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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS .. ~----------~~~~~~~---------------

DECRETO N° 0873 DE 31 DE JANE I RO DE 2005 

O GOVERNACOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das nlr1bt.ti\'I~Cs 
r1 conferida< >dr• artigo 119, Inciso XXll. da Conslllulc;:l.o do t::sl.ttlo 

qdue lhe s~ o I • ·l·n·· 10338 de 16 de abri l de 1997. e tendo ~m vi~W <> '""r do o Amapa. c c n ""' • 
Ofício n• 190/05-GAB/DETRAN. 

RESOLVE: . 

N SD PM Mcírcio Ollvo:lra Po:ro:lr a paro c>.ercc:r " fun~f.lo 
omcar o u /DTf Gmpo 111 

comissionada de: Rcspons.ivel pelas AUvtdades de Estalls ca . . 
Código CDI-3, do Deparlamcnlo Estadual de Trânsito. 

Mocopó, 11 de J"n" i r o de 2005 

DECRETO N" 01174 DE 3 1 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR CO ESTACO DO AMAPÁ. usando da~ alr1b~t~Ç0dcs 
9 i XXII da Constllulç;.to do l~sla <> 

que lhe ~ào c-onfcr1dn~ I" lo artigo I~,' ~~~~~c I nns c 0762. de 02 de Julho de 
do Amapll, r/c a l.cln" 0417. de 17. _c a • SESA 
2003." tcmlo <'In vista o teor do OfiCIO n 83/2005/GAB/ . 

RESOLVE. 

Exonerar Mário Luiz da. RochCl Araújo da fun(;ão t'Onlb;sionnda de 
Responsavcl pelas Allvidad~s da Chn lcn Traumalo·Orlopédloa/C.C.C/ 
H.C.D.A L, Grupo Jll. Código CDI-3. da Sccrctarta de Eo;lado da Saurl~. n 
contar de 20 de Jancim de 2005. 

Macopá, 31 de .t ano i I' O de 2005 

DECRETO N" 0875 DE 31 DE .IANE I RO DE 2005 

o GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ. usando dns atrtbulções 
uc lhe são corúcrtdas pelo nrtlgo 1 19, 1nc1so XXII da Conslilulção do Estado 

~o Amapá. c/c a Lei n• 0417. de 17 de abril de 1998 ;, 0762, de 02 de Julho de 
2003, c tendo em vista o teor do Ofício n• 83/2005/GAB/SESA, 

RESOLVE : 

Nomear Raitnundo Eri de Araújo Barbosa. ocupante d u cargo ~~ 
Me lleo Subgrupo NS. Padr;'•o OS. pcrtclwen\c ao Quadro Pessoal Clvtl•l· 
Est~do.do Amapã. pnra cxrrcer a funçáo cnmbslonad.J d e Rcsponsâvcl pe~~~ 
Atividades da Clinicn Traumalo Orlopédlca/C.C.C/ II.C.D.A.L. G~po d: 
Código CDI-3. da Secretaria de Estado da Saúde. a contar de 20 de Janeiro c 

2005. 

Macapá, 31 de de 2005 

DECRETO N" 0876 DE 31 DE JAHE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe S<\o conrcridas pelo artigo 119. ln<'lsn XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 04 17. de 17 de alH'll de wns e 0762. ele 02 de Julho de 

COMUNICADO 
Comunica111os 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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2003. e tendo ern vista o lr.or rln ()f:rõn n° R3/2005/f.7AB/SESA. · 

R E SOLVE: 

Exonerar Nicodemos Vieira da Silva Neto da função 
comissionada de Responsável pelas Atividades de Clínica 
Gastroenterológ!ca/H.C.D.i\.L. Ompo 11! . Código CDI -3. da Secretar ia dr. 
Estado da Saúde. a contar de 20 de Janeiro de 2005. 

Macapá, 31 de de 2005 

DECRETO N° 0877 DE 3 t DE JANE IRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe stlo conferidas pelo arllgo :19. Inciso XXII. ela Constituição do Estado 
do /\mapa. c/c a Lei n• 0417. de 17 de nb1il de 1998 c 0762. de 02 dc j ulho <.lc 
2003. e tendo crn vlst.a o teor do Ofício n° 83/2005/GAB/SESA. 

RESOL V E : 

Nomear Antonio Pinto da Silva Bogéa, ocupante do cargo de 
Médico. Classe A. Padrào 11. pertencente no Quadro Pessoal do ex·Tcrrt tórlo 
Federal do J\mapà. para exercer a funçflo comissionada de Responsável pelas 
Alividades da Clínica Gastrocntcrológlea/Ii.C.O.A.L. Gntpo Ill. Código CDI-3. 
da Secretaria de Estado da Saúde. a contar de 20 de Janeiro de 2005. 

Macapá. 31 de .iiln e i r· o de 2005 

Gover nador 

DECRETO N" 087!! DE 3 I DE JAN ~I RO DE 2005 

o GOVERNADOR DO ES7ADO DO AMAPÁ. usando das atribui ções 
que lhe são conferlclas pelo artigo 119. lnclso XXII . da Constituição do I::stado 
elo 1\mnp:l. c/c a Lei n" 0417. de 17 de nbrll de I 998 c 0762. de 02 dr. j ulho d~ 
2003. c tendo em vista o teor do Ofício n• 72/2005/GAB/SESA. 

R E SOLVE: 
Exonerar Leila do Socorro Silva de Moraes elo cargo em comissão 

de Ch.:fe da Coordenadoria de Clinicas Médicas/ H.C.D.A.L. Código CDS-2. da 
Secretaria de Estodo da Saúde. a conlar de 3 1 ck janeiro cie 2005. 

Macapá. 31 de j <> no i r o de 2005 

DECRETO W 08 79 DE 31 DE JANE 1110 DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an lgo I HJ. Inciso XXll. da Consti tuição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0417. de 17 de abri l de 1998. e tendo em vista o lcor 
do Ofício n• 72/2005/GAB/ SESA. 

RESOLVE: 

Nomear Alan Mourice da Silva An~anojás para exercer o cargo em 
~omissão de Chefe da Coordenadoria de Clinicas Medlc:ls/H. Especialidades. 
Código CDS-2. da Secretaria de E~tado ela Saúdr. . 

Macapá, 31 de j ,iJ nC j f"O de 2005 

DECRETO N" 0880 DE 31 DE .JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atrlbulçócs 
que lhe são confeiiuas pelo arllgo 119. Inciso XX!I . ela Constitu lç~'io el o Estadu 
do Amapá. c/c a Lei n• 04 17. de 17 de auril de 1998. c tendo em vlstn o teor 

do Ofício n° 72/2005/ GAB/ SESA. 

RESO L VE: 

Exonerar Francisco Evaneide Alves do cargo em comissão de 
Chefe da Untdadc Adminis trativa / H. Mulher. Cód:go CDS-1 . da Secretar ia de 
Est:~do d:~ Saúde. a contar de 3 I de j ::melro .dc 2005. 

I 

.. , 
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Mat4pCÍ, 31 de jane iro de 2005 

DECRETO N" 088 I DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das ntribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo arttgo 119. Inciso XXII. da Constllutção do F..st.ado 
do Amapá, c/c a Lei n' 0417. de 17 de abril de 1998. e lendo em vista o teor 

do Ofício n• 72/Z005/GAB/SESA. 

RESOLVE: 

Nomear Marco Antonio Reis Abreu para exercer o carb'<> em 
comissão de Chefe da Unidade AdmlntslraUvn/H. Mulher, Código Cl>S-1. da 
Secretaria de Estado da Saúde. a contar de 3 1 de janeiro de 2005. 

Macopcí, 31 de janeiro de Z005 

DECRETO N" 0882 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atributçOes 
ue lhe s:\o conferidas pelo artigo I 19. lnclso XXII. da ConsUtulçào do Estado 

do Amap:\. c/c a Lei n• 0417. de 17 de abril de 1998. e lendo em vista o teor 

do Ofício n° 88/2005/GAB/SESA. 

RESOLVE: 

Exonerar Raimundo Joaquim Fernandes dos Reis da função 

comissionada de Chefe do Serviço de Farmácia Hospllalnr/H.E.S. Código 
CDI-3. da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 20 de janeiro de 2005. 

Mocapcí, 31 de janc i r c de 2005 

DECRETO N" 0883 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe silo confetidas pelo artigo 1 19. inciso XXII. da ConsUlulçào do Estado 
.do Amapá. c/c a Lei n• 04 17. de 17 de abril de 1998. e tendo em vista o teor 

do Ofício n• 74/2005/GAB/Sf.SA. 

RESOLVE: 
Nomear Volkimar Locerdo Uma. ocupante do cargo de 

Fai11Uic~uUco. Subgrupo NS, Padrão 09. pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe do 
Serviço de l~armàcla Hospttalar/H.E.S. Código CI>I- 3. da Secretaria de 
Estado da Saúde, a contar de 20 de Janeiro de 2005. 

Macopcí, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0884 I>E 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiçõc.q 
que Ih~ s.'1o confcrJdns pelo artigo 119. tnctso XXII. da ConsUlulç-ào do Estado 
do Amapà, c/c a Lei n' 041 7, de 17 de abril de 1998, e t~ndo em vista o teor 

do Ofíc~ n• 88/2005/GAS/SESA. 

Exonerar Mario Tereza dos Santos Conc:clçao Moura da função 
comissionada de Chefe do Posto de Saúde/2" Reg.. Código Cl>I- 3, da 
Secretaria de Estado da Saúd~. a contar de 20 de janeiro de 2005. 

Mocopcí, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0885 I>E 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuiçOcs 
que lhe são conferidas pelo arttgo 119. Inciso XXII. da Consliluição do &itado 
do Amapâ. c/c a Lct n' 0417. de 17 de abril d~ 1998. c tendo em vista o teor 

do Ofício n° 74/2005/GAB/SESA. 

RESOLVE : 

Nomear Sinésio Alves Corrêa, ocupante do cargo de T~nico em 
Laboratório. Subgrupo NM. Padrão 17. pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá. para exercer a funç~o comissionada de Chefe do Posto 
de Saúde/2• Reg .. Código Cl>I-3. da Secretaria de Estado da Saüde. a contar 

de 20 de Janeiro de 2005. 

Mocopcí, 31 de janc i ro de 2005 

DECRETO N" 0886 DE 31 I>E JAN EIRO DE Z005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. tnclso XXII. da Constttutc;ào do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0699. de 2!! de junho de 2002. c tendo em vista o 

canUdo no Oficio n• 054/05-IEPA. 

RESOLVE : 
Nomear Heras Almeida do Amaral para exercer o cargo em 

comissão de Chefe da Unidade Chnlca/DAT/CPMPN. Código FGS-1. do 
lnsUtuto de Pesquisas Científicas c Tecnológicas do Estado do Amapá. 

Mocopcí, 31 de janc i ro de 2005 

VA 
Govunodor 

I>ECRETO N° 0887 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das alrlbutçõcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da ConsUtutçào do Estado 
do Amapâ. c/c a Lei n• 0636, de 14 de dezembro de 2001. e tendo em vista o 

teor do Oficio n° 067/2005-GAB/Sf.JUSP. 

RESOLVE: 

Exonerar Morileno Reótegui de Souza do Costa do cargo em 
comissllo de Assessor Técnico Nível I/CPP. Código Ct>S-1 . da Secrctarla de 
Estado da Justiça e Segurança Pública. a contar de O I de fevereiro de 2005. 

Mocopcí, 31 de jan<!Íro de 2005 

QtM(~OJ\ 
ANTÔNI WALDf.Z A SUVA 

Governador 

DECRETO N° 0888 DE 31 l>E JAHE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que U1e sao conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Constllulçào do Estado 
do Amapá, cfc a Lei~ 0636. de 14 de dezembro de 2001, c tendo em vista o 
teor do Ofício n• 067/2005-GAB/SEJUSP. 

RESOLVE: 
Nomear Elenildo Barbosa da Fonsc.c:o p.·ua exercer o cargo em 

comissão de Assessor Técnico Nivel I/CPP. Código CI>S-1 . da Secretaria de 
Estado da Justiça e Segurança Públl~-a. a contar de 01 de fevereiro de 2005. 

Maeapd, 31 de jane iro dez~ 
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DECRETO No 0889 DE 31 DE JIINE 1 RO : DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII. da Constituição do Estado 
qo Amapá. c/c a Lei n" 0636. de 14 de dezembro de 2001. 

RESOLVE: 

Nomear Jpsé ~evero de Souza Jllnior para exercer o cargo em 
comlss<\o de Assessor Técnico Niycl I/CPP. Código CDS-1. da Sccrctatia de 
Estado da Justiça c Segurança Pública. 

Mocapá, 31 dfl janeiro de 2005 

DECRETO N° 0890 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são con.ferldas pelo arllgo J 19, Inciso XXI!, da Constituiç.~o do Estado 
do Amapa. c/c o art. 46, da Lcl n' 0338. de !6 de abril de 1997. de acordo 
com o Decreto n' o 548 . de 1 3 /G 1/05, e tendo em vista o contido no Ofício 

n° 0009/2005-~AB/SI~S. 

RESOLVE: 

Nomear Cleudo Pereira da Trindade para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Operacional de C~nlro de Mobilização Social do Projeto 
"Revitalização dos Centros de Mobilização Social", Çó?igo CDS-1. da Secretaria 
de Estado da lnclusào e Mobilização Social. a contar de 03 de Janeiro de 2005. 

' . 
Macapó. 31 de j anc i r o de 2005 

DECRETO N° 0891 DE 31 DE J,'\NEIRO . DE 2.005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confetidas pelo artigo 119, lncl.so XXV. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c o a rt. 46. da Lei n' 0338. de"16 de abril de 1997. de acordo com 
a Lei n" 0793 . de 3 I de dezembro de 20.03. c 

Considerando que as atividades esportivas . através de experiências 
saudaveis. como a prática da natação. lantbém. contribl!.e'}' paP. a formaçào 
de cidadãos conscientes. partlcipatlvos e plenos de seus direitos e deveres, 

Art. 1° Fica lnsliluida a Gerência do Projeto ' "Peixinhos 

Voadores". subordinada à Policia Militar do Eslado do Amapá. c.om a finalidade 
de propiciar à comunidade o acesso à a tividade fis ica saudavel, atravcs da 
pratica da natação. contribuindo. com is so. para a formação integral de 

crianças c adolescentes. 

Art. 2° A Gerência do Projeto terá sua vlgéncia no pcriodo de 

0 1/02/05 a 31/12/05. 

Art. 3° Ficam atribuídas à Gercncla 02 (duas) gratificações 
t emporárias. em nível de CDS·2, para os Gerentes do Projeto. 

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

Mocopá. 31 de janeiro de -2005 

Governador 

DECRETO N° 0892 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 
• . • I ' ~ 

,O GOVE~NADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. u sando das alributçõ cs 

que lhe ·são conferidas pelo. artigo 119. Inciso XXV. da cõtistttuição do Es tado 
do Amapá, c tend~ em \1s ta o contido n~ Processo - Protocolo Gerai/SESA n° 

2004/37903, 

R E fto L V E : 
f. -

' -'~'·'· 

. Conceder ,l!.cença' Sem· Venélmim.to. para acompanhar cônjuge, 
r ; to penado de 02 (dois) anos. a partJr del03 de fevereiro de 2005 a servidora 
S~~ila do, Conceição . F.~rt~?a . Costa; ocupan~e do Cargo de Provi~ento Efetivo 
de,Odontu.logo. Classe Especial. Padrào' Ol. _Grupo Saúde, Cadas t ro n' 517623, 
lnt~~r~ntc do Quadro de Pessoal Civil ~o Es tado do Amapá. lotado na 

~e~relaria de ~stado d3: ~aúde, na forina estabelecida no artigo 97. parãgrafo 
umco. da Le! n 0066, de 03 de maio ele 1993. 

Maca'pá, 31 de janeiro de 2005 

DECRETON" 0893 DE.31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO A~APÁ. usando das a(l·tbulçóes 
que lhe são conferidas pelo arllgo 119, inciso XXV. da Constituição do t<:stado 
do Amapá. c lendo em vista o disposto no Processo - Protocolo Geral n° 
2004/5053-SEED. 

RESOLVE: 
Autorizar Ivone dos Santos Partilho. ocupante do Cargo ele 

Provimento Efetivo de Pwfessor de t::nslno de I' c 2' Graus. Cadastro n' 
249653. pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá. lotada 
na Secretaria de Estado da Educaçf\0, a freqüentar o Curso de Mestrado em 
Geografia. que está sendo núnlstrado pela Uiú\·crsidade Federal do Pará. no 
período de 06/10/2004 a 06/10/2006, sem prcjuizo de seus vencimentos 
mensais, excluída a Gmttflcaçào de Regencia de Classe. 

Ma~apá, 31 de janeiro de 2005 

, Governador 

DE 31 DE JANEIRO DE 2005 DECRETO N° 0894 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119, !ncl~o Vlll, da Const!tulçáu do Estado 
do Amapá, tendo em vtsta o canUdo no Ofício no 037/2005-GABIN/ AFAP, c 

Considerando as orientações traçadas no Item 3. do expediente 
BACEN Dcorf/GTREC- 2004/09424 , de 04 de novembro de 2004; 

Conside~ando. ainda. o Decreto n' 0340/2005. publlcado no DOE 
n ' 3438. de 12 de janeiro de 2905, 

'I 

DECRETA. : 

Art. 1° Aumentar o Capital Social da Agência de Fomento do 
Amapá S/ A- AF/IP, em 06 de jc.nei~o de 2005. em R$ 751.423.48 (setecentos 
e cinqüenta e um núl. quatrocentos· e vinte .e tres reais c quarenta c alto 
centavos), passando o Capital Social para H$ 8.797.969,86 (ollo milhões. 
setecentos c noventa e sete mll. novecentos e sessenta c nove reais c oitenta e 
oito centavos). 

Art. 2° Tendo em vl.sta o referido aumento de capital, alter<li" a 
reda ção do caput do art. 7' do Anexo do Decreto 6.661. de 25 de novembro de 
2002, rcpub!icado no DOE n' 2927. de 09 de dezembro de 2002. que passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 7' O capital social da Agência de Fomento do 
Amapá S/A é de R$ 8.797.969,88 (oito milhões. 
setecentos e noventa c set e núl, novecentos e sessenl.a e · 
nove reais e oitenta c oito centavos) . constituído 

lntegrabncnte pelo Estado do Amapá. dividido em 
8.797.969,88 (oito milhões. setecentos e noventa e s ete 
mil. novecentos e sessenta e nove unidades e oitenta c 
oito centesimos) de ações ordinúrlas sem valor nominal.· 

Art. 3° Este Dc.creto entra em \1gor na data de sua publicação. 

l(lacapó, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0895 DE 3 1 DE JANEIRO DE 2005 

Altera o art. 3 ° do Decreto no O 183 
de 07 de janeiro de 2005. ' 
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RESOLVE: 

Art. 1 • O art. 3' do Decreto n ' 0183. de 07 de Janeiro de 2005. 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

·Art. 3_:: Ficam allibuidas à Gerência 07 (sele) 
gratificações temporárias. assim discriminadas: O l 
(uma). em nível de CDS·3. para o Gerente Geral do 
Projeto; 03 (três). em nível de CDS-2, para os 
Gerentes de Operações Contábeis; de Operações 
Programãtlcas c de Operações Financeiras. e 03 
(três). em nível de COS-I, para os Gerentes ele 
Operações AdmlnlslraUvas; de Operações de 
Contratos c Conventos e de Operações 
Orçamentárias.· 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcaçào. 

MaCllpó, 31 d~ janeir-o d~ 2005 

ANTÔNI 
Governador 

DECil.ETO N° 0896 DE J1 DE JANEI~O DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arugo 119. Inciso XXII, da ConsUlulçào do Eslado 
do Amapá, c/c o urt. 46. da lei n' 0338. de 16 de abril de 1997, de acordo 
com o Decreto n• 0183. de 07/01/05. c tendo em VIsta o contido no Ofício n• 

35/GAB/SESA. 

RESOLVE : 
Exonerar Kelisângela Melo da Silva do cargo em comissão ele 

Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Operacionalização do Fundo 
Estadual de Saúde". Código CDS-2. da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá, 31 de j<1neir-o de 2005 

DECRETO N• 0897 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo artigo \19, Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. de acordo 
com o Decreto n• 0183, de 07/01/05. e tendo ern vista o contido no Ofício n• 

35/GAB/SESA. 

RESOLVE : 
Exonerar Maria do Socorro Amnnajcís Cardoso da Silva do cargo 

em comissão de Gerente de Operações Contábeis do Projeto "Operoclonalização 
do Fundo Estadual de Saúde", Código CDS-1 . da Secretatia de Estado da -
Saúde. 

Macapó, 31 d~ janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO W 0898 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das attibulções. 
que lhe são confetidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da Constituição elo l]:stado 
do Amapá. c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. de acordo 
com o Decrelo n• O 183. de 07/01/05. c tendo em vista o contido no Ofício n• 
35/GAB/SESA. 

RESOLVE: 

Exonerar Lulza Nogueira da Silva do cargo em comissão de 
Gerente de Operações 1\dminlstrattvas do Projeto "Operacionalização do Fundo 
Estadual de Saúde". Código CDS-1. da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapcí, 31 de janeiro d~ 2005 

DECRETO N" 0899 DE 31 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 o art. 46. da lei n• 0338. de 16 de abrü de 1997, de acordo com 
o Decreto n' 0183. de 07/01/05. alterado pelo Decreto n• 0895 
de 31 I ,01/05. e Lendo em vista o contido no Oficio n° 35/GAB/SESA. 

RESdLVE: 
Nomear Kelisôngela Melo da Silva para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Operações Contábeis do Projeto "Operacionalizaçõo do 
Fundo Estadual de Saúd~" . Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapcí. 31 de janeir-o de 2005 

DECRETO N" 0900 DE 31 DE JANE i llO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando da:<~ atribuições 
que lhe são conferidas pelo a rtigo 119. Inciso XXII, da Conslllulçào do Estado 
do Amapá. c/c o arl. 46. da lei n' 0338. de 16 de abtil de 1997, de at-ordo com 
o Decreto n• 0183. de 07/01/05. alterado pelo Decreto n' "0895. 
de 31 I O lf05. e lendo em vista o contido no Ofício n• 35/GAB/SESA. 

RESOLVE: 
Nomear Maria do Socor-ro AmanoJás Cardoso da Silva para 

exercer o cargo em comissão de Gerente de Operações 1\dmtnlstralivas do 
Projeto "Operacionalização do Fundo Estadual de Saúde". Código CDS-1. da 
Sccreta1ia de Estado da Saúde. 

Macapó, 31 de j.1ne i r-o de 2005 

DECRETO N° 0901 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. u~allilo das alrllJUIÇóeS 

que lhe sào confc1idas pelo artigo 1 HJ. im·lsu XXII. t.la Cunstilulr;ão do Estado 
do Amapá. c/c o art. 46, da lel n• 0338. de I G tlc abrü de I 997. de acorcl11 com 
o Decreto n ' 0183. de 07/01/05, alterado pelo Decreto n" 0895 
de 31 f O l/05. e tendo em vista o conlldo no Ofício n• 35/GAB/SESA. 

RESOLVE: 
Nomear Luiza Nogueira da Silva para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Operações de Contrato:; e Convênios tio Projctu 
"Operacionalização do Fundo Estadual de Saúde", Código CDS-1 . da Si:nclarla 
de Estado da Saúde. 

Macapá. 31 d~ janeir-o de2005 

DECRETO N" 0902 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrlbuiçOes 
que lhe são conferidas pelo artigo I 19. Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapà. c/c a lei n• 0437, de 23 de dezembro de 199!!, c tendo em vista o 
contido no Ofício n• 087/2005-GAB/SHCOM. 

RESOLVE : 
Exonemr Izabella Sales de Souza do cargo em comissão de 

Chefe da Divisão de Apolo Administra livo. Código CDS-2, da Secretaria de 
Estado da lndúslrta, Comércio c Mlncra.:;ão. a contar de 31 de janeiro de 2005. 

Macapó. 31 de jane i ru de 2005 

DECil.ETO N° 0903 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

d
quc lhe Sf'O conferidas pelo artigo 1 J 9. Inciso XXII. da Constituição do Estado 

o Amapa. C/c a Lei n• 0700. de 28 de junho de 2002. 

RESOLVE: 

Exonerar Francisco Josi Moto Rachid do cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Apolo Administrativo. Código CDS-2, da Secretaria l]:specla1 
de Governo, a contar de o 1 de fevereiro de 2005. 
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Macapá, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0904 DE 31 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 Lel n' 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 087/2005-GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Nomear Francisco José Moto Rachid para exercer o cargo em 

comissão de Chefe da Dlvlsào de Apolo AdminlsliaUvo, Código CDS-2. da 
Secretaila de Estado da Indústria, Comércio c Mlnemçào, a contar de 01 de 
fevereiro de 2005. 

Macapá, 31 de jan e i ro d e 2005 

DECRETO N° 0905 DE 31 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' 0609. de 06 de julho de 2001. e tendo em vista o teor 

do Ofício n• 1545/04-GAB/COPEN. 

RESOLVE: 
Exonerar Sebastião dos Santos Nascimento da função 

comissionada de Responsável .pelas Atividades de Assistência Jurldic«/C'iP. 
Gmpo 1!, Código CDI-2, do Complexo Penllcnclár!o. 

Macopá, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0906 DE 31 DE J ANEIRO Dt: 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atri!Jui<;i;~s 
qu e lhe são conferidas pelo arUgo 119. Inciso XXII. da Conslllulção do Estado 
do Amapá. c/c a Lel n' 0609. de OG de julho de 2001 , c tendo em vista o teor 
do Ofício n• 1545/04-GAB/COPEN, . 

RESOLVE: 

Exonerar Laércio Tomás de Brito da fu nção comissionada ele 
Responsável pelas Atividades de Vlgllãncia e Segurança/UFP/CTP. Grupo li. 
Código CDI-2. do Complexo Pcnltenclâ.r!o. 

Macopá, 31 de janeiro de 2005 

.·. 
Governador ______ __.;.;. __________ ·.···-

DECRETO N° 0907 DE 31 DE JANEIRO DE 20Ü5 . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando d as atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, lnclso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n ' 0609, de 06 de julho de 2001. c tendo ·em vista o teor 
do Ofício n• 1545/04-GAB/COPEN. 

RE SOL VE : 
Nomear Glauber Monteiro Pinto, ocupante do cargo <b Agente 

Peniten ciário. Classe 3•, Padrão I. pcrlcnccnlc ao Quadro de Pessoal Clvll do 
Estado do Amapá , para exercer a função comissionada de Responsável pelas 

Atividâdes de Assis tcncia Juridica/CTP, Grupo li. Código CDI-2, do Complexo 
Penitenciário. 

Macapá, 31 de janeiro de 2005 

Governa:lor 

~----------------------------------

DECRETO N" 0908 DE 31 DE JANEI RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, inciso XXII. da ConsUtuiçào do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0609, de 06 de julho de 200 l, e tendo em vista o teor 
do Ofício n• 1545/04-GAB/COPEN. 

RESOLVE: 
Nomear João 'Pereira da Silva. ocupante do cargo de Agente de 

Policin Civil, Classe Especial. Padrão lll, pertencente ao· Quadro de Pessoal 
Clvll do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Rcsponsãvcl 
pelas Atividades de Vigilância e Segumnça/Ul"P/CTP. Grupo 11 . Código CDI-2. 
cio Complexo Pcnitcnclâr1o. 

Mocapá, 3 J de Janeir o de 2005 

DECRETO W 0909 DE 31 DE JAN EIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXJl. dn Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lel n• 0609. de 06 de julho de 2001. 

RESOLVE: 
Exonerar Agnaldo Meneses dos Santos do cargo em comissão de 

Chefe dn Unidade de Orçamento e Projctos /CPM, Código CDS-1 , d o Complexo 
Pcnllcnciâ.rio. 

Macopó, 31 de jane i ••o de 2005 

LVA 

Governador 

DECREToN• o91o DE :n c::: JANE IRO DE2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP,{. usando das alribuÍções 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19. lncino XXII . ela Constituição do Es tado 
do Amapá . c/c a Lei n' 0609 . de 06 de ju lho d e 2001. 

RESOLVE: 
Exonerar Mario da Paz do C1·uz Silva Valac!ores do cargo em 

comissão de Chefe da Casa do Albcrl(ado/CCC. Código CDS-2. do Complexo 
Penltcnciârlo. 

Macopá, 31 de j ane i r·o de 2005 

DECRETON° 0911 DE 31 .DE JAHIRO DE2005 

O GOVERNADOR CO ESTADO tO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, incl~o x;:n. da Constiluiçào <lo Estndo 
do Amapâ, c j e a Lei n ' 0609. de 06 de julho ele 200!. 

RESOLVE: 

Exonemr Narciso Areosse Mo~t eiro do cargo em comis3ão de 
Cl:cfe de Gabinete, Código CDS-2, do Complexo Pcnilt:nciâ.r!o. 

Macapá, 31 de .iane i r·u de 2005 

DECRETO N" 0912 
. ·' 

DE 31 p:~ ~.\H tiRO Dê ZJ05 

• o • , , 'A ' 

O GOVERNADOR DO ESTADO Do;'AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arli~o 119, Inciso XXH. da Constituição do Es tado 
do Amapá, c/c a Lei n • 0609. ele OG. ele juiho;d.: ~ 001 , 

RESOLVE : 

Nomear Mario da Pa2 da Cruz' Silva. Valadares para exercer o 

cargo em comiss ào d e Ch efe de, . G<lbincl','. · Códi(lO CDS-2. do Complexo 
Penitenciâ.rio. _______ , _______ ..-'-' . ,. ' .:-..- ........ ;,_ -----------' 
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Macapá, 31 de janc i r o de 2005 

DECRETO N° 0913 DE 31 DE JJ\NE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribulçôc~< 
que lhe s<'lo confCJidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da ConsUtulç:\o do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0609. de 06 de julho de 2001. 

RESOLVE: 

Nomear o SD PM Wilson de Souza Costa Júnior para exercer o 
cargo em eomlssào de Chefe da Casa do Albergado/CCC. Código CDS-2. do 
Complexo Pen1tcnclário. 

Mocapá, 3 I de .ianc i r o de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0914 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da Conslltulção do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0700, de 28 de Junho de 2002, e tendo em vista o teor 
do Ofício n° 010/2005-SEGOV. 

RESOLVE: 

Exonerar Arione Damasceno Guimarães do cargo em comissão de 
Assessor Especial para a Juventude, Código CDS-3, da Secretaria Especial de 
Covcmo. a contar de 31 de Janeiro de 2005. 

Macopá, 31 de de 2005 

G<Jvernador 

DECRETO N° 09 I 5 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u~ndo das atribuições 
que lhe são conferidas pela artigo 119. Inciso XXII, ela Constllul~·iio do Estado 
do Amapâ, c/c a Lei n• 0437. de 23 de de~embro de 1998, 

RESOLVE: 

Exonerar Raimundo Barato Marques da função comissionada de 
Secrclárto Escolar da E.E. Hc.nrtque Dias. Código CDI-2, da Scrrclarfa de 
Estado da Educação. 

Macopá, 31 de j.:~ne ir•n de 2005 

DECRETO N" 0916 DE 31 DE JJ\NE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ~utlgo 119. Inciso XXII, da ConsUtulçao do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 
Nomear Irani do Silva Morais. ocupante do cargo de Dnlilógr.úo, 

Classe B. Padrão IV. pertencente ao Quadro de Pessoal do ex-Tenitório rcdcntl 
do Amapá. para exercer a função comissionada de Secretário Escolar da E.!O:. 
Henrtque Dtas. Código CDI-2, da Secretaria de Estado da Educação. 

Mocapá, 31 d~ janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N° 09 I 7 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbulç/lcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Jnctso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 
Exonerar Raimundo Bar ata Costa do cargo em comissão de Diretor 

da E.E. Veiga CabraL Código CDS-2, da Secrewta de Estado da Educação. 

Macapá, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 09 f 8 DE 31 DE JAN( I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que U1e são conferidas pelo artigo I 19. Inciso XXJI. da Conslitulç:lo do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 ele dezembro de 1998, 

RESOLVE: 
Nomear Sandro Maria da Costa e Silvo para exercer o cargo em 

comissão de Diretor da E.E. Veiga Cabral. Código CDS-2. dn Sr.c.rctaria de 
Estado da Educação. 

Macapá, 31 de .i<~nc' r o de 2005 

DECRETO N° 0919 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTIIDO DO AMAPÁ. usando da~ atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Conslltutçào do Estado 
do Amapá. cfc a Lei n• 0437. de 23 ele dezembro de 1998. 

RESOLVE: 
Exonerar Walmir Maciel Martins do cargo em comissão de Diretor 

da E.E. Vldal de Negreiros, Código CDS-2. d:o Sccrctar1a de Estado da 
Educaçllo. 

Macapá, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0920 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO E5,TADO DO AMAPÁ, USj111dO das at.Jibulções 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Çonslllulção do Estado 
<lo Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 

Nomear Raimundo Barata Costa par.1 exercer o carf:lO em comissi\o 
de Diretor da E.E. Vtdal de Negreiros. Código CDS-2, da Sccrctnr!a ele Estado 
ela Educação. 

Macapá, 31 de jane i ru de 2005 

DECRETO No 0921 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO IIMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437, ele 23 de dezembro de 1998. e tendo em vista o 
teor do Ofício n° On/2005-GAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Nomear Mario de Fátima Nascimento de Souza, ocupante do 
CnTJlo d~ Auxiliar Operacional de Serviços Olversos. Sub~o,rrupo NO, Padrão 04. 
perLcnccnte no Quadro de Pessoal Civil do Estado do Anmpá. para exercer a 
função comisslonad.t de Secretário Admln!stratlvo/DII.M. Código CDI-1, dn 
Sccrctarta de Estado da Indústria. Comc'rcto c Mineração, a contar de o 1 de 
fe•,.crelro de 2005. 

Mocapá, 31 de de 2005 

Governador 
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DECRETO W 0922, DE 31 DE J ANEI RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. lnctso XXII. da Constituição c.Jo Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0811. de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n' 0030. de 03 de Janeiro de 2005. c lendo em vista o teor dó Ofício n• 
076/2005- GAB/SETE. 

R ES O L V E : 
Nomear Antonio Pinto do Silvo. ocupante do cargo de Au~lllar . 

Operacional de Serviços Diversos. Classe I, Pnelrào 11, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amap~. para exercer a função comissionada de 
Assl~lcnlc Administrativo/Coordenadoria de Trnbalho, Código CDI-2. da 
Secretaria de Estado do -n·abalho c do E:mpreendedorismo, a contar ele 24 de 
Janeiro de 2005. 

Macopá, 31 de ja ne iro de 2005 

DECRETO N" 0923 DE 31 DE JI\NE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR ~O ESTADO DO AMA~Á. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arllgo 119. Inciso X.XJI. da Constihtlção do "slndo 
do Amapá, c/c a Lei n• 0338, de !6 ele abril de 1997. c tendo t:m vista o 
con tido no Ofício n° 0130/0 4-GAB- POLITEC, 

R ESO L V E : 
l!:xonerar Benjamim Morshal Pinheiro Pa es da função 

comissionada c.Je Respons:'tvcl pclns Allvlclncles ele Transporte c Atl\'lclndcs 
Gcrals/DAA. Gmpo 11. Código FGI- 2 , da Polkla Técnlcn-CicntiOca. 

Macopá, 3 1 de janP. i r· o de 2005 

DECRETO N" 0924 DE 3 1 DE JANE l llO 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 Amapt\, c/c a Lei n' 0338, de 16 de abri! ele 1997, c tendo em vlsl.1 o 
con tido no Ofício n• 0130/ 04 -GAB- POLITEC. 

RES O LVE : 
Nomear Gervósio Fernandes de Limo Filho. ocupante do cargo de 

1\gente de VJgilãncla, Classe t•, Padrão 1. pertencente ao Quadro de Pcsso:ll 
Clvll do Estado do Amapa. para exercer a função comissionada de Responsável 
pelas Allvldades de Transporte c Allvldadcs Gcrais/DAA, Grupo 11, Código 
FGI-2. da Policia Técnico·C1entifica. 

Macopá, 3 1 de j 11ne i r n de 2005 

DECRETO W 0925 DE 3 1 DE .IANE I RO DE 20C5 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO A/MPÁ. usando dns nirlbuiçõcs 
que lhe süo conferidas pelo artigo ! 19, Inciso XXII. da Constlluiçiin elo Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0:.338. d~ 16 de ab ril d~ 1997, 

R ES OL V E: 
E.xoncr:1r J osé Reniroldo Nunes Costa do cargo em comissão de 

Chefe da CJrctrnn do Murticíplo de Calçocnc. Código CDS-2 . do Ocpartmnento 

Estadual de Trânsito. 

Macopó, 31 de j ane i r• o de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0926 DE 3 1 DE J ANEIRO DE 2005 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das alribuiçOcs 

que !h~ s:lo conferidas pelo arll~o 119. inciso XXll. da Constituição do Es tado 
do Amapã, c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de I 097, 

REsO l VE: 
Nomear Carlos August o Marques Silvo para cxcrc<:r o cargo em 

comissão de Chefe da Clrclran do Municiplo de Calçoene. Código CDS - 2. do 

IJepmtamento Estadual de Trânsito. 

Macopó. 31 de jane i ro de 2005 

DECRETO N" 0927 DE 31 DE JIINE I RO DE 2005 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usnndo das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 1 19 . lnct"o XXII, da Cous1itulç5o elo Estado 
do Amapá. c/c a Lei n' 0338 . de 16 de abri l de 1997, e tendo em vts tn o 
contido no Ofício n• 260/05 GAB/DETRAN, 

R E SOLVE: 
Exonerar. a pedido, Mario da Salvação Brito Maciel da funçM 

comissionada de Responsável pcl::IS Atividades de Planejamento c Apolo 
Pcdaguglco/01T. Cnrpo 111, Código CDI-3. do Departamento Estadual tlc 

Trftnsito. 

Macopó, 31 de j.1nc i I' O d e 2005 

DECRETO N° 0928 DE 31 DE J ANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usnndo dns atribuições 
que lhe são con feridas pelo artigo 119. Inciso XXII, ela Constituição do Estnclo 
do Amapá , c/c a Ld n• O:J3H. de 16 de abril de 1997. c lendo em vist<l o 
con tido no Ofício n• 261/05 GAB/DETRAN. 

RESO L VE: 
Nomear Itociane Mendes do Rocha. ocupante do cargo de 

Professor de Enstno de 1 • Grnu. Classe A. Pndrão 04. pertencente ao Qundm 
de Pessoal Clv!! do (,;stado do Amapã, para exercer a função comissionada de 
Hcsponsãvcl pelas Atividades de Planejamento c Apolo Pcclagógtco/D'IT . Grupo 
111. Código CDI - 3. do Departamento Estadual de Trânsito. 

Mocopá, 3 I de j•llle i 1·o de 2005 

Governado 

DECRETO N" 0929 DE :li DE·',J1~~EIRO ·DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AI.IAPÁ. usando das alrilmições 
que lhe são conf(:ridas pelo atttgo 110. Inciso XXV. de~ Conslltulção do S~lndo 
c.Jo Amapá c l.cmlo em vis la o contido no Ofício n° 0 45/05-GAB/SETUR. 

RESOLVE: 
Jiomologar o deslocamento de Fátima Lúcio Peloes. St:cretárla de 

Estado do Turismo. da sede de suns atribuiçõc~. Macopá-AP. ale as cidades 
de São Paulo - SP c Brosíl ia-DF. n fim de tmtar de assuntos parlkula1cs. no 
período de 25 a 29 de janeiro de 2005. sem ônus para o Estado . 

Macapó, 3 I de .i<~neir o de 2005 

DECRETO N° 09 30 DE 31 DE i ANE I !lO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXV. da Conslllnlção do Estado 
do 1\mapá, c l~ndo ~m vista o teor do Ofício n • 0 45/05-GAB/SETUR. 

RE S OLV E : 

l tmnologur n des ignação llc Dcuscni O liveira de Sou.zo. Chefe ci<" 

Cnblnclc , que exerceu . acumulativam~nlc c em substituição, o cargo ele 
Sccrel<i1io de Estado do Turismo. durante o Impedimento da ti lu lar. no pctiodo 
ele 25 a 29 de Janeiro de 2005. 

Macopá, 3 1 de jünci ro de 2005 
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OECRETO N" 0931 OE :ll OE JANEIRO OE 2005 

O GOVBINADOR t>O EST At>O t>O AMAPÁ. usando das altibuições 
que lhe são conferidas pelo arttgo 119. Inciso XX'J. da Constituição do Estado 
do Amapâ. c tendo em vista o contido no Ofício n• 025/2005-SEODS. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do Cel BM José Furtado de Sousa 
Júnior. Comandante Geral do Corpo de Oombelros Mllltar do Estado do Amapá, 
da sede de suas atribuições. Macapó-IIP, até a cidade de Belém-PII, n fim de 
tratar de assuntos de Interesse particular, no periodo de 28 n 3 I de janeirO de 
2005. sem Onus para o GEA. 

Macapó, 3 I de .j\lnciro de 2005 

DECRETO N" 0932 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR t>O EsTADO DO AMAPÁ. usando das atribulçOe$ 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119. Inciso XXV. da Constituição do Estado 
do Amapâ. c tendo em vista o contido no Ofício n• 025/2005-SEDDS. 

RESOLVE: 
Homologar a designação do Ten Cel BM Giovanni Tavares Maciel 

Filho. Subcomandantc Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapã. que exerceu. acumulatlvamente e em substituição. o cargo de 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá. 
durante o Impedimento do Ulular. no periodo de 28 a 31 de janeiro de 2005. 

Macapó, 31 de janeif'o de 2005 

Governador 

OECRETO N° 0933 DE 31 OE Ji\NE I RO DE 2005 
O GOVERNADOR t>O ESTADO 00 AMAPÁ. usando das atrlbuiçOes 

que lhe sl\o conferidas pelo artigo I 19. Inciso XX:ll, da Conslitulção do Estado 
du 1\mnpâ. c/c a Lei n• 0667. de 07 de junho de 2002. 

RESOLVE: 
Nomear José Marta Costa Rassy Filho para exercer o cargo em 

comiss..,o de Assessor Juridtco. Código FGS-2. du Instituto de Defesa do 
Consumidor do Estado do tunapâ. 

Mocapó. 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 09 34 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR t>O EST At>O t>0 AMAPJ., usando das altibulçOcs 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119. Inciso XX'J, da Constituição do Estado 
do Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n° 024/SRE/GAB. 

RESOLVE: 
Autorizar Rubens Orlando de Mirando Pinto. Sccrct.drto da Receita 

Estadual. para viajar da sede de suas alribulçõcs. Mocopó-AP. até a cidade de 
Belém-PA. a fim de participar de ReuniCio junto à Secretaria do Fazenda do 
Estado do Pará. nos dias O I e 02 ele fevereiro de 2005. 

Mocapó, 31 de jdne 1 r o de 2005 

OECRETON" 0935 DE 31 DE JANEIRO OE2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO t>O AMAPÁ, usando das altibuiçOes 
que lhc·sào conferidas pelo artigo 119. Inciso XX'J, da Constituição do Estado 
do Amapl\, c tendo em v1sta o contido no Ofício n• 024/SRE/G!.B, 

RESOLVE: 

Destguar João Bltteocourt da Silva, Chefe de Gabinete. para 
exerrer. acumulaUvamcnie e em substituição. o cargo de Secretário de Estado 
da fazenda. durante o Impedimento do Ulular, nos dias O 1 e 02 de fevereiro de 
2005. 

Macapó, 31 d~ janeiro de 2005 

DECRETO N" 0936 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO t>O AMAPÁ. usando da:; altibuiçües 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. inciso XX'J. da Constituição do Estado 
do Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n • 022 -GIIB/ IIOI.P. 

RESOLVE: 
Autorizar José de Ribamor Oliveira Quintas. Diretor-Presidente 

da Agéncla de Desenvolvimento do Amapá. para viajar ela sede de suas 
atribuições. Macapó-IIP, at~ Honduras. a fim de 1Xtrtlclpar da missão junto aos 
técnicos do Banco Mundial, em v1stta às unidades de gestào de lrés projetos. 
no periodo de 13 a 23 de fevereiro de 2005. sem ônus para o Estado. 

Macapó, 31 de Jane i o· o de 2005 

OECRETO N" 0937 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XX'J. da Constituição do Estado 
do Amapâ. c tendo em Vista o contido no Ofício n• 022-GIIB/ADIIP. 

RESOLVE: 
Autorizar !.lessandro Chagas de Oliveira. Subgcrcntc de Ucitação 

do Projeto ·comunidades Duràvcts- B!RD" I ADAP. para viajar da sede de suas 
atribuições. Macopó~AP. ate Honduras, a nm de participar du mlssfto junto aos 
técnicos do Banco Mundial. em visita às unidades de gestao de três projetos. 
no pcriodo de 13 a 23 de fevereiro de 2005. sem ônus para o r.stado. 

Macopá, 31 de jonc i r o de 2005 

DECRETO N" 09 38 DE 31 OE JAIIE t RO OE 2005 

O GOVERNADOR t>O ESTADO t>O AMAPJ.. usando das atrllnolçõcs 
que lhe sào conferidas pelo arugo 119. Inciso XXV, da Conslltutç:..o do Estado 
do lunapá. c tendo em vista o conlldu no Ofício n• 022-GAB/IIO!.P, 

RESOLVE: 
Autorizar Ruziely de: Jesus Pontes da Silva. Subgerente 

Financeiro do Projeto ·comunidades Dur.lvels - BIRD" I ADAP. para viajar cln 
sede de suas al!ibulções. Macapó-IIP. até Honduras. n fim de participar da 
missão junto aos têcnlcos do U<UlCO Mundial. em vtstla às unidades de gestão 
de três projetos. no periodo de 13 a 23 de fevereiro de 2005. sem ônus parn o 
Estado. 

Mocapó, 31 de janeiro d~ 2005 

DECRETO N" 0939 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ. us;,ndo das atrtbulçOes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXV. da Constituição do Estado 
do Amapá. e tendo em vtsta o conlldo no Ofício n• 022-GAB/IIDIIP. 

RESOLVE: 

Designar Moisés Bezerra da Costa. Chefe de Gabinete, para 
exercer. acumulatlvamente e em substituição, o cargo de Diretor-Presidente da 
Agência de Desenvolvimento do Amapã, durante o Impedimento do titular, no 
periodo de 13 a 23 de fevereiro de 2005. 

Macapá. 3 1 de janc i r o de 2005 
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DECRETO N° 094C DE 31 DE .IANE I RO DE 2005 

Dispõe sobre o desligamento do Serviço 
At ivo do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, mediante transferência 
para a Inatividade, sob reforma "EX 
OFFÍCIO", do St> BM MARCO ANTÔNIO 
MONTEIRO MUNIZ. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe silo confctid:t5 pelo art. I 19, Inciso XV. da Conslilulçüo do Estadu do 
Amapfl, o conUdo no P.arcccr CONJUH/MARE n• 030/95, de 02 de fevereiro de 
1995, e o teor do Processo no 13.000.724/CBM. de 03 de dezembro de 2004. 

DECRETA: 

Art. I ° Fica transferido parn a lnallvtdadc por "EX-OFFÍCIO", 
mcdlanlc Hcfornm, o SD BM /MRCO ANTÔNIO MONTEIRO MUNIZ. pertencente 
ao Corpo de Bombeiros Militar do E:stado do Amap''· nos terlllOS do Item 11. do 
art. 96. da Lel n' 6652. de 30 de maio de 1979. com os extrativos do Item 11, 
do ati. 96: Itens IV c V. do art. 99: art. 100, c o ilcm.Jll, do§ 2', do art. !01, 
todos da Lcl acima especificada. c/ c os parágrafos 6° c a· do :'lrt. 67. da 
ConsUtuiçào do Estado do Amapá. 

Art. 2° Os proventos devidos terão por base o que determina o 
Capítulo VII, Seção 11. 1\rt. 40. §§ 4' c 6', c/c o a rt. 42, c seu § 2'. Scç~o lll , da 
Conslllulçào f ederal. de acordo com o !tem lll. do§ 2". do art. I OI, da Lei n• 
6652, de 30 de maio de 1979. com adequações no que vier d ispor a Lei n• 
0576. de 08 de junho de 2000 c o disposto nos arts. 32 e 37 e seu parágrafo 
único, ela Lei n• 0448, de 07 cc j ulho 'de 1999. 

Art. 3° O Setor de Pessoal do Corpo de Bombeiros Mllll<>r do 
Estado do Amapá. efetivará o presente desligamento do Sctvlço Ativo. de 
acordo com o que preceitua o panigrafo ünlco e o !tem 11. do art. 89, da Lei n ' 
6652. de 30 de maio de 1979. 

Art. 4° Eslc Decreto entra em vigor na data de sua publlcaç:'to. 

Maca pá, 

DECRETO N° 094 I DE 3 1 DE JANE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR CO ESTADO CO AMAPÁ. usando das a tribuições 
que lhe sl\o confct1das pelo :lrtigo 119. Inciso XXII. da Constituição do Eswdo 
do Amapá, c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. 

RESOLVE: 

Nomear Ana Célio Trindade Soares para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Administração c F'lnançns. Código 
FGS-3, d:l Pundação da Cria nça e do Adolescente. 

Mocopá, 31 de j une i •·o de 2005 

Governador 

DECRETON° 0942 DE 31 DE JANE IRO DE 2005 
O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ. u sando d:IS atribuições 

que Ih~ sito conferidas pelo atligo 119, Inciso >..'XII, da ConsUtulçito do J::stado 
elo Amap:i. c/c a Lei n• 0338, de I 6 de abril de 1997. 

RESOLVE : 
Exonerar Ano Célio Trindade Soares do cargo em comlss:l.o de 

Assessor Jurídico. Código FGS -2 . da Fundação da Criança e do Adolescente. 

Mocopó, Jl de j.onc. i r o de. 2005 

DECRETO No 094 3 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando d:~s n1 11bulções 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da Constlluiçilo do I>s laclo 
do Amapá, c/c a Lei n ' 0338. de 16 de abril de 1997. 

RESOLVE : 

Nomear Denyelson Brozão Nunes para exercer o cmgo em 
comissão de Assessor J urídico. Código FGS - 2. da 1'\tndaç:l.o da Criança c do 
Adolescente. 

Macapá, 31 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO No 0944 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbulçócs 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119, inciso XXII. da Constituição do I>stado 
do Amapa. c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, c lendo em vista o 
teor do Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE: 
Exonerar Dahyl Rodrigues Loboto da função comissionada de 

Diretor da E. E. Goiaba!. Código CDI-2. da Secretaria de Estado da Educação. 

Maca pá, 31 de .i anc i r o de 2005 

Governador 

DECRETO N° 0945 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, i:Jclso XXII. da Constituição do Estado 
uo Amapá. c/c a Lei n' 0437, de 23 de dezembro ele 1998. c tendo em vista o 
teor do Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 
Exonerar Antonio Carlos Palheta Soeiro da !imç:io cornlssionuda 

de Diretor da E.E. Ananapiarc, Código CDI-2. da S~crctaria de Estado da 
Educaçno. 

Macopá, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0946 DE 3 1 DE JAN EIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usartt!o da~ a tribuições 
que lhe s:io confct1das pelo artigo l 19. !:1c!so XXII. da Cvnsliluiçào do Estado 
do Amapa, c/c a Lei n" 0437. de 23 de d~:<etnbm de 1908. c lendo em vis tn o 
teor du Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 
Exonerar Weudi Silvo de Paulo ela !'unção comlss!onad<t de Diretor 

da E.E. 11-Iaria Catarina Nunes, Código CDI- 2, da Scc•·ctaria de Estado da 
Educnçi\o. 

Maca pá, 

DECRETO N° 09~7 DE 31 DE JANE 1(?0 DE 2005 

. O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ. usando das attibuiçóes 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 I 9, Inciso XXII. da C:onsl!luiçflo do ~slado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437, rle 23 rlc dezembro de 1998. c tcnrlo em vista 0 

teor do Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RE SO LVE: 

Exonerar Regirtoldo Lima do Conceição da função <:omissionadit de 
Diretor da E.E. Gabriel dos Anjos, Código CDI-2 . da Secretaria de J::s lado <In 
Educação. 

Mocopá, 31 de j~nciro C:e 2005 
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DECRETO N° 0948 DE 31 DE JANE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das atrtbulçõcs 
que lhe são conferida" pelo artigo 119. Inciso XXII. da Constltutçào do t::stado 
do Am:lpá. c/c a Lct n• 0437. de 23 de dct-cmbro de 1998. c tendo <:m vlsln n 
teor llo Of ício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 
Exonerar Edlnoldo Damasceno Ramos da funçfln comtsstonada de 

Diretor da B.E. Palmetr:lS do Ar.lguar1. Código CDI -2, da Sccrctar1a ele Estado 
da Educação. 

Macapó, 31 de jane i •·n de 2005 

DECRETO No 0949 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que U1e são conferidas pelo artigo I !'9. lnctso XXII. da Conslllulçâo do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dc7.cmbro de l 998. c tcnclo em vista o 
contido no Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 
Exonerar Deusa Souza Costa da funçfto comissionada de Diretor 

do J.l. Congós. Código CDI-3. ela Sccrctar1a de F:stado da Educ;~çào. 

Macapá. 3 1 de jane i ro dE 2005 

DECRETO N" 09 SO DE 3 I DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando elas atrtbuições 
que lhe são conferitl,lS pelo arttgo 119, Inciso XXII, da Conslllutção do E~ lado 
do Amapá. c/c a L<'l n• 0•137. de 23 de dea:mbro de 1998, c tendo em vl~t:t o 
contido no Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 
Exoner:lr Mario Elísio do Costa Santos da função comisstonad~ 

de Sccrctárto Escolar da E. E. Congó$, Código CDI-2, da Secretaria de E~tado 
d:t Educação. 

Macopó, .11 de Janc•ro de 2005 

DECRETO N° 09 SI DE 31 DE JAN E t ~O DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das atribuições 
que lhe sào conferldi!$ prlo artigo 119. Inciso XXII, da Constttut~ào do Estado 
do Amapá. c/c a l.cl n• 01\37. de 23 de dcrembro de 1998. c tendo em v1sta u 
contido no Ofício n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Exoncrur Maria Elizabete Magolhlles Corrêa Nobre da funçüo 
comissionada de Olrdur do J.l. Asa Abertn. Código CDI-3. da Secretaria de 
E!;tado da Educaçi\o. 

Mocapá, 31 de janc i r o de 2005 

DECRETO N° 0952 DE 3 1 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usandt: das atribuições 
que lhe sáo ronfcridas pelo attlgo 119. tnctso XXII. da Conslltulçim do ~t«do 
do Amap:l. c/c a L.el n' 0437 de 23 de dezembro de 1998. c lendo em vi:.t3 o 
contld•· no Ofícío n° 0411/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE : 

Exoncrtlr Adiei da Silva e Silva da funç:lo romlsslonnda de 
Diretor elo J.l. Cebolinha. Código CDI-3. da Secretaria de Estado rin &lur.aç~o. 

Macapá, 31 de janc ir o de 2005 

VA 

uECRETO N° 0953 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das ntrtbutçócs 
que lhe são conferidas pelo artigo !19. Inciso XXII. da Constituição do F..st.~do 
do Amapá. c/c u t.cl n• 0437. de 23 de dc>embro de 1998. e tendo em vista o 
rontldo no Ofício n• 0411/2005-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE: 
Exoncmr Rosenilde dos Santos Mira da funç"o comlssionndn ele 

Diretor do J.l. Tia Mlnervlna, Código CDI-3. da Sccrclarl3 de Estado da 
Educaçao. 

Mocopó, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0954 DE 31 DE .IAHEI RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das atribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo nrtlgo 119. Inciso X'XII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c n Lct n• 0338. de 16 de abril de 1997, e tendo em vtsla o 
contido no Ofício n° 097/2005-DIREX/RURAP. 

RESOLVE: 
Exoncrnr Marco Antônio Parro da funçao comissionada de Chefe 

de Grupo de Técnico de Campo/Sào Joaquim do Pacui/OOR/CATER. Código 
FGI- 3. do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá. 

Macapó, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0955 DE 3 I DE J ANEI RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO A/MP,( usando das atribuições 
que: lhe são conferidas pelo artigo 119. lnct~o XXII. rla Constituição do &;lado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0338. de 16 de 3brll de 1997. c tendo em vtsta o 
contido no Ofício n• 097/2005-DIREX/RURAP. 

RESOLVE: 
Nomear Josi D~:nílson da Silva, ocupante elo cargo ele Agente de 

Allvtdades Agropecuárias. Classe A. Padrão 111. pencncente ao Quadro do C><· 
Território Federal do Amapã. para exercer a funçilo comissionada de Chefe de 
Grupo de Tccnico de C:lmpo/SM Joaqutlll do P:leui/DOR/CATER. Código 
FGI-3, do lnslllulo de: De~em-olvtm~nlo Hurnl do Amap.1. 

Mocapó, 31 de Janc 1 r o de 2005 

ANT 
Goverrador 

DECRETO N° 0956 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AIMPÁ, usando das atrtbu!çOes 
que lhe são confcrtdas pelo arti!!O 119. nctso XXV. da Conslltulçào do Estado 
do Amapá. c tendo em vtsta o contida n<• Ofício n° OZ/05, 

RESOLVE: 

Homolog:1r o deslocamento de Antônio Ild!!gordo Gomes de 
Alencar. Secretário Extraordinário de Governo crn Drasília. da sede de suas 
atrtbulçOcs, Brasília-DF. at~ a cidade de Macapá- AP. a fim de tratar de assunto 
de lntcre!ISC da Administração Est'ltlual, no pcnodu de 1 O a 15 de abnl ele 
2003. . 

Macapá, 31 de j.1ne i r o de 2005 
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DECRETO N" 0957 DE 31 DE JANEIRO D): 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das alrlbu!ções 
que lhe são conferidas pelo artigo I 19, Inciso XX:V, da Constituição d o Estado 

do Amapá, e lendo etn \1sta o contido no Ofício n• 02/05, 

R E'S O L V E: 
Homologai' a designação de Gr~gório Xavier Jácome. Chcfe·"l'le 

Gabinete.- que exerceu, acumulaUvamentc c em subsUtu!çào, o cargo de 
Secrctárto Extraordinárto de Govemo em Brasil!a. durante o impcd!mcnlo do 
Ulular. no periodo de 10 a 15 de abr11 de 2003. · · ' · 

M(ICf?pá, 31 de .i"nc i r o de 20Q5 

Govern<;~dor 

DECRETON" 0958 DE 31 DE JANEIRO DE2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das allibolçõcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXV. da Constituição do Estado 

do Amapá. e lendo en'l vista o contido no Ofício n° 050/05-GAB/PGE. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Ricardo Souza Oliveira. 
Procurador-Geral do Estado, da sede de suas atribuições. Mocopci-AP. até a 
cidade de Brasnia-DF. para tratar de assuntos de Interesse da Administração 
Estadual. no período de 25 a 28 de janeiro de 2005. 

MacapiÍ, 31 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0959 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR t>O ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são confclidas pelo artigo 1 I 9. Inciso XX:V. da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista os termos do D.ecreto n• 3471. de 31 de dezembro 

de 2004. 
RESOLVE: 

Dcstgnar ArhJr de Jesus Barbosa Sotão. Chefe Adjunto do 
Gabinete Civil. para exercer. !ntcrtna e acumulalivamcnte. o cargo de Chefe 
do Gabinete Civil. durante o impedimento do Ulular. no período de março a 
dezembro de 2005. 

M"capá. 31 de j;me i ro de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0960 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP;,, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. Inciso XXII. da Consutu!ção do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o cont!do no Processo - Protocolo Gerai/GABI n• 
2005/1306. ' 

R E S O I.V E : 
Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Serro do Navio o 

servidor Luiz Carlos Soares da Silva. ocupante do cargo de Provimento Efettvo 
de Tccnleo em Enfennagem. Classe "3 ... Padrão I. Gmpo Saúde. Ma tricula n• 
631400, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapã, lotado na 
Secretaria de Estado da Saú!l~. na forma estabelecida no a,rUgo 112. da Lei n• 
0066. de 03 de maio de 1993. 

Macop6. 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0961 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atrtbutções 
que lhe são conferidas pelo 3rt!go 119. lncl50 XXV. da Constituição do Estado 
do Amapá. e tendo em vlsla o canUdo no Ofício n• 0086/05-GAB/COPEN, 

RESOLVE : 

Autorizar o afastamento de Odanete das Neves Duarte Oiondi, 
Diretora çlo Complexo Pcnllt'11c!ãrio, de suas atrlbulçõc:;, a fim de trata r de 
assuntos ·cte Interesse particular. no periodo de 3 1/01 a 11/02/05. sem ônus 
oqra ? Estado. 

Macapó., 31 de jana iru de 2005 

DECRETO N" 0962 DE JJ DE JAN~IRO DE 2005 

O GOVERNA~OR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das a trtbulçõcs 
que lhe são conferidas pelo artigo J 19. Inciso x:-.. "V. da Constituição do Estado 
do Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n• 0066/05-GAB/COPEN. 

RESOLVE: 
· · Designar Naz~ré de Fátima Rodrigues Carvalho da Silva. 
Corregedora Penitenciária. para exercer. acumulaUvamente e em substituição. 
o cargo de Diretor do Complexo Pen!lcnciário. durante o Impedimento da 
titular. no período de 3 1/01 a 1 L/02/05. 

Macopá, 31 d,e jilnt:ir·o de 2005 

DECRETO N" 0963 DE 31 DE JA~EI RO DE 2005 

O GOVERNADOR t>O ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXJ i. da Constitu lçào do Estado do 
Amapá. de acordo com o artigo H. Paragrafo único. inciso I, da Lei n• OOGG. de 
03/05/93, c tendo em vista o conlido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
2003/7057 c Parecer n• 069/2004-CA/SEAD. 
· , r. 

RESOLVE: ' 
Exonerar. ex-o.ffkio. Augusto César de Oliveira Rodrigues d o cargo 

de Provimento Efetivo de Médico Veterinário, Classe 3". Padrão I. Grupo Saúde, 
Cadastro n• 617717. do Quadro de Pessoal Civil do EsladQ do Amapá. 

Macapci, 31 de j ancir·o de 2005 

Governado 

DECRETO N° 0964 DE 31 t,iO JANE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO t)o AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe sào eorifertdus pelo art. i I 9 . Inciso XXI! , da ConsUtu!çM do Es!ado do 
Amapã. de acordo com o artigo 44, Parágrafo únko .' inciso) . da Lei n• 0066, de 
03/05/93. c tendo em vista o con tido no Processo - Protocolo Gecoi/SEAD n• 
2004/4910 e Parecer n° ()71/2004-CA/SEAD. 

RESOLVE: 
Exonerar. ex-officio, An11 Céiic T ito do Cosia Bonf im do cargo de 

Provimento Efetivo de Médico Legista, Cl;c:!:se 3·. Padrão ·1. Grupo T~cnlco 
C!enlifico/NS. Cadastro n• 576883. do Qtwdro de Pessoal Civil do Estnclo do 
Amapá. 

Macapó, 31 de j"n"ir·o de 2005 

DECRETO W 096 5 _DE 3 1 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO E.STADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo I Hl, Incis o XXll. da Consliluic;à o do Estado 
do Amapá. c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. c ci<: <tcordo 
com o Decreto n • 089 1. de 31 I O 1 /05. 

RESOLVE : 

Nomear Sebast ião das Graças Mota Dias para exercer o cargo em 
comissão de Geren te d u Projeto "Peixinhos Voadores". Código CDS-2. J a Policia 
Milit;u- do Estado do Amapá. a contar de O I . de kvcrc!ro de 2005. 

Macápá, 31 de j .1ne i r· o de 2005 

Govunador 
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DECRETO N° ol]66 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das ntrtbnlç<'>es 
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. e de acordo 
corri o Decreto n• 0891 . de 31 I O I /05, 

RESOLVE : 
Nomear Valdeci da Silveira Barbosa para exercer o cargo em 

comissão de Gerente do l'rnjcto "Peixinhos Voadores", Código CDS-2. da Policia 
Militar do Estado do Arnapã. a contar de O I de fevereiro de 2005. 

Macapá. 31 de jonc i r o de 2005 

DECRETO N" 0967 DE 3 J DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNJ\DOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atr1bulç0cs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso 'XXY. da Constituição do Eslado 
do Amapá, c/c o art. 46. da l..ct n• O;l38. de 16 de abril de 1997, de acordo com 
a Let n• 0793. de 31 de dezembro de 2003. c 

Considerando a previsão consllluctonal à prestação de assi~tcncla 
pstcológtca e social ao:; >Crvídores militares que dela necess ite: 

Considerando a necessidade de oferecer ao policial militar suporte 
psicológico c soda! necessário para melhor desempenho de suas atividades e o 
resgate de sua dignidade: 

Considerando. ainda. a crescente demanda dn necessidade de 
prestação de serviço de atendimento psicossocial na Policia Militar do Amapá. 

DECRETA : 

Art . 1 • F'lca lnstllu ida a Gere nela do Projeto "Centro 
Psicossocial", subordinada à Policia MIUtar do Estado do Amapá, com a 
finalidade de prestar assls lcncla ps icológica c social aos Policiais Mtlitares c 
aos seus familiares. 

Art. 2° A Gerência do Projeto terá sua vigência no período de 
01/02/05 a 31/12/05. 

kt . 3° Ficam atribuídas à Gerência 05 (cinco) gratiOcaçõcs 
lempor.irias. assim discriminadas: OI (uma) em nível de CDS-3. paro o 
Gerente Geral do Projeto c 04 (quatro), em nível de CDS·2. para os Gerentes de 
Subgrupo de Atividades. 

Ál"t. 4• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macopá, 

Governador 

DE 3 1 DE JANEIRO DE 2005 

O SOVEANAC>OR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atrtbulçOcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da Conslltulçilo dn 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• 0254. de 10/01/05. 

RESOLVE : 
Exonero r Lídio Pereira do Costo do cargo em comissão de Gerente 

de Seleçoo c Acompanhamento Pstco·Soclal do Projeto "'ncccltivo oo ProgrG.a 
Primlinl Emprego". Código CDS-1 , da Secretaria de Eslado do Trabalho e do 
EmpreendcdariSrno, a contar de OI de fevereiro de 2005. 

janoiro dcZ005 

DE~O N° 0969 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O SOVERNAOOR DO 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. 4t>. da l..cl n• 0338. de 16 de abril de 1997. e de arordo 
com o Dccnlto n• 0967 . de 31 I O 1 /05. 

• RESOLVE : 

No~ear Lídio Percfro da Costa para exercer o cargo em comlssào 
de Gerente Geral do ProJeto "Centro Psicossociol". Códioo CI>S-3. da Policia 

- · Militar do Estado do Amapá, a contar de O l de fevereiro de 2005. 

Mocapá. 31 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0970 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNJIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferirias pelo artigo 119. Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 ele abril de 1997. e de acordo 
com o Decreto n• 0967 . de 3 1 I O I /05, 

RESOLVE: 

Nomca• Dcysc Quintos Alex6pulos para exercer o cargo em 
comlssllo de Gerente de Subgrupo de AUvldadcs do Projeto "Centro 
Psicossocial". Código CDS-2 . da Policia Mtlltnr do Estado do Amapá. a contar 
de O 1 de fevereiro de 2005. 

Mocopó, 31 de jane iro de 2005 

DECRETO N" 097 J DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNJ\OOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atr1bulç0cs 
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. e de acordo 
com o Decreto n• 0967. de 31 I 0 1/05. 

RESOLVE : 

Nomear Marlictc Maurício de Sena para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de t\tlvídadcs do Projeto "Centro 
Psicossociol", Código CDS-2. da Potrcla Mmtar do Estado do Amapá. a contar 
de O I de fevereiro de 2005. 

Mocopó. 31 de jone i r o de 2005 

DECRETO N• 0972 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O SOVERNAC>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atr1bulç0cs 
que lhe sllo conferidas pelo artigo 119. lnclso XXII. da Constituição do Estado 
<.lo Amapá. c/c o art. 46. da Lei n• 0338, de I G de abril de 1997. c de acordo 
com o Decreto n• 0967 • de 31 I O I /05. 

RESOLVE : 

Nomear Sllcnc Mont~iro de Oliveira para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Centro 
Psicossocial", Código CDS-2. da Policia Militar do Estado do Amapá. a contar 
de O I de fevereiro de 2005. 

Mocopcí, ll de janeir-o de 2005 

GovcrnodOf' 

DECRETO N• 097 3 DE 31 DE JANEIRO DE Z005 

O 60VERNAJ)OR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrtbulçõcs 
que lhe são conferidas pelo artigo I 19, Inciso XXJI. da ConsUtulçlo do Estado 
do Amapã. c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 1G de abril de 1997. c de acordo 
com o Decreto n• 0967 . de 31 I OI /05. 

RESOLVE: 

Nomear ll&ginG Cláudio Coutinho 8ortJMa para exercer o cargo em 
comlssáo de Gerente de Subgrupo de Atlvtdadc:. do Projeto •e-ntre 
Pskossociar. Código CDS-2, da Policia Militar do Estado do Amapá. a contar 
de O I de fevereiro de 2005. 
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Mocopó, 31 de jane i ro de 2005 

DECRETO N° 097 4 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM!J>Á, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo a1tlgo 119, Inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. de acordo com 
a Lei n• 0793. de 31 d" dc?.cmbro de 2003, c 

Considerando a previsão conslilucional ã prcslaç;\o de assisléncla 
jurídica ao servidor militar que dela necessite; 

Considerando as ;x:cullaridadcs Institucionais que regem a 
legislação da Policia Militar do Amapá; 

Considerando. ainéa. a crescente demanda dos serviço~ de 
lnfonnações jurisdicionais. propiciando aos Policiais Militares um acesso mais 
célere ao Direito c à Justiça. 

DECRETÁ : 

Art. 1 o fica lnsUluida a Geréncia do Projeto "Acesso", 
subordinada à Policia Militar do Estado do Amapá. com a final idade de prestar 
asslsténcla e consultoria jurídica aos Pollclals Militares, Informando-os de seus 
direitos legais como cldaduo c servidores públicos. 

Art. 2° A Gerência do Projeto terá sua Vlgi!ncla no pcriodo de 
O I /02/05 a 31 /12/05. 

Art. 3• ficam atribuídas à Gerência 04 (quatro) grallOcaçõcs 
tcmpor.lrias. assim discriminadas: O 1 (uma), em nível de CDS-3, para o 
Gerente Geral do Projeto c 03 (três). em nível de CDS-2. para os Gerentes de 
S ubgrupo de Atividades Jurídicas. 

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

Macapó, 31 de j,l ne i r o de 2005 . 

DECRETO N• 097 5 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AM!J>Á. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arllgo 119. inciso XXII, da Cons lltulçào do Estado 
do Amapá. c/c o art. 4G. da Lcln" 0338, de IG de abril de 1997. c de acordo 
com o Decreto n• 097 4. de 3 1 I O I /05, 

RES O LV E: 

Nomear José VicenTe Rocha de Ándrade para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Geral do Projeto "Acesso", Código CDS-3. da Polícia 
Militar do Estado do /\mapa. a contar de O I de fevereiro de 2005. 

Mocopá, 31 de jane i ro dt. 2005 

Governador 

DECRETO N° 0976 bE 3 1 DE JANEIRO bE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMIIPÁ, usando das atril)lllçOcs 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá. r./c o art. 46. da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c de acordo 
com o Decreto n' 097 4. de 31/ O 1 /05. 

R ESOL VE : 

Nomear César Quéops Monteiro da Silva para exercer o cargo em 
comlssll.o de Gerente de Subgrupo de AtiVIdades Jundleas do Projeto ").cesso", 
Código CDS-2. da Polícia Mllilar do Estado do Amapã, a contar de O I de 
fevereiro de 2005. 

Macopó, 31 de 2005 

Governador 

DECRETO N° 0977 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAP'Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arugo 119. inciso X'XII. 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·Dccreto n• 097 4 . de 31/ OI /05. 

RESOLVE : 

Nomear Luis Cláudio Álves do Silveira para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo ele Atividades Juridlcas do Projeto "Acesso", 
Código CDS-2. da Policia Militar do Estado do Amapá. a contar de OI de 
fevereiro de 2005. 

Mocopó, 31 de jano i •· o de 2005 

DECRETO N° 0978 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da ConsUlulção 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• 097 4 , de 31 I O 1 /05, 

RE SOLVE: 

Nomear Arlova Marta Vivocqua da Silveira para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de i\tlvldades J urídicas do Projeto 
"Acesso", Código CDS-2. da Policia Militar do Estado do Amapá, a contar de OI 
de fevereiro de 2005. 

Macapá, 31 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N° 0979 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

Altera, revoga e acrescento dispositivos 
do Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
I ntermunicipal e de Comunicações -
RICMS, Decreto n° 2269, de 24 de 
julho de 1998. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMJ.PÁ. usando das 
atribuições que lhe sào conferidas pelo artigo 119. Inciso VIII, da 
Consutulção do Estado do Amapâ. lendo em vista o contido no Pr ocesso -
Protocolo Gero! n° 2005/ 938 - PGE/ AP. c 

Considerando o que dlspOe a Lei n• 400, de 29 de dezembro de 
1997: 

Considerando as disposições do ·Protocolo ICMS 36, de 24 de 
setembro de 2004, a lterado pelo Protocolo ICMS 49, de lO de dezembro de 
2004 . . que dispõe sobre a subslltulçào tributária nas operações peças. 
componentes c acessórios para aulopropulsados c outros fins: 

Considerando o Despacho n• 02/05, de 06 de Janeiro de 2005. 
publlcado no DOU de 07.0 1.05. Scç~o I. ptlglna 22, que Informa que as 
disposições do Protocolo ICMS 36. de 24 de setembro de 2004 somente 
scrJo aplicadas a partir de 1• de fevereiro de 2005; 

Considerando a necessidade de manter atualizado o 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à CJrculaçào <.te 
M~rcadorlas e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual c 
lntcrmunic!pal e de ComunlcaçOcs - RJCMS. aprovado pelo Decreto n' 
2269. de 24 de julho de 1998. · 

DECRE T A : 

Art. 1° Ficam alterados. acrescentados e revogados 
dispos iUvos do Decreto n• 2269 de 2 4 de julho de 1998. que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art.271 ......................... ... ..................................... . 

Parágrafo único ....................................................... . 

V - veículos automotores (Convênios ICMS 107/89. 
132/92) e de duas rodns motori1.ados (Convênios 
ICMS 52/93. 88/93 c 44/94I;(NR) 

Vl- sorvetes (Protocolo ICMS 45/91); (NR) 
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XI - peÇc"\S, componentes c acessórios, para 
autopropulsados e outros fins (Protocolo ICMS 
36/04) . (AC) 

XJI - rações para animais d om<!sttcos (Protocolo 
ICMS 26/04). (AC) 

SEÇÃO XI 

Das Operações com Peças, Compo~nte.s e. 
Acessórios , por a Autopropulsados e. outros fins 

Art. 272-A Nas operaçOes Interestaduais com peças. 
compon entes. acessórios e demais produtos 
classificados nos respectivos <,ódlgos da NBM/SH, 
listados no Anexo V d este Regulamento. para 
utilização em a utopropulsados c outros fins . 
realizadas entre conlribuinlcs situados nos Estados 
s lgnatá tios do Protocolo ICMS 36/04, fica atribuída 
ao contribuinte lndust.l"laJ ou Importador, na 
qualidade de sujeito passivo por substituição, a 
respons abilidade pela retent;ão e recolhimento do 
ICMS. t'clatlvo às operações subscqt1cntes ou â 
entrada destinada à Integração no ativo i mobilizado 
ou consumo do dcsttnatflr1o (Prot. ICMS 36/04). 
(AC) 

§ 1 • O disposto no caput deste artigo aplica-se, 
também, às partes, componentes e acessórios 
destinados à aplicação na renovação, 
recondictonam·enlo ou beneficiamento de peças. 
compon entes, acessórios c demais produtos listados 
no Anexo V do Decreto n .• 2269/98 - RJCMS. (AC) 

§ 2" O regime de que !.rala este a rtigo n ão se aplica 
às remessas de mercadoria com destino a 

estabelecimento induslriaJ fabl"lcante d" veículos. 
(AC) 

§ 3• Na hlpóresc do§ 2•. se as peças. compon en tes, 
acessórios c d emais pruduto!'l não forem npllccttlos 
em nutopropulsado, caber.! a seu fabncante a 
rcspon sabtltdaclc pela reten ç::lo do imposto devido 
nas operações subseqüentes. (AC) 

Art. 272 - ~ 11. base de cálculo do Imposto. pam os 
fins de subsl!tul~ão tributaria. scra o valor 
coJTcspondcntc no preço máximo de venda a varejo 
fixado por autotidade competente, ou na fa lta deste. 
o preço sugerido no público pelo fabricante ou 
Importador. acrescido. em ambos os casos, do valor 
do frete quando não incluído no preço. (AC) 

§ I • Não existindo os valores de que trata o capu1. a 
base de cálculo corrcsponderá ao montante formado 
pelo preço pratl.,ado pelo remetente. acrescido d os 
valores con·cspondentcs a frete. seguro. Impostos e 
outros en cargos t ransferiveis ou cobrados do 
destin nt.:'trio, adicionado da pat·ccla t·csultante da 
aplicac;ào, sobre o t·eferido montante, do pe rcentual 
de margem d" valor agrc-gado de 40% (qua renta por 
cento).(AC) 

§ 2• Ao estabelecimento fabrican te de veíc ulos 
automotores. n as saídas po.r--.1 atender indtce de 
fide lidade d e comprn de que trata o art. s• da Let 
fcdcraJ n• 6.729, de 28 de novembro d e 19 79, é 
facultado ad otar como base d e cálculo o preço por 
ele praticado, nele lncluidos os valores do IPI, do 
frete ou carreto até o estabelecimento adquJt·cntc c 
das d cmrus despesas cobmdus ou debitadas ao 
destinatário. <~inda que por ten.:elros, adicionado do 
produto resultante da aplicação sobre referido preço 
d o percentual de m<t.rgem de vaJor agregadÕ d e 
26.50% (vinte e seis inteiros e cinqüenta centésimos 
por ccnto).(AC) 

§ 3° O disposto n o §2° deste artigo aplica-se 
também ao "slabclcclmcnto fabricante d e veículos. 
m :'tqulno.s e equipamentos cuja distribuição seja 
efetuada ele fonna exduslva. mediante con trato de 
fidelidade. (ACJ 

§ 4" Na imposstbtltdadc de Inc lusão do valor do frete 
n a composição da base de cálculo, o recolhimento 
do impos to corrcsponclcntc será efe tuado pelo 
estabelecimento d estinatário, acrescido dos 
percentuais de margem de valo•· agregado de que 
tratam os §§ L • e 2° deste artigo. (AC) 

§ s• Nas operações com desUno ao attvo tmobtltzado 
ou consumo do adquirente, a b ase de cálculo 

correspondcrá ao preço efetivamente pt·attcado 'i:iá 
operação, lnC'Iuidas as parcelas rela l!vas a frete, 
seguro. Impostos e de111ais encargos. quando não 
Incluídos naquele preço. (t\C) 

Art. 2~ 11. aliquota a ser aplicada sobre a base 
de cálculo prevista na cláusula anterior será n 
vigente para us operações lnternns no::~ lcn-nos do 
art. 25 des te Regulamento. {AC) 

l\r1. 272 - D O valor do Impos to retido "erres
ponderá à diferença enl rc o c.'\Jculado de acordo 
com o cslabclcctdo nos artigos 272-B c 272-C e o 

(DIÁRIO OFICIAL) Pág. 15 

Item 

devido pela operação própria realiZada pelo 
conlribulnte que efetuar a subslitu!çào tributária. 
(AC) 

Parágrafo único. O Imposto retido deverá ser 
r ecolhido a té o dia 9 (nove) do mcs subseqüente ao 
d a saíd a das mercadorias. (AC) 

M· 272 - E Nas operações Internas, será adotado o 
regime d e substltuiçào tributária com a s 
m"rcadotias de que trata o /\.nexo V, observando o 
mesmo percentua l e prazo de reéolhlm ento do 
Imposto retido. (AC)" 

Art . 2° Apltcar· se-ão, n o que cou ber. ao Regulamento do 
ICMS as nonnas conltdas no Convênio ICMS 81/93. que estabelece n ormas 
gerais a serem aplicadas no regime de substituição tributária. instituidos 
por Convenios ou Protocolos finnados entre us Estados e o Distrito F'ederaJ. 

Art. 3° Os estabelecimentos loealtzados neste Estado que 
possuírem estoques remanescente de peças. componentes, acessótios e 
de ma is produtos classiflcndos nos respectivos códigos da NBM /SH, listados 
no A.uexo V elo Decreto n• 2269/98 - RICMS. para u!Ut.za.Çc'lo em 
autopropuisados c outros fins, relativos às cnrradas ocorridas até 31 de 
j aneiro de 2005. dever;'lo adotar os seguintes procedimentos: 

i - levantar e escriturar as mc•·catlorfas existentes em estoque 
n o d to 31 de janeiro de 2005. no Livro Registro de inventário. mencionando 
o n úmero c data deste Decreto: 

li - Indicar as qua ntidades por unidade ou referência. os 
va lores unitário c total. tomando-se por base o valor de custo da aquisição 
mais recente; 

111 - adicionar ao valor tot.al do l nvcntárlo, o percentual de 
agregação de 20% (vinte por cento); 

N npllcru· a alíquota vigente para as operaçOes internas sobre 
o valor calculado na fonna do inciso 11!; 

V- lançar o Imposto calculado n a fom1a do Inciso IV n o l.tvro 
Rcgtsl.ro de /\puraçilo do ICMS no campo ·outros Débitos" e recolher o 

Imposto em a té 12 (doze) parcelas mensal~. t~uats c sucessivas. a Iniciar em 
10 de março de 2005: 

VI - remP.ter, até 27 d e fC"verclro de 2005. ao Departamento de 
1\rrccatlução da Dtr.,torla de Admtntst r<~Ç:'tn Ttibutâ.tia. cópia em meio 
magnético, d o inventário referido no Inciso t dcsl<· r~n tgo. 

Art. 4 ° f"ica acrescentado o 1\nc><o v ao Decreto n'' 2269. de 
24 de j ulh o de 1998 - RlCMS. 

Art. 5° F lcan1 con validados <>!i atos pral!cados até I • de 
fevereiro d " 2005. 

pu blicação. 
Art. 6° Este Decreto cnrrn em vtgor na data etc sua 

Macapá , 31 de janeiro de 2005 

~ 

ANTÔNI WALDEZ G~~ SILVA 
Governador" 

ANEXO DO DECRETO N• 0979 DE 31 DE JANEI RO DE 200!5 

"Anexo V do Decreto n° 2269, de. 24 de julho de 1999 - RICMS 

PRODUTOS/DESCRIÇÃO NBM/SH 

I Monoflltunentos de Polimcros de Cloo·cto de Vlnlla 3916.20.0 

3918.10.00 

3923.30.00 

2 Protetores de caçamba de uso automollvo 

3 Reservatório de óleo para veículos automotores 

1 !>risos, decalques. molduras c acabamentos para vcleu1os automotores 3926.30.00 

5 Correias c.J c Trnnsmiss~ao 

6 Partes de veículos automotores dos cnpitulos 84. 85 ou 90 

7 Juntas. Gaxccas e Semelhunlcs 

8 Outros tecidos impregnados, reveslidos. recobertos ou cstraliOcoc.los. 
com plúsllco (exceto os da postção 59021 f"lra uso nutomollvo 

9 Jogo u~ tapetes soltos para uso automoUvo 

10 Enccmdos c toldos de uso aulomoUvo 

1 I Capacetes c ru·tefatos d e u"o semelhante, de protcç;1o {p ... 1 uso em 
motoctdetas, Incluídos ciclomotores) 

12 Juntas c Outros elementos (de amianto) com funçào scmclh:ltltc ele 
vedac;ão, para veículos automotores 

13 GuamtçOes de ft1cçào (por exemplo: plar.<\s, rolos. liras. segmentos, 
discos. nnéls. pusttlhas), não montadas. para freios tt r ,l\'Ões). 
cmbrcagcus ou qualquer outro mecanismo de frl cÇ•1CJ. it l""e de 
amianto (asbesto), de outras subslánctns minerais ou J" r~holose, 
mesmo romblnadns com textcls ou outras J11Utcrlas 

4010.3 

4016.10. 10 

4016.93.00 

5903.90.00 

5705.00.00 

6306. 1 

OSOG.IO.OO 

6812.90.10 

0813 
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1'4 Vidros temperados de dimensões e fonnalos que pcnnila m a s ua 
:tplicação em nutomóvels ou outros veiculas 

15 Vidros fon11ndos de folhas contra coladas de dlmenwcs c formatos 
<tu c pcnnllam a sua npl1caçào em automóvel~ ou outros veículos 

lG Espelhos retrovisores pam \'r.iculos automotores 

1 7 lknles cle faróis, lanternas e outros utcnsí11os 

18 Reservatório d r. ~r cotnprimiclo p<lra vd<:ultiS nutomotorcs 

19 Mol;ls c folhns de molas. <I r. fc:rro on aço pam uso automotlvo 

20 H:adiadorcs C: su:ts par lt!s d~ uso automu\fvO 

2 1 Outras obras moldadas. de ferro fundido. ferro ou nço para usn 
a utomot!vo ic•cdo posição 7325.91.00) 

22 Peso para balanceamento ele roda de uso 3.utomotlvo 

23 Peso flõTil IJalanceamento de roda. e outros u tc nsHlos de estanho 

7007.11.00 

7007.21.00 

7009.1 O.JO 

70 14.00.0 

73 11.00.00 

7320 

7~22.1 

7325 

. 7806.00.0 

8007.00.00 

24 Fechadura• dos tipos utlll>~ld'5 em veiculos automotores 8301.20.00 

25 Oulras gunrnlç<,< ~s . fcrr;:~~r.n5 c nrtcfalos semelhantes para vc·icu los 8302.30.00 
aulomotorc~ 

26 Motores de t)isltm :Jilcrnatlvo dos tipos uttllza<.los parrl pi"UpuJs:lo de 8407.3 
vciculos do c:tpilulo 87 (igni~·úo por centclhn} 

27 Motores dos tipos util lwúos para propul.s;"w dt! veículos do capítulo 87 8408.20 
(ignição por comprc~süoJ 

28 Partes rcconhccivcls como r.xduslva· ou print:lpnJmcntc dcsUn:'\das aos 8409 
mol<Jrcs das posições 8~07 ou 8•100 icxcelo poslçüo 8409. 10.00) 

2ü Bombas pnm cumhu~livt:is, lubrll1cantcs nu líquidos de arrcfctimcnlo, 
próprias p:H a mnlorcs de tgnlçào por cc ntclba (foiscn) ou por 
comprc~s~o 

04 13.30 

30 Partes das bomlx1s elo cúdlgo ll·ll 3.30 ll~ 1 J.!l!.CO 

31 !3ombas de vácuo !J4.14. !O. CO 

32 1\trbo compressores de :w para u~a aulmnottvo 0·114.80.2 

3J Máquinas c o.p:lrclhos de ar condidonntlo tio tipo dos uti11zaclos par.J o 8415.20 
conforto do passageiro no:1 vcic:ulus ~n:(oruotorcs 

34 Apardho par" lllt•-~r óleos mlncra!s nos mmorc" de lgnlç:\o por 8121 .23.00 
centdha !faiscai ou por comprcss?lo 

35 Outros {cxcltJsivamcn le filtros n \';u:uo} 

36 F"Utros dt• ~ntradn de ar para motores de ignh;f10 por centdha (faísca) 
ou por compre:;s;io 

37 DcpuradorC::i por convcr:>~w çalalítlca de gases de escape de vcíc:ulos 

38 Macacos hl<lr:\ullros p.1r;1 u~u nulomutivo 

3n l~olamen tos ele <Sfcras. de rolclcs ou de ~r,ulhos 

40 1\rvorcs (vcJos) de transmtss;io l lncluidas ns :'tnrorcs de cxcéntai cos 
!carnes) c vlrabrcquln~ {c.1.mbot:1s)J c mani\'Clns: mancaJs 
{chunmcctras) c ''bronzes··: r.ngrcn;Jgens e rodas de fr1cçào; eixos de 
esferas ou úc rolctc.s: rctltllur<"-'). multiplicadores. cab:as de 
transmlsso\o e variadorcs ele vclcx:ldaclc, lncluidos os conversores de 
torquc (Utuãrlos}; \'Qlantcs c polias, lncluiclas as polias para cadcrnats: 
cmbrea1!cns c dispositivos cic :lcoplamcnto, lucluidas as juntas de 
arth.:ula<;ào 

41 Junta" mctalopliosllcns: jogos ou sortidos de juntas de composições 
dt rcrcntcs. nprcscntados CJI I bolsas. envelopes ou cmbaJ.ager1s 
scmclltar Jtcs: j110 ta s de vcd;1ç;,o. mecânicas 

42 Acumulndores elcLricos ele chumbo. do llpo uull:wdo para o arranque 
dt:: motores dt: plstúu n.mlcrlas) 

43 Ap:'lrelhos e di::;pusllh•os ciCtJicos de tgn tc;ão ou tle arranque pam 
motores de lgnlçào por ccntclh:\ (faisca) ou por compres!iào (por 
e.'emplo: magnetos. dinamos-magnctos, bobinas de ignição, velas de 
lgniç{,o ou de nqucchncuto. motorr:s ele arranrtut:); geradores {dinamos 
c altcnladorcs. por exemplo) c conjunlurr:s· tllsjun tores nUHr.ados com 
estes motores 

44 Outros aparcU1os de llumln;'lc;{lo ou de slnnltzaçào visual 

t15 Ap.1rclhos de :;thlati~lç;·\0 :-~cústlca 

46 Llmpadun:!J tk p;\ ra -bri.'"lns. dq~c\;.utorcs c ck:~cmb<1çadorcs 

S42L2n.DO 

8421.31.0~ 

8421.3!).20 

8425.12.00 

8482 

848:1 

8507.10.00. 

8511 

8512.20 

85I2.30.m 

8!H2.'10 

47 Par tes IAp>rclhos clclril:os de iluminação ou de >inalizaçioo (c•ccto os 8512.90 
da poslç~o 65391. limpadores de púra-l011sns. dcgciarlorcs c 
dcsernb:.u;atlorc~ clêlr1cos. ctns tipos utilizados em ciclos e <HIInmóvcts) 

48 Microfone!'; ~~ ~cu:::> suportes: autofalnn lcs, mesmo montados nos seus 8518 
reccp t;',c, IIOS. t'tu~t~S de 0\1\'ldo {nu:-;.cultaclorcs). mesmo coJnUitl:tdos 
cmn micro(une: ampltOcado n._.,. eldrkos de audtofreqüencta, ~parelhos 
clêtric:os de ~unpHOcél<;àu de ~om (de uso crn veiculas automotores) 

49 Toc:1-cllscos. clctrofunt:s. wcn-ntas (lctlorcs de cassdc) c outros U5lH 
aparelhos de rcpmduc,::w de s.::~m. scrn disposi tivo de grav.:u;ao de som 
[de uso em veículos autOIIIOtorcs) 

f>O Aparelhos lrtulsmissw·cs {cm1ssort::;) dr. r:atlotclcfonl:\ Oll 8525. 10 .1 ::> 
radiotelegrafia {ro'ldio rcC'C"ptor/Uclnsmlssor) 

5 1 .'\parelhos rC<'C'plores dr.: rn<J to difusão qu e .sc'J fundonam COill rente 
c;..:tcrna de encqJia . dos Upos utilizados nos veículos automotores 

52 Ol Jt r:ls l~nlcnn pa ra v<>iculr>S nutomotores) 

5:3 Sdccionndorcs e lntcn·uptorc.o;;; n:'lo automãUcos para uso nutomollvo 

54 Fusivcls c corta-clrcuilo etc fusi\'cls para u so automotlvo 

55 Dlsjunton·s para u:-:.o nutomottvo 

56 [~dt~s par:t USO ::lll l OIII OliVO 

8527.2 

8529.10.90 

8535.30. 11 

8536.10.00 

8536.'1 

57 Faróis e projetores. em unJclade."i seJad~1s, p:\ra u~ aulomoUvo 8539. lO 

58 Outras lâmpadas e tubos de lncandcsccncla. exceto de ralos 853!).2 
ullmvlolctu ou lnfravcnnclhos ll':xcclo: 8539. 2()) 

59 Jogos de fios para velas de lgnlçào c outros jogo' de fios utilizados em 8544.30.00 
quaisquer veiculas 

60 C."l.r roçnrlns para os \'ciculos automó\'els d:1s posições H70 l n 8705, 8707 
lncluida~ i'\s cabinas 

Gl Partes c acessórios dos vcieulos automó,·cis das posições 8701 a 8705 8708 

62 Partes e :lccssór ios para \'CÍC:ulos da posiç;'"1o 871 1 8714.1 

63 Hcboques e semi·rcboques. l'"ra quaisquer veículos (engate traseiro) 87 16.nO.!JO 

G4 Contadores lpor exemplo: contadores de vollos. contadores de 
prodtu.;~o. tax.imctros, tutall:aulorcs de camlnhu percorrido. 
poclümctros): Indicadores c.lc \'doch.l ..-Uc c l:.ICOuh:tms. exceto os das 002!) 
posições 901 4 ou 90 15 

65 Hclóglos par.\ painCis de Instrumentos r. relógios Sl!mclhantcs. para 
uso <"lll l<HnoUvo (excelo veicu)I)S aCrcos, ~~mlmrcô'lçõcs 011 outros 
veículos! ni04.00.00 

66 Assentos dos tipos u tilizados em veículos nulomóvels · 9401.20.00 

67 Partes e pcc;as para assentos dos Upos ullltt~Hl<IS t~lll veículos 9(10 1.90 
aulmnotores 

• Gil Medidores de: nível 9026. 1 O. 19 

69 Manômetros n02G.20. 10 

70 Contadores eletrônicos do tipo dos uUilz:Hios t'lll vdC"ulos automóveis 9032.89.2-

DECRETO N° 0980 DE 31 DE .JA NEI IIO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIAAPÁ. usa ndo das atribuições 
C]liC lhe s:\o conferirias pelo nlilgo 119, Inciso XXII. dn Con sti tuição do Estado 
elo 1\mapú. c/c a Lct n' 081 1. ele 20 de fevereiro de 2004, c de acordo rom o 
Decreto n • 0027 . de 03 de Janeiro de 2005, 

RESOLVE : 

Exonerar Ana Zilka Morais da Silva da função com issionada ele 

Scc reürlo l::xccullvo/Gablnc te Executivo. Código CDI- 2. da Secre taria da 
l<eccl!a F.s1ndua l. 

Macapá, 3 J de de 2005 

Governador 

DECRETO N° 0981 DE Jl DE J AN EIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das a t ribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo i 19. Inciso XXJI , da Constituição do r:stad o 
do Ama pá. c/c a Lei 11" 0664, de 08 de abril de 2002. 

RE SOL VE: 

Nomear Ana Zilko Morais da S ilva ocupante do cargo de 1\gcnlc 
Ad minis t rativo. Classe :J•. PadrJo I. pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amnpâ. para exercer a função comissionada de Rcsponsãvel pelas 

Atividades de Controle e l':xpcdição de Dor.ti!IH:nfo"/DMG . Gmpo lll. Código 

CDI-3. do Gabinete Civil. 

Macapá, 31 de jürH.: i r• o de 2005 

Governodor 

DECRETO N" 0982 DE J I DE JANE I RO DE 20C5 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das a t ribuições 
que lhe süo conferidas pelo arUgo 119. inciso XX.il. da Constituição do I::s tado 
do /\mapa. c/c a Lei n' 0437, de 23 ue de<cmbro de l998. c tendo em vista o 

con tido no Ofício n• 0469/2005-GAB/ SEED/ GEA. 

R ESOL VE: 

Exon erar Regina! do Lima da Conceição d a funçfw comiss ionaria de 

l)iretor dn E. I." . Gabriel d os .'\.njos. Código CDI- 2. da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapá, J I de j ctn c i r· o de 2005 

Governador 
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DECRETO N° 0983 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ. usando das a1ribulçóes 
que lhe são conf~rldas pelo artigo 119, inciso XXII. da ConsUtnlç.'\o do Eslado 
elo Amapâ. c/c a lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. c tendo em vista o 
contido no Oficio n° 0344/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Exonerar Gisele de Na:zoré Nascimento Braz da função 
comiSsionada de Secrelârlo Executivo. Código CDI-2, da Secretarta de Estado 
da Educaçi\o. a contar de 17 de Janeiro de 2005. 

Mocopcl, 31 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO W 0984 DE 3 I DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das alribulçó<:l> 
que lhe 500 conferidas pelo artigo 119. tnclso XXll. 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 n° 0344/2005-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Nomear Clelde Silvo Nuy. ocupante do cargo de Agente 
Admlnlstrntlvo, Classe A. Padrão 11, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex
Terrllórto Federal do Amapá. para exercer a função comissionada de Sccretârto 
Executivo. Código CDI-2. da Secrelarla de Estado dn Edueaçâo. a contar de 17 
de janeiro de 2005. 

Mocopé, 31 de jan" i ro de 2005 

DECRETO N° 0985 DE 31 DE JANEIRO· DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atrtbulçOes 
que lhe t;ão <'Onferldas pelo urtiga 119. Inciso XXII. da Constllulçllo do Est.'ldo 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. e tendo em vista o 
conlldo no Ofício n° 032612005-GAB/SEED~GEA. 

RESOLVE: 

Nomear José Luiz Silvo Loboto. ocupante do cargo de Auxiliar 
Operacional de Sc!Vlços Diversos. Classe B. Padrão VI. pertencente ao Quadro 
de Pessoal do cx-Tcrrllót1o Federal do Amapá. para exercer a funçào 
comissionada de Rcsponsãvcl pelas Atlvtdades de Controle de Escola e 
Profcssores/COEN. Grupo 11. CQdigo CDI-2. da Sccretat1a de Estado da 
Educação. 

MocopiÍ, 31 de janeio·o de 2005 

DECRETO N° 0986 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO EsTADO DO AIMPÁ, usando das atrtbulçOes 
que lhe sâo conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, ela Conslilulçiío do &.lado 
do Amapfl. C/<' a lei n• 0338. de 16 de abt1l ele 1997, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 050/05-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Exor.crar Rita de Cássio PeN:ira Furtado da função cumi~slonnda 
de Secrcl<\rlo AdmlnlstmUvo/OAF. Código FGI-1. do Processamento de Dados 
do Am.1.p:l. o contar de 28 de jam:tro de 2005. 

Macopcí, 31 de j an" i o· o de 2005 

DECRETO W 0987 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O 60VEIWACOR DO ESTADO 00 AIMPÁ. usando d113 alrtl>ulçOcs 
que lhe são confct1das pelo artigo 119. InciSo XXIT. da Constituição do Estado 
do Amapâ. c/c o art. 4G. da Lei n• 0338. de 16 de abt11 de 1997, de acordo r.om 
o Decreto n• 0548. de 13/01/05. e tendo em vlsla o t:onlldo no Ofício n• 
072/2005-GAB/SIMS. 

RESOLVE: 

Nomear Suone Fonseca do Silva para exercer o cargo em comissão 
de Gerente Operacional de Centro de Moblllz.1ç.ão Social do Projeto 
"Revitalizoçõo dos Centros de Mobilizoçao Social". Código CDS-1, da Seerelat1a 
de Estado da Inclusão c MoblU<taçào Social, a contar de OI de fevereiro de 
2005. . 

Mocopé, 31 de jdneiro de 2005 

Governador 

DECRETO No 0988 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das alrtbuiçõcs 
que lhe são confertdas pelo artigo 119. Inciso XXJJ. da Constituição do Estado 
elo Amapá. c/c a Lei n• 0338. de 16 de nbril de 1997. e tendo em vista o 
conlldo no Ofício n• 271/05-GAB/DETRAN. 

RESOLVE: 

Nomear Elolso Nery Jucá dos Santos. ocupante do cargo de 
Guarda de Presidlo, Classe Especial. Padrão 11. pertencente ao Quadro de 
Pessoal CMl do Estado do Amapá.. p:ua exercer a função comissionada de 
Secretário Executivo. Código CDI-2, do Departamento Estadual de Trânsito. 

Mocopli, 31 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0989 DE 31 DE JANEIRO DE :!OO;j 

O 60VBINADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u~:mdo das atr!bulçi.cs 
GUC lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXV. dn Con.slltulção do Esl:1<!:> 
do Amapá. c tendo em vbta o conlldo no Ofício n° 258/04-SEGB. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Vold~nor Guedes Soares, 
Secrclárto Extraordlnãt1o de Governo em Br:l.Silln. da sede de suas atribuições. 
Bro.sflio-DF. até a cidade de Mocapci-AP. a fim de tratar de assunto de 
Interesse da Administração Estadual. nu período de 19 a 22 rlc novembro de 
2004. 

Mccopá, 3 I de janoiro de 2005 

DECRETO W 0990 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confctidas pelo artigo 119. Inciso XXV. da Constituição t!o Estado 
do Amapâ. c lendo em vtslll o contido no Ofício n• 258/04-SEGB. 

RESOLVE : 

Homologar a deslgnnçllo de Paulo Roberto Aguiar Marques. Chefe 
de As~ssorla Tecnlca. que exerceu. acumulaUvamente c em subsUtu:ção. o 
ca.-go de Secrelârlo Extraordln:ir o de Governo em llrasilla. durante o 
lmpedhnenlo do titular. no período de 19 a 22 de novembro de 2004. 

Mocopé, 31 de janc 1 r o de 2005 

DECRETO N" 0991 DE 31 DE .JANE IRO DE 2005 

O GOVERNAI>OR DO CSTAI>O DO AMAPÁ. usando das alrtbulções 
que lhe são conferidas pelo urtiga 119. Inciso XXV. da Constituição do Estado 
do Amapâ, e tendo em vtsta o contido no Oficio n• 058/05-GAB/PRODAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Fernando Antônio Hora Menezes. 
· Presidente do Processamento de Dados do Amapã. da sede de suas 

alrlbulçOes. MoC4pÕ-AP. até a cidade de sao Paulo-SP. a fim de submeter-se a 
tratamento de saúde. no período de O 1 :> 03 de fevereiro de 2005. sem õnus 

. para o Estado. 
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Macapá, 31 de de 2005 

DECRETO N" 0992 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNilbOR bO ESTAbO bO 1\Mi\PÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXV. da Constituição do Estado 
do Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n• 058/05-GAB/PRODAP. 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Cassius Clo.y Lemos Corvolho. Assessor 
J urídico. que exerceu. acumulatlvamcnlc c cm subsliluiç-.1o. o cargo de 
Presidente do Processamento de Dados do Amap<'l, durante o Impedimento do 
Utular. no período de OI a 03 etc fevereiro de 2005. 

Maca pá. 31 de janeirn de 2005 

DECRETO N° 0993 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

Regulamenta o o.rtiga 20 do. Lei n° 

0811, de 20 de fevereiro de 2004, 

para organizar o Gabinete do Vice

Governador do Estado do Amapá e dá 

outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 119. Incisos VIII e XXV, dn 
Constllulçào do Es tado do Amap:\. c Lendo em vista o disposto na Lei n' 
0811. de 20 de fevereiro de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1' Ftca aprovado o Regulamento do Gabinete do Vice
Governador do Estado do Amapá. na forma deste Decreto. 

CAPÍTULO I 

DA MISSÃO, COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE
GOVERNADOR 

SEÇÃO I 

OA MISSÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 2° O Gabinete do Vicc·Govemador do F..stado do Amapá 
tem a mlssi\o de auxiliar o Vice-Governador no exercício das suas funções, 
assistindo-o direta c Imediatamente nas suas relações oficiais. rcccl.>~ncto, 
estudando. fazendo triagem c enc.-.mlnharncnto de documentos. bem como 
provendo os meios necessários no funcionamento da Vlcc-Govcmndorla. 
tendo por competência. em consonância com o disposto no art. 20 da Lei n' 
0811. de 20 de fevereiro de 2004: !MA;._ 

I - assl$llr no Vt<·c·Govcrnodor na apreciação c na tramitação 
de processos de natureza adminlslrativn: 

li - controlar os expedientes de rr.ccblmcnto. trnmftação c 
expedição de proces~os administrativos e dos documentos submetidos à 
apreciação do VIce-Governador: 

111 - prestar apolo tt;cnlco e admlnlslrntlvo ao Vtcc-Govcmador 
no que compete no desempenho de suas atribuições: 

IV · proceder n articulação entre o Vice·Govcmador c demais 
Unidades para infonnar declsC>es. ordens e despachos de Interesse da Vice -
Govcmadoria: 

V . divulgar atos. portarias. circulares. ordens de serviços· c 
Ins truções baixadas pelo Vlcc-Covcrnador: 

VI manter orl(anlzado c atualizado o arquivo de 
correspondência do Gabinete do Vtee-Go,•crnndor: 

VIl - articular com os demais órg:tos e entidades do governo 
com objcllvo de divulgar infonnaçõcs de lnlercs.•e comum: 

Vtll - acompanhar as matérias de lntcrc"-"" da Vlcc
Govcmarlorin divulgadas nos meios \le comuntcaçào c organl7.ar arquivos: 

IX -· promover as atividades de rel:tçOcs ptibilcas, 
csta!Jclecendo a Intermediação harmoniosa entre o Vlce-Govcmarlor, com os 
demais dirigentes-da administração pübllca do Estado, autoridades federais 
c munlclpnls c com o püblico em geral. 

SEÇÃO n 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. J 0 A estrutura organi7.'\Cional básica do Gabinete do 
VIce-Governador do Estado do Amapi\ é a seguinte: 

I - DIREÇÃO SUPJ::RJOR: 

1. Dclibcmção Singular: 

l .l.Gablncle do Vlce•Govcrnador 

11 ·UNIDADES DEASSESSOHAMENTO: 

2. Nüclco Admlnlstmllvo-Financclro 
3. Assessoria dc•Desenvolvlrncnlo Institucional 
1. Assessoria Jurídica 
5. Assessoria 

Art. 4° O Ga!Jinctc elo Vice-Governador será dirigido · pelo 
Chefe de Gabinete. a Assessoria de Dcscnvolvlmcnto Institucional. a 
Assessoria Jurídica c a Assessoria Espcctol pelo Assessor de 
Desenvolvimento Institucional, pelo Assessor Jutidico e pelo Assessor Nfvcl 

111. respectivamente. c o Nticlco por Gerente. cujos cnrgos serão providos na 
fonna da legislação pertinente. 

CAPÍTULO li 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO GABINETE DO VICE
GOVERNADOR, DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, DA 

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DA . 
ASSESSORlA JURÍDICA E DA ASSESSORIA 

SEÇÃO I 

DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 

Art. 5° O Gabinete do VIce-Governador desenvolve a atividade 
de coordenação do gabinete. dando suporte ao titular da pasta. Lendo as 
seguintes alJibulções: 

I - distribuir, orientar, dirigir •~ controlar os trabalhos do 
Gabinete: 

11 - supervisionar o rcccblmcnl.o. a redação. a lramll<•~ào . n 
cxpctii•;ao. o controle da corrcspond~ncia oficial do Ga!Jtnetc, Lcm COlhO a 
org~uliZc"lçâo. a manulen~:[lo t! a atualiz.açflO do arquivo dt! correspondencla!;: 

lll - despachar com o VIce-Governador os as.<unlos que 
dependem de dcclsào superior; 

rv - acomp_anh::tr •l composição da pauta de despacho do VIce· 
Governador: 

V - preparar e avaliar a agenda diária do Vice-Governador c 
coordenar o roteiro de suas audiências: 

VI - atender às partes Interessadas que procurem o Gabinete: 

VIl · promover contatos com entidades públicas c privadas e 
esclarecer sobre as atividades desenvolvidas pela Vicc-Govcmadoria: 

VIU - acompanhar os assuntos <JIIC sejam encaminhados ao 
Gabinete: 

IX - exercer a supervisi\o sobre o controle dos processos e atos 
administrativos: 

X - dar encaminhamento, transmitir ordens c mcnsa~:cns. 

cmanad;.s do Vice-Governador. bem como divulgar atos. portarias, 
circulares, ordens de serviço c Instruções haixadils pelo Sccrct~io: 

XJ - acompanhar as matcrtas tlt: inlcrcss~ da Vicc
Govcmadoria dh'Uigados nos meios de comunicação c orf(anizar arquivos: 

XII - disponibilizar o apoio lostisllco para o Více-Governatlor e 
Assessorias: 

XIII - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atrlbulçõcs, 
que direta ou Indiretamente, concorram para a regul:lrldade e eficiência dos 

serviços do Ga!Jincte da Vlce-Govemadoría: 

XIV- designar, nos tcmtos ela Lei n• 8.666, de 21 de junho de 
1993. ContlssAo de Llcltaç~o p:u-:t proceder a :tqulslçi'lo e n contrnlnçào de 
bens e serviços p;tra suprir as necessidades do Gabinete do Vice
Governador. 

SEÇÃO II 

DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

Art. 6° O Núcleo AdminlstraUvu-Finaneclro desenvolve as 
fur.çõcs básicas de Pessoal. Finanças c Aliv:.:adcs Gcrols. vll>bi:Jzando a 
execução das atividades que atendam à ·missão do1 Vtcc-GovcrnaJoria. 
cumprinclo as seguintes atribuições: 

I - dimensionar. alocar, acompanhar c controlar o quadro de 
servidores. disponibilizando Informações g<:rcnclals c análises eslalisllt:as 
dos dados cadastrais, bem como suprir recursos humanos às unidades 
adrninlstmllvas: 

11 - elaborar a folha de pagamento dos servidores do Gabinete 
do Vlcc-Govcrnador, procedendo às Inclusões, cxclusOcs c allcrnçõcs de 
valores refcrcnt~ n vencimentos c \'antngcns. flxns c v:mãvels do servidor. 
bem como de outros aUXJ1los e beneficios previstos nn l~gtslaçào: 

lll - prcslar Informação financeira á Secretaria de Estado da 
Admlnlstrn<;<,o. nos processos de <~posentadori;~ e a uxilio funeral, no que .•c 
refere M cálculo da folha de pagnmcnlo dos servidores. averbar e controlar 
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descontos e consignações em folha de pagamento e fornecer as lnforn1açoes 
finnnceims aos órgãos competentes: 

IV - proceder ao acompanhamento de estagiários; 

V - Informar c controlar processos de aposentadoria dos 
servidores. expedir declarações e certidões relativas a direitos funcionais. 
lmple,mcntar promoções e progressões de servidores. conforme lcglslaçào 
vigente; 

VI - realizar a execuçâo orçamentária da despesa. anallsar c 
liberar as prestações de contas de suprimento de fw1dos. realizar o controle 
financeiro da Vlce-Govemadorla. dos contratos e dos convénlos: 

VIl - prestar apolo logístico à execuçi\o das atividades 
desenvolvidas. administrar c controlar vigilância e limpeza. gerenciar o 
arquivo geral. serviço de malote e de xerox c gerenciar recursos humanos 
contratados de empresas prestadoras de scr\~ços; 

VIU - supervisionar o serviço de portaria. executar tarefas 
relacionados á recepção c à expedição de documentos, gerenciar o ar<julvo 
de documentos rclallvos a projetos. registros. contratos c escrituras de 
Imóveis. controlar a documentação relativa aos veículos; 

IX - prograrunr e controlar o suprimento de equipamentos. 
material permanente e de expediente; 

WA..., 
X - acompanhar. fiscalizar c receber as pequenas obras c 

serviços de engenharia contratados pelo Gabinete da Vlce-Govemadorla, 
conforme disposto em regulamentação cspectnca; 

XI - controlar o Património da Vlce-Govemadorta; 

Xll - programar a renovação da frota de veículos. fazer a 
prevlsilo e controle do consumo de combustível. gerenciar a utilização e a 
manutenção preventiva c: corretiva da frota de veículos. sob orientação da 
Secretaria de Estado da Admlnlstmçuo; 

XIII zelar pela manutenção dos Imóveis. móveis c 
equipamentos c definir as especificações técnicas dos produtos a serem 
adquiridos. 

SEÇÃOm 

DA ASSESSORIA DE DESENVOLVI MENTO INSTITUCIONAL 

Art. 7" A Assessoria de Desenvolvimento lnslltuclonnl renllza 
a atividade de coordennçào. no âmbito da Vi~-e-Govcrnadoria, do 
planejamento e da elaboração da sua proposta orçamentária. do uso de 
tecnologia da Informação. desenvolvimento de competências e habilidades 
das pessoas e da moderni?.açào da gestão, com as seguintes atribulçOcs: 

I - observar e fazer cumprir as diretrl.:.:es e metodologlas 
estabelecidas pela Secretaria de Planejamento. Orçamento e Tesouro no qu<: 
diz respeito à Modernl1.ação Administrativa; 

li - desenvolver programas, coordenar projetos c equipes na 
Implementação de metodologias. têcnlcas e ferramentas no aperfeiçoamento 
dos processos. disseminando os conceitos de gestàn por resultados c a 
aplicação de tecnologias Inovadoras necessárias à eficlên<"la c a eficácia da 
admlnlstrnçào da Vice·Governadorla; 

111 - responsab!ll1.ar-se pelo planejamento c pela elaboração li.! 
proposta orçamentária da Vlcc-Govern:-~dorla: 

IV - prestar assessoramento técnico às demais unidades do 
Gabinete da Vlcc-Governadorla na elaboração e na execução dos planos de 
atividades; 

V - coordenar a claboraçào de relatórios trimestrais e de 
relatório anual de atividades: 

V1 -Vgerar lnfonnnções gerenciais para subsidiar o proccs.w 
decisório dn Vlce-Govcmndorla; 

VIl - promover a uUUza~'l!.o de novos modelos. métodos e 
técnicas de gestão, objetivando o aperfeiçoamento da adminlstraçào, 
bu!';C.'lndo a efetividade das ações governamentais. elevando o nlvel de 
satisfação da populaçi'lo; 

Vlll - promover o desenvolvimento dos servidores, priorizando 
e identificando oportunidades de capacltaç.'lo e qualificação e articulando a 
execução com a Escola de Administração Pública do Amapá: ... .. 

IX promover. sob orientação do Centro de Gestllo c!·::. 
Tecnologia da Informação do Est.ado, estudos, pesquisas. avaliações e 
difusões de novas tct'nologlns de hardware c software. propondo 
especificações técnicas c definindo necessidades de alocação de recursos 
tecnológicos por área: 

X participar da mcionallzaçiio e da automaçào dos 
processos. da inserção de novas tecnologias, da documentação de s ls tem,'\S 
e da elaboraçào de manuais de pr(l(!Cdlmcnlos; 

XI - dar suporte aos usuários c opro,1dcnclar a manutenção 
dos slslemns lnfomlnllzados: 

XII - propor critérios de lmplcmentatAo para audllor!a <!c 
sistemas lnfonnattzados c definir mC<".anlsmos de con trole de qualldadt: dos 
sistemas lnfonnaUzados: 

Xlll - executar. em conjunto com o órgão central de 
comunicação do Governo, as estratégias de comunicação com o público 
Interno c externo. assessorando o Gabinete junto aos órgiios de Imprensa: 

XJV coordenar " promoção de eventos e org:mlzã-lo~. 
elaborando as apre:o~ntações lnsUtuclonais a serem realizadas pelo. VIce
Governador c As.~cssorcs nos diversos t!Vcnlos; 

XV propor estratégias c procedimentos necessários à 
otimização dos recursos públicos ultlizddos pela Vlcc-Govcrnadoria. de 
fonna a alcançar níveis mais clcv.ados de eficiência c cficâcta para o 
cumprimento de sua missão c mel horta dos serviços postos à disposição da 
sociedade; 

, XV1 - Implantar serviço de ausculta e de atendimento aos 
cidadãos recebendo as criticas e cncamlnhando-:-~s ao setor competente. 

SEÇ-ÃO I V 

DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Art. 8° A Assessoria Jurídica realiza a atividade de micntação 
juritllca. com as scgulnles alributçõc~: 

1 - assistir ao VIce-Governador nos assuntos de ordem Juridlca 
de Interesse da Vlce-Govemadorla; 

11 - revisar e examinar Convênios. Contratos. Regulamentos. 
Regimentos e demais atos de Interesse da Vlce·Govemadoria; 

111 - prestar orientação nas questões judiciais. emitindo 
pareceres c lnfom1ações em matéria Jurídica c tccn!ca de interesse da pasta, 
r~ssalvados aqueles Inseridos na esfera de competência da Procuradoria 
Geral do Estado: 

IV - examinar e emitir pareceres em matérias de natureza 
jurídica solicitadas pelo VIce-Governador. Gabinete do Vice-Governador, 
Núcleo Administrativo-Financeiro e Assessoria: 

V - pesquisar. organizar c manter atualizado o ementário de 
Leglslaçi\o Federal. Estadual c Municipal de Interesse da Vlee-Governadoria; 

VI articular-se com os demais õrgàos Integrantes da 
Admlnlstrnçào Pública. objetivando a uniformidade da orientação jurid!ca 
no Governo do Estado; 

Vil - analisar e solicitar aplicaçào elas nomms que 
regulamentam atos da administr.tçâo púl>llca; 

VIII - observar fielmente n rontldo no~ parngrafos 1 '. 2 ' c 3' 
do art. 2' da Lei Complementar n' 006. de 18 de agosto de 1994. 

SEÇÃO V 

DA ASSESSORIA 

Art . 9° f\ Assessoria do Gabinete do VIce-Governador tem por 
competência prestar assessoramento direto ao VIce-Governador em 
assuntos Inerentes ao exercício das suas funçOes. bem como executar 
outras atribuições necessárias ao bom funcionamento da Vlce
Governadorta. 

CAPÍTULO ni 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10. A Implantação das unidades administrativas deve se 
dar de forma s is temática e plnncjada para o dcscn>olvimento das funçOes 
bãslcas do Estado não sofrer soluçào de continuidade. 

Art. 11. O Gabinete do VIce-Governador cxpetllrà os atos 
nom1at1vos necessários ao pleno funcionamento das unidades do Gabinete. 
s ujeitos à apro\':.t;ão do Secretário Especial de Desenvolvimento da Gestão, 
mediante manu..:stação da Secretaria lie Estado do Planejamento. 
Orçamento e Tesouro. 

Art. 12. Os Cargos de Direção e Assessoramento. Integrantes 
da es trutura organizacional do Gabinete do VIce-Governador. são os 
constantes do Anexo I deste Decreto. 

Art. 13. A origem dos Cargos de Dlreçllo c Assessoramento do 
Gablncle do VIce-Governador está espectncada no Anr.xo 11 deste lkcreto. 

Art. 14. Os Cargos de Direção c 1\ssessommcnto. definidos no 
Anexo 1 deste Decreto. scrao livremente providos por ato do Governador do 
Estado do 1\rnapã. 

Art. 1!5. Os ocupantes dos cargos previstos no artigo anterior 
serão subslltuldos. em suas raJtas ou Impedimentos. por servidores por eles 
Indicados e devldwnente designados na fonna da leglslaçào especifica. 

Art. 16. Os casos omissos neste estatuto semo dirimidos pelo 
VIce-Governador •• ... 

Art. 17. Este Decreto entra em vil(or data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contràrio. em espo:cial o Decreto n• O 146. de 
23 de Janeiro de 1998. 

Mclcopá. 31 de janeiro de 200!5 

/~o 
ANTÔN WA~!>EZ~ ~~U.VA 

Govcmac!O!Y 

------------------------------------------------------------------------------J 
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ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS .DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DO 

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR D~T/\DOil@ AMARÁ · 

.~JNIDADE ORGÃNlCA~ÇA.RGO _ _ _ . CÓDIGO QU~!":~ ' N• 
~ 

CDS- 3 01 1 Gabinete do Vice- Chele de Gabinete 

Governador ·--- - · -- -- ·- - ---- - .. 
1.1 Gabinete do Vice- Secretário (a) Executivo (a) CDI - 2 02 , . 

_ _ Governador . -f--
CDI - 2 02 1.2 Gabinete do Vice· Motorista do Vice-

Governado!__ I- -
__ Qpyernado_r ___ ----- 1-- --

1.3 Gabinete do Vice- Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Governador/ Núcleo 

Administrativo-

Financeiro - -· - -
1.4 Gabinete do Vice· Assistente Administrativo CDI -2 03 

Governador/ Núcleo .. 
Administrativo-

Financeiro ---- -- - - ·-1--- - - ---1-- ---·· . 
1-·--Asse.~or ~uríd[!:.2._ CDS-2 ...Q!__ 

~}-I Assessoria Jurí9~ 

Assessoria de Assossor de COS -2 01 

Desenvolvimento Desenvolvimento 

lnstitucionªl I!)S_I~ucional · ·-- .. 

3.1 Assessoria de Assessor Técnico Nível i CDS- 1 02 

Desenvolvimento 

Institucional - - ---·- --- - --- 1-· - - -
CDS -3 _Q_1_ 4 Assessoria Assessor Nivellll · ---- · -.. 

--~~~sor Nível li CDS-2 03 
~L 1- · Assessoria ... ··-- -- --

TOTAL 17 
'-----L --- '-·- ------ .------

V.~~! I-
ANEXO 11 

ORIGEM DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÂ 

- . .. . -· ··--

~- · · __ - - - - · ORIGE~I- .. --·----·---·-
' CÓDIGO DENOMINAÇÃO OUANT. 

lei Secretaria ____ Cargo. __ .. ___ __ 
côS - 3 01 

. - . -
Chc!o de C~nete 

Gal)f\l&te óo V.ce--Goower~ •. ~- ç_~re do Gabinete da Vicc-Govcm.ldat A,n(I)CO v d.1 Lei n' 0338 ~~ tG/0411917 ·- .. 
COS-3 Assessor Nivcl lll OI 

Secret.y_ia E"specjfd_~govcmo !Ettinl.lJ Mel(() t-A d.llci n' 0664 do 0&'04.'2002 As.snssor de Rt~;6cs ln~LtuclOn.lil ---- .. 
OI COS - 2 Assessor Jurióco 

Ane.o v do loi n' 03:18 do 1~'1).1.'1997 _ ç;_abintlle.~ VICI·Gowmadot _Assessor 
COS - 2 A$.Sess.ot de OeSflnvotvlmCnlo lr\~:u~i~l OI 

Q,,binote do Vkc-Govcrn~dOI A:õSO!i!;Or Ant~to V da lAi n~~~ lj-'001~7 -- ·-·-COS - 2 Ci6fe:llede-N~ 01 
G.lbinele do Vteet-Governa<!Of Cheft <lo NU<:lto St<ori&l !!!...~"n!'!,\q 00- ~~.Y.datel n'0338do 1610Ut997 -· COS - 2 A.s.s.éssotNiiêt'lr 

~~9,a ~~1.rt.~~ 16104/159?__ ~9inc1c do Vice.(JCNernadOt" Comis.sAo Pegn_jl~~~~~- _ _ 

Anexo V Oil l ei n• 0338 de 16104/1997 Gilbinete do VIC4-Qove,naoot ~C2_he.!.• ~ap_~~ d~ ~Admlll!_SJ!~~ 
.Wxo XIX d.l Lei n' o-..>38 ~ 1Wll~7 OOL 

Anexo I·A do l ei n' 0654 de 011104!~0(!2 ~~eo<e~~E~ do .::-.=.F.X1W>I'). 

Che:f1t da.~:;.!'\0 .tk tP.Q_~Aé:nr.:~~'!L~--cõs: ,· A~UCA' Têc:nico Nlvell -· . ""ã 2 
9'9lt q,~ UnidnQ'o do Ccnltatos e Ccnv~nio~ 

-~-~---~~"'''"'-·"'--~' CtlC!O Gol um-:aoo de lnlonrl.tiQ ··-COI -2 Assislanle Admini, trafr.-; · · 03 Ane.o XJX dt Le<n' 0338 de 1!~997 OOL 
-~csecr.~~·ct ror Gr.1po de AÜ\'ilbdu U 

MeiCO XIX da Lei n•ro3i'õo' 1&-cWiS97 COL 
RN25!!!tb 'd F'l'~dc.A«i!'!!~~-0 .. . ---Anexo XJX da Lei n•03Já(iõf~1&97- ,. OOL 

-- Rn~s.h·d P.-rCru~de~!!.!,~~- .. _ 1---c"o, -2 .. SeCi-etAno ('I Executivo (a) 02 
.. . - .. ··-----·· l '""-'-"' ri Anexo Voa lni nl 033a de 1&'1WI~9! I Gsbi~:edoVice.Qove~~- .. 

A."N!x.o v dJ l ct n.• 0338 C:e 1&~11997 -~- _ 
Socrot.trio ~1ivo 

.. ··-- ·-·· Gabi~ ~o Vx:e·Govoma~ 
Motoris:a. do Vtce-Govem.ldor 

Anexo V d.t Lei n• o.338_ce 1&-'Q'I/19~!. i ._aa.r.r.cto ~o Vicc·G~crr~ Resoosu.l\·el oo:-9~Pl: Jt t\twi.J:.~.~·--. COI-2 02 
I 

Anexo v d~ Lti nt OXJ8 c:c HW4/1997 ~*.etc do VICI)-Goveo~dor f{UMnsj\'cle.:_~deAtJ,'i:S:.:k.s lf ... __ _ j L-. .... . . .. 
DECRETO N" 0994 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 SEÇÃO I 

R~91J iamenta o art. 32 do Lei n • 0811, 
DA MI.SSÃO E COMPETÊNCIA 

d~ 20 d~ fever~iro de 2004, poro 
organizar o Sistema Integrado de Art. z• o Sl• t•mÍa lntcgm do de Atendimento no Cidadão do Atendimento ao Cidadão e dá out ras Estado do Amapá, órgão autÔnomo vinculado à Secretaria de Estado da 
providências. Admlnlstmç;\o. sem personalidade j urÚ:!Iea próp<in, tem a miSSão de atender. 

com rcspd to c Igualdade. n populnç:to em busca ele sc1v iços. no exercício de 
O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ. no uso das atribuiçc)cs seus direitos. olercccnrlo, qualidade, cncl~ncia c ,cficãcla. conl1i hulmlo " dcs t::~ 

que lhe conferem o artigo 119. Incisos Vlll c XXV. da Conslllulçào do Est::~do 
- fomm para a conquista da cidadania plena c da cxcclcncla no serviÇo público. 

do Amap:i, c l~ndo em vlsla o disposto na Lei n• 081 l. de 20 de rcvcrclro de tendo a• seguintes competências: · 
~ ..... 2004. 

i 
• l • planejar. t:Xccutar. rnonttorar. amliar,c coordenar a "ilOiill<:-1 de · 

D ECRETA : orientação. atendimento Integrado e prestação de Serviços ao ·eldadiio: 

Art. 1" Fica aprovado o Regulamento do Sistema Integrado ele 11 exercer o controle de qualidaoc dos serviços prestados à 
popltÍação: 

Atencl lmento ao Ci~1dào - dcnomfnadu, "Super Fácil". na forma deste Decreto. 
. ;,, ,.j, 

''i/rlr.'l'• lll , • , dcOnlr dlrch1zcs c Jll}dru1cs1 ,de.,,qpalldade para tocb a 

CAPÍTULO I 
admlnlslraçilo publica no que tange ao atendimento :10 cidadão. 

DA MISSÃO, COMPf!ÊN~,,E 9o~~~('l~~Ç~9 -~ t i STEMA !1-lt'EGRADO 
SEÇÃOn 

:-._~ fll.!"~"b/.J-1·1' .... :- ' DE ATENDIMENTO AO CIDADAO 
DA ORGANIZAÇAO ' ,..----,-.~ .......... - ·'- ..... --·-· _;...~ ... -· . .• .... -... .-. ... .-...... ·-·-·-- .•. ~-- ""'' ·-~·-··..;. -___ ,;_. -- -··· -· -~-

_ .. ,....,.;......, 
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, Art. 3" 1\ estrutura or~anl>.aclon:ll bl\slca do Sistema lntet:rado 
ele Atendlmqnto ao Cidnd~o ~ ::> seguinte: 

~ I - l)IREÇAO SUPF:RIOR: 
'· 
' . . Dehuemção Sinb'\:lar 

i . I. Diretor Geral do S1stcma Integrado de Atcndlmenlo ao 
Cidadão 

11 - UJI:IDr\DF:S DE ASSESSOHAMt;NTO 

2. Gabinete F:xccullvo: 

2.1 Jl:uclco Admtnlstratlvo-Flnancelro 

3. Assessoria ele Desenvolvimento lnstltuclonnl 

4 As~cs~otin Juri<hra 

111 lJNIDi\Dr.S DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA: 

5. Coordenador1a Geral de Atendimento: 

5 .1. Núcleos de Orientação ao Cldad:lo 

5.2. Núdcos de Monitoramento. Controle e Avaliação 

5.3. l"úcleo de Projeto..~ Especiais 

Art 4° Integra. nlncla: a estrutura do Sistema Integrado ele 
Atendimento no Cldndão o Comité de Dc:,envolvlmcnlo Institucional, que tem 
por compct~nrla orientar de fonna colcgr;1<la sobre assuntos inerentes a pasta. 
com o objetivo de dcOnlr cstratcgias. promover ações Integradas. motlcml>.ar 
admlnlslmtivnmcntc o órgào, bem cono racionali,.ar seus gastos c aperfclçn:1r 
os lnstnuncntos d~ plancjam~nlo c puliUcas publicas. 

§ I' O Comllc c composto pelo titular do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cldad;\o. a quem compete il sua coordenaç<lo, o Chefe d~ 

G:lblnele, o Assessor de Desenvolvimento lnstltuclonnt e o Coordeuadur de 
ârea, tendo por suplente OS fi('US SUUSI{lu(OS Jt.-gats OU ln<IIC.'IdOS. 

§ 2" As reuniões do Cumiti: serão slslcmatlcas c periódicas, tcntlo 
o suporte admlnlstrullvo da Assc~sorla ele Desenvolvimento lnslltuclon;ll, a 
quem compl'te monitorar os <:Omprmnl$50~ assumidos por seus Integrantes. 

Art. 5" O Slstt:tllil lnlc!lraclo de Atendimento ao Cldad~o será 
dltigldo pelo Diretor Geral. o Gabinc'c Executivo pelo Chefe de Gaulnctc a 
Coordcnaclonu por Cnordcn~clor. a Assessoria de Deseuvolvlmcnto 
ln~lltuclonal e a As,;cssorla Juridlca prlo Assessor de Desenvolvutlenlo 
Institucional c pelo Assessor Jundlco. rcspccttvamentc. c os Núcleos por 
Gerentes. cujos cur)!os serão providos na forma da lcglslnç~o pertinente. 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
DO DIRETOR GERAL, DO GABINETE EXECVTIVO, DA ASSESSORIA DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DA ASSESSORIA JURÍDICA E DA 
COORDENADORIA 

SEÇÃO I 

DO DIRETOR GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO 

Art 6° O Olretor Geral tio Sistema Integrado ele Atendimento ao 
Cidadão desenvolve a ntlvid:l(IC de coordcn:tçâo estraté~tca da tnstttul~ào, 
lendo as seguintes rompelencl:ts e atribuições; 

I - administrar o pessoal. com lotaçâo e exercício no· Sistema 
Integrado de Atendimento no Cidncl~o; 

li - desenvolver progr:~mas de esclarecimento ao público sobre o 
papel do Sistema lntcl(rado de Atendimento ao Cldadâo. difundindo suns 
atividades: 

111 • promover ,, adrnlmstrnção geral do Sistema lntcgmrlo de 
Atendimento ao Cld~d.-to: 

IV • prc:;t~r asscs~oramcnto ao Sccrctflrto de F.stado dn 
Admlnlstraç;1o. n~s ai!VIdndcs rcliillvas ao Sl~lcm3 Integrado de Atendimento 
ao Cldadâo. bem corno nas ações da Administração Pública Estadu:1l: 

V • exercer a rcprc:;entat;ào polillca c lnsUluclonal do Sistema 
Integrado de Alcndltnenlo ao Cidadão, promovendo contatos c rclaçüe" com 
autoridades e or~anlzaç6c:; dt· dif<·rcnt"" nivt•ls Governamentais; 

VI - participar aUvilm~ntt das reuniões do Cmnité ele 
Desenvolvimento da Gcsttlu Estadual: 

VIl • aprctiar, em grau de recurso hlcmrqulco. quaisquer dcrlsócs 
no iltttbilo do Si~t<:ma Integrado ele Atendimento no Cldaclãu. ouvindo scmpr<' n 
nutotidade cuja dcclseln ensejou o recu::;o, respeitando os limites legais: 

Vlll - aproV::>r a progrnmnç.'to a ser executada pelo Sistema 
Integrado ele Atcndltm·nto ao Cidadão, a proposta orçamcntàtia anual c as 
altcruções c :tjtl'lnmcntus I(UC se flt.crem ncccssâr1os: 

IX expedir portarins e nto:; normativos sobre " nrganl•:.c~o 
nclmhcJ~tn•tha tnl<:mn <to SlM<·ma lntegr~tdo de Atendimento ao Cidadão. núo 
lhnllada ou rcstt1tu por atos nom>nlivos ~UJl<'rlores, e sobre a apllcac:lo de !ris. 

decretos ou regulamentos de lntrrcsse elo Sistema Integrado de Atendimento 
uo Cidadão: 

X - receber e delegar compe!cncia~. estabelecendo lnsiruçocs c 
normas de serviços no ~mblto elo Slst~m.• lnlcl(rado ele Atendimento uo 
Cidadão: 

XI - homologar atos. conlmlos c convenlos em que o Sistema 
lnlegr::>elo de Atenelimcnto ao Cidadão seja par• c:: 

XII - homologar as llclta~õrs do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cldadl\o: 

XIII - presidir as rcunll'lcs elo Comitl! de Desenvolvimento 
lnslltuclon::>l: 

XIV - propor polillcas c dlrctrl7es vlsanúo a efelivldude das ações 
Inerentes à modcmU<lçào admlnrstrnUva do Slsl~ma lnlegrado de Atcndhn!'nto 
ao Cidadão: 

XV - coordenar. acompanhar. controlar c avaliar as ::>ções 
desenvolvidas prl~~ unldadt!s d~ atcndlm.,nto c pelo~ projeto~ especial~ du 
Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão em todo o Estado do Amapá: 

XVI - designar. nos termos da 1.<:1 n• 8.666. ele 21 ele junho de 
1993. Comlssào de Licitação para proceder a aqulslç~o e a contr:.tlação de bens 
c serviços para ~uprir as necessidades da lnshtulç?to. 

SEÇÃO n 

DO GABINETE EXECUTIVO 

Art. 7" O Gabinete I::xccutlvo do Sistema Integrado de 
Alt!ncllmcnto ao Cldad!'to desenvolve u aU\1cladc de coordenação do gaulnelc. 
dando suponc no Diretor Cerol. lendo ns seguintes attibulções: 

1 - dlstt1bulr. olicntar. dirigir ,. controlar os trabalhos do 
Gabinete: 

11 - supervisionar o recebimento, a redação, a tramitação. a 
expcdlçào, o controle da corrcspondéncla oncl;ol elo Gaulnete, bem como a 
organização. a manutenção c a atuallz.'lçào do :uquivo de com:spondcnclas: 

• lll - dcspnchar com o Diretor Geral os a~suntos que dependam de 
decisl\o supetior: 

IV - preparar e av.ular a al(cnda dló'lria do Diretor Geral c 
coordenar o roteiro de suas autll(·nclas: 

V - atender às partes lt1tPr<'S~ildas que procurem o Gaulnclc; 

VI - pmmover contato:. com enlulmk:< pt'tbllcl<s c pnvadas e 
csdnreccr sourc as allvldadcs clcscnvolvtda.> pelo Sistema lntegrntlo de 
t\lcndlmemo no Cidadão: 

VIl - acompanhar o~ a~suntos <jliC liCjam enl~tmlnhados ao 
Gaulnetc pelo LJlrctor Cera!: 

Vlll - exercer a supervisão sobre u controle dos processos t~ atos 
administrativos: 

IX - dar encantlnhan1t!rllo. transmitir ordens e mensagens, bem 
como divull(ar atos. portarias. circulares. unkn~ de serviço e inslruçõc.~ 

baiXadas pelo Diretor Geral: 

X - acompanhar <lS matétins ele Interesse da lnslltulç"n 
divull(adas nos meios ele conrunlrar,áo c organl,~r arquivos; 

XI - cllsponibili?.ar o npoio loJ.:isUco parn o Diretor Geral. 
Assc~sotin e Gaulnete: 

XII - desempenhar quaisquer oulõ.ts tarefas ou ntribuições qu<:. 
dlrct.1 ou Indiretamente, concorram para a regularidade c eOciência dos 
servtços 1lo Gabinete. 

Art. 8° O Cauinele L-:xeeutlvn desenvolve. ainda. as funções 
básicas de pessoal, OnançM. atividades gcr~ls. controle de contratos c 
cotw~nlos e gerenciamento ele <lados, 'rauill1..andn a c"xccuçilo das atividades 
que atendam a missão do Slstemn lr:tt•grad·• de Atendimento dO Cidad:)o, 
eumprlnclo <~s seguintes atrtbulçõc·s: 

I - dimensionar. alocar. acomp:tnhar c controlar o qundro dl' 
servidores, dlsponlbill7.'mdo lnfonnaçOes gcrcm·ials c anillses estatisUcas dos 
dados caclastrals. bem como suprir rccursc's humnnos nas unidade!! 
administro Uvas: 

ll - fornecer subsídios na área tlc pcs~oal à tnstáncla superior 
para planejamento de ações. 

111 • organl7.ar c mnnter aluali!:J<Io o cndastro de pessoal. 
rcglslmndo a documculac;ão funcional referente ;J nomeaçl'lo, cxoncmçào, 
afastamento. comportamentos c oulros atos adntiJ:islr.lÜ\'OS Inerentes: 

IV - elaborar n folha de pagamento dos servidores do Sistema 
Integrado de AtcnJimcnto ao Cidadão. prorcdcmlo ús inclusões. cxclusOcs ., 
altcmçõcs de vnlorcs rt!ferentc:; a vencimentos c van1.agcns. Oxas c vanáve1s. 
do servidor. ucm como de outros nmnllos c bendl<·los previstos na lcgislaçãu; 

V - expedir declarações r cerliclüc~ rdalivas a direitos funclonills. 
implementar promo\·üc~ c nrogrcssl'les dt· sc~>lclorcs. confom1c lcgl5ln<;~o 
vlgcnlc: 

VI nnnll~nr sob o pontu de \'lsla aclmlnlstratlvo e financeiro 
todas as propostas parn a execu~ào de scrvt\·os por terceiros. sob regime de 
contratos e eonvcnlos: 
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VIl . gnrnnt!r a integridade da infra -cstnllura do Sistema 
lntcgrndo de Atendimento ao Cldadào; 

Vlll · gerenciar c conlrolar. em conjunto com o Diretor Gemi. os 
recursos orçamentarios c llnnnceiros do Sistema Integrado de Atendimento ao 
Cidadão. incluindo a<:ompanham~nto da execução financeira. claboraçúo de 
demonstrativos financeiros consolidados. cxccuç-tto de atividades rclallvas ., 
orçiU\lcnto c processamento dos demonstrativos orçamentúrios c extra· 
orçamentários c acom1'anhamcnto das metas dos convênios existentes: 

IX · ge•·cnciar e controlar os recursos matelials. Onancclros c 
iogisticos neccss:'llios p;lra reallzação das ações dos Projetos Especiais. 

SEÇÃO III 

DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Art . 9° A Assessoria de IJcscnvolvimenlo Institucional realiza as 
atividades de cr;ordcnil\'Üu du planeJamento c orçamcnlo do Sistema In I cgratlo 
de Atendimento ao Cidadão e modernizaçfw ela gestão, com as segulnlcs 
atribuições : 

I - promover. sub orientaç;io do Centro de Gestão da Tecnologia 
da Jnfom1ação do Estado, estudos. pcs<Julsas, avaliações e difusôcs de novas 
tecnologias de hardware c software. propondo cspeclflcaçôes técnicas c 
deflnindo necessidades de alocação de recursos tecnológicos por arca: 

11 • contribuir com a produção de sistemas lnformatizndos c 
solicitar o suporte aos softwares. utilizados pelo Sistema Jnlegrado ele 
Atendimento ao Cidadão. junto ao órgi'lo de inforrnãtlca elo Estado: 

111 • participar da racionalização c da autom:~ção dos processos. 
da inserção ele novas tecnologias. da documentação de sistemas c da 
clabor;wüo de manuais de procedimentos: 

IV - dar supune aos usuã11os c providenciar a manulcn~ào dos 
sistemas lnfonnatizadus; 

V - propur critérios de lmplcmen taç<'lD para auditoria de s lslem::ts 
informatizados c definir mecanismos de controle de qunli<ladc ; 

VI - promover a utilizaç.ào de novos modelos. métodos c té~nicas 
de gcslão, objetivando o aperfeiçoamento da adrnlnlstraç:lo do Sistema 

Integrado de i\tcmlirnento ao Cldadào. buscando n melhoria dn qualidade dos 
serviços prcslados il populnçflo: 

VIl · coordenar a promoção de even tos Internos e or~anizá-los. 
elaborando a:5 c..1preser:taçôe~ ínsliludonais a serem rcnll7..ndns pelo Diretor 
Geral e pelo Coordenatlor. nos diversos eventos; 

VIII · cxccutm·. em conjunto com o órgão central de comunicação 
do GO\·emo ns estratégias de COI1Hllllcaçilo com o. pllbllco interno c externo. 
nsscssorantlo n lnstiluiçáo Junto aos Órgàos de imprensa: 

IX - rinr suporte ndministrnlivo ao Comitê de Desenvolvimento 
111Stituciunal, acompanhando c monllorancto os compromissos nssurnldos por 
seus integrantes: 

X - providenciar previamente a pauta de cada reunião elo Comllc 
de Desenvolvimento Insti tucional. fazendo o sumario executivo rias discussões. 
eslmlurando a ng~nda de compromissos e d;mdo suporte ao Diretor Geral na 
cobrança do cumprli-ncnto dn.s ~çõcs: 

XI - desenvolver programas, coordenar projetos c equipes na 
implementação tlc mclodoioglas. tccnlr.as c ferramentas no aperfeiçoamento 
dos processos. disseminando os conceitos ele gesttto por resultados c a 
apllcaç~o de tecnologias Jnovadoms necessúrias a clictêncla c à cflc:icla da 
administração do Si$tcma: 

XII - propor eslratégias c procedimentos neccssãrlos à otlmlmçào 
dos recursos p(lh!icos. de forma a aleançar niveis mais elevados de cflcll:nclil c 
de cflcácla para o cumprimento de sua missüo e mclhmia dos serviços postos à 
disposição da sociedade; 

XIII - receber c dar encaminhamento às demandas da Ouvldoria 
Geral du Estado. 

SEÇÃO I V 

DA ASSESSORI A JURÍDICA 

Art . 10. A 1\sscssoria Juridica rcnliz<1 a atividade de orientação 
juridicn, com ü S s eguintes atribui<,~Õcs: 

I - assistir ao Diretor Geral c ao Comitê de Desenvolvimento 
Institucional nos assuntos de ordem juridica de Interesse do Sistcm::t Integrado 
de Atendimento ao Cidauão; 

11 - rcvls"r c e.xaminar ProJetos de Lei, Decretos, Convénlos. 
Contratos . Regulamentos. Regimentos e demais atos de Jnlcrcssc do Sistema 
Integrado de Alendlmcnto ao Cidad(w: 

111 · prestar orientação na~ questões judiciais, emitindo pareceres 
c lnfonnações em mal cria juriclica c técnica de interesse do Sistema Integrado 
de Atendimento ao Cidadão. ressalvados aqueles Insclidos na esfera de 
comj,e(ência da Procuradoria Geral do Estado: 

IV - examinar e emllir pnrcc.crcs em matérias de nnturcza jurídica 
solicitadns pelo Diretor Geral. Coordenador c tccnlcos; 

V - pesquisar. orgrmi7...-tr c mnnter atunllzncto o emen tário de 
Leglslaç;)O Federal, Estarlual c Municipal de interesse do Sistema Integrado de 
Atendimento ao CidadJo; 

VI articular-se com os demais órgãos integrantes da 
i\dm!nlstração Pública. objetivando a unifonnidadc da orientação juridlca no 
Govcmo elo Estado; 

VIl - analisar c solicitar aplicação das normas que regulamentam 
atos da admlnlstraçâo pública; 

VJIJ - observar lkimcnte o contido nos paragr;úos 1 •; 2°· '&. '3• do 
art. 2" da Lei Complementar n• 006. de 18 de agosto de I 994. 

SEÇÃO V 

DA COORDENADORIA GERAL DE ATENDIMENTO 

Art . · 11. A Coordenadoria Cera! de Atendimento c rcsponsúvel 
pela Gestão dos serviços prestados pelo Stslcma Integrado de Atendimento ao 
Cidadão crn todas as suas unidades ele atendimento descentralizadas e nas 
ações dos Projetos Especiais. c tem as seguintes atribuições: 

I - elaborar as diretrizes c politJcas de atendimento para as 
unidades do Sistema Integrado de Atendlmelllo ao Cidaclào: 

li - definir parâmetros para avaliaçiio <!e desempenho dos serviços 
prestados pelas unidades de atcndim~ntu do Sistema Integra do de 
Atendimenlu ao CldadJo: 

111 - controlar c acompanhar os serviços prestados à populaçáo 
pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Cidad~o. avaliando seus resultados 
c efetuando ns correções de nHno, 'lllando nt:ccssátio: 

IV - coordenar as consolidações elos rcla!õrios das unidades de 
atendimento rlu Sistema Integrado ele Atendimento no Cirladf10: 

V - acompanhar os trabalhos das unidades de atendimento dando 
o suporte necessário para o bom desempenho de suas funções; 

VI - coordenar o dimensionamento ria capadcladc de atendimento 
fisico c humano das unidades, de acordo com os parámclros previamente 
definidos: 

VIl - arllcular·sc com os órgüos parr.clros visando a melhoria dos 
serviços pres tados pelos me~mos: 

· VIII ·· analisar as dema ndas sociais c avaliar as neccsslclacies de 
Instalação de novos serviços nas unidades r!c atendimento do Sistema 
lnlegrJdo de i\tendimento ao Clrl:ul~o: 

IX- deOnlr o padrão de serviços,, inlorrnaçõcs. gerando subsídios 
para as unidades de attcndimento; -

X- definir o po<irho de funcionamento dos fluxos de trnbalho da~ 
unidades de atendimento c zelar pr.Jo seu Clii11Jll'ilncntu. 

Art. 12. J?azcm parte elo Sistema Integrado de Atcnrilmcnto ao 
Cidadào as scgu inles unidades de atcndtmr.mo descentralizadas: 

I - Unidade de Atendimento de Macapa (Zona Nmtc): 
11 - Unidade de Atendimento rle Santnna: 
111 - Unlclacle de Atendimento de Lnranjal do Jari: 
IV - Unidade ele Atcndtmenlo de Oiapoque. 

CAPITULo ni 

DAS DI SPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13. i\ tmplantnçi\o da~ unidades admlnlslrallvas ocorrerá ele 
fom1a slsteml•lica e planejada para o dcscnv(llvllllento das funçôes basicas rio 
Estado não sofrer soluçflo de continuidade. 

. Art. 14. O Diretor Gcr~l do Si~ tema Integrado de Atendimento ao 
Cidadão cxpcrlin\ os ntos normativos nccc.ssârios :w pleno funcionruncnto das 
unidades do órgào, sujeitos il aprovaç:in do Sccrdúrlo Especial de 
Dcscnvolvlmcnio da Gestào, mediante manilé:st8çilo rb Secretarta de Estado do 
Plnnejmnento. Orçamento c Tesouro. 

Art. 15. Os Cargos ric Direção c Assessoramen to. integrantes da 
cstmtura organizacional du Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão. são 
os conslanlcs do Anexo I deste Decreto. 

Art. 16. A origem dos Cargos de Direção c Assessoramento do 
Sistema Integrado de Atendimento ao Ciclaclüo cs tú especificada no Anexo li 
deste Decreto. 

Art. 17. Os Cargos de Dlrcçi\o c Assessoramento. definidos no 
Anexo I deste Decreto. serúo llvn.:nlcnlc provlclos por nto do Governador do 
Eslado do Amapá . 

Art. 18. O Diretor Geral do Sls..Jcma Integrado de Atendimento ao 
Cidadão sera s uhstltuido, em seu afastamento ou Impedimento. por se1vidor 
por ele indicado, dcvcnrio o subslituto ser dcsigrmdo por alo elo Governador do 
Estado do tunap<i. 

Par<igrafo u mco. Os demais ocupanles rios Cargos de Direçiio 
scriio substituídos, em suas fa ltas ou Impedimentos, por servitfl!rrcs por c!t:s 
Indicados c previamente dcslgnaclos na funna da lcglslaçào especiflca. 

Art . 19. Sucedem ao Sistema Integrado de Atendimento ao 
Cidadão todos os direitos e obrigações. inclusii'C os convênios, acordos, ajustes 
c contratos oriundos da Centrnl ck i\tcndimento il População. 

Art. 20_ A rcspnnsal>llidadc pelu acervo clocumenlal c 
pal•1monial oriundo da Central de Atendimento à População ficará 
transitoriamente na unidade ele origem ate a transferência definlliva c a 
rcorganl7.aç<io da attvldade succrildn. 
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Art. 21 . Os casos omissos neste regulamento serào dlrl!llldos 
pelo Diretor Geral. 

Art. 22. F.:ste Decreto entra em Vigor a partir de sua publicação. 

ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DO 

SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

UNIDADE ORGÂNICA 
-+--:s::::t'-'st""eina Integrado de 

Atendimento ao Cidadão 
c 
o 

CARGO 
Diretor Geral 

·-· 
hefe de Gabinete 
crc;;·lc de Núcleo 

.. 

Gabinete Executivo Assis tente Ad;;:jmlstrallvo 
G~blnete Exec;iilvo Secre tárlo iã)ExccuUvolal 

- Gãbtnete Exccu-:.:u"'v"'o--+::;Moto' rlsta do Diretor Geral 
-Assessor de. --· A5sessõriã"cfe" · 

Desenvolvimento D esenvolvtmcnto 
Institucional 

ssorTécntco Nivélt 
tnsUtuclonal 

Asse 

sessor JÜ.ridtco 

Assessoria de 
Desenvolvimento 

Institucional 
A~scssorta Jurld.""ic-a--+---:As 

f-+-~-=c,..,oo.:.::r~d;::c::::na"'do rla Geral de 
Atendimento 

o Coordenadoria Geral-de 
Atcndhnento I Núcleo de 
Or:ie~~o ao Cidadão -f---;; 
Coordenadoria Geral de G 

Atendimento I Núcleo de 
Monitoramento Controle c 

Avaliação 
-Coordenadoria C'Crãidc 
Atendimento I Núcleo de 

o 

Coordenad-or ___ 

crente de Núclt7ô 

crente-de Núcleo 

ercntc de Núcleo 

lente de Atendimento 
r-~--:II~~P~r~o~Je~to~~Espcclals~-4~-

Coordenadorla Gemi de Assis 
Atendtmen.t'-"o'---1 

Total ------

AHEXOft 

CO DIGO 
cõs- 4 

cos-2-::. 
COS-I 

.. CDI-2 
CDI-2 
CDI-2 
CDS - 2 

·cos- 1 

- e:os=-2-
CDS-2 

COS-I 

CDS-1 

cos ::-1 

CDI-2 

OIIJGEM OOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

SISTEIIAINTEGRADO DE ATENDIIIEHTO AO CIDADÃO 

QUANT. 
OI 

__ 0_1_ 

OI 
04 -
õl 

--~~ OI 

02 --

-o~-

ót-
05 

05 

OI 

·~~ 

39 ·-

..--------- -----,.--,---. ·---------- ·--·------
OUAHT. r--· - ~ 

:: i~ ~~~~ ... -=-.+i--------'--- ·J· ...,:-: ___ ~.:-~======~ 
.,..... '02120 

COS • 1 ASStUOt T fCncc NIVel I !-~~==+=====~~------~ 
1---· ---

COI-2 

COI-2 ,. 

....._ _ _,__ _ ----------_.__~...,.,.=·xo"'--"~'da=:=.;=''-·"'--=161! ~-'""-' .-=?E . o.tt lnctus!IWI 

Pãg. 23 ,;(_ 
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DECRETO N° 0995 DE 31 DE JANEIRO DE 2005 

Regulamenta o artigo 24 da Lei n° 

0811 . de 20 de fevereiro de 2004, 

para organizar a Assessoria Especial do 

Governador e dá outros providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso das 
otribuições que lhe conferem o artigo 119. Incisos VIII c XÀ'V, da 
.Constituição do Estado do Amapá. c tendo em vista o disposto na Lei n" 
0811. de 20 de fevereiro de 2004. 

DECRETA: 

Art. 1 • Fica aprovado o Regulamento do Assessoria Especial 
do Governador. na forma deste Decreto. 

CAPÍTULO I 

DA MISSÃO, COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA ASSESSORIA 
ESPECIAL DO GOVERNADOR 

SEÇÃO I 

DA MISSÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 2° A Assessoria Especial do Governador tem a missão rle 
prestar assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo em assuntos 
técnicos ou temas relevantes nos quais tenha interesse. tendo por 
competência: 

I - auxilior diretamente o Governador em assuntos de naturc1"'1 
parlamentar. lnslitucional c outros de natureza relevante de interesse do 
Estado: · 

11 - executar outras atribuições necessárias ao cumprimento 
de sua missão, nos lermos do regulamento. 

Paragrnfo único. A Assessoria Especial do Governador integra 

o Comitê de Descrwolvlmento das Ações da Governadoria. 

SEÇÃO II 

OA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3° A cslrutur~ o rganlz.:"lcional básica da Asscs!'loria 
EspcciaJ do Govcnw.dor é a seguinte: · 

I - DiREÇÃO SUPERIOR: 

I - Deliberação Singular: 

J. l. Chefe da Assessorio j!:spccial do 
Govcrnr~dor 

li - UNIDi\fE DE ASSESSORAMENTO: 

2 - Assessoria Especial 

Art. 4° A Assessoria Especial do Governador scra dirigida 
pelo Chefe da Assessoria, cujo cargo será provido na f o nua da legisl~ção 
perl!ncntc_ 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO Cl:lEFE DA ASSESSORIA 
ESPECI~L DO GOVERNADOR E DA ASSESSORIA ESPECIAL 

SEÇÃO r 

DO CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR 

Art _ 5° O Chefe da Assessoria Especial do Governador 
desenvolve a atividade de coordenação cstratcgica da unidade, lendo as 
seguintes competências c atribuições, em consonância com o disposto na 
Lei n° 08 tI. de 20 de fevereiro de 2004: 

I - promover a administração geral da unidade em estreita 
obscrvãnciil às disposições non11alivo.:s da udmhl.lstraçõ.o püblicn cslaUunJ: 

11 - exercer a representação política c insUtucionat da 
Assessoria. promovendo contatos e relações com autorldodes c organizações 
de diferentes níveis governamentais e não govemamcntals; 

lll auxiliar o Secretario Especial da Govcmadoria, 
Coordenação Polillca c Institucional elo Estado do Amapá no atendimento 
às solicitações e convocações da Assembléia Legislativa, ás rcqulsiç<ies c 
pedidos de lnfonnação do Poder Judic!:irio: 

IV - promover o atcndhncnto dos convocações p~ril fins de 
inqucrito administrativo: ' ' 

V - prestar assessora menta ao Governador c ao Secretário 
Especial dil Governadoria. Coordenaçào Polittca c ·Inslltuclonal do Estado 
do Amapá, colaborando com o.~ demais gestores públicos em assuntos de 
comP~iência dl!s 'respectivas ;i.re~s; 

VI prpmover c participnr de reuniões ordinárias 
e=:-traorclin[uias. quando convocado: 

Vll - dar posse aos assessores e instalar o processo d isciplinar 
no ãmblto da Asscssorin: 

Vlll - apresentar ao Secretario .Especial da Govcrnadorla. 
Coor(lcnaçào Política e lnsllluclonal do ~stado elo Amapá a programação a 
ser executada pela Assessoria; 

IX - expedir portarias e atos nonnalivos sobre a organlzaçüo 
administrativa da Assessoria. obedecidos os limites ou restrições de atos 
n~miativos supcriOI"es: 

X - definir. de fonna complementar ao disposto neste 
· rcgularilcnto. as atribuições dos Asscsso~es Es peciais Nível li!: 

XI - participar das reuniões do Comité de Desenvolvimento das 
Ações ela Govemadoria; 

XII - deliberar sobre qualqut: r assunto de Interesse da 
Asscssorln c sobre os casos omissos. 

SEÇÃO II 

DA ASSESSORIA ESPECIAL 

Art. 6 ° A Assessoria Especial desenvolve atividades de 
assessoramento nas áreas têcnlca c lnslilucional. auxiliando o Govcn1ador 
nas questões de relevante Interesse do Estado. estando Inserido na sua 
esfera de competência: 

I - o ncon1pn.nhan1cnto e monito ramento das matCrias de 
interesse do Poder Executivo em tram:taço'\o no Assembléia Legislativa c 
Tribunal de Contos do Estado: 

11 - o acompanhamento das matérias de Interesse do Poder 
Executivo no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público: 

111 - o assessoramento nos assuntos que envolvam o 
relacionamento com as Prefeituras Munlc:ipals nos projetos e ações 
govcrnamçntals que exijam o cstapclccimcnlo de parcerias com o Governo 
do Estado: 

IV . a assistência na relação com os õrgftos e entidades do 
Poder Executivo. n<tquclcs projetos ou ações relevantes de cor:ilcr 
lransvcrsal. nas arcas ela gestão. desenvolvimento econômico. infra
cstrutum. desenvolvimento social c defeso social: 

V - a asslstcrwia na organil~tç~o c execução de grandes 
eventos que envolvam a participação de rÚais (!c um órgão ou entidade da 
AUminjsLração Estadual, inclusive aux.ilinndo no cslabclecl.mcnto rlc 
contatos com agentes e autoridoelcs parceira~ do Governo: 

Vl - outros assuntos de relevante Interesse do Estado. a 
critêrio do Governador. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 7° O Chefe do Asscsscnia Especial çlo Governador 
expedira os atos nonnativos ncccss:irios ao p!eno funcloni)mento da 
Assessoria Especial, sujeitos à aprovação do Secretário Especial de 
Desenvolvimento da Gestão. mediante manlfcstaçào <.la Secretaria de Estado 
do Planejamento. Orçamento c Tesouro. 

Art. 8° Os Cargos de Dlreçi10 c Assessoramento. i.ntegranles 
da estrutura organizacional da Assess·Jrla f.spccial do Govcrnodor. s:to os 
constantes do Anexo I deste Decreto. 

Art. 9° A origem dos Cargos de Direção e Asscssor.t}!lcnto da 
Assessoria Especial do Govemador está especificada no Anexo I! deste 
Decreto. 

Art. 10. Os Cargos de Din:çãn c Asscssnra;ncnlo, dcflnidos no 
Anexo I deste Decreto. serão livremente providos por ato do Governador do 
Estado do Amapa. 

Art. 11. 0 Chefe da Assessoria Especial do GOVC!T);ldor sera 
substituído. em seu afastamento ou ill)pedjmcnto. por Asscsspr )'spccial 
Nível 111. d~v~ndo o substituto ser designado por ato do Govemador do 
Estado do Amapa. 

Art. 12. As despesas com a m.anulcnçi).o e o appjo !ogis.Lico a 
Asscssorio _Especial do Governador corrcr;Io á cantil c)o orçª mento do 
Gabinete do Governador. 

Art _ P _ Os casos omjssps ncs~c rcgJ.JiamCt)to scrã.o cjirhnjdos 
pelo Chefe da Assessoria Especial <jo Govcn)'>dor. 

~ 
Art. 

pub)l,eação. 
14- Este Decreto erytm Cn) vigor a partir de sua 

~fiCOp~, 31 
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~NEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA 

ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR 

' ·-· . ·-
NR UNIDADE ORGÂNICA CAR~_Q_. CÓDIGO QUANT. c-·- . 
1 Assessoria Especial do Chefe da Assessoria CDS-4 01 

Governador ···-· -
1.1 Assessoria Especial do Secretário (a) Executivo (a) CDI-2 01 

r--- -·- _C?Qvemador 
1.2 Assessoria Especial do Motorista CDI-2 01 

Governador 1-- -- -----
1.3 Assessoria Especial do Assessor Especial Nfvellll CDS-3 

Governador -
- Total 

~NEXO n 

ORIGEM DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR 

Gabinete Civil 
Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Resultado de UcitaçAo 

Tornada de Preços n• 004/2004-CPUGABI 

Objeto· Contnrtaçlo ele pessoa jurldlca para 
prestaçlo de Mrv1ços concemenlos a grupos de 
atividades de Digitador, Recepcionista, Governanta, 
Garçom, Cozlnhelro(a), Eletr1clata, Servente, 
Artlflc:e, Jardineiro, Pus~ein, Camareira e 
Lavadeira, destinados ao Gabinete Civil, Resid.ncla 
Governamental e Gerência de lntegraçlo • 
Desenvolvimento Municipal. 
Abertura: 2011212004às 16:00 
Resultado: FRACASSADA 

Repetiçao da Tomada de Preços rf' 00412()()4... 

CPI.JGABI 
Abertura: 2410112005 às 09:30 
Filma Adjudicada: 02 - JCA Serviços Especiallz.ados 
Lida 

Macapâ, 31 de janeiro de 2005 

Na~a~L) r Pres~~l 

C!,II'TRO DE APOIO A COORDENAÇ/.0 8r:I'ORIAL 

PORTA R I A 11'' 001/05- CC& 

A Diretora do Centro de Apoio a 
Coordenação Setorial, do Governo do Estado do 
Amapll, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pelo Art. 22, lnc1so VIl , do Decreto n' 
1441 de 02 de junho de 2004. 

COII'SIDERAliDO: 

I - A neceoaidode de compor a 
Comis&.io Es~cial de Uchaçâo - CEt. do Centro de 
Apoio tt Coordenaçlo Setorial - CCS, em decorrincia 

·dp qur determina o Art. SI,§ 4' dn l..e• n' 8.666, de 
22 de junbo de 1993. 

11 - A manutenção de condiçO.o 
doa procedimentos licitatôrios ptttlnentes a ser;iços 
e comoras. no Ombito deete Centro. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Compor a Comissão 
EspeCial de WcitaçAo do Centro de Apoio o 
Coordenação Setorial, ncn termos da Lei n• 
8.666/93, que pnssa o ter a seguinte composição: 

LUCIANA QUINTAS GOUV!.A -
Presidente 

NATALINO DUTRA VIAJIA -
Membro Efeltvo 

EVA LUCIIIAA JARDIM SOARES 
CARVALHO- Membro Suplente 

Art. 2• · Esta Portaria entrará em 
vigor no data de sua publicação. 

CEI'ITRO DE APOIO A COORDBII'AÇÁO 8r:I'ORIAL, 
em Macapá·Ap, 24 de Janeiro de 2005. 

Audito.ria 
Welington de Carvalho Campos 

PORTARIA Nt 003/2005-AUDITORIA 

O AUDITOR GERAL DO ESTADO DO AMAPA, 
nomeado pelo Decreto no 0003 de 01 de janeiro de 
2003, usando d~s atribuições que lhe sDo conferidas 
pelo artigo 23. Inciso IX. do Oecreto(N) n• 5223 de 29 
de Outubro de 1997 · que aprova o Regulamento da 
AuditO<Ia Geral do Estado. 

R E 5O LV E: 

Tornar sem efeito a Portaria n' 001/2005-
AUDITORIA de 11.01.05, publicado no D"rto Oficial 
do Estado do Amilpii n' 3439 de 13 de janeiro de 
2005, que concedeu adiantamento em nome de 
RAIMUNDA EUZABETH DIAS DA SILVA, Agente 
Administrativo. pertencente ao quadro de Pessoal Ativo 

do Ex·T1rítórío red,~a~ do rapá. 
~c ~á·~ d~~iro d(2oo5. _ 

WELINGTON DE CARVAl\o ~~ 
AUDITOII GERAL DO ESTADO 

Policia Militar 

Cel. lindemberg Abel do Nascimento 

t:XTRATO DO DltCL\IOTI:IIMO ADITIVO ... 0 CO)o'TRATO 
h' OJ7,00- PMAP 

09 

12 

INSTRI:MEh7m E PAR1T.~: O F.udo do Amapi, . , • ...,. " ' 
rulid.t Mlluar do Anup;a, como (\umal.21\l~ e lu.lÇI Mn I~ ..: 

Cornérc"-' l.Jd• cur tO Lontr~t•da 

Pck'l rw~n:c lf K\10 Atwnvo. k' P•ttc' l qul idt:uhi~.KJ., ... 
dt6;1.ram • .accft•m c •;u.iítMn. que o irutrumcnh> a..:imJ iUc: uliti~....Jo, 
ltm ;alterado t~s U.iu<tuiJ.~ Primtlra dn S"trJ Tt'rmo Aditi"o c a 
Primtln do Oitavo Ttrn10 ,\dlün '1 u.: JlMSi'lnl A ,. i~nt.JI C:\)1\furm~ 
rediii~)O ah.lt\n, r\.:uuirt.!JI .4.; flc1»:'1" .tqlll 1iO rdcud .. ~ n:~ fo rm.a 
c~'~ 1Ch.1m rcdos:~. c: 4UI.: r.c~lt• ~to c OCó\.\ilio lí~m tvl.&lmc;,t-.: 
r.&hr,c.c1tt' para todb u .:t~Mcqotuc•:t~ de dirt itu. 

CLÁUSUlA I'IUIIUIL\ - »> OBJIITO· 

Jliw ektnad.. e Cb.~b Prhue.it'a do Suto.1'umo t\dil.nu ao 
(\>ntr•U~ rtdUJinâ.J ~ t j"--r.IIJ..J.: de. (\lfte.;(:~fÍOS dç n (1\l,;.:l'loLI C 
'":m.-o) pc!.& ..a:. (qiU.: .:nu t u~). ~uc:b 40 (qu:utn::a; kh>Ul.k.~. u: 
(.do .. ~) '-Jpcni..orc:. t tU t "Jm) Ti~1ucu dt Seguro~nç .. do T::ab:.Hk', 
dlsttibuod.J~ romOfJll(' cM.:J"tlc-ciiJu hO S\• hl Tt;rmu Aditi\tJ, 

Cl..i.tJSrL.A SléG!I.\llA IJA llOfA('.Á(l. >. llU PRI:ÇCJ: 

..k.s ftl1f'tid)l :t C.:liu'oul~ t'rimtlr:l do Oitl\o TtrOIO ,\dilhn ,,., 
Ct'llllllltl qur P-"1"~ • q i.l.abck: .. "Cr !J \llut rtl( r .. ~l Jr RS 4h.l.S.\,I)~ 
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Secretarias de Estado 

Administração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuária 

PORTARIA N° 2228/2004-SUD. 

O SECRETÁRlO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competênoa que lhe foo 
delegada pelos Decretos nos 1.197, de 16/10/92, 0118, de 

""i:.~~ . , ..................... ..... 
!!JWRO. ~ <>Deraoonal de Serw;os DiYefSOS, pelo 



Macapá, 01.02.2005 

PORTARIA N' j 12 12005·SEAO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no tl$0 da 
competêr.cia "'"lho foi delegada pelos Oeaelos rf H97, de 16/10.92.0148. de 
2311l1/S8. lendo em vista o teor do Oficio n' 005f2()(1).CPADA::AISEAD. 

~~ei'!Tent~~rçam~entê!_~ I.~<?.!-!!O 
Jurandil dos sãntos Juarez 

EXTRATO DO 1' TERMO AOITIVO DO 
CONV~NIO N. • 005104· SE?LAN. 

INSTRUMENTO/PARTES: O Governo do Estado do Amapá • 
GEA. como CONCEDENTE, através da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenaçáo Geral e a Fedcraçilo 
Amapaense de Futebol, como CONVE"JENTE. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescida ao valor inicial do 
contrato, prevista na CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA do Termo Princip~ l. a impottancla de RS 
51.150.00 (cinqüenta e um mil cento e cinqüenta reais) •. para 
atender o objeto substanciado na clausula segunda do termo 
principal. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ao despesas referentes ao TERMO 
ADITIVO correrao através da conta de Código: 
15101.2884603.0028 Programa: Apoio a Gestao 
Descentralizada, Açilo: Fomento as Atividades o Eventos 
Realizados por Organizaçoes da Sociedade Civil, Elemento de 
Despesa: 3350-43 - Transferências a Instituições Privadas 
Sem Fins Lucrativos, Fo~te 001. ~ata de Empenho n• 
2004NE0023 t emitida em 1011212004. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ao lormino de prazo explicito no 
TERMO PRINCIPAL DO CONVtNIO N' OOS/04 - SEPLAN, 
fica acrescida a prorrogaçáo de vigência para o pertodo do 
término do respectivo termo até 30 de janeiro de 2005. 

DATA DA ASSINATURA: 10.1 2.2004. 

SIGNATÁRIOS: RUBENS ORLANDO DE MIRANDA PINTO, 
Secretario de Estado do Planejamento c Coordenação Gorai, 
ANTÓNIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, Convenente. 

Saúde 
Uilton José Tavares 

EXTRATO 

TERMO OE TRANSIGÊNCIA 

TERMO DE TRANSIG~NC IA DE QUITAÇÃO DE DEBITO 
ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA 
EQUINÓCIO TURISMO LTDA. 

Pelo prosenle instrumento os :ransigentes. de um lado o 
ESTADO DO AMN'A, Pessoa Jurldica de Direito Püblico 
Interno. inscrito no CGC!MF sob n.' 00.349.577/0001-25, neste 
ato representada por seu Secrel ú io o o Dr. UILTON JOSÉ 
TAVARES, brasileiro, médico, casado, CPF n.• t 16.533.612-04 
e RG n.• 0~5013-AP, residente e domiciliado no munlctpio de 
macap~·AP , doravanto cenominado PRIMEIRO 
TRANSIGENTE e· de outro lado o emprego EQUINÓCIO 
TURISMO LTDA. CNPJ 04.705.611/000 1-96, situada à Av. 
Coaracy Nunes, 224-B, Cenlro, Macapá-AP, neste ato 
representada Pela Sra. Sra. MARIA IVONEIDE OLNEIRA 
CHAGAS, bras i1eir\J, resicJante e domiciliado no Municlpio de 
Macapá, CPF n.• 30585216200 e Cl n.• 237020-SSP-AP, 
neste ato denominado SEGUNDO TRANSIGENTE. tem entre 
si. por juslo e combinado o presenle Termo do T ransigência, 
com o objetivo de resolver deflniliv!mente o débito exislente na 
forma discriffiinada nas Cláusulas seguinles. 

.CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente TERMO DE TRANSIGt::NCIA tem respaldo legal no 
art. 269, 111 do Código de Processo Civil, arts. 840, 84 1, 842. 
843, 844, 847, 849 do Código Civil. Decrelo Esladual 2042195 e 
nas demais disposições legais que lhe forem aplicadas, artigo 
2'. par~g rato únicó, ele art. 55 da lei 8.666/93. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O Presente Termo 
tem por objeto o pagamento das despesas realizados com o 
fornecimento para fomecimenlo de passagens aéreas 
nacklnais rodoviárias destinadas aos pacientes em Tratamento 
Fora do Domicilio, indusive acompanhantes, bem como os 
servidores desta Secretaria, Consultores. Palestrantes. 
Ml\dicos, Especialistas em Perfcias, referente ao e._xcedente do 
contrato n• 005/2004. · 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DÉBITO: O Primeiro 
Transigente e o Segundo Transigente sendo 
respectivamente devedores e credores. resolvem neste ato 
acordar sobre o débito de excedentes no valor total de R$ 
233.391,25 (duzentos e trinta e três mil trezentos e noventa e 
um reais e vinte e cinco centavos), referente ao fornecimento 
de passagens aéreas no mês de Dezembro/2004, conforme 
processos n.•s 38083/04, 39705/04; Notas Fiscais n• 528, 
570. 650, 643. 

CLÁUSULA QUARTA • DAS OBRIGAÇ0ES Do" PRIMEIRO 
TRANSIGENTE: O Primeiro Transigente se obriga a efetuar o 
pagamento do valor citado na Cláusula Terceira deverá ser em 
parcela ünica que correrá pela Fonte 001, Programa de 
Trabalho 10122000120010000 e Elemento de Despe~a 3390-
39 conforme Nota de Empenho 2004NE06381/06544/06381, 
da~endo ser providenciado documento para garantir dota<;ao 
orçamenl âria para o exercido subsequente. 

CLÁUSULA QUINTA • DAS OBRIGAÇ0 ES DO SEGUNDO 
TRANSIGENTE: O Segundo Transigente se obriga, após o 
pagamento dar por quitado o débito em apreço, não podendo 
em hipótese alguma alegar diferenças ou outro qualquer 
documento que possa exigir a divida jâ paga. produz•ndo este 
acordo entre as partes. efeito de coisa julgada conforme dispO e 
o art. 1030 do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PÚBLICAÇÃO: Devera ser 
providenciado, como condição de eficácia, a pubHcaçilo deste 
Termo, em extrato, no Diário Oficial do Eslado, até o quinto dia 
ulil do mês subsequenle ao de sua assinatura, devendo esta 
ocorrer no prazo de 20(vinle) dias, a contar daquela data, 
conforme disposto no par~g rafo primeiro, artigo 6 t , da Lei n• 
8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO : Para propositura de 
qualquer açao. com base nesle Termo. fica eleito o Foro da 
Comarca de Macapá, Estado do Amapá, com exclusM de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Por estarem justos e acordados, assinam este Instrumento 
Legal, em OJ(Irês) vias de igual teor e forma, na presença de 
02(duas) teslemunhas abaixo assinadas. 

Macapá-AP. 22 do dezembro de 2004. 

Ó rgãos Autônomos J 
L-...----

Detran --Wagner Fraga Batista de Jesus 

Portaria n • 017/05- DETRAN/AP 

O Diretor do Departamento &1udual de Tnlrn."ito do 
Amapá- DETRAN-AP .• no uso cl~ suas atribuiçdes legais <pte 
lhe Silo conferida.< pelo decrelo n' 2012 de 16/07/2004. 

Re.solucr: 

Designar a Servidora, LUCI MEIRE S ILVA DO 
NASCDIENTO, GcronJc lle Moclcmi:zaçlio# Código CDS-1, para 
rcspoTUk!r acumulatiuamcnJc pcto CWl.JO comi.s!)'ionado de 

~~~~~:~rl~:·raC:.ó:Jgui0iÍg~;;g:~c~~'g~~: 
em virtude do mesmo se deslocar até a Cid ade de Delo 
1 forizDnJc- M G, a fim de realizar tralamcnto d e Saüde, no 
periodo de 27 de J aueiro a 16 ele F'evereiro de 2005. sem Ôlt.US 

para o Estado. 

Cumpru-se, Regist t't!-se e J"ublique-se. 

Macaprl- AP, 25 de Janeiro de 2005. 

Autarquias Estaduais 

José Florênço Corrêa de Matos 

Pág. 26 

PORTARIA 
N.• 0010/lOUS UP/lJIIU:X ·RURAl' 

O Diretor E•.curivo do INSTITUTO DE DESE:"'VOLVIMENTO 
RURAL DO AMAPÁlRURAP, no uso das otribuiçõcs conferidas 
pelo Dccrclo n.• 0062 de 02 de Jam:iro de 2003. e tendo em visl:l. o 
teor do Mcmor•ndo n.' 079/US.: CATERIRURAP. 

Rl::SOLVE: 

1' • Conceder adiantamento em nome: do 
Servidor Al.ACID SII.VA llA COSTA, ocup:1ntc do cargo de 
T~cnico Agricol3, pcrtc ilccnt.: ao Quldro de Pessoal Civil do Governo 
do Est3do do Amilp~. nos lemlos do inciso I c rv do Arligo,J•. d~ Lei 
n• 0624 de 31 de Outubro de 2001 , regulomentada pelo Dcc..:to n• 
3547 de 14 de Novembro do 2001 . no •·alor de RS 1.000.00 (Um Mil 
Ruis), pilra custcor despesas de pronto pagamento inerente ~ 

necessidade da administraç~o. com aquisiçlo de matcrínl de consumo 
e SCfViço de lcrcciros. paro o GTC tJc rcdra Branca. 

2 ' - O ::~.di::mt::~.mento concedido tlc\•erá ser 
aplicado no prazo m!~imo de 30 (Trinta) dias, a contor da data do 
rcccbimcnlu. 

3' ·A referida despesa deverá ser cmpcnhad:~ na 
Fontr: de: Recursos - (030) - FPF •• rep3SS3dos a estil Aularquiil, 
Programa de Trabalho 16.201 20.122.0020.2001, clemcnlo de despesa 
33.90.30 (Maleriul de Consumo) • imporlânti:t de ns 500,00 
(Quinhentos Re2ls), e'emenlo de despesa 33.90.36 (Outros Servi ços 
d e Terceir os Pessoa Fí:cic:1) a impor1ância de lU 300,00 tTr{'lCUios 
llcais) c dcm:nlu de dcspL'S:I 33.90.39 (Out ros Scnitos d e 
T t rtelro.s l'~noa Jurid lu) a lmporlàncla de RS ~00.00 ( l>P'l.Cntol 
Reais). 

4t • O rcspon s:ta .. ·c\ pelo adiantumen1o Ü \'eril 
api\!Scntar pn:s L.aç-Jo d.: cunlaS, ~.h:vidarn!niC homologadJ pcll) titul;,r 
do Órgão, no pr:~zo mjxinm tk 10 (Dez) di615, il pós o t(nnino do pr011.0 

da. nplicaçio. dctcrmimdo no item 2' desta Portilria. 

PORTAIUA 
N.• 00 1112005 UP/DIRéX · IWRAP 

O Diretor E.'<cuth·o do 11\STITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 00 A;\t .o\P,VkUHAI•, no uso das atribuições conferidas 
pelo Occrelo n.' 0062 d e 02 de J:Jnciro d~.: 2003, c IC!ldo em vista () 
u:or do Memorando n.' 080105- CATERIRURAP. 

~F.SOLVf.: 

l a • Conceder adi:lnt3mcntu em nome do 
Servidor CARLOS ALIIF.RTO DA COSTA, ocupante do corgo de 
Têcnico Agrico\3, pcrlcnccntc ao Quildro de r ess031 Civil do Go.,.·cmo 
do cx~terri tório Feder<~! do Anupá, nos termos do inciso 1 c IV do 
Artigo ] •, d3 Lei n• 0624 de 31 de Outuhro de 2001 , regulament:1d1 
pelo Decreto n· 3541 de 14 de 1\ovembro de 2001. no v:~.Jor de ns 
1.000,00 (Um Mil Ruh), p:1ra ~us tc::~r di!Spcsas de pronto pagamento 
Inerente :l nec~..-ssidade da administroç.b.o, ~.:om ~quisiç3o de material de 
consumo c serviço de terceiros. plr:l u GTC de Ferrcir.J Gomes. 

2' • O :uH:~ n t:J:mento conecditlo dC\'Ct;Í ser 
aplicado no prJzo nilxillln de 30 (Tfint:l) dins. o. contar d<~ data du 
reccbinx:n tl). 

J• · A rdcridl despesa dt:vcr.i ser cmpcnlu da n:'l 

Fonte de Rccmsos - (OJO) - FPE, repilSSJdos :~. ~)1:.1 Autarq u1J, 
Progtonu de Trabalhl 16.!0 I 20.122.0020.2001, elemento de ti!!~pc~:l 
33.90.30 (l\1:at eri al d t Co11su mo) a import!lncia t.lt n.s soo,oo 
(Quinhentos lt~:ais), elemento de despc:sil JJ.90.3ó (Outros Servl\'OS 
de Terceiros f cssoo Fi>ic• ) a imporCância ~c RS 300,00 (Trczonlns 
lteals) c clcnlcrlto de despesa 33.90.39 (Outros Srllliços c1 c 
Terceir o:t: l' cu:oa Juddlca) a lmporliincia de RS 200,00 (L>uztn tos 
Reais). 

4' • O rcsponsi~t·cJ pelo adi:~nt3mcnto dcvcr.1 
3prescnlar prestaç~ o de contJs, dc:vidamcnte homologad:l pelo titul:u 
do Órg;jn,m) prJzu mtl :<imo dl! lO (Dez) dias, :~pós o término do prazo 
da aplicaç~o. deterrrÂnutlu no item:!' d c:st.l PortariJ. 

25 de Ja Tie iro de 2~5. 

PORT MIA f/1 
N." 001212005 UP/DIRf!X - lWIV\P 

O Din:tor Exccuti"o do l i\'ST ITIITO IJ F: DESENVOL VIM ENTO 
HUilAJ. 00 ,.\~1 AI';\tRURAP, no uso d:~s :uribuiçõcs l'tlnf&: r&d:J.$ 
pelo Dccrclo n.' ü062 de 02 tle Janeiro de 2003. c tendo em .,.·istn o 
teo r do Mcn'M'lr.uu1o n," 08 1/05 - CATf.R/ RURA P. 

RESOL VE: 

I ' ~ Cont:cdc:r adiant::~.mcnto em n OITI( do 
Servidor C ENINELSOK CASTELO TOURINHO, ocupante do 
cargo de Técnico Agrlco1a, pertencente ao Qu.:.dro de Pc:sso:a.1 Civil dl) 
Governo do Estado do Am:!pà, nO! te rmos do inciso I e rv do Artigo 
3', da Lei n• OG24 de ) I de Outubro de 2001. regulamcnlada pelo 
Decreto n• ) 547 de 14 d< Novembro de 2001 , no valor de RS 800,00 
(Oiroceruos Ruh), ~r::1. custt:-lr dtSp:!'S:lS de pron1o p:~g:mle nlo 

inerente i necessidade d:. administrtlção, com aq u isi~o de nu teri al de 
consumo e S"crviço de l~o-rccirus , para o GTC de Se~ do N:~vio. 

2• • O Jdi:uuamento concedido dc\•cci ser 
apl icado no pr:u:o núximo de 30 ( rrinta) dia.s, a contor da data do 
recebil!'cnlo. 



Macapá, 01 .02.2005 

J' . A 1<fmda dcspeso dC\ <ri ser emponbada na 
fonle de Recursos -{030) - fPE. rep:wados a Ull Auo:uqu•a. 
Pro~ma de Trabalho 16.201 20.111.0020.2101. elcmcniO<k despesa 
JJ,fO.JO (\lotoriol dr COIUUO>O) • importõneb dr RS 400,00 
(Quotrocrolos Rrob). etm-cnto de dupesa 3J.90.J6 (Outros 
Srn~r de Trredror Ptssoo Fbka)o lmportinda dr RS 151J,OO 
(Duuntoo • ClnqOtoto Rub) e elemeniO de despesa .13.90.39 
(O~at ros Suvlços dt Tuc.rirot Pf'UOI J nfdlu) a lmportinda de 
RS 1511,00 (C<nlo r Cloqarnto Roalo). 

4' • O orsponsivcl pc:lo IUiiontomcuto dever~ 
apnscnlar prcstaç3o de cor:!;.\, dc:vui~.mentc: homolopda pelo utul•r 
do O.cJo, no pu1o !Numo tk lO (Dtz) dias, •pó• llttnnu-o do prazo 
do aphcoÇ"io, deu:munado no uem l" de.to Poruri>. 

PORTARIA 
N '001 )1200S l~PIDIREX • RURAP 

O DuetO< Exccull>O do l;oiSTITt lO DE DEl> E~> VOl VI.\IE:-ITO 
llllRAl DO AMAPÁIRURAP. no uso da> otnbu1~ <onferidu 
pelo Dccnto n • 0062 de 02 dt Janctro de 2003, c tendo em \ÍSta o 
t<O<do Mcmoraodo n' 032.105- CATERil!URAP. 

RESOLVE: 

t• - ~kr adianu~to nn nome do 
Scrv•dO< JOSt AI. VES DE liMA l'iETO, ocup>nll: do cargo de 
Engenheiro Agnlnomo, pc:neru:enoe ao Quadto de Ptucal C"·1l do 
Go>cmo do t.todo do A""~· nos ltmlOS do 1nc1"' I e IV do Mogo 
3'. da ~~ n' 0624 de 3 I ele Oulubro de 2001, rcgulamcnoodo pclu 
Det•<to n' JS47 do 14 de Na>embmde 2001,no.alorde RS 1.000,00 
(Um ;\til R11h). p:ar:a custCJt d\:spcsas de: pronto pag:;amcnto merente 
i necess1d:>de do adtn~nos~lo, com oquiSiçJo ele maleriol de 
consumo c ICfVIÇO de teTCCifOS, p111<1 o are de Pono Grande 

r . O adianta.mr:ntn con«d1do dc,·m Kf 

oplic:odo no prazo mixi~m d< JO (Tnnll) dias, a cono"' da dOia do 
recebimento. 

J• . A refcnd.a despesa dt"o-aã ser c.:mpmhada n2 
fool< de Recursos -(030) - FPE, T<p....,dos a <Sta Auto~quia, 
P•ocramo de T~aholho 16.201 20.121.0020.1001. elemento d' dupc:s1 
33.90.30 (Molrrial dt Consumo) o lmportioclo dr lU 500.00 
(Qulohtntos Reols), elemenU> de de. pesa 33.90.36 (Ou1ros Srr• I(OS 
de Trrttiros PnJOa Fblu) alntportiDtia dr RS lO<I.OO (Trt:unto' 
Ruis) c elemento de de>pc:ss 33.90.39 (Outros Stnlços de 
Trrtrlrot: Pusoa Juridka) a lmponlnrl• d• lU 200,00 (OuuntoJ 
Re.ais). 

4• • O TC$ponthcl pelo ad1an11mento Llcvm'l 
ap..,.entar P""L>ç!o de cootu, d"'Jdamcnt< hc11rulopda pc:lo oioolar 
du Órglo. no prazo miXImo de 10 (Oc.oz) doas. opós o o~rmtno dn prtlo 

da apheaçlo. dctmmn:ldo no itern 2• drstJ Porun~ 

PORTARIA 
N'0014/2005 UPiDIREX • RURAP 

O D1retor Exccull•o do I"STITliT<l DE DESF.I\VOLVIMENTO 
Rl RAI . 00 A~IAPÁIKURA,. no u)O tb5 luibu•çOn cmfaidas 
pelo Dccre10 n • 0062 de 02 de hn~1ro de 2003, c U."1ldn rm \Ut3 n 
lC<1< do Memo<1ndo n • 06RI05- CAT[RIRliRAP 

RESOLVE: 

t• . Conceder ad1antamtnto em nume 6o 
Semdor JOADSO~ RODRIGUES DA SILVA, ocupanoe do e>Ti!O 
de: T<!c:•uco Agricol>. pc:ncnccnle oo Quaoro de Pesso:al CIVil do 
Go"tmo du f:.sbdo do Amapa, nos tcnr~s do mctso I ~: IV do Artigo 
)',da let n' 0624 dt 31 de: Outubro de 2001, ~<gulamenlod>p<lo 
Deercoo n' lS47 de 14 ele No>emb•odc 2001. no valor de ltS 1.000.00 
(Um '111 Rc:ab), para custear tlnpcY.' de pronto papmento merentc 
A 1\CCeSSid;ade da adm1n11Cr~Jo, com aquts~1o de m:nerial de 
con:..umo c SCI"\'IÇO de kr«nos. pm o GlC de. L. do .hn. 

t• . O adi•ntatnc:rnu ~unccdldo de~ra ser 
aphado no prv.o mix1mo de )0 (Tnnta) dtas. 1 conur da data do 
reeebtmmto. 

3•. A n::rmcb despesa de, era k'T anpcnhada na 
Fonte de RecurSOS (001) - FPF., I"Cfl!l'iudO$ a est:~ Autarquia, 
f>rosroma de Trob.>lho 16.201 20.1 22.0020.1001, elemcnU> <k derpe$> 
33.90.30 (\htrrl1l dt Consumo) o lmporoin<ia dt RS 500,00 
(Quinhtntos Ruis), dcmmto ele dn'JIC>O 33.90.36 (Outro> Sei'\I(OS 
d• Ttr<tirot P<>soa Flslca) olmportln<lo de RS 300.00 (Trttrntos 
Ruis) e elemenlo de desposa J3.90.39 (Outros Sm i (OS de 
ftr<rlros Peuoa Jurfdin) • lmportilnda dr RS 200.00 (Duuotos 
Reais). 

4• • O rcspollSà\c:l pelo ~tantamento dc"m 
oprcsenllll' p~<st.<;lo de tOI1131, dt'ld>mmlc hom.,log;uj> pc:lo utubr 
do OTJ!Io, no prazo ntn11m dr 10 (Dez) d11s, •pó• o oammo do pr:oto 
cb apltelçlo, dctcrmuudo r.o nem 2• dQt;a POC"Una 

JOS 

(DIÂRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
1-1 • OOUilOOS UP/DIREX • RURAP 

O Dueoor Execuu'u do I~STrTl.TO DE DF$E~VOLVIMEI''TO 
RURAL DO AMAPÁIRLKAP, no uso das ambu•11lcs <'"''':''du 
pelo [)ccrt'to n • 0062 de 02 de J~neiro 4t 2003. e 1cntlu.,cm VtStD o 
lC<l<do Mcmorondo n.'06910l-CATF.R>'RCRAP 

RtSOI VE: 

t• . Conceder adlantamtnlo em nome: do 
SetvidO< A'ITÓ:OOIO CORRtA DA CRUZ, ocupante do cargo de 
Técnico Apicola, pcrtenc.cnlc ao Quadro de Pc•soal Ctvd do c;;ovcm~ 
do ESIOdo do Amapi, nos tcmlOS do mciSo I< IV do ""'SO 3 • do ~ 
0 • 0624 de ) 1 de Outubro de 2001, •egul.lmenuda pelo Decrelo n 
JS47 ele 14 de No•cmbro ~e 2001, no "'I"' de RS 1.000.00 (l'm Mil 
RralJ), par.l custear dcsP'CUs de pronto pasanltnto mcrcnte A 
necessidade d3 odnunutraçJo. com aquls1çlo de tn:1tco~1 de consumo 
c semÇ<J de lcree•ros, p>10 o GK ele MWF" 

1• • O adtantamcn\0 conccdalo dC\tn str 
aplicado no prazo ,.-o,.., ele 30 (Trmo.) d1as. a eoolor d• dat> do 

recebum:nto. 
3'. A ~<fenda d<-'f'C» ~cvcri ler cmpcnhad• na 

Fonle de Recursos -(001) - t'I'E, n:passados • rs12 1\uoarqu~>, 
Programa de Tn~b31ho 16.201 20.121.0010.2001, cl<mcnoo de despesa 
33.90.30 (\talrr1al dr Consumo) • importh<la de RS 500,00 
(Quinhentos Ruis). elcmc:nto cl< dt>pesa33.90.J6 (Oulroslir,...,lços 
dt Terulros Pe:uoa F bica) • lmporCincla ~t RS JOO,OO (Tnztntos 
1trals) c clemcnoo de d.,pc:so 33.90.39 (Oulre> StrTi(OI dr 
Ttrttiros Pcuoa J urtdica) a lmporcincJa de R$100.00 (Ou.untos 
Ruis) .• 

.c• - O re.SpollS<.l\·cl pckl ;~d1anuunenw dt\Cfi 
1presenw prntaç.Ao de contas, ck"·idamcnte homologada peJo Utubr 
do Õt&Jo, no pram !Na uno de lO (Dct) d"'· após o oenmno do prazo 
do aplu::t.ç~o. dcu:rminudo no ttem 2* desta Pon:rn:a. 

POIITARIA 
I'' 001612005 IJPII)IRt;X ·RURAl' 

O O.rtiOr Exe.:ul"1l elo 11\STITUTO DE U!:SE:>VOI.VIME'jTO 
RURAL DO ,\~I .. PÁ/KlKAP, no uso doJ olnbu•çôc:< cunr,'Tidas 
pdo Dcc~to n.• 0062 de 02 l.lc: JlnCU'U de 2003, c tendo em vista o 
ocor do Mcmo<1ndo n '079/0S Ct\ TFRI'RURAP. 

RESOlVE: 

1• • Conceder .;a.dtantamcnto em nome do 
Servidor A'iTÔ1'10 M.":.~ DA ~llVA, ooupante do cuso de 
Tocnoco Agrlcob, pc:rttnccnl< ao Quad1o de Pessool C1v1l do Governo 
do Ertodo llu AINpo, MS ltmlOS do IIICISO I e IV do Ar11go )',do U:1 
n• 0624 de )I de Outubro de 2001. rtgulamcntad:~ pclu Decn:to n• 
3547 de 14 de Novembro de 2001. oo »lor ck RS 800,00 (01toerntos 
Rui~). p;u;;a custear dc:spc:s.3.5 de pronto ~g:amcn to Jnercntc: i 
necessidade da administn.çAo, corn aqu1iitçlo de ma'erl.ll de consumo 
e ..,..;ço de lrrt<II'OO, pora. G rr de Ág"" Branco 

z• · 0 ;ult;~nU.menlO conctd1d0 dc"·Cf6 ler 
•phcodo oo pram ~ .. mude 30 Cfnnta) dtas, a con11r do dm do 
recebunento. 

3• ·A referida despes> cle>erí ...-empenhada no 
Fonl< de Rocursos -(001) - FPE, •ep••"'~"' • esta Auwqu~> , 
ProgmN ~e Tr•b•lho 16.20 I 20.11l.OOl0.2001, clc:mcnlo de dc:.pc:sa 
33.90.30 (MOirrial dr Consumo! o lmportincll dt lU ~00.00 
(Quotrottntol Rub). ckm.'tlk.l de: l.k.'tpc~a .33.90.36 (Outro' 
Scniços dt Trrnlros Ptuoa fbln) • Importância dr R$ lSO.OO 
{Duttn1o.s ~ Cinqütnta Htai\) c elemento de despeSI 33.90.39 
(Outros Seni(OJ d e Teruiros Ptnoa Jurfdlta) 1 lmpor1iacia de 
RS tso,oo (Cento c Ci•qiiuLa Knb). 

4' • O rcsponsi•tl pck> 2doont1monto deveri 
aJ'If'tStnlõlr prt:)llçlo de tontu. dC'o 1da~ntc homol~d; S)('lo htubr 
do Ór&Jo, no pmo "'"'mo de lO (De1) d>:u, apcls o tenm•no do prazo 
da tphc:aç3o, dclc:ml\n~dcJ no ltrot r d 1-'uru.n:a 

PORTARIA 
:-; • 0017nCJOS UPIDIRD< • RLRAP 

O O.~etor Extcullvo do 1:-iSTITl'TO DE DESF-'\1\'0I.VI\IEI'TO 
RURAl. DO A\IAPÁIRUK.~I', nu 100 du •tnbu1Çôes conrcridos 
pelo Deercoo n • 0062 do 02 <k Janeiro de 2003, e tendo em •uta o 
teor do Memorandon •owos CATF.RiRIJRAP 

RESOLVE: 

1• • Conçtdn "'dlant.,mc:nhl em nome do 
Scno1dor JOSt MARIA PAI\H>JA V,\2., a<upanlt do <1rgo de 
TécniCO Acrfcola, pe:ncncenlt ao Q\12dro ~ PcStOôll C'1vtl ôn Governo 
do F.sl>do do Amopa, nos tcnno< do •oc•so I e fV do An.gn 3", do ~~ 
n' 0624 de 31 de Ououbro ~t 2001, rtgubmcnoad> pelo llcçrrto n' 
3547 de: 14 de No•embru <k 2001, no >olor de ltS 1.000.00 (Um Mil 
Rnb), para t'Llsttar despe:su de pronto pag2~\0 U\c:mJic i 
netC$Sidilde da WmlOISU.Ç~. com 2qu•stçlo 4-lc modcttll de contumo 
c scn- •ÇO de: t.crccuos. pua o c., K de MaucJI 

2• • 0 11diantamen1u COnGcd tdo dC't'cri ser 
aptic.3.do no pruo min,imo de 30 (Tnnb) dw. a contlr de data do 
recebJnl(J1to. 

3' ·A ,.rendo despesa de>eri ser <111l<nh:ldo n> 
Fonte de Recursos (030) - FPt:, "P"sadus o e>la Auurqu1a. 
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f'nlsrama de Trabalho 16.201 20.1l1.0020.200 I, elcmcniO de de<pc:s• 
JJ.90.JO ~hteriol dr Coosumo) • lmportiocla dt RS 5110,00 
(Qulnhnto> Ruh). elemc:noo de ele>pc:n 33.90.36 (Outros St1"1(os 
dt Trrctlros Peuoa fitlta) J lmportiacia de RS 300,00 (Trc::re:ntos 
Rrm) e elen1en1o ele d"pc:sa JJ.90.J9 (Outros St,...,lços de 
Ttrcc:lros PHSOa Jufldica) a haportlacla dt RS 200.00 (Daunlos 
Ruis). 

4• • O rcsponsâ\-el pelo ad11nbmtnto dc\'tri 
•prcs.mtar prnt.IÇ'lo de c::ontJs. dc\;damane homolog;xb pelo tuular 
do ÓrgJo, nu pr.a1o n\i<tnno de: lO (Ou) dtu. :~pós o lérmmo do pruo 
dl.1phc.:1çlo. dctcm\lnldo no tlc:m }41 desta Pon.cna 

J OSt 

PORTARIA 
N.'00111!200S UP/DIREX • RURAP 

0 01n:10r E-.cuu>o du 1NST1TIITO llE DESENVOL VIME,'TO 
Rt.RAL DO A~IAPÁ/RtRAP. no uso das aonbu•çi\es confenolu 
pelo ()cento n • ~2 de 02 1.1~ bne.uo de 2003, c ccndo em 'ISlõl. n 
ocor du \ien-<><ando n '072/0S CATFRil!LRAr 

RLSOlVE: 

t • • ConccOO adnmtamcnto c.m nome do 
Seno1d0< A 'ITÔ'iiO ALVES ME:-õDES, ocuponte do corgo de: 
Técmco Agricol~. pcncncente :ao Qu~dro de Pc~ll C r vil do Governo 
do Est:uJo do Amlp.l. flOILcnnos do mctso I c IV do Artigo Y. da l.e1 
n' 0624 de 31 <k Ououb1o de 2001, T<gulamenuda pc:lo Deercoo n' 
3547 de 1: c!< No•tmhro de 2001, no ,.,lar dt RS 1.000,00 (Um Mil 
Ruis), p:ar.~ cu~tcar dcspeSJs de pronto p;gatTICI\tn inerente: ~ 

nC"CCutdadt da admiT'!I'>trftÇJo, cnm o.q"ustç5o de rnJtLT131 de consumo 
c S(f".IÇO de tcrceuo,. p:sn o GT(' dt ~:lnbna 

r · Q 3dtanbmentu CC\Ocet!tdU dt'\-C~ ser 
apllc3dO no prvo m!lxtmo '-'c JO (rnnLa) d;;u, a conW da daa do 
rca::btn'ICntil. 

3• • A rcferid:l despes:~. dc,m ser cmp<nhada n• 
Fonl< de Recursos ·(030) - FPE. rep.modos a <>11 AulllqUia, 
Programa de Tnb•lho 16.201 20.122.0020 2001. elcmt11k\ de despesa 
JJ.90.JO (Mattrlal d< Coo,.mo) • lmportincia dt RS 500,00 
(QuinhenlO\ Rtait.), elemento de despesa 33.90-16 (Ourros Su"l(•-' 
de Ttrn-i ros Pessoa fíJIU) a lmportãacla de HS JOO.OO (frezcntos 
Ruis) e elemento de dt>pc:sa 33.90.39 (Outros Senlços de 
Tcrcc:iro~ Pasoa J ur ídica) a hnportlncia dt RS 200,00 (Du.unlo1 
Ruis). 

4• • O n:spomivcl pelo •'-'iantamcnto deveri 
op~t:~cno:n pcestaçlo de cooas. devidament< homologo~• pelo uoulu 
do Órglo, no pro>o mi1lmo de 1 O (Dez) d1u, >pó. o ttrmmo do pr:ozo 
d:a aplioçlo. ckh •. '11T11nldo no ilc:m 2• dcst• Portana 

r ORTARIA 
1'1' 00191200S t.:Pm:tu:X • 'llURAP 

O DITtiOI F.xtcutl\u do ~~~TITl.TO DF. llf.SI.M OI \ 1\tf'\IT() 
Rt.RAL llO A \IAI',VRURAP. r.o uso du atribu•çO<s eonfcudas 
pelo Dccre\0 n • ~2 de 02 de J.lne'm d( 200'. c ~tn..Su crn , t$131 ,) 

ltor du Memor>ndu n.• unos- lA rtRI'RUKAP. 

RCiOL\ E: 

1• Conc.xla adi3nramento em nome dn 
S..-1dO< ALF..lCA'DRr. DA CONCEIÇÃO ('ARVALIIO, 
ocup""l< do C:ITJ!O de b\g01hciro Agrllncfoo, pc:f1•'!1Call< ao Quod10 
de Pcuo.al C1\-1l do Go"emo do E.ludo do Ar'l'lApii, nos tc.Jl'nOS do 
mci>o I e IV do Amto 3', do~~ n' 0624 de li de Ououbm ,le 2001, 
rcgulamcnl3di1 pelo Dt:cn:to n•J547 de 14 de No'rcmbro de 2001, no 
valor de RS 1.000,00 (l"m \111 Ruis), p:uo custtar dcs~"""' ~< 
pronto tu.pmmtu mt:n:ntt: t nt.:cc:iiidadc da admJnJStra.;1o. com 
aqUiailÇIO dt ma:mal de COO)l.IIT'IO c ser. i< o de terccn~. pm o GT(' 
de Cuuas, 

r o ldltnt.:unento cnnccdido deverá \ef 

oplic>do no pr:o<o nW.1mo ~e 30 (Tnnta) d'"· • conl.lr da data do 
recebimento 

)• ·A rcfmda desptsa de" cri w empenhad;~ n:a 
Fonte de Rl"CUI"$M (001) - FPE. rcpa»adru. a nta Autarquta, 
P1ogr>n11 de Trabalho 16.201 20.122.0020.l001,tlemtnloded<SJ>CS2 
33.90.30 (\tl ttrlll de Consumo) • lmportlncll dr RS 500,00 
(Quinhentos 1\nis). ckm:nto de d<-spc:>a 33.90J6 (Ouoros Sen·l(os 
de Tfrtciros l'tno• fislu) a imperdocla de RS 300,00 (Trtunros 
Rc1iJ) e elemento de despe~:~~ 33.90.39 (Oulro' Sen iças de 
TrruiroJ Pt-uoa Jundica) 1 lmportincia dt JU 2110.00 (Duzcncos 
Ruis). 

-'" • () rc~põns;i\cl pelo adiantamento dc'rt.:fâ 
apn;scntar prcsu,Jo de contas, dc\ldamentc homologada pelo htular 
do Orv,Ao. nu rralo rT\inlmo de lO (llct) dru, ôipclS o 1C:nmno du prnn 
da apllca~lo. deter nu,, Ido no ucm tt Ponana 



Macapá, 01.02.2005 

PORTARIA 
N." 002012005 UPIDIREX • RURAl' 

O Diretor Executivo do INSTITUTO Dt: DESEI\VOLVIMENTO 
RliRAL DO AMAPAIIWRAI', no uso das atribuições conferidos 
pelo Decn.:lo n.0 0062 de 02 de Janeiro de 2003, c l~;ndo em vista o 
teor do Mcnmr3ndo n.• 071/05 - CATE!iJRURAP. 

RESOLVI:: 

1" - Conceder adi:mt::tmcnto em nome do 
Servidor MARCELO ~'EVES MlRANDA, -ocupante do c~rgo de 
Técnico Agricola, pertencente all Q uadro de: Pcsso:~l Civil dn Govcmo 
'do 8tad'J do Amapã, nos termos do inc:so t r: IV do Artigo 3". d~ Lei 
n" 0624 rle J l de Oulubro de 2001. regulamentada p~.!lo DccrdO 11° 

3547 de \4 de Novemhrod' 2001, nn valord' llS 1.000,00 (Um Mil 
Reais), para custear dcspc:ias d(' pronto pagamento inercnh: h 
ncccssidudc da administmç3n, com aquis ição de: nutcrial de consumo 
c scl"\o·iço de terceiros, para o GTC dt; Mac:~.pá. 

2'" • O :uli!!.ntamcnto concr.:ditlo dever:\ ser 
;~;fJ\ic<~odo no prazo miximo de 30 (Tri r.t:l) dias, a contar da data do 
recebimento. 

3°. A rd'críd:a dcspest\ deverâ ser empenhada na 
Fonte de Recursos -{001) - FPE, repassados a est;t Aularquia, 
Program<~ de Tr:1balhq 16.201 20. 122.0020.~001. elemento de desnes;:a 
)).90.JO (Material de Con~umo) i importftnci~ dt: HS 500,00 
(Quinhentos Reais), elementn de dc~pcsa 33.90.36 (Outros Senriços 
de Tcrcc-iros Pessoa rfsica) R importiucia de RS 300,00 (Trczentoç 
Rc2ls) e r::\emen to de despc:o:;a 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurltlin) a importir1c\a de RS 200.00 (Du7.cntos 
nenjs). 

4• . O responsãvel pelo ad i::unamemo c.h:vcri 
apresentar prcstaç~o de contas , dc\·idammtr.: hotnologada pelo tilubr 
do Órgolo, no prazo mâx.imo de lO (Dez) dias, após_ o t~m1ino do prazo 
da õlplicsçao. determinado no item 2° desla Portaria . 

PORTARIA 
N." 00Zi n005 Ul'iOIREX • RURAP 

0 Diretor Executivo do INSTITUTO DE lJESENVOLVIME~'TO 
H.VRAL DO A,'\1APÁJRURAP, nu us.l das atribu ições con (~rit.b s 
pdn Decreto n.• 0 062 de 02 de J:meíro de 200), c tendo em vista o 
teor do Mcmor>ndo n.• 076/05- CATERIRURAP. 

IU:SOLVE: 

t • • Conceder ad itml;l.mcn tu em nome do 
Servidor F.RASMO 1\·tACIIADO :\1 I::~DOT\'ÇA1 ocup~mte do cargo 
de Técnico Agri col:~., pertenrenlc ao Qujdro de l)cssoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá, nos tcnnns do inciso I c IV do Artigo 
J•, cJâ Lei n" U624 de 31 de Oututlro de 2001 , rcgulamcntacla pelo 
Decreto n• 1547 de 14 de 1\ov,mbrudd OO\, no volor de RS 1.000,00 
(Um Mil Ruis), para eusle:ar r3cspesõls de pronto p:1g;uncn to ine:n:ntc.: 
à mcessidadc da admini str.\Ç~O. corr aqvisiç!l.o dl! material de 
consumo e serviço de h:rtl!ir\)S, para o GTC de R:~.iliquc. 

2" • O adiantan:coto concedido deverá :-;cr 
aplicado no prazo mbimo de )0 (Trinta) llias. a contar da dati'l do 
recehml<:nto. 

3° . A re(erida dcspcsJ tkYcrã ser c1npcnhad~ na 
fo(mte de Recursos -{001) - FPE, repassados J e:stJ Autarquia, 
Program:a de Tr:~b alho 16.201 20.122.0020.2001 . elemento de c.lespcS:J 
33.90.30 (M:atcrlal de Consumo) a imror tã ncia de RS 500,00 

· (Quinht:nlos Re-ais), elemento de despesa 33.90.36 (Oulros StPdço.s 
de Tcretlros Pessua Física) a l mport~llcla de RS 300,00 (Trc:c.cntos 
Reais) e elemento l!c despesa 33.90.39 (Outros Scn:lços de 
Terceiros Pe~soa Jurídica} 11 lmporliinda de n.s 200,00 (Duzentos 
Reols). 

4' · O rt:spunsávd pelo ::u.liu.nlamento deverá 
apresentar prestaç~o de contas. liev id:m1enk homolog3d3. pdo titular 
do Órg1)o, no pr.~zo miximo dt: 1 O (Dez) di:~ s, após o têrmino do prJ7n 
da nplicnção. detem1in:ldo nu ilem 2• ,,h:~t.:l Portaria. 

POilTAHIA 
N." 002212005 UPIDIREX ·R liRA!' 

· O Diretor Exc.euti vo do Jl'ISTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
R!IRAI. DO AMAPÁ!Rtll!AI', no uso dos atrih"içõcs conferidos 
pelo Decreto n." 0062 di.: 02 de Janeiro dl" 2003, c tt:ndo em v1sta o 
teor do P1.·1cmor.:mdo n.0 078/05 - CATER/RURAP. 

RESOLVE: 

t• - Conced ~r :~d ian tamcnto em nornc do 
.Ser'\'idor RAJMUNDO l>ALTO:"\ MAI.HEIROS, ocupJ.nte d'' cargo 
de: Agetlte de Atividades Agropccoãria, penc: nccnle ao Qundro de 
Pessoal Clv il do Governo do ex-TciTilório Federal do Amap6, nos 
tcnnos do inciso l e: IV do Art igo 3•, da Lei 11° 0624 de J I Uc Outubro 
lle 200 1, n:gulamcntada pelo Dcc.n;JO n• 3;47 de 14 de No-.·cmbro de 
200 I, no \1.3.lor de RS 800,00 (Oitocentos Reais). para custcnr 
d~spcs:as ' de pronlo pagamcn1 o inm::nte à nccessidJ.dc da 
ndministr.Jçãu, com :~.quisiçào de m.:~lc:ial de c tm:mm~ c serviço de 
tercein:Js , para o GTC de lt:mhal. 

r - O atlianünu:nto concedido dcwrá ser 
aplicado ilo prazo m:iximo de 30 (Trinta) dias, a conbr d :.. data do 
recebimento. 

J• · A re ferida dc~pesa dever:i ser cmJX:nhada na 
Fonte d e: R\.~ ursos :..(030) '":"' FPF., rcpass:~.dos a c~ ta Autarquia, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Programa de Trabalho 16.201 20.122.0020.2001. elemento de dc sp~;:.~ a 
33.90.30 (M•tcrial de Consumo) a lrnporlân<io de RS 400,00 
(Quatrocentos Reais), elemento de despesa 33.90..36 (Outro.~ 
Serviços de Terceiros l)essoa Física) u importância de RS 250,00 
(Duuntos e Cinqtlcnta Reais} c elemento de despesa 33.90.39 
{Outro.!i Serviços de Terceiros Pcsson. Jurídica) 11 lmportind:l dt 
RS I SO,OO (Ccnlo c Clnqilenla Reais). 

4• • O rcsponsá.vcl pelo ndi:mlamcnlo deverá 
apresen tar presuçJo de contas, devid::~.mentc homologa d:1 pelo titular 
do Órgilo, no praw máximo de 1 O (Dez) diils, apõs: o t~rmino do prJzo 
d:.~ aplicação, determinado no item 2• sto Port:nia. 

PORTARIA. 
N. • 002312005 UP/DIREX • RURAP 

O Dirotoc Ex,cuti1•o do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO AMAPÁITH IRAP, no uso das alribuiçõe.o:; cunfcridas 
pelo Decreto n.0 0062 de 02 de Janeiro de 2003, c tendo em vista o 
teor dn Memorando n."074/05 .. CAT ER/RURAP. 

RESOLVI:: 

I • - Conceder adiantamento em nome dn 
Servidor ~!ARCO ANTó mo PAilltO, ocupante do corgo de 
Técnico Agricolo, pcclcnccntc ao Quadro de Pessoal Civil do Clovemo 
do Estalla do Amap~. nos tcm1os do inciso I e IV do i\nigo 3•, da Lei 
n• 0624 de 31 do Outobro de 2001 , rcgulammtoda pelo Decreto n' 
354 7 de !4 de Nnv,mbro de 200 I, no valor de RS 1.000,00 (11m Mil 
Reais). parJ custe.ar despesa~ de pronto pag:~.mcnto ineren te à 
necessidade da a dntin i slraç~o . com aqu isiç:l.o d~ material de consumo 
e st:rviço d!! tcrtciros, para o GTC de P:~.cui . 

2• • O adi:Intamcnto concedido dcv~:r~ s~.:r 

aplicado no prazo máximo c.lc 30 (Trint;~) llias. 3 contnr do. dai.:J. do 
rcccbim<.:nto. 

3° . A rc[cr idã despesa dever;) ser empenhada na 
Fonte de Recursos - (030) - FPF., repassados a esta Autnrquin, 
Programa de Trab3\ho J6.201 20.122.0020.200 1, demcnto de d espes ~ 

33.90.30 (Mntcri" l d.:: Consumo) a Impor tância de R$ 500,00 
(Quinht'n(os ReDis), elemento de dt:spe~::! 33.90.36 (Outros Serviços 
de Terceiros l,t$S03. Ffslca) a importância de- RS 300,00 ( rrezcntos 
R.c11is) t: clcn'l(:nto de despcsn 33.90.39 (Outros Sen ·iços de 
Terceiros Pc.ssoa J uridit:a) :. importá.nd:a tle RS 1 00,00 (Duzentos 
Rcai~}. 

4° • O respons:i.vcl pelo adi:mlamcnlo tlcvcr! 
apresentar prestação de comas, dcvidan1<:ntc homolngada pd u titular 
do Órgão, no pr:~Zo m~ximo t.Ic I O (Del ) dias, após o lérmino do pr:1zo 
cb :tpl i ~:~ç~n . rle:te:n n in:u ln nn item r ..J eitl Purt:l.ri:l. 

PORTA lUA 
N. • 02412005 UP/DIREX · RURAP 

O Diretor executivo do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO Al\·tAPÁIRURAl\ no uso d:1s atribuições conferidas 
pe\o Decreto n. o 0062 tle 02 de Janeiro de 2003, e temlo em -.'isla o 
teor do M'morando n.• 013ffi5 - CATJ;RIRURAP. 

Art.l <.l) DESIGNAR o deslocamento do servidor 
DIUli:RTO 00 SOCOIU\0 MAIA ROSA, Cbcfc do 
GTCI1'artarugalzinho, para \'i3j:J.r da Sell t: de Sua5 ;\trihuiçõcs. atC a 
Cídadc de.Macapá, com o objetivo de panicipar do Stminirio Llc 
Ambientaç:lo no Programa Na dom~ I de t\ TERS pro movido pelo 
INCRN AP (SR-21 ), no pcriodo de I O à \I de Fevereiro de 2005. 

Dê-se Ciêncía, Publiquc·sc e 
Cumpra-se. 

PORTARIA 
N. • 025n005 UP/DIREX · RURAl' 

O Di~tor Exocutivo do INSTITUTO DE DF.SF.NVOLVIMENTO 
RURAL DO AMAP,Í./ltURAI', no uso das atribuições conreridas 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 dr.: J;meiro t.lt: 2003, c lendo em vista o 
teor do M'morondo n.• 0\4105 - CATERIRURAP. 

RESOLVE: 

Art.t•) DESIGNAR o desloc:J.menlu d:o st:rvit.!or 
ARN,\LDO IIARJJOSA DOS SAI\TOS, Engenheiro Agrõnomo. 
para viajar da Sede de Suas Alribuiçõt:s, atC a Cidilde de Macap!l. 
com o obje tivo de participar do Scmimirio tlc Ambicnlaç.ão no 
'Progr.~mo Nocional de ATERS pronlOI'ido pelo INCRNAP (SR-21 ), 
no período de l O ~ I \ de Fe..-crciro de: 2005. 
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D~·sC CiCncia, Puhliquc-sc: c 

PORTARIA 
N. • 02612005 UP/DIREX • RURAP 

O Oirctur Executivo do INSTITUTO DF. JlESENVO LVfMF:NTO 
RURAl. 00 AMAPÁIRURAP, no uso d:~.s atribuições cunft:ridas 
pelo Decreto n. 0 0062 de 02 de Janeiro de 2003, c tendo em vista o 
teor do Memorando n.• 015105 .. CA TERIRlJRAP. 

RESOLVE: 

Art.P) DF..SIGN,.\R o dcslue:lnl\:ntu do servidor 
MÁRCIO MENEZES DA COSTA, Técnico llgrícolo, paro viajor da 
Sede de Suas ALTibuiçõcs, até a Cid<~dt: de Mm!apâ, com o obje tivo de 
partic.ip:Jr do Scmin:lrio de Ambientação no l)rogr:un.a Nacion:l! de 
ATERS prom01ido pelo 1!\CRNAP (SR-21 ), no periodo de 10 à\·\ 
d~ Fc-.·crcirn tle 2005. 

Art. 2") • Dê·se Cíêncin, Publ ique-se e 

PORTARIA 
N. • 02712005 UP/DIREX. RURAP 

O Diretor Executivo do INSTIT UTO DE D.ESENVOLVI~IENTO 

RURAl. DO AMAPÁ/ RllltAP, no uso rJ;~ s atribuíções cnn fr.:rid ::ts. 
pelo Decreto n. c 0052 de 02 de Janeiro de 200), c tendo em vist3 o 
teor do Memor> ndo n." O \6!05- CATERIRURAP 

RESOLVE: 

Art.J•) I}[S lG NAH o dcslocamcntu do servidor 
GABRIEL MELO PINHEIRO, Técnico Agrlcola, pora viajar do 

. Sede de Su:ls At.ibuiçõcs, até a Cidade de Macapi , com o objet ivo de 
participar do St:min ~rio de Amhic:nti.!Çilo no Progr.ml<l Nilcional de 
ATERS promovido pelo INCRNAP (SR-21), no pedodo de \0 ; l i 
de Fevereiro de 2005. 

Art. 2") • 
Cumpra-se. 

PORTA RIA 
N. • 028/2005 UPIDIREX. RUR,\P 

l"'>i: ·sc C'iénci :.., Puhlique·St! c 

O Diretor Ex.ccu li -.·o du INSTITUTO DE DESE!'\VOLVIMF..NTO 
RURAL DO AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n. o 0062 de 02 de Janeiro de 2003, c tendo em vista o 
teor do Mcmor:~ndo n." 017105 - CATE\{fRURAP. 

RESOLVE: 

Art.l j Df,..Co)JG~AR o deslocamento do servidor 
JAIRO DE FARIAS PANTOJA, Técnico Agrlco\a, pora viljar do 
Sede de Suas Atribuições, atG a Ci t.I adc de fo.."lac ap~ . com o objetivo de 
panicipa.r du Scmin:i.rio de Ambien taç5.o no Progmm3 Nadona.l lle 
ATERS promovido ·pelo INCRNAP (SR-21), no perlodo de \0 3 li 
de Fevereiro de 2005. 

Art. 2') . Dê-se Ciência, Publiquc·se c . 

r O RTARIA 
N. • 02912005 UPIDIREX . RURAP 

O Diretor E>cculi>·o do INSTIT UTO OE DESEI\VOI,VIMENTO 
RURAL DO A~IAPÁIRURAP, no uso das atribuições confer idas 
pelo Decreto n. o 0062 de 02 li~.: Janeiro de 2003, e H..-ndo em vista u 
teor do Mm10r:~ndo n.' 018105 - CA TERIRURAP. 

RESOLVE: 

Ar t. t •) DF.SIG!"AR o deslocamento do scn .. idor 
CIIARLES FF.IlREIRA DA Slt V A, Engenheiro Agrônomo, pm 
vi:.~jar <la Sede de Suas AtribuiÇÕes, ilté a Cidade tlc Mac.apâ. com o 
objetivo de pJnieipar do Scminirio de Ambienlaç3o no Progrntn:J 
Nacional de ATEI(S promovido pelo INCRNAP (SR-21), no periodo 
de 1 o a li tlc r:cv~rciro de 2005. 



Macapá, 01 .02.2005 

Art. 1') • ~..se Ci~nc1a. ruhllquc-se e 

PORTARIA 
N 'OJ0,'200S UP!DIIU:X • IU.;RAP 

O Doretor EJ.ccuuvo do ISSTJTLIO m; DF~~F.M OI.VJ\IF.I\TO 
RURAL DO AMAI'ÁIRIIRAP. no uso das 11nbuoç0.S tonfcndJ.< 
pel~ Decreto n ' 0062 de 02 de J:mcom de 2003. < tendo em vi <ta o 
tc:or do Merro.,.ndo n' 019/0S CATERIRURAI' 

Rf.SOI.VF.: 

Art.!') OESIG~AR o deslo.:amentu do sa'>'nluc 
SÉRGIO IRINF.II ('I.AI'DI,O, Ch<fc do G rC•I'rocuuba, p>ra 
>UJar <b Sede de Suas Atnbuoç6cs, ato: a C'odade de \oi"up.i, com o 
objetl\'0 de porto<:•p>r do S<:mnúnu de Aonbocntoçlo no Progr•ma 
Nocional de ATERS promovo do ptlo Jlo:CRNAP (~R-21 ), nu pcriu.Jo 
de I O • li de 1-cvcn:oru de 200S 

Cump<He 

Jost 

t•ORTAKIA 
N '03li200S UP/lJIREX • 

O Din:tor Exceuuvo do INSTITLIO DE DESEI'i\'Ol.VI~IE!IoTO 
RliRAl. DO AMAPÁIRliRAP, no uso d:u 2tnbuo~tk.l confcnd.., 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 de Janeoro de 2003. t tendo em VIsta o 
teor do Memur.~ndo n.' 020'0S CA lTR.RURAP 

RF.SOI.\'F: 

Art.!' ) IJESIG:-IAR o deslo.:amtnto do se"idw 
EOEVANI!.SO;'; SILVA RAMOS, Téenoco A~rie~lo. poro VIDJOT do 
Sede de Suas AtribuiçOc•. oté • Cidade de Mocopi, cnm o obJeti>o de 
p:~n1C1(l:Lr do Semmino de Ambu:nt:JÇ1o no PrO&J1illU Nacional de 
A TFRS P""'"" ido pelo INCRAIAP (SR-ll ). no r< rindo de I O à li 
de Fevcrc•ro de 200S 

PORTARIA 
N 'ú32n00S Ul1iDlREX • RURAP 

O Diretor fxctUl"o du II>STITliO DF. llESEiloVOLVI\IF.I\10 
RURAL DO AJIIAPÁ/R\IRAP, no uso das otnbu•çllo coofendas 
pelo Decreto n. • OOC..2 de 02 de Janeuo de 2003, c tendo em '1st:J o 
trordoMcmorandon.'021·05 t'AI'fii!IH .. RAP 

RF.SOL\'E: 

Arl.l") DESIGSAR 11 de.locanl<nlo do '""·odor 
\IAX ATAl.lllA FERREIRA PIRES. Chefe do GI'C/Amapl, para 
'>'IOJIII' do Sede de Suas Atnhuoç6cs, >'é • Codade dt \bnpi. com o 
ubjCtÍ\'O de p:an1ttp3r tio Scm1n~rio de AmhleRtlÇ1-J no Prognma 
Nocoonol de A 11:RS proniOVIdo pelo I'IC'RAIAP (SR-21 ), no pcrindo 
de lO à 11 de Fevcn:oro de 2005. 

Art. 2") • 

('umprJ•\C 

PORTARIA 
N 'OJ31200S I:P/I)IRf.X • 1\UkAP 

O Diretor f:xccut~>o do !NSTITIITO DE DF-~ E~ VOLYI~IE;";TO 
RURAL DO AMAPÁIR! 'RAP, M U>O das auobuoç<les conl<rida1 
pelo Oecn:IO n. ' 0002 de 02 d• Jone:ro de 2003, c lendo em vosto o 
teo:.r do Memoronoo n.' 022/0S • CATERIRURAP 

RE.~OL\'[: 

Arl.l') DESIGNAR o desl<>:an:.cnto do servidor 
FÁBIO LOPES DE MEl\ EZt:S. Técnoco 1\!)I'Ícnlo, pm •••Jar do 
Sede Jc Suas Atribu1çOu, até o Cidad~; de Mlih:~pi, com O obJetivo de 
pamcipar do Semln:ino de Amba:maçlo no Prngru.m~ N:u:ion21 de 
ATERS promo,·ido,pelo INCRNAP (SR-21), nu p<riodo de lO à li 
de fC'VetelrO de 2005. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. C1ênc••· Publique-se c 
Cumpra-se 

PORTARIA 
N '03412005 UPIDIREX · RURAP 

0 Diretor EJ.eeutl\'0 do 1;\STITt.:TO DE IJESE!IoVOL\'1\IF.NTO 
RURAL DO A~1APÁIRURAP, no uso dO> •tnbuoçilcs confendas 
pelo Uccreto n • 0062 '' ' 02 de Jonca o de 2003. t tendn em visto o 
teor do \lernorando n • 023.'05- CA TER'RLRAI'. 

RESOI.\'F: 

Art.!') DESIG:>Ail o ~CIIO.:Amt1!10 do ocrvodor 
II.AS DE SANTAAA COSTA, Tten•to A~ricola, p>rl viajar da 
Sede de Su:lt Alnbut~OO. atC • Cidade de Macap.i, com o objeUYO de 
pouticipar do Scmm:ino Jc Arnhi~:ntaçlo no l'ro('lml Nacion~l de: 
ATI'RS prum<n odo pcko iNCRA/AP (SR-21). no penndu de lO i li 
ti~ h'\lcrelro de ~005 

Art. 2') • IX.·\e ( 'rf:nc11, Pubhque-!Çe. c: 

POilli\RIA 
N. '03Si200S UPiUIRrX • ~t.;RAP 

O Dire ror E'<<:Ull\'0 Jo I~STITL,O IJE OESE!Io.VOI.VI~IF.I'iTO 
RURAL DO AMAPÁIR\IRAP, no us11 dJ.< atnbuoç6cs confendas 
pela Dccn:to n. • 0002 de 02 de Janeoro de 2003, e tendo em Vlsta o 
teor do Mernnnando n.' 024·'05 ('A 1 ~RIKUI\Al' 

I ESOI \E; 

Ar1.1•1 DESIC~AR o dtsllk::uncnlu do )C'ro.!dor 
ADIIIR O RITO COSTA, rhclc duO fCIC•molt, para voajor da Sede 
de Su3ll Atribuoç6cs, at< a Codade de !.l.copi , com o ubjebvo de 
p1n1cipar d\l Scmmãriu l.lt AmbicnUÇ~J no Pruv;anta N3e&onJI ck 
A1Vll..'i pt0n10villu pdu INCH..-VAP tSR·ll). no pctiuJo tk 'O;;. lI 
de re,·ereoro de 20115 

.-\ri. Z") . 

I'ORTARIA 
N '03612005 !;P'DIRf.X · RURAl' . 
O lloretor E.xt<Utl\0 do ll'iSTITtrrO DE DESENVOJ.VI~IF.~O 
RtJRAI. 00 A \1.\PÁ/ItllllAP. no U>O d>S •tnbuoçOcs confendo.< 
pckJ Dc:crclo n • 0062 d1.· 02 tk bncuJ de 200), c: tmúo em vasta o 
h:ror do Memoron(o n '025'(15 CA 11 :UI<Ui\.\1' 

Art.lj Or~';IG:\•\Jt o d~sloc.amt~Mo !.lo scrvzdor 
MA!IRF"'HLSON .\oO!ffEIRO DA SII.VA. fccno<u Agrlcola, poro 
\'IBJ:Ir <b Sede rl: Su>< Atnh••Ç•""· alt a Co~adt d: "'ocap.i. com u 
obJetivo llc p3rt,..:zp3r do Scmtr.ino de Amlt~t.:nt<''f~O no Progrom:a 
Naeoonol de ATERS prormv~<k> pelo ISCRNAP (SR-2) ), no p<riu.Jo 
de ) O à li de Fe•cretrll ~e 200S. 

CumpN·M:. 

PORTAR!·\ 
N '03712005 tiP'IliREX • RURAP 

O Dorctor E>ecut"o d.o 11\~TITLTO llt:: Lr.Sr.~VOI.VI\tEl\TO 
RIIRAI. IJd A \lt\I'ÁIRUllAI, 110 ""''das atnbuiçOcs confondu 
pcll) ~rtll n. • (;0!,2 tle 02 ,:c J~l\!lr!,) de 200;, c tendo em vh.t:~ o 
teor do Mcmow.dc n '026.'('5 CAT[R/RURAP 

l'.lSOL \ 'f: 

Art.l") or.~tGI\t\R o deslo;:omtnto do servidor 
ANDE!t. JN CúSTA DE SOt;Z.A. Técnoca Asncola. pora viajar da 
Sede de Su:t~ Alribu1çt\t;s, ah~ :1 Cidade de M~eo.p~. com o nhJrtivu de 
pout ie.tpar do Senlminn de Ambltnt:açil~• no rru~ma f'::tciooal de 
ATTIRS pmrr.<widu prlo INCPNAI' (SR-2 1), nu ~croodo de 10 à li 
de Fevcreir" Uc: 2005 
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Art. l")( /Dé-$e Ciéne11, Pubhque-se e 
Cumpr-.t·~. 

de 200~ 

JOS 

PORTARIA 
N • 031!12005 Ul'IDIKcX • RURAP 

O Oin:lur Exccuto>O do ll'óSTITL'TO DF. DI:SF.~VOLVIME.'\10 
RURAl. DO A\IAI'ÁIRI 'RAI', no uso du atrobulçr\es confend:u 
pdo Otcrctn n. • OOb:! tJc 02 de JanclfO de 2003. c tendo tm VlS~ o 
teor do Mcmonndo n '0~7'05 C ATERIRURAP 

RI:SOI.VE: 

Art. l") DESIG,AR o deslocomc:ntu do scr>idor 
JODlVAlllO 005 SA\TOS GIIRJÃO, Ttcnoco Agr{cola, p»na 
,;,Jor da Sede de SuJ> Atnbuoçôc:s, até a Cid:We de Mo..tpi, com o 
~JCII\'0 de p:uucop:or do Scrmnlrio de Ambocntaçlo no Prugr.om> 
:-tocmnol rk ATERS prornovodo pelo INCRA/AP (SR-21). nopcrlodo 
de I O • li de fevereoro de 2005. 

Arl. 2') • ~-se Cilne>a, Pubhqut·>C c 
Cumpra-se 

PORTAI!IA 
N '03!>12005 UI'II)IRI:X • RURAP 

() Oorctor E'ecull'<l du I"S IIT\10 DF DI:SEiloVOI.V l~II.).IO 
RURAl. llO i\\1AI'ÁIRIIRAP, no uso dos au•buoç""' conrendas 
pelo Decreto n. • 001>2 d' 02 de lancoro de 2003. c tmdo em VISto o 
u:ur du Memorando n '028/IJS C'ATERIRURAP 

RFSOI.VE: 

Art. I') llF~IGNAR o desllltllmento do SU\'tdor 
J OSf. CARLOS SA.'ITA ROSA. Cht[e do GTC/Ooopoque. pano 
Vlljat da Sede de Su.b AUoburçOcs. alt a Cidode de ~he3pi, com o 
objcll"''' lle plltiCiplr do Sc:minilno de Ambicntaçlo n" Programa 
l-locionalllc ATI'Il'i pronlll'ld~ p<lo ll;('ltNAP (SR-21 ). no pcri01la 
de I Ui li de Fc>ere•ro de lOOS 

Dê-se ('o!nc••· Publique·><O e 

JOS 

POI!T,\RJA 
N '040!200S UP!I11REX • RUilAP 

0 llon:tor Cxccutl\'o ~o I~STITLIO llE Df.SF.NVOJ.VIME!Io'TO 
IWRAL DO A,\IArÁIRUilAI', no uso d:u atnbuoçe<s confcndu 
pelo Decreto n ' 0062 de 02 de J•ncoro de 2003, c ten~o em >ist• o 
toor do :o.te,.,...,ndo n' 02~·'1lS- CATcWRt.;RAP 

RESOLVE: 

Art.,., OJ.:..'iiGNAR o ,l~luc;.;mc:nlo do )Crvidor 
MAX ;ost I!RAGA DA SILVA, Engenheiro Agrônomo. pora 
VlõiJõlr d:a Stdc de SuJ\ AlribUIÇt\ts, ate ;a Ctdadc de MaC3p.t com o 
obJtll•o dt p>rticip>r do S.mmlno de i\mbocnloçlo no Progromo 
N:.:onnal de ATI'IlS P'''"""~" pelo INCRAIAP (SR-211. no pcnodo 
de lO i li ddc:>crcuo de :!•JOS. 

Art. l1. 
c"umplll·'ol.' 

PORTAl! IA 
N '0-11 '2005 UP.lJIIU:X • IUJR.~I' 

Dê·se Ciencio, Publoquc-se • 

O nue101 Exccutovo do I~·STI'I liO DE DF.~EIWIII.\'1\IENTO 
RlRAl. DO AM \l'ÁII.II!AI', no uso dos atnbuoçO.S confenda1 
pclu l>ccrt:tu n. • fl0b2 de tH ~t Janeno de 100J. t 1~ndo c:m \·tsla n 
teor do Memorando n '030/0S C i\ TERIRURi\P 

ll~SOI.\ t:: 

Art.lj DESIC.~AR o d<slnamento d.> stiVodor 
C,\RLOS ALOERT() DA COSTA, C'htrc do tiTC'If C.omcs, p>r:> 
\'IIJar da Sede de ~uu Atnbut~ttk~. :~tC D Odade d~ Mtc:apá, com 0 
ObJCU\'O de p3111cip:u do ~cmmirio de Ambttnllçlo no Programa 
Nmonol de A TrRS promovodo pelo INCKNAI' (SR-21 ). no pc:rioda 
de lO t l i de .. e,n~.:1ro de liXlS 

An. 2') /"'\ Dó-se (oêncoo. Publoque-se c 
Cum('lra·se / 1 



Macapá, 01.02.2005 

JOS 

PORTAIUA 
N. '0421200S UP-111REX • RURAP 

O Diretor Exccuti\oo do 11\STITUTO OE DESI-:1\VOLVIMEiiTO 
RURAL 00 AMAPÁIItU(U\1'. no uso das Wibui~ôcs conferidos 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 de J:lneiro de 2003, c tc:ntln \!In vista o 
toordo Memorando n.' 031105- CA TERIRURAP. 

RF.SOLVE: 

Art.! ' ) DESICI'AR o deslocomcnto do servidor 
~lAURO l.lJ IZ llAI.\ DE JESUS, T'\:nico Flurcstal. P"~ viajar da 
Sede de Suas AtribUtçOes, ~té a Cidade de M3C3pá, com n objetivo de 
panicipar du Scminirio de Ambicutaç3o no Programa Nnci{'lnal de 
ATERS pn1movido pelo ll\CRNAP (SR-21), no período do lO i li 
de Fevereiro de 2005. 

Art. 2"1 . lX--se Ciência, Publiquc·se c 

PORTARIA 
N.' 04312005 UPIDIREX · RURAl' 

O Oiretor Executivo do INSTITUTO DF. OI:SF.:-IVO J.VI~IEI\TO 

RURAl. DO AMAPÁIRLIRAP, no uso dJS otribuições conferidos 
pelo Decreto n. o 0062 de 02 ck Janeiro oJc 2003, c tcnJu em vista l' 
1cor du Mcmorondo n.• 032105 - CA TER!RliRAP. 

I!ESOLYt:: 

Art.l ') Df.SIGf'i AR o dcslocamcnlo do scr....-idor 
J OSÉ ALVES DE LIMA l'iETO, En~cnhciro A~rõnomo. parJ viajar 
da Sede d\! Suas Atnbuaçõcs, até a Cid:.ula: tle Macapl, com o obje:ivo 
de pani~:ip:ar do Scmin:iriu d-.: Arnhi~n1:1ç~o no Programo NaciOJial rlc 
A TERS prolli(Widu pelo INC'RNAP (SR-21 ), no periodo de I O j li 
<ie r:c:verdro de 2005. 

Art. 2·) . 
Cumpr.I·SC. 

l'ORTAIUA 
1\. "044/2005 UPilllREX • RUR.-\P 

O Oirolor Extcuti,·o do INSTITL'TO DF. OFSF.NVOLVIMt.:t'iTO 
Rt:RAI. n O ,\~JAI',\.JRt:HAP. no uso das :1trihuiçtk~õ conrcridas 
pc\o Decreto n. • 0062 tlc 02 l!e Janeiro de 200.;, e tendo t:m vista o 
teor do Mcmornndo n.• 033/05 - CATEU./IUJIV\1'. 

llESOLVli: 

Art.l ") OESIGN.\ll o des locamento do servidor 
C ILDERTO DA SI LV,\ OLIVEIRA, Tecnico A~-riculo, P"" vioj" 
da Sede de Suas Atrihuiçõcs. <~h! a Cidade de Mi!C3J):Í. eom o objetivo 
de participnr do Seminiriu de Ambientação no l'rogr:uro N:u:ionll d!! 
ATERS prol\\ovido pelo INCRAI,\P (SR-21), nu pcriodo <lc lO~ li 
dt: fc\·crciru tlt: 2005. 

t\rt. r ). Dê·sc Ciência, Publiquc·sc c 
Cumpra-se. 

JOSt 

J'ORTAIUA 
N. • 04512005 UPilliREX • KURAP 

O Diretor Executivo do INSTITL'TO DE OF.SE:-IVOLVIMENTO 
Rt.;RAL DO Ar.IAP,\ntt :RAP, no uso d 3S :nribuiçi')(.-.; conferidas 
pelo OeCrc1o n. • 0062 de 02 de J2nei ro de 2003, c lcml" em vista o 
teor do Melli(Jrondo n.• 034/05 - CATI:Il/KURAP. 

RF.SOLVE: 

Art.l i OESIG:-Io\H o dcslocamcnlo do scr.idor 
REGINAt DO Slt V,\ FERREIItA. T<x:nko ,\grlcolo, p>r3 víojar 
da Sede de Su:t.S Alribuiçt)es, :J.tt :l CiJ:J.Jc de Macapá, com o objetivo 
de p:u1icip11r do Semin6.rio de Amhicnl:u;àu no i'rugrann Nacional de 
ATERS promovido pelo 11-;CRA/AP (Sil-2 1), no período de lO i ti 
de Fevc:n:iro de 2005. 

Art. 2') . 
Cumpr:1 -se'. 

Dé~s~ C i~ncin. Publique-se e 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JOS 

l'ORTARIA 
N. ' 046/2005 lJP!OIREX- RURAP 

O Diretor Exc<:utivo do INSTITUTO DF. DI:SF.NVOLVIMF.I\TO 
RURAL DO A~IAI'ÁiltU t!AP. no uso d" alribuiçôcs confn idas 
pdo Decreto n. • 0062 rlc 02 de h nciro de 2003. c tcnt.lo c:m visu n 
teor do Memor:mdo n.• 035.'05- CAl'ERIIUJRAP. 

ltF.SOI.VI:: 

Art. li DF.SICNAit o dcslocom<:nto du serviclu.
PEDRO CRliZ DE ALCÂNTARA, Técnico Agricnlo, paro viojor d> 
Sede de Su:ls Atribuições, Ué a Cidade de "-·IJcOJpôl , com o obje tivo de 
pJrticip:tr do S..::min~rio de Amhi~n t.aç3t'l no ProgrJml Nacional d~.: 
A TERS promovido pelo INCRAIAP (SR-21 ). no pcriodo de I O ; I! 
de Fevcn:iro tlc 1005. 

Art. 2") • D~·sc Cil?n<:ia. Puhhque-se e 

I'ORTARJ,\ 
N.' 04712005 UP/I)IRf:X- KURAI' 

O Diretor Executivo do ll'iSTITI.ITO DF. llF.Sr:NVOLVIMI:I'TO 
RURAL DO AMAJIÁ/nURAP, no uso das <itribuiçt\c.:.s cnnfcrid~s 
pelo ~.Xereto n. " 0062 de 02 de Jancuo d'"~ 2003, c h:ru.Jo em \'Ísta o 
loor du Mcmllrando n.• 03GI05- CATEIVIUJRAP. 

1\ESOI.VE: 

Art. 11 r>f.S IC~.\It o d\-slocamL-nto do servidor 
ANTÔ:'\10 1\AMO_S MACII:L, Tó:mco Agricol>, poro viajJr do 
Sede de Su:15 Atribuições, atC a CirJa t.lt: tlt: Macnpã, com o objcl ivu de 
p:at ir.:ipar do St:minârio d:: i\mbicntaç!lo no Programa Nacicmal ele 
ATERS promovido pcht INCRA,.AP (SR-21 ). no período de lO il 11 
de Fe,•cn:iro de 2005. 

Art. 
Cumpr~·sc. 

Oê·!'C Ciencin, Publique-se c 

1'01\TAIUA 
N. '048/2005 UPiDIREX- RIJRAT' 

O Diretor f:xccutivo do ll'iSTITliTO IJE l>t:SENVOLVI~If:i\TO 
RURAl. 00 AMAl';\Jl~URAI', no USl~ dus acribuiçVcs ('l)n \i.:ridas 
pelo Uccrcto n. o 0062 de 02 Uc Janciru de 2003, í.' tcndu c1n vis1:1 o 
1'-or do Mcmor:mdo n.• 037/05 - CA TI:Il/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.J •) UE.SJ(;NAR ú dt:slocamcntu do scr.,.idor 
ALACJD SILVA OA COSTA, Chdr: do GTCi'P. llr;~ne:J. , p:1ro " iaj:1r 
da Sede de Su:I.S Atribuiçê\c!'1 oté :1 \.id:tdc <le ~1 ncap:i , com o ohjcti\•o 
de p:articip3r do Semin~rio de Ambientaçào no Progr3mo Nacio:1al de 
ATER$ promo,·ido pelo INCI!.AiAI' (Sl\-21). nu pcriudo do lO ã li 
de Fe\'erciNJ dt: 1005. 

Arl. r). Dt·sc Ciéncia. l' ubliquc·se e 
CUinpra-sc. 

PORTARIA 
N. ' 04912005 UP/OIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTI'IVI'O OE OliSEi'\VOLVIMEI\TO 
RURAL DO AMAl•;\!KlJJtAP, no usu d.1s ~trihuições conreri d:1s 
pelo Decreto n. • 0062 aJc 02 de Janeiro de 2003, e tendo c:m vista o 
!Cor do Mernor:~ndo n.' 038i05- CATERIRURAP. 

R~SOLVE: 

Arl.l., OESH;t\'Af( o dc:.~ l ocaancnto do servidor 
JOV,\ NE UllAZ,i.d F F.I!~ÁI\DF.S, Tê<nico Agrieol>, para vi•jar 
d:1 Se(le de Su:as Alrihui~ ões, :11é, Cidade de ).t:~c:.p3, eom o objetivo 
de par1icip:ar do Seminário dt.: Ambicnl~ç~o no l'ro~r:J.rT\3 Nac1onal de 
A TERS promovido pelo INCIVJAI' (Sil-21 ), nu pcriodu de 10 ã li 
de FcvcrdrD de 2005. 
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PORTARIA 
N.' 05012005 UPIDIREX · RURAP 

0 Direto.- ~xecuti>·o do 1:-óSTITl!TO 01: DF-~ 1:/'iVOI.VIMF.NTO 

RURAL 0 0 A~1Al'A.J IUiHAr. no uso tias :nribuiçOes conreridas 
pelo Dccrctu n. • 0062 de 02 tle Janeiro de 2003, c tendo em \'ista o 
t<m do MtmorJodo n.' 039105- CATF.RIKURAP. 

1\I::SOLVE: 

Art.! "') DF.SIGNAR o deslocamento do servidor 
WILSON DA SILVA MA\.IEI., Ttemco Agrlcola, pm viojJr da 
s~dc: de Su:~s Atribuições. até a Cidade de M:~.~;api, com o ohjcti vo de 
particirar do Scminjrio de AmbienLJç3n nu rrugrJma Nacion:t1 de 
ATERS promovido pdu INCRAIAP (SR-21 ). no pcriodo de I O ã I I 
de Ft!\'ereíro de 2005. 

Art. 2") • 

Cumpr:1-s~. 

PORTARIA 
N. '<JSI/2005 UPIDIKEX -1\URAP 

Dê·Sc Cio?m.:1;~, Publique-se e 

O 01reto.- becutivo do ll'iSTITIITO DF. DF.Sfl'iVOI.VI~IENTO 

RURAL DO A~1AI'iv'ltt:HAr, no uso tias :llribuiçõcs conrcridas 
pelo lkc.:rctu n. ' 0062 de 02 de Janeiro de 2003, c tendo ~m vista 11 

lcnr <lo Mcmorilndo n: 040/05- Cr\'fERIRURAI'. 

RF.SOLVt-:: 

Art.t ') DJ::SIGi\AR n tJcslocamc:nto dn scrvtdor 
F'RAf\'CJSCO ALVES DA SI t.VA, TC:cnico 1\grico!J, p:1r:1. ,·i:ajar d:a 
Sede de Suas Atribui~·Ocs, :uC :1 \.ichulc de ~f:1capâ, com o objcti ... o de 
participar do Scminirio de Ambienc:.çào no Jirogranl;l Naciou:~l de: 
A TERS promuvido pclu INC:RNAP (SR-21), no periodu d< I O à I I 
de rc .. ·crciro de 2005. 

Ar t. Dê-se Ciênci:2, .,ubliquc-sc c 
Cumpra·st:. 

1'01\T"RI.I 
N. 'osm005 liPIOIRI:X • Rl11~\l' 

O Diretor Executivo dn 1/'iST!TllTO DE DKSENI'Ol. VIMENTO 
IUIH.AL DO A.\ t AJ»;\/RURA P, no uso Lias atribucça)es conferi dã~ s 
pelo Dccn:to n. • 0061 de 02 de Janeiro de 2003, e \t.'T1do em vista o 
teor do Memorando n' 041/US- CATr:R/RURAP. 

Art.1 °' DESJGNAil u th.-s\()c:lmento do servidor 
GE1'/11\El.SON CASTELO TOUI\1/'iliO, Chefe do GTCIS. elo 
Navio, p:lrD viajar dl .St:llc.: Ut: Su:ts Atribuições, até ;1 Cidade J :: 
Macap:i., com o objetivo de p:micip:!r do Scminârio tlt: Ambient:tç~o 
no Program:a Nacinn•l de A Tt;KS promovido pelo INCRN,\P (SR-
21 ), no periodo dt lO; l i de fcvcn:iro de 2005. 

Art. 2") • 
Cumpra·St:. 

PORTAHIA 
N. • 05312005 IJPIDIREX · RURAl' 

Dé-sc Ciência. Pub.liqur.:-se e 

O Dír<tor Exc.:utivo do I"'STITUTO DE DESENVOI.VIMENTO 
Rl"RAL UO t\1\JAPÁIHI:R,\P, no uso tb~ :.uihuiçócs conft:ridas 
pchJ l>c.oçrelo n. • 0062 de 02 l!c hnc1ro de 2003, e tendo t'JO vista o 
teor do Mcmornndo n.• 0-12105 CA TER/RURAl' . 

Arr .Jj UF:SIG:\'Alt o dcsloc:nnenro do scr\'idor 
ALI Pf:D~lO I'AilF.I\:TF. IIE OLIVEIRA, Tecnico Acrlcola. pa~a 
YI3J il r da Sede de Suas Atnbuiçõcs, Jt.e .1 Cidndc de MacaJl:'t, com o 
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objetivo de parlicipar do Scmi.nirio ck: Ambientaçlo no Programa 
Nac1onal de ATERS prumov1do pelo INCRNAP (SR·21), oo periodo 
de lO i 11 de fevereiro de 200S. 

PORTARIA 
N. • 05412005 UP/DIREX · RURAP 

O Din:lor Exccuhvo do INSTITUTO DE DESF.NVOLVIMF.NTO 
RURAL DO AMA~ÁIIUiR,\P, no uso das 01ribuiç0.S conferidas 
pelo Docn:lo n. • 0062 de 02 de Janeiro de 2003, e lendo em visl:l o 
tror do Memorando n.• 043105- CA TliiURURAP. 

RESOLVF.: 

Ar!. I") llESIGNAR o deslocomcnlo do orrvidor 
PAULO ROGtRIO GOMf.S IIARRETO, Chefe do 
OTCIM:aru:anum. poro viajar da Sede de Suas Alnbuiçõcs, a.tê " 
Cidade de Maupi, com o objetivo de p3rticip:u do Sctninório de 
AmbienUIÇio no Pro1113n11 N•cional de ATERS pmmovido pelo 
INCRA/AP (SR-21 ), no periodo de I O i li de Fevtn:iro de 2005. 

Arl. 2"). ~-st Ci~n<ia, Publique-se e 
Cumpro-se 

PORTARIA 
N. • 05512005 UPIDIREX • RURAP 

0 Direlor Execu11vo do INSTITUTO DF. DESE:'olVOLVIMENTO 
RURAL DO AMAPÁ/RURAP, no usn dlU alribuiçdes conferid:~:~ 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 de Jllllr:iro de 2003, c tendo em vista o 
teor do Memon.nllo n.• Q.l4105 - CA TERIRURAP. 

RESOLVE: 

Art. l") Dt:SIGNAR n desloeomtnlo do servidor 
ADESIL VITOR, Ttcnico Agrlcolo, par• viajar da Sede de Suas 
Atribuiçõt1;, até a C1tl:u.lc de M:lt:api, com o objem•o de p;lt\JC1par do 
Sctninirio de Ambicnlaçao no rrogram> N>tional de A TERS 
proroovido pelo INCRA/AP (SR-21), no penado de 10 1 11 de 
Fe•·erciro de 2005. 

A ri. 
Cumpro -<e. 

Df-se Ciblcia, Publique-se c 

JOSÉ 

PORTARIA 
N. • 05612005 UPIOIREX • RURAP 

O o;,,.,.. Exeeuuvo do JNSTITifrO UE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO AMAPÁ!RliRAr. no uso d•• altibuiçilcs conferidas 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 de J:mtiro de 200J. c 1c.ndo em visla o 
teor do Mcmonndo n.• 04SiOS - CA TERIRURAP. 

RESOLV<:! 

Art.l") DESIGNAR o dalocamento do servidor 
II"RANC:ISCO ANCIIIETA ANAClETO ANDRADE, Ticnico 
Agrlcola, P""' viojor do Sede de Su•s Alnbu1çil<s, att a Cidade de 
Mae~p.A, com o objetivo de p::tn1Clp3r do Seminino de Amblenlaçlo 
no Progronu N•cional de ATERS promovido pelo INCRAIAP (SR· 
21),nopcrlododel0611 de Fevereiro de 1005 

Art. l") . Dê-se Ciência, Publiquc·se ~ 
Cumpra .se. 

PORTARIA 
N. • 05712005 UPIDIREX • RUR ... P 

O Diretor Executivo do INSTITUTO llf. DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO AfloiAP ÁIRURAP. no uso d•• otnbuiçOes conferidas 
pelo Decreto n. • CK:>Q2 de 02 de Janclfo de 2003, c tendo em vista o 
1e0rdo Mcrrorando n."046i05- CA'f'EIURURAI'. 

RESOLVE: 

Artl") DF.SIGNAR o deslocamento do servidor 
HILCÉLJO VIEGAS PICANÇO, Médico Vctcrinério, para viajar 
da Sede de Suas Atribuições. até 3 C1dade de Macaoi. com o obiclivo 
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de parlictpar do Seminário de Ambicrttaç.lo no Progratlll Nacaonal de 
ATERS proroovido pelo INCRA/AP (SR-21), no período de lO à li 
de Fevereiro de 2005. 

PORTARIA 
N. • 058/2005 UPIDIREX • RURAP 

O Oin:lor Executivo do ~STITIITO DF. JlF.SF:NVOI. VIMENTO 
RURAL DO AMAPÁ!RliRAP, no uso das alribui~ões conferidas 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 de Janeiro de 2003, e lendo em visla o 
teor do Mcmorondo n • 041105- CATERIRURAP. 

RESOLVE: 

Art. I") llESIGI"AR o tlcslocomcnlo do servidor 
ANA DtDORA CAMA DA SILVA, Técn1co Agrlcolo, p3ra v1ajar 
do .Sede de Suas A1ribu1çO.S, até a C1dodc de Macapã, com o objcuvo 
de participar do Scmmirio de Ambicnt:&çlo no Programa Nac1on1l de 
ATERS proroovido pelo INCRA/AP (SR-21), no período de lO à li 
de Fevcn:im de 2005 

Art. l") . ~se Ci~neia, Publique-se e 
Cumpro-se. 

JOS 

PORTARIA ' N. • 05912005 UPffiiREX · l/RAP 

O Diretor Execurivo do INSTITUTO DE DESENVOLVI~IENTO 
RURAL DO AMAt'ÁIRURAP, no uso das alribuiçll<s eonfcndas 
pelo Decrt\0 n. • 0062 de 02 de Jo:~nciro de 200), c tendo em vista n 
teor do Memorando n.• 048105- CATE.RIRURAP. 

RESOLVE: 

Art.!") DESIGNAR o dcsluc:omcnln do servidor 
MARCO ANTÔNIO PARRO, Chefe do GTC'/Poeui, paro viajar da 
Sede de Suas Arribuiçôes, até a Cidade de Macapi, com o objeuvo de 
particip:u do Seminirio de Ambiencaçlo no Programa N1ciona1 de 
ATERS promovido pelo INCRAIAP (SR-21), no periodo de lO à li 
de Feven:iro de 2005. 

Are. 
Cumpra-se. 

PORTARIA 
N. • 06012005 UP1DIREX · RURAP 

O Direror Execurivo do JNSTITLTO DE llF.SI:NVOLVIMENTO 
RURAL DO A.'>IAPÁIRUilAP, no uso du orribui~Oes conferid .. 
pelo Oc:cn:to n. • 0062 de 01 de Janeiro de 2003, c tendo em vista o 
teor do Memorondo n.• 050/05 - C ATERIRURAP. 

RESOLVI:: 

Art.l") DESIGNAR o dcslocamcnlo do servidor 
FABIANO DA COSTA DIAS, En~enhciro Agrônomo, para viojar do 
Sede de Suas AlnbuiçOes. olc a C1dode de Mocapi, com o objetivo de 
porticipor do Scminirio de Ambient>çlo no l'rogr.ltna Nacional de 
ATERS promovido pelo INCRAIAP (SR-21). oo período de lO à 11 
de Fcvr:n:iro de 2005. 

Arl. l") , 
Cumpra-se. 

JOS 

PORTARIA 
N. • 06112005 UPIDIIU:X • RUKAP 

Dé-sc Ci~neia, Pubhque-st e 

O Diretor Executivo do INSTITlTI'O DE DESENVOLVIMENTO 
RliRAL DO AMAPÁIRURAJ>, no uso das atribuições conferidas 
pelo Dccrtlo n. • 0062 de 02 de Janeiro de 2003, c lendo em vislll o 
teor do Memorando n."OSI/05 - CATERIRURAP. 

RESOI.VE: 

ArLI") Df-~IGNAR o dcslocamcnln do servidor 
WF.UTON VIDEIRA DOS SANTOS. Ttcnico AETfcola, p•ra viJjar 
da Sede de Soas Abibuiciks. ai! a Cidade de Mocool. com o obielivo 
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de portidpar do Sl minóno de Ambienlllçllo no Programa Nac1on•l de 
ATERS rrorr..1••ido ptlo INC'RNAP (SR-21), no pcrlodo de 10 i 11 
de Fcvm:1m de 2005 

~e C1fncia, Publique-se e 

JOS 

PORTARIA 
N. • 06212005 UPIDIIUóX • RURIIP 

0 D11c1or Executivo do I'ISTI'rtJrO DE DESENVOLVIME:'olTO 
RURAL DO AMAI'ÁIHURAI', no uso das arribuições conferidas 
pekl1Jecn.:to n. • UOCl2 ele 02 de J:anciro tle 2003, t tendo em vi.sta o 
teor do Mcmtlf1lndon • 052105 .. ('JITERIRURAP 

RESOLVE: 

Art.1•) u~;siGNAR o d~locemcnlo do servidor 
ANTÓ:-110 WILSO.'I ROUIUGUES DE ANDRADE. Tkn1co 
Agrlcol;;~. para viaJar da Sede de Su:as Atribuições, a1C a Cidade de 
Mac:spá, cam o obJetivo de p:srllc1par do Scminino de Ambtentaç:\o 
no Programa Nacionalllc ATERS promovido pelo INCRAIAP (SR· 
21 ), no pcrlodo de I O :1 li de Fevereiro de 2005. 

Art. DC-sc Ci~ncia. Publique-se c 
Cumpr.:.-sc. 

PORTARIA 
N. • 063/2005 UPIDIRtX • RURAP 

O Oirclor 'Exccuhvo du INSTITUTO DE DESI:NVOLVIMENTO 
RURAL DO AMArÁ!RlJRAP, no uso das a~ribu içO.S conferidas 
pelo Decreto n. • 0062 de 01 de: Janeiro de 2003. e tendo em visto o 
leor do Mcn10rando n "053,"05- t.:ATERIRURAP. 

IH:SOI. v •:: 

Art.\") DESIGNAR o dcsluc:amrnUr do scr"~or 
CARLOS ALOERTO llf. FRETAS, Tknico Agricola, para vi•ju 
d:1 Sede de Suas AtrihUiçt'les, a.tla. Cid:tde de Macop4, com o objetivo 
de participar do Seminâno de Ambicnlaçlo no Programa Nac1onal de 
ATERS promovido pelo INCRNAP (SR-21 ), no periodn de lO i li 
do Fevcn:iro de 2005. 

Art. ·se Ci~CID, Publique-se e 
Cumpru·se. 

ITOde 2005, 

JOSÉ 

PORTARIA 
N. • 06412005 IJPIDIREX • RURAP 

O Dm:lor Exccu11vo do INS1TI'lTf0 DE DESENVOI.VIMENTO 
RURAL DO AMAI'A!Ht:RAI', no uso dos arribuiçiks conferidos 
pcln Occrctu n. • 0062 de 02 de Jantiro de 2003, c tendo em vistn o 
teor do Mcrnorondu n." 054!05 CATERIRURAP 

RESOI.\'f.: 

Art. l") rn:StGNAR o dcslocomen1o do scrvrdor 
JEA.'I CAJli.OS CORDEII\0 DOS SA.'ITOS, Engenhe1r<1 
F1oresca1, pu~ vt:J.j:tr da '-;c:llc de Suas Auibu1çôcs, ai~ a Cidade de 
Mac:.p6, com o ohjceivo tlc p:trtidp:.r do Scmmário de Amb1c:ntaçlo 
no l'ru1'13mo Naooonal de ATERS promovido pelo INCRA/AP (SR· 
21 ), no período de 1 O à 11 de 1-'tverciro dc200j. 

Arl. 2") . ()ê..se Ciência, Pubhque~ c 

PORTARIA 
N. • 06512005 UP/Ilii\EX • RUR:\P 

O D1n:1or Executivo do IN~'TITlTfO DI! DESENVOL VlMENTO 
RURAL DO ·AMAP,VRUitAP. no uso das alribuições conferidas 
pelo Decreto n. • 0062 de 02 de Janeiro de 2003, e tendo em vista o 
rcor do Mcmor•ndo n.• 061105 - CATERIRURAP. 

RESOLVE: 



Macapá, 01.02.2005 

Art.l') DESIGNAR n desloc>mcnto do scn•idor 
JOSÉ Al.VES DE LIMA NETO, Engenheiro Agninomo, plra viajar 
da Sede de Suas AtribuiçOcs, att o Cid>dc de Macapi, com o objcti\'O 
de p1r1icipar de Um:l reuni!io Lle planej1mcnto e aç3o cstratégic:l dU$ 
Projetos de Assentamento Munguba. }l.·lanocl Jacinto, Nova Colin:t e 
No v~ Canoà, no período de 21 à 30 de Janeiro de 2005. 

Art. 2") • 
Cumnra-n. 

PORTARIA 
N • nfit\12005 UPIDIRF.X • RURAl' 

O Diretor Executivo do l i'IST IT!JTO DE OF.Sf::-iVOl.VIMENTO 
RURAL DO AMAI'ÁJ!WRAP, no uso da. atribuições conferidas 
pelo Decreta n. • 0062 de 02 de J~nciro de 2003. e tendo em vis ta o 
teor do Memor:mdo n.' 006/05- C ATER/RURAl'. 

RESOLVE: 

Art.l ") HOMOLÇOGAll o d<Sioc:uncnto dos 
servidores OS\' ALDO li É LIO DAf\TAS SO,\RES. Chcfe da 
DDSNRURAP, VANOI:TtCI DF. OLIVI::IRA FlllMl ;>;O, Tecnico 
Agricol:t. para viuj:u' da Sede de Suas Atribuições. !li~ t) Municlpio <I c 
Porto Grande, com o objetivo de a.sses~nr:Jr :a Fquipc técnica do 
escritório local quanto a politic:t de crédito ruul iH)) Projttos dç 
Assentamento Mungub3, Manoel bcintu, Nova ColinJ. c Nova C'anaâ, 
no periodo de I O à li de Fevereiro de 2005. 

Art. 2") . DC·SC Ciénci:J., rubliquc·SC e 

Cumpra·se. 

IPEM 
Alcir Mary Sampaio 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE CARTA CONVITE N° 

001/2005-CPUIPEM-AP 

Objeto: Seleção para contratação de 
pessoa jurídica, do ramo pertinente, para 
aquisição de material de consumo ( 
gasolina comum ), confonne objeto 
contido no Edital do referido concurso 
licitatório. 
Tipo ; Menor Preço 
Processo : 0297360000001/2005 
Data da Realização: 27/01/2005 
Empresa. Vencedora : COMERCIAL 
BRITO NUNES L TDA 
Valor Total da Proposta 16.456,00 
dezesseis mil, quatrocentos e 
cinqüenta e seis reais ). 
Todo o Processo encontra-se na 
CPUIPEM a disposição de qualquer 
cidadão e/ou entidade. 

Macapá-AP, 28 de janeiro de 2005. 

Feria 

MAIJA'~\QIAS 
Presfden d~.~~.IPEM-AP 

PORTA IA N° 017/2004. 

F undações Estadua is ] 

. i!EO 

Kátià ~egina Balieiro de Souza 

CONTRATO N" OCSilOOS . H :RJA 
C'ONTK~TO ÓIIE hrrKE SI ('I!I.EIIk.~M A fliN()AÇÀO DA 
CRIIINÇII F. 00 MlOI.FSC!ol>ITF. F. A EMrRI~~A T . $ANTO.~ 
MA\liAOO · Mr,, PARA O~ FINS Nfl r, l)f\l t\RMXlS 
flJNDAM ENTO l.tGAL 

~~~~oo'f't!• cnconlfol ~porte nas '?.~Jnt~ linl1as ~. 
IISL'i1'1tJS.in:;,.• 
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AJI 24, v·,~.~ Lei n• R.Mn. 11c 21106i9J, altcrJ!la ~"'" l.ci u' 3.883, 
de 011106194, Tom~~d4 de Preço U: n• 00412004-CPIJFCRIA.. 
CI.ÁUSUU PIIIMUR.-\ ·DO O B.n:TO: 
Constitui objdn dcs&o Contrato o JOmccime:lto de gêneros 
r-.;n;,.,;jo;..:,i,. i.'J)IDiY (buclM1 huvino, orne t:el"' san l:6S.l.l , C!tTIK: ~k 2' 
..., =· figado, frango. lfngua, lingiliça calabrcsa, picadinho de pi 
e peixe em post.>), pota atender '"""' os !Jnida<lcs OpcraciO<Ulis da 
CONTRATA.'ITE. ' 
ÇL:\t:StJL~ n :llÇf.lKA ()A VU:;f:N<:lA t: 
PRORROGAÇÃO 
O prcscniC roolr:!to tcr:l o duroçia de 0Q (SEIS) """"'· contado! de 
OWI/200~ i JO.'(l(VlOOS, podcndn ;a p<o'Wt<>!:"'k> po< 1c:nno aditivo 
M oo m;himn :!5i";it Jo vnlor lol:\\, tT•nff111lne t.~ãhc!C'("i<lo Mll lei, Je 
ACOfdo com o int= das parte; ruani!Cs~Ado oom onta:>C>Ilêocio de 
30 dia.< ani<:S de seu ténnioo. 
CL..\USUJ.-\ QU.~IH.-\ - DO VALOR. DOTAÇ.i.O t: 
1',\(~\Mt:!'d O. 
Volor c dolação: O. TtCUrsos I""" cusacio das ~' decom:nl< 
dc.le contr•ta corrtrão a oorlla do"'>""'''"'" d4 CONTRATANTE. 
0001 t1cspcso .. orivicloclc !Ob o c:ó<ligo n"20.201.14.1 22.000 1.2001 
ciCJt\t;Uk' lk.: ÕCSJX:.."'' u.to .H.QOJO, f'll:tlc ri<tl 1.~ consumo, nn -.~hlr de 
R S 61.185.20 (St:sS!;'NTII E UM Mil. CENTO E OITENTA E 
CINCO RF.AIS F. VINTE nNT A VOS). 
ra&OU'QJIO- Scri <'=tuodo o pliS3tnCIIIO DO pro:o:l de 30 (trinu) dia<, 
fltlilkmko S~.:r Jlfl'Jh\l~iô'k', it Jl&i. a pcr:(dt:. c lk:l lr.nliç.ito 1.k':i prOOui~)S 
objcto de<.« coolratu por parte d4 contrat:lda. T<rou como 
incpotlin<m s)ob.l à montt de RS ~ I I ~5.20 (SESSENT 11 E l!M 
Mil. C~NTO F. OITENTA E CINC.:O IUWS E VINTE 
Cr!NT:\VOS). C'unfom-.: \:UIU.:!;.~ d\! ~êoth"" rcila:- ;j;!o llni4ulc.:: 
Operacionais do Coo(r.ltantc. 
CtAl'SUI.~ SUl MA - DO ··oKO 
P:tr3 dirimir qualquer dúvkb surgid3 em tlorurrfucia do 00.0 
wmprin'K!nfo tkstc 1n...aruu~enti.l. os COJ\IRAT/\}..'Tl:.) dq .. '<=lll u 
Foto de Macp;l, cum txclus3o de qualquer outrn, por mais 
privileg~do que seja. dc\t:ndo ~ l'Ublic;;sdo o Extrato dc:.Qe 
Coatrato no Di:irio Oli<i:ll do estado do Amopi. pota sal.aguardar 
UlrliCUI~ lb Ld. 
P'drtt finnc:z:l: do que ftOOu eçubdcc:idn pelas pa.rt~ subsaevcm o 
pcc:scnte lrN.rurncrllo, em OS (cinco) ''i:J.S. JXtr.2 o mesmo fim, ~ 
(li~SO.:n\~ lk 02 (-du:ts) le:-<h.:munh;;s. 

. Macop! -1\P, 03 <k: Ji~n<:iro de 2005. 

.-AnA ~~'8'nr. SOUZ.\ 
Uliii:TOil,\· FllESillE:-<TI:. L'<Tt:lll:-iA / I'U~I.I 

• , • . .. . 

~decae 
Manoel. Bispo Corrêa 

INSTIIL'~It;:'<TO Pltlf\C:IP.\1.: CONl'll ·\TO r\0 U02/200S· 
FUNUt:CAJ' 
COr\TilATANTE: Fli:'< U,W ,i.O ESTAiliiAI. ta: CU!;I'll ll.\ 
DO A~1AP,\ 
COi\T itATAIIA: ASSOCIAÇ,\0 llOS llll l )o'C.I:-ITI:S E 
SI ~II'ATII,\ '\:TI;S DO BlOCO Dr. SII.IOS " ,\ BANI IA" 
ORJETO: Apoio Cullur:1l ao projctu: '"1\ BANI)A .sn :~~no\ de 
roli.e .. car u:n-~ 1 200~. "C:arn:tv .. l 2011:' d:t U~:a dos Hlncos do 
Anh•pM t C:trnii\'AI do l'o\'0. 
00 Flll'\nA~IE"~ fO LI::GAL: 0 JHh tnlt .:onl ralu tr.m rf.~p.-ltl o 
ltl: lll no art. 37. ti:.~ ( 'umliluiç;iu Fr\Jcr 111 c Art . '2;(., tlll l.d n• 
R.GM/93 r suas Mltcr ~çl'll· .~ c lhU llctlu.is l.!í.spusi~· i'le!l le~~h qut lhl' 
sejii!U Rplid\·ci~, tnl f:1<:t: do OIJjtiO d tstt lnslrumcnlu, llll'l\\'ts cln 
procr,:'n n• J.GOII00-1/0S. 
OOS R .. :CURSOS FJro;A!\CEJROS: Foram :.h;u:::u.lns: rtrur~os no 
\ •1lur dt US 186.000,00 (c tnlo ( Oilcnf;~ C' ~\'is ruil rub), A ~er·tm 
rcpauwtln11 em mn:. 1í niu l):.rtcla, Ll rn tro d :. ~rg u intr tlr~rri ~i\o r 
rnufnrmr.a ll t );ul . 
l'rocrnm 11. dr Tr~b" l h o: 1J.J?2.0052. 1.02l 
rrojc:lo: '"I'.A.l.O.E.O IJALUAHTE". 
.'\~turrza dot f>t"SJ) t S:' : 3.3.90.3~ 
V•lnr: fiS 186.000,00 
Fontr: 001 
VICf:NCIA: O Jlr:tzo d:t ,·i~.:rnda dutt ATO CONTR.\TU,\ L 
lnici:t·u· no lli" IH/OI/O;\ r fint lando t tn 0810212005. 
ASSIN:\R,\,\1: O Sr. t\llwnrl Ui~1 •o Corrt:t· 
Dirl'lo r/Prniilcntc/f." Ur\OECAP c n Sr. Jost Fi~ucircilo tlt Son~ . 
P rc-sitltttlt dot ",\ IUNf)..\ ... 

t :XTllATO DE CONTIIATO 

INSTIWMI::NTO l'lllNCil'Al: CONT!t t\TO N• 1103;2005· 
l'IJNI)(:C..\1' 
CONT!lATA,.,H: FUN!l.\CÀO ESTAIJUAI. ll~ CULTURA 
OOAMAJl-\ 
CO.~TRATAt>.-\: ' ' t.ICA DOS BlOCOS DI: MICA RETA 0 0 
CAI!NA \'ALDO ~lt.:NIC II' IO Ut: SMiT.\f\A. 
on. l r.TO: A flOÍO C•llu rM I "" Pr njrtn ti o: .. CirnR\'AI de ruM 200~ 
do hlunidpio d~ s~nll\nA .. 
I)Q F'LINOAi\·IF:NTO LECAL : 0 11 rt~ tnl t con t rntn ttrn rt!•paldo 
lt~lll no ~ri . .l?, d:t Con~tiluit1\n ftdt.ru l t :\rr. 2:\. tb l.ei n• 
R.lítifa!lJJ c smu ahrr .. çõl."s r nu dtmwi,: disposi~tõts lc~-.is que fltt 
scJatn Rplidnk rm f11rt. do nhjrrn deU~: IMirumrnlo, "lnu·fs do 
rr o('('" o n• IG.(){l00710~ 

OOS HECUI~SOS fiNAI\'CEIROS: for1m ~loudos rttu rso$ no 
\o'MIIur llt. RS n.ooo.oo (doze mil fCl!I ÍS}, ~ ,\trem rcpa.uad'M tO\ 

umA úniu parnlf4, dentro tllt sreuincc ducriç)1.o. 
Pro~nuu~ dr Tr-. b~ lho: I J.J92.0Ü~2. 1 .023 
l'rojrlo: "P.,\.l.D.E.C/UALUARTE". 
Nat11rtvt li;~ UtSJit' l ll : J .3.90J9 
\'• tur: llS 12.0011,00 
Fontt: 001 
VIGt;\'CI:\: O flriU.O d a \'i~trltilll l.lt~lt ATO COI\'TRATlJA L. 
inir i ,..~,· uo lli ~t O!i/112.'0~ (' fimhualo rm Oli/021200~. 
ASSI~~\lt~<\l\1 : O Sr. ~lotrlo~l ' ' ·, 'Im,.o Cor rn · 
llie•tfbr/Pre":.sidrntt/f-'l l:\l)f.:C,\P t n St Orbndntda ·Sih'll Ou:.rtt 
l'rcsidrnlr d:. Lis:.:.. ilus blocos d~ ~1irllil 'tl~ ' r C"rU\'111 do 
,\ Junl( ipio dr S:4nl:ut::4 
1\ht:\jli :\P, 2 1lr j :uttiro d~ 200~. 

Pág. 32 

T ERMO DE JUSTIFICATNA N• 00212005- CPUFUNDECAP 

Ratifico na forme da Le18.666193. 
Macapá - AP, 17 de janei'o de 2005. 

'-'/.~.~ ·t.h"7/\ 
4AAdÉ.fálSPO CO~~ '-... 

Di<etof·PI.esidante!FUNDECAP 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
UNIDADE: . FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA DO 
AJ.IN'A 
OBJETO: APOIO CUL Tl!RAL AO PROJETO "A BANDA 40 
ANOS DE FOLIA", "CARNAVAL DA LIGA DOS BLOCOS" E 
"CARNAVAL DO POVO" REFERENTE AO CARNAVALJ2005 
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS BRINCANTES E 
SIMPATIZANTES DO BLOCO DE SUJOS "A BANDA" 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAl.: caput do Art. 25 da Lei n. 
8666193, com redação dada pela Lei n. 9648198 
PROCESSO N.: 16.000.~105 
FONTEIPROORAMAINATUREZA DA OESP.: 
001113.392.0052.1 .023/33.90.39 
VALOR TOTAl: R$186.000,00 (ceolo e oilenla e sei& mil 
reais) 

Excelenli$Simo Semor Presidente, 

o pceseme leuuo tem pqr fim justificor a 
contralaçllo • ser firmada entre • Fundação Estadual de 
Cultura do Amapã·FUNDECAP e a Associação dos Brincanles 
e Simpatizantes do !lloco de Sujos "A BANDA', para apoio 
cult>Jral eo projeto ·A Banda 40 anos de loEa", ·carnaval da 
Uga dos lllocos" o 'Carnaval do Povo" no que conceme ao 
Camaval!2005. 

A Associação doo Brineontcç 
Simpatizantes do Bloco de Sujos 'A Banda" apresentou o 
projeto concerncnl~ ao Carnaval do CO/Tente ano, justificando 
a reali<ação do aludi~o evento, principalmente, pelo lato de "A 
Banda" ropcesenwr hoje a maior manifestação cultural do 
Estado do Aniapá e o maior Bloco de sujos da Reglllo Norte 
de nosso 'pais, completando 40 anos de foUa. Trato·se de um 
evenlo carnavalesco bastante populai e que, realmente, 
integ<a a cultul'a amapacnse por sua trad'IÇAo, merecendo, 
.!'Ois, o incentivo governamental. 

Quanto ~ realização das demais 
atividades. quais sejam o Oesfde dos Blocos e o Carnaval do 
Povo, as mesmas r odem sN executadas pela Associa9Ao em 
comento, nos letrflos do art. 3° de seu E.tatuto. OutrO&Sim, 
dcv&-se destacar que a AJlLOCA (f.ssoclação dos Blocos do 
Ama pé) e a UBA (Liga dos Blocos do Amap~). as quais nao as 
duas demais entidades ex;.;tent"" em nooso Estado com o 
objetivo tamb~m tlc realizar o Desr:;e dOll Blocos. foram 
convocadas para as reUhiões de organização e execuç!lo do 
mencionado desfile. Contudo, es:las duas últimas associaçOes 
nao conseguiram se adü<jUOr às exigêoclas da Adminisiiação 
d.,to entidade (lal contel<lo deve·se, primordialmente, por 
haver discórdias existentes entre a ABLOCA e liBA, pois esta 
foi c1iada após uma ditsidéncia que houve dentro daquela). 
Fri&e-so ainda que o Oosfde de Blocos ~ porte integrante do 
comaval de "rua· de Macapé, porque tem sua origem no 
mesmo. Otante dôlso, a AssociaçAo dos Brincan\e$ e 
Simpolizanles do Bloco do Sujos "A Banda" é a única, no 
momento. que aprC$<"'la aplidao para de5e11Volver e gereociar 
os eventos ~mavalcsc os: ora expondidos, possuW.do a 
capacidade t~cnlca e habilitação jUIIdica necessárias para 
firmar compromisso com a FUNDECAP. 

t mister ress31t.or, numa jusla o sensala 
avaliaçao, que a ren~zaçao do nosso carnaval ainda nao pode 
prescindir da parliclp~ção e f e Uva dos ente; ' govemamentnls, 
lncluindo.se denlle esles o Governo do Estado, eis qye o 
E6lndo do Amap6, por ser novo, ainda nao conta com a 
soNdez das entidades cul!urais. Através desta inldativa, o 
Governo Estadual estar i! contratando um espetáculo que será 
uwfruldo por toda a poptJaçao do Estado, além do que, 
fortalecendo e alavancando apoio â'cultura do nosso Estado. 

A Conslitt.içao Estadual, seguindo a 
mosma ~nha da Constituição Federal, d'JSp6e acerca do 
incentivo e eocperoçao no Incremento culbJal de sua 
populaçllo, sen3o vejamos: 

" Art. 292 - O Esbdo lj8rantirá a 
t<>dos o pk>nO axercleio dos diroito5 
culturaU: e o ae<~sso à• fontes de 

cultura rwclonal, e~ladual e 
municipal, protegendo, apoianclo e 
inc<ontivaodo a valorizaçllo a difusllo 
da• manifeslaç6es culturais, :rtrav6s: 
1- omissfs; 
11 - do incentivo à formaç;\o cultural e 
IÍo d<>&envolvimento da criatividade;" · 

A 'presente contratação foi autorizada 
pela Presidência da FUNDECAP. 

O Direlor Interno d<1 'Departamento de 
Doç.cnvotvlmcnto CuftUf'ttVOOC-FUNOECAP. Sr. Eliz.ou CQn'en 
dos Santos, emitiu despacho em 11/01105 no sentido do que o 
aludido projeto está contemplado no PAT 2005 e no calendário 
cult>Jrnl anuol doFUNDECAJ>. 

Existe dotação orçameirtária para a 
realização do evento em comento, ""!Pldo se observo no 
item 03 do despacho efetivado pelo Chefe do Nüdeo de 
Planejamento, Sr. Franc<Sco Robério Jucá AraOj o, em 
1210112005. 

A escoil)a da lr11eressada acima, como 
Já foi em fX!1Io oporl!fn!dade ressá~udo, deve-se ao falo de 
que• a mesn!a ~ as CÍR~Iíficaç6es nec~rias para a 
rea:IZaç:!o dos serv>ços ora aludidos por ser uma entidade 
experienle, credenciada, habHitada e capaz de al ender ês 
ex!g!ncias ~stabeleddes pela Administraç!o Pübllca, bem 

c~mo apr~n~pu ~:c~~~- ·';O~patfyel$ ~m o~ PJ~ticad~.no 
mel'dido[ Sendo\ a umca e'Xistente, 110 atuai 'Cóntexto' em'lio&So 

'\ •• • ( ''' • I• (;• 1.1 ' ,,. 



Macapá, 01 .02.2005 

Estado aplll a fcmecer de lrneclatxl aa referidas ativldadeo~ aem 
prejudicar a eonlirddade dos seMços deata FIOldaçlo. 

Verib-se neste caso concreto que a 
conlrotlçlo em referência enquath-se na tipót0541 de 
lneldgiblidacle de l..icitaçao. Í'1SCilApida no ' caput' do arl 25 da 
Lei n. 8G66193, a aeguir trans<:rito: 

M 21. t lnexigfvel a licitllçio 
quando houver lnvlabl~ de 
competiçlo, em especial:" 

O cMebre doutrilador pátrio MARÇAL 
JUSTEN FILHO entende que; 

·~ Imperioso destacar qu. • Inviabilidade de competlçlo 
nlo 6 um conceito simples, q .. com~sponda • ~ma ld61a 
Onica. Trat.M de um gfnero, comportando difenoi'M& 
modalldadK. Mais Pf'Klsametllll, • inviabilidade de 
competiçlo ' uma con~la. que pode - procllaid<l 
por dife-• causas, as quais c:onais!l!m nas df'lersas 
hip6tosea de MISfncia de pressupostos necossúios • 
llcltaçlo. 
A primeira hlpólaM de inviabUidade do competiçio reside 
na austncla de pluralidade de altemaUvao de contrataçlo 
para a Admlnlsb'~ Públlc.1. ~ 
~-M:~Jgj_~~ ~ 
p[!Jtaclo. a ~ -~ Mait 
~'~ri I!.II!IAvel RO!l!\18 nk.M 
!!llmlllYM..~ta.WII!tl..tlllc.uilO~ (grifo 
nooao) 

Oestarte, para salvall'U'ldar os 
irteresoes da Admlristraç!lo desta eolldade, e estando 
demonehcle 1 11p6te$e Incidente desta açlo, Slilmetemot a 
J'(eserrte jlallllca!MI à aJ'(eclaçlo e ratifia!ç!lo de Vossa 
Excel&na., ao rneuno tempo em que solcitamos a sua 
~licaçAo na lmJ'(tna Oficial do Estado. para que se cumpra 
o principio da ptAllc:ldacle, como contlçlo de efic:Acia deSte 
elo. 

J aeapã r' 17 d~ janeiro de 2005. 

ruz ~~os 
Me 1 da CPLIFUNOECAP 

18~ ROsAN SOUZA 

~bro~~~CPUFUNDECAP 

V~~OSBO'Tl:LHO 
Nembro s..>lente da CPLIFUNOECAP 

Sociedades de Economia Mista 

CEA 
Arn;ld""o .. d~o""s"'s~a""n""to"'s~F:':'ilh""o....,,_...,.,.,...,,.,.!!!!!!,...,.....,, 

AVISO Dt: Rt:SULTADO DE LICITAÇÁO 

Modalidade: Conv~e n• 070104 CIJCEA 
Objeta: A4utcitçào de mah:nal para manutcnçao corretiva do 
exlrlllor do ser.>elor morco wr-u 4SO K VA, ul!talador na UDE 
nUmero 02 da UOE de Lourenço, Município de Cnlçocne 
monutençllo corrchva de tr<.< cahcçola do motor CUMMINS 
NTAISSGJ · 
flnna(s) vcoccdon(s) DESERTA 

ModJtidJdo: Convnc n'062104 CI.ICJ:A 
Obj<lo: Kque~ de papo:! A4. pc11odo de ues ,.... 

finna(s) vtnctdora(s): DE!>ERl'A 

Modatidadt: ConvRe n"'64/0o1 CIJCEA 
Objrro: Aqu~IÇJu de materW. p:111 os \'ticulos da companh1a 
nrn.rillo MUNK ( Mcrudcs 14-18) n• 188 placa NEK·J900 
(DOI). Toyora 14 B n•J92 rlac:a NEK-1378 (DOI) e Mcrccdcs 
709 n"l82 placa N8<·ll66 (SE'TR) 
Flnna(s) >rnctdono(s): ,\ M RODRIGUIOS VIEIRA· ME 
Valor Tntal: lU 22 638.34 (V!Jllc c dod md c s<iscenlOS c 
llltta e oito rem c tnnta c quatro centavos ) 

Modartdado: Convlll: n' 06Ml4 CUCEA 
Objtlo: AqudÍÇio de toncaorC$ p:n a dMs.\o de 
com<rcrall7.l1Çio c para sc:çto dc mc:doçac> 

Fi rru(s) v~ntrdort(J): Trcnomn Comt:rcial·l Tl>.\ 
Volor Tolal: lU 7J nJ.20 (SetCIUD. trts 11111 e s<l<ctnlOS c 
v.ntc e um rue! c vwnc cenla,us ) 

1\fodalldadr: Convlle n'067104 CIJCEA 
Objtlo: A4ud!Çio dc nutcr1w p311 supr• as necessidades do 
almounfado 
Flrma{s) •uttdon(s): Enrrgia Empmndlmenlw LIDA 
Valor Total: lU 7~ S91,40 (Sctcl\la e seis nul c quMc:ntos e 
noventa c um ttaiS t quarenta ce-ntavos) 

:.> 
Murg 9á,Wl 

l'm EA 

(PODER JUDICIÁRIO) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

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

CONSELIIO DA MAGISTRATURA 

MANDADO DE SEGURANCA ~ .. 831/.llMM 
lmpetmnlc: MARIA GOMES PEREIRA 
Advogado, DEFENSOII PÚBLICO 
lnrnm""" SECRETÁRIO DE ESTADO DA SA(JDE DO AMAPÁ 
Rcblor DESEMBARGADOR DÓCLAS EVANGELISTA 

" MARIA GOMES PEREIRA impc11011, Yll Dcfc:nsori3 Nhhca, 
mondado d< Stg\11'30Ç.1, com )lt<loJo limu\llr, conlm alo do Senhor 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAUDE DO AMAP,\ que:, sob o 
argummto llc que oquelt Ó!gio nlo dispõe de 'crt>a.s, n<gou·lhc 
auxilio financeiro no valor de RS 950,00 (noH:ccntos c cinqüenta 
rcaiJ), r»rn custear CJ:ame módico especiali7..Ddn n5o dtspnnibihzado 
pela rtde pública 

Alcgoo 1 impetrante. em suas rtl.l.Ôes, que se enconl1"1. anternada 
desde o d .. ~11112001, pnm<ÍrollCI\Ie no Pronto Socono e depoiS 
no Hospllal de Esp<cialidadcs, sendo ponado,. de Hans<nlas< e 
prec:iS3 ríl1.a- Uma (INrgi& pam Jalputaçiu dos dedos dn pé: dHtiiO, 
necessitando ra1.c:r exame de ARTERtOGRAFIA, o único upaz. de 
diagnosticar 1Ué que ~11e do mtmbro .nrenor csti comprometida 
pela lesão, caso contr:irio, com: o risco de llnJNtllf os seus dedos e o 
mcsm:~ conunu:Jr com o membro lcsion3do, ou ampular mais do que 
seja nccess&no, stmlo gr.~vissuna< SU.lS condiÇões de saúd<; que o 
n:feritlo <um< nil'l é feito pela rale eslJdual de "'w< c custa no 
Hospil•l S.'ln C.molo a omporUocia de RJ qso.oo (nov«:enll>s e 
canqücnta rea15) 

Por fim, rcqucrru a ~tccapaçio da tutela em caráter liminar, a fim 
de onk nor A impetrado o cuSleio do cume de ARTERIOORAFIA 
DOS MEMBROS INFERIORES, b<m como a tiNrgia de ampu12çAo 
da parte dos monbrw, tnmo fonn3 Única de garanllr·lhe o din:ti.U 6 
vida. Requereu, aandn, prazo p;1ra que :1 parte impct.rada cumpra 1 

dcc:isio jut.licinl, imponcio.lhe rnu1ta dlArio, em Võ1lor suficiente c 
compadvel com 1 obngação < c•pu de desC$limul.i·la a desobedecer 
dec•sõcs judiciatJ, bem como, a ro1irtcaçlo dJ autaridadc indigatada 
eoo.t0r3, a concasão dos bcncfk•os da jusliçn gratuita. por Sâ' 
juridacamenle neccs"il.ldà, C' a inta-vcnçAo do Minist&io PUhlico. 

Os autos ror.-m inicaalmmte distribuldos nu eminente 
oes..,noo~dor CARMO ANTONIO que, às fls. 28. exarou 
despacho, dctmnin3ndo que a impetrante emendasse., inicial, qu:~nto 
ao podido < qu.>nlo a pmv> pri<onsli luida do din:ilo •legodo. sob 
pena de ~nd<fcrimcn10 

Face ilO rett'SSO fu~ os autos foram rt:dastribuídos a esta 
rebloria. c.a~ndo a mam rcbtã-los 

Às Os. 32133, consti\ cmcn'.b & micial. quando a impetrante 
m: ifie<_,u os tcnnos de seu pedido, ryquCfC't'ld4.l a n(')(iflCI.çlo da 
•utoridade comora, bem como. quanlO A provo p~<onstituida do 
dirt.1lo alegado. alinnnu que, o-nboru ~c encontre tmmitando n:1 

Secrct:ma de S..údc proees.so adninistrotivo. ~ndo ouu:llto para 
custear tnme de ARTERIOORAFIA DOS MEMBROS 
INFERIORES, seu 1ndefcnmmkl tem sido de fomUI implleiu, haja 
visb que. I('ICJW, 'tCfbaJmcntC: é in(onTlõlcb pelos servidores da 
SESA, cb ralt:a de rt'CUROS fin.11KcitOS. c que, lodnvia. lhe é ncpda 
qualquer cópin doc.ument.a1 do indeferimento, motivo pelo qual deixa 
de juntar 

Rcssahou ~ impctr.mtc que:. aos 83 (oitcntl c trà) anos. segundo 
dispõe o 111. 71 do EST,.TUTO DO IDOSO. lhe é assegurada 
prioridade 0o1 lramnação d< pmc:wos c procodimtrllos c na cx<euçio 
du~ atns a diligCncias judiciais. 

Fundamentou SC'\J flO=lido nos tmnos da Con~ituiçlo Fedtr11l que, 
<In SCU31. 196, dispck que a "saúde~ dlrcho d< todos • DEVER do 
Estado. aarantldo mcdinlc poliiÍCIS pUblius sodals r 
non6micas QUt visem i rtdu(lo do risco de docnus r d t OYCros 

agnvos t ao acuso unlvuul t l.:u 1hbio à.J aç6a c urviç-o1 
para sua promoçJo, prolf'(lo t r«uptraçio ... 

Cons1dC1'0U cstartm prC$tntes os pressupostos do p«rlcuf11m 1ft 
llf(Jtll, rL3 medida em que a demora do Jcu atendimento pode xam:tar 
maiores comphcaçd<s em seu "'lado de saúde. bern como do f u,uJ 
hnni Ju,w, tendo em visra que a s.aúde ~um bem univaul e de todos 
não podendo ser negado a quem quer que seja, até porque :l pc:s~ 
que paga a qu:~nlub<lc d< impo<~os, como f o caso dc todos os 
brasilci!OS, nlo pode ser ncpdo qualquer din:uo, cuja ohrigaçlo seja 
da compttênd• do E\t.ado 

No m~rilo, ao finJI, seja c:oncedicb a segurança. confinnando·se. a 
liminar 3nh..'Tiormcnte concedida. 

Juntou docum<ntos de fls. 141l4. 

Antes de me: m.1rurcstar sob« o pedido liminar. ~uis1tei, ·~ Os. 
J8. informações da autoridade in~ia•tada COOII>12 

Ás lls 42, voeram os inromaçcics que dão conlas de que a 
impciiOnle foi llcndida no dia 241011200S, "'l ambul•tôrio de 
Ortofl<di•. pelo Médico Luiz Alberto Dourado. espccialisla crn 
llanscniase, quando foi dcscarto:la • possibilidade de amputaçoo dos 
dodos do pé dircllo c. conscq!i<nlcmcntc:. tomou-se dcsneccssõrio o 
n:aliz:~çiio oo c:umc Artcriog12fia de membros inferiores. 

Jun10u c:óp,. oo otmdon1cn11> ocorrido no dia 24/011200S, que se 
mconuo às fls.4J. 

É o rcblórin 

DECIDO. 

Ao analisar o pedido de liminar da irnpd.ranle.. atenho-mc às 
considerações qu< 1 seguir passo • exp<nd<r 

lnicialmenl<: não tenho como pn:scntes os pressupostos tnS<J:>dores 
da concesslo hmin.1r do podido. 

Par outro lado. verifiCO que, consoante informações da autoridade 
indigitada coatora, prcst1das em conronnid~c: com u laudo MMic:o 
claboradu oclo csoccialista em Hanscniose. Dr. Luiz Alb<nu Dourado. 
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roi dr:ocartada a pouibilidadc llc ampulaçio dtK dodm ela pé d•rcito c. 
conscqücntanet~te, tomou·sc: dc:sncccsd.ru 1 rcah1.a~ do curne 
Artcnogr.~fia de membros mfcriores. 

Por esccs mohvos.lndefiroo pedido lim1nar 

Em scguicb, d~sc vista A O Pruc:uradona Gemi dt Justiço, pa18 
cmiu3o de p:~rt~eer. 

Após, conclUSO$ 

P.RI. 

MacapA, 28 de janciro de 200S. 

(a) Dts<mbarRador DOCLAS EVANGf.liSTA 

Rtlotnr "~ 

Morga• · Vltlr<t 
Srcrttljrla Jo Co tlh<J a Mogi11raturo 

DEPAA'rlU<E!ml Jl.[)lCIARIO 

ATA O& DI~IBUIOO E/00 RY.· 

CISI"RlBUICAO 00 O!~ArJ\.'<Em'O 

J'UDICIAAIO 00 TRlat»w. OF. 

.JOOTJCA 00 Et>"nC0 to RiJUiA . 

A.o~ l) 28 d.i.t (tl do r.-e• de .f.'.\lEIRO ~ ano de 2005, 

12:00 horu, rul..is:ou-ae a Dietribulao e./OJ Redi•· 

t.rlbuicao 00. Pnx:e .. Oii ~ reled.cn.a~, oontenaa 

norn-.., do Rclglftnto Int.erno. 

PS!ClCES..'06 DlSI'RillUIDOS 

NJRAVO l>gl 
AGRAW..\IE : ESrAD0 00 A\9.PA 

1JNOÇAtJO tCIU.NIDO "n:I.XElJtk 08 CA.\GIOS 

NJRAVNX> 1 HINIST'ERIO PWLI():) 

REU\TOR (Al :Doa. 00GLAS EV1<1CE!.I!ro\ RA."'S 

TRIBUNAL PLE'IO 

PA\ITA DE J!J !.C M !t:líTQ 

0.: ordem do Excclcntissimo Senhor Ocsanoorgodor Edlnardo 
Morla RodriKUCJ de Souzo, Pn:sidenlt do Tribunal Pleno, faço 
ciauc a todOSI os intcn:sstdos e 11us que 'llimn u presente EDITAL nu 
dclc çonhecimcnln li'llcnm. que no c.ha 16 (dutu.tis) de ftvtrtlro dt 
2005 (quarta· fclra), As 08:00 horss, ou em scss.lo subseqüente, no 
odifocio sod< do TJAP, soto"' Rua Gcocnl R.oOOon, n' 12qs. esqu1na 
com o Av. FAO. Oairm Central, na Ql3 de scssôes do P~no. 

n:ohz:>r·st-ó • 179' ScssJo Ordln,rla paro J•lgamc:nto dos Stg\Jintes 
pf'(M;a~os c daqutks apn.:sc:ntados em tnCSõl inJrpnulentctncnlc de 
publicação: • 

Mt\NPADO PE SEC!IRt\NCA 61Ja001 
lmpelranlt: ROntRTO DA SILVA ÁLVARES • Advogado 
WA~IIINC.iON UMA PRAIA • lnformaalt: PRF.SIOI;lHt- DO 
l'ONSEUIQ SUPERIOR DO \iiNISTERIO PÚBUCO DO ESTADO DO 
AMAPÁ- LUIK'On>Orttt Paul•o• N«ttdrlos ERNANOES LOPES 
P~REIRA (<m Clu>O pnipm), SI'?NFY OF. MfiO (<m cousa prórri• l. 
CEUO PIMENTA FREIRE JUNIOR c OUTROS - Rrlator: 
Of_C:jE.\tRI\R(iAOOR OÓC'ii.A~ EVMCiELISlA 

/\CÃO PENAl. N• Qll/2001 
Autor. MINISTÉRIO PÚOUC'O DO ESTADO DO 1\MIIPÁ • Rtus: 
1\LT/\MIR MINfJRO REZF.'NOE, 1\LOENORA MORAES llf. 501171\ 
WALDA MARIA QUEIROZ BARROl.O E AGUIMLOO RODRIGUf~ DÊ 
SOUl.A AdVORidO do I' rtu: PAULO Al8f.RTO DOS Sl\h'TOS, 
ad•·opdo da 2' rr: ELOII.SON AMORAS DI\ SILVA TÁVORA. 
Ad•"Ogados da J' rt: AL\IIR CARLOS DE MORAIS DE 
F~ V ACHO c OUTROS r Ad,ogados do •• riu: DEfENSORIA 
PllBUC A • Rrlalor: DtSU.tUAKCI\DOR RAIMUNDO VALES 

ACÃO PENA!. N"~J7120Q~ 
Autor: MINIST RIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ • 
Rws: CARLOS NILSON DA COSTA, MARIZETEOONCAI.VES 
DA SILVA E JURACY BRITO DOS SANTOS JÚNIOR -
Advo~•dos do I' rtu: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA 
WIZ ESTEVES SANTOS ASSUNÇÃO. RUBEN BEMERGUY É 
OUTROS · Ad"''•dodal' rf, JOSÉCfiAGAS ALVES. Ad•oa•do 
do 3• rlv: DEfENSORIA PUBLK'A ·Relator: DESEMBARGADOR 
DÓGI.AS EVANGELISTA 

6C. ÁO i: IYllJl~IMtRO.ftl11aJ!UD\1.Jt!1UR:illYA...Ir.,O~ 
Autor: MUNICIPIO D~ PEDRA IJRANCA DO AMAPARI 
"d''O&ado MARCELO FERREIRA LEAL Rn: JUAREZ 
GOMES Ad•o&ado: Ailo'TÓNIO TAVARES VIEIRA NETO E 
OUTROS - Rtlalor: DESEMBARGADOR RAIMUNDO VALES 

M:!O QUit1PROJIID.M>~11!illllBAT1~ N" ~m004. 
(paro r<ct blmcnlo ou rejtlçlo da lolclal) 
Autor: MUNICIPIO DE MAZAGÃO - Advolados: FRANCK JOSÉ 
SARAIVA DE ALMEIDA e OUTRO · Riu: ALCIDES GOMES 
DOS REIS Advoaado: MARCELD FERREIRA LEAL R.olalol" 
DESEMB,.RGADOR R/.1\iUNDO VALES 



Macapá, 01 .02.2005 

TRIBUNAL I'LENO 

m• P!!B!.ICA_Ç~_O __ [)E .t\C.Ó.RIMllS_ 

MM!.MQQ.nE SEGURANC.iUt.UW®J 
l"'''ttranto: EUOM!oR SOSINIIO RJOE!RO •· Adwgados: OC:IN~U\ 
C'RJSflN!o OE SOUSA PEREIRA f. OUTRO - Informante: 
GOVERNAOOR I)() ESTADO 00 loMAPÁ RdAtor: 
DESEMBARGADOR OOGt.AS J:VANGEUSTA 
~MJ'JfiA: "ADMINISJllATlVO F. CONSTITUCJO~Al. • MANDADO 
DE SEC.UNANÇA . GRATIFICAÇÃO POJ< n:MPO DE SERVIÇO 1: 
POR Ot:StMPF.SIIO DE ATIVlllAOE DE AUDITORIA 
ADWSJSTRAOOR • ARCUJÇÁO llf. JNCONSTITUCtONAt.IDADE 
t.VCIDÉNTF.R TA,VTUM DO ART. J' do Doe. !761191 E o.\ EXPRESSÃO 
"' ... c adltlontb dt car ,ter permln('nle"' C.:ONTIDA NO arl. 1• da !:A' 
618101 • VtOLACÃO DE DIRf.ITO LIQUIDO E CERTO • tHI .AÇAO 
PROBATÓRIA • DENEGAÇÃO 00 WR/T • I) A f•l13 de ne.tu 
noTmõltivo c causal com o suposto dircih) líquido e certo do 
impetrante im~-~ consillcrar inepto o pctlid~' de Jcclamçào de 
inconstitucionalid:lde do art. J' do Dcc.2. 762198. rncsmu porque. a 
ausCncia de fuodament-.ção c da indicaç.do de qu:1is norm~ ou 
princípios con.(,titucionais rcstarJm '·iol:tl!os sugcrc 3 improcedência 
do pedido. 2) Se: o impet.r.mlc não ~prcsc~tou n~hu~ fu~damcnto 
objetivo. põJiõ) a anillisc da fU\.'ttnsa mconst11uc10~hdadc da 
expressão t4 c: adlcionai5 dt Hriter ptrmanrntc:~. contida no an. I" 
da Lei 618/Ul. nl.!m quais normas ou principias constitucionais f~rom 
viobdos. SC\1 fHX)idu ttào pode prospc:rJr, mesmo porque. o c•tndo 
artigo transformou em vencimento ll sal~rio dos savidon.:s pühlitos 
civis do Estado, composto de grJtilkaçõcs c adicion.1is d.e c;,rjtcr 
pcnnaoente c vencimento básico, nào causando prcJU{~ ~o 
impetrante. 3) A dilttçào probatória para apurar o suposto d•fClto 
invocado pelo impctrnnle, (p<nb ua gr.>lifieaç.~o por Jempo uc 
serviço), é impossível pelilS vias cstn:ibs do mandado de seg_u:-ança. 
4) O desvio de fu nção de Administrodor. p.1ra o cu·rdc1o de 
atividades de ó'\Uditoria. privativas de contador e de tL:.Cnieo cn1 
contabilidade. n3o constitui din::ito liquido c certo, ante o ncceosidat!e 
de p~ucão d< pn>va_ 5) Ordem dcn<gada." 

AÇÓ_!tQÀ_Q: •Vistos. relatados e discutidos os prcscn1« o~1os, o 
TRIBUNAL VJ.I:NO J)() EGRtGJO 1'1<111UNAI. DE JUSTIÇA 00 
ESTADO DO AMAPÁ. à unanimicbdc. conho:;cu, em p..'lctc, do 
Mandado de Segu~nça e. no mérito, denegou a onJcm." (Rtgistro n• 
007560) 

MM'I.l.AILO Q.t; SEGUM.i'iCAleJ&U.l.llQ,! 
lmpctnnt": JORlELSON BRITO NASC'IMENTO c OUTROS • 
Advogado: Vlt't:NTE IJA SILVA CRUl· lnlormanlo: GOVERNADOR 
DO ESl"ADO 00 AMAPÁ • ltololor: OESilMJJAR<iAIXJR Glt.OI:RTO 
PINHf.I RO 
f.MfJS]'J\ : •ADMINISTRATIVO - MANDADO Dt; SEGUkAÇA -
CONCURSO PlRI.JCO - ANULAÇÃO. I) Havendo Craudc na 
r c:aliuçio de concurso para provimento de cargos. púhllcot., pode 
t. Adminbtnaçio J:nulá·lo. 2) A fraude no certame atinge:, 
também, quem d~lc nlo p<2rtJc:Jpou, pois é imponi,·el prcs.tn'Ar o 
tntc:resu partic:ubr de cada ca.mltdato tnl detrimento 10 público, 
que é a hig.idez. de qualquer coneuno. 3) ~\andado de Sc~uru.nça 

nlo conccdhlo.""' 

M:Ó.R.D_ÀQ: "Vistos, relatados c discutidos, os prcsentd: 3utos. o 
TRIBUNAL PLE!IiO da Egrégio TRIBUNAL nt: JJJSTIÇA DO 
r..ST AOO no AMAPk pOr urunimidadc, após rejeitar 3 preliminar 
argüida pelo ~fini,tério Público. eonhcccu e t1l.'1lC!gnu a segurança, nos 
lermos do \'Olo proferido pcln Relalor." (R<t:lst ro n' 007.526) 

M.ótiMD9.J1Yw'i.EGliRANCA e.~ 8Q.illJ)\lf 
Impetrante: PAl'RiC'lA DE AU.tl!10A DARAOSA A<?UJAR. (em cnusa 
rroprio) - Informante: PKf-~lDENTE Oh ASSEMHI.EI/\ l .F.GISI.ATlVA 
DO ESTAIXl 00 AMAPÁ - Ad,-ogados: MARCELO PORPINO NUNES F. 
OUTROS - Relator: OF$EI.l11ARGI\DOR RAtl.lUNOO VALES 
F.Mf;~ •CONSTITUCtONAJ. t: PI<OCESSUAL CIVIl.. MANDAI>O 
~ SWUJ<ASÇA_ FUNCIONÁRIA PÚBLICA. CRAVIOF.7. 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXONE RAÇ.\0 SEM Jl'STA CAUSA. 
JNDENIZ..\ÇÁO. I) O ao1. tO, 11, '"b·. do ADCT, eonfcrc estabilidade 
provisória a tod:t e qu:~lqu~..-r obn:il'3 gr.ivida. cx:igindo PJra o seu 
implt~mcnlll :tpcnas a C<lnfimHu;ào de $Ul condição de ,ccslant~. não se 
~"\\lendo. ponanto, f~lar em outros requisito.~ para o cxcrclclo desse 
dircilo, como :t. pri:via comunicõtçâo da vavidcz ao emp~g<~dor; 2) 

--Exonerada sem ju~L, c:~US3 no pcrlodo cunslitucional d3 estabilid:~dc 
• pro,·isóri3, a funcio.nárfu pübl;ca, mcsnlo 3 comissiona<b. r.u jus à 
proteção contr.t <kspali& arbitrária, consistente em indcni7.aç3o 
cmnrcn.~atúria, no valor do .tot<t l dllS salârios do período 
comrn.'t.'fldidu t."fftn: a confirm.1ç;"to d..1 gr.tvidr:l. cu quinlu nlêi após o 
parto. Precedentes do STF o do TJAP; J) Stgurnnça parciolmonle 
concedido." 

WRMO.; "Vistos. reL1tadns c discutidos os presente< outos, o 
PLENO DO ECRtCIO TRIBUNAL DE Jl'STJÇ,\ DO E.\TADO DO 
AMAPÁ, por lll\3nimidadc. eonhcccu parcialmente do Ma ncbdo de 
Scgurnnça c, no mérito, tambénl por unanimidade. concedeu 
pan:ialmcntc o .. wr/1". nos tcnnos do \'Oto proferido pdo Ret:ltor." 
( Rt~ti>tro n' 007.47 1) 

M;"\íl.J:JYLI....Il.E..lillRllll.UlAilUlllilliJ.Sil!ATI\'A N' 016/2W 
Autor: MINISTi:RIO PÚRI.IC"'O DO ESTADO 00 A~t/\r,\ • Réo s: 
FllAN<"lSC.:O MILlON ROIJRlGlJES c DJAWA SALES SFi\IR -
Ad,"Dgado.: JF.IIN CARLO DOS SANTOS FERREIRA E OUTRO • Kéu: 
JEAN FÁBlO OUVF.IRA MUNIZ (sem •d•og:>do) • Rolo lor: 
OESEMBAROADOR RAIMUNDO VALro.S 
F.M.FJIT~ "CJ\' IL E rHOCt:SSUAL. Cl\'IL. AÇ~O DE 
tMPHOBIUAOf. ADMINISTRATIVA. CON\'t;NJO. OBRA PUBI.ICA. 
FOIIO POli PRf.RROGATIVA llf. fUSÇÃU DA LEI N'10.628102. RITO 
ESPECIAL DA LEI ~~ 11.4!9/ll2. MANtt't:STAÇÀO f.SÇJ< lTA JJO J<Ü!. 

. N.\0 CONVENCIMENTO UE INEXISTtNCIA DE ATO DE 
IMr ROBlDADE. RECEBIMEh'TO DA INICIAl. CITAÇÃO. I) A Lei 
Fcdcr::al n• l0.62XJ02 atribuju com5>ct~uda por prcnop1iv;a de funç!o 
oos Tn'"hun:ais dos Estados poJr.t juigur 115 Prcfdtus Munit:ip.1is~ 2} Par.1 
n inadmissibilidade cb inic-i:~l, t impn:sdndivc:J que o d~unciado 
demonstre, de pbno, .l inexistênçi:a do ato de improbidtlde, d.1 
imprucaJC:-ncia da açin nu d3 inadcquaç3o da via d eita (art. s·. da lci 
n• 8.429192), sem o que deve sc.:r inslaur;~c.la :;~ rcla\!l'.iO proc:cs'Su31, 
acolhcrtdo--sc a po;a c;~;ord ia. l ; 3) Recebimento da pctiç3o inieíal; 4) 
\1oto vencido." 

!.(.ÓJl.Q.ÀS).; .. Vistos, ~!atados c discutidos os p~cntcs autos. o 
I'LENO DO EGRt.cJO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO t:s'fADO DO 
AM."rÁ, por nu.ioria. decidiu pelo recebimento d.1 inici:~l nos ICTTTM"~S 
uus votos pro( cridos. Vcocido o Donmbargodor MELLO CASTRO." 
(ROJ:ist ro 0075 M) 

Mocapâ-AP. 31 de joncirodc200S 

MDrtD AY"<' v,.;,... 
Diretora do ~~Tribunal Plo:no 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TRIBUNAL PLENO 

~IlQ DE SEG!IRANCA N' 31 1/ZOOQ 
lmpetronle: ASSEMBLÉIA I.I'.GISLAlWA 00 ESTADO 00 AMAPÁ 
Advogado: RUBEN BEMERGUY _ 
lnfonnontc: GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAI' A 
UtiGonsnrto: ESTADO Dq AMAPÁ · . 
Pmcu~:~don:s: JORGE JOSE ANA ICE DA SILVA. ANA CELtA 

DOHO MARTINS E OUTROS ' 
Rdolor. DESEMBARGADOR MELLO CASTRO 

"VISTOS, ETC.-· 

T,.u-so de Mondado de Scgurnnço, com pedido liminar, impct1:1do 
pela Auembtéi• LrgiW.tiva do Estado do Amapi contrn nto 
omissivo do então Governador do E>lado do Amapá. Joio Albrrto 
Rodrigues Capiberibe. tendo como litisconsorte ~sivo, ncc~riu, 
o EsL'Ido do Amopâ, conccrr.o:nlc na ausencia de repasse integral dos 
retufS(')S corrcspondenlc:s às aludidas dotações o~amcntárias relativas 
ao m!s de nh!:il..!kJll!l!! cs~>b<:lccid.u pela Lei Est•dU!II n", 0456/99 

Deferido o pedido de limir.ar c realizado o bloqueio c seqUestro em 
instituições I1P3ncciras d3 qu3niÍ3 corrcsponJcnte a parte n.1hJtt da 
quoto de duodCcimo a favor da lmpetr.lnle. f3te ao dc:scumprinl(nto 
do otdem. restou satisfeito o pedido formulado. 

Havendo o Governo do E.~tadu descumprido a ordem judicial de 
repassllr integralmente os duodC:c:imo!õ n.:fL-rcntcs aos mcst."'S 
subscqUcntcs, 11 impctr.ante njoi7..ou novo M:~ndado de SegurJ~. 
registrado sob o n." 319/02, w.ào porque nova onJem de l;.loqucio e 
soqC.estm dos va:\on::s devidos à impdrantc c referente:; no duodécimo 
do mês de m•io/2002 foi ddenninada, rcmndo cumprida pelo ll.1neo 
do Brasil que os n:p.lSSou à crédito tb As.~cmbléi:a L.cgis1ativa do 
Estado. 

O f.~l3do do Amapá, na condição de litisconsorte passivo 
no:essãrio, interpôs AgrJ\'O RcgimL.'fltal em face da decisão 
monocrâtic3 conccssi\'n da limin:u. 

E.~1cs :~ulos fiCaram par.\lisados diante das exceções de suspeição 
promo"id3s conlr.l a minlu pessoa, que foram u~nimcmcntc 
rejeitadas pelo Excc:lso Suprrmo Tribunal federal nos JUig;unt..-nlos 
dos Agravos de Instrumento n.• J 77.~58·9 e 378.913-7. rei~ todos p<lo 
E•n>O. Sr. Ministro CARLOS MARIO OA SI LV.\ \ ELLOSO, 
oonfom)e ccnifie.1do à f. 146 c comprovnm :lS cópias em :mcllu, que 
ordeno sejam cntranlkldas nos autus. 

Da mcsrm sorte, os: uutn1!i recursos interpostos :to Cole.ndn 
Superior Tribunal de J ustl(a. Agrnvo ue lnslNIIl\.'1\lO n." J98.262 c 
Rccurw Espcciol n_• 331.435-AP, rdal:ldos pelo Exmo. Sr. Mioiscro 
M ILTON LUIZ PEREIRA !Oram igualmente rejci~"ldos à 
un.3nimid.lde. confumtc certidões anexas. que ordeno sejam juntadas 
aos autos. 

Por outro lndo o Mandado de Scguranç:l n." 319/00 em ancxn, foi 
extinto face o liÚspcndênci:~. confom•c dL.'Cisão proferida e tr:\nsitílda 
em julgado. 

Ante a dccis3o do Coltndo Suprc:mo T r-Ibunal FWcral no 
julg;11ncnlo do SS 2199-i\P, relativa ao MS n.• 566.02 c ro qual 
figul":\m as mesmas pa11cs, de que cnecmdo_o exercício _fin~nce~ro de 
vigencia da Ld c.Jc: Din.'trizcs Orçamenc6n3s não ma1s subs1stc o 
interesse juridico que deu cauli.l ao mandamus, restando, portétnto, 
pn:jutlh:adó o c":nuc do mérito, determinei tOssl..'ln os Jutos conclusos 
tJ manifestação d.1 d. Procuradoria Gcml do Cs1ndo do Aln3pâ. 

M:~nift.-stando·sc em parecer d;~ l:wn do ilu.·-t~~ Procumdor l:lir JMC 
de Gouvê:l Quintas. opinou a d. Procur::adori..1 GLT31 de Justita sej:a o 
... antlamus julg:tdo prejudicado p<b pcnla do objeto. 

ViCTilm·mc os autos conclusos. 

Decido. 

A lei orç:nncntária. segundo i1 doutrina dt: Luiz Emrdio F. d1 Rosa 
Jr~ possui ""q claro objetivo d~ 1/lultar o orramento it sua funçãn 
formal dt ato go.,~rnamtnfal, cujo propbtilo i autorl:.ar os 
d~sp~sas D suem rtali:.adas no Drtb ugulnfe ~ c-alt:ular os ucurUJS 

prOYáv~is com que tais ga:uos podu4o str rea/i;uJos, mas lf4n cria 
direirn.r suhje#vosu in "Mtmua/ de Dirtito Financ~im &. n;rtilo 
Tributário", l~tJi(iio, RtfiiJ~oar,p. 80). 

Nes~ contexto. cin:unscrevtndo·se a causa de pedir do pnscnte 
RlanJantus a cftth-aç~ du rt"fkiSSc do duodécimo referente 30 mês de 
abril de 2000 do•ida a As.\Cmbléia l..c&iSI>til·a do Am>p:Í, fo,.oso é 
reconhecer que o objeto da pn.1t."nsio milndamcnt.a1 c.m tela restou 
exaurido. 

Em verd.1de, enccrr.ldo o exercício fironcc:iro de 2000, nAo mais 
subsiste o interesse jurfdico que l.! ~.:u caus.1 ao pedido, porquanto 
decmricfn o pr:1zo de ..,jgéncia ch. lei orçamenl4iria c cumprida 3 sua 
finalidade, dá-se a pctda du objeto do wr/t, deixando d< c:xi>tir a 
causa de pedir. 

Assim, patente á a ausi-ncia, no caso concreto, do binômio 
ncccssidado-utilidadc da (li"C$IJÇâo jucisdiciQnal. 

Neste sentido decidiu o E.\cclso Suprcrno TrihunJl fcderul no 
julg:tonento das Suspensões do So:gurnnço 2199-AP. relativo ao MS n.• 
566102. C 1329·AP. rclaliva iiO MS n." 227/99, em que figura1n ;tS 
mt::Sm3s partes. 

Com esses fund:;smentos, também :adotados pcl01 Excd S3 Cnrte 
Constituciorol, JULCO PREJ UDICADO O PRF.SEI\TE 
MANDADO DE SEGURANÇA por pctd• do seu objcto, nepndo
lhe sesuimenlo, nos termo< do an. 5S7 do úldiso de Pruc:es!<O Civil. 
Em conSL-qüenei•. J ULCO EXTINTO O PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DE MÉRITO. n.t funno do disposto no Art. 267. 
VI, "in .fine" do Código do: Pmcc:s>u Civil. 

Puhliquc·sc. 1ntimc~sc. Cumpr.~-sc. 

Mocapá-AP. 18 Jc jancim ~e 2005_ 

(o) O..embar~ador Honlldo Am>ral dt Mdlo Ca>tro 

Rda~o~· 

.41o "J: r~.., Yit'irg 
Oirt'l<>r.j-da rc1a • do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MM!lli\l>J).~ANCA N" 485/2002 
lmpctrnn1e: Assembléia !..cgislativo do Estado do AIT13pá 
Advosndos: Eugenio Carlos Sontos Fons<lca e Outros 
Informante: Govemodar uo Esl:ldo do Amapá 
Lilisconsortc Passi,·o Nt:ees.-cirio: Estadn do Amapi 
Pmcur.1dnr : Albct1o Mon:ir.~ Rodrigues 
Relator. Oc<embargador Mello Costro 

~viSTOS, ETC. ... 
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Trata-se de Mam.l:l.du da: Scgur.mç:1, com pccJido limin:u, impctrndo 
pela As.scmbléla Lct;isla tiva do f.stado do Antapi contra a.to 
omissi\'O do então Gov(rnador do Esrado do Amapi.. Jo!o Alberto 
Rodrigues Capibc:ribr. trndo corno litiscnn~rtc: passivo. ncccss3rio. 
o Estado do Am:~p:i, concernente ~ ólusênei:l de repas-se intctml dos 
n:cur:c.os eom:spondcntes às aludidas dotnçôcs orçamentárias rclati,·a~ 
ao mts de fevereiro de 2.Qil~ cst.:.bclcdJ3s pela Lei Esladual n10

• 

064912002. 

Meverou o lmper:rnnte que o então Governador do Estado. de 
maneim csdnlxul:a, S3ocionou pan:ialnu:ntc c fez publicar ::t Lei n." 
0646.'2002, que ~imav:a a rt:eeib e fixava 3 dcspcs."' p.ll':l o ono 
2002, em lobl afronta 3.0 processo lcgis1.1tÍ\'O, não corrcspondendo 010 

projda que foro cncaminh3do c aprovado com modificações pda 
As.scmhléin legislativo. 

Os 4U10S vicr.un·me n:rlistcibuldos por dcl< .. ,uinação do cnüio 
Pn."Sidt.'f:ltc l.!o Tribunal de Justiça. ~. Carmo Antônio, ~(~ 
dcci~Ail..~~~- diante da ursencio d• medido c • ousência. 
justlfir.:ada, do L'TTlincntc Dc:sembargador Dôgtas Evangelista.. n.:lator 
origin.írio, que já concedera a liminillr pcBC!!Uida c cujos f!.ln~Jo~ 
NQici. tendo sido detcnninado IOsse o Scr1hor Cm-..cm:~dnr du r.:.stildo 
do Am3pã notilie~do par.t tumnr conhc.."Cimcnto da concessão da 
llmin.u e pôlr.) que prestasse. dentro do prazo legal, as infonnaçõcs 
que julg:tssc oportunos, fl. 160. bem como fosse citado o Esl:ld<• dn 
Arnapâ n:s condição de litisconsorte fX\SSivu, ns. 157, havendo n I >r. 
ProcuradurGL"r"Jl em exen::icio l'"t'Cebido :1 citação. 

Nesse ính;rim. o Supn:mu Tribunal Fr.'t.lc..-ral. alr.svis do S(U 

Prt"Sidc:ntc, Ministro MAURÍCIO CORREA, deferiu limin.Jr nos autos 
un Mandado de Scgur.1nça n.• 24.206, • favor do Tribunal de Justiça 
do Estado. p.1ra. v ,_recanhrctr em vt'gor.. para o t..t:uclâo 
orramrnllirio do. cornmlt ano, a Lei 6J9, de 19 dejantfro dt. 2.001, 
pronrulgado por n.'ftJ A.f.<t;embli ia Legislariva, c dtttrmlnnr qut os 
repas,ft.' dns duod&imos d1> Plldtr Judiciário ujam tfrtundos 
inlfXIRittl~lllt, no prnw ettabtluiclv no art. 168 Ja Cotulilltiçúo 
FtJtrDI." 

Atendendo requerimento da ,impccr.tntc, dL.1lmtinci o bloqueio c 
S4.'qÜCSlru junto ao llanco do llr.1.~il e :~ Caixa Econõmic:a Falem I d;u 
quantiJs Jtf! o limite Js.~cgurado peb l..ei de Diretrizes 0rç3mentârias 
votada e lecislnda ~lo lmpctrJntc. r~laudo. entretanto, frulilrJ!lo o 
seu cumptirncntu. uuc se n:alizHu apcn:.~ parci:llmcnte. 

Apn.'Ciando novos requcniiicntos da impetrante. Jctcmtint.;, oimJ<~. 
par.1 evitar que pudesse ocorrer a. duplieid.~tde de pagamento, que 
todas a.( qwntiJs bluqueadas c seqücstr.nlas n5u m.a.is fossem 
rt'()nSS.1<iiiS à conta corrente da Assembléia l...cgisl~riva do Est.,do do 
Amapá. nl:ls que fiCilsscm à disposição do Tribunal de Justiça do 
Estat.lo do Amapá, vinculõltlas cxclusÍ\'31nCnlc a.o M3ndado de 
Seguronç:) n."' ~~5i02, atê ulterior dc:tenninõ~çào judicial. 

Diante da m.."Ccss idadc de sabi.-r·sc se houve ou não intcn~ão 
ddibc:r.ad3 de CS\':.17.Í:lf o cumprimento c.Ja Ordem Judi ei;~), ratn que 
interc:sso., suhrctudo. au POO.c:r Judici:irio que j;unai!ô deve trnnsigir 
com ntos que possam mncu\ar a outoridadc de suas decisões. tenninei 
t;unh0m fossem expedidos mandados de cumprimento ~f'l que o 
&lnco du OrJSil S. A. c a Caixa Ecnnómic.1 fakrõll csclan.'C~!iC'In c 
comf1n>V:l.$~m. documcntotlmcntc. qual foi o processo adot01ÜO na 
movin1cntaçâo rl3S C.ontas do Governo do Estado do AmapJ. no 
pcriotlu tk OX a 25 de 11\3(\:ll de 2002. htm como se houvt: s.1que 
nlr::avés dl! cheque ;,dministmtivo, qual o \•alar e em que i.blõl, 
rcscn·ando·JHC o din.:ito tlc C.'(OJtninar oportunamc111C o pedido de 
n.mcssJ d~~cs 1.-"Kian.:dmc:ntos a,, Ministirio PUbl ico Esbdu.1l. 

O ll•nco d<• Brnsil S.A. a1r.1vés do oficio de n.• 334.'2002-
GERAD-, juntado a fl. 200. informou haver bloqu .. do a quantia de 
RSI.S 16.802,45 (um milhão. quinhentos c d\!.l.CSscis mil. oitoccntus c 
dois n::ais e quan.-nb. ~ cinco ccnlavus} du .. ~ contas do Go .. ·emo do 
E.'\totdo do Amapâ. além de h:aver bloqueado t repass.1.:lo 
anteriormente o valor de RS7.461,22 ('Sete mil, quatrocentos c 
sesscnLa c: um rai~ e vinte e c.Juis centJtvus) ptml a conla tom.'1lle d;L 
Assc..,nbl~ia l.cgi.sl<.ativa do C!sbdn dn Amap.í, n. 179. atingindo as 
duos quantias o valor lotai de RS 1.524.263,67 (um milhão. · 
quinhentos c vinte quatro mll. duzentos c s~scnta c l r\:s reais c 
sessenta c sete cenbvos). 

Por outro l:nJo. :a Caiu Econõrnic;~ FtUt..-r.•l in ronnou ottr.1v~ do 
Oficio n.• 2JO/Í002, haver rcali;.o<Jo o bloqueio, fl. 20J, da quanlio de 
RSl.SJJ .81S.69· lum miiMo. quinhentos c lrinto e Jnls mil , 
oiloct.'tltus c quinze n:ais e ~senta e nove centavos), além de have-r 
bloque.1do e rcpassodo antcrionmnte o valor de RS25. l S0,40(vintc c 
cinco mil, .;enio c cinqüenta reais c quarenta ccnt::~..-os) para a conta 
com:ntc da AsSL.1nhiCia l.cgi!il:ttiva do E.'\tado do Am;ipi. 0. 181. 
atingindo as duos quamias o valor lotai de R$1.558.966.09 (um 
milhàó, quinhcnlos: c cinqUt.-nl.3 \! oito mil. oovCL:cntus c st::s.'Ocnta c 
seis n.::::IÍS C JlU \'C Cl."nlaVOS ). 

Alingin~n 01 sorm dt."!ill:':' hluqueio.; õ1 exi'.lta qu.1nt ill de 
RSJ.mD.229.76 (três milhôcs, oitcnl~ c três mil, duzcnlos c \'intc c 
nove n.":lis c setenta c seis centavos), que concspondia ao duodécimo 
cml.,l iluciun:at d evid o â A~St."fT1h1Cia L.cgu t<Jiiva Un Eslô!do Am;1pã, 
correspondente oo mós de Fcl'crcim de 2.002, determinei as suas 
trnnsfereucias I ordem do Assembléia L..:gislali\"a do Estada da 
Amapi. 

Atcrxk'11do m:andado de cumprimento. o Banco do Brasil S.A. 
atrJ\•C:,. do oficio de: n." l3ó12CW)2. GEREN·, junwdo :i f. 421. lmuxe . 
cõpio do eonissllo de ~~S--~~......Qrdem de -~1\(\IV~.IJJ.Q. 
CAdmiujstmtjvol n.• 008507, no valor de RS 58.033.52$.72, 
(cinqüt.-nb c oitn milhõc.~. trinta e I~ mil, quinht.:nto.\ c: vinte c cincu 
reais e sctcnl3 e dois centavos) nnmin.1tivo w Go'llcmo do Est:..do, 
C<lnrorme solicitoçuo da S<Cretãria do F=nd:i do Es"tado do Amapá. _ 
Solicitou. por fim. prazo de I S dias pa11 remessa das cópias <f• ' 
movimcnl2çào linanccira das contas do Governo úo Estado do A~Mpi 
,., pc:riotlo do OM a ~5 do IT\31"ÇO de 2002. • 

Traru;eonido o prazo de 15 dias sem que o B.;,co do Bmsil 
foma:cssc: n!i tlocumentos requeridos, dctenninei 3 ~ dos Jutos 
a d. Proeur.ldoria Gc:r.al de Justiçot p.1r.:r manirc:staç.io accrc01 dos 
dncumenln!i iuntldM c ouanto a Ordesn. 



Macapã, 01.02.2005 

A d Proou,.dona Gml de Justiçt. <m p:tr<c<r da lavna do ilustre 
Procu111dnr Ja1r Jos6 de Gouvi3 Quinw•. opinou pela admissibilidade 
do Writ c. no mérito. pela concC'Ssàodo mund1mus. 

DECIDO. 

A lei orçamentont. 1cgundo a doulnna de Luiz Emydio F. da Ro,. 
Jr, possui ~o r/oro objtti~·o dt limitar o DrfDmtnl~ d sua funçio 
j()rmal J~ ato IOWTntlltltntal, cl(jô propd.fltn l uutorlUir liS 
dtsptUIS a urrm uollt11das lfO tiiiD nguitrlt 1. rnltular Dt ru1usos 
prot'áwls ~~~,. qM~ tais tastos podtrdt~ ur naii:JJdos, MaJ nao. c'!ll 
diu;tos sub}ttlw.ts"' '" "MolfUIII dt Dlrtito Filumctlro &. DlftiiO 
Trihu.tárlo", /()f tdl(46, Rtlftlvar, p. &D).. 

Nesse concCM.to. cirt:uMCn::"cndo--sc a causo de: p:dir do prcsçnte 
manJam•• a cfc:h•~o do ftll'SS< do duodllcnno n:fcront• ao mC. de 
rl'\l.rtlm de 2002 devido. As.<cmbiCil lcR111311V• do Amaoã. foreoso, 

é n:conhecer ~ue o objc:lo da pn:ten\ln m~nd3mcntal em tela restou 
c:•aurido. 

Em '·mladc. CllCemldo o ocreteio financaro de 2002. não mal! 
suMislc o mlr:n::ssc J"nidt~o qut deu causa ao pedido. porq~to 
dccomdo n prazo de V1gênc1a d3 lci orçan1cnt6na c cumprida a sua 
finalidad<. cL\·se a pcrd.1 do objeto do ••rir. dcix3ndo de <liSitr 1 

C3usa de pedir 

Auim, patente ft ~ nuinKÍ3, no caso concn:lo. do hmõmio 
nccc:s.sid:ade--uril1dode da pro.tJçào juriSI.Jicional. 

NCJ« sc:nudo dccldtu o E.cclso Supremo Tribunal Fed""'l no 
julg>mcnto du Susp<tl!6<1 Jc Scguraoça 21W·AP, rtlath·a ao MS n.• 
566102. c 1329·AP. rclallv> ao \IS n • 227199. etll que figuram as 
mesmas pones 

Cum CSSt!'S rundamcntos. tlmbém adotados pcl.l Excelsa Corte 
Constitucional. JUt.CO PRUUDICADO O PRESENTE 
MANDADO DE SECtlRA:-IÇA pm pmJa oo <eu obJciO. ncsondo
lhc scguun<nto. nos tc:nnos do an 551 do C.ódigo de Pmc:csso Civil. 
Em tOOSCilúàl<.ia. JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 
JULGAMEI'ITO DE MtRtTO. n> forma oo diSposto no At1 267. 
VI. "i• fine·· do Cóchgo de Processo Cc•·tl. Fnvu:m-sc cópca d" 
Ch<que de Ordem de P1pmcnto (AdministrntivG) n • 008507. no 
vaiGrde RS S8 033525.72 (c:inqüenta c oito milhões. trinta c três tnil. 
quinhentos e vinle e cinco rt01is c setenta e dois ctnb'fM) e do oRei o 
que o •'11<anunhou. f 421. 10 Ministêno Publico do EJt:tdo I"'"' os 
fins de du-e11u 

Mocapà·AP. 18 de J•n<cro de :!005. 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

--dotl ,__IJ•Itadod>M-
Av. Fab, tn7 • Cafttro, NlniM Dece~ ~11M Mira, thrao 

...... :JU·l411/FP: 123·VIG5 -.)onbCO-.br 
bpodlonta:Uisllh 

E!Pedlento d4.JI'IDMACÃO oara citncla d_Q.s adyoaados 

AUTOS N.0 4.541/0l (E.xec:uç5o) 
E<equentc:J &K LTOA 
Advopdo(a): JUAREZ CONÇAl. VES RIBEIRO 
&ccuudo(a): E. F. CARDOSO- EU.MO 

Adv~{>): EliANA DIAS FERNANDES 
Drrpqcbo; /nn·I!!(·K c dn!tdm! d4 ornborg <fr!Ju!df no wro dot 
IINIOf. g fim dt Qttl' WJWir• o qNr nltrndtr dt dirrit4' no prfflo dr 
10 fdn,} diiJS. Ç.,.fol ftrwcrdo Sjlw R•mgr - T!liz dt Djujto 
~ 

AUTOS N ° 7.170/04 (Coobcdmcoto) 
1\<qucn:nce: EUV ALbo GABRIEL· ME 
Advot>do(oj: CHARLES SALES BORDA LO e OllfRA 
R<quendo(oj: OSMAR CANDIDO DA COSTA JúNIOR 
Dno<lldJO• !. Mio guütt rqlo 419 Ryumyl( 'lJU'W blll(! 
taSitnl4r gwt podt simNII4ntll11&lnl~ sn C1ltl1HidrfUÚ como ME ( 
EPP. O.w l rru'C!p(mprm 011 I tmertW' ck ernl$ttto porft, /L 
Assim. f«odto-lbr cpm1.roq:r. rm lO ditls, tw;nltud 
dmrur!!!!4r•mt~~(o 1191 rngld" do gwr pr(t(WI( o f17f. 8' t 
!tr><Út!!!- d« Lri ?,84IM, Sueli Pini - !ufu Coordenadora c!cn 
Iui~ados F.sptcQis C(nis. 

AUTOS N.0 S.S75/04 (Conhecimento) 
R<querente: SUEli CRISTINA W ALDECK DE SOUZA· ME 
Advog>do(o}: NlCOLAU TORK RODIUGUES e Ol!fRO 
Rcquendo(a): ANTÓNIO WAJDEZ GÓES DA SILVA 

Advocado(o}: IIORÁCIO MAURIENFERREIRA DE 
MACALÀES 
Finoli/adr. rompgrrrr C!!! OS/O•roJ dii!S· 4 fim dr (9mar 
~mrnro d• !t!!rmu m•tadtr nor PHfOf_ 4!tfl,lf.s..2L 

AUTOS N.0 1.942/02 (Execuçio) 
R<qu<n:nt<: MONTF.- SIÃO PR.EST. DE SER VIÇO LTDA 
Adv~do(a): CICERO BORGES BOllDAlO 
R<querido{oj: smc {NcENHARIA LTDA 
DntN~Cbo: f. o Ddide i4 foi indtfm'do ~O, 2TZ. C.d00 Fernando 
Silva Ramal.:.~~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

El(j)edlenlo de INTIMAÇÃO para ciência dos advogados 
Publicação n° 01312005 

AUTOS N.0 46.958104(C ONHECIMENTO) 
Requerente(s) MÁRCIO RIBEIRO FIEL E OUTRA 
ADVOGAOO(A)(S): MAURILENA VENÂNCIO DE 
CARVALHO 
Requlll'ido(a)s. PAULO SANDRO SANTAR~M 
FINAliDADE: Audiência para 10 03.2005 às 15:30hs, neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 46.9451lJ.4(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): JOÃO HENRIQUE SOUZA DIAS 
ADVOGAOO(A)(S): RIVALDO VALENTE FREIRE 
Requerido(aXs): AGIÕNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTOA 
FINALIDADE. Audiência para 09.03 2005 ~s 11 :OOhs. neste 
Juízo. 

AUTOS N ° 46.944104(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): SEBASTIÃO NIGUERIA DA SILVA E OUTRO 
ADVOGAOO(AXS): JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA 
Requerido(aXs): SUL AwêRICA CIA NACIONAl DE 
SEGUROS 
FINAI.JDADE: Audiência para 09.03.2005 às 16:00hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 42.194/04(CONHECIMENTOJ 
Embargante/Reque~do(a)(s): JOAO QUEIROZ 
CAVALCANTE 
ADVOGAOO(AXS): FRANCISCO JANUÁRIO NETO 
Embargado/Requerenle(s): ANTONIO NOGUEIRA DE 
SOUZA 
ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA: 
FINAliDADE: Audiência para 10.03.2005 às 14:00hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 40.83tN04(EMBARGOS À EXECUÇÃO) 
Embargante/Requendo: CONSORCIO NACIONAL 
WOLKSWAGEN LTDA 
ADVOGADO(AXS~ JOS~ AI'JTÕNIO LEAL DA CUNHA 
Embargado/Requerente: DURVAL DA COSTA 
VASCONCELOS 
ADVOGAOO(AXS): EL Y CÉLIA ARAÚJO PINHEIRO 
FINALIDADE: Audténda para 11.03.2005 às 14:00hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 46.954104(C0NHECIMENTO) 
Requerente(s): MARIA DO SOCORRO DA CRUZ TAVARES 
MIRANDA 
ADVOGAOO(A)S DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido(a)(s): JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO 
ADVOGADO(AXS): CAPEM! - CAIXA DE PECÚLIO. 
PENSÕES E MONTEPIO BENEFICIENTE 
FINALIDADE: Audiência para 10.03.2005 às 15:30hs. neste 
·Juizo. 

AUTOS N.• 46.953104(CONHECIMENTO) 
Requerenle{s): FRANCINEIA CASTRO MENDES 
ADVOGADO· WENCESLAU FERREIRA ROSA 
Requerido(a)(s): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
FINALIDADE· Audién<:ia para 10.03.2005 és 14:30hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.• 46.955104(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): GESSY BRANCHES DOS SANTOS 
ADVOGADO WENCESLAU FERREIRA ROSA 
Raquerido(a)(s): SUL AM~RICA CIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
FINAliDADE: Audiência para 1 1.03.2005 as 14:30hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 46.87712005(CONHECIMENTO) 
Requetente{s): ADALBERTO BATISTA REGO 
ADVOGADO: WASHINGTON LIMA PRAIA 
Requerido(aXs): VIVO NORTE BRASIL TELECON 

FINALIDADE· Audiência para 11:03.2005 ~s 15:00hs, neste 
Juizo 

AUTOS N.0 46 957104(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): MARCOS LINCON LIMA ARAÚJO DE 
FREITAS 
ADVOGADO: RAUL MORALES 
Requertdo(a)(st VASP- VIAÇÃO ~REA SÃO PAULO S/ A 
FINAliDADE: Audiênc•a para 11.03.2005 âs 14:30hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.• 42.888104(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): EDIVAN SACRAMENTO PANTOJA 
ADVOGADO: EIDE JOSE MACHADO DE OLIVEIRA 
FIGUEIRA 
Requerido(a)(s): RAIMUNDO FEREIRA DA SILVA 
FINALIDADE: Audiência para 02.03.2005 às 15:30hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 46.342104(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): ALBA LÚCIA CALDAS 
ADVOGADO: ALBA LÚCIA CALDAS 
Requerido(aXs): VITORIANO CORREA DA CRUZ 
FINALIDADE. Audltncia para 01.03.2005 às 16:001\s, neste 
Juizo 

AUTOS N.0 38.642104(CONHECIMENTO) 
Requlll'enle(s): ALESSANDRA MARQUES OLIVEIRA 
NASCIMENTO 
ADVOGADO: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 
Requerido(a)(s): TNL PCS - S.A - TELEMAR NORTE 
LESTE 'OI" 
ADVOGAOO(A) ESTER ALMEIDA DE SOUZA 
FINALIDADE: Audiéncta para 01.03.2005 às 17:00hs, neste 
Juizo. 

AUTOS N.' 38.819104(EXECUÇÃO) 
Requerente(s): MÁRCIO VALERIO PICANÇO REGO 
ADVOGADO: MÁRCIO V ALERtO PICANÇO RÉGO 
Requendo(a)(s): JOSEFÀ DA SILVA BANDEIRA 
FINALIDADE: Audiência para 01.03.2005 és 16:30hs, neste 
Juizo 

Pág. 35 

AUTOS N.• 46.018/04(EXECUÇÃO) 
Requerente{s): FLORIANA BRITO DE PAULA 
ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR SILVESTRO 
Reque<ldo(aXs): BIANOR HENRIQUE BATISTA 
FINALIOADE: Audléncca para 01.03.2005 âs 17·00hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.' 40.834104(EXECUÇÃO) 
Requerente(s): DACIMAR DA SILVA EVANGELISTA E 
OUTRO . 
ADVOGADO: RAIMUNDO OUEtROGA 
Requerido(a)(s): NÚBIA VALENTE 
FINALIDADE: Audtência para 01.03.2005 às 17:00hs. neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 20.639/00(EXECUÇÃO) 
Requerenle(s): JOÃO COLARES TÀVORA 
ADVOGADO: MARCELO FERREIRA LEAL 
Requerido(a)(s)· SANDRA SUELY LOPES BARROS 
ADVOGADO( A): SUZANE ALCÀNT ARA 
FINALIDADE: Audl~ncla para 01.03.2005 âs 17:00hs, neste 
Juizo. 

AUTOS N.0 27.001102(CONHECIMENTO) 
Requerente(s): THASSO JARAGUAÇU LIMA DA SILVA 
ADVOGADO MARCELO FERREIRA LEAL 
Requeódo(a)(s): GISELLE LAÍZ O COSTA ALVES 
FINALIDADE: Audcénoa para 02.03.2005 às 14:30hs. nesle 
Juizo. 

COMARCA DE MACAPÁ 
JUIZADO ESPECIAL CENTRAL ClvEL 

Expedoon!e de INTIMAÇÃO pata dlrcia dos advogndos 

Publicação n": ~ 

AUTOS N.0 44.306104 ·' 
Requerente. BENEDITA DO SOCORRO CALDAS DAS 
NEVES 
Advogada: ROSE L Y P. CALDAS 
Requerida· CAPEMI·CAIXA DE PECÚLIO. PENSÕES E 
MONTEPIO BENEFICENTE 
Advogada: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
SENTENÇA: (dcspos1tJVO) "Vistos ele ..• Pelo etqlOIIto, JULGO 
a) IMPROCEDENTE o pedido de declaração da oolldade dos 
contratos de pecólco c:om acidentes pessoais havidos entre as 
partes. b) PROCEDENTE o pedido de revlsJo de juros do 
contratos de emptéslimo financetro de n-. 2:1388016 
26279616. 355171/1. e 417417/3. datermcnando aua redbçáo 
para 1 'lo ao mês. devendo ser resbtuldo a autora o valor total 
de RS 1910,98 (um mil. novecentos e dez reais e noventa e 
oito centavos), que equcvale ao dobro dos valores pagos 
Indevidamente A refer1da lmportancia devlll'á s.., aaescida de 
juros de mora de 1% ao mês a par1ir da citação e atualizada 
monelariamenle a oontar da ptoposl1ur!l da ação. Dou por 
ex1mto o processo. com julgamento do mérito. com base no 
art. 269, cnccso I do CPC Sem custas. nos lermos do art. 55 da 
UE. Publique-se. Regcstre·se. lntunHe. Após transitado em 
Julgado: arquive-se. Mcp. 21/01/05-Michelle Costa Farias.Juiza 
de Direito Substituta". 

.r 
AUTOS N ° 41.420/04 
Reque<ente MARIA AME LIA FARO BARROS DA CRUZ 
Requerida CAPEM! 
Advogada: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
SENTENÇA "Vistos etc... Pelo e>ipOslo. JULGO: a) 
IMPROCEDENTE o pedido de dodaração de nulidade dos 
oontratos de pecúlio com acidentas posso~is haVldo entre as 
partes. b) PROCEDENTE o pedido de revisão de juros dos 
oonlratos de emptésUmo financeiro de n .. 22388819. 35510518 
E 75635612. determinando sua redUÇlio para 1% ao més. 
devendo ser restituído a autora o valo<. total de R$ 1934.02 (um 
mR. novet:entos e lnnla e qualto real$ e docs ceola>'Os), que 
equivale ao dobro dos valores pagos lnd!Mdamente A refetlda 
lmportãncia deverá ser acrescida de juros de mor• de 1% ao 
mês a par1ir da citação e atualizada monetiltiamente a oonlar 
da propositura da ação Dou por e><tinto o processo. oom 
julgamento do mérito. com base no art. 269. cnoso I do CPC. 
Sem custas. nos termos do art. 55 da UE. Publique-se 
Registre·se. lnltmo·se. Após transclado em (ulgado. arquive-se. 
Mcp. 21101/05-Miche!le Costa Farias·Julza de D~etto 
Subsl,tuta' -. 

AUTOS N ° 36.628103 (Exceção de Prt'H:xecuttvidade) -
Executado/excipronle RONALDO DE SOUZA DARMÁCIO 
Advogado: ROGERIO COSTA DE ALMEIDA 
Exequente/exçepto: ALCIMAR DA CONCEIÇÃO BARBOSA 
Advoga_do: EVALDIR MOTTA DE OLIVEIRA 
OECISAO. "Vistos etc ... DIANTE DO EXPOSTO. REJEITO a 
Exceção de Pré-Execuli\tldade oposta pelo senhor RONALDO 
DE SOUZA DARMÁCIO. de acordo c:om a lundamentação 
supra. e. por conseguinte. detemuno o prossgU1111ento da 
exec:uçao, devendo o executado ser lnlimado para rem11 a 
execução em 5 dias, sob pena de ser defcndJ a adjudiC;ação 
do bem penhorado em lavor do exequente. INTIMEM·SE. Mcp, 
24/01/05. Llvla Simone Ollve1ra de Freitas Cardoso·Julza de 
OirOilo Subslttuta" 

/ 
AUTOS N ° 46.100/04 
Requerente: RAIMUNDO ADILSON SANTOS SALGADO 
Advogado: LUIZ CARLOS DE AGUIAR PORTELA 
Requendo: ETE·ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E 
ELETRICIDADE S/A 
SENTENÇA: "Vistos etc ..• Ex positls. JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado na petição Inicial para CONDENAR a parte 
ré a pagar a parte autora a Importância de RS 4 000.00 (qualto 
mil reais). sobre o qual Incidirá atualização monetariamente a 
partir da propositura da ação e juros de mora 6 taxa legal de 
1% (um por cento) ao mês. a panlr da dtação. Por 
consequinte, dedaro e>dcnto o ptoceso com apteciação 
domérilo. nos termos do artigo 269. hciso I. do Código de 
Processo Civil. Oei.xo de condenar a parte vencida no 
pagametno oe custas, despesas procassuats e nonoranos 
advocalicios. em observância ao disposto nos artigos 54 e 55 
da Lei n° 9.099195. Após o trânsito em julgado e demais 
cautelas legais, arqulvem·se. Publique-sç Registre-se 
lntlmem·se. Moo. 24/01/05-Nelba de Souza Siouelra Almeida· 
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Juiza de Direito Substituta'. 

AUTOS N.0 38.578103 
Requerente: FRANCIENTE SOUZA SOBRINHO 
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS 
Requerida: ANA OEUZA PEREIRA AMAN,..JÁS 
Advogado: CICERQ BORGES BOROALO NETO 
SENTENÇA: "Vistos etc... Com base nos fundamentos 
alhures; EXTINGO o processo sem análise do mérito. e o faço 
nos termos dos artigos 51, 11, da Lei 9.099195 e 267, inciso IV. 
do CPC. Sem custas, nos lermos do art. 55, primeira parte, da 
Lei n• 9.099/95. Após o trânsito em Julgaéo. certifique-se nos 
autos. dando-se baixa e arquivando-se. PLblique-se. Registre· 
se. Intimem-se. Mcp, 24/01/05-Nelba de Souza Siqueira 
Almeida-Juiza de Direito Substituta•. 

AUTOS N.O 42.797104 ,... 
Requerente: ELIZETE BASTOS MARTEL 
Requerida: AMAZÓNIA CELULÁR S/A 
Advogado: OUNTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM 
SENTENÇA: "Vistos etc ... Ante o exposto, bem como pelo livre 
convencimento que formo, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar 
Amazônia Celular S/A. Já qualificada, a pagar a Elizete Bastos 
Marte!. também qualifi cada, a quantia da RS 800,00 (oitocentos 
reais) a tílulo de danos morais, con191da monetariamente pelo 
INPC desde a data de propositura da ação e acrescida de 
juros legais ã taxa de 1% ao mês, estes contados a partir da 
citação. Julgo extinto o J)focesso, com jul"amento do merito, 
nos lermos do art. 269, I do Código de Processo Civil. Sem 
custas e honorários advocatlclos, nos termos do art. 55 da Lei 
n• 9.099/95. pois náo vislumbro a prática de qualquer ato de 
litigância de má-fé. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mcp, 
21/01105-Nair José Maués Nair Oaibes-Juiz de Direito 
Substituto·. 

/ 
AUTOS N.O 43.692104 
Requerente: MOISÉS REATEGUI DE SOUZA 
Advogado: MAURICIO PEREIRA 
ReQuerida: DINÂMICA ENGENHARIA L TOA 
Advogado: RICARDO ASSIS 
SENTENÇA: 'Vistos etc ... PELO EXPOSTO, e tudo mais que 
dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 
PEDIDO do reclamante condenando a reclamada a entregar
lhe o Certtrlcado de Registro do Veiculo Plck-up TOYOTA, 
Tacoma. 199511996. chassi 4TAWM72N8T2110273. placa 
NEO 1525 e Cert ificado de Licenciamento anual de 2004 
QUitado. Com base no art. 52. inc. V, da Lei n• 9.099195, roxo 
prazo de 24 horas a contar do transilo em julgado da sentença 
para o cumprimento voluntário da obrigação pela reclamada, e 
ftxo multa diária de R$ 1.000.00(um mil reais). em caso de 
descumprimento. Extingo o feito com bae no art. 269. I do 
CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após, arquive-se. Mcp, 21/01105-
Michellc Costa Farias-Juiza de Direi to Substituta•. 

AUTOS N.O 43.449/04 ' 
Requerente: MARLOS PARANHOS PEREIRA 
Advogado: EOWARD SANTOS JUAREZ 
Requerido: FIAT LEASING S/A ARRENDAMENTO 
MERCANTIL E BRASCOBRA CENTER LTDA 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUI\HA 
SENTENÇA: "Vistos etc ... PELO EXPOSTO, e tudo mais que 
dos autos consta. EXCLUO a requerida BRASCOBRA 
CENTER Ltda. do pólo passivo da lide. JULGO 
PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar a 
reclamada a pagar-lhe. a titulo de Indenização por danos 
morais. o valor de RS 1.300,00 (um mil e trezentos reais). O 
valor deverá ser atualizado monotariamente desde a data da 
quitação da divida. e acrescida de juros .de mora de 1% ao 
mês a contar desta sentença. Dou por exttr.to o leito. com base 
no art. 269, I do CPC. Sem custas. P .R.I . Após. arquive-se. 
Mcp, 2110 1105-Michellc C. Farias-Juiza de Direito Substituta·. 

AUTOS N.O 44.384/04 ' 
Requerente: BENEDITA ENILDA DE MORAS 
Advogado: JORDEL FARIAS DE MELO 
Requerido: AMAZÓNIA CELULAR S/ A 
Advogado: VtRGILIO LOURENÇO RODRIGUES 
SENTENÇA: "Vistos etc ... DIANTE 00 EXPOSTO. e o mais 
quo nos autos consta, bem como do convencimento que 
formo, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido 
consubstanciado na inicial, pelos ftJndamentos supra, para 
conden~ a empresa AMAZONIA CELULAR S/A a pagar à 

requerente, senhora BENEDITA ENILDA DE MORAIS 
CARVALHO. a importância de RS 1.046.70 (um mil e quarenta 
e seis reais e setenta centavos). Sobre esse valor devorá 
incidir correçao monetária pelo IN PC, a partir da propositura da 
ação (219/2004). e juros. à taxa legal de 1% ao mês (CC/2002. 
art. 406 .c/c art. 161. § 1°. do CTN), desde a citação da parte 
reclamada (2919/2004). CONFIRMO a antecipação de tutela 
concedita ás fls. 13/14, devendo ser expa:lido oficio ao SPC 
para que proceda à exclusão definitiva do registro em nome da 
autora efetuado em t t/0212004, no valor de RS 34,89, da 
Amazônia Celular S/A. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO 
O PROCt:SSU COM JULGAMeNTO DO MERITO, com base 
no art. 269. I do Código de Processo Civi. Determino que o 
Cartório deste Juizado proceda ã retificação do nome da 
autora f\Os autos. ois que seu nome correto é BENEDITA 
ENILO~. DE MORAIS CARVALHO. Isento de custas, nos 
termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Com o trànsilo em julgado. 
arquivem·· se com as cautelas legais. PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Mcp, 20/01/05-Livia Simone 
Oliveira de Freitas Cardoso-Juiza de Direi to Substi tuta·. 

AUTOS N.O 42.608/04 .-
Requerente: LINDOMAR COSTA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT 
Requerida: AMAZONTUR 
DESPACHO: ' Indefiro a juntada. tendo em vista o trânsito em 
julgado da sentença ora impugnada. Devolva-se ao subscritor, 
mediante certidao nos autos. Após, ao arqLivo. Mcp, 26/01/05-
Cartos Fernando Silva Ramos-Juiz de Direito·. (comparecer 
em Cartórto no prazo de cinco dias para receber a referida 
petiçãol. 

AUTOS N.O 43.137/04 ' 
Requetente: IVANILZA MARQUES ROCHA 
Advogado: JOSE MARIA CJiõ SOUZA BARBOSA 
1• . Requerida:FAP-ASSOCIAÇÃO' ASSISTÉNCIAL AO 
FUNCIONALISMO PÚBLICO 
Advogada: EDNICE PENHA 
2' Requerido: BANCO CRUZEIRO DO SUL SIA 
AdvQ!lado: JOSÉ H.ENRIOUE DE MENDONCA DIAS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SENTENÇA: 'Vistos ele... PELO EXPÓSTO, pelo livre 
convencimento que formo e por tudo mais que nos autos 
consta: I - Rejeito as J)fellmlnares argüidas pela parte 
Requerida em contestação: 11 - JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido formulado na inicial polo ReQuerente LUIZ AUGUSTO 
DE SOUZA PELAES contra os Requeridos FAP -
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO 
PÚBLICO e BANCO CRUZEIRO DO SUL SIA. Sem custas e 
honorários advocaticios, conforme artigo 55 da Lei 9.099195. 
Julgo extinto o PfOC8SSO nos termos do art. 269, inc. I, do 
Código de Processo Civil. P .R. L Mcp, 05101/05-Joenilda 
Lobato Machado da Silva-Juiza de Direito SubsUtuta•. 

AUTOS N.' 43.458104 ' 
ReQuerente: LIA SILVA SOARES 
Advogado: LUIZ MAGNO R. PICANÇO 
Requerida: BANCO FINASA S/ A 
Advogados: CASSIUS ClAY LEMOS DE CARVALHO e 
RAIMUNDO OU E! ROGA 
SENTENÇA: ' Vistos etc ... Ante o exposto. bem como pelo livre 
convencimento que formo. JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar 
Banco Finasa S/ A, jà Qualificado, a pagar a Lia Silva Soares. 
também qualificada. a quantia de R$ 1.500.00 (hum mo c 
QUinhentos reais) a titulo de danos morais, corrigida 
monetariamente pRio INPC dos:de a dat3 de proposilura da 
ação e acrescida de juros à taxa de 1% ao mês, estes 
contados a partir da citação. Julgo extinto o processo. com 
julgamento do mêrito. nos termos do art. 269, I do Código de 
Processo Civil. Deixo de condenar o vencido no pagamento 
das custas processuais e honorários advocatlcios da parte 
aóvcrsa. eis que nos termos do art. 55 da Lei n• 9.099/95, não 
vislumbro a prática de qualquer ato de liligáncia de má-lé. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mcp, 25/01105-Naif José 
Maués Nair Oaibes-Juiz de Direito Substlluto'. 

AUTOS N.O 43.304/04 
Requerente: CASTRO CESAR DE OLIVEIRA 
Advogado: SEMI OAGHER 
Requerida: ALTO OI TECNOLOGIA EMINFORMÁTICA 
Advogado: JORGE ANAICE 
SENTENÇA: 'Vistos ele... PELO EXPOSTO. JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 
inicial. condenando a Requerida a pagar, a titulo de 
indenização por danos morais ao Requerente a importancia de 
R$ 1.300.00 (um mil e trezentos reais), acrescida de juros e 
corrigida monetariamente. nos termos da lei. Extingo o 
processo nos termos do art. 269, inciso I, do CPC Isento de 

custas e honorários advocatlclos, conforme preceito do artigo 
55 da Lei 9.099/95. P.R.I. Mcp, 05/01-05-Joenllda Lobalo M. da 
Silva-Juiza de Direito Substituta• _ 

AUTOS N.O 37.495103 
Exequente: SILVIA MARIA NOBRE DIAS 
Advogado: ALESSANORO CHAGAS DE OLIVEIRA 
Executada: RAIMUNDA DE NAZARE TOLOSA DA SILVA 
AUDI~NCIA: "10/03/2005 :ls 17 horns·. 
a,. ~o).;,;. 1/J"'-'-

Macapa-AP. 27 de jan · de 2005. 

Procuradoria Geral de Justiça 
Jair José de Gouvêa Quintas 

Port~rfa n° 016, de 19 de Janelm de 2005. 

0 CHEFE DE GABINETE, EM EXERCÍCIO, 00 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe 0011lere a 
Portaria no 299/2001·GAB/PGJ, de 22 de maio de 2001, 

RESOLVE: 

CONCEDER à Ora. GISA VEIGA E SILVA, Promotora de 
Justiça Substituta, férias regulamentares referentes ao 2• 
período aquisitivo do cxerdcio de 2004, no período de 25/04 a 
24/05/2005. 

Portar!~ n• 017, de 19 de Janeiro de 2005. 

O CHEFE DE GABINETE, EM EXERCÍCIO, 00 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso ~e suas atribuições legais que lhe confere a 
Portaria n• 299/2001-GAB/PGJ, de 22 de maio de 2001, 

RESOLVE: 

CONCEDER à Ora. GISA VEIGA E SI~VA, 
Promotora de Justiça Substituta, fértas regulamentares 
referentes ao 1 o período aquisitivo do exercido de 2005. no 
perfodo de OI a 30/08/2005. 

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

CHEFIA DE GABINETE, EM EXERCÍCIO, DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, ·m Macapá-AP 19 de 
Janeiro de 2005. • 
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Portar!~ n. o 023, de 26 de Janeiro de 2005. 

O CHEFE DE GABINETE, EM EXERCÍCIO, 00 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições ·legais que lhe confere a 
Portaria n° 299/ 2001-GAB/ PGJ, de 22 de maio de 2001, 

RESOLVE: 

CONCEDER licença para tràtamento de saúde, ao 
Dr. FLÁVIO COSTA CAVALCANTE, Promotor de Justiça de 
Entr~ncla Final, titular da Promotoria de Justiça com abribuições 
perante a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá, no 
período de 31/01 a 03/02/2005. 

EXERCÍCIO, DO 
em Macapá-AP, 26 de 

EDITAL NO 001/ 2005 • CPJ 

O PRESIDENTE DO COLÉGIO . DE 
PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM EXEROCIO, no 
uso de suas atoibt.ições legais, e considerando pedidos de 
desistência de Inserção, torna pública a exclusão dos nomes 
dos Membros do r•linist~rio Público do Estado do Amapá, 
abaixo retadonaods, que tiveram as Inscrições deferidas 
através do Edital N.o 001/2004-CPJ, para a ·escolha do 
Corregedor-Geral do Mtnistérlo Publico do Estado do Amapá: 

01 - Dr. MANOEL DE JESUS FERREIRA DE 
BRITO ~ERREI~ 

C():-.!JSSAO PEIU'v!Al'F.NTE DE LIC!TJ\ÇAO- CPL 
Pom.ri• 028, 1Q de M>rço de 2004- PGJ / MPE:I. 

ERRATA DO TERMO DE JUSTIFICAnvA H" 041/2004, 

PUBLICAO.\ NO DIA 16112/2004, HODOE :!419 

ONDE SE LÊ: 

Renovação de assinatura do Boletim de Direito Administrativo 
- BOA e Boletim do Ucltações e Contratos - BLC. 

LEIA-SE: 

Renovação de Assinatura do Fórum Administrativo - Direito 
Público (volume 47 a 58), Fórum de Direito Urbano e Ambiental 
(volume 19 a 24), Revista de Direito Municipal (volume 15 a 18), 
A e C Revista de Direito Administrativo e ConsUtuclonal 
{volume 19 a 22) e Contratação e Gestão Pública {volume 37 a 
48). 

Maeopâ-AP, 3 I d!>janeiro de 2005. 

cPo/-
S•Iim, t.:.iag• Leite 

Ptosidcnte da CPLIMPEA 

Publicações Dive•·sas 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TRANSPORTES RODOV!ARIOS DE CARGAS EM GERAL DE 
SANTANA E REGIÂO NO ESTADO DO AMAPÀ- SINTIRACAP, 

FUNDADO EM 23 DE JUNHO DE 2002-RG JUNTO AO MTE. 
46 000.11 .420/02·92 CNPJ-<15. t54.789Xl001-59. 

Edital de prooogaçáo de data de Eleição do SINTIRACAP. 

O Pres idenle Junta Governativa do S.._,lo 11ltermunopal dos 
Trabalhadores em E"'llresas de Transportes Rodoviârios de Cat]jas em 
Geral de S3J1tana e R~tac no Estado doArnap.l-SINTIRACAP, no uso das 
alribu'.çóes que ~ s~ conleridas no Estatuto do Sindicato, considerando 
que nao se instri'leu nem urna dlapa para concerrer o pleito durante o 
periodo estabelecido no Edital de Convocaçao publicado no dlãoo 06dal de 
Estado do Amap.l, no dia 311t2J04 jornal diéoo do Amapé. Do <fe 30/t2104, 
coosidetando a necessidade de reafizaçao da eleiçao, resc.'ve a prorrogar a 
data da Elei;!o do SINTI'lACAP. p~ o dia 20/0WS. pennanecendo os 
prazos de t5 dias para r~lsUo de ch:Jpas e 5 dias para l"'llugnaÇáo a cootar 
~· data de pubf;caçAo desta Ed.'tal , os inlelessados podem obter 
mrormaçOOs na seda Pnr.isória do Sindicato SÍ!D a Av: Antonio Nunes 98 
nova Brasllia -santana .. 

Llclmlrdn Freitas Andrade 
Presidente da JUNTA 


	

