:TATIANE MARQUES DA SILVA Ad• XXX 
DESPACIIO: JntJmt1t a parir tutora para se manifut.ar. 

PROC N' 3739/04 NDENIZAÇÃO 
A. JOSE ANTO._IO DE CARVAUIO flliiO Ad' Elias Sal•iano 
farias 
R: ESTADO DO AMAPA Ad' Ana Ctlia Ooho \1artlns 
DESPACHO: PROMOVO a lnllmaçlo da parte aulora pua se 
maalf~t1r. no prazo dt lO dias. .sobre a c:-onttiUçio. 

PROC, N• 374SLIM MONITORIA 
A VITERBINO &.IRMÃOS LTDA· Ad• Josenoldo Culmar 
R: ANDRt 8ESSA NUNES Adv XXX 
DtsPACIIO: "PROMOVO a lnllmaçlo da partr au1ora para 1t 

n\lnlrtslar, no prno de. OS di11, SGbrt a c:trtidio do ~r. Ofitial de 
Jus1lç1 dt n. JSv. 
O prc:serlle expedicnle serl pubhcad<l n• IO<ona da leo • ofixado no 
luGJII de COS!Um<, dado e!'"~ ncsoa cod<odc de \loc•pá fAPl Eu. 
Maria lzabel Ro.<al Fawza, o dalllograf01 • eu. '-10111 f.l11.lngela D>a.< 
do Carmo do> Sanlos ·Chefe do Secretaria. o subso:I'C'i 

ManEhzinst~~ 
chefe de Sccn:tana 

2' V,\RA CRIMI~AL DE MACAP,\ 

JUIZ Ot DIREITO: Ali. TO' \IAJICELO \IOTA VlnAI. 
C'lll:ft DE SECRETARIA' tRANClS r AULA OI OI IH IRA Sll.\'.~ 

t-~xpedientr dt lntlma(IO, para c:-iincia do ad"'ocado: 

~ 4J.Wlll- PENAL PUBLICA • Aut<>r JUSTIÇA PUBUC A 
Reu (s) IDELMAR DA SILVA VALAOARFS (Ora. WALQUIRIA 
CAMA). 
DESPACHO "lollmação d3 Advogada pam audi~i:l d.,ignada dia 
Í02.03 OS.IL• 09 h". 

O preson1c C~pedienlc sc-r.l pubhcado M fonn.1 do lei r •Iludo no lugar 
de en<luonc, dado e passado oesoa cidade de Mucap4Ji\P, ''" OS (cinco) 
dias dom~ de janttro do ano de doi' msl c cmco. cu. ~F12ncis Paula 
de Ohvcira Stlva· Chefe de Socn:l.lna, o <uho.cn:v11K' RI' 

VAA.A DO TRIBUNAL DO JÚRI 
COMARCA DE MACAPÁ 

JUIZ DE DIREITO: JOÃO GUILHERME LAGES MENDES 
CHEFE DE SECRETARIA: KÀTIA CRISTINA SILVA PEREIRA 

~NIE.Q.E.INDMACÃO PAR.\ADVQiLAQ®_ 

N;ÃO PENAL N•: 2582J04.VTJ 
AUTORA; JUSTIÇA PÚBLICA 
R~U: RIDELEY NOBRE OOS SANTOS 
ADVOGADO' Or. MARIONALDO COSTA DE AZEVEDO 
FINALIDADE: Foca. o advogado aeoma, onhmado a apresenlar 
no prazo legal, as Alegações flnala . relerenle aos aulos 
sopra 

~cap:l·AP, 13 y ~nO•IO de 2005 

KATIA CRISTI~LVA PEREIRA 
Chefe de Secrolarla 

3' VARA CRIMINAL E OE AUP!IQBJ~ Ml.!JIAB 
ED!!Al PE JNTI_M~AQ 

fBAZQ;,J5 (QUINZE! PIM 

JUIZ DE DIREITO: DECIO JOS~ SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETAR IA: ILO COSTA OE SOUZA 

PROCESSO N.-: 2.100/2000 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
R~: AAAÇICLÉIA COSTA DOS SANTOS 
INDMN;AO: flca{m) lnümada(s). a(s) acusada(s) aâma a 
cn_nparecer a asle JUizo no doa 21 de feveralro de 2005, ·às 
08.30 honls. a rom de panidpar da audiênoa admonitórla e 
m81'11lestat·se se acefla ou não o beneficio da suspensão 
condldonal do Proc&s$0. propoS1o pelo Monosténo PúbliCO./ 
Macapá, 19 de agosto d6 200311vana Lúcia Franco c.; . 
Promo!OI'a de Jusuça· 

3" VAAA CRIMINAL E DE AUDITORIA loliUTAR 

JUIZ DE DIREITO: D~CIO JOS~ SANTOS RUFINO 
CHEFE DE SECRETARIA: ILO COSTA DE SOUZA 

EXPEDIENTE PAAA CI~NCIA DE ADVOGADOS 

CARTA PRECATÓRIA N': 4.479104 
AUTOR: MINIS~ RIO PUBLICO 
RÉU(S)' MAURO SERGIO SOARES RABELO 
ADVOGADO(S): Or. SILVIO ARAÚJO DE ASSIS 
MASCARENHAS-OABIPA ·7131}-A 
FINALIDADE: Comparecer ê sala de audi6nâa desta 3" vara 
Crim•nal e de AudiloOa Mllltat. Soto a Rua Manoel Eudóllio 



Macapá, 19.01.2005 

Pereira, sln', Bairro Santa Rita/AP. para participar da audiên~a 
de Instrução (rol do Ministério Público~ designada para o d1a 
11 DE FEVEREIRO DE 2005, />s 08:30 HORAS. 

CARTA PRECATÓRIA N': 4.493104 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU(S): ZILMA MARIA DA SILVA e ANTONIO MACHADO 
MAGNO JÚNIOR. 
ADVOGADO($): Or. T ARCISO VILHENA DE SOUSA· 
OABIAP SOO. 
FINALIDADE: Comparecer à sala de audiência desta 3' Vara 
Criminal e de Auditoria Militar. sito à Rua _Manoel Eudóldo 

. Pereira, sfn•, Bairro Santa Rita/AP, para partl~1par da aud,éoo_a 
de Instrução (rol do MinlstMo Público), designada para o d1a 
11 DE F):VEREIRO DE 2005, l>s 09:30 HORAS. 

o presente expediente será publicado na forma da lei 
e afixado no lugar de costume. Macap~. aos 12 (doze) dias do 
mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005). Eu, chefe de 

seu~fõo~71-~ 
~-::::::: ... ~oóe-.;~-- · -

V aras e Secretarias do Interior 

Vara Unica da C omarca de Mazagão 

Juizo do Direito da Vara Única - Comarca de Mazagào 
Juiz de Direito: Normandes Antonio de Sousa 
Chefe do Secretaria: Rúbia Marques Cavalcante 

EXPEDIENTE DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2005 
Para intimação de advogado: 

Autos: 855/00 - Ação Ordinária de Cobrança 
Autor: ANTONIO FERNANDO DA SILVA E SILVA. 
Advogado: Ant6nlo Fernando da Silva e Silva OAB/AP-143 
Requerido: CONSTRUTORA MORADIA L TOA 
Finalidade: Intimar o advogado da parte autora para promover a 
citação da parte ró que não foi localizada. 

Dada e passada nesla cidade e Comarca de Mazagão. aos cinco 
( ias do mOs de janelro(01) do ano do dois mil e cinco(2005). 

(Rúbia Marques Cavalcante), Chefe de Secretaria de Olfcio 
ai, o subscrevi e assino por det nação do MM. Juiz de 

et o, I 

Juízo de Oire1to da Vara Única- Comarca de Mazagão 
Juiz de Direito. Saloé Ferreira da Silva 
Chefe de Secretaria: Elke Bezerra da Cunha 

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE DEZEI-J.BRO DE 2004 
Para intimaçao de advogado: 

Autos: 1064104- Ação Penal. 
Autor: Ministério Público do Estado. 
Acusados: Marlon Pastana Queiroz e Ronaldo Régio dos 
Santos. 
Advogada: Adalles Aguiar Lima . OABIAP 797. 
Finalidade: lntímar a advogada dos acusados para 
comparecer na Sala de Audiência desle Juizo. no dia 02 de 
fevereiro de 2005. às 08 horas, a fim de participar da 
audiência de lnslruçao e julgamento. designada nos aludidos 
autos. 
Autos: 1006103- Ação Penal. 
Autor· Ministerio Público do Estado. 
Acusados: Luiz Albelto Pinheiro da Costa e outro 
Advg.: Luiz Carlos Gomes da Silva -OABIAP 658-A 
Finalidade: Intimar o advogado do acusado para proceder a 
devoluçao dos autos ã Secretaria do Juizo. no prazo de 24 
horas, pena de serem tomadas as medidas cabiveis. 
Autos: 799/99- Ação Reivindicatória 
Autor. Julio de Souza Santos 
Requerido: Anto<110 Batista de Oliveira c outros 
Advg.: Maria do Carmo Souza dos Santos -OAP 921 
Finalidade: Intimar a advogado do autor para proceder a 
devolução dos autos ã Secretaria do Juizo, no prazo <le 24 
horas pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Mazagão, aos 
dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
quatm. Eu, (Geraldo Ferreira da C. Filho). Auxiliar 
Judiciário. o dig~ei. Eu, (Eike Bezerra da Cunha), Chefe de 
Secretaria. o subscrevi e assino por determinação do MM. 
Juiz de Direito 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OIAPOOUE • 
Juiz de Direito Substituto: LUIZ CARLOS KOPES BRANDAO 

Chefe de Secretaria: SIDNEY NASCIMENTO COSTA 

~rrNe~~WJ\%~g(;~~~:ÃO po PIA 1210112005 PARA 

PROCESSO N' 2.17712.003- EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
Exeqüente: Maria Juraci dos Santos 
Advogado: Dr. Tarciso Vilhena de Souza - OAB n• 600 
Executado: Ocir Francisco Machado 

0 Advogado: Dr. Nletsen Sobrinho Amaral - OABJAP n 7~1 
PROCESSO N 2.18712.003- EMBARGOS À EXECUÇAO 
Embargante: Ocir Francisco Machado 
AdVogado: Or. Nlelsen Sobrinho Amaral - OABIAP n• 78t 
Embargado: Maria Juraci dos Santos 
t>,Q.vogado: D!. Tari:iso Vilhena de Sou>.a - OAil n~ 600 
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FINALIDADE:: INTIMAÇÃO. da advogado da parte 
Executada/Embargante, Dr. Nietsen Sobrinho Amaral -
OAB/AP n• 781 , para tomar ciência do ftem til da r. sentença 
da fia. 29130 do presente auto. conforme abaixo tranSCtito: 

"111. 
Diante do exposto, ausentfl a poss/bllld&de j uridica 

nocttsstiria à propositura d11 áem11nda, eJrtingo 11 execução, 
B, conseqüentemente, os embargos dela decorrBntes, com 
suporte no art. 267, VI, do CPC. 

Cu$/as pela exeqüente, bem como os honorários do 
c11usidlco da parte contrária, arbitrados, segundo o art. 20, 
§ 4•, do CPC, em R$ 200,00 (duzontot re~~ls), verbas, no 
entanto, exlg/vels somBnto nos termos d o art. 12 da Lei n• 
1.06011.950, em lace da gratuidade Judiciária. 

Aponha-so cópia desta sentença Bm ambos os 
feitos. P. R. I. Olapoque-AP, 10 do Janeiro de 2.005. (a) Luiz 
Carlos Kop9s Brandiio, Juiz de Dirollo Substituto. '' 

Sede do Juizo: Av. Barão do Rio Branco n' 17, Centro. 

O presente expediente será publicado na forma da lei. O~do e / 
passado nesta cidade e Comarca da Oiapoque, ~~ 
Amapá, aos 12 dias do mês de ]nneiro de 2005. Ea;::,......_;t'.:._ 
(Sidney Nascimento Cosia). Chefe Secretaria. digrtel e 
assino. 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OIAPOQUE 
Juiz da Direito: Dr. Luiz Canos Kopes Brandão 
Chefe de Secretaria: Sidney Nascimento Costa 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 

AÇÃO PENAL NO 1498/2004 
Autor: Ministério Público Estadual 
Réu: Maria das Graças Carvalho Gomes e Outros. 

Finalidade: ClT AÇÃO da ré Me ria das Gracas Carvalho Gomes. 
conhecida por •graça•, brasileira, solleira, fi lha de Francisca 
Marchão Carvalho Gomes, atualmente em lugar incerto e não 
sabido a do Réu ~Ç~. brasileiro, solteiro, 
garimpeiro, filho de Elias Soares da Silva e Maria Ncci da Silva. 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecerem 
no edifício do Fó1um desta Comarca de Oiapoque, Estado do 
Amapá, silo a Av. Barão do Rio llranco, n' 17, Centro no 1iJ.a 
.llf2m005 às 09:00 horas, a fim de sorem Jt:IIEBfKm.e,Q.QS e 
responderam aos demais termos da Ação Penal de n• t498/04, 
na forma do que dispõe o artigo 188, do Código de Processo 
Penal, por infração aos artigos 66, parágrafo único da Lei 
9.099/95. 

Sedo do Jufzo: Av. Barão do Ria Branco n• 17, Centro- Fón.m. 

O presente edital será publicado na forma da lei e allxado no 
lugar de costume. Dado passado nesta cidade e comarca de 
Oiapoquo, Estado do A "pá, aos 11 dias do mês de janeiro do 
ano de 2005. · ney N scimento Costa), Chefe de 
Secretaria, dig~el e ubscre . ' 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OIAPOOUE 
Juiz de Direito: Dr. Luiz Cartos Kopes Brandão 
Chefe de Secretaria: Sidney Nascimento Costa 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 

AÇÃO PENAL N° 1498/2004 
Autor: Ministério Público Estadual 
Réu: Maria das Graças Cllrvalho Gon1cs o Outros. 

Finalidade: CITAÇÃO da ré Marta das Graças Carvalho Gomea. 
conhecida por •graça', brasileira, solleira, filha de Francisca 
Marchão Carvalho Gomes, atualmente em lugar Incerto e não 
sabido e da Réu Francisco Tavares da Sl!ya, brasileira, solteiro, 
garimpeiro, filho de Elias Soares da Silva e Maria Ne<:i da Silva, 
atualmente em lugar incelto e não sabido, para comparecerem 
no edi!icio do Fórum desta Comarca de Oiapoque, Estado do 
Amapá, sito à Av. Barão do Rio Branco, n• 17, Centro no liiJl 
14102/2005 às pg·OO hoCJ!s, a fim de serem jNTEBBOGAPQ$. e 
responderem aos demais termos da Ação Penal de n• 1490104, 
na forma do que dispõe o altigo 188. do Código de Processo 
Penal, por Infração aos artigos 66, parágrafo único da Lei 
9.099195. 

Sode do Juízo: Av. Barão do n io Branco n° 17, Centro· Fórum. 

O presente edital será publicado na fo1ma da lei e afixado no 
lugar de casfume~Oado passado nesta cidade e comarca de 
Oiapoque, Estado do A 'pá, aol1t dias do mês de janeiro do 
ano de 2005. Etr-::1' ldney Na imento Cosia), Chale de 
Secretaria. digite cr~ 

Luiz C11rlos KopJs Brsndilo 
Juiz de Direito Substituto 

!!!?curadoria Geral de Justiça 
Jair José de Gouvêa Quintas 

PORTARIA~ 027, de 13 de Jonrlro de 20!15. 

O DIRETOR-GERAL DO MlNlST!Í itiO PÚBLICO DO 
ESTADO 00 AMAPÁ, no UsO das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n• 246/2001-GAII/PGJ, d e 06 de 
abril de 200 l. 
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CONSIDERANDO o "''cessidutle de se adotar um 
novo modelo de carteira de idcntilicaç:io elo Quadro de 
Sen.;ços Auxiliares do Ministerio Público do Estado elo 
Amapá; 

CONSIDERANDO o exigência legal da uti lização 
de documento formol, padroniY.ado, rcconl1ecido c 
expedido por Orgão Oficial. 

TORNAR PÚBLICO o modelo d" carteira abaixo, 
que passará a ser adotado como oficial pelo Min istério 
Público do Estudo do Amapá, a pal"tlr desta puhiicaçào. 

Dc!·se ctência, publique-se e cumpra-se. 

OB.IETO: Prestação de Serviço lelefónico móvel ceiuiJr 

N' DO PROCESSO. 3001 169/2004-MPEA. 

MODAUOADE: Pregão n• 00212004-CPUMPEA 

CONTRATANTE: Mioistêno f>úb looo ao ESiodo do Amap.1 

CONTRAT.<1DA: No1e Brosol Tc!ecom $/,\-VIVO 

VALO;< DO CONTRA TO: RS 70.00U 00 (Setenta rni: reais; 

NOTA DE EMPENHO: Ot511200<·t.IPEA 

VIGt:NClA DO CONTRATO 12 meses. a pamr aa dêlta de: 
assinatura. 

DATA DA ASSINATURA: 0710612004 

ASSINATUR.'.: assinaon pelo I.IPEA: Dr PaUlo da Veip 
Moreira. Prorrolor de Justiça, Oirelor-Geral: e pela Coc;ratada· 
S~ Maria Helena Torres 1\ntunés . teptcscnltmte legai CFI 
ernpresa Norte Brasil Telr.com SIA-VIVO. 

Macapá, t B/01/20G~· 

Publicações Diversas 

Assoclaçao dos Guardas de Prosidio do Estado do 
Amapá 

AGPEAP 
Fundada em 06 de maio de t995 

CNPJ n.• 0 1.009.24210001-09 

EDITAL DE CONVOCACÃO 

O Presidente da Diretoria Executiva da 

Associaçao dos Guardas de Presídio do Estado do 

Amapá CON VOCI\ na forma do art. 21, § 1', do 

Estat u t o da enlidade, os associados que estejam 

no gozo de seu.; direitos sociais, para participarem 

de uma ASS EMBLÉIA G ERAL ORD INÁRIA que 

será realizada no próximo dia 22 de !anelro de 

~. às 09 :00 h oras, em prim eira convocação, 

e às 09:30 horas em segunda o última 

convocação, na Av. Erncstino Borges, n .• 591, 

Sala B.~. para deliberar sobre a destinação 

dos bens que estao na posse da Associação e, 

inclusive. de suas benfeitorias. 

Maca;>â·AP. 13 de janeiro de 2005 . 

Antonio Oliveira da Conceição 
Presidente 


	

