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N° 3632 

Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N" 4701 d~ 14 de Outubro de 2005 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 21.765.934,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ 0\.ITRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR t>O ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 

que lhe são conferidas at ravês do inciso VIII, do art. 11 9, da Const1tuiçàu 
Estadual e do art. s•, da Lei n." 0877 , de 19 de janeiro de 2005, que 
estima a Receita c fixa a Despesa para o Exercício de 2005. 

DECRETA: 
Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementa1· no valor de R$ 

21 .765.934,00 (VINTE E UM MIU1ÕES. SET€CENTOS E SESSENTA E 
CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), destinado ao 
reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexos 

Art. z• o~ rccur~os neccssãnos à cxccuçiio do di ti posto no arogo 
anterior. decorrerem de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamcntánas, 
na forma do inc1so 111, § t• do art. 43, ela Lei Federal n.• 4.320/64. 

Art. 3° E:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revdgadas as dispos1çóes em contrário. 

de 2005 

" ,
1
YI.Iidô -

JURANDIC'iUAREZ 

Secretór1o de Estado Plpnejamento. Orçamento e Tesouro 

Reovblicado oor haver saldo com mcorrecao- DOE n' 3623. de 1411012005 

An~o do Decreto n.• 4701 de 14 de outubro de Z005 .............. . 

ANEXO I - SUPLEMEI'rr AÇÃO 

03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

03.101 - TIUBUNAI- DE JUSTIÇA 

1- . ~DIGO FT -, NAT. - -··viiLOR---·.---farÃL 

OZ.I22.02l6.26Sl 001 3390.30 238.273 
007 ll90JO 100.000 
007 JJ90.39 372563 

28.846.0197 2546 025 3390.39 IHO.OOO 

-- . ··-· 
13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

13,101 - SECReTARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

FT NAT. VALOR 

001 4~90.S2 2SO.OOO 

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPOR'TES 

21.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ruNSPOR'TES 

CODIGO "ft . NAT. VAl-OR 

26 782.0163.1 171 003 4490.51 

26.782.0163.2448 003 3390.39 

27.000- SECRETARIA DE ESTADO DO T\JRISMO 
27.101 -SECRETARIÁ DE ESTADO DO TURISMO 

12.000.000 

&48000 

CC DIGO FT NAT. ··.-VALOR 

2J 695.0176.2492 001 3)'10.14 10.000 

2J.695.0176.ZS03 001 3390.14 20.000 
001 33'10.19 70.000 

23.695.0 176.2506 001 ll90.39 80.000 

Z8 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

28.201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA DO Mlt~Á 

---coDrGO FT NAT. 

1).122.0001.2001 001 3l90Jio 

13J92.00S2.1023 001 3390.36 
001 3390)9 
001 3310.41 
001 3350.43 

30.000- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUI>E 
30.301 -FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

=·CODIGQ FT NAT. 

10.303 0089.2311 001 33'11110 

VALOR 

53.120 

7S.200 
198.'00 
142.( 00 
100.(00 

VAlOR 

4.000.(1()(1 

710.83& 

180.000 

R$ 100 
"[OTA_L_ 

12.000.000 

848.000 

R$100 
TOTAL 

10.000 

90.000 

80.000 

R~ 1 00 
TOTAL 

SJ.IlO 

515.700 

R I 00 
TOTAL 

4.000.000 
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PODER EXECUTIVO 
Governador: Antonio Waldez Góes da Silva 
Vice-Governador: Pedro Pau1o DiAs dt' CarvaU1o 

SECRETARIAS ESPF.CIAIS O F. OF.~ENVOLVIMDITO SETORIAL 
Governadoria, Coord. Poli. e Inst itue. da Amapi: Alberto Pfrtira Góes (lrtCtti no) 
Desenvolvimento da Gostllo do Estado do Amapá: Jotl Nogueira Rodrigues 
Desenvolvimento Econômico dO Estodo do Amapà: Alberto Pucira Góes 
Desenvolvimento Social do F.stndo do Amnpi\: Hddcr .lost Frrilas de Lima Fcrrtira (intc:rinol 
IJ<scnvolvimcnto da Defesa Social do Estado do Amapa: Pedro Rod rigurs Gonçalves Lritr 
Desenvolvimento da lnfra·Eslrotura do Estado do Amapá: Odival M nnterrozo Leite 

SECRET,\lUAS t:XTRAORDINÁRIAS 
Secretaria Extraordinária em Bmsílio: Valdenor Gutdts Soares 
Afro-dcscemlt::ntc: :\iaria de ~azaré fariu do Nastimento (in tcrins) 
Sccrctnria dos Povos lndigcnas: Vitória Santos dos Santo• 
Secretaria Políticas para as Mulh\!rcs: Esler tle Paula de Araújo 

ÓRGÃO ESTRHtCICOS DE EXECUÇ.~O 
Uabinctc Civil: Luiz du Conc<içàn Pereir• Góes da Cosl• 
Casa Mil itar: Cri. PM lln!ulio RuSllni Condim Cruz 
Auditoria Geral: \\o'tllngton de Carulho Campos 
Procuradoria Geral; Ruben Demerguy 
Defensoria Pública: llcldcrJosé Freita s de Lima ferreira 
Policia Militar: Ccl. lindemherg Ahd do Nascimento 
Corpo de Hombeiros; Cd. JuK Furtado tlc Somill .Júnior 
Po l ici::~ T~cn i co Cienfíficil: El ictc Nascimento llor"j:!U 

Ouvidoria-Gcral: Oton Miranda de Alencar 
St:CRE;TÁRIOS DE ESTADO 

Admini~tmção: Co rios Alberto Snmp.Rio Cantu:ir ia 
Agricultura: Roberval Sousa de Aze·H~tlu ?iCHnço 
ComtmiCllçGo: Marcelo Ignácio da Rou 
Citncin c Tecnologia: Jost Maria da Silva 
Desperto c L=r: Rui S<hnstl~o da Cruz Morocs 
Educação: .Tnsé Adauto Santos Rirencourt 
Reccila Estadual: Ruhcns Orlando de Mirnnd~ Pinto 
Jndustria c Comércio: .Ju.Wu llcnicin Diu 
Infra-Estrutura: Alcir Figueir a Matoji 
Meio Ambiente: Ed\l~)tlo de Au:,·edo Souz:t 
Plancjnmcnto, Orçamento c Tesouro: Juranllil dos Srmtos Juarez 
Saúde: Ullton Jost Tavares 
Segurança: Pedro Rodrigues Conçai\'CS Leite (interino} 
Sctrap; Rndnlfo Fernandes da Silva Torres 
Trabalho c Empreendt:tlorismo: rtbria Anésia ~·unts 
Turismo: fiátima Lúcia Pelaes 
Mobilizaçno Social: MRria de 1'iazari Farias do Nascim<nto 

AD'ri!NISTRAÇÃO INOIRF.T A F. ÓRGÃOS \'INCl!LAOOS 

Adar : .lo~~ de Ribamar O li\:('jra Quintas 
Amprcv: S~rgio J o.sé 1\-t~ne-.tes de Ol iveiro 
SIAC · SUPER FÁCIL: Luzlo llr ito Grunho 
EAP: Maria Gortth da Silva< Sousa 
lapcn: Odanete das Neves Duarte Diondi 
DGPC: Paulo Cés;or Cavalcante Martius 
Octran: Odh·aJ Monttrrozo Lclcc (interino) 
Diagro: Raimundo Mogalhnes dos Sontos 
Feria: Kã tia Regina Dalieiro de Sou>.a 
Func.J ccap: Manoel Di!lfiO Corrêa 
Hcmoap: Joio Ricardo Silva Almcid;, 
lEPA: AntOnio Carlos da Sll\·a Farias 
lPEM: Alcir Mary S1mpalo 
Jucap: F.lson Lo bato Carvalho 
l.ae<:n: EI7JO-Lopes da Silva 
Pcscap: C.uarubichaba Martins Ferreira 
Procon: Ruzo de .Jesus Pontes da Silva 
Prodap; Fernando Antonio llur:l Menezes 
ROM: Carlos Lui:z. Pcrcir.a M::arq ucs 
Rurnp: José Florcnço Corre a de Matos 
Terrnp: Gersulhuao d.s. Sil\l:l P ir1to 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
AFAr: Ana Maria d~ ruula Pinheiro Ourccs.linrt 
Cacsa: Haroldo Vitor dt Aze"'ello S:wtos 
C' E A: Arnoldo Santos Filho 
Gasap: Robério Alt ixo Anselmo :\·obre 

-~~-;., \ 
j·-,~~> ·.,---=-; 
~ -·· 

ESTADO DO AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
Benedito Rostan Costa Martins 

Direlor 
Robertson Pena Pes tana 

Chefe da Divisão Administrativa 

Raimundo Nazaró Tavares ~errelra 
Chefe da Diyisao Industrial 

Antônio Carlos Rosa da Silva 
Chefe da Divisão de Comercializaçao 

Membro tl3 A RIO- Assocl.1çào BrasilcinJ de Imprensas Oficiais 
Stt.le: A\. A urin() llur)!tS n ' 103 - S~o L;'rt3r<l- i\lacar;í-AP 
CEP: 68.908-470 
T<lcfon": 212-21.18/212-2137/2 12·2136 
Fone-Fax: (96) 212-2135 
nn\Y.)t":ul.:lp. ~u\l,br 

J:-mail: imprcnsa@scall.ap.~ov.br 
t'RE(:OS O F. ASSINATURAS 

ORDE~t ASSII\ATLIRA J M ES_Es T- 6 ~tF.SF.s 12 Mt:SES 

r O t Aulnatura 7~,00 I ~0,00 300,00 I 
L_~0,_.2 __ +0 Auln~l ur;J c1 rcmesu poH:II 2)}.00 ·-----"'4~,_,o,oo,_ __ ~90"'0"'00"'--' 

REMESSA DE MATÉRIA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUllLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

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

PREÇOS OE VEI'DASA\"li i.S .. \ S 
Exen1pi:J.r. ......... .. ..... ........... .. ..... ..... ......•..... ... ......... ..... ·····-· . . . ...... . .. .... ...... .......... ...... RS 2.00 
E:\Cillpla r Atrasado.. .. ............. .... ... ... ....... . .. ... .. ...... ...... ................. .. ... ....... .... . .... ...... R$ J,OO 

PREÇOS DE l'llfli.ICAÇÓES 
Ccntiml!trO compos to em lauda padr<ML .. .. ... . .. .... . ... . ... . ..... ..... ..... .... .... ...... .. .... R$ 5,50 
t:cntímdru pari.l compor... .......... .......... ...... .......... .............. ... .... . .. ... RS 8.00 
P.lgin:t cxclusi\•:1. .... ... .. . .. ....... . .......... ... ... ... .......... .............. . ... ..... . ..... .. R$ 430.00 
Procl:lmJ de Cas :uncnl~' .. ........................ . .... . . ..... .. .. ..................... .. ................. ... .. RS 50,00 

~\o 010 rcscr\·:.·S I! o Uin::ito de rc~.:usar a publicaç.1n <k m:tlérin~ nprc:::cntadns em d~s>lcnrdo corn su:l-. 

IIOIÜ!UO DF: ATENOl~lt::-ITO 
ll"s: 07 :30 ás 12·00 t Dos: 14:30 "' 18.00 lu>ra.< 

31.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

31.201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

- - CóDIGO . --,.-~=--r--,..,..,.,=---r----:-=--;::;;;-----,~---:=="R~$1_,_,,00""-, 
FT __ , _ _IN~A~T~---~----V~A~L~O~R~--~----T~O~T~A~L~ 

14.122.0001.2001 001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

3390. 14 
3390.30 
JJ<)QJ.l 
3.190 . .>6 
3390.37 
3390.39 
))90.·17 

--- ------...l..-----''--- - -

·1.978 
22).000 

40.000 
30.000 

120.0110 
I 10.000 

5.000 

31.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

31.301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08.244.0083.2297 00 1 
001 

331JOJ9 
3390.48 

1.570.200 
?00.000 

534.978 

2.470.200 

- - -· . ·- ~__1__--..L.--- __ ..[_ ______ ....t._ _ _ __ ____, 

33.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
33.201- INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

0•1.122.000 1 .2~50 

14.422.000 I .200 I 

001 

001 
00 1 

001 

3390.3 7 
3390.)9 

3390.33 

1.000 

10.000 
9.100 

3.000 

R$ 1 00 
TOTAL 

1.000 

19.1110 

3 .000 
__ ) ______ ....L_ ______ ___J 

ANEXO ri - ANULAÇÃO 

03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

03,101 ~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

r- -·cóDIGo FT N.Ú. 
- .. . . ... - -·- --· . - - · ·--- ---~_!_,QQ_ 

VALOR TOTAL 

02.061.0004 .1 001 

02.061.0007. 1 OOJ 

02. 122.02 16.2653 

t__ ·- . ...... . 

007 

00 1 
007 

007 

025 

4490.~ I 

44?0.51 

,1490.52 

449052 

37.600 

238.27.1 
24 2.67(, 

192 .287 

I RO.OOO 

13.000- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
I 

í CO DIGO FT NAT. VALOR 

04.122.000 1.200 I bo1 3390.36 

21.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

21.101 -SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

250.000 

37.600 

480.94'1 

192.287 

180.000 

R$ 1 00 
TOTAL 

250.000 1 

Rot I 00 
- --co:tui?O& .. ==-=1r=J-~'rr·=4=:=J"-'El';1~r=+=='LIAi1LJo2:RiL==t==::n2:TL~ A&~ ~~ 

26.782.0163. 117 1 

26.782.0 162.2•1,10 

003 

003 

JJ90.JO 

33?0.30 

6.500.000 6.500.000 

6.HS.OOO (o.J4S.000 
L---. _ _____ L_ _ _L ______ L_ ______ L__ ____ ---J 

27.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

27. 101 -SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
R$ 1 00 

[:::::::::c~o~D~I~GO~===~=~..!..F-::;-T_· --·+~-·-_,_,N~A'-'-T'-. --r---~V.:..A:.:::LO.=.=R ·-·-- _ ___IQI~ 
23 .122.0001.200 I 

23.695.0 176.24Y2 

23.695.0 176.2 507 

'--~~~-·--·· 

001 

001 

001 
001 

3350.41 

3390.36 
3390.39 

28.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

90.000 

60.000 

4.984 
25.0 16 

28.201- FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULnJRA DO AMAPÁ 

90.000 

60.000 

30.000 

R$ 1 00 

~--~C"=O'..!,D!l:I~GO~---l--!...FT.!.......-!----'N~A"-T'-'.'---t----·V",A'-'L"'O"-'R"--·- · ______ TJ~O~T..!.;A~L"-----1 

13.122.0001.2001 00 1 4490.52 

13.39 1.0052.1022 001 3390. 14 
001 3390.30 
00 I 3390. 35 
00 I 3390.39 
00 I 4490.52 

13.J9 1.00 .5J .25 17 OU I J39 0 .J'J 

00 I 4-190.52 

13.57 1.0052. I 024 00 I J.190.14 
00 I 4490.52 

13.57 1.0052. 1026 001 ))90.14 
001 4490.52 

15.000 

9.000 
25.000 
10.340 
55.000 

2 12.000 

10.000 

H.9UO 

5.H60 

.1.600 

12.420 
3.200 

15.000 

J I 1.3·10 

18 .900 

9.460 

15.620 
c_ ··---· ______ ___l _ _ _ __ _j_ _____ _) 

30.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

30,301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 
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~00 

I 
VA~~ -- TÕTAL 

c~ 

1- CóDIGO FT NAT. -
10.122c0017 2022 001 li'IOcl~ ~ 000.000 4c000c000 

31.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

31 ,201 -FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
RS I 00 

fOJ?IGQ - FT 
-~ 

VALOR TOTAL NA Te 

O&c24l.021 1 1089 001 j)'IQ.)q 7064 7.064 

O& 24)0214 1091 001 ;iQO 16 10000 
oo. 1390 47 .1.000 JS.OOO 

14.243.0214.1084 001 JJ'Xl10 10 ()()(, 20.000 

14.2430069 1015 001 ll'Xl14 ;oooo 
001 JJ'Xl JO 30 000 
001 33'10.31 30.000 
001 Jl90.Jb 45.000 
001 JJ'Xl.W lD.illltl I6~.0!HI 

14 243.0~ 14.1016 001 JJ'Xl.l~ ~-00~ ~.000 

14 2H021410.~8 001 ))90.30 4S.OOO 4~.0QU 

14.2·11.021-1.1090 001 1390 10 ~0000 ~nnon 

•14 2ü~214.1093 1101 H~o 10 \0000 
001 Jj'IQJ6 1<.000 6S.OOU 

1424)0214.10'16 001 
001 
001 
001 
001 

14.243 0214.109& 001 

----

. 
I I Jl9U.I~ 

U"'j I 
)390 10 30000 
1390.13 10.000 
))90.16 lO 000 

L:~,. 20 000 92.914 

190.16 .10:1 sn.ono 

-
31.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

31,301 -FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

F:2~~::l% -= ~:TI; f "'::~-:r- '"':~:.:1 
Lo~o~DlJO~ 001 \19019 ~L_ -:o~~ 
33.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

33.201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

04.122 0001 100: 

11 e2 ooouoo. 

I~ 422.0061~642 

FT=r N~ 
c I Jl9o JQ 

C.i 3190.30 
001 1Nrt J> 

001 41Q0~2 

90.000 ·RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

90:101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

q 999020~ 2S61 OUI 9?99 '19 

-- v~i.QB:- :_::-

lb 600 ~ 

l 000 I I 0!10 

i 000 

I ~00 

16.C.O(l 

J.OOO 

2 tJ{lU 

~
CODIGO FT~AT 

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

DECRETO N° 4820 de. 27 de. Outubro de 2005 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 1,934.248.00 PARA O 

FIM QVE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usnndo das nlrihuiçõcs que 
lhe são conferidas ntr;wc~ do inct~u VIII, úu i:trl, 11 <J, da Consttlutçilo 
Estadual e do art. 8° , da Lei n ." 0877, de 19 de J:lllCtro de 2005, que estima 
a Receita e fixa a Despesa parn o Exercício de 2005. 

, DECRETA: 

, Art. 1 ° Ftca aUt:rto u Crédito Supkmcntar no vlllor de R$ 1.934.248,00 

(Hum Mtlhiio. Novecentos e Trinta e Quatro Mil. Oulentos e Quarenta e Otto 

. Reais). destinado oo rcforç<l de dotaçc\c~ con~tgnadns no orçamento ,,gente, 
conforme :>nexos constantes do prr~rnte Decreto . 

Art. 2° O:i rc::cur;:,.ut; ucc.:e~!.oàrw~ a cxccucào da diapoato no flrtico onrt·rmr, 

dcChfi'Ct>l de Anuti\Ç.~O l'arctal OL: Totnl de Dota~'O<:s Orçamtttlarias, na furma do 
inctso 111. § t• do ar1, 43, d<t l..c1 frt!cral n • 4.320/6~ 

Art. 3° Este Decreto entra rm vigor na data de sua publicação, rcvugad;., 
as dispost~:J~ em contrariO. 

de 2005 

-.· ü l},r,;f, 
JUR~~DIL ..,JUAREZ 

I I 
Secretároo de Estado Pla~eJOt!lellfo, Orçamento c Tesouro 

Mexo dO Decreto n • 4820 de 27 de Outubro do 2005 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

Zt 000 • SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

21 101- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

001 ~ 190 ~~ ~tnw? 

~ !liÊ~ "'"'~:m 
'-----------'---- --·-- ·---- -
28 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
28 101 -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

I CODIGO FT:_ NAT. --r-- ~ALOR._ 

I 2..'63 0205.2581 OUI lHO AI 220000 
001 JJ90.J7 120.000 

L-.---- -
31.000- SECRETARIA DA DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
31.301- FUNDO DE ASSISTENCIA 50aAL 

F. CODIGÕ----.--L 24~ OOSJ 2296 

FT 

I 001 

--
NAT. 

1390.41 

37.000- POUCIA TECNICO CIENTIFICA 
37 101 - POUCIA TECNICO CIENTIFICA 

VALOR 

400000 

R$100 
TOTAL 

1.121.301 

R$ I 00 

. JOI_AL __ 

3~0.000 

R$ I 00 
TOTAL ___ 

400.000 

--

R$ I 00 .. - --[?1§9 __ f-fT NAT. VALOR --TOTAL ____ 

00Ctl6 120& 001 4490.51 ~-000 

001 4490.52 \7941 

- ·~ 

ANEXO II - ANULAÇÃO 

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

2UOt- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

CO DIGO fT NAT. 

26 In 0001.2001 001 JJQ() 10 

UOI Jl'I0 .. \7 
001 1'90.1? 
001 3390.92 

26.7S!Oib2 .. N40 001 J~90 51 

26.782.0162 2JJ I OUI JJQ() )Q 

001 ·ll'lil ~1 

26 782.01h) 24·13 001 l390JO 

2h 1&2 01611·151 007 4·1'l0 li 

~b 7R2.o 163 ~m 001 44'10 SI 

:(,7320162 2461 001 ll'lO lO 
001 44'10.51 

26 732 016J.Il80 001 4490.5 I 

26 7&40 162.244.1 001 ·1490.SI 

2~.7S·I 016! 2569 001 44?0 l2 

- ---
28.000- SECRETARIA DE ESTADO 011 EDUCAÇÃO 
'11101- Sé'<.f<ET~RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

v 

IS.lJO 

IR·I 197 
IHIJ 

6áS 

16Q OKJ 

22.206 
?1447 

915 

IUVH7 

111.200 

:!~.121 
9],714 

6.020 

216 

22.121 

66.9-11 

R$ 1.00 

234.606 

.X.9.UMI 

IIJ.6~J 

9H 

IOH.787 

I~UUO 

120.!\42 

6.020 

216 

u.m 
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.-- CÓDIGO __ _FT NAT. --- - VALOR TOTAL 

12.122.0001.2001 001 3390.30 lllii.UOU 100.0011 

OB.243.0204.2570 001 3350.41 2011.1100 200.000 

12.1n.020~ . 2571 001 3]90.39 40.000 40.000 

'---- ------
31,000 - SECRETARIA DE ESTADO- DA INQUSÃO SOciAL 
31. 301 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

R$ I 00 
r---.fQ,D_!GQ_ _ NAT. ! VAJ:OR _____ TOTAL __ 

'--os_._24_4_.o_o_s3_.2_2_9_7 _,~.__oo_t_J__'_Jq_o_.J_HL:~o ooo _ ------40~~: 
37.000 · POLICIA TECNICO CIENTIFICA 

FT 

37.101 · POLICIA T€CNICO CIENTIFICA 

t---"'CO"'D"'I"'G0""---11--'-F_,_T_t----'-'N"'A"-T~. -t----'V'-'A"'L,~O~-- ----TQI ~L 

I J.422.0055.217J 001 JJ90.36 50.709 S0.70Y 

16.232 

DECRETO N° 4621 de 27 de Outubro de 2005 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 1.441. 260,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OVTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das a tribuições que 

lhe são conferidas através do inciso VIII, do art. !19, da Constituição 

Estadual e do art. 8° , da Lei n. 0 0877, de 19 de janeiro de 2005, que 

estima a Receita e fcxa a Despesa para o Excrcicio de 2005. 

DECRETA: 
Art. 1° Fica aberto o Credito Suplementar no valor de R$ 

1.441.260,00{UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL. 

DUZENTOS E SESSENTA REAIS), destinado ao reforço de dotações consignadas 

no orçamento vigente, conforme anexos constant es do presente Decreto . 

Art. 2° Os recursos necessários a execução do disposto no artigo 

anterior , decorrerem de Excesso de Arrecadação, na forma do inciso 11, § I' 
do art. 43, da Lei Federal n.• 4.320/64. 

Art. 3° Este Decreto !'ntra em '' igbr na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contràrio. 

Macapá-AP, 27 de ~o de 2005 -, c---· 

1 ()io (jv~~ 
ANTÔ~ WALDEZ Gi)E~A SILVA 

Gove~ 

' J~~~JEZ 
Secretário de Estado vd~~[~ejamento, Orçamento e Tesouro 

Anexo do Decreto n • 4821 de 27 de Outubro de 2005. ... . .. 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 
210.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

210.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

=--.-c'"'"";;-- ,,-- -,-,:----.-~= [\$_!,_QQ_ 
cooiGO ,-_-_-,,;_,·T- -t---'N"'A""T"'". . . __ _ V"'A"'L,o,R,___+ __ T.=OT~ 

26.782.016>.2443 _T 021 44•>0.51 JJ76.583 LJ71 •. sxJ 
I ---

23,000 - SECRETARIA DE EST. DA AGRICULTURA, F. PESCA E DO ABASTECIMENTO 

23.204 - AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 

-CÕDI-GQ FT 

20.604.0 135.2~02 040 

-

qecRETO N" 4822 

R$ 1,00 

- -- -~AT. -'-'-- 1---'V:.;A.::L:.:::Oc.;R'- ··- TOTAL 

3390.30 

DE 28 

64.677 

- ·-------L---,~,--------~ 

:\ - ~· -
DE OUTUBRO DE 2005 

Aprova o Regimento do Conselho 

Est adual de Cultura. na forma da Lei 
Estadual n° 091 1 , de 01 de agosto 

de 2005. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das attibulçilcs 
que lhe sil.o confctidas pelo artigo 119. Inciso VIII c XXV da Constituição do 
Estado do Amapá. c. 

Considerando que o disposto no art. 4 I. Inciso 11. a línea · a·. item I. 
subikm I. I da Lei Estadual n" 0338, de I G de a h ti l ctr 1997; 

de 2005; 
Considerando. ainda. a publicação da Lei n• 0911, de OI de ngoslo 

Considerando, Onalmcnlc. a necessidade de rc:gulamenwção c 
org~niz.,ção do Conselho Estadual de Cu ltunt . 

D E CRETA: 
Art. 1° Este Decreto aprova o Regimento Interno do Conselho 

E~tndual de Cultura c estabelece as normas de funcionamento do Conselho 
Estadual de Cultura. nos tcnnos da Lei Estadual n• 0911 de OI de agosto de 
2005. 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 

Art. 2° O Conselho Estadunl da Cultura CONSEC, órgão 
colegiado de delibcraÇ[lO, nonnallzação, oricnta\·âo c P.seallzaçào das atlvidndcs 
culturais do E~tado do Amapá, compõem a estrutura organl7.aclonal do Poder 
l::xccutivo. sendo vinculado il,Fundaçào Estadunl de Cultura - FUNDECAJ'. 

CAPÍTULO ll 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

Art. 3° Ao Conselho Esladual de Cultura compete: 

I · estabelecer diretrizes para a dcfini<;ito da Polilica Cultur.d do 
Est:u.lo do i\ mapa: 

li ' ~nalisar os planos de Cultura do 8stad11 do Amnp<i. bascanoo
::,L' na~ direlrizcs cslabclct;idas: 

111 - propor a conccssC10 de auxílios. ele acordo com ns <lotaçocs 
orçamcntnrias c.~pccillcas. 1\s I nstltulçõcs com fi ns culturais ofici<1ls ou 
particulares. tendo em vlsla n apresentação do pntrimõuio cultural c uatur.JI 
du Estado. bem como a produ~·ão c circulação de bens :uiisllcos e clcntiOcos: 

IV - promo\'er campanlias que objetivem o desenvolvimento 
cultural c artístico d o E~tado e Municipios. programando comemom~·ões 
cívicas. prupondo ou providenciando para que scji.ln.l cri~i<.los ou rcslaurac1o!=õ 
monunlCiltos; 

V · analisar c deliberar a respeito de ptlblicações ele trabalhos 
memorâvcl.s nos ramos da:; arlcs. das <.:iências c das lclras. propostos üo úrgHo 
gestor do sistema cultural do Estndo; 

VI analisa r c cmtllr parecer sobre projetos que pleiteiem 
recursos decorrentes da L<:i de Incentivo á Cultura: 

Vil · promover sindlcãncia por melo de comissões cspcr.lals, nas 
lnsUtuiçócs com fins culturais Incluídas no Plnno Estadual de Cultura ou 
beneficiadas pela Lei de Incentivo à Cultura, tendo em vista o bom emprego 
dos recursos recebidos; 

VIII - adolar medidas nccess:itias para a defesa c conse1vaçào Llc 
patrimônio hlslórlco. ~rqucolõgtco c cultural cio Estndo c Municípios: 

IX - colaborar com a Fundação Cultural do Estado do Amapft nn 
elabornçào do Plano Eslnctunl de Cultur:~; 

X reconhecer ns cntld:1des com fins culturais mediante n 
apreciação de seus estatutos. pnra efeito de recebimento de awdllos c 
subvenções püblic"s: 

XI · emitir parecer sobre assuntos de natureza cullural qut: s<:jam 
submetidos a sua deliberação: 

XII - organizar c dirigir os seus serviços administrativos; 

XII I · eleger seu Presidente c Vice-Presidente, com mandato de 02 
(doi;) anos. permitida uma única recondução por petiodo de igual dumção: 

XIV · manter lnlGc;';mtlo com o Conselho Nacional de (.ultur:> 
tias dema is Unidades da l'cdcraçã o; ::' 

XV - publicar boletins de suas atividades, bem como Informações 
e estudos sobre problemas culturais; 

XVI · colaborar com o Conselho Nacional de Cultura, como órgão 
consulti\"O de assessoramento. na fom1ulaçào, execução c fiscalização do Plano 
Nacional dt: Cullura: 

XVII -exerce outras atividades que lhe sejam Inerentes. 

CAPÍTULO m 
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 

Art. 4° O Conselho Estadual de Cultura- CONSEC compõe-se 
de 12 (doze} mt:rnbro:;o t tt labrr:s c 04 (quatro) membros sup)enlcs. :.sstm 
d istrilluidos; 

§ I" 06 (sels) membros ti tulares c 02 (dois) membros suplentes. 
representantes do Governo do ~stado do Amapá, de livre escolha do 
Govcmador de ntre pcr~onalidades eminentes. de reconhecida Idoneidade c 
comprovado saber culturaL 

§ 2• OG (seis) membros tilular~s e 02 (dois) membros suplentes. 
indicados como representantes dos segmentos culturais de àmbito estadual, 
confonnc segue: 

Cênicas; 

Visuais: 

1 O 1 (um) representante indicat!o pelo segmento das Artes 

11- OI (um) representante Indicado pelo segmento da Música; 
til- OI (um) representante Indicado pelo segmento da Dança: 
IV· 01 (um) representante indicado pelo segmento da Llter'ntu•·n: 
V - O l (um) representante Indicado pelo segmento de Artes 

VI -OI (um) representante indicado pelo segmen to das Tradições 
Populares c lúro-Dcsccndcntcs: 

§ 3• Os 02 (dois) membros suplentes dos segmentos culturais 
scrllo assim designados: 

I - 0 1 (um] representante indicado pelo segmento elo Audiovisual: 

11 - O I (um) representante Indicado pelo segmento do Artesanato. 
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Art. 5° O CONS!::C aprcsenla a :.egulnle eslnllurn: 

I • Plcn:\rlo: 

li . Presldcncta; 

lll • Câmaras de Lelrab c i\rtcs: 

a) Câmara de Ciênciru. Humanas: 

b) Cllmarn ele P:uti,n6nto Hts1ô1iro. Arqurolc\gtro c Cultural. 

IV· Comtssao de Lcglslaç.~o. Planejamento c Normas; 

V • Secrcl.atia Geral. 

Art. 6° S!lo remunerados os cargos de direção supctior e d~ 
direção intermediâtia. com denomlnat;ào e quahficaçào na fonnn e.~pec1ficnda 
no nrt. 4 • da lei n• 0911 . de OI de ago,lo de 2005: 

Cargo/Função Código 

Presidente 

Scrrctário Geral 

Sccretátio Administrativo 

CAPÍnJLO V 
DO PLENÁRIO 

CDS 1 

CDS·2 

CDI3 

Quantidod~ 

OI 

OI 

OI 

Art. 7" O Plrnario c o orgao maxhuo de dellbera~ão do Consdho 
Estadual de Cullura. compo:.lo pelo:. 12 (doze) membro:. elenca<los no nrt. 4• 
de!;te reg•mcnto. funcionando por mr10 de reuniões que obedecem a sc-gutnt" 
pauta: · 

I · sessões orcllnárias · reuniOcs rc>'~llzaclas em datas dcflnldas em 
rnlendárlo aprovado pelo Plen:'trio. ern ~r.s!>ào plcnarla orcllnána. no tmrlo de 
cada e.xerciclo: 

11 • sessõe~ extraordinárias • reuniões previamente convocadas 
pt:la Presidência do CONSEC. 

Art. 8° 0 Plenário delibera sobre pareceres. tndlcilções, 
recomendações. proposlçOcs e rcquenmentos apresentados por eser1to. com 
cxccc;ao dns quc:.lfles de ordem c os Incidentes de sessão que possam ~cr 
dtscuttclos c resolvidos tmcdlatamcntc, com ressalva às suas illribulçõe:, 
cspecillcas. 

~oi 
OAS ATIUBVIÇÕES CO PI.ENÁIUO 

Art. 9° Süo atribuições cspcc·•ficas tio Plrn:\rio: 

1 · ilprovar o calcndario anual de rcunlõc~: 

11 ·avaliar, discUtir c aprovar a crtaçào de Comiss!les Técnicas: 

111 • allcrdi ~:~te· Rcg1mcnto. cujas dcllbcraçócs se transfom1aráo 
em Re:.oluçócs: 

IV • aprovar a palllt'ipac;ilo e/ou convocaç:'10 de reprPM~nlanlcs ou 
cspectallsta,, quando ue~ss:\rio. par.1 a funnat..~ç<'lo de parecer t~-cruco sobre 
os projeto:. c1~1 analise: 

V • d~llberar sobre matrrias cncanunhadns pela F'UNDECAP; 

VI · avaliar, discutir c dcllbcmr :;abre parecer d<.~s Cámnms c 
Comissót~ Trrntcas: 

VIl • dehherar sobre a c:wlus;\o de mcmlln•. nos termos tkstl· 
Re)!.lmento. 

§ ! 0 As male'rias SUJeitas il votac;ào do plenário enquadrar sc·âo 
como· 

a) Rcsoluc;Jo • quando !>c tratar de cleltbernção vinculada à 
competência legal do Conseltw. n.~ando normas: 

bl 1\loc;ào • manlf!'staçno de qualquer n:lturczot n:lacinnacla " 
questões culturais; 

§ 2• N. Resoluc;ltes e ~loc;ões serào d.uadas c numcr:~da• em 
ordem dlsllnla,, cabendo 11 Secreta na Gemi ordená·lns c tndexá·las. 

§ 3• As lle!>oluç6es e Moçbcs aprovada~ pelo Conf>Ciho. :;crào 
rcfcrrlldadas e assln:ulao; por seu Preslde111e. rabcndo a Secretaria Cerol tia r n 
'\Cu d~vldo encamJnh~mcnto. 

s~çõo n 
005 CONSELHEIROS 

Art. 1 O. Compete aos Conselheiros: 

I ·comparecer c participar. cfcllvamenl!', das reunlócs plt·n:inn5: 

11 • votar nas rcunlõe!> plcnarlas, obcdec·cndo este rcl(hnt•ntu; 

111 · debater as malérins em dt:.cussi'lo: 

I IV . requerer Informações. providências " esclarecimentos a 
Presidência e à Secrclar1a Executiva: 

V • partlrlp:lr c votar nas Ciun:trns c C:omls~Ocs Trcnlms: 

VI - propor lemas e as:;untos para dcllberaçi'lo e ac;ão do Plcnâno, 
bem corno reuniOcs e>..lrnordinátias, ~c ncecssi'lrto: 

Vll • propnr c rcn117..ar V1~1tas c lnspcçOc:~ paro o rumpr1mcnto de
suas at.nbulçócs. por dcltl(ilc;ao do Plcn:ll'lo: 

VIII • desempenhar outras atividades que lhe d.:con-nm das 
comoosicócs dcstr. Regimento ~ q~r;_l~~~ foram delegadas pelo Plenário. 

Seção m 
00 FUNCIONAMENTO 00 PLENÁRIO 

Art. 11. O Plenário se reunirá. ordinatiamente. em datas 
definidas em calendário aprovado pelo Plenário, até o limite de 01 (qualro) 
sessões mensais c. em sessões plenárias extrnordlnârlas. previamente 
convocild.ls pela Prcsldcncla do Conselho. 

Parágrafo ünlco. O Conselho contará com o rece:.so do l'lenàrio 
no" meses tlc janeiro e Julho. devendo. porém, runclomrr em carát~r 
penn..·mcnte a Presldenci<l e a Sccrctar1a Geral. 

Art. 12. As reunlflcs plenárl:ll>, orcllnãria~ e extraordln:\rlas, 
terão !melo com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos Con.'ICihclros em 
excrc•cto. 

Art 13. As reuniOc:~ vlenárlas ordlnârlas independem de 
convocação. uma VC7. publicada n Dcllhcraç:to que fixou seu calendário. 

Art. 14. As reuniões plcn:irlas cxtraordlnflrias podemo ser 
convocada~ no próprio l'len:irio ou mediante nollflcaçào aos membros elo 
Conselho, por oficio que fará constRr a ·ordem elo DJ:t". 

Pm•igrofo unlco. A "Ordem do Dia" scrà elaborada pela &rretaria 
Executiva, :.ob orientação da Presidt!ncla. que designará os assuntos a serem 
tratados prtontariarncntc pelo plenário. 

Al't. 15. 11:; reuniões do Conselho ser :to Iniciadas com a presença 
da rnalorln >'!bsolut.a de seus mrmbr<>~. fazendo o Presidente a prhnclm 
avaliação do quorum, na hom estabelecida na pauta cln rcunlào. 

!i 1• Se na primeira verificação de quorum náo houver número 
suficiente para mtct:~r a reunião. será real17.ada urna segunda e última 
veriflcac;ào. 20 (\1ntt') minutos após a primeira avaliação de quorum, concluída 
com a reoli~~<;<\o ou n:to da reunião. 

§ 2" Na hipótese de lncxlstêncla do quorum referido no caput 
deste artigo, a reuniM nflo se reilllzará e os assuntos pendentes ,;er.io 
disculldos c dclibemdos na reunião ordmár1a :<>ubscqüente, ficando 
dc\'idamente rt'glstrnda em ata o nome dos Conselheiros pr~cn!es e dn~ 
ausentes. p.~ra o efcttvo desconto da grauncac;ào de parllclpaçào, de que trnta 
os§§ 6° c 7" do art. 4• deste regimento. 

rcalízac;ão: 
Art. 16. As reuniões plenârlas obedecem à seguinte seqücncia de 

I · abertura: 
11 • leitura, rllscussào e votaçâo da ata da rcuniilo nnte11or: 
111 • leitura do expediente: 
IV • ordem do dia; 
V • comunicações. registro de fatos ou comentários sobre a:.sunto 

de naturero geral: 
VI • encrrr>'!mcnto. 

Parâgrafo úntco. Não sera dlseutlcla ou votada matéria que não 
conste na "Ordem do Dlu", salvo dcclsào contrária do Plenatio, a requerimento 
do Conselheiro Interessado. :;endo relevante a matéria. 

Art. 17. Na dlseuFosáo de qualquer matéria, poclrr[lu ser 
proposta:. emendas que scrào aprcscnl.adas de fonna escrita 

Art. 18 . A~ emendas scrdo: 

I · supresslva:.: 

11 • subsUtutlvas: 

111 • adltiVtiS; 

IV· modlficallvas. 

§ 1" :-la votação. as emendas suprc~~lvas prctenr;'io às demais. 

§ 2• A:. emendas subslllullvas, aditivas ou mO<ltOrnllvas 
prctcrtrão a pruposiç:\o a que se referirem. 

i\rt. 19. As dcllberaçõc~ :;e rã o tomadas. por maioria smtplc:,, 
com exceção das proposlçOcs referentes aus S<.'Jluintes assunto". ruja 
aprova~·áo dependem do voto da maioria absoluta do Conselho 

I • alteração deste Re~tlmento. 
11 • elaboraçAo do Plano Estadual de Cultura 
111 • promoção de slndleàncía ou flseallt.1çào. 
IV · re\'lsào de pareceres anteriormente aprovado~ pelo Plenário. 

Art. 20. Helat:ldo o processo. será Iniciada a cllsrussao. 
raeullando·~c a palavra a cada um dus Con~elhclros sempre por 10 (dcl) 
minutos, prorrogáveis por mals I O (drz). a j111w do Presidente. 

Parágrafo unlco. Esgotadas .u> argtltçOrs, scra dada a p<llilvrn ao 
relator pam responder 

Art 21. Antes do encerramento d:> discussão de qualquer 
processo será concedida vista ao Conselhelm que a solicitar. Oca.nclo este 
obrig;tdo a apresentar o se voto. por csrr11o. na sessão seguinte, salvo pra1.o 
maJor aprovado pelo Plcn;irio. 

§ t• O pedido de vista Interromperá autom.1t1camcntc a 
dtscussàa. 

§ 2" Se ao ped!do de vistas houver Impugnação justificada, o 
Plcnâtio dcc1dlr:i. 

§ 3• fls reuniOcs do Conselho serão publicas, assegurado o dlrelln 
de voto aos Conselheiros. respeitildo o disposto no art. G3 deste Hegimento. 

Art. 22. O Plenário pode rã. se neces:.;lrlo. chamar 
rcpresentnntcs de outras entidades e/ou espcclallsla:; em matéria ele lntcrcs!>e 
do assunto em pauw. 

Par:\grafo unlco. fi partlc!paçM de que tmt.a este artigo ocorrer:\ 
com p1 Cvla aprovaçao, pu r maJorla simples. do Plcnarlo. 

i\rt. 23. A pauta das reuniões, acompanhada da ala da reunião 
anterior, será encaminhada pela Secrclarla Executiva aos ConselheirO$. com 
anlcccd~ncl~ rninima de 48 horas ütcls da rt:uniilo subseqüente. 
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Art. 24. A partir da nollficaçâo da reunião, ficarã incumbido o(a) 
Consclhclro(a) titular de dar conhecimento da mesma aos seus s uplentes. 
quando de sua falta ou Impedimento. 

Art. 25. Quando da assinatura do livro de freqücncia. nmes do 
Inicio de cada reunião. será cnlrcguc a cada mcmuro cópia dos infonnes dn 
Secretaria Executiva. cujos assuntos poderào ser comentados e/ou 
complementados durante o tempo definido pnrn os lnfom1cs dos Conselheiros. 

Art. 26. No caso de falta ou hnpedhnento do Prcslrlcntc do 
Conficlho. bem como do Viec-Presidenle, cabcrn no Plenário escolher entre os 
conselheiros presentes . qu~rn Ir:\ presidir a reunião. 

Art. 27. O pedido de vistas de proccs~o. ~erú deferido somente ao 
primdro(a) Conselheiro(a) que o soliclt:ll· ao Presidente do Conselho. fic ndo o 
mesmo facultado a lodos os Conselheiros: 

Art. 26. As matérias propostas à delibera~?lo em plena rio scrào 
encaminhadas à Presidência elo Conselho rom. pelo menos. 1 O (dez) dias de 
antecedência da reunião em que entrará em p:lllta. 

CAPÍTULO VI 
DA PRESI DÊNCIA 

Art. 29. 1\ Presidência. órgão diretor do Conselho Estadual de 
Cultura - CONSEC. scra ocupada pelo Presidente c, nas suas faltas c 
Impedimentos. pelo Vice-Presidente. ou. na ausência desses . pelo Conselheiro 
mais Idoso. 

Art. 30. A Presldcncla c a Vice-Presldéncla do Conselho Estadual 
de Cull11r:1 - CONSEC será exercida por dois de seus m embros efetivos. eleitos 
por escrutínio secreto. 

§ I o A eleição de que trata este artigo far-sc-á em sessão plenária. 
com a prescn~a de. no mínimo. 2 /3 (dois terços) dos Conselheiros em 
exercicio. s endo declarado eleito o candidato que r~unlr mais da mcladc dos 
votos . neste alo. 

§ 2° O. mandato ~o Presidente c do VIce· Presidente do s llogcu terá 
a durac;:lo de 2 (dois) anos pem11tlndo-sc uma reeleição, caso os mes mos sejam 
reconduzidos pam um novo manda to como Conselheiros. 

. § 3" A eleição de que trata este artigo dever:\ ser homologada pelo 
Govemador do Estado do Amapá.. 

§ 4° Em caso de empate, cons iderar-se-á eleito o Conselheiro 
mais antigo, ou sendo Igual a antiguidade. o mais idoso. 

Art. 31. Súo atrib111ções da Presidência do Conselho: 

I - convocar c presidir as reuniões do Plcnalio, aprovando a 
respectiva ordem do dia e promovendo as comunicações correspondentes: 

11 - ordenar o uso da palavra. de fonna a garantir a voz a todos os 
Conselheiros. observada a respectiva ordem de inscrição: 

111 - submeter à votação as ma térias a serem decid idas pelo 
Plcnli•io. lmcrvlndo na ordem dos trabalhos sempre que se fizer necessá•io: 

IV • designar relatores em cor.sonãncla com a decisão do 
Plenário: 

v - despachar o expediente c dar conhecimento do seu contc.:iJó' · 
ao Plen:irlo: 

VI - fazer cumprtr as deliberações do Plenúlo: 

Vll - assinar c encaminhar us Resoluções. Deliberações e Moções 
emitidas pelo Plenário para publicação no Diário Oficial elo F-~lado: 

VIII - propor ao Plenário. pm-a aprm·ação na última reunião do 
a no, o cnlend:irio anual de reuniões do ano segu inte; 

IX - representar o Conselho. inclusive Judlclahncnlc. delegando 
esta· compctchcia a outro Congclhelro. em caso de impedimento: 

X - propor a criação de c:\maras especiais. s ubmctcndo·a a 
aprer.laçào do Plcnúrio: 

XI • apurar c produmar os resultados das votações do Plenário. 

CAPÍTULO VU 
DAS CÂMARAS E COMISSÕES 

Art. 32. O Cuns~lho Estadual de Cultura tio Amapá compõe-se 
das seguintes Camaras c Comissão: 

1 - Câmara de l..ct:-as e J\rtes: 

H . Cámara de CiCnc1as Hun1n.nas: 

lll - Câmara de PatrlmOnlo }'iis tórtco. Arqueológico c Cultural. 

§ I" As Câmaras funcionarào com um número de 04 (quatro) 
membros . Inclusive a Comissõo de Legislação c Planejamento que funcionará 
em caráter permanente. 

§ 2' O Presidente do Conselho e membro nato da Comtssào de 
Legislação c Plancjmnento e nào poder:\ pres idi-la. 

Art. 33. As Camaras e a Comissào de l..e!:islaçào c planejan1cn\o 
pronunciar-se-ão. pa ra a dcllberac;ao do Plcn:llio. sob a fo nna de pareceres . 

Parágrafo único. As decisões deverão ser comu nicadas ao 
Plenót\o õlcompanh~d;).s de pnrecr.r. na primeira scssào :tpõs !l aprovaç:."ío ou ::ao 
final de cada periodo de recesso. 

Art. 34. S~o atribuições d<JS eàmaras c comissões: 

1 - emitir relató:·Jos c pareceres acerca das matérias de s ua 
competência, nos prazos de\~dos: 

11 - relntn•· c submeter à aprovação do Plenário. assuntos a cln 
pertinentes: 

lll - exercer outrns atividades correlatas que lhe scjant delegadas 
pelo Plenário. 

Art. 35. As Câmaras c a Comlssâo elegem seus Presidentes e 
Vice - Presidentes. na primeira scssào ordinarla de cada uma delas. 

Art. 36. As Ciunaras c as comissões reunlrâo na sede do 
Conselho. ate o limite de 04 (quatro) sessões o rd inárias por més e . 
cxtraordinarta mediante prévia convocação de seus Presidentes. 

§ I' As reuniões de trata este artigo s erZ.o públicas, salvo decisão 
em contrário do~ Presidentes dus Cfnnnrns ou elo Presidente Ua Comi~sflo: 

· § 2• Qualquer Conselheiro poderá tomar parir.~ das reuniões rh1s 
Câmaras ou da Comissão das qual~ não for membro c discutir a matéria, sem 
direito a voto. 

·Art. 37. O Conselheiro poder:\ Integrar mais de uma Cámarn. 
inclusive a Comissão de Legislação e Planejamento. mas ~<i podcra presidir 
uma delas. 

Art. 36. i\s Cãmaras c a comissão lnstalar:\o suas reuniões com 
a presença da maioria do~ membros em exerciclo. a razão de 2/3 (dois terços] 
de s ua •·omposl~ào. 

§ t • Não havendo quorum regimental até 15 (quinze) minutos 
após a hora marcada para o Inicio da reuniào. o Presidente deixara de Instalar 
os trabalhos. comunicando á Presidência do conselho o motivo pelo qual não 
houve sessào: 

!i :.~• Os Presidentes das Câmaras e da Comlssào. somente em 
caso de empale exercerão o voto de qualidade. 

§ 3° Das reu niões das Câmaras c dn Comissão scrã lnvruda à 
respectiva ata. 

Art . 39. Os Presidentes das Cãmar.ts e da Comissão design~r;io 
os relatores para as matérias. reservando-se o prazo de até 20 (vinte) dias para 
emitirem seus pareceres. excetuando-se o tempo em que o processo estiver em 
diligência. 

§ I o Aos Presidentes das Câmaras c da Comissão é vedado o 
relato de <JIIalqucr matcrla. cnbendo-lhes npcnns presidir a sessão c votur. 

§ 2' Os relatores poderão requisitar. quer diretamente, quer por 
Jntcnncdlo da Prcsldi:ncla elas Câmaras c Comlssao. conforme o caso. os 
elementos c as Informações que Julgar necessários ao escla recimento do 
processo. bem como convocar. através da Presidência, pessoas para o mc_smo 
fim. 

Art . 40. As ma lcr1as que envolvam simples aplicações de 
normas. doutrina ou resolução jã estabelecida pelo Conselho. não serão 
objetos de exames do Plenário, considerando-se final a dcclsáo da Cãmnra. 

Par~grafo único. Dns decisões das Câmaras . nos tem10s deste 
artigo. caber:\ recursos para o Plenár1o dentro do prazo de 10 (dez) dias. a 
contar da data da publicação. a requerimento do Conselheiro ou da parte 
Interessada. 

Art . 41. Na apresen tação das ma\.crlas para discussão e votação. 
os Presidentes das Càmams c o Presidente da Comissão. darão prioriclade às 
mais urgentes. em face de sua natureza. c as que devam ser objeto de 
deliberação do Plenário. 

Art. 42 . Os trnbnlhos das Càmnras c da Comissão obedecerão à 
mesma d isclpllna dos trabalhos do Plenfuio. naquilo que lhes couber 
apllca~áo. 

Art. 43. As Câmaras e a Comlssào serão auxiliadas, na exccuç~o 
de seus traba lhos. pela Sccrclarla rio Conselho. 

Art. 44. fi Presidência das Càmarns c da Comissão de L<:gislaçi1o 
e Nonnas será exerc ida por seus Presidentes ou nas fallas ou impedimentos 
deles. por sc11S Vice -Presidentes. 

"Par.igrafo único. Na ausc:lcia do Presidente c VIce-Presidente. 
caso haja a convocação ele s uplentes para substitui-los, os trabalhos serão 
conduzidos pelo Conselheiro mais antigo c mais Idoso .. 

Ar t. 45. Compete aos Presidentes das Câmaras c da Comissilo: 

I - presidir as reuniões: 

11 - convocar as reuniões ordinárias e. no caso de sessào 
cxtrnordlnárla. obscrvnr o dlsposlo no artigo 26 c 27 deste regimento: 

111 - dirigir as d iscussões e as votações: 

IV- organizar as pautas das reuniões: 

V - soltcltar ao Presidente do Conselho as providências 
ncccssl'uias ao funcionamento das Câ.maras e da Comissão: 

VI - rcqulsllar elos órgãos c autoridades competentes, de uivei 
adminis trativo equivalente. as Informações neccssarlas ao esclarecimento dos 
assuntos em exame nas Câmaras e Comissão: 

Vll • encaminhar ao Presidente do Conselho as dccls()eR daR 
Cãmaras e Comissão para as clc\'ldns provtdéncto.s. bem como. qualsctucr 
proposições. que devam ser levadas ao seu conhecimento: 

VIII - designar relatores para as matérias dls\ril>uidas às 
Càmaras e/ou Comissão; 

IX - encaminhar ao Presidente do Conselho a mat~ria que deva 
ser tnclu icla na pauta das sessões Plená.ria do Conselho: 

X • solicitar providência à Secretaria do Conselho relacionadas <to 
andamento dos processos: - · 

XI - representar as Câmaras e/ou u Comissão em solenicladcs. 
eventos. ou fazer-se representar; 

XII - des ignar Conselheiros para mlssOcs espeelals das C~maras 
e/ou Comissões: 

Xlll - convidar, mediante anuência prévia do Pres idente do 
Conselho. pessoas ou entidades cspectall7.adas, para colaborarem nos 
trabalhos das Cúmaras e /ou Comlssào e prestarem esclarecimento: 

XIV - eumprtr e fazer cumprir o presente Regimento. 

Art. 46. Compete aos Vicc-Pn:stdentes das Câmaras c Comlss.'\o: 

l - auxiliar os respectivos Presidentes quando solicitados: 

~--------------------------------------------------------1.(-' 
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11 • sub:.Ululr os re&pecUvo::. Presidente:. em :.ua.s faltas ou 
Impedimentos: 

Art. 47. O Conselho pode cstaiJclcccr u criaçâo de comlssOcs 
especiais. qur ter:\o naturez.."\ temporária. 

Art. 48. As Coml"-sót'" especirus :.cráu lnslllmdas s<-mp~ que os 
volumes de trabalho as recomendem c sc desUnem no de:.empenho de tarefa~ 
dctennlnadns. 

§ I" O Prcslclenle Instituirá as Comissões l::speclals. designando 
lhes Prcslcl<'nte e VIce· Presidente: . 

§ 2" O funcionamento das Comissões lhpcclals ohedrrera a 
mesma slstcmállca de funcionamento das Câmaras. 

Art. 49 Os Presidentes das Com!ssOcs encaminharão ao 
Presideule du Conselho. rom a devida antcccdencia, a matéria que deva 
conslar na pauta das reunlõt>s Plen.inns. 

CAPITULO vm 
OA SECRET AlUA GERAL 

Art. 50. A Secretaria Geral. órgào executivo suhordlnado 
dU"etamentc a Prcsldencla. ca~ a cllreç,\o dos serviços adminisrrarwo» elo 
Conselho. sendo constltufda pelos seguu1tes setores: Set:rctarla Administrativa. 
Cúmaras c Comissões. Biblioteca. Serviços de Documenlac;âo. Serviços Gerais: 

§ 1" O Sccrelàr1o Geral c o Scrrel:l.rio Adminrstrall\'o 'er;.o 
nomeados pelo Governador do E'lado. mediante lncllc."lç:'lu do Prcsttlcntc du 
Conselho F:sladunl de Cultura: 

§ 2" A escolha do (allltular da Scerctalia Ct'rnl n•1o pud~r.r rcc<~ir 
sobre membro do Conselho: 

§ 3° A Sccrclár1a Administrativa ncar:'lo subordinado~ os :>ervíço, 
de pessoal. material. documentação. serviços l(emls e digitação. 

Art. 51 , À Secrctana Geral compele: 

I · planejar, organo'"''· coordenar, e executar as atividade» 
administratiVas e lécnicas do Conselho; 

11 · elaborar ln~tn.rçOcs para o desenvolvimento dos traiJalh<•~ 
admlntstrallvos que lhe forem afetos; 

111 • examinar c tnfonnar o~ processos que lhe furem 
encaminhados. Juntando. dados c lcglslaçào da matéria em estudo: 

IV • or~;;tnltar o ocervo de Lcglsl,.çào c ela Jurisprudência 
rcfcrcnt<• •i cultura: 

V· scrret:\r1ar as reuniões Plenárbs. das Ct'lmnms c Coml~sões: 

VI • manter atuall7.1do o registro dns atas das rcunió<'s Plcnános. 
das Câmaras. das Comissões e dos Anais do Conselho: 

VIl • despachar cem o Presidente do C<,nsclho. ~.u1uclo ll1c 
~-onhcctmcnto dos trabalhos e provid!nclas admlnlstrallms; 

VIII • elaborar os mapas de frrqlitncln <lo" " ·"clheiros c 
funcionários do Con.clho: 

IX · elaborar a es.·nla de f e lias dos servidor cs; 

X atcndt•r às panes. C$rlarcrcndo-::.s em a~suntos clr seu' 
lnt~resse" : 

XI· prrp;mu n corr!'spondénco:l oOctnl r o t·xpt•diclltl·: 

XII expedir l" reccbt·r p!"OCCSsos. ciO<'nnt<-ntoo r 
correspondrncia:;. orgamzando o respectivo protocolo; 

XIII • encnrregnr·sc dn orgnnlzaçào e superviS:to da fJoiJIIIllcca du 
Conselho; 

XIV • O'!lanl7.ar o arquivo de m::.nctra a farlhtnr as ron~ulla~ ~ 
reqtllsiçõc~ de documentos e processos. 

XV • Executar os ~erviços gemls de limpeza. conscrvaç:.o c 
1mnspo11c~ 

XVI · <'Uinpnr c fazrr rumpnr a~ orcl~ns rm:mad:t• da Prcsidcncra 
~ presente regimento. 

CAPITULO IX 
DA RENOVAÇÃO DO CONSELHO E DO MANDATO 

Art. 52. A eleição do Presidente " do VIce l'rc:.1dcntc far ·..c :\ 
com anrrecncncl~ de 20 (vinte) dlds do témuno dos rcsp<"Cli\'O~ mandatos. 
atravcs de \'ato secreto. em sessão plcnana para este Om. n~stm qur se cumpm 
o prec-cllo contido no§ 4' do artlj!o 4" deste Hegtmcnto. 

Art. 53. A eleição de que trata este arlll(o far·•c·ú com n 
presença de. no mínimo 2/'J (doo. terços) dos Consclh~lms, sendo eleito o 
candidato que reuntr metade maí:. u :11 elos voto~ : 

§ I" Em caso de vacância de Presidente. na primeira metade do 
mand::.to. o Vtcc·Prcsldrnlc n concluirá. elegendo· se p::.ra o mesmo prazo. novo 
VIce Presidente: 

§ 2" Se a va.:ãncia ocorrer ant<'S ela primeira metade dn mandalu. 
l'ar·sc·ã nova cleiçáo para escolher Presidente c VIce-Presidente: 

§ 3" Em caso ele cmp:llc. ronsldcmr·se·:.\ clcllo o Cunsdhctru 
mal!> antigo ou mais ldo50. 

1 
Art. 54. O mandalo do Pres1dente e do Vlcc·Presldcnlc c dos 

demais Conselheiros ter.t a duraçâo de 02 (dolsl anos. pcmllllda n rcclclç:to 
dos que n~o llverem exercido os rc&pectrvos cargos. 

Art. 55 . As Câmnru• e " Comlss.~o tcrllo seus memuros 
designados pelo Pre~ldente. respeitada a cumposiç!lo p:>rttAa1:> do Conselho c o 
conh<"clmrnto rsp<"CIOco de cada cun>elhe1ro. 

§ 1° A designação elos novos membros decorrerá de prévio 
cnt~ndomenlo entre eles e a Presldénrla: 

§ 2• Nas auscnclas c Impedimentos. os membros efetivos serão 
subsliluidos pelos suplentes. em fonna de rodízio. 

Art. !56. O (a) Conselhelro(a) Ulular que deixar de comparecer e 
não se nzcr representar por seus suplentes em (03) reun!Ocs consecutivas, ou 
05 (cinco) Intercaladas no periodo de 01 (um) ano. sem apresentar jusUflcaUva 
por escrito até o Inicio da reunlào subseqüente, lerá seu mandato extinto por 
dcllberaçào da Plenârlo que será devidamente publicado no Dlârio Oficial do 
Estado e/ou nos veiculas de comunlcaçfl.o. 

Paràgrafo único. Por ocasião da dellbernçào. a Secretaria Geral do 
Conselho. encwnlnhará documento ao segmento representado para que 
proceda à subsUlulçllo efetiva atraves de elet~ão do Conselhclro(a) para o 
cumprimento do mandato. 

Art. 57. A subsUtulçâo dos Consclhclros ocorrer6 por alo do 
Chefe do Poder Executivo. após nova lndlcaçào do segmento representado. no 
caso de membro substttuldo ser representante de segmento cultural. 

!i 1 o Os membros efetivos do Conselho serão empossados pelo 
Governador do F.stado. na pr1melra reunlào do plcnario. a se realizar após as 
respectivas nomeaçOcs. devendo ser lavrado em livro pr0pr1o o respectivo lermo 
ele posse. 

§ 2• As solicitações de licença temporária de Conselhelro{al Ulular 
devemo ser encaminhadas ao Presidente. que decidirá a respeito e convocará. 
respeitando o rodizlo em \1gor. o conselheiro suplente. 

§ 3" Em caso cxcepelonnl. caso ocorra a falta de mais de 2 (dois) 
conselheiros. o Presidente poderá convocar suplentes sem ater-se a questão 
parilària. 

CAPÍnJLO X 
DA ORDEM DOS TRABA:.HOS 

Art 58. Aoertós os trabalhos. o Presidente fará a ver1llcaçào do 
quorum. autorizando a Secretaria Executiva à leitura da ala de reunHio 
anterior. que poder a ser dispensada com a concordância da maioria simples do 
plenário. 

Art. 59. Fc:lt..s as correções. eventualmente Indicadas e, 
aprovada a ala. o presidente facultara a palavra aos Conselhelros, que 
disporão de 03 (tres) minutos para a apresentação de seus informes. por ordem 
de lnscr1çào: em seguida, o Presidente apresentará as matérias da rcunlâo do 
dln. na scqOéncla em que dela constarem. 

Art. 60. O Presidente fará a dlstJ1bulçào dos processos 
constantes do expediente do Conselho para as Câmaras e Comlssõcs para 
emitir parecer sobre a matéria em pauta. 

Art. 61. Após a apresentação do parecer do Relator da Câmara 
ou ComiSs:lo para um determinado processo. a Om de manter assegurado o 
direito de manifestação a todos os Conselheiros presentes. o Presidente 
facultará a palavra aos demais Conselheiros, pela ordem de Inscrição e pelo 
tempo de 03 (três) minutos. pror."Ogàvcl.s por Igual pcriodo. 

Art. 62. Coneluldos os debates. o Presidente dará IniciO n 
votação. reJa chamada nominal elos Consrlh<-lros prrscntcs. volnndo. 
entretanto. em primeiro lugar. o Relator da matéria em pauta. 

Art 63 . O Presidente do Conselho scra o responsãvd p~lu volo 
de qualidad~. c somente o expre!.Sará em caso de empale. 

§ t • A volaçflo !;C r.\ nominal c abc:rta. 

§ 2" Caso s~ja de Interesse do(al Consclhclro(~l. cste(a) poderá 
fnzer sua dcdnraçào de voto constar na ata. 

§ 3" Finda a votação. o Presidente apur.~ra c proclamará o 
resultlldo Onal. dctennlnando o Secretaria Gemi fa:té·lo constar em ala . 

§ 4• As alas cta reunlilo anterior. redigidas de fonna sucinta. 
depois de aprovadas. scrào arquivadas pela Secretaria Geral. 

Art. 64. Até o Inicio dil votação. qualquer dos Conselheiros 
poderâ solicitar abertum de prazo de vistas da matéria em p."lula por. no 
minimo. qualro dias conidos e. no máximo. ale a rcunlflo ordln:irta. 
Imediatamente subscqiiente. para quando se adiará a dellbernção. 

Art. 65. Os a:.suntos incluídos em pauta que. por qualquer 
motivo. não Corem dlsculldos ou votados. deverão sé·los na reunlào ordinária 
subseqüente. podendo, entretanto. em razão da relevância da m.ltéri;t. ser 
convocada reunião extraordinária. 

Art. 66 As dcllbcmções elo Cokgtaclo serno tomaclns pela 
moloa1n ,;implcs dos Conselheiros. cabendo ao presidente o voto de descmputc. 
em segunda discussão, se pcrsbllr o empale. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 67. O Plenàrlo, as C:'lmaras. :1 Comissão ele Legtslaçito c as 
Comissões Especiais. se pronunciarão sobre a matéria submetida à sua 
apreclnçào, por melo de pareceres que fundamenlarào, quando for o caso. as 
decisões do Plcnáno. 

§ I 0 O parecer, com lnd•caçào do numero do processo que lhe deu 
origem. e nome do relator da ementa da matéri::. nela versada. deverâ conter 
Hlstór1co. Analise, Voto du Rdalor. Voto da Càmara ou Comissão e Voto do 
Plcnt'lno: 

§ 2" Quando >C tratar de matéria apreciada pela Comtssào de 
Legtsla~ào c Nonnas em penado de recesso do Plenário ou em decorrência de 
urg~ncla devemo ser convocados extraordinarl:unenle os Conselheiros para 
apreciação dn mntcrta. 

Art. 68 . Os conceitos emitidos pelo relator no corpo elo Jl!ln>ccr 
s~o de sun exclusivo rcsponS:lbllldadc pessoal. sendo objeto de votação ap<'nas 
as ronclusõ<-.s resultante,; da propo!llçAo. 

Art. 69. Paro efeito de apreciação. os votos são considerados: 

I • ravornveis • os "pela conclusllo· ou ·com resl r1çOes". 
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11 - contrários · os divergentes das conclusõ~s 

Parúgr;úo único. Os votos "com rc~lrições" e os contrários serão 
consignados na decisão do Plenário. 

Art. 70. Os pa receres scrào assinados pelo Presidente dn 
Cámara ou Comissões. pelo relator e tlemats membros presen te~ a scss,·w e111 
que os mesmos estiverem ~cndo analisados. 

Art. 71. Em obediência e hon1enngem ao P1incipio da 5eguran~a 
Juridtca. os Conseihdros nomeados pelo Decreto n" 1.1 UO. de 13 de maio ck 
2004·. permanecem no cu mprimento de suas atividades. ale o cnCCJTamento de 
s eus mandalos. 

Art. 72 . Os encargos adminis trativos e financeiros relativos a 
manulençüo do Conselho. sào de competéncla da funda<;-üo Es tnclual de 
Cultura. cabendo ao Executivo suplementar !.iua do tação Oi'Çnm cntária. 

Art. 73. O presente Regimento somente poclcni ser emendado ou 
revisto por proposta subscrita pela maioria absoluta dos Conselheiros. 

Art. 74. Registrando-se dúvidas ele lntcq>retaçào ou con~t~nclo· 
se lacunas neslc Regimento. o plcnãrio dcverd. tlcciclir a respeito. 

publicaçno. 
Art. 75. Este Regimento cnlrarü em vigor IHl dntn de sua 

Macapá, 28 de outubro de 2005 

ANTON p WALDEZ\il E~ rsiLVA 
Governado V . 

DECRETO W q823 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005 
Regulamenta a Le• Estadual n" 0777~· 
de 14 de outubro de 2003. alterada 
pela L.ei Estadual n° 0912, de 01 de 
agosto de 2005, que dispõe sobre o 
incentivo fiscal para a realização de 
proJetos culturais, no Estado do 
Amapá e dá outras providências. 

-O Governador do Estado do Amapõ, usando das alrib lllçocs que 
lhe são conferidas pelo artigo 119. Incisa Vlll e XXV da ConsUlui<;-ào do Eslauo 
do An1ape:·1 . e. 

Considerando a necessidade de rcgulamcnl<lçüo e execução dos 
procedimentos que tratem do incentivo fiscal para a realização de projetos 
culturais no Estado do Arnaoã. 

DECRETA: 
Art. 1° Fica concedido credito presumido do ICMS aos 

conttibuinlcs que financiarem projetos cullurals submt:lidos c aprovados pelo 
Conselho Estadual de Cultura. no percentual de 80% [oitenta por cento) elo 
valor aplicado no projeto cultuml. na forma prc·;ista na Lei Estnclunl n" 0777. 
de 14 de outubro de 2003, alterada pela Lei E:sladual n" 0912. de O 1 de agosto 
ele 2005. 

Parãgmfo único. Para conccssóo do beneficio fiscal de que trata 
cslc decrelu, os órgãos ela administração publica. cspeclahuentc. o Conselho 
Estadual de Cultura, deverão observar as disposições conUdas na Lei Estadual 
n• 0777. de 14 de outubro de 2003. alteradas pela Lei Esladualn" 091 2, de OI 
de agosto de 2005 e o Estabelecido neste decreto. 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS DO BENEFÍCIO 

Art. 2" O crcdllo presumido. nn lorma como dcllnldo na Lei 
Estadual n" 09 12/2005. fica limitado. em cada pcriodo de apuração. à parcela 
do saldo devedor do imposto no periodo imcdialamcnlc an terior ao da 
apropriação, nos segu intes perc~ntuals: 

l 1.5% [um e meio por cento) do valor do incentivo. para 
conllibutntes que recolhem. mensalmente. valores entre 1.000.000.00 [um 
milhão de reais] c R$ 3.000.000.00 [três milhões de rea is ): 

11 · 2.0% (dois por cento) do valor do incentivo. parn contribuintes 
que recolhem. mensalmente. valores entre 700.000.00 (setecentos mil reais) c 
R$ 1.000.000,00 (um mllhào de renls); 

111 - 2 . 5t}b (doi~ c In cio por cento} d u valo r do incentivo. para 
conuibuintcs que recolhem. mensalmente, valores entre 500.000.00 
(quinhentos mil reais] c R$ 700.000.00 lsclcccntos mil reais): 

IV- 3,0% (três por cento] do vnlor do incentivo. para contribuintes 
que recolhem, mensalmente. valores cntJ·e 200.000.00 (duzentos mll reais) c 
R$ 500.000.00 (quinhentos mll reais): 

V 4.0% [quatro por cento) elo valor do Incentivo. pom 
contribuintes que recolhem. mensalmente, valores entre 100.000,00 (cem mil 
reais) e RS 200.000.00 {duzentos mil reais]; 

VI 5.0% (cinco por ccnlu) do valor du incentivo. para 
conlribuinlcs qut: recolheJn, n1ensahuentc. valor abaixo de JOO.ooo,oo (cem 
mil reais). 

Parágrafo único. Não poderão participar dus 
concedidos por este decreto a s pessoas jurídicas enquadradas 
Simplificado de Tribuloçào ·. SIMPLES/AMAPÁ. ins tituído pelo 
1933/ HJ9!l. 

CAPÍTULO II 
DO OBJETIVO 

beneficios 
no Rc.glmc 
Decreto n' 

Art. 3° Os beneficios de que trata este decreto visam promover o 
inccnUvo à pesquisa. ao estudo. à edição de obras c à produção das atividades 
artís tlco-culturals nas segu intes áreas: 

congcnerc; 

!nfonnalivas: 

1- música : 

11 · dança e folguedos j uninos; 

111 • teatro. circo e congencres de arles cênicas; 

IV • produçào cinematográfica. vldcográfica. fologrllitca c 

V- literatura; 

VI · cartunlsmo: -- - -----
VII - artes plásticas. artcsCJ.nais e congêneres das nrtcs vtsua.ts: 

\11! · folclore c tradições po~Ju larcs: 

l)( - infom1açõcs c clocumcntnçào: 

X · bibliotecas c centros culturais : 

XI · acervo c palrirnünio histórico c cult"rnl; 

Xl l cditoraçü~ de publicações pe1iódlras de cunho c 

Xill cultura afro·desccndcn tes . entre ou tras 
manlfcslcrçõcs cul turais; 

XIV · dublagcn1. 

CAPÍTULO III 
DAS DENOMINAÇÕES 

Art. 4° Em face da natureza fis cal elo beneficio. o Incent ivo de 
que trata este decreto será efetuado otrnvcs de doação ou patrocínio de 
empresns estabclcclclas no Estado. sendo que. para efeitos desle decreto. 
considera-se: 

I doaçüo o lransfen?ncia de recursos financeiros a 
empreendedores para a rcalizaçüo de projetos cultura is , como proveito 
promocional. publleltürlo e sem re tomo financeiro para o doador. 

il · pat rocínio - a transferência de recursos aos empreendedores. 
para a realização dos projetos cultur:ús com finalidades promocionais c 
publiciLãria~. St"m proveito prornocional ou pccuniftrio. 

Paragra lo único. A participação própria do ineentlvador tlevc 
ocorrer em moeda corrente ou cujo valor nda se possa cxptimlr, necessários iJ 
realizaçüo do projeto. devendo ser comprovada pelo empreendedor. na fomm 
determinada pela Comissão Tccnica de Análise ele Projetos - CTAP. 

Art. 5° Para os efeitos deste Decreto. considera-se: 

I · Projeto Cultural · proposta de rcallzaçuo de obrn . aç<io ou 
evento específico ao desenvolvimento a rlistico e /ou a preservação elo 
palrlmõnlo cultural do Estado do Amapá: 

il - Produção Cultural - o alo e o efeito de produzir, criar. gerar. 
elaborar c realizar eventos de nalurcza artíslica.; sentinártos c pesquisns: c 
ainda, produções independentes. desde que o produtor não seja empresa 
conccssionârüt de serviço de radiodifusão e ou tros sistemas de som c imagem: 

li! Produtor - pcs:;oo física ou jurídica uomiciliada no luu<~p;\ . 

diretamen te rcsponsi•vcl pela promoção e execuçüo do projeto cultural a ser 
benefkiado pelo incentivo de que lrala es te decreto e comprove ter. no minlmo. 
03 (três) anos de aluuçào na <'Ire<~ cultural no Estado e. nlnda. no caso de 
pessoa jurídica. possuir. pelo menos. 03 (tJ"êS) anos de cxlstcncla no Estado: 

IV Patrocinador · pessoa jurídica inscrit.n. no cadastro de 
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas á Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Servlcos de Transporte lntercsladual c 
Inlcnnuniclpal c ele Comunlca,·ão (!CM5). que venha patrocinar projclos 
artis!ico·cult urals apresentados na forma prevista neste clccre t.o. oferecendo 
como participação própri a. no minirno. 20% [vinte por cento] do lotai úos 
recursos destinados ao proj eto: 

V - Certifica do de 1\provaçào (CAl: documento emitido pela 
Comissão Técniea de lutálise de Projetos {CTAP) . assinado pelo Presidente do 
Conselho Gstadual de Cultura. representa tivo da apreciação orçamentaria c da 
aprovação do projeto cultu ral. discriminando o empreendedor. os dados do 
projeto aprovado . inclusive o prazo nnal de sua execução c captação . c os 
valores dos recursos a serem nplicados nos projetos. separando os 
provenientes do incentivo de que lrala este Dccrcio. conforme modelo 
publicado pela prcsldi:ncla <.la CTAP: 

VI Dcclara~üo de intenção (DI): documento no qual o 
inccnltvador formaltza sua concordância em apoiar projeto cultural cSIJccinco. 
com detalhamento dos valores e da forma de repasse dos recursos ao produtor. 
inclusive qunnto ao tnontantc relativo à parlicipaçilo própria. C<:lbcndo â 
Secrelarta de Estado da Receita, nele. consignar seu deferimento. conl"onnc 
modelo publicado pela prcsidencia da C.'TAP. 

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO 

Art . 6° O Conselho Estadual de Cultura terá a ineumbi:ncla de 
receber c emitir parecer prévio às propostas de proj etos para a cxpcdiçào úo 
Ccrlifico.lUo d e Aprov;:t.ç:\o elos proje tos culturais. 

Art. 7° Os projetos culturais serão apresentados ao Conselho 
Es tadua l de Cultura ou a outro órgão de representãçüo que venha n substitui
lo no Estado. diretamente pelo produtor ou seu representante legal. o traves de 
requerimento. devidamente instruido com documentos pertinentes à 
\iablllzaçào e execução do projeto. 

Parágrafo urtico. O pedido scni objeto de análise c amliaçüo do 
Conselho Estadual de Cultura, que cmittrá parecer técntco. por meto de uma 
de suas câmaras ou pela Comissào de Legtslaçào, Planejamento c Normas c 
deliberação llnal sobre a a provação do projeto. no prazo de 30 (t.rtnla) dias. 
prorrogãvets por igual periodo, a ser contado da data de protocolo do projeto. 

Art. 8° No Con:;clho Estadual de Cultura. depois de proloco\ados 
na CTAP e previamente analisados por ela. os projetos culturais serão 
encaminhados a Secre taria Geral do Conselho Estadual de Cultura que. na 
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forma do despacho de seu Presidente. os encaminhará às câmaras 
competentes de letras e arte..q: clénctas humanas ou património arqueológico e 
cultural. de acordo com o objeto de que trate o projeto. para devida apreciação 
c cmlssào de parecer. 

Art. 9° As questões que nào possam ser definidas pelas càmarali 
senlo objeto de dtseussào no plenãrlo. para definição final. 

Art. 10. Na forma do regimento do Conselho Estadual de Cultura 
poderão !.er criadas Comlssócs de Avaliação de Projetos decorrentes da lei 
estadual de incentivo à cultura. com o objetivo. denlre oulros, de julgar os 

projetos que estejam com prã:Gos a vencer para a emissão de parecer. que serão 
encanUnhados ao plenàrto. 

Art. 11. Os projetos nprovados pelo Plenário do Conselho 
Est.udual de Cultura seráo encaminhados ao presidente do Conselho parn a 
emissão do Certificado de Aprov:~çflo. 

CAPfTvLO V 
DA COMISSÃO TÉCNICA 

Art. 12. A Comissão 1'êcnlca de i\nàllse de Projetos • CfAP. t! 
órgao componente da cslruturn da fundação Estadual ele Cultura · 
FUNDECAP. c tem por objetivo auxiliar o Conselho Estadual de Cultura na 
análise técnica dos projetos decorrentes da Lei Estadual de Incentivo a 
Cultura. 

§ I • A C.1'AP serã composta por um presidente e 06 (sei~) 
membros: de composição parttàrta, com a particlpac;-.lo de representantes do 
segmento cultural, por representantes dos patrocinadores e por representantes 
do Covemo do Estado do Amapá. assim dispostos: 

I · O segmcn lo cultural scrà repre.~entado por 02 (dois) membros 
efetivos e Ol (um) suplente. cujos rcprc.scntantes serão Indicado:; pelo 
segmento culturnl do Estado do Amapa: 

11 • Os p.'tlroclnadores serão representados pnr 02 (dois) membros 
efetivos c Ol (um) suplente. cujos representantes serão Indicados pela 
Associação Comercial c Jndu11lrial do Estado do Amapá • ACIA; 

111 · O Covemo do Estado do Amapá scra represenlaelo por 02 
(doi:;) membros efetivos c OI (um) suplente. cujos nomes ~erão escolhidos. 
dlsco1ctonarl:unente. j>elo Chefe do Poder Executivo. 

~ 2• A presidência da CfAP será exercida por um t~mlro da 
f'UNDECAP. Indicado por seu presidente, com direito n voto ordlnâtio. e 
respon~;ãvcl pelo voto de qualidade. 

§ 3• A escolha dos representantes de que tratam os Incisos I e 11 
fica à crttério dn~ grupos componentes do segmento re5pcctlvo. cabendo. no 
prazo adequado. o encaminhamento dos nomes de seus representantes para 
nomeaçào por ato do Chefe do Poder Executivo. 

§ 4° Todos os componentes do CfAP. Inclusive seu presidente, 
devem ser pessoas de comprovada idoneidade e lndlscutivel conhecimento nas 
t\rens culturais, nomeados pelo Covemad01 do Estado do 1\mapá, para um 
mandato de 1 (um) ano. que podera ser renovado. uma únlcn vez. 

§ s• Os membros componentes da CfAP nào terão remunemçt\o 
especifica dcrorrenles de suas atividades na Co'mtssào. em face do Interesse 
público de que trata seu objetivo de exlst~ncla. 

§ 6• O Presidente da f'UNDECAP. após a publicação deste 
Decreto. rarã publicar no Diário Oficial do Esl.lldo e. em pelo menos. OI (um) 
jornal de ampla drculac;ào, a convocação para que. no prazo de 30 (trinta) dias 
úleis. seja feita a Indicação dos representantes de que tratam os Incisos I e 11. 

§ 7• A lnellcnçào dos repre!>tntàntes de que tratam os Incisos I c 11 
deve ser cnramlnhada ao Presidente da FUNDECAP. que. atmvés de oficio. a 
levatôi ao conhecimenlo do Governador a fim de ser bai.X.'lrlo o ntlo seria 
nomeação. 

§ a• Na hipótese de náo Indicação de repre11entantes ou em caso 
de Indicação em número Insuficiente para a composição da CTAP. mbcr:'l no 
Prcsldeme da F'UNDECAP a livre Indicação dos membros faltantes. 

§ g• No caso de renúncia ou impedimento de qualquer membro 
lllular da C1'AP, o substituto do segmento lhe sucede ou subsutul e seu 
mandato tcnninarãjuntamente com o dos demalll membro.~. 

fi 10. l'icarâ caracterizada como renúncia lár.lta ao manclato a 
falta de comparecimento de membro da CfAP a 03 (lrés) rcuniôc!l 
consecutivas. sem causa justtneada perante seu Presidente. que fani n devida 
comunicação ao Presidente da ~·uNDECAP. 

§ 11. Perde a qualidade de membro da CfAP o reprc.o;r.ntantc elo 
Governo do Estado do Amapá que se licenciar para lrdtar de interesses 
particulares. aposentar-se. exonerar-se. ror exonerado ou demitido c.lo seu 
cargo efetivo durante o mandato. 

§ 12. Caracterizado qualquer vmculo de parentesco consangúíneo 
ou afim ale o 2• (segundo) grau entre o pol>lulanle ao inccnllvo c al~um 
membro da crAP. este não participará da an:\llse e vol.llçâo do projeto. 

Art.13. A CTAP lerà seu funcionamento disciplinado por 
Hc~lmenlo Interno próprio. a ser por ela elaborado no prazo de 10 (det.) dias. 
contado da nomeação de seus membros. aprovado pelo ConseUto Estadual d~ 
Cultur.1 e homologado pelo Presidente da FUNDECAP. 

§ t• Do Rcl(lmento Interno constarão. entre outras nomtas. o 
cmnog'i"ma de reunlóe~ e n fonua de convoca~'ào. bem romo o roteiro para 
anãllse dos projetos. 

§ 2• o Regimento Interno e ns demais normas e decisões da CfAP 
serão divulgados no Dtàrlo Oficial do Estado. 

§ 3" 1\s deliberações da CTAP scr:\o tomadas por onalor1a :.ionplcs 
de \'Otos. presentes. no mlnlmo. 03 (três) de seus membros efetivos. 

Art. 14. A CTAP <'Ompõe a estmtum admlnlstrnllva da 
FUNDECAP. vinculada à Secretaria Ceral do Con~oelho Est.udual de Cultura. 
dimensionada de acordo com suas necessielndes organizacionais. com o apoio 
operadonal_ fornecido pela FUNDECAP. 

Art. 15. Compete à CfAP: 

1 • analisar os projetos culturaiS protocolados, de forma 
independente e autônoma. solicitando à FtiNDECAP avallaçào técnica ou 
consultoria externa especializada. quando lmpresctnclivel paro a decisão: 

11 • dar publicidade :is !>uas cled.SOes. especialmente quanto aos 
projetos aprovados; 

111 • fiscalizar a execução dos projetos aprovados. com· vistas à 
verificação da regularidade de seu cumprimento. Inclusive quanto à 
observância dos cronogramas ajustados: 

IV · elaborar relatório das atividades desenvolvidas: 
V · detennlnar vistorias. avaliações. pcliclas, anãllses e demais 

levant.umentos necessàrios à perfeita ob!>crvàncla deste Decreto. 

CAPfTvlo VI 
DOS PROJETOS 

Art. 16. Podemo receber recul'!>Os. os projetos de car.itcr 
estritamente artístico ou cultuml de Interesse do Estado, na~ àrca11 de: 

con!lêncrcs: 

I · nnisiC'.a: 

11 • danc;n: 

111 · teatro, clrco.ópera e congêneres de artes cenlca~<: 

IV • produç:lo clnemato~râfica. vldcogrâ.flco. fotogrnfira e 

V· literatura: 

VI • cartunlsmo: 

VIl • artes plâstlt:as. artes graficas. ntatella. dcstgn. artesanais c 
congenere das artes visuais: 

VIII • folclore c tradlçócs populares: 

IX • lnfonnaçâo. pesquisa e documcntaç:'lo: 

X · bibliotecas. arquivo. museu e centros culturnls: 

Xl • preservaçilo e restaurnçtlo elo acervo c património htslórlro r 
culturais: 

XII · ediloraç:io de publicações periódica'! de cunho Informativo. 
Inclusive obras de rcferênda e catálogos de arte; 

XIII cultura negra. afro-descendentes. entre outras 
manlfe!>toçOes culturais: 

XIV · dublag~m: 

XV - bolsa de estudo na área cultural e arlisUca: 

XVI • seminário e curso de carâter culturnl ou artístico. 
destinados à rormação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na :\rr.a de 
cullurn; 

XVII· transporte e seguro de objeto de valor cultural. d~tinado a 
cxposlr;ào pública. 

Paragrafo único. O disposto neste arUio(u somente se aplica ao!l 
proJetos de car.iter estritamente artl~ttco c cultural de Interesse público e que 
se desUnem a Incrementar a produção cuiLural n:gtonal. que visem a extbh;âo, 
utilização ou circulação púbiiCll de bens culturais. sendo vedada a concessão 
do beneficio a obras, produtos, eventos ou oulros decorrentes destinados ou 
circunscritos a circuitos prtvados ou a coleçOes particulares. 

Art. 17. A CfAP farà publicar anualmente no Diãrlo Oficial do 
Estado edital contendo os procedlmentos exljQdos pnra a apresentação de 

projetos artísticos e culturrus a serem tnc:cnlivados. bem romo o período de 
inscrição dos mesmo..<;: 

Art. 16 A proposta apresentada com a finalidade de pleitear a 
concessão do Incentivo fiscal dever:\ ser elaborada sob a ·forma de projeto 
artisllco e cullurnl. conforme modelo cllsponlbillzado pela CTAP. lndlc.1ndo os 
projetos e os recursos humanos c nnanrrlros envolvidos. pam fim de fixação 
do valor do lnccnllvo c posterior controle e ll:;cattzação. 

§ t• Os projetos cultumls serAo protocolados na Secretarln Geral 
do Conselho Estadual de Cultura após parecer da CTAP. devendo constar elos 
protocolos as Jdentlflcaçóes do proj~to e do produtor t' a data de recebimento. 

§ 2° A análise dos prOJeto~ obedecerà. rigorosamente. a ordcm 
cronológica de apresentaçào c protocolo. executando-se aqueles que forem 
encaminhados. arompnnhados de uma Carta de Intenção do Patrocinador. 
manifestando expressamente seu lnleres.sc c compromisso de apolur 
financeiramente o projeto. 

§ 3" Para efeito de aprovaçào. a anôillsc do projeto se restringlrà 
ao seu enquadramento na forma deste Decreto, sem conslderac;Oes quanto à 
maior (.'Onvenléncla c oportunidade de sua renltzação em relação a outro. 

§ 4• O dispo~lo ne:,tc artigo lambem se aplica a entidade da 
administração públlcn tndlrela estadual que desenvolva atividade relacionada 
com ns ãreas cultural ou artística e pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos. criada com a finalidade de dar suporte a museu. biblioteca. arquivo 
ou unidade culturnl pertencente ao poder publico: 

§ s• Atlns:Ido o ltmltc do benelir.lo. na forma como dcfinlcla na Lei 
Estadual n• 0777. de 14 de outubro de 2003. altcrodt pela Lei Est.udual n• 
0912. de 01 de ~~gosto de 2005. o projeto cullurnl aprovado e protocolaelo junto 
à Sccret.a.rla de Estado da Receita deverá aguardar o pr>.lxlmo exerciclo para o 
deferimento e recebimento do in<:entivo captado. 

Art. 19. A Secretaria Cerol. após receber e protocolar o projeto. 
na fonna do§ 1• elo art. 18. devem. no prazo de lO (dez) dias. proceder à sua 
pre-:mâllse. com o objeUvo de verificar todos os requisllos básicos cxtgldoR 
para o enquadramento da proposta. , 

Pamgmfo único. Das decl~cs lndcreridas. resultantes da anâllsc 
ele que trnta o capu~ caberà recurso ao Conselho Esi.udual de Cultura, no 
pra7.0 de 15 (quinze) dias. contado da InUmação do Indeferimento. 

Art. 20. A CTAP. após a oltlvn técnica da Secretaria de Estado 
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da )'eceita e a Secretaria de !Cslado de Planejamento. Orçamento c Tesouro, 
estabelecerá limites de valor orçamenlário dos projetos cullurais relacionados 
a produtos culturais, evcntJs culturais c os que envolvam rcfonna de 
edificações. construção e ace[VO de equipamentos c manutenção de cnl!dades 
culturais. para fins de concessão do CerUficado de /\provação. 

§ I o Para os efeitos deste artigo. considera-se: 

I - produto cultural: o artefato cultu ral fixado em suporte material 
de qualquer espécie. com possibilidade de reprodução. comercl:tli7l>Çào ou 
distribuição gratuita: 

11 - evento cultural: o acontecimento de caráter cultural de 
c)dstêncln limitada â sua reali:wçào ou exibição: 

111 reforma de edificações. construção c acervo de equipamentos, c 
manutenção de entidades cullurais: a conservação e restauração de prcdios , 
monumentos, logradouros. siUos e demais espaços tombados pelo Poder 
Publico ou de seu Interesse de preservação. respeitada a lq(islação relativa ao 
Patrimônio Cultural .do Estado. bem como restauração d~ obras de n11e e bens 
móveis de reconhecido \'alar artístico e cultural. consultados os órgãos de 
preservação do patrhnõnio. quando for o caso: 

§ 2° Equiparam-se a projetos culturais previstos no pariigrn fo 
anterior. os planos anuais de atividade~: 

I - de pessoa juridlca de direito privado sem fins lucrativos, t•riada 
com a finalidade de dar suporte a museu. biblioteca, arquivo ou unidade 
cultural pertencente ao poder publico: 

I! - de instituição cultural não pertencen te ao Poder Publico com 
relevantes serviços· prestados fi cullura amapaense. assim reconhecido em 
cada caso: 

Ar t . 21. A CTAP poderá est:1be!ecer. para deliberação do 
Conselho de Cultura, a concessão de recursos em limite inferior ao solicitado 
pelo produtor. 

Art. 22. E. vedada a apresentação de projetos: 

por membros representantes do segmento culturais . 
componentes da CTAP e do Conselho dr. Cultura. por sl, por terceiros ou por 
interposta pessoa. enquanto cstlverem no exercício de seus mandatos. 

ll - por órgão ou cnUdadc da administração púhlira direta ou 
Indireta de qualquer esfer:1 federatlvn: 

III - cujo bcncfici:irio seja o próp1io tncenllvndor ou contribuinle. 
bem como suas coligadas ou controladas. e ainda, seus sócios titulares ou 
diretores. estendida a vedação aos ascendentes. descendentes d~ lo (primeiro) 
grau e cônjuges ou companheiros de qualquer deles: 

N - por proponente e/ou artista que não lenha, no mínimo. 03 
(tri:sl anos de resldéncia no Estado do Amapá . 

§ I o O disposto no Inciso 11 não se aplica a entidade da 
administração pública Indireta estadual que desenvolva atMdadc relacionada 
com as áreas cultural ou arüslica. 

§ 2" Para os efeitos deste Decreto. considera-se como control~da 
ou coligada qualquer entidade que estiver sob controle, vinculação direta ou 
Indireta com a empresa que queira transferir recursos ou cujo titular o lenha 
feito. bem como. as fundaçõ~s ou organizações culturais por ela criadas c 
lll<Ullid<JS. . 

§ 3o O incentivo fiscal poderá ser concedido a pessoa Juridlca ele 
direito privado sem fins lucrativos. criada com a finalidade de dar suporte a 
museu. biblioteca, arquivo ou unidade cultural pertencente ao poder público. 

~ 

Art . 23. O prodclor poderá apresentar até 02 (dois) projetos com 
prazos de execução concomitantes. 

Art. 24. O Conselho Estadual de Cultura decidirá quanto n 
aprovaçüo do projeto. no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o termino 
das lnsr•içócs. emitindo. quando for o caso. o Certificado de /\provação. 

§ I" o Certlflcadn de Aprovaçào sera enlll!do em 3 (tr~sl vias, que 
terão a s eguinte destinação: 

l - I ' via- Produtor: 

11 - 2' via - Secretaria da Receita Estadual. devendo ser entregue 
na fonna. definida por alo do Sccret.ario da Receita Estadual; 

IIJ-3• via Entregue á CTAP. 

§ 2' O Certifica1v de /\provaçüo. para efeito de çapl"çüo de 
recursos junt<l a potenciais incenUvadores, tera validade máxima de OG (scts) 
meses. a partir da data. dt! sua emissüo. podcndu ser renovado uma única vez. 
no próprio exercício emitido, desde que, cumpridas as exJgências previs tas 
neste decreto. 

Art. 25. A CT/\P fará publicar no Diana Oficial do Estado. no 
prazo de 30 (trtnta) dias após o tém1lno das lnsclições. a lista de lodos os 
projetos aprovados, com o nome de seus produtores e o valor aulolizado dos~ 
incentivos. 

Art. 26. O percentual destinado ao pagamento dos itens de 
elaboraçfw e agenciamento não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do 
valor total do projeto. 

Art . 27. O Item midla/dlvul~açào não podcra ser superior a 25% 
(vlnt.e e cinco por cento) do valor total ·do projeto, cabendo à CTAP a s ua 
autorização integral ou parcial. 

Art. 28. O projeto cultural incentivado devera utlliz.or. total ou 
parcialmente. recursos humanos. materiais e naturais disponíveis no Estado 
~~~~ . 

Art. 29. Os projetos deverão ser acompanhados de comprovação 
cspccitlca. quando houver previsão de recursos complementares de outras 
fontes, tais como leis de Incentivos nscals federal c municipais. patrocínios de 
empresas privadas, ainda que sem o beneficio llscal. empréstimos bancártos e 
convênios com municiplos. 

Art. 30. É obrigatória a veiculação c a inserção do nome do 
Governo elo Estado do Amapá c de seus simbolos em toda divulgação ou peça 
promocional do projeto Incentivado e de seus produtos resultantes . no padrão 
a ser definido pela CTAP. 

Art. 31. O projeto deve ser concluído no prazo de 12 (doze) 
meses, contado da data de publicação da sua aprovação. podendo ser 
prorrogado a crilerlo da CTAP. 

Art. 32. O empreendedor deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, 
·itpós a execução do projeto. apresentar à CTAP. detalhada prestação de çontas 
dos recursos recebidos e dlspendidos. devidamente comprovados. de acordo 
com instrução normativa aprovada pelo Conselho de Cultura. 

§ I o A prestação de contas apresentada pelo empreendedor llcarà 
sujeita à Auditorta do Geral do Estado e será apresentada por melo de 
balancete contãbll. comprovação por fntums, notas fiscais ou recibos de cada 

.,pagamento ~fetuado, extrato bancár!o. demonstrando as movimentações 
financeiras e demonstraUvas das despesas e receitas Indicando a natu reza e 
origem destas. 

§ 2" A prestação de contas limitar-se-a aos recebimentos c 
pagamentos ocorridos até o dia anterior ao do protocolo do novo pedido na 
CTAP. 

CAPÍTULO VII 
DOS INCENTIVOS FISCAIS 

Art. 33. A hnbilitaç;io do patrocinador para ulllil-,ção do crédito 
presumido previsto neste decreto se efetivará mediante a emissão de 
/\ntorização de Utllizaçáo de !ncentivo fiscal - AUTIF. devidamente numerado 
para efeito de acompanhamento c controle. conforme modelo inslituido por alo 
do Secretário da Receita Estadual. 

Art. 34. O patrocinador que apoiar financeiramente projetos 
culturais aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura poderá creditar-se do 
valor investido no projeto para compensar com imposto a recolher. na fomm do 
art. 36. observados os percentuais definidos no art. 2° deste decreto. 

Parágrafo unico. Para fazer jus ao beneficio. o patrocinador 
deverá parlicipar com recursos próprios equivalentes a . no minimo, 20% (vinte 
por cento) do valor total de sua participação no projclo. 

Art. 35. Ocorrendo a hipótese de transferência dos recursos em 
mais de uma parcela. o palroclnador só poderá efetuar o beneficio fiscal na 
mesma proporcionalidade do repasse. sem prejuizo das exigências do artigo 
nnterior. 

Art. 36 . A apropriação do crédito presumido, de que trata este 
artigo. far-se-á nas seguintes condições: 

1 · dar-se-a somente após a expediçilo. pelo Conselho Estadual de 
Cultura, do Ccrliflcado de Aprovação do Projeto Cultural c que discrimine o 
total da aplicação no projeto cultural: 

·11 - poderá ocorrer somente a partir do pctiodo de apuração em 
que houver sido efetuada a lransfcrénc!a dos recursos financeiros para o 
empreendedor cultural inscrito em cadilstro estadual próprio da f'UNOECAP: 

• ill - de posse ela Autorização ele Utilização de Incentivo !'isca! -
AUT!f. o patrocinador devera escriturar no Livro Registro de Apurac;ão do 
ICMS. na coluna ·outros Creditas· . o valor do credito ultllzado, o pctiodo de 
apuração do imposto, fazendo consignar a seguinte informação: '"Incentivo 
Cultural - Lei 0777, de 14 de outubro de 2003 -Autorização de Utilização 
de Incentivo Fiscal- AUTIF n° __ •. 

Parúgrafo único. O contrtbutnte devcr.l m~ntcr e1n seu 
eslabeleclmenlo. pelo prazo decadencial. os documentos comprobatórios da 
transferi:ncia de recursos financeiros para o empreendedor cultural. 

Art. 37. A habilitação do patrocinador fica condicionado a: 

I - situação c~dastral regular: 

11 - Inexistência de debito do Imposto registrado na Secretaria da 
Hcccila Estadual. com exceção dos discutidos em Processo Administrativo 
fiscal; 

i li - Inexistência, em seu nome. de debito lnscrtto na Dívida Ativa 
do Estado. ajuizado ou nüo: 

IV • regularidade no cumprimento de suas obrigações acessórias. 

. Parágrafo úntco. O crédito sõ poder;\ ser aproveitado par~ 
compensar debitas futuros, a pari ir da emissão do Certificado de Aprovação c! r. 
Projelo Cultural. 

CAPÍTULO VID 
DAS PENALIDADEs 

Art. 38. O não aicndtmcnlo às disposições do a1t. 32 c o 
embaraço às ações au,loiizadas Impedirão o produtor de ter projetos aprovados 
pelo prazo miniruo de 02 (duisj anos. sem prejuizo de outras penalidades 
previstas ern Iegislaçüo vigente. 

§ I" Entende-se por embaraço. para os fins de~lc artigo. o 
deliberado Impedimento de acesso a documentos. papéis de trabalho c outros 
elementos utilizados na cxccu,·áo do projeto ou a recusa, por mais de 02 (duas) 
vezes, dn apresentação elo requerido fommlmenlc pela CT/\P. 

§ 2° Quando constatada irregularidade ou inadimplência na 
aprcscntacfio da prestação de contas. o produtor recolherá, no prazo de 30 
(trinta) dias, os recursos recebidos, incluídos os rendimentos da apl:caç(lo no 
merendo financeiro, acrescido de juros e correção monetária. na forma da k i. 

Art . 39 . O patrocinador que utilizar !ndcvldamr.nlc o .r.rédllo 
presumido, mediante dolo. fraude. simulação ou conluio, sujeitará os 
responsáveis ao estorno do credito no pcriodo correspondente à apropriação 
sem prejuizo das multas previsias na Lei n" 0400/97 c no Decreto no 2269/98. 
bem como ao pagamento Integral do Imposto dcvtdo, acrescido dos encargos 
previstos na legislação lributitria. 

Art. 40. 1\ aplicação das multas previstas no arUgo anterior uão 
Invalida a apltcaç;1o de outras penalidades previstas em lei especifica. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSICÕES FINAIS 
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Art. 41. O Conselho Estadual de Cultura deverá comuntrar à 
Secretaria de Receita E~llldual Irregularidades que envolvam contnbulntcs do 
ICMS. constatadas em qualquer fase de reallz.açâo do projeto. 

Art. 42. Presidente da FUNDECAP e o Sccretfu1o da llecelta 
Estadual Oram autorizado~. no âmbito de suas respectivas arcas. a baixar 
nonnas romplemcntnre.~ vl~ando ao flel cumprimento do disposto ncsle 
Decreto. 

Art. 43. O acervo de documentos lntegrnntes dos projetos 
flnalt7.ados passara á custódia da FUNDECAP. mantendo-~ cópia no Conselho 
de Cultura. 

Art. 44. As ~nudad~s d~ classe representativas dos dlverso5 
segmentos da cultura terno acesso n toda a documentação referente aos 
projetos culturals bcmeficiado~. na fonna dt:slc decreto. 

Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua pobllrn~<~O. 

Mocopá, 28 de outubro de 2005 

DECRETO N° 4824 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usando das atrlhuiçõc~ 
que lhe ~ao conferidas pelo art. 119, Inciso XV, da Constituição do L::stado do 
Amapá. e o prc\'islo no art. 5" c g•. da Lei n• 6752. de 17 de dczt'mbro de 1979. 
c tendo em viSta o teor du Ofício n° 1016/05-1)1'. 

RESOLVE : 

Promover ao Posto de Capitão QOPMC, em ressarcimento de 
prelcrlçào pdo critério de AnUguldadc. o 1° TEN QOPMC Luiz Tobias Rodrigues 
M2!1donça. pertencente ao Quadro de Oflciais Pollrtats M!htru-cs Combalenlc~ 
(QOPI\IC). rla Policaa Mil li ::ar do Amapá. a contar de 21 de:: agosto de :!005. 

Macapó, 2B de outubro de 2005 

DECRETO N° 4825 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ. usrando das all1bulções 

que lhe são confcridM pelo art. 119. inciso XY. da ConsUtutção dbo E~l4~~~19o Amap~. c 0 previsto no art. 5' e 9", da Lei n• 6752. de 1 7 de derem ro e · 

e tendo em \1sta o teor do Ofício n° 1016/05-DP. 

RESOLVE: 

Promover ao Posto de Capitão QOPMC. em r~rrlmento de 
prNc::rlc;llo pelo crilérto de Anllllutdadc. o 1 ° TEN QOPMC Petrúcio Renato Alves 
d,. Santana, p<'rtcncenle ao Quadro de OOclaJs Pollcl.tls Militares Combatentes 
(QOPMC). da Policia Militar do Amapà. a contar de 21 de agosto de 2005. 

Maca pá. 2 8 de outubro de 2005 

DECRETO N° 4826 DE 28 DE OUTUBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usnndo das atrihulções 
que lhe são conferidas pelo art. 1 19. mctt.o XY. da Conslllulçao do Estado do 
Amap:1. e o previsto no arl. 5' c 9', da Lei n• 6752. de 17 de dezrmbro de 1979. 
c tendo em vtsla o teor do Ofício n° 1016/05-DP. 

RESOLVE· 
Promover ao Posto de Capitilo QOPMC, em rc.'ISarcimcnto de 

preteriç:\o pelo crlterto de 1\nllguidadc, o 1° TEN QOPMC Jones Miguel Pereira 
da Silva. pertencente ao Quadro ele OOclals Policiais Militares Combatente::~ 
(QOPMCI. da Policl<t Militar do Amapã. a cuntar de 2t de a!(osto de 2005. 

Macop<Í. 2 8 de outubro de 2005 

DECRETO W 4827 DE 28 DE OUTUBRO DE 200!i 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO A/MPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. Inciso XY. da ConsUtuiçãa ela Estado do 
Amapá. c o previsto no art. 5" e g•, da Lei n" 6752. de 17 de dezembro de H.l79, 
c trndo em vista o teor do Ofício n° 1016/05-DP. 

RESOLVE : 

Promover ao Posto de Capitão QOPMC. em rcs~rclmcnlo de 
prcteriç'do pelo cr1lcr1o de Antiguidade. o 1 o TT:N QOPMC Ridson Emonuel Brito 
Paixão, pcrlc::nccntc ao Quadro de Oflctals Policiais Mllltnres Corni.J;.1tentcs 
IQOPMCI. da Policio Militar do Amapá, a contar de 21 de agosto de 2005. 

Macapó, 28 de outubro de 2005 

DECRETO N° 4828 de 2B de OUTUBRO de 2005 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 460.373,00 PARA O FIM 

QUE ESPECIFICA E DÁ OVT'RAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 

lhe são conferid11s alr~tvt!s do inciso VIII, do arl. 119, da Conslituiçãu 
Estadual c do art. 8° , da Lei n" 0877, de 19 de janeiro de 2005, que 

estima a Recena e fixa a Despesa para o Exercício de 2005. 

DECRETA. 

Art. 1• Fica aberto o Crc:d1to Suplementar no valor de R$ 460.373,00 

(QUATROCENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS), 
destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento v1gcnte, conforme 
anexos constantes do presente Decreto . 

Art. 2° Os recursos necessários ã execução do di~poslo no artigo 
antenor, decorrem à conta de Convênios, firmados entre a Uni,io e o Governo do 
Eotado do Amapá, na forma do art. 43, da Lei Federal n .• 4.320/64. 

Art. 3• Este Decreta entra em vigor na duta de suo pul>licuçüo, 
revogadas as dasposiçõcs em contrario. 

-. -n--"1 e-· 
JVRÀNDJI fUAREZ 

Secretário de Estado do rllaneJahlento, Orçamento e Tesouro 
I 

Anexo do Decrdo n ° 4828 de 28 de outubro de 2005. ___ ....... -... --

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 
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[ Secretarias de Estado 

Administração . 
~-:;o_..--=".-.c""'Sttz' .. "!!'!'!:!!: - -

Carlos Alb~rto Sampaio Cantuária 

PORTARIA NJ15(} / 2005 - SEAD 

O Secretáno de Estado da Adm1mstração do Governo 
do Amapá, usando das atribc.uções que lhe foram contendas 
pelos Decretos nos 1.497, ló de outubro oe !992, 0148, de 23 
óe Janeiro de 1998 e !373, de 10 de fevererro de 2003 c tendo 
em vista o contodo no Processo- Protocolo Gerai/SESA n° 

35733/2005 

Designar Maria Balbina Claudino Picanço -
Secretário Admii11SH trvo;SESA, Códogo CDI-1, para exerceo 
cum~at1vamente e •no subst1turção a Chefta do Centro de 
Saú ' dos Congósll"l RegionaljSESA, Cód1go CDS·2, durante o 
imp 1mento do re5D(\::tivo t1tular Jorge da Silva Duarte, que 

stará para usufruto de féroas regulamentares, no período 
a 30/1 1/ 200 . 

PORTARIA Nrli5J /2005 - SEAO 

O Secretário ae EstadO da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbuições qu~ lhe foram confendas 
pelos Decretos nOS 1.497, 16 de outubro de 1992. 0!48, de 23 
de janeiro de 1998 e 1J73. de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Proce5so - Protocolo Geral / SEAD n° 

36378/2005, 

r a designação da servidora Sonia Maria 
pender pela Cnefia da Seção oe 
ód1go CDI·2, durante o u11peo1mento 00 

ilda de Jesus Figueira da Silva, que 
para usufruto de' férias regulamentares, 

04 1 I 

PORTARIA N<JJ5&2-t2005- 5EAD 

O Secretario de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usandd diJS atnbulções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOS 1.497, 16 de outubro de 1992, 0!48. de 23 
de-)anei'O de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em VISta o contodo no Processo- Protocolo Gerai/5ESA n° 

36416/ 2005, 

S. 

PDRT ÂRIA N~j 5 ':) /2005 - SEAD 

O 5ecretáno de Esta,do oa Admmostração ao Governo 
do Amapá, usando d.as atrib11ições que lhe fo ram contendas 
pelos Decretos n°s 1.497, ló de outubro de 1992, 0148, de 23 
de Janeiro óe' 19.98 e !373, de 10 de fevereoro de 2003 e tendo 
em vista o cont1d0 no Processo- Protocolo Gerai{SESA n° 

37349/2005, 
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PORTARIA Nill::ft /2005- SEAD 

O Secretário de Estaao da Adm~r1istraç~o do Governo 
do Am~pá, usando das 2tnbuoções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497. 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de jane1ro de 1998 e 1373, de 10 de fevereoro de 2003 e l endo 
em vosta o contido no Processo- Protocolo Gcr~I/SESA no 
36399/2005, 

PORTARIA Noj.:{ '35 /2005 - SEAD 

O Secretário de Es:ado da AdnllniStraçào do GoveHlO 
do Amapá, usando das atriiJwções que lhe foram contendas 
pelos Decretos nOS 1.497, 16 de ou:uoro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 c 1373, ée 10 de fevere"o de 2003 e tendo 
em vist~ o conbdo no Processo- Protocolo Gerai{SESA no 
37644/2005, 

Desig ar o servido· Marco Antonio Balieiro de 
AI eida, para responder Jelas Atividades de Enfermagem 
Cir •rgicaLHCAL/ SA, Cód1go C DI-3, durante o 1mpeounento do 
re pecl iiO tituldr Elizangela de Nazaré Pereira Assunção, 
Qt e se enco ra afastado para usufruto de férias 
r ula,nenwes, 1 o periodo de O 1_3. 30/1013005. 

PORTARIA NoJJ% /2005- SEAD 

O Seaetáno de Estado oa Admonostr ação do Governo 
ao Amapá, usando das atribuições que lhe foram contendas 
pe:os Decretos n°s 1.497. 16 de outubro de !992, 0148, de 23 
de 1aneu·o de I 998 e 1373, de lO de fevercoro de 2003 e tendo 
em .;sta o contido no Processo- Protocolo Gerai /SESA n° 
31466/2005, 

PORTARIA N°Jj 5772005- SEAD 

o Secretárro de Estado oa Adm1n1straç,1o do Govemo 
ao Amapâ, usando das atnt Uiçõcs que llle forom contendas 
pelos Decretos nOS 1.497. 16~e outuuro de 1992, 0148, de 2:l 
dE JanelfO de 1998 c !373, de I O ele fevereiro de 2003 e te,do 
em vista o contorlo no Processo- Protocolo Gera1/SEAD n o 
39830/2005, 

R E 5O L V E; 

PORTARIA N°-U52/2005 - SEAD 

O Secrct~no de Es:ado da Adm1nosrração do Governo 
do Amapá, usando das atnJuiÇÕes que lhe foram confer idas 
oelos Decretos nos 1 A97, 16 de outubro de 1992. O 148. de 23 
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de jane1ro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 c tendo 
em v•sta o contido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n~ 
38818/2005, 

PORTARIA Nill'31 ! 200S - SEAD 

t; ~ecretéiiiL• 1.1· tstc1CIOlla AOmenlstrac;ão do Lovl'~'' 
do Amapá, usando •la'!- atr•bu,çõ~ Que lhe fo,-am confeH<la~ 
pelos Decretos n°s 1 •~7. 16 d< outuoro de 1992. 0145. de 2; 
cJe jane1ro de 199R f i~'ll. di::' !ú u~ revere1ro cJe 2003 e ten<J C) 
em VISte ntitlo no Processo -Protocolo Gerai/SEAD no 

(2004. 

Sérgio Rinaldo SousOJ 

no 

PORTARIA Nillt0/200~0SEAD 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 

Governo do Estado do Amapá, no uso da competimcia que lhe 
f01 delegada pelos Decretos n°s 1.497, de !6/10/92 e 0!48, de 
23101/98 e tendo em vista o conodo no Prooesso -
Protocolo Gerai/5EAD n o 36031/2005, 

RESOLVE: 

RETIFICAR a Portaria n° 508/2004-5EAD, de 
13/04/2004, publicada no D1áno Ofloal do Estado do Amapá do 
dia 15 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"REM OVE R: 

PORTARIA dJ êJ mOS.SEAO 

O SECRETARio DE ESTADO DA ADIIIHISTRAÇÁO, no u<O da 
compctà1cio ~lhe foi delogada pelos Oeal!ioo n' 1497, de 16/10/92, o 0148, de 
23/01198. 

RESOLVE: 

Art.1'- Constihrir Comloa!o de Slndldnc:lo, a;mpostJ pelos 
Scividoros tRACENIR PENA VAlES, ANA PAULA DA CONCE!ÇAO FERREIRA. 
Ptofessores, ..-rl>Qs pettencootcs ao Ouadto do SeM dores CMs do Es1ado do Mlapâ, 
c JOÃO ilAõrS1 A ~SO COSTA Agente Adrrin61ra~.l(). pt!l1alctnle oo Ouodro 
de Servid_ues do El-T · · do Amapa para, SOb a presidência Go ~. apulllt 
lrregulalj(!adcs ros Pro=sos Protocolos Gorals/IEPA rt'a: 
07.1681102;09.2039/02, .2214102, 09.22(1102, 09.2075102,10.22W07, 11.2722JU2, 
12 02, 12.2956102, 2~1102 o 102220031627$-1, bEon como os demais 
ln~aç es cooexas que vier a se< detectadas no dowrer dos lr.lballos. 

lecer o prazo do 30 (bínta) dias P<Y3 conc1us.'lo dos 
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21 I 
PORTARJA no j 16 'S /05-SEAD 

NA DE PADUA DIAS GOMES 31VI 
TO CORDEIRO MACIEL 

- 'a C3 
3•-VI -{i! 

GIOVA 
~"'.":;'-l-'ó'õ'- HILBER 

O Secretário de Estado da Administração do Governo do 
Amapá, no uso da competência que lhe foi delegada pelos Decretos n°. 
1497, de 16.10.1992, no. 0148, de 23.01.1998 e o disposto no art. 90, 
do Decreto no. 2762, de 22.09.1998, e 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 70, do Decreto 
no. 2762, de 22.09.1998, que regulamenta o art. 100. da Lei no. 0066, 
de 03 de maio de 1993, foi concedida em caráter excepcional Progressão 
Funcional aos Servidores Públicos do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá; 

CONSIDERANDO a Lei no. 0618, de 17.07.2001, que 
reestruturou o Plano de Cargos e Salários do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá e procedeu o Realinhamento das tabelas salariais de 
que tratava o Decreto Normativo n° 319, de 18 de dezembro de 1991; 

CONSIDERANDO o § 30, da Portaria no 454/2005, de 
10.05.2005, que regulamenta o processo de absorção dos servidores 
que foram afastados de folha de pagamento da União em outubro de 
1996 e que se encontravam recebendo Auxílio de Assistência Social. 

RESOLVE: 

Art."1 -Conceder Progressão Funcional Horizontal aos 
Servidores Públicos encentes ao Quadro de Pessoal CiVil do Estado do 
Amapá, d 'conformida e com os Anexos desta Portaria. 

Portaria entrará em vigor na data de sua 
financeiros a contar de 1°. de agosto de 

ANEXO DA PORTARIA 1163/05 

e do ServidOr 

rnt97 
832510 

.m?23 
833240 
i~~4g 
832600 
rns7o 
~?s~~ 
~ 
~?960 
833444 
832766 
~~Bl'l 
~584 
~~56!! 
833193 

~~ 
~~~ 832669 thi71 
~?ãi 
831824 
833301 rrn4s-6 
~~41.1!_ 
833061 

f-833169 
~35 

ER'!:Q SIQUEIRA DE SOUZA NETO 
DE JESUS SANTOS 
PAOIECO RIBEIRO 

HUM I!_ 
ILMA 

_IVAN 
MARIA ANTUNES MORElRA 

-
C2 C3 
C2 C3 --
C2 C3 

-· 2iii SYDIA RIBEIRO DA SILVA 31 VI 
TRlNDADE JERÔNIMO 

-
~~VI 21 1 

CUNHALÊÃO 31VI 21 1 
NA CuNHA LEÃO - 31 VI 21 I 

EMA CORDEIRO REOO 3•vl 21 I 
EN[BAIA DA SILVA ... __ • _ 2• v . 21 VI 

_BUTH DA~II._VA PIÇANÇO 3• VI 2•l 
DE SOUZA ANDRADE PERElRA 

- -JãVI '2al 
BATISTA PAIXAO DE ARAUJO 3• vi· - 2•1 
CARLOS RAMOS PiNHEIRO 

-

C2 C3 
GAMAUER MAGALHÃES VASa>NCELOS 

~- -3• VI 21 I 
RiCÃRoo i>AI:s LOPES - - 3• VI 2•l 
{ MENOON~ DE FIGUEIREDQ ~VI 2•r 

-~ 
E TEIXEIRA FLEXA JB VI 2° I 
DÊ ARIMATEA MEDEIROS 3•y( . 2•1 
LAMARQ.UE LOPES MELAÕ-- 30 VI 2al - jã VI- 2al LUIS DA CUNIIA PENA 
NILO SILVA DE ALBUQUERQuE C2 C3 
PEREIRA DA SILVA - - 3•VI 2• I 
SERGIÓ-MlAANoA DA SILVA 

- 31VI 2•I 
VALERIO DA COSTA RIBEIRO 3aVI~ r 2° I 
VICENTE NASCIMENTO GONcALVES - ct.,_ ~-'b'-
ENÜX) SOCORRO BENJAMIM SANTOS 3•YL 2° I 
CÉSAR -DÁS GRACAS SOUZA SILVA 31 VI -íãl 

ZULMIRA YAAEO UMA - - _21 V 2•v1 
. GARDENIA DE ÔUVEIAA BORRALHO 31 VI '2il 
N 00 SÔCORRÓ DÓS sANTOS AI.Jo!EIDA 3a VI f--í:a r-

ENCO DE ALMEIDA URA - - 3• VI - :za I 
.MEIRE SILVA 00 NASCIMENTO 3a VI 2a I 
ELEVÊAALoo DAPAIXÃó-olÃS -

31 VI I~ EL LUIZ DE MATOSiuCARDJNO - C2- C3 
--IÚ~GINA BARBOSA DE ALCANTARA 31 VI 1-2.-l 

IA ~FGINA DA COSTA A2EVEOO . _ - C2 CJ~ 

_O GL~CASTILHO BA!l-69?'_ " ]h 2• VI 
O AURELIO DIAS OtAGAS 31 VI i~ ás ROBERTO ÕOS SANTOS SOUZA 3• VI 21 I 
- ÃURELiANA SAMPAIO DÓS sANTOS - 3a VI . r--ta~· 

ciliADA SILVA-RAMOS - - JO VI -2°1 
DAlvA SANDIM NERY--- - - -a 1---cJ 
DAS GR{IÇAS DA SILVA COSTA Jà VI- - :za I 
DE SELEM QUARESMA - 3•vr 2a1 

- DE FÁTIMÃ NEVES VALE - 3• VI 2°l 
DE LOÜRDES vos sANTOS TIUNOADE ~VI 2• i-
DE LOURDES MARTINS LOPES . 3• VI -i· I 
00 ESPlRITÕ SANiõ-fÕNSECA- -- 3• VI 28 1 
ÕO sOCORRO DE SOUZA BRITO JO VI 2° I 
00 SOCORRO DÜARTE 00 NAS<f/-!ENTO 3•VI 2ÕI-

DO SOCO_RRO_(;Q:ES DA_?!!,~._ JB VI - 2·i-
DO SOCORRO MARQUES PEfillRA _ 1•vi 2• ~-
00 SOCORRO PELAES 005 SANTOS JB VI -:zâi 
EDNA OA-SILVAéouTINHO . -- 3avr 2ai 
MARILDA CAADOSO OA SILVA - - 31 VI :za I 
NEURALICE SILVA JUCA :l•VI 'Fi-

UITÉRIA ARRUDA DA-SILVA - ê:z C3 
ROSA riA COSTA LAMEiAA - -

J~vc 'fa[ 
SELMA DE CASTRO PASSOS MONTBRO- - C2 C3 

NA PEREIRA DE A2EVEDO - 31 VI 2i_I_ 

CLEUMÁ BRrro LOBA TO 3•-VI ,--2"1 
NEI VALENTE AUZIEB_~ __ ·3;VI 2• I-- 2!_l-NES RAMOS OOS SANTOS -· .JI VI 
NETE RIBEIR9-_00S SA!JTOS -- - 3° VI 2°1 ......! 

li9.- MÃRLENE õos SANTOS SOOZÜRAZÃÓ - r~vr 21 I 
1_20,__"!ARLUCIA OOS S.A_N_IQS_l!QNIE_~Q- --=- 31 VI 2• I 
121. MICHELE SILVA NEGRAO .31 VI- -2•·1-
i22. MIRIÃM-DE OLIVEIRA PAULA DA SILVÃ - - -- )a V!" 2ãi 
123. HÔNiCA LEILA TELES üArôASCENci --- - )•m ~3.-IV 
124. MYLENE MARIA DIAS DA SILVA 3~Vl -2.y-
i:z5-:NADIASoAAES MENEZEs -- -- - 2;1 3a VI 
126. NAUD!LfNE CORREA COUTINHO OA SILVA 3• VI 21 I 
127.-NEÜ:!MÃRADIASRÃMOç- - --- 3ãv! - 2·1-
128. NICOÕÊMOSVIE~ DA SILY~ NETÓ --- 'Jãvl-2ãi-
129. PAULO ROBERTO MIRA MARTEL 3' vr 21 1 
130. PEDRO DE CASTRO E SILVA 3•_~1 ~~ 
131. Rt-IMUNQA RUTINEA DASIL'{A CUSTQQ!O -= C2 C3 
132. RAIMUNOO AGUINALOO SARAIVA )a v! 211 
Ú3. RÃiMUNOO BRAGA BARilOSA - 38 VI _ 2~1-
134 . . RAIMUNOO CORf.eAviEIRA -- 3• VI 21 I 
DS. RAIMUNOO COSTA SILVA 

1-:---- -2. í-J• VI 
Ú6. RAIMUNOO ÕE AZEVEDO PICANÇO 38 VI 21 1 
137. REGINA TEu-tA COSTA MARTINS - -·· 3• VI - 2!_1 
138~ RENJLDO CoAAEA DA SILVA Jã'VI 211 
.139:-Rrl.oÃ BÓRGES VASCONCEli>S ___ - - "jiVI 21 I 
14õ:Roamo oP.~siLvA Nru ---- ·jãVI 12al 
141. RO&RVAL AMORIM OOS ANJOS 3' VI f--2a i 
142:-R'OSANGELA PELAES OÉ-MORAES C2 C3 
143. ROSEMEIRE OA SILVA ALENCAR C2 _ C3 
144..--RUTH-EÚUDE ÕÜESUS VIANA J•VI t--{fi 
t4s:-Rúv- ê.A.RvÂl.Ho ri~-- - 3• VI 2• I 
~46. -~ALDET~MARIA MARTINS COSTA 31 VI 21 I - . -
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831832 147. SEBASTIÃO OUVEIRA DA SILVA 3 3 VI 23 I 83 1840 157. VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA 3° VI 2° I 
832375 148. SERGIO DA COSTA TAVARES 3a VI 2ar 
833 100 149. SERGIO LUiZ DOS SANTOS MELAZZI C2 C3 

~3576 158. VANIA GlAUCILENE MEDEIROS DA SILVA C2 o 
832928 159. VANILDA DA SILVA NOBRE- - . . - 3avT 1--ff'l 

150. SUANNY DO SOCORRO SEMBLANO VIANA C3 833231 rmzag _s.2 
151. TABITA LUZ DOS SANTOS - ----- - .. -- -

833339 3° VI 23 I 
160. VITOR JAIME DE SOUZA SANTOS 3• VI 2• I 

831930 161. VITOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR 3° VI 2• I 
833150 152. TAMILTON FERREIRA DO NASCIMENTO 33 VI 23 I 
832103 153. TANJA REGINA DOS SANTOS RlBEIRO 3 3 VI 23 I 
833800 154. TANISA SILVANA RODRlGUES DOS SANTOS 

-·- -· 
3a VI 23 I 

I 832685 162. WALDEC!RA DA SILVA MONTEIRO DOS SANTOS 3• VI 2• I 

~ 163. _}VAL!Ç!RIA _CRISTINA FERNANDES SOUZA 33 VI 2a I 
833312 3• VI 2• I 

833029 155. TEREZINHA CA~DOSO N _!)1: ,llêSUS BARRETO 3a VI 23 I 
164. WILSON PEREIRA MARQUES 

~883 165. WILSON RONALDO DIAS MALCHER C2 C3 
83_2880 -156. TOYOFICA ABE -

PORTA R I A N'.Jj fÁ. 12005- SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n'os 1.497, 
de 16/10/92 e 01 48, de 23/01198. 

RESOLVE; 

Designar os servidores abaixo 
relacionados, para comporem a Junta Médica, incumbida de 
proceder os exames médico. clinico e odontológico. aos 
candidatos aprovados na primeira fa se do Concurso Público 
realizado pelo Governo do Estados do Amapá, destinado ao 
Curso de Formação de OfiCiais Militares do Estado- CFO .. 

MÉDICO; 

Maj . Marco Antonio Távora Capela- PM 

1° Ten Adriano Veriss1mo da Silva Barrros - PM 

1' Ten César Augusto da Rocha R1beiro - BM 

CIRURGIÃO- DENTISTA 

Cap. Enêas castro Rosas - BM 

1' Ten. Tereza Regina Monteiro Peres- PM 

Esta Penaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçlíes em contrário 

Macapá-AP. 27 de Outubro de 2005. 

CARLOS ALBERTO SAMPAIO CANTUÁRIA 
Secretãrio de Estado da Administração 

EDITAL N' 007/05 

CONVOCAÇAO PARA EXAME PRÁTICO DE MÚSICA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
n'o uso de suas atribuições e na qualidade de Presidente da 
Comissão Organizadora do Concurso Publico Estadual. 
confomne disposto no Decreto n• 2626 de 12 de maio de 2005, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá N' . 3517, 
datado de 12 de maio de 2005, e de acordo com o Edital de 
Abertura de Inscrições Edital N' 001/2005, de 01 de junho de 
2005, Publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá N' 3530, 
dataqo de 01 de junho de 2005. para os cargos de Ni, el Médio 
e Nível Superior da Secretaria de Estado da Educaçao
SEED, com Anexo 1 complementado e retificado em 07 de junho 
de 2005 no Diário Oficial do Estado do Amapá N° 3536. datado 
de 09 de junho de 2005, retificado no Di !tio Oficial do Estado do 
Amapá N' 3544, datado de 21 de junho de 2005, Edilal N' 
002/2005, da 28 de julho de 2005, publicado no Diário Oficial do 
Amapá N' 3570, datado de 28 de j ulho de 2005, Edital N' 
00312005, de 11 de agosto de 2005, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Amapá N' 3580, datado de 11 de agosto de 2005, 
Edital N' 004/2005, de 15 de setembro de 2005, publicado no 
Diário Oficial do Amapá N' 3605, datado de 1 9 de setembro de 
2005, Edito! ' 005/2005. de 18 de outubro de 2005, publicado no 
DOE n' 3626, datado de 19 de outubro de 2005 e Edital n• 

006/2005. 

RESOLVE; 

1- Convocar os candidatos constantes do Anexo I , 
classificados na primeira fase - Exame de Conhecimentos 
(Prova Escrita) - do concurso público, obedecendo a ordem de 
classificação, o número de vagas. estabelecidas no item 3.1 do 
Capitulo 111, e do acordo com o item 7 .1.2 do Capitulo VIl do 
Edital n"'1/2005-SEAD com as seguintes infomnaçõas: 

11- DA CONVOCAÇAO ; 

1- Todos os candidatos deverão apresentar-se na 
ESCOLA DE MÚSICA WALK!RIA UMA para aguardar o sorteio 
de participação na prova prática de acordo com a Modalidade e 
o cronograma a seguir especifiCado: 

Dia 04 de novembro de 2005 
Horário; 8:00h (manha) 

MODALIDADES 
a) Acordeon 
b) Cavaquinho 
c) Contrabaixo Elétrico 

Dia 04 de novembro do 2005 
Horário; 14:00h (tardo) 

MODALIDADES 

3° VI 23 I 832227 166. Z !LDA CATIA DOS SANTOS BARBOSA --
-

3• VI 2• I - -

a)Ciarinete 
b)Leitura de Partitura 
c) Percussão 
d) Saxofone 
e) Violão Popular 

Dia OS do novembro de 2005 
Horário : 08;00h (manhã) 

MODALIDADE 
a) Violino 
b) Piano 
c) Teclado 

2- Na prova prática o candidato será avaliado, através 
de sua habilidade na execução dos seguintes itens de acordo 
com o Edital n' 00112005- SEEDISEAD: 

a) Leitura a primelfa vista de uma peça musical 
selecionada peta Banca Examinadora. 

b) apresentação de peça de livre escolha do 
candidato (executar de memória). 

c) Execução de uma peça de um autor estrangeiro 
(exceto para Cavaquinho). 

d) execução de uma peça de autor brasileiro (exceto 
para Cavaquinho que executará duas peças). 

3-- Os candidatos devem apresentar três cópias das 
partituras. as quais deverão ser entregues para cada membro 
da Banca antes da apresentação e lerão até 00:50 (cinqüenta) 
minutos para apresentação. 

4 - Não será pemnnido ao candidato quaisquer 
acompanhamentos, a prova deverá ser executada 
individualmente, de acordo com o instrumento da modalidade de 
classifcação. 

5- Fica a critário dos candidatos classificados na 
Modalidade Leitura de Partitura a opção de lnslrumanlo para a 
Prova Pr 'ca, desde que seja observado o item 3. 

6- O candidato poderá levar seu próprio instrumento 
para a exe ção da Prova, exceto para os candidatos da 
Modalidade ano que para evitar transtornos terão â disposição 
o referido inst menta. 

acapá-AP, 27 do outubro do 2005. 

HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

ANEXO I 

Municipio: Macapá 

Cargo: INSTA. DE MÚSICA- PERCUSSÃO 

CLASSIF. INSCR. NOME 
01 41785 HELDER DO ESPIRITO SANTO 

f--oz 
CARDOSO 

41229 MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS 
'-------= 

Cargo: INSTA. DE MÚSICA - CONTRB. ELÉTR. 

CLASSIF. INSCR. NOME 
01 3G016 GUSTAVO GONÇALVES 

QUINTANILHA 
02 ~05391 NELSON DOS SANTOS DUTRA 
03 35139 ALAN MAX PANTOJA GOMES 

Cargo; INSTR. DE MÚSiêA- SAXOFONE 

Cargo: INSTA. DE MÚSICA - CAVAQUINHO 

NOME 
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 

Cargo: INSTR. DE MÚSICA- CLARINETE 

CLASSIF. INSCR. NOME 

I 01 01 578 ANDRr; PANTOJA DA COSTA 

I 02 310-42 JOSIAS NAZARENO NICACIO 
MACHADO 

Cargo: INSTR. DE MÚSICA - LEIT. DE PARTIT. 

CLASSIF. INSCR. NOME 
01 01578 TELMA MARA DAMASCENO 

SANTOS MONTEIRO 
02 41802 JOÃO MARCIO MARTINS 

CAMPANTE 

Cargo: INSTR. DE MÚSICA- VIOLINO 

Cargo: INSTR. DE MÚSICA - PIANO 

CLASSIF. 1tNSCR. I NOME 
01 06115 I EDSON MOREIRA COSTA 
02 1 40601 -r PAULO DE TARSO GUERRA DE 

OLIVEIRA 

Cargo:,INSTR. DE MÚSICA - TECLADO 

NOME 
ADEMILSON RIBEIRO SANTOS 
EDILSON DOS SANTOS DUTRA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N' 010/05 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e na qualidade 
de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 
Publico Estadual, para Ingresso ao provimento dos ~ 
Medjco Legista e Perito Criminal·Nlvel Superior. 
pertencentes ao Quadro de Pessoal da POUCIA TECNICO 
CIENnFJCA. contorne disposto no Decreto n' 1369. de 28 de 
maio de 200-4, publicado no Diário Oficial do Estado n' 3287, 
datado de 28 de maio de 2004, Edital n' 004104, de 16 de 
setembro de 2004, publicado no DOE n• 3363, datado de 20 
de setembro de 2004, Edital n' 005/04, de 16 de novembro de 
200-4, publicado no DOE n' 3399, datado de 16 de novembro 
de 200-4, Edital n' 006104, de 23 de dezembro de 2004, 
publicado no DOE n' 3426. datado de 27 de dezembro de 
2004, Eui\al o• VC7i05, de 17 de janeiro de 2005, publicado no 
DOE n• 3441, datado de 17 de janeiro de 2005, segunda ATA 
do dia 25 de · eira de 2005 . quarla ATA do dia 28 de janeiro 
de 2005, pu li as no DOE n' 3496, datado de 11 de abril de 
2005, Edital n' 8/05, de 16 de maio de 2005, publicado no 
DOE n' 3520, dat do de 17 de maio de 2005 e Edital 009/05, 
torna P,Úbllco o re ultado final do referido Concurso constante 
do An 'xo desta Ed1 si. 

ANEXO I 

>- Munlclplo; O.RANJAL DO JARI 

Cargo: MÉDICO LEGISTA 

-CLASSIF. _NOM 

1 MARCELO LUIZ DE SOUZA 
BARLETA 

2 ALDO MARCELO SOARES 
COSTA 

CarQo: PERITO ~.BIÓLOGO 
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CLASSIF. - 1'\0M~-· 
JOSE AMARILDO NUNES 
MAGALHÃES 

CaltJO: PERITO CRIMINAL ENGENHEIRO FLORESTAL e1SSI-F . ..J.. ____ Nmff.-
EOMAR DA SILVA LOPES 
FILHO 

Cargo; PERITO CRIMINAL FARMAC~UTICO/BIOQUIMICO 

Cargo: PERITO CRIMINAL ODONTÓLOGO 

_A_F_RA-NI~ ::~
1

:1CIO 0:-J 
VELASCO - - - -
ARANILCE DOS SANTOS 
BRITO --------

:. Mun•clp1o: OiAPOCUE 

Cargo: PERITO CRIM:NAL ENGENHEIRO CML 

rSir1 _::: -l'\O)!f_ __ 

1 
EDSON CARLOS SOUZA 1 
DEALMEIDA I 

L :;~~~ ~::EI~ J 
Cargo: PERITO CRIMINAL ENGENHEIRO MECÃNICO 

PAULO SILVA BARBOSA 

EDSON DOS SANTOS 
OUVE IRA 

Cargo: PERITO CRIMINAL FARMAC~UTICO/BIOCUIMICO 

E' c~. :·.~ __ ·_ 

NOME 

DALMIRA FERREIRA 
FONSECA 

FRANCISCO JOSE 
SANTANA FERNANDES 

Munic1pio: ~ 

Cargo: MÉDICO LEGISTA- PSIQUIATRA 

OCANTUÁRIA 
Secretíno de Estado da Adrrinístração 

Presidente da Comlsslio 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Infra-Estrutura 
Alclr Figueira Matos 

ASSESSORIA JURIOICA 

RESCI3~0 Q9~NTRATUAL H' 01§1200H3EINF/GEA 

O Sec:re1*1o de Estado da lrlra-E$tlutln-SEINFIGEA. no uso 
das atrlluiçOes que lhe sao CO'Ifendal pelo Deaeto 2042 de 
1310711995. lindo em ~ o Contrito oelebmdo entre o 
Estado do Amlll)é. rep!ll681lado pelo Senhor Secreláio de 
Estado da lnfra-Estr,.1tn cano CONTRAT.+.NTE e. 
ERISCSTEL CONSTRUÇ0ES METÁUCAS LTDA, na pessoa 
de seu representante legal cano CONTRATADA. consoante 
Ccnts<to rf' 04412003-SEINF que 18m como objeto C<lnstruçlo 
de 268 (duzentol e &aserU e cito) Ctllulas Habitacmals de 
30 rr?- IOC8IaadaB no ~ Cajan; ~ 131 no 
S«oriQuadra 011 e. 137 oo SetoriQuadra 09. no Mlnícfpoo de 
L.ararjal do Jai-AP. PCf decldo IÓ1WIÍ&tra!iv.l, resol\te 
~ a re&Cisao contratual Ullllateralrna'e cem 
1\n:lanento no inciso I do &rtigo 78 cJc InCISO I do artgo 79 
IMo& da La rf' 8 es&93 

Macep6 (AI'), 30 de ~bro de 2005. 

Exlraio de Ordem de Execução de Serviços 

lnnruml!nto 
~"!·O. E.$ n' 033/0S·NSP/SEINf, cttlebrodo enlfe o GEA 
otrav~s do SKretorlo de Estado do lnfro·esltulvro como 
CONTU.TANTf e o ~PRESA ETECON UDA. poro os ""s neto 
declorodos (Carla Convite n• 036/05·CPl/Sf1Nf/GEA). 

Objeto: Serviços de Redlmenslonomento do Copocldode 
do Subestoç!lo do Incubadora de Empresas do IEPA poro 
225 KVA em Mocopó·AP. 

~ ~.•H.q (cinqüenta e quatro mD quatrocentos e 
oH enio e oito reais e quarenta c oito centavos) 

t!.Q12: 30 (trlnlo) dlos consecutivos 

QQ!gç_O.I!: 8.bH.48M8 (clnqill!nto e quatro mil quairocentos 
e oHenlo e oito reais e quarenta e oito centavos) correrão à 
conto dos recursos o~undos do pro)eto: Ool122.0160 1 159, 
fonte (001). Nolurl!ta de Despesa . 4.4.90.51 , consoante noto 
de empenho 2005NE 00978. emllldo em 23.09.2005. 

~nto t~o!· O disposto no or1'go 62 e 120 do le1 n• 
8.666/93. e modificado pelo lei n' u•8t98. 

ocopó 23.09.2005. 

Exlroto de Otdem de Execuçtlo de Setvtços 

Instrumento 

!llrutl. O. E. S. n' 032/0S·NSP/SEINf, celebtodo enlrl! o GEA 
otravts do Secr~ario de Estado do lnfro.estruturo como 
CONTRATANTE e o IHT CONSTRUÇ0fS llDA, paro os flns 
nela dectorodos.(Cor1a Convite n• 03A/05·CPl/SEINf/GEA). 

Objeto: Setvtçot de Conslruçdo de um Centro Comunftórto 
no Igarapé da fortaleza, Olstr"o de fotendlnho, Muntclplo 
de Mocopó.AP. 

:is!!2f. !L:L~.!Q (Cento e quarenta e seis mD selscemos 
e vinte e um reais e oitenta centavos) 

rL!!!2: 90 (noventa} dias consecutivos 

~: ~14~ (Cento e quarenta e seis mil 
seiscentos e vinte I! um reais e oitenta centavos) correttlo à 
conta dos recursos oriundos do projeto: 15 .• 51.0181 1.198, 
Fonte (001) Natureza de Despl!so: 4 .•. 90.51. consoome noto 
de emp..nho 2005NE 00967. emitido em 22 09 2005. 

fundamento lrao]: o disposto no artigo '2 e 120 do le1 
n• 8.&&6/93. e modmcodo pelo lei n• 9 648/98. 

Mocopó. 22.09.2005. 

Exlraio dl! Ordem drt Execuç6o de Serviços 

tnnrumento 
Portes: O. f S. n• 028/0S·NSP/SEINf. celebtodo enfre o GEA. 
através do Secretario de Estado do lntro·esltulvra como 
CONTRATANTE e o EMPRESA J ' C CONSTRUÇ0ES f 
SfaVJÇOS LTOA, poro 01 fins nelo do,larodoi.(Carta Convtte 
n• 029/0S·CPl/SEINf/ GEA). 

Objeto: ConstruçOo de 1.478 som de po11areto em madeiro 
de lei. com esteta e tarugos com l.SOm de largura no 
Comunidade de Motopt Ml~m. no Municlplo de Sontono·AP. 

Pâg. 15 

ll2!Qr: .U:.!!Z.UZ.l! (Cento e quarenta e sete mU 
o~ocentos e oHento e sete reais e dezenove centavos). 

tllw!: 15 (quinze} dias consecultvos. 

~: ~S·I4ZU71f (Cento e quarenta e sete ml . 
oitocentos • oHento e sete reais e deunove centavos ) 
c01rerOo à conto dos recursos oriundos do projeto; 
15.451.0181 1.198, fonte (001). Natureza de Despesa: 
4.4.90.51. consoante nota de empenho 2005NE 00875. 
emitido em 22.08.2005. 

fundamento l~q!: O disposto no artigo 62 e 120 da lei n• 
8.666/ 93. e modificado pelo lei n' 9.648/ 98. 

Maca pó. 29.09.2005. 

Exhaio de Ordem de Execuçóo de SeMços 

Instrumento 
l!!M!: O. E. S, n' 027/0S·NSP/SEINf. celebrado entre o GEA. 
através da Secretorlo de Estado do lnlro·estruturo como 
CONTRATANTE e o EMPRESA CONPLANC·CONSUlTORIA. 
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO lTDA. paro os Bns neto 
declarados.( Corto COII'f!te rf' 032/0S·CPl/SEINf/GEA). 

ObJeto: Elobotoçtlo de projetos executivos de orqulleturo. 
urbcnl•mo e engenharia da urbaniJoç!lo e requotllcoç!lo 
do orlo do Município de Olopoque·M 

~ !S-11649810 (Cento e quarenta e seis mn 
quatrocentos e noventa e o~o reais e quarenta centavos). 

!.!2!2· 60 (sessenta} dias consecullvos. 

~: !5·14649110 (Cento I! quosento e seis mP. 
quatrocentos e noventa e oito recis e quarenta centavos) 
corretao à conta d01 recursos oriundos do projeto: 
15.451.0164 1.2367, fonte (001). Natureza de Despesa: 
3.3. P0.39, consoante noto de empenho 2005Nf 00815. 
emitido em 15 08.2005 

Fundomtnlo t..~QI: O d:spasto no ortlgo 62 e 120 da lei n• 
8.666/93, e modltlcodo pelo lei n' 9.~8198. 

Mac:apó. 08.09.2005. 

lnstnunenllo: 
llltrE Termo de Comtinlo ,0 023/05-GEA/P.M. 
HAZAGlO, oelebndo tmre o Governo elo &taclo do 
Amapi, aam • I~ de 5eaetalia de &lado de 
Infra·E!!:ru!!lr.- SEINF e e Prefflltln Municipal de 
Maulglo-AP, p.ra a. fiN nele dedai"8CCa.. 

Do l'wodilmento l.epj: O p.-,te CXlNIIÊNIO twn 
resp.ldo 1eglll no p.rigrafo 1•, elo utlgo 25 ela 
Coaltitulçio Fedeno~ comblllltdo am per6grafo 4° elo 
ettigo 12, artigo 116 e 123, I.MMo IV ela c:.on.dtulçlo elo 
Estado elo Amepi, Lei Federal ,0 101/2000 e n" 8.666/P:S 
coneolclad-. e ~ Eorbduel8 n". !855/17 • ,o. 
0037/2000 e Lei -• no 07541 de 06/06/lDCB, 
regulemenblcla pelo Dea..to n" 5426 de 2A/06/21K13. 

Do yelgr; 8$-37.110 Ultrinta • "À m!I!M!tp e diZ!Qitp 
!'CIW C yinb! I IÚMI Qlfdmll) 

Da Qr4r:lo: Oe - clestlnecla. • el<llaiÇio elo 
presente ~lo~. BS::37,11&,23 (Pinta 
• tcW mM <mCP " dczpl!p !Mil • yinbo • tJM QIIÂ!fQI), • 
CIIITeflo à ex>nt. do l'rognna de T ...... ho: 15.451.0118. 
1.214 - Fartaledmentu da lnfra-&trututa e 511-.nto 
Ambientei Ultleno, Fcnte: (001), Netunrm da o.pee.: 
4.4.40.42 • .UlOlia., tnllllfll'indu e Mllnidploa. 
Confcnne Nota de ~ no 2005NECIOP10, emitida 
em16/rYi#/05. 

DI Vlgindl: O sw-nt.e Comltnio tlri ~nde de &O 
(s-ã) dia, para caiCiudo doa-~ e 30 (trinta) 
diaiJNira ap-ntaçlo de p!1lltBÇio de mniM, ~ 
ela data de recebimento, pele OOHIIENENT!, doa recu.
tnllllfertda. Pllle CXINCED&nL 

Elltrato de Convtnlo 

x--: 
2adM; Termo de OliMnlo n" 021/~/P.M. 
MAZAGlo, ........... entn o co-na e1o r.tec~o e1o 
""-"'- aom a mte.-lii!lde de Sec:narill de Eltado de 



Macapá, 28.10.2005 

Infra-.Esbvtura- saNF e a Prefeitura Municipal de 
Mazagão-AP, para os fina nela lkldarados. 

Do Fundamento Legal: o p..-nto CX>NVÊNIO tem 
respaldo ~ai no parágrafo 1°, do artigo 25 da 
COnstituição Federal, combinado mm parilg111fo 4° do 
artigo 12, artigo 116 e 123, Inciso IV da Constituição do 
Estado do Amapá, Lei Focleral n• 101/2000 e n• 8.666/93 
ex>nSOildadas, e Deaetos Eslilduais no. 3855/97 e n•. 
0037/2000 e Lei Estadual no 0756 de 06/06/'1003, 
regulamentl!da pelo Dec:réto n• 5426 de 24/06/2003. 

~: Repasse de Recursos Financeiros destinados à 
axecuçãá de scrvi905 de R.efonna e Adaptação no ~lo 
da Igreja ~ Senhora da Assunçfio no Munláplo de 
Mazagão-A!. 

.QQ.ValocJl,i2~LJD]S) 

~ O.. recursos destinados a axaasçiio do 
pre5ente Convênio CX>rTeSpO!Idente a 8$55 000.00 
(àncoentil! e dDQC> mil lllilis), e <X>n'elão à ronta do 
Programa de Ttzlbalho: 08.244.0099. 2.618 - Apolo a 
entidades fdantróplcas de notório reconhecimento, Fonte: 
(007),." Natureza da Despesa: 4.4.50.42 - auxílios, 
transf~as a Munidplos. Confonne Nota de Empenho 
n• 2005l4!bo911, emltldo em 16/09/05. . , 

Qp V.gêiU;o: O prescnto Convênio terio vigência do 30 
(trintzl) dias, pam condusão dos oorviçoos, e 30 (trinta) 
dias para opresenttçiio da pre.sta<;iio de contas, ~ 
da dita de re<:ebimettto, pela CONVENENTE, dos reCU'$0$ 
tnlnsferidos ljllla CONC~DENre. 

Instrumento 
Partes: 

Extrato de Termo Aditivo 

lO'( décimo) Termo Adlllvo ao conlrolo n• 008/0l·SEINF, que 
entre si celebram o G.E. A, atrov~s do Secrl!lorla de Estado 
do Infra-estruturo- SEINF, como CONTRATANTE e o empresa 
ESTACON ENGENHARIA LTDA como CONTRATADA, que tem 
como objellvo a execuç6o dos serviços de URBANIZAÇÃO 
DA ÁREA EM TORNO OA FORTALEZA DE SÃO JOSÉ DE 
MACAP Á, poro os fins nele declarados. 

CLÁUSULA TERCEIRA • DO PRECO· Ao preço contratado de 
R$·?.~46.140,1? (Nove mUhões. seiscentos e quorenlo e seis 
mil. c ento " quorenla reais e dezenove c entavos) flca 
acrescido, o valor de R$·3,005.605.24 (Trós mU~ões. c inco 
mil, seiscentos e cinco reols ~vinte e quatro centavos) em 
função de Reollnhomento de Preços do Soldo Contratual. 
passando ? . Contrato poro o valor global <Je RS· 
12.651.745.43 (Doze mDhões seiscentos e clnqüentu e hum 
mil, setecentos e quarenta e cinco reols e quarenta e três 
centavos). 

CLÁUSULA QUARTA· DAS OBRIGACÕES: 

11 • Dos Obrigações do Contratado: 
d) Cumprir as modlficoçõ<u ocorridos pela lnclu•õo de 
novos Itens de serviços decorrentes da supressão de outros 
devidamente ldeniUicodos nos planilhas constante• d~ 
processo. 
CLÁUSULA SEXTA • DA DQlACÃO: As despesas com a 
execução deste Aditivo estão orçados no valor de R$· 
3.00.S.605,24 (Três milhões, cinco mD. sebcentos e cinco 
reais e vlnl e e quatro centavos) correrão à conta do 
Programa de Trabalho: 15.451.0181 1.239- Urbanização da 
Área do entorno do fortal"'o se São Jos~ de Mocopó, 
Nolurezo da Dospeso: 4.4.?0 - 51 - Obras e lnstoloçOes, 
conforme Noto de Empenho 2005NE00986 e 2005NE00985 
de 30/09/2005. 

Instrumento 
Partes: 

Macap.l, 30.09.05. 

~. 
~

ctr f uel(o atos 
Secrel de I ra -estruluro 

ereto 2042/95 _ 

Extrato de Termo Aditivo 

5° (quinto) Termo Aditivo ao convênio n• 003/04-
SEINF, que entre si celebram o GEA como CONCEDENTE, 
através do Secretaria de Estado da Infra-Estrutura· 
SDNF, como lNTERVENlENTE/CONCEOENTE e o 
Conselho das Aldeias Waiãpi-APINA, como 
CONVENENTE, que tem como objetivo a Reforma Geral 
do Prédio do Conselho das Aldeias Wal3pi-APINA, em 
Macapá-AP, para os devidos fins nele declarados 

Da Vlg~oda: Rca prorrogado por mai s 90 (nóventa) dias 
consecutivos o prazo para a conclusllo dos serviços, 
objeto do Convênio n• 003/04·SEINF. 

Macapé, 26 de setembro de 2005. 

Instrumento 
Partes: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Extrato de Termo Aditivo 

5° (quinto) Termo Aditivo ao Convênio no 007/04· 
SEINF, que entre si celebr~m o GEA como CONCEDENTE, 
através d~ secretaria de Estado da Infra-Estrutura· 
SEINF, como INITRVENIENTE/CONCEDENTE e a 
Prefeitura Munldpat de Vitória do Jari como 
CONVENENTE, que tem como objetivo ~ Construção da 
proteção da margem de um ramo do Rio Jari e 
revi talização d~.,.área em tomo do muro de 150m, do 
Munlclplo de VItória do Jari-AP. 

Da Vigênci~; Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias 
consecutivos o prazo paro a conclusão dos serviços, 
objeto do Convênio n• 007/04-SEINF. 

Maca pá, 26 de setembro de 2005. 

Instrumento 
Partes; 

Extrato de Termo Aditivo 

2° (segundo) Termo Aditivo ao Convênio n• 002/05· 
SEINF, que entre si celebram o GEA como CONCEDENTE, 
através da Secretaria de Estado da Infra·Estrutura
SEINF, como INTERVENIENTE/CONCEDENTE e a 
Prefeitura Municipal de Pracuúba como CONVENENTE, 

- que tem como objetivo o Repasse de Recursos 
Financeiros para Aquisição de Material para E1<ecução de 
Serviços de Limpeza Urbana na sede do Município de 
Pracuúba·AP, para os Iins nele declarados. 

pa Vigência; Fica prorrogado por mais 90 (noventa} dias 
consecutivos o prazo para a condusao dos serviços, 
objeto do Convênio n° 002/05-SEINF. 

Macapá, 16 de ouwbro de 2005. 

Instrumento 
Partes: 

Extrato de Termo Aditivo 

3° (terceiro) Termo Adltlvo ao Convênio n• 030/04-
SEINF, que entre si celebram o GEA como CONCEDENTE, 
através da Secretaria de Estado da Infra·Estrutura· 
SEINF, como INTERVENIENTE/CONCEDENTE e a ABAPAI 
(Associação Beneficente de Assistência Institucional) 
como CONVENENTE, que tem como objetivo a Conclusão 
da sede administrativa da ABA PAI, em Macapá·AP, 

Da Vigêruia.;. Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias 
consecutivos o prazo para a conclusão dos serviços, 
objeto do convênio no 030/04·SEINF. 

Instrumento 
PO)rtes: 

Macapá, 04 de outubro de 2005. 

Atcir~!& 
Secret;irio d nfra·estrutura 

Qé'cret • 2042/1995 

Extrato de Termo Aditivo 

1• (primeiro) Tenno Aditivo a oes n• 024/ 05-
NSP/SEINF, que entre si celebram o GEA, através da 
Secret11ria de Estado da Infra·Estrutura·SflNF, como 
CONTRATANTE e a empresa PROSPECTO LTDA como 
CONTRATADA, que tem como objetivo a execuçSo dos 
serviços de reforma no Complexo Turfstlco do Curiaú no 
município de Macapá-AP. 

Da Vigência; Fica prorrogado por mais 45 (quarenta e 
cinco) dias consecutivos o prazo para a condusáo dos 
serviços, objeto da oes n• 024/0S-NSP/SEJ:NF. 

Macapá, 27 de setembro de 2005. 

Instrumento 
Partes: 

Extrato de Termo Aditivo 
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1° (primeiro) Termo Aditivo oo Convênio no 014/05-
SEINF, que entre si celebram o GEA como CONCEDENTE, 
através da Secretaria de Estado do Infra·Estrutura
SEINF, como INTERVENIENTE/CONCEDENTE e a 
Prefeitura Municipal de Macapá como CONVENENTE, que 
tem como objetivo o Repasse, de Recursos Financeiros 
Destinados a Serviços de Revitalização nos Balneários do 
Munlclplo de Macapâ-AP 

Pa Vigência: Aca prorrogado por mais 90 (noventa) dias 
consecutivos o prazo para a condusão do!i serviços, 
objeto do Convênio no 014/DS·SEINF. 

Mocapá, 19 de setembro de 2005. 

~/,! 
Alclr 9~~s 

Secre;.Yo'de Infra·estrutura 
pecreto n° 2042/95 

CmiiSSÁO I!SI'f.CLo\L DE LI ClT AÇÃO 

COMUNICt\I)Q 

Comunic:unos empresa Equalorial 
Construções Ltda, que dovido a desistência do recurso 
<~<lrn.inistrativo intorposto pela empresa Coustrumar Ltda, fica 
intimado o reprcs-.:ntmtt~ da citada empresa, a compur=r no 
din 31 d~ outubro do cnrrcntc, lis 10::00 horas na !<.lia da 
CPLISEINF, pnro pross.:guimc'lltO do procedimento licitatório 
referente n Cuncomncia ". 003/2005, com a abertura do 
envelope cunlendo a propo ·ta e cços. 

\.facapá-1\p, 2 rode 2005. 

~2.,;""e7's~p":"o""'rt'":o":'!;;,._~La,...,.:~!__...;,;r~,..,,.,..,.,,..,.,.,m_ 
Rui Sebastião da Cruz Moraes 

PORTARJAN• 
024/2005 - GABISEDEL 

O Secretário Estadual do Desporto c Lazer, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram cotúeridas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art. 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear: JORGE TEIXEIRA FLEXA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Nivel 
11 Assejur/SEDEU responsável pelos Contratos e 
Convênios, conforme Decreto n• 443&/2005. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

D~O~AP, 19/10/2005. 

RUI SEBASTIÁO CRUZ MORAES 
SECRETÁRIO/SEDEL 

PORTARIAN° 
325/2005- GABISEDEL 

O Secretário Estadual do DCllporto c Lll7.cr , no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art. 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE; 

Nomear: RICARDO CAVALCANTE 
ALCÃNTARA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Núcleo de Esporte de 
Participação e Aventura/NEPNCOEUSEDEL, 
confonne Decreto n• 4442/2005. 

DÉ-SE ClÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE .. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

D~c :;:jV:' ::SAP,19/10/:~ 
RUI SEBASTIÁO CRUZ MORAES 

SECRETÁRIO/S~D_EL 



Maca pá, 28.10.2005 

PORTARIAN• 
02612005- GAB\SEDEL 

O Sccretirio Estadoal do Desporto e Lazu, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto ESiadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear: MARIA EDITE FERREIRA DOS 
SANTOS, para exerter o cargo em conúss!o de 
Assistente Administrativ!YGabinete ExccutivoJSEDEL, 
conforme Decreto n• 4443/2005. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

DES~OR~~::~/2005. 

RUI SEBASTIÁO CRUZ MORAES 
SECRET ÁRJO/SEDEL 

PORTARIAN• 
027/2005- GAB\Sf.DEL 

O Secretário Estadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas atribuições legais que lhe for.un conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao an. 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear:LillS GENÉSIO GOMES LIMA. para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Nilcleo de 
Programas Espcci.ais/NPE/COFEISEDEL, confom1e 
Decreto n• 4445/2005. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
DESPOCE =·AP. 19/1012005. 

RUI SEBASTIÁO CRUZ MORAES 
St:C'RF.TÁRTOISRDEL 

PORTARIAN• 
028/'200!1- GAB\SEDEL 

O Seeretirio Estadual do Detporto e Lazer, no 
uso de suas atribuições legais que Ih<: foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear. PAULO JOSÉ DOS SANTOS MORAIS, 
para exercer o cargo em comissão de Gerente de Nilcleo 
de Esporte Educacionai/NEED/COFFJSEDEIJ, 
conforme Decreto o• 444612005. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

DESPO::::r:::;· :9/1012~~ 

Rill SEBASTIÃO CRUZ MORAES 
Sf.OU7.TÁRJO/SEDEL 

PORTARIA N• 
029/2005- GAB\SEDEL 

O Secreürio Estadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, ~amcnto ao art 68 da Lei n• 0811 de 20 de 
Fevereuo de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear: ELLEM V ANlCE BARBOSA 
FERREIRA., para exm:er o cargo em comissao de 
Assistente Administr.lti\'O, Ní,-eJ 11 responsável pela 
CoiiiUJlicaçloAdministrativa-N AF I Gabinete 
E.'tllCiltivoJSEDEL conforme Decretn n° 444712005. 

(DIÂRIO OFICIAL) 

0~-SE C~NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE .. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
DESPOR~AP,l9/10/l005. 

RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAES 
SICfiTÁRIO/SIDEL 

PORTARIAN• 
0311200!1- GAB\SEDEL 

O Secretirio Ettadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao an. 68 da Lei o• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004 

RESOLVE: 

Nomear: ODETE DOS SANTOS SILVA, para 
exerter o cargo em comissao de Assistente 
Administrativo, Nn-el 1/Sccretána/NAF/Gabinete 
Exc:cutivo/SEDEL conforme Decreto n• 445712005. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

DESPOR~~AP:::/1012005. 

RUI SEBASTIÁO CRUZ MORAES 
SKCRETÁRIO/SEDEL 

PORTARIAN" 
0321100!1-GAB\SEDEL 

O Secreúrio Estadual do Desporto e l.azer, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao an 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
F everCJ ro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear- RAIMUNDO NONATO MOURA 
FERREIRA. para exercer o cargo em comiss!lo de 
Gerente do Ccll%ro Didálico Gin:\sio de Esporte de 
Santana/NEED/COFEISEDEL, conforme Decreto n• 
445012005. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
DESPORTO C:::t:f>AP, 19/10/lOO!I. 

RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAES 
SECRETÁRIO/SEDEL 

PORT AlliA N• 
033/200!1 - GAB\SEDEL 

O Secretário Estadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevere1ro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear· NA.ZARÉ DO SOCORRO 
ALBUQUERQUE RA VOL. parn exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Centro D1dático Piscina Prol" 
Rosa Maria Alalde TourinhoJNEEDICOFEISEDEL. 
conforme Deereto n• 4451/2005. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

DES::~c::;::?' :10/: 
RUI SEBASTIÁO cRUZ MORAES 

SECRET ÁRIOISEDEL 

PORTARlAN• 
034/2005 - GAB\SED.EL 

O SecretArio Estadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas atnlruições legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art. 68 da Let ri' 0811, de 20 de 
F everciro de 2004. 
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RESOLVE: 

Nomear: ADÉLCIO LEÃO COSTA. para exercer 
o cargo em eomisslo de Gereme do Centro Didático 
Piscioa Chico Noé/NEED/COFEISEDEIJ, conforme 
Decreto n• 4452/2005. 

DÊ·SE CIÊNCIA, PUBLIQ~E E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DI: ESTADO DO 

D~or:; ):;:::5'19/1=. 

RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAES 
SECRETÁRIO/SWEL 

PORTARIAN" 
03S/2005 - GAB\SEDEL 

O Seeretúio Estadual do Desporto e Luer, no 
uso de suas atn'buiçlles legais que Ih<: foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao an. 68 da Lei n• 0811. de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear· GEOVANNE COUTINHO COSTA, 
para exerter o cargo em comissão de Gerente de 
Unidade de Execuçaol responsável pela 
lnfonnática!NAF/Gabinete Executivo/SEDEL, conforme 
Decreto n• 4455/2005. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
DESPORTO~ Ma~á-AP, 19/1012005. 

~-:;:> 
RUI SEBASTIÀO CRUZ MORAES 

SECRETÁRIO/SEDEL 

PORTARIAN• 
036/lOOS- GAB\SEDEL 

O Secretário Estadual do Desporto e Luer, no 
uso de suas atnbuiçOes legais que lhe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento ao art 68 da lei n• 0811 , de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear: NEUSA DE SOUZA MACIEL DE 
ARAÚJO, para c.'<Cl'Cer o cargo em comissAo de ~te 
do Centro Didálico Parque Aquático Capitão Euclides 
Rodrigues /INEED/COFE/SEDEL, conforme Decreto n• 
4454/2005. 

D~-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABif•í'i:TE DO StCRET Á RIO DE ESTADO DO 
DESPORTO ~AP,19/l012005. 

RUI SEBASTIÁO cRUZ MORAES 
SECRETÁRIO/SEDtL 

PORTARJAN• 
038/l005 - GAB\SEDEL 

O Secrcttrio Estadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas atnbu1ções lega.~s que Jbe foram conferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 de Setembro de 
2005, regulamento 8Q an. 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
Fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Nomear VANGENALDO JOSt VIEIRA, para 
ex.erter o cargo em comiss!Jo le Gerente do Centro 
Didático Estadual Avertino 
Ramos/NEED/COFE/SEDEL. c.onformc Decreto n• 
444812005. 

DFrSE CitNClA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

DESPOR~~~012005. 

RUI SEBASTIÁO CRUZ MORAES 
SECRETÁRIO/SEDEL 
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PORTARIAN' 
039/2005 - GABISEDEL 

O S«~ttrio Ertadual do Desporto e Lazer, no 
uso~ de suas atribüições légais que lhe fóram ~nferidas 
pelo Decreto Estadual n• 4275, de 14 -de Seternbfo de 
2005, regulamento ao art. 68 da Lei n• 0811, de 20 de 
feVereiro de 2004. 

. RESOLVE: 
.. 
' , Nomear: BENEDITO JOSt DO ROSÁRIO DE-

6LIVEIRA, ~ exercer o cargo cl{l comrssão de 
Gerente do C!!fllro Didático Estad.ual Paulo Conraáo 
Bezerrn!NEED/COFEISEDEL, confonnc Decreto n• 
4449/2005. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
DESPORT~. ~.á-AP, 19/10/2005. 

_$..._,.±~~ 
RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAES 

SECRETÁRIO/SEDEL 

Receita Estadual 
Rubens Orlando de Mirando Pinto 

Convênio que cnlte si celebram a UNIÃO. 
representada pela Receita Federal do Brasil. e o 
ESTADO 00 AMAPÁ. representado pela 
SECRETARIA OA RECEITA ESTADUAL.. 
objetivando a adoção do nUmero de inscrição no 
CNPJ como identificador cadastral dos contribuintes 
da ICMS na Estada da Amapá. 

A UNIÃO. par intermédio da RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL. órgaa do Ministério da Fazenda. doravante denominada 
RFB. CNPJ n' 00.394.460/0058-87. neste ato representada pelo 
:)eu Seoetátio·Geral Jorge António Ocher Rachid. portador da 
Carteira de Identidade (CI) n' 04720339-3 (IFP/RJ) e do CPF n' 
637.985.907-10. e o ESTADO 00 AMAPÁ. por in termédio da 
SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL. doravante 
denominada ' SRE. CNPJ N' 00.394.577/0001-25. cujo titu)ar. 
Senhor Rubens Orlando de Miranda Pinto. neste al o 
representado peta Coordenadôra de Tributaçaa Edy Pinheiro de 
Oüveira Silva. CPF n' 093.627.462-04. com fulcro no art. 37. 
inciso XXII. da Constituiçao Federal. nas arts. 7' e 199 do Códil)o 
Tribu1ário Nacional. na lnstruçao Normativa SRF n' 200. de 13 de 
setembro de 2002, e tendo em vista a necessidade de 
estabelecer procedimen1os conjuntos visando á uniformizaçao, 
coleta e atualizaçao dos dados cadastrais dos contribuintes dos 
tr ibu1os que administram. resolvem celebrar. por seus 
representantes tegais . o presente Convênio que se regerá pelas 
seguintes-cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- O presente Convênio tem por 
objeto o desenvolvimento de programa de cooperaçao técnico
administrativa visando á adoção do nUmero de insc riçao no 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP J) como identificador 
cadastral dos c.ontribuinles do Imposto sobre Operações 
Relatlvas à Circu!açao de Mercadorias c sobre Prestação de 
Serviços de Transportes lnterestatluais e lntermunicipars e de 
Comunicaçao (ICMS) no Estado do Amapá. bem assim o 
intercambio de informações e a disponibillzaçao das respect•vas 
bases de dados cadastrais dos contribuintes em geral. para fins 
de agilização da obtençao. pelos contribuintes. do seu 
cadastramento junto á RFB e á SRE. com a minima exigência 
posslvel de documentos em papel. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O proorama de cooperaçao 
técnico~administrativa compreenderá o aperfeiçoamento, il 

organizaçao e a uniformização de procedimentos para coleta. 
tratamento e armazenamento de dados cadastrais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A SRE. no ambrto do 
programa. adotará o numero de inscriçao no CNPJ como 
identificador cadastral de seus contribuintes do ICMS. 

. PARÁGRAFO TERCEIRO - Para consecução dos 
objetivos previstos nesta cfáusula, os convenentes mantcr:lo 
independente suas bases de dados cadastrais, observando o 
sincronismo das informações. 

CLÁSUSULA SEGUNDA - A cxccuç:kc d[IS ativid~des 
do presente Convênio ficará a cargo de comlssao paritãria, 
incumbida de praticar todos os atos relativas á atuação conjunta 
com vistas à consecução dos objetivos do Convênio. 

'PARÁGRAOO PRIMEIRO - A comissao será composta 
por quatro servidores, dois de cada convenenle, indicados pelas 
respectivos representantes mediante comunicação escrita no 
prazo de trinta dias. contado da data de assrnatura deste 
Convt:nio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Sem prejuizo das 
incumbências previstas nesta clausula, a comissão poderá 
propor aos representantes: 

I- adoção de projeto técnico de sistema eletrônico: 
11- alteração de atos legais ou normativos; 
111 - alleração ou complementaçao dos termos do 

presente Convênio: e 
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IV - alteraçao ou implemcntaçao de procedimentos 
técnicos ou administrativos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os convenentes aceitam as 
limítaçOes normativas impostas p9lo seu respectivo Ente 
Federativo no que concerne a atos reguladores de coleta, 

• tratamento e armazenamento de dados cadastr.ais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A comissao parijária de que 
~ata a cláusula segÚnda deverá propm alleraçOes normativas 
pertinentes ~emprá que con'sid_erá-las necassérias iJ exect~ção do 
disposto neste Convênio. • • 

. ' . 
. E:L_Alf~f,JL~ QUA~A - A_s. infornii_çõcs <lo: 'irít~r~ , 

reçfproco dos conv<~nente»~ -s~nlo~ solicitada;s,, às ;tlfõpectiy~& 
prestadoras de serviço oü a.os selares r~ponsávejs Cl'jS q~antêm"l 
as bases de dados .dos part_icipas. po.r intermê<lio de Sf'.USi' '· 
represent3;ntes na COft;'is_sao parrtária, obsetvado~ ·.os ' 
proc<;dimentos legais e normativos para ~~· obtençao: • .• ~ 

.CLÁUSULA QUINTA - A utilizaçaa. , Po;~-optro 'Ente 
Federativo. dos programas ou da capacidade comput~cJonal 
instalada. somente será permitida com a anu~ncia de ambos. os 
convenenles. 

CLÁUSULA SEXTA - Cada convcncnte rcsponsabrlrzar
se·á pele remuneração devida aos respectivos servidores 
designados para as atividades previstas neste Convênio. bem 
·assim pelas despesas. no respec1ivo âmbito de atuaçao. com 
desenvolvimento e implementação de proje-ta, que devorao correr 
à conta de dotações orçamentárias próprias. ficando claro que 
este Convênio não envolverá a apl icaç~o de recursos específ tcos 
ou õnus financclro adicional para qualquer dos participes. 
tampouco envolvcrà transferência de recursos financeiros entre 
os convenentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA Os convenentes se 
comprometem a utilizar os dados que lhes forem fo rnecidos em 
decorrência da execução do presente Convênio somente nas 
atividades que, em virtude de lei, lhes compele exercer. nêo 
podendo transferi·ffis a terceiros, seja a Ululo oneroso ou 
gratuito. ou de qualquer outra forma divulgá-tos , sob pena de 
e>tinção imediata deste Convênio. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os convencntcs poderao 
celebrar convênios com outros órgãos ou entidades. com a 
finalidade de assegurar a veracidade dos dados coletados. sem 
prejulzo de obrigaç3o descrita nesta cláusula. 

CLÁUSULA OITAVA - O presente Convênio terá 
vigência por prazo indeterminado, a partir da data de sua 
assinatura, e poderá ser alterado, por consenso e formalizado em 
termo aditivo, ou denunciado por qualquer dos partícipes. 
mediante comunicaça.o escrita. reputando-se extinto cento e ..-in te 
dias após o recebimento da comunicação por quatquer dos 
convcnentes. sem que disso resulte ao participe denunciado o 
dlreito a reclamação ou indenizaçao pecuniária. 

CLÁUSULA NONA - As eventuais dúvidas. omissões e 
controvêrsias oriundas deste Convênio serão dirimidas pelos 
participes. de comum acordo. mediante proposta de solu ç~o a 
3er aprc~entada pela comicsão p~ritâri3 de que lr3la a cláusu la 

segunda. 

PARÁGRAFO ÚNICO -As eventuais controvérsias que 
não puderem ser dirimidas de comum acordo entre os participes 
serao submetidas ao Juizo da Justiça Federal. Seçao Judiciária 
do Distrito Federal. • 

CLÁUSULA DÉCIMA - A RFB e a SRE providenciarao a 
pu~l'caçllo deste Convênio. ern extrato. no prazo de trinta dias, 
respectivamente. no Otário O fic ial da Uniao e no Diário Oficial do 
Estado co Amapá. 

E. por estarem de acordo os par1icipcs. foi lavrado o 
presen:e Convênio. em duas 'Wias de igual teor e forma, 
assinadas pelos respectivos representantes. destinada uma para 
cada convenentc. 

São Pauto. 26 de agosto de 2005~. 
1 

. 

I< ~ ... J~ 
. ktirod<OiillinSiM 

Coo~Cn:dllnli: ~riboll.ç.ll rlJSRI'JAI 

CPF. ___ __ . ___ _ cr~r.a:\11. : ------

Agricultura 
~-~..,~ 
Roberval Sousa de ÃzevedClPicanço --

PO RTARIA 

11.' 262/21J O!>SEAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRX:ULTIJRA. PESCA, FlORESTA E 
DO ABASTECihtENTO. usando das a~huições QUeille slx> IXliÚeridas i><*' 
M t 23. ln<iso 11 da Coostiluiçao do Estado do Arnapâ c M 3õ. lndso X do 
Rcguloolen~ da SEAF. aprovado pelo Decreto N. '0159 de '17 de janeiro de 
1998. e lendo em \ista as di!jX'Sições con!idas no Deo-e~ N' 3473 de 19 de 
jLiho do 2005. e atoodoodo ao PAemo. N' 105.Q5-DANSEAF. 

RESOLVE : 

M 1' - C~ adialtanooiD em n001e de SANDRA CORREA 
BOTELHO. CQ.!lllflla de CllllJO de "<Jmtll de Po1aria. Cl. N.' 0022.018-AP 
(2' >ia). CPF N.' 388.421.732-tS. pffi&"lcrota oo OJadro do E.-t-Terrilbio 
Fedllflll do Amapã. no ~rx de R$ 4.000.00 (OJato M~ Roas). dastir\IIOOs 
J>«B rustear doopesa:s de prooto ~amento úlll carátct do ur~ntia c 
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imposslvel de oortm d<Xonnlnadas per esta Seadaria de Estado da 
Agiwltura. Pesca. Fla..ta e doAbasiOOmenlciSEAF. 

M 2' - O adia~ c:oocGd~.dovri ser apé<:ado no J>fi1X0 màxino de 
30 (trinta) <t•~.a 'i"""' r da data do reaJ!Jinerto. 

M 3* • A remda daijx..a d......-á ser ompmhada na Fooe ~ Roonos 
FPI: (001) Ptqjrana de Trllbelllo 20".122.00011001. omootos de doopesa.s 
- 001:3390.39 - s.rw,ai de Teralroe Pessoa ..l.rkb, no Vlio< de R$ 
2.500.00 (Dás l.tl e Qlirl\tftOs ReBs) e 001.3300-30 - Mottrill de· 
Coosumo. novalorooR$1.500.00(Um MieOuhh&1tosReas} 

M _4' - O ~vel i><*' IÕafllanmb 00..-efil "llfesmla" ~eslaç<'la de 
IXIllas ~ente J-cmologada peb ltuar do ~ na Seaetaria de 

,. EStaOO da ~81.nds". no prazo de 10 (dez) <ias, a contar do ténnilo da dal.a 
. -~ oenstanlonoM 2'. 

' · ' 

Macaptl-AP. 18de cullJbrQ 

, ~éiêflds.C!JmpflHOOptJ~e. 

• •• , RDBE / SA o"'~:A..~[.A.!,<..U'--"-----1 
s.a::z!t ~ o da 

TERMO DE JUSTIFICATIVA NO 004~/2006 -CPUSE!\F 

ASSUNTO : In lglbilldnde dQ LlcJtaÇ<)o. 
UNIDADE : S rolaria de Estado da Agricultura, Pesca, 

Floresta o do Aluisteclmonto. 
OBJETO ; Pr..,;tação de sorvlços 
EMPRESA :TetecomuniO<I.Qãl$ S/A - EMBRAT EL 
FOiflE : 001 - FPE 3300.39 
V. EST. : R$ 199,30 (Conto e Nov&nb o Nov" Reais o 

Trinta Centavos) 

Sonho r Soorctário. 

Justlftcn-so a lnexlglblllàado do ~!citação para a Prest:tç.ao 
de SGrvlços Interurbanos , v i rtude àa Inviabilidade do 
Compatlçlio por S<lr a EMBRATEL. lomocedor exclusiv o 
desses serviços, pagamento reforento a fatura de Outubro 
do 2006. 
A p rosonto justi1!C3tlva encontra respaldo legal no art. 26, 
"CAPUT", da Lol N.' S.GGG/93. motivo polo qual solicitamos 
a Ratlllcaçilo de Vossa Exoolônola, dand~>Se publiclàado 
quo o ato requer, om cumprlmonto às dalermlnaQIIes do 
art. 2G, da Lei do Licitações o Contratos Admlnlstrllllvo. 

Macopã-AP, 20!'tutubro do 2006. 

~UI:Z: ROBER~ COSTA ALVES 
Presidente da CPUSEAF 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 004712005 -CPUSEAF 

ASSUNTO: I 
UNIDADE : eia'ia de Estado da Agricultura, Pesca, 

Flaesta e do Abastecimento. 
OBJETO : Servlçoo Te!efâliccs Urtlancs e lnterurba1os. 
EMPRESA: NORTE LESTES/A - TELEM!IR. 
FOiflE : 001 - FPE 3390.39 
V. EST. : R$244,63 (Duzentos e Qucn."'tí..t e Quatro Ree:is e 

menta e Três Cenlavc6). 

Senhor Seorotárlo. 

JusUflc&-se a ine>dgibilidade de ucitação p2ra a contrataçllo de 
Servlçcs Telefônicos Urbanos e Interurbanos. utilizajos pela 
SEAF. em \irtude da irNiabilidade de corpetiçAo . por scr a 
TELEI-MR - TeleccmJni~ do Amapá. fcmecedor 
exclusivo dos re'eridas serviços P~to de fatur~~ 
referente oo mês Setrobro de 2005 dos telefones 
perlcocentcs a SEAF. 
A presente justificativa encontra respaldo legal no CAPUT do 
M 25 da lei N' 8.666193. rndM> pelo qual solicila-ros a 
RatifiCaÇão de Vossa Excelência_ dando-se pubr!Cidade que o 
ato requer. em curprimenlo às dctronlnaçl!es do M. 26. da 
Lei Federal de Licitações e Crntraoo Admnislta!M:s. 

Mac>pá-AP. 2flr\Ou1ubro de 2005. 

LUIZ ROBERm: COSTA ALVES 
Presidente da CPUSEAF 

- ' .,_ 
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TERMO DE JUSTIFICATIVA H' 0041120M ~P\JSEAF 

IU.TIFlCO 

A811UNTO: clel.loll8çlo. 
UNIDADE: 8..-t. de Estado da Agrlcultu,.., PMoa, 

Flol'eáa • do Abutllolmenlo. 
OBJETO : Aperfeiooanwlto da Formaqio Proll6slonal. 
EMPRESA: lnttllllllll Euvaldo Lodi-IEL 
FONT1i : 001 • FPE 231CUt 
V. EST. : Rt NO,OO (Qulfthentos e Clnqllenbo RNis). 

Senhor StofW!árlo. 

Justlllca.se • Dispensa ... UcbçAo ...... ~ do 
_..,19" acllllll eplg,_ oom a ed)udl~ direta ao 
Instituto Euv.ldo Lodl - IEL, o presenta -.Indo lilm por 
objetivo posslblliblr, por nMio da ,...llzaçlo de ~los. 
oportunidade de ~'*""> da fomlaçlo profissional 
do corpo dlSO*nl>o de lnstltulo61s de •nslno Superi« • de 
Ensino Prollsslonlllzlnte de 2" gnou. oono preço do 
contrato com~al com o praticado no IM(cado, rtfonnte 
10 i2" Termo Aditivo 10 oontnto n.• 0211101.SEAF • (10" 
paroeta) 27.01.2006 i 2S.10.2008. 
A pr- JIStlfleltlva -Ira '"JIIIdo legal no 11ft. 24, 
Inciso XII, da Lal N.• Ua&/13, mollvo pelo qual solloltamos 
a Rllllloaçlo de Voaa Exoellnola. dand- publlaldade 
que o 8to l'tlq\IW, em cumpt1.-to k delwmlnaç61s do 
art. 28, da Lal Fadtral da Llofta96es • Contratos 
Admlnlstrmlvos. 

TEIWO DE JUSTIFICATIVA H' 004$12005 ~P\JSEAF 

RATIFICO 

Em, ~--;i ( ' a t~(_ ROBERV~O DE EVEOO" . O 
s7*j de cultura'SEAF 

ASSUNTO: Dispensa de Llobqio. 
UHIDADE : Secretaria de Estado da Agt1cultuta, Pwsoa, 

Flor.sta • do Abasteclrnanto. 
OlLJETO : Serv~ de Pesquisa de Oplnlio Públlc>a 

Catelocla9io. 
EMPRESA: Instituto Euvaldo Lodl -IEL 
FOHTE : 001 - FPE ~.31 
V. EST. : R$1.270,70 (Oito Mil Dumntos e Seten1a RNis 

· • s.c.nta Centavos). 

s..,hor Secre1611o. 

J-- a DfspenSI de LJcltl9lo peno a oontra!eçlo do 
servloo acima epiQr.tado oom a lldJucllclqlo direta ao 
Instituto Euvaldo LodJ • IEl, o pr...m. _,.,., "'"' por 
objetivo • ~çlo d• servloos de I'Mqulslo de Oplnlio 
Pública • Cetalogaçlo de Produtos "in looo" com os 
Agrlcuttoi'M do Estado, a respeito das necessidades p.ora 
o malhorlm..,to de SltVIÇOS; suas ~dldes a 
beneficios - produtolft, com pnaoo do oontnto 
compatival com o pntlcado no mercado, ,.,.,..,.te 10 2' 
Termo Adltlvo 10 contraiD ft.' 00712004-SEAF- (10" patoela 
17.01.06 6 1C.10.06). 
A prewnm justlflcetlva encontra respaldo legal no art. 24, 
lnobo XIII, da LAII N.' I.IMIU, mouvo pelo qual sollcltMios 
a Ratlflee9lo de Vossa Exosl6ncla, dando-se publicidade 
que o 8to '*!Uet', 1111 cumpt1mento h dei!Mmlnaç6es do 
art. 21, de Lal Faderal de lk:~ • Contratos 
Adml~tstratlvos. 

MICIPMP. \rt\oublbro de 2005. 

LUIZ ROBERrK COSTA ALVES 
Presidente da CPUSEAF 

TERMO OE JUSTIFICATIVA N' 006012006 ..CPLJSfAF 

RATIFICO 

-~ 

(DIÀRIO OFICIAL) 

ASSUNTO : DlapiMicle Ueft891o. 
UNIOIIDE : SIOretarl8 ele Est8clo de A;rlollllunl, p-.ea, 

FIGNM8edo~ 
08JETO : CONTRATAçAo Dli PRUTAçAo Dli 

SEfMÇOII. 
EMI'MSA: FAL SEIMÇOS L TOA. 
FONTti : 001 -I'I'E, aatUtl 
V. E8T. : Rt 1.417,12 (C*oMI, auc-ntose 

GesMnta • Seta ltNis t Clnq(lenta e Dois 
RNis). 

J~. D6spiMI ... Uobçlo peno.~ ... 
Empreu FAL SI!IMÇ08 LTDA., peno •UOU9Ao de 
..,..,19"& de ....,.. gll'll e •go1811'1M1o de fOual MS 
,..,,. do Produtor Runll do a..tllal, Tennlnll d• 
A~ 111 Dllnellto, Jardim l'alleld8cle I e llhrc8dlo de 
8anblna, do lntoiNsM clesla 8ecrelarla, Ullll ... q•. • 
l'lnnl OLOIIAL L 'mo\ .. """-,..ando - Mf't1901, 
...... ., do oon1nto H' 0031201)6.$EAJI, o qual foi 
r.olnclldo por inelrMu9IO do _,0. 
A -..eaoao. om -'ár ele -v1no1e pelo peo1odo de 
02 (dela) -, de ...... aolme IM!ICionadl M fa 1111 
ndo da _,. 1lt .,...mdo os pNÇOa am 
conf-lcleda - o pnllclldo no -..do, IISIIIn -· 
pela n.wr- do MIYI9o oon1lnuldo • que sua lnlaiTuptlo 
... Ir-- tnlta a .. ~ pob 
lnvlllblllzarla a ---!DolO dos produtos agtloolas -
F..,_, _.. prwfulz• ...,.., para .. produiDnls nnn como 
p.on os oonsumldorw. E* perioclo dlftde n 
,_klades de A<MIIn'*-tlo para ~et llo1btg6o 
par11 oontrlle9lo desSft SWVI90s, indlsplna6Vtls -
trabelllos lll-*'loll por .. Seorlárll. 
A ~ Justlllclllva MOOntra respaldo legal no lri. 24, 
Inciso IV, de Lal N.• UIIM, lftollvo paio qual ~ 
a ~ de v- boellnoll, clan<IHI pubUoldede 
que o 8to requer, am ~ lls detannlnaq6n do 
ert. 21, da IA! de L.Jeltag6es • Contratos Admlnlstntivos. 

~- ~Oulubrocle21101. 

LUIZ Rotlti~ COSTA ALVES 
~ ..... ~ 

Turismo 
Fátima Lúcia Pelaes 

PORT AlUA (1') N" 11.5/l005 • SETOR 

A SECKf.T AlUA DE ESTADO llO TUIUS.\10, DO Ut<> dao 
otnbuiçô<s que lhe s1o ..,..reridas pelo D<aúo n' 199'7, de I~ de JUlhO de 
2004. e ttndo em "'!IOia o que consca no Mtmn a• 16312005 -
DPT~FTIJR. 

RUOLVE: 

Art. I" • D<lignar a ..,idoro WZF.TR GOES FERREIRA • 
Dm:lu,.. oo J)cpubJneulo de Plancjam~o de Tunsmo - CDS-3, quo 
viajlri da sede de ouu attibui\)ÕCI tm Maca{>' tJl a cicbdc dc Rio de 
Ja.wtroiRJ. no p«!odo de 24 • 281101:100~. oom olljc:ti..., de participor da 
feira das Amtticu - ABA V 1005. 

I'ORT AlUA (P) N" 1Ufl005 ~ SETUR 

A SECRF.TARIA DE EST A1lO DO TURISMO. DO u•o da>. 
•lribuoç6<1 que lhe '<Ll conferidos p<lo Dca<lo n' 199'7. de U de Julho de 
200~ e \Codo em ,;sta o que con...u. no Memu D• 091/1005 -
I>I>T/SETI '1l 

ttSOI.VF.: 

Art. t• - Dcaitnar Dl ..:rvidorcs obaoxo relaciooadut paro o< 
de•Jocarcm do scd.: de ,.... atnlouiçãos em Ma""P' .,, c mumdpio de 
O..ap>qUe com cl>.t"ovo dc poruapor e org>tliz.u a criiTcp de C01ificadM 
do' Wl"<K d.: C&("..:rta.çlo pan. o tn1d.e uilõtiecx do mwuc:ip,o, oo pertodo 
de 20. 24'10:2005 

-1 AMf:RJCO nA SILVA TI!.IXFJR.~ - Oirdur elo 
Dcpanam<rto d< o ..... .,volvommlo de 1\.wUmo- COS·l. 

.t AI.UIUO CAJUJOSO Chefe da Do mio de Rclaç6<ol com 
o M.,..,.cloiDPT- CDS·2 c; 

-1 MANOEl. IIBIRAT AN OA SIL''A BAIA - Mulonlll -
CDI-2. 

Moeap.I·AP, 17 de oul•bro elo2005. 

PORT AlUA (P) N' 12712105 • SFTUR 

. A SECRETARIA DE ESTADO 00 TliRISMO. no wo c!u 
ouibuoçj\<l qu<lbc slo conferidas pclu De<.cto n' 1997, do 15 de Julho de 
2004, o lendo em \'1111 o que consu no M.,... n' 161/lOO'I 
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DI'T /SEI'UR. 

RESOLVE: 

An. I' - Horoolol:lll' o cblocomallo da ..,.....son LliZETE 
GO.ES fERRiilllA • Dirclora de .,..,.,_. dt PlanejarMNo de 
1Unomo - CDS·l. quo VIajOU da tcdo de .... llribwç:Oca - MKaf>' -~ • 
cidade de l'aln>w'l'O, no pmodo elo 19 o 2111012005. com ob.JC{i"' de 
ponicipor da n:uniJo da Moacrrqila Nn<1c, quo oe rulizlri no dia 
10110/2005. 

).bcap.I·AP,lO de outubro de 2005. 

FÁTIMA~ S 
SECRr.TARlA DE ~;:Jr:f.ruRJSMO 

PORTARIA (P) N" UIIJOOS • SF.TI:R 

,\ SEC.'RETARIA nE ESTADO DO TII'IUSMO, oo 1110 doa 
atn'buoç<lcs 1(0< lhe alo conferidas pelo Doado rf 1997, ele 15 elo jlll>o de 
2004, e tendo ern visu o quo c01111o oo M- •• 11212005 -
REVI!iETUlL 

tu::SOL\'.E: 

Art. t• ~ Homologar n clcsl~o elo I«Yiclor s#.RGIO 
CLEB.ER DE !IOUl.A BARBOSA - G«au o.nt de Proj<lo 
RcYitalizaçio doa Poaloo Turisúcos elo E.alldo elo Amap4 - C00·3, quo 
VIOJOU do sede de aiU llribuoçô<s em Mlc:api ali O ,.....;c:ipio de 
Oiapoquc. com olljdi"' de portici(llf • crpnizor 1 «ú<SJO elo unificadoo 
elos ru1100 de c:apocilaçio pan c !Bde rurillico elo Município, DO pctfodo 
de lO a:W\01'2005. 

\fac&pa.AP,lO de (!IJtiUo del005. 

PORT AlUA (P) N" 119/J805 Sl!TII'R 

A SECRETARIA DE l'ST'AilO DO TURIS!IIO. no aso das 
aln'b.riçô<s ~ lhe s1o conferidas pelo Docnlo rf 19?7. de 1' de julbv do 
2004, e t.ndo em vou c que OOIUia oo M- a• IISS~ -
GAIIISET\IR. 

RESOLVE: 

Art. 1• Dc:sógnor o I«Yidcr FRANCISCO JUUA."' 
CANTIDIO DA SI LV A. Presidmc da C<wno- PcrDW>Cnú do 
Licii&Çio - cns.2, poroiUp<lOdcr acuawlolivomcnte e em IUboliluiçlo o 
C&IJO ele Chefe da DiviJio de Jlpooo Admàú-m- CDS-2, em \VWdc 
de su.o titultt ALDEMSA IIIUSÇA TERAl'< 1et se deoloado at~ o 
cidade do Rio do Jantiro/RJ, oom objetivo de pll\iapor da Feira c1u 
Am6ricul ABA V • oo poriodo de 24 a 31/101200,. 

frabalho e Empreendedorismo 
Maria Anésla Nunes 

COMISSÁO I::SPECIAL DE LICITAÇÁO-CEL 

A VISO DE LICITAÇÃO 

• · Govcrwo do Estado do AmaJI~<r<taria de Estado do 
Trabalho c Emprccadcdorismo/SETE, atrnft de sua 
Coonlss•o Es~dal de Lldtaç.lo • CEI... torna p6blito para 
conhcdmealo dos interusodos no nmo, que ... alizari 
Lldtllçlo nosscgulntutermm: 

Modalidade: CARTA COSVITE r\' OtonOOs-<:EUSETt. 

Tipo : MENOR PREÇO UJ\1TAR10, POR ITEM 

Data 16 de nonmbro de 200.~ 

Hora 10:00 Horu 

Objeto Tem ror objclivo I aquisíçiO de malcrial 
pcnnancnac. confom1c quantilnlivos do Anexo I 
DotaçAo: p!Ugnllllll -2S41 primeiro emprego. Açio 
11.333.0180.2541.0000. fonlc de recurso 007, elemento de 
despesas 4490.52 

Local · Audiaório da SETE. Rua Leopol .lo Machado n• JOSS 
esquina com avenida I' de Maio, bairro d<• Trem. ' 

As demais lnfonmçOes e Editlll. 
encontram-se • disposiçio dos inacresssdos na SETE, no 
cn~ oc:ima. ott 72 horas arucs da n::alizaçio du Processo 
LíCJWOno 



Maca pá, 28.1 0.2005 

~_gurança . 
Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (interin~ 

EXTRÁTO DÓ.KESULTAOO DA CARTA COIMTE N' 00112005 

CON~NIO N'119104· OUVIDORIA 

DATA DE ABERTURA: 09.03.2005 

FIRMA ADJUDICADA 

Finna 01 - ~\ARCIO A MESCOUTO-ME • nem 15 · Vabr lotai de: RS 
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); 
Finna 02- LE.B. PACHECO· • itens 01 .02,03.04,05 e 06- VaiO< total de: 
R$ 13.009,00 ~reze mil e nove reais); 
Firma03- F .X.~ O· -ME-i1ens 07,08,09,10,11 ,12,13,14,16e 17 

JOSÉ MARIANO O DOS SANTOS 
Presidente da c JUSP 
Portaria n.' 002.' ~ SEJUSP/SISP · 

[ Órgãos Autônomos 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

POI!T,\RIA N' 017912005- AMPREV 

O Diretor Presidente th Amapâ P~vidC:mü. no 
U!:o d.1S i\tribulçõcs que lhi.: silo conft:rid:J.-. pdo D..:crcto n" 0028, dl! o 1 
de janeiro di! 2003. pdo ru1igo 83. inc:-i~o XIX. J u Kc:gubmcnt<l d.1 
Org:mização, Cu~tclo e D~nefici os d3 Previdência do Esu.do dn 
/\.nlnpA, aprov.:~do ~lo Dç~mo n9 6191 de 08 cL.:: Rgosto d~ 2003 ~ 
pllblic:ado no Diirio Oficial do Es1Ado do Anupi, no 3091 de 11 de 

agm.to t.l~ 2003 e t~ndo em vista " ltor 00 m<morando n' t9G-'2005· 
GAll'AMPREV. 

RESOLVE: 

Homologar o d~lo~ento d~ !:trvidorcs 
FER:'\ANOO LAÉRCIO DE AZEVEIJO SANTOS, Gcr<nlc 
Administrativo c fin>nccir.>, Código FGS-3 c AROLDO 11A SII.YA 
.\fENDES, .\lotori«a, da Anu~ Jl'c>id<nci> • AMPREV, quo 
\'l aJJr.lm d.1 sede de suas ~tribuiçiks, lo.bc:~.poi!AP. nté a cidade de 
l..1r:uljal do Jari I AP, no pcrlodo.de.07 e OK de outubm de 2005 com 
u o~jl:tivo de 111anter C:Onlalo coin O!' ~ervidores públioos locai: p.:tr-.s 
rcnhz.ação c.k Aç:to de Prcvcnç~o de S:~í1de do Servidor. 

s·, ~~~ .. r~;/; 10 de ~11\l:ro de2005. 

SE~J.~EIRA 
Dirctor - l'rcsi<ko>lc d.1 AMPREV 

PORT ARL\ N". 01?5/2005- A.I\1PREV 

O Diretor Pr~idente da Amapá Prcvid&lcia, no 
IL~n da..; 3trihuiçõcs que lhe: !:lo 'onferida..~ pelo De.:reto n° 0028. de O I 
de janeiro de 2003, pelo artigo 83, inciso XIX. do Rcg~~lam•nto da 
Ore::llliz.aÇ'lO. Custeio e Benefidos da PrcvidCnci.1 do Esudo do 
Aln>pÓ, nprovodo pelo Decreto u" 6!91 de 08 de agos1o de 2003 c 
publi.,.do no l>iirio Ofi•iol do Estado do Amapá, n' 309! de I I de 
agosto f.!c 2003 c cemlo em vista o toor do memorandos n"s 002Jl005-
ASSPRES e 20G/200S-GABIAMPREV, 

RESOLVE: 

l)c,;i1'7'ar o "rvidor PAULO AFONSO LIMA 
()A COSTA, A~<:I!~!:Or da Pre~&ncia, da Amapli Prcvidên~ia • 
AMPREV, psra viajar da sodc do suas atribuições, Ma.:apWAP, até •• 
cicbdes de JkJtm I PA c fldo Hor1:r.Mtc!M'C1~ ntl J'crlodo de 15 .à 29 de 
outubr-o de 200S. corn o objetivo de participar no dia 23 de outubro de 
2005 c:m lklém de reunilo junto a Gcténcia de Mc::rc:1do I·I.Wiu~ion:~l 

da Caixa F..:onômica Federal, e Belo Boritonlc!MG nos dios 26 n 29 
J.: outubro lk 2005, reunir com a direçlo d:l empcesa Mello A:lcveilo. 
r.;sponsãvd pela cxccuçil.o do e-mpreendimento, oportunidade em que 
~n di.s.."'Utida.\ as prcmis..'-1~ dos projdo,; técnicos, " p.vtir dos dados 
ddinidos com a Caixa EconõmiC.1. F('dt:ral em l:klêm 

/ M'"'t~JJ/r"tuhfo de 2oos 

~:d?idá:UJi~~~~ 
Diretor · Pn:s idenh: da AMPRF.V 

PORT ARJA N'. 019612005- AMPREV 

O Diretor PrcsKicn1c da Anup.i Previdência, no 
us;o da.<: atribuiçõe!õ que Ih~ s3.o conft:ridas pelo De~.Tclo n~ 0028.· \lc O I 

de j:melro d<: 2003, pelo <ll'tigo 83, inciso XLX. do Rcgulam...Jlto da 
Org.mp.ç3.o, Custeio c Jleneficio!' da Previd~~..-1:) do EsLldo do 
Anupa, aprovado pelo Decreto n' 6!91 de 08 de agosto de 2003 e 
publicado no DiArio Ofici:IJ do F.udn do Amapá, n' 3091 de I 1 de 
agor1o de: 2003 c lendo em vista o teor do memorando~ n~. 207/2005-

UAlliAMl'IU::V. 

RESOLVE: 

D • .-,ignar Oll servidores JOSÉ BERNARiliNO 
DIAS JÜNIOR, Diretor finAnceiro c Atuariol e PEDRO 
FRANKLIN GOMES, Procur:ador Juridi.:o, da Amnpi l 'revid<ncia · 
A.MPRF.V, p:u.a viajare-m da ~.!do! & w.a.~> atrihuiç~ M.ac::m.i/AP. :ate 

(DIÁRIO OFICIAL) 

a cidade de Belo lhizonte/MG, no periodc de 26 3 29 de Ôutubro de 
200~ . ~ ." ~bjetivo de reunir com a Diri.'!Çào da Empresa Mdln 
Azevedo, . Utd1C8da pç)~ Cal~ Econômica para execuçao do 
cmpreendtmenlo, denonunado "Rcsid&.:JH:ial da. Laso:~". situado no 
loleamento Cajari. de: JKopriedadc de~ ltt'itituiçio Prcvidenci:iri:~.. 

c:: Ma.:apã-AP 2(/ ootub<o de 2005. 

s~~~h1n1'o~ 
Diretor· Prc1:den'ida AMPRE\' 

PORTARJA N"OJ 9712005- AMPRIW 

O DiretÓI Prcsid.:ntc da Amapá Previdência, nu 
u:!-0 das atribuiçôe~ que lhe sllo confc.:ridas. pelo Decreto n° 002S. <.1~ 01 
~janeiro de 2003: pelo migo 83~ inciso X1X, dn Regulamento da 
Org.1ni.uç~o. Custtio c fkncficios da Pre"idência do Estado do 
Anupã. aprnvado pelo Decreto n' 6191 de 08 de agosto de 2003 e 
publicado no Ditrio Ofici11l do Estado do Amap.;i n' 3091 de 11 dt: 
agosto de 2003, con.o;;id~."fando o leor do memorando n'. 20712005 
Gflni /IMPREV, 

RESOLVE: 

Dc:signa.r a servidora ROSE L Y 00 
SOCORRO PRADO CALDAS, JlMa respond~ em sub$tituiçlo pela 
Pro<:ur.uloria Jurldie~~, Código FG~-.1. da Amnpã l'revi<lén•;ll., no 
~riodo de 26 1\ 29 tk ourubro de 2005, durante u impe:dimet~to do 
tin1lar, Pedro FI'3Jlklin C.om~. que cstar.i viaj;mdo a. ~Cf\oiço At~ a 
cidade de J:klo Horizontc/MG. 

. M~copi·AP, 5d<outubrodc2005. 

~
' I 

' . ..f1A.Q . 
.! O .•. "ESD~IRA 
Dirctor·Pmi<knle da AMPRF.V __ 

JUSTIFICATIVA N" OSS/2005- PROJUR/ AMPREV 

PROCESSO N": 0569/2005- GP.AF/ AMPREV 
ASSUNTO: Di.!;pc-n.~a de J .icil2çio. 
PUNDAMEf\ITO LEGAL: .:\rt 24. 11 t P:uigrafo t)nico d~ Lei 
f'cdcnl n• 8.666/9.'\ t: 2ltençiX.-s pustcriorcs. 
FAVORECIDA: P.mpn:n AC!Ul'LACAS INOÚSTRL\, COMÉRCIO 
E RF.PRESENT AÇÓES L'IDA • 
OBJETO: .o\q~içio de rru.ttri'li~: parn da\-ulgo~çio J~ scr.-iço~ da 
AMPREV. juntu a 42" Expo·fci~. 
VALOR: RS 15.850,00 (Quinze k·1il c OilOct:ntos e Cinqüenta Rt".tis). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Dcsp<-» n" 
.3390.39.00.00" Owr~ Serviço~ de Tcrct:1f0.~- Po:w:~ Jurid1o". 

Senhor Diretor PrcsiJc:nt~. 
. Submeto a pn~t.'fltt: jmrificativa p1t-a :1 

::~prt;C~çio c competente ratific;~çlo de v~s.3 Senhoria, com fund'lJT'LL'fltu 
k!ÇJ no :ut. 24, incim H c par;)gr.úo únicn J:~ I ..:i Fr:dcr:a1 n"' B.6G()/93, 
cnm mas altcr.tÇÕC1 pom:ri.ores~ t~undo car.lCttÓZ<lda 11 Dispensa de 
Licitaç:1o, obj~tin.ndo o plg.utletlto em favor d.a Empro:1 
s:up~c:ncionad::~, referente i 2quisiçio de m:1terlli$ p-.1r.t divulgJçi o dos 
semços d2 AMPREV, conforme di~criminado no Mnno n• OJ97-
A/100S-GAB/ AMPilliV às n~. 02 c: na pr~ta orç:~.mtntiria acoscad2 
nos autu$ du procesio epis;r:tf::tdu 

A escolha da cmpro:~ adjudiCldól., Jc~oHe com 
ln.~ no prinápio da economicidade c o critério do menor preço, 
con.sit.Jer.a.mlo que foram :lprcst.•ntJd2.:\ 03 (rrb:) pro!lO:,;t:l.~ p:uõl ~ 
~quis;içio dos O'I:Hcriaill, sc:ndo que a pmpo..,tíl da \'mC\.·Jon., foi <1 mais 
\".lJ'l[ljosa, que lpr~cntou o menor prl·ço c conJiçix:s m~ is; f:1vor.iw:ili 
pua a Jdminist:raçin dtst'l ln$tituiç~o. 

Rc.~~altc:·s:c que, o refnido valor do 
plg1mt:nto, t.f'IContr..,·:.:c dentro dos l.ímite~ lcg-;1i~ C!lt;tbdccldu~ M Lei 
supra.cirad.a. 

Di~nre do Clipostu, c.m atenção arn: principias 
basibn--s t.la :u:lminlsrr:&ç~n pública c :1us corrwuJos da J..ci, ~ubmc:tu a 
prc.'i<.-ntê jw:tificativ:3 i :tprcciaçiu de: Vms::t Senhoria.. p:.n fuu de 
ntific:~ç:io e pmtcr1or pubtic:tç:lu ru. lmprell~:t Oficill, conforme 
d~rcrmina o 2r1. 26 t.Ja Lei de: Licil::lçôes c Co11tr:Hos AJmini.~tnti\'OS 
~upraruencicm:~.~ 

MaC>pi/.~P, !! ~. outubm de 20()5. 

c~-
Uly&sc:' Guim;~es Aires da Costa 

Assessor Juridioo/ AMPREV 

ERRATA 

NA PORTARIA N' 0!76 de 2810912005 - Publicorl a no 11o!rio 
Ofici:l! n' 36!9 do 0711012005. 

Onde se IE: EDINARDO DE SOUZA PEREIRA 

Lcin-sc: ED!NALDO DE SOUZA PEREIRA. 

Macapfl, 2 1 de owubro de 2005 

~~-- .. . 

Ulysses Glumanks Aires da Costa 
Assessor Jurld1co/AMPRRV 

Autarquias Estaduais 
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Adap 
José de Ribamar Oliveira Quintas 

PORTAR IA N'.148J05-ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atnbulçôes conferidas pelo Oecrelo n• t t 46, de 10 de Maio de 
2004, e lendo em vista o teor doMemo 010/05- DPJ /ADAP 
de 11 de Outubro e 2005. ' 

RESOLVE: 

Art. 1' Autorizar o deslocamento da 
servidora, ANA CLAUDIA MACHADO DE SOUZA, Diretora do 
OPJ em exerclcio, da Sede de suas atribuições Macapá - AP. 
até a cidade de Plrinópolis-GO. no perlodo de 23 a 30/10/2005, 
com objetivo de participar do Curso "Metodologia Parti<;ipativas 
para a Construçao de Espaços Públicos Socloambientals", 
promovido pelo Instituto Internacional de Educação no Brasil 
IEB. 

DIÔ.SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
Macapá • AP, 21 de Outue15. 

~1!:?aX-.--
Ibãinar Oliveira Quintas ~ 

OirPJnr-PrRFõirlP.ntP. ) . . . 

PORTARIA N'. 149/06-ADAP · 

O PRESIDENTE DA AGIÕNCIA DE 
OES!::!'NOLVIMEIJTO DO AMAPÁ .• AOAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n'1146, de 10 de maio de 
2004, e tendo em vista o leor do Memo 028/05 - Sub
Gerência Técnica UGP/GIO/BIRD /ADAP, de 21 de Outubro 
de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1' · Autorizar o deslocamento do 
servidor, ANTONIO CARLOS SOEIRO DE SOUSA, da Sede 
de suas atribuições Macapa - AP. até o Municlpio de 
Pracuuba, no perfodo de 25 a 26/10/2005, com objetivo de 
participar de reunião de planejamento e organização dos 
evenlos de atualização dos planos de desenvolvimento 
municipais. 

Df:.SE C lf:NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
Maca pá .· AP. 2S de Outubro f'-2005J 

- -----::> /(-
.. ~ . : ~<~/f '. -Jo~ ~eira Quintas 

Diretor-Presidente 

PORTARIA N'.160/05-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGf:NC IA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP, no uso de suas 
alr1bulções conferidas peln Decrelo n• 1146, de 10 de Maio da 
2004, a tendo em vista o teor do Memo 046105 - GAB/ADAP, 
de 25 de outubro de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1 • • Autorizar o deslocamento do servidor 
Raimundo Prazeres dos Santos, motorista, da Sede de suas 
atribuições Macapá - AP. até o Munlclpio de Pracuúba e 
Ferreira Gomes , no perlodo de 25 a 28.10.2005, com objetivo 
de conduzir o técnico Antonio Carlos Soeiro de Sousa. 

DIÔ.SE CIENCIA. CUMPRA-SE E PUBUQUE.SE. 
Macapá . AP. 25 da outubro de 2005. 

PORTARIA N". 151105-ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPA - ADAP, no uso de ouas 
atribuiçôesconferidas pelo Decreto n'1146, de 1 O de mato de 
2004, e ·rendo em vista o Jeor do Memo 029/06 - Sub
Gerência Técnica UGP/GIO/BIRD /ADAP, de 21 de Outubro 
de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Autorizar o deslocamento dos 
servidores, ANTONIO CARLOS SOEIRO DE SOUSA. da Sede 

· de suas atribuições Macapi! - AP, até o Municlpio de Amapá, 
no ~e<!odo de 31 a 01/1 112005, com objetivo de participar de 
reunião de planejamento e organizaçao dos eventos de 
atualtzacao dos planos de desenvolvimento municipais. 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE ~BU,E-SE. 
Maca pá • AP, 25 de Outubr\de 2005. 

.•. ~"~/ ' ., · .. 
43:'::---C--'(U~c-"""v 

. . José de Ribamar Oliveira Quintas 
Direlnr-Presidenle 

PORTARIA N'.1 62/05-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGIÔNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 00 Ar~APÁ • ADAP, no uso de suas 
alribuições conferidas pelo Decreto n' 1146, de 1 O de Maio de 
2004, e l endo em vista o teor do Mamo 050/05 - GABIADAP, 
de 25 de outubro de 2005. 



Maca á 28.10.2005 

RESOLVE: 

M t• • Autonzar o desklcamenlo do 
servidor, Mauricio Mendes Pores Filho, moton1ta. da Sede 
de suas atnbu!ÇOes Maeil)á- AP, até o Munoclpc de Amap~ , 
no perlodo de 3t 10 a 01 11 2005, com Obte'~ de conduzir 
técnicos de$ta Agênaa 

O~..SE CI~CIA, CUMPRA.SE E PUBLICUE.SE. 
Ma capa. AP, 25 de outubro de 2005 

PORT AR1A N'. 1!3!06-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGI!NCIA DE 
DI::SENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP, M uso de auas 
lllril>Jiç6es conferldla pelo Decreto n• 1146, de tO de Maoo de 
2004. e tendo em vl$ta o teor do Momo 070106 - UGPIBIRD 
/ADAP de 21 de outub(o de 2005 

RESOLVE: 

Alt 1' Autoozar o deslocamento doe 
581'iodores Hidelberto Conc•içto do canno Plnlo, Sub
Gerl!tlte de Planejamento e Mario de Juus Lucien, Sub
Gerente Tknoco, Ant6nlo CWios 6oeiro de Sousa, 
Subgerente de lntegraçao OperaciOnal. Alesundro Chlgas 
de Oti'it!ln Su!Klerente de I.Jc4aç3o/BIRD e Ruziely de 
Jesus Ponte• da Silva. Sui>Geren!e •nanceoro-BIRD da 
Sede de suas atribulç6es Macapa - AP at6 o Munocipoo de 
Fecre.ra Gomes. no penado de 26 a 28 10 2005, com objemo 
de pert~c~pe< dO e.en:o de rwcla-nento para eldensloniSias no 
imbito dO Protelo 'Comumdade Ourávm' 

Di! .SE Clf:NCIA, CUMPRA.SE E PUBliQUE.SE. 

Macapi. ~- 25 de o:ulf>~2005 

/;d::'~-11"-. 
_,/ llo5~ de ~lb.::;;,:~:~: Quintas 

PORTARIA N'.154105-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGt:IIICIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. no uso de su~ 
atnbu<ç6es conferidas pela Decreto n• 1t46, de 10 de Ma.o de 
2004, e tendo em •ls1a o teor doMemo 047106- GAB/ADAP. 
de 25 de outubro de 2005 

RESOLVE: 

Art. t• • Autorizar o deslocamento dO 
M<>odor, Mauricio Mendes Pores F~ho, motor•sta. da sede de 
suas atnbuiÇôes N'acapa - AP, att o M~OICiplo Ferreora 
Gomes, no perlodo de 26 1 26 10.2005. com obJel"o de 
conduz•r técnoc06 desta Agéooa 

De .SE CltNCIA, CUMPRA.SE E PUBLIQUE.SE. 
Maca~ • AP 25 de ruubro de 2005. 

~;.,_p_.Çj . 
...... <;·a>r ...;:~ · , 

/ JOSt: OE RJBAMliR OLIVEIRA QUINTAS / 
Oae!o•-Presie!<tn:o 

PORTARIA N'.155105-AOAP 

O PRESIDENTE DA AGt:NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPA • ADAP, no uso de suas 
atnbUiçOes eo"-ferida• pêlo Decreto n• 1t <46, de 1 O de Ma«~ de 
2004, o :lindo em v ';$la o teor dO Momo 049105 - GABIADAP, 
de 25 de outubro de 2005 

RESOLVE: 

Art I' . A•1or·zar o dG$1ocamonto do 
servidor, Pedro do Nascimento Almeida. motonsta, da oede 
ae auas atncUIÇ(>ea Macapa - AP, até o Munociplo Ferren 
Gomes no perlodo de 26 a 26 10.2005, com obJe!ovo de 
conduz~ lécn~ desta Aglnc;a 

Dr:-SE Clt:NCIA. CUMPRA.SE E PUBLIQUE.SE. 
1.\acapá. AP, 25 dl! o.Jtubro c:te 2005 

PORTARIA N'.1~11J5-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AUAPA • ADAP, no uso de suas 
atnt>uoçl>es conferidas pelo Decreto n• 11<46, de 10 de Ma o de 
2004 e tendo em Yotll o t.ar do Memo 041105 - GAil'ADAP, 
de 25 de oúubro de 2005 

RESOlVE: 

Alt t• • Al;torlzar o de51oc~T.erlto do ser.ldo< Ramundo 
Pr.ueret elos Santos. mot..U. da Sede de suas alnbUIÇ6es 
Macap;l - AP. alé o M""ocíPo do Calçoen~. no penado de 29 a 
30 10 2005, com oqeayo de c:ond<J%11 o t6cnoco deSia Agfoc:ia 

De-SE Clt:NCIA, CUMPRA-S€ E PUSUClUI:.SE. 
~lOCllpa ·AP. :'5 de ct.1Wo de 2005 

~.-~ad~.~. ') 
JOst: O! RIBAMAR OLIVEIRA QUINTAS 

Olrelor~• 

DIÁRIO OFICIAL 

SIAC/Super-Fãcil 
Luzia Brito Grunho 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO N" 00512003 • SIAC 

INSTRUMENTO/PARTES: 
SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO 
CtDADAO • SIAC, COMO CONTRATANTE E A 
SERPOL SEGURANÇA PRIVADA L TOA, COMO 
CONTRATADA 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
1.1 - O presente Termo Adi~vo anera as Cláusulas 
Quinta- Do Preço e Sexta- Da Dotação Orçamentaoa, 
em consonância com a Cláusula Oé<:ima Primeira -
Do Reajustamento, do Cont'ôto original, om vortudo de 
DISsídio ColcLvo entro o SINOIVIAP e o SINOESP. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO 
2 1 - O valor glObal do presente illStrumento é de 
R$174.643.0:> (Cento o setenta e quatro mil, o.:.oct1ntos 
e quarenta e três reais). a ser pago em 12 (doze) 
parcelas mer>sais e sucessivas de RS 14 570.25 
(quatorze mil, quinhentos e setenta rea•s e vinte e cinco 
centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 
3. I • A:; aespesas decorrentes deste Termo Aditivo 
serao no valor mensal de RS 14.570.25 (Quatorze mil, 
quonhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). e 
totaliLando RS 174 843.00 (Cento o setenta e quatro 
mil, o~ocentos e quarenta e três reais), que correrão à 
conta da Ootaçilo Orçamentana no Programa de 
Trabalho 13 103.04 122.0041.2426, Fonte 001 (RTU), 
Elcmet~to de Despesa 3390·37, Locac;ao de Mao de 
Obra, sendo empenhado tnicialmente o valor de R$ 
14.570.25 (Qua:orze mil, quinhentos e setenta rea1s e 
Vlnto e c1nco centavos) conforme Nota de Empenho 
n"'0113. emol'da em 26/10/2005. 
SIGNATÁRIOS. Luzoa Brito Grunno e canos Humberto 
Pereira Montenegro. 

Maca.pá-Ap,JJ.3 e :~uub 'e 2005. 

~- . . 
LUZIA BRIT GRUN O 
Doretora-Goral do C' 

Terra• .. 
Ge•-~iano dá.Silva Pinto 

PORTARIA 
(P)N' 04812005- UPITERRAP 

O OtRETOR PRESIDENTe DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uao daa alribulçOes que 
lhe do conlondaa pelo Decreto de n• ol423, de 03 do 
outubro do 2005 

RESOLVE: 

. Art. t• • DeSIQIW os wrvldores JOS~ MARIA 
OLIVEJRA DA COSTA, c-denador de Patnmónio de 
Fun<li~rio . CódigO FGS-3. JOBERSON CARLOS DE SOUZA, 
Chefe da Coo<denadona de Auenlamerotoe. Código FGS-3 e 
CARLOS Jost GOMES DA SILVA. Gerenle dOs Projetos 
Penurb<lnos. COdogo FGS-2, a voajarem da Mele de s~as 
aulbcoçOes Macapá-AP, 116 o Municlpoo de Tartllrugalzll\ho-AP, 
com objetivo de proceder liscal~o das allvldades 
pro-.en.entes do Projeto de Cadutro a ~nzaçio Fundi~rúl 
do Es~ do Arna~i. instn.rnenlo do Convenio rr' 05Sf2004. 
MDNTERRAP. no pertodo ae 20 a 24 tO 2005 

Art 2' • Revogam-se aa dllPOS>Ç6es em 
contt~no 

GABINETE DO t:.IRETOR PRESIDENTE DO INSTIT\JíO DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Macapi-AP, 11 de setembro de 2005. 

PORTARIA 
(P)N' OSQ/2006- UPITERRAP 

O DIReTOR PRESIDENTE DO .. SnTUTO De 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uao daa elribulçOes qua 
lho do confMdM pelo DKNIO de ri' 4423 de 03 de 
outubro de 200$ ' 

R E SOL. V E: 

Art. 1° • DeSignar os serviclores. MARlUCE 
ROSANOI!U. OA SILVA I.AIIoi\RAo, O.etore Adminl&lratl\/1 O 
Ftnancen. COCitgO FGS-3. CLEHIS SIQUEJRA DE SOUZA DE 
LIMA. Chale de Gabinele, Códogo FGS-2. MARCOS VINICIUS 
PINHEIRO CANTUÁRIO, Chefe da Unidade de MaleriM e 
PatnrnOn<o a Setviçoe, C6di;o FGS·I 1 EOMILSON DE 
OLIVEIRA COSTA. Uolanola OfiCial. c:ódtgO FGI-2, a VIajarem 
da ...,. de - ~ MaQoã-IIP. 8!6 • loc:a!idlde ce 

• 
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Igarapé do Lago-AP. com cbje1ivo de,.,.,. com a c:omunidade 
e f.uer levantamento ~conOmiCO, no periOdo de 26 a 
31102005 

A.t 'l' • Revogam-se as diSPOSiQOes em 
contr'rio 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO IHSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Maocapi-AP. 18 de letembt'O de 2006. 

PORTARIA 
(P)N' 06112006- UPITERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO OE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP, no uso das alr1bulçOes que 
lhe alo conlerldaa pelo Decreto de ri' 4423, de 03 de 
outubro de 2005 

RESOLVE: 

Art I' · Da•gna~ o Hrvidor, PEDRO PAULO 
MATOS BOSQUE, Chefe da Olvtalc de Opefaç6ea, Código 
FGS-2. a •iaJif da Mele de suas atrilu!Ç6ea MacaP'-N', atj o 
Munocip10 de uranjai-AP, jUII!amenle com o Oiretof Presidente. 
com ot.,ebvo reunit com a Doretoria e o corpo técniCO da 
Empresa Jari Celuloae SIA. para tratar de euuntoa 
relac:ionldos aos proceclimentol a setem realiZados pll'l u 
~~ de lisaizaçio topográfica e VIStoria Nral doa 
lmó'Jeis condicionadoe a reconhecor\wllo de domfniO lnseridol 
na Gleba ltatapurú. no perlodo da 26 a 29 10 2005 

. M 2' - Re\logan-u as dltposiç6es em 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPA-TERRAP. 

Macapi-AP, 18 da .....,bro de 2005. 

PORTARIA 
(P)N' 052/2005- UPITERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTJTUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ·TERRAP, no uso dae atribulç6ea que 
lho alo conlertdae pelo Oe<reto de rr' 4423, de 03 de 
outubro de 2005 

RESOLVE; 

Art. 1' • Desig•ar o aervidor, PEDRO PAULO 
MATOS BOSQUE, Cheio da Divido de Operaç6es, Códogo 
FGS-2. MANUEL IIARTINHO TEIXEJRA FERREIRA, Gerente 
Geral do PIOjeto de Assentamento Urb<lno, Código FGS-2 e 
EDMILSON DE OLIVEIRA COSTA, L401ollsta Oficial, códogo 
FGI-2, ! V1a1arem da Hde de suas atribuiç(>es Macapi-AP, at6 
o Muntclf)IO de Colçoen&-AP, IUn!Mnenle com o Doretor 
Presode!~le, com obtebvo. liscallut serviçca de Regulariza~o 
Funáoáua da Gleba Goiaba', na localidade de Mutum no 
período de 04 a 08.11 2005. ' 

conttArio 
Art. 2' • Revoga,_ae as disposições em 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO OE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Nacapj-1\P, 18 do .....,bro do 2005. 

PORTARIA 
(P)N" 053/2005 - UPITERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTJTUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ·TERRAP, no uso- elrlbulç6es
lhe slo conlortdae Pilo Decreto de ri' 4423, de Ol de 
outubro de 2005 

RESOLVE: 

Art. I" • Oealgnar .. MIVIdorl c:LEJII 
SIQUEIRA DE SOUZA DE UMA, Ctt.r. de Gabinete C6c11go 

' FGS-2, 1 ,.sponder cum-- pelo C8fVO ~ DftUw 
Presi<tenle deste lllltil~. durlllll o 1 npedilollftlll elo 111u11t por 
motiv l de voagem a IIMQo. No perlodo de 04 A 0111112005. 

M 2' • Revogam-se aa c1i1posoç0ea em 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE 00 IHSTJTUTO DE 
TERRAS DO AMAPJ..TERRAP. 

u~.11 de -.mbro de Z005, 

~/J-~~ Otrator-~·· 



Macapâ, 28.10.2005 

ERRATA 
Na PORTARIA N" 04712005- UPITERRAP, de 

29.08.2005, publ cada na D.O.E N' 3617 de 05.10.2005. onde 
se lê: KLEBER LUIZ DAS GRAÇAS LEITE, Agente de 
V.gilancia, a viajarem da sede de suas altibuiçOcs Macapâ-AP. 
leia-se: KLEBER LUIZ DAS GRAÇAS LEITE, Agente de 
V.gilancia, c EDMILSON DE OUVEJRA COSTA, Motorista 
Oficial, Código FGI-2, a viajarem da sede de suas atribuições 

Macapâ·AP~. ~ 
, :, 

SULIANO VAPINT 
Dirotor- Pro donlll fTERRAP 

Rurap 
José Fforênço Corrêa de Matos 

L EXTRATO DO CONTRATO N" 04412005 - RURAP l 
_ ( AQUISIÇ~O DE MATERIAL - 15) 

(nstrumeotoll'ilk; lnslilu!o de Desenvolvimento Rural do 
Amapã-Rurap, como Contratante, e Firma Melo Serviços e 
Comércio lida, como Contratado. 

CLA US!JLA PRIMEIRA - Do Eundam&IIto Le!@l 
O presente CONTRA TO tem respaldo legal no Art. 25 § 1' e 
Art. 37 ' capur da ConsUuic;àa Federal de 1988; Art;gos 12 § 
4', 42 e Art. 3', Inciso IV da Decreta 0499, de 03.03.98 da 
Constituição da Estado da Amapá e suas alterações pela 
Emenda n• 014 de 20.12.99, Lei 8.666193 e suas aHerações 
posteriores pelos Leis n' 8.883/94 e N' 9.648198. Procedimento 
lic~atório carta conv~e n• 10105 CPL- RURAP • ainda, nas 
cfisposlç~ legais que sejam aplicadas em lace da abjeto 
previsto e caracterizados neste Instrumento. 

Ct..AUSUI,.A_SEGUNDA - QbJ~ 
- O presente CONTRA TO tem por objetivo a preslação de 
serviço de Reforma e Adaplaç~o do Sitio do Rurap na 42' 
Exp<>- Feira Agropecuária do Estado do Amapá. quc será 
realizada no pcrlodo de 15 a 24 10.05 

~t.ll.A TERCEIRA- Das Q.!lligªcOO.s.,; 
~IM1:1\f!ITE: 
PeJQS serviços prestados na Cláusula Segunda o Contratante 
pagará ao Contratado da scgulnte forma: Valor global de R$ 
25.300,00 (Vinte e cinco mil ,e trezentos reais) . 
a) Proceder o acompanhamento e fiscalizaçáo dos 

se<vlços a serem executados pelo CONTRATADO. 

Ct..AUSUL~ .SEXTA. D!!.P.otacão Orcamentárla 
As despesas em comento conerá ã Fonte GEA 

001, Progrnma de Trabalho: 2001. Elemento de Despesa: 
449051. 

9,ÁU~ULA SÉTIMA- O;t ViQêncla 
Presente Contrato tCm sÜo vigêOOa. â conter de 

20 de Setembro de 2005. até abertura da fe ira. Agro-pecuária 
do estado dia t5.1 0.05 

~tAIIP-1: José Florença Corrêa de Matos e Roslvaldo 
Uma do Nascimento/Me rvlçoo e Comércio ttda. 

JUS'TlACAllVA N' 41/ZOO~-~ 

ASSUNTO: 1' TER.IIO ADITlVO AO COIITliA TO N' 1141/2004. 
FlJHD.UIEIITO LEGAL: Art. 65, 1ntlso ~ annea 'b' o 51' ambos do lol 
8.1160lollfu alts~& pocterloroa. 
ADJUDICADO: ERMA NO 110R0 NETOIIIE. 
VALOR DO ADtnYO: R$ 6U~,50 [SESSENTA E TREs rJIL, 
OOVECEHTOS E llUHTA E ClHCO REAIS E CINCQUEHTA CENTAVOS 

~IG~IA: A CONTAR DE 

Submelcmos a aprociar;âo da presenle .Jusll!'q!W3. que tem 
por ~ o Primeiro Termo Aditivo oo Contra1o n' 01712005 -
RURAP/fnna Erm:roo Moro Ne!c ME. a.io otjelM) 6 o 
Fome::imentO/Aqulslçaa de peças de repooi;ao ~ ortglnals para 
a1andef o froUl de 'o'OÍCl>IOS matt:a FIA T ,FORO. 't'oOI.KSWo\GEM, 
CHEVROLET E TO\'()Ia per1ellcell1es ao RURAP. 

O valor contrattJall!ell\ al1alado, v!slo o .....,.,.,00 na q.a~lidade 
do pmoMo odqu\rldo, llC:Om!lado pelo aumcnkl da demanda re1e<1><11e aos 
pcalJm objeiD do Catratl, ex1l8p01ando. can Isso o lirn'te do valo< 
~ oontralado. O aaésciro de 31 25% no vaklf do conlraiD 
original está resl8ldado pdo Migo 55. § 1' da lol de ~· 

I As1M1 sendO, O ldG-.o esll aplo O toef -· 
necesaltlndo pa~a 11sao a ~do Direlor E>ecuti>o da I~ 
e wa devida p.l>lcaçAo, atendenlo o di!poslo no par.lgralo Unicc do 
811igo6t , da lei 8.66&93. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO 00 PRJMEIROTERMO ADOlVO AO 
CONTRATO N"01712005- RURAP 

ln&urnent9®111tt lnstilulo de Desenvolvimento Rural do llfnlll>ã
Rutap, como ADITANTE. o Fvma ERIMNO MORO NETO/ME, 
como ADITADO. 

CÚIUSULA PRJI'IEIRA- 00 f UIJDAMEIITO LEGAL: 
O presente Termo Milivo,lcm respaldo legal nos artigOs 

Artigo 65, tna.o 11, '<1' c§ 1' do algum al1igo da lei 8.66619. 
CÚIUSULA SEGUNDA -Objetivo 

Objellva o presente Contrato o Fomeclmen!o/Aqulsiçâo de 
peça• ele reposlçao llll1omoliYas originais para atender a frota de 
velc:ulo5 MOVIDOS ~ GASOLINA e a DIESEL nas man:as 
TOYOTA, FIAT FORD,WOLKSWAGEM pertencentes oo Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Amapá- RURAP. 

Peta presente TERMO ADmVO, as partes ldcntilicadas 
no pJ<ti<» de Coiiii'JID original, declaram. aceitam e ajustam que o 
lnstrum&nto acima ldenUr.::ada tem aHerada a CÚIUSULA 
TERCEIRA - das Obllg.:JçO&G (Do C01111atantD), que passn a 
vigorar com a seguinte redaçl!o. man!idas as demais aqul nllo 
rol~. na fomla em que te encontram rOOiQidas c que neste ato 
c ocaslao totalmente m!Hicada para os l'rls de direjto: 

!<l.AI.irull..A TERCEIRA- Dat Ob<~çO&a: 
~DQ..ÇOIUBAIAII.Il'_.; 
a) Pelos wrviços prostados no Contrato Original cujo valor global 

era R$ 2SS.742,00 (DITZentoo o clnQOenlll e cinco m11, 
setece..W. e quarenta o doia ma rwi-s). fca olte<ade para 
R$ 318.617,50{Truentos " O..zt nova mil,, Seiscentoe o 
Setenta e Sete rr.Jia e cinqllenla untovo:o) oendo que este 
Toono Mll!vo aeré de R$ 13.8311,80 ~senta o trb mil, 
novoconta. o ll'lnta e cinco re.als e cinqOenta u nuvoo) 
roleronta a 26% do valo< lo!a! do Contrato, cujo pagamento 
sor.l conlorme a quanlk!ade peças GO!Idlada&/mês. a contar 
de 01.11.05. 

5miVJÁRJOS; .laié Aorbv;o Corrêa de Matos e l.Ugino Amor1n 
llcto 

JUSTIFICATIVA N' 4212006 -CPURURAP 

ASSUNTO: AHeração Contratual 
FUNDAMENTO LEGAL: Alt. 65, Inc. 11, 'd' e § 1' do mesmo 
artigo, da Lel8.666193. 
CONTM TADO: Auto POfolo Tlmblras L TOA. 
VALOR TQTAL: 38.892,00 (Trinta e Oito Mil. Oitocentos e 
Noventa e Dois Reais) 
DOTAÇÁO ORÇAMENTÂRIA: FONTE: 001, 030 e 040, 
PROGRAMA OE TRABAUiOi06, 1t24. t126, 2001,2404, 
2405 e 24t3, ELEMENTO PESA 3390 30 

.gc. 
HO OG -

w 

Submetomos a apr o de Voua Senhoria. a presente 
justificativa quo !em por objeto o contrato n' 005/2005 -
RURAP I AUTO POSTO TlMBIRAS LTDA, cujo objetivo treta
se da realização do termo ad~ivo de contrato, realizado com a 
empresa, que abastece de combusthoeis os veiculos da Sede 
Central do Rurap, 'englobando ai, as Sedes Locais situadas 
dentro do Munlclplo de Maca pó. 

A aHeração, )á prevista na Cláusula Sétima do con~ato n' 
00512005 - RURAP, enconua respaldo legal, no artigo 55, 
Inciso 11, 'd •• da Lei n' 8.666193 e visa manter equilíbrio 
econ6mloo - financeiro inicial do contrato. O percentual 
reajustado está dentro do perm~ido pelo parágrafo 1' do 
arligo 55, da Lei 8.666193. portanto. não desobedece as 
delermlnaç6es do artigo 3', da mesma lei. Deve, no entanto, 
oer devidamente ju&tifocado. em obediência ao artigo 65 
"caput_'. da Lei ele ucnayóes e Contratos. 

Ex posi6s e secundum legem. o termo aditivo estã apto a 
ser formalizado, necessitando para tal, a homolog~o do 
Diretor Executivo da tnstitulçoo e sua devida publicaçoo. 
atendendo o disposto no paságralo linlco, do artigo 61. da l ei 
de Licilaç6es. 

o de 2005. 

fE;ctrai~ 1° r~õ AdiUvo 00 Contrato N' ()()512005.RURAP I 
L . . __ . .. J:l'.quisl~ de Material- 21 

~ lnsliMo de Descnvotvimento Rural do 
Amapa • RURAP, como CONTRATANTE, e Auto Posto 
Tlmblras Uda, como CON'TRATADO. 
CLÁUSULA PftiM'E!RA - Do fuodame!!to lega! 

O presente lnslrumento tem respaklo legal no Artigo 
65, inciso 11, "I!' e§ de mesmo artigo da lei 8.666193 .. 

~US\1\.ASEGUNOA ·~ 
Objetiva o presente Contrato a 

AqulslçâQIFomeánento di!· combusllvel e lubrificanles 
(gasolina CIOfllU'Il, óleo diesel e óleo lubril'ocante) para suprir 
as necessidades deste lnstitulo • 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes 
ldentilicadas no pórtico da Contrato original, declaram, 
aoeitam e alus!Am oue o tnstnrmento acima ldentilicado tem 
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attemda a · ct..Au5u'l:A SEGUNDA - do Objeto e a 
CLÁUSULA QUARTA - da dolaçllo O<'Ç3man!*rta

1 
quc 

passam a vigorar com a seguinte redação, mantidlill as' 
demais aqui não referidas, na foono em quc se encr:>ntram 
redigidas e que 1\0$10 ato e ocasiao totalmente ratificada para 
os fins de direno: 

CLAÚSULA SEGUNDA- Do Objutou: -. .. 

Objetiva o plll68nlD Contmtór J'~ú&r;ao/Fomeunento de 
combostlvel e lubrificentes (gasolina CXllllOOl, óleo diesel é óleo 
lubrificante) para · suprtr as necessidades deste Instituto, 
act&SCenlandO através do referida termo a indusAo no contrato 
o9'S1C's de Santana • Mazagao, e Maracá em virtude do 
cancelamento da conllato da mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA- Da dotação~ 

O valOr do Contlalo que era estimado em R$ 155.568,00 

(Cento e cinqOenta e cinco m~. qulnhenlO$ e sessenta e oito 

cenlllvos), adillvando 25'4 desse valor têm~ o valor deste 

TERMO ADITIVO RS 38.8.92,00( Trinta e olo ml, Oit~ntos 
e Nollenta e dois reais) onde ar. despesas em ccmento 

c:orre<Jio b Fol\les: 001, 030 e 040 • Programas de 

Trnbalho: 1106. !124, 1126. 2001. 2404, 2406 & 2413 -

APOSTILA N' 0112005- UCC/RURAP 
CONTRA TO N' 02iÍ2Õil5 ·--

·-· 
O Oire!Or Executi-.o do lnstituiD de Oesm.dvimenlo Rural do 

Amapá - RURAP. no uso do sua ~ OECUVlA que as 

desl>c&as a que se relere à Cláusaa Terceira ~loo! I). do Con~ato n' 

029J2005, cdcbrado entro este lnstitut> e a F'trma Rezsr-<le e Forrendes 

Ltla, pllf3 lcmecimcnto de a;>rrbJstí...t em Tartan.galzilho c PracWbo, 

oonta doe Programas de Troteto 1t06, 1124, 112S, 200t, 2404, 2406, 

24t3, Fcnles OOt. 030 e 040, Nall.rez.> de Despesa 3390.30. no valor de 

R$ 22.624,00 (VIlte a Dois rril, Seiscen!os e V11118 e Quatro roals). fica 

aiU!rade em~ 5,12% em virtOOe do a<JOOnto. no prnço do 

ti1ro da gasotir'G amrn que passa do R$ 2,73 pora R$ 2,ll7 e 01oo 

LL.triicantc CJJC passa de R$ 7/JO i>illl R$1,110 ~ ~ pelas 

d'tsiJibuidorns locais. llcando o valo< estimado do cmtmm {cmla.'ldo pela 

maior porcenlagem do at.mento) em R$ 23.782,35 (Vtnto o 1m mu. 
aellle<>ntllt • ollonllo dali "'-'ll• trinta 11-~tnco cantaras), a Cllrtlar de 

t5 de Oullbo de 2005. 

O presente inolnJrncntl é mWdo ,., fmm oo <ispos1D ao M 

APOSTILA N' ~-~ 
CONruTo N'0S/2006 

O Direb' ExeoJtivo do ~I!JD de ~ Rural do 

Arnapâ - RURAP. no uso de sua ~ OEClAAA que as 

despesas a que &e relere â Cláusula O<Jarta. do Conlrato n' ~ 

a:lcbrado entro """ tnsti1lm e a F'llllil J.a Cenperll -EPP po<a 

fornec:ilner'll de COIIb.lslivel em Sena do Navóo. aJnlil doe Prtlgr.lrnas de 

Trabalho 1t06, 1124, 1126, 2001. 2404, 2406, 2413, Fonteo 001,030 e 

a<o. Nolumzo do Oospooa 3300.30, no valor do R$ 16.800.00 {Dozesseis 

rr.~ c Oi1oaxltls roo~). r.::a ~ em ~ 13,55'ft em 

v!rude do aunonto, no pmço do tiro da gaoorm COII'lJm que passa de RS 

z,as pari R$ 3,10 valor pr.>ticado pelas -.. lac:aís, 6c:rdo o 

vaklf eslimado do oontralo em R$ 1U73,311(tlozollo .. ~. Duzanwo a 
eetanta e trto rools o !J1nll • S<lla c.ntavoo~ a OOIW-de t5 de Ou11bo 

002005. téfi' 

o presonil irl$tn.rnenlo.é emitido na fmm do cisposto ao M 

APOSnLA N' 80312006-~.!.t~J? 
COHTRA TO N' 0112005 

o Oirib Executiw do lnsb'Ml de ~ Rural do 

Arropà - RURAP. no uso de sua cxrnpelfacia, DEClARA que as 



Macapá, 28.10.2005 

delpeua a que 18 ,.,_ • CIOusW <mr1a. do CaWalo rf' Ot/2005. 

c:eloblado enn eâl - e a Fma J a Ceoquelnl ·El'P pen1 

~do ~ .., Pldnl Bllnca do Amll*f, ana doa 

~do T-1106, 1124, 1128. 2001, 2«>4, 2406, 2413, ....... 

001. 030 e 010. Nlillftoa de Dospooa 33110-30. no"*" de R$ 20.180,00 

(We m1. Cenlo e ~ e • lellll). t1co lllenldo .., 

apOJdliiiC&iwllita a.m em WUie do -· no pn~ÇD do ~da 
gaeoh oonun que PilA do li$ 2M pua RS 3,10 "*" pralcodo pelai 

~toc:ails. bldoo--doc:crúaloem RS :run,oo 

(VIole.- .... --·-·-·"'-· ~do t5 do 
Outi..ào de 2006. 

Lacen 
El~a Lopes da Silva 

PORTARIA N."14612005UCEN 

A DIRETORA PRESIO•:I\TE DO LABORATÓRIO 
Ct:O.TR>.l. DE S.~(IOt; I'(IBl.ICA no u,n ~.,_, auibu1~ que lhe 
confm 1 LCi "• OJ38. dt 16 ()197 c o Dtcrcro n • 0035. dt 01.01 03. 
,'011Sidcrando qu< Cllll<la do fax Circulor n" 61 • Protocolo 
Cera~ I AC~N n• J$879.'05, 

RESOLVE· 

AUTORIZAR a """idora MÁRCIA 00 SOCORRO 
"'L'NE.S O" "LVA. bu>mtdico. pon. no r<rlodo dt 30 dt ouiubr~ a 
o~ tlc: noHmb1o du ano em curso. st desloe~r da sede de suas 
ati,1dJdé<-\.lacapi. ali a c1dild< dt Slú Luu:tMA, a fim dt pan1<~rar 
do ~rcu•amcnto F• P•;qu.-a c lde"uficaçlo do Tr)panosoma CruZ}. 
~em c\nu' pa11 Lo\CENIAP 

Mac~~pt. 2fi de outubro dt 2005 

Elt.a~S1l>a 
DlrtfGrl Prtsidcnlt: 

PORTARIA N.0 14712001i-LACEN 

,._ DIRETOR.\ PRESIDENTE DO LABORATÓRIO 
CEl\TRAl DE SA(IOf. rúBLIC' \. no wo das 11nbu1~ qu< lhe 
confcn: a Lt1 n • 0331. de 16 ()197 to Decrttu n • OOH, de OI. OI 01, 
C'OOSidc:nancJu que CM.\11 do OfiCIO • n• 
IJ2~00YOSEIJfL'NASM'ORE-AP. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR 1 1<1\>ldora i'f.RIIJ)A DA Sli.VA 
ROORIC.llES. tccruoo de labotatOuo. para. no ptriodo de .11 de 
outubro o OI dt nU\<mbn> dll an~ ""' """"· se deslocar da sede de 
<ull$ ahvl<bdos·Macapi att a itea lndlgena do O.,poquc. • fim de 
rea!Í211 eolela de culto"• para susr<''LI de <I'Qucluch<. sem <lnus ~ra 
LACEN!AP 

Macapi. 26 dt otnubro de 200~ 

GL 
Ora. Elza Lopes da S1l>~ 

Olrtton rrHidute 

t .RRA IA 

Na Pottana n • 1451200~LACEN. de 25 10 2005 
pubflcada no Diário Oficial do Estado n• 3630 de 26 10 2005, 

Ondesel6: 
NILCt:A PICANÇD FURTADO Chefe da 
TesouranallACEN .. 

Leia-se: 
JORGE DO SOCORRO FERREEIRA BAIA. 
Chefe do SOIVIÇO de Controle de Qualidade 
llnlerlaboratonal 

Hemoap 

Macapa. 27 de outubro de 2005 

(k 
Elza Lopes da S1lva 

nJ,_.'"'" P,.....rtirf.anh• 

João Ricardo Silva Almeida 

O OIRETOQ PRESIDENTE DO INSTilVTO OE 
HEMATOLO&IA E HEMOTeRAPIA DO AMAPÁ·HEMOAP. no 
uso daJ ambuiçil'u que h são conforlda$ pelo Dca-eto n°. 
4!161 de 04 de outubro de 2005, art. 33, tnc;so Xl do 

Oea-cto Es1adt.al n°. ~ .519 de 09 de dezetmro de 1997, que 
aprovou o Esto1uto do Inrtituto de Hcmotologoa c 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Aut«>iZOI' o daloas-.to do I&"Vidora, Morlntc Cdrwh 
do Sflwo, oMclicls do seded8- atribu1çil'u Mocop!IAP, até 
a cidf:dc de Beláa/PA, COIII O objetiVO d8 p<rhcipar de aubs 
de Especializaçclo 1111 MadicirG do Trabalho, no pcrfodo de 28 
a 3U0.05,-8nu:s prro o Estado. 

Mocopd~25deouflb-o~dc~. 

Dr" ãii'Oo A 
Dii'C1or idento do H P. 

O DIRETOR PRESit>ENTE DO lNSlllUTO DE 
HEIMTOLO&IA E HEMOTBIAPIA DO AMAPÁ-HEMOAP.no 
uso das atribulçlJC.S quc h são conforlda$ pelo Dea-eto ri'. 
-4561 de 04 de ou1ubro de 2005, crt. 33, InalO XI do 
Decreto Estcduol n•. !1.519 de 09 de dc.zcnêro de 1997, que 
aprovou o Estatuto de InrtiMo de Hematologia c 
HemolcropiO. 

Ruolw: 

Autori%111' o dcsloaunarto do SCNJdora, l..&oftlca Moltt-'ro 
Barboto, Chefe do Serviço de AdrninlstNçao 6erol, da sede 
de suas otribuoçats ~AP.at.! os Munidpios de Laranjal 
do Jari, nos ditls n e 28l0.05 e Amapó c Colçocnc, nos dias 
OI c 02JID5, com o objotivo de realizar o lt.anto<Mnto 
potru~uol daJ Agblc101 TI'CII1SfUSI0110iS dos referidos 
Mtm~dpios. 

Moalpó,~ouflb-o de 2005. 
r 

' . . 
Dr".J S. ·- -.~:tt 

O DIRETOR PRESIJ)ENTl: DO lNSTITVTO DE 
HEMATOL06IA E HEMOTBIAPIA DO AIMPÁ-HEMOAP. no 
uso das otribiuçil'u que lhe são conforldas pelo l>eucto n•. 
4561 de 04 de ou!ubro de 2005, art. 33, Inciso XI do 
Decreto &tadutll n• 5.519 de 09 de deze110bro de 1997, que 
aprovou o Estatuto do IMt1Mo de HciiiCitologiO e 
Hcrnotcropo. 

Autorlmr o dcslocomento do serllidoro, Ntlma M&.aqulta de 
FreitAS, Chefe do Serviço do EN!no e Pcs'IU'sa. do sede de 
suos otribuiçats até cs cldodc$ de Silo Paulo/SP e Rlo de 
Joneii'OIRJ, com o objetivo de p:rtlcopor de reuniCies para 
d!Sars& dos Projetos do BIOlogia Molecular- para HIV. HBV, 
HCV c Hlt V, COII\ o rcprcscntalltc do ll'dtiM de Rcchcrchc 
potr la DéVIIIoppcmcnt!Frarça e portic~o no C4ri'TCSSO 
Bros1lrll'o de Hcmotologoa e Hcmotcrop10, no pcrfodo de 
30.10.05 c 10.11.05. 

lapen 

Odanete das Neves Duarte Biondl 

I'ORTAIU4 N" 0150-GAIJ/ WEN 

A Dlre~>:n.fnsodonte do lnlllllltD de ~ 
P<nitonclán• do Estado do Amapá, no uso das alnbuf9Õa que 
lhe sJo conflr'ldas pelo dea«o rf' 0698/04, e com fWcro no 
Qp\4 do lfii90 167 da loi ~ •• teor das }Uitlllalt!vu 
apresentadas, 

RESOlVE: 

Pr01rogar por 60 dias, • contar de 02 de no.emóto do 
MO em curw, o P'UO paR 1 condusio doo lnlbllhoo da 
ComS&io <:OnSttuide peja PorUno rf' 0238/0S-<iA81/COI'EN 
~cada no o.árlo OfiCial do Est.so n4 3595, cir~ 
02/09/05. 
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PORDRIA N" 0151/0~/IAP!N 

" [J-111! do .-. de Admlnlsnçio 
Penitonc:IÓN do Esttclo dO Mia!>'. 110 - dai llrlbui!Des q.
lhe llo CIOf'lorldl5 pelo tloaeiD rf' 0698,'04, e axn fúao no 
""P'J' do artigo 167 da lei 006Cil93 e o teor cloo ~ .-.-. 

RESOlVE: 

ProrTogor por 60 ..... Cl)rDr de 02"tte l'll>l'tll1bro do 
ono om CII"'I, o pnozo ~ • condusio da. tr.belta de 
CorrisÃo corGitulda pela l'lmlll rf' 0237/05-GMI/IAPfN, 
publ1c.ado no Oiírlb Oficial do IStado rfO 3595, draUçio 
02/09/05. 

Macllpá, 21 de outubro de 2005. 

~.,;.~~ 
DõretDn·.........._ do IAP!N/AP 

IPEM 
Alcir Mary Sampaio 

POfUARIA N" 014 DE 20 DE OUTUBRO DE 2005. 

O DIRETOR DO INSTrT\JlO DE PESOS E MEDIDAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no UIO da compeltncia que lha 
euorga o artigo 3" da l.eo 0048192 e lendo em virà n 
atnbuiç6es legais que ht do conferidas pelo Decreto ~ 
423Sli2003 - GEA e Porta no ~ 080 12003 -INMETRO e, 

Considerando o que eQbelece a Lei Fedenll n• 
10 520 de 17 de julho de 2002, RESOLVE: 

M 1' Designar o 8eiVidor Jo~ de RJbomu da Silva 
e Silva. Agente ~ do Quadro de P-1 
Permaflente do Ex - T emt6rio Federal do .Amapã, owpante do 
cargo de Presidente da C<mssao Permanente do Llciaçlo. 
para exercer I fWlÇ6o de PREOOEitO deste IPEM - AP, 
pera o cutnpf1rrMrio de IIWldllo de 1 (um) 8110, a corUr de 25 
de outubro de 2005, nos termoa do wt. 3", ll'laso rv. da Lei 
Fedenll n• 1 O 520 de 17 de Julho de 2002. 

M 2" Esta Portaria enlteri em vigor 111 data de sua 
publlceçlo. 

PORTARIA N" 15 DE 2t DE Ol1TUBRO DE 2001. 

O DIRETOR 00 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no U10 da competerda que ht 
IIUiorga o ertlgo 3" da Lei 0048192 e lerdo em -.ista aa 
atnbulçóes legaos que lhe s6o conferides pelo Oecttto n• 
423912003- GEA e Porbnl n' 000 12003 -INMETRO e, 

Corlaldennclo o que eslabeleçe a Lei federal n• 
10.520 de 11 de~ de 2002, RESOLVE: 

Art. 1• Designar OI SIIMCiono5 Ecnllson Cten.ntino 
do SIIVII, AdmlniSinldoo, Esther Moten MCQ!s, .AQem 
Adrrunistralivo, Ana Crfstlna de Je- Sena Contadora 1 
Mula Ramos Dias, lodOS Fl.llC:ioMrloe PúbliCO& EâdiMI, 
para integrarem, cumulalivamenle, 1 EQUIPE DE APÓitO DI! 
PREGAO deste lPEM - AP. para o a.rnprrnen1o do mandllo 
de 1 (um) Mo, a contar de 25 de OI.Cubro de 2005, nos lermos 
do art. 3', § 1', inc:IIO IV, da Lei Fedni rf' 10 520 de 17 da 
jUlho de 2002. 

Art. 2" Esta Portaria enlr*' em VIgor 111 data de -
publicaçlo. 

RDM 

06 ciência,~- e CIM!lfli'O ... 

Macapá~-A~P, 25de :7 de2005 

Ale IR MAR SAMPAIO 
orGe do IPEM 

Cc:~los Luiz Pereira Marques 

P. (n') 028/0S- RDI'tf 

O GERF~Tt DA RÁDIO DIFUSORA 
DE MACAPÁ, no uso de: suas atribuições conferidas pelo 
Oecmo n• 3438 de 27 de Dezembro 2004 e, lendo em vista o 
que consta no teor do Memu. n• 091105 • UNUOR-RDM. 



Macapá, 28.1 0.2005 

RESOLVE: 

Art. I'· Designar o servidor RAIMUNDO LIMA 
JUNIOR - REPORTER • Contrato Administra ti •·o do 
Estado, parn viaj>r até a cidade de Bcl~m. a fim de fazer 
reportagem do jogo pelo CampeontUo Brasileiro da Scric A. 
entre Paysandu x Conrinthias no dia 27 de Outubro de 2005. 
sendo que a s:>lda será no dia 26/10/05 c a chagada dia 
27/10/05 eni Macapá. 

Art. 2' • Esta Portaria entrará em vigor na data do 
sua publ icaçao, re,·ogadas as disposições em contrário. 

Art. 3' • De-se ciênda. cumpra·sc o publique-se. 

Macapá·Ap, 26 de outubro de 2005. 

P. (n") 029/0S • ROM 

0 GERENTE DA R.\DIO DIFI:SORA 
DE MACAPÁ, no uso de suas atribuições conferida.• pelo 
E>ccrcto n• 3438 de 27 de Dezembro 2004 e, tendo crn vista o 
que consta no teor do Mcmo. n• 091/05 · UNIJOR-RDM. 

RESOLVE: 

Art.l' ~ignar o servidor MANOF.L 
FRANCISCO DAUEIRO ALFAIA FILHO 
PRESIDENTE DA CPL - para viajar até a cidade de Belém, 
a fim de coordenar a equipe para o jogo do Campeonato 
Bra.•ilciro da Scric A, entre Paysandu x Corinthinns no dia 27 
de Outubro de 2005, sendo que a saida será no dia 26/10/05 c 
a chagada dia 27110/05 c1n Maca pá 

An. ?' · Esta Portaria cntrarà em vigor na data cJ~ 
sua publicaç:lo. rcvogad.-.s as disposições om contrário. 

An. 3' · Dê-se ciência, cumpra-se c publique-se. 

Macapá-Ap, 26 de oulubr~ de 2005. 

C arlos Lu 
Gerente da Rád 

IEPA 
e; lli -

Antôn io Carlos da Silva Farias 

PORT A R I A N • 0280/:lOOS-GAB/ IEPA 

== 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
p;,.quisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá. · 
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
n• 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n • 0699. de 
28 de junho de 2002, Decreto n• 0783, de 06 de abril de 2004 
c tendo em vista o teor do Memo n• 17/05-
DAT/CPMPN/IEPA, de 04 de outubro de 2005. 

RESOLVE: 
Art. I'. Homologar o deslocamento da servidora, ANA 

PAULA PEREIRA DUARTE, Chefe da Unidade de 
Análises Clinicas/DAT/CPMPN, Código FGS-1 , para viajar 
da sede de suas atribuições em Macapi, até o Rio de Janeiro, 
com objetivo de participar do VI Fórum Estadual de Plantas 
Medicinais, no período de 18 a 22/10/2005 . 

Art.2 Dê- se Cienc· . ublique:-sc e Cumpra-se. 

MataH~k:~ 
NIOCARLOSDASILVAFA IAS 

nlretnr- Pre.stdeoto 

Sociedades de Economia Mista 

Caesa 
Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 

(DIÀRIO OFICIAL) 

AMAPA·CAESA, com sede na Av. Emestlno Borges n.o 222-
Centro, Macapá-AP, CEP 68.908-010, Inscrita no CNPJ sob o no 
05.976.311/0~0l·04, lnscriçao Estadual no 03.008.674·0, 
através do Nucfeo de Ucltacão e Contratos, torna público por 
Intermédio da Comissão Permanente de UçJta~o. com base no 
Art. 64, § 2° c, de conrormidade com a Lei no 8.666/ 93 e suas 
alterações, que realizará llcltatao na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, tipo "Menor Preço•, às 09:00 horas do dta 28 
de novembro de 2,oos, para o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE _PRODUTOS QU1~11COS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 
POTAVEL, para fornedmento com C!'trega parcelada, destinados 
aos sistemas de Abastedmento de Agua da CAESA, no Municiplo 
de t.1acapá, Santana e Interior do Ama oá, conforme 
espectncaçao abaixo: , 

1.800.000 (kg) AGENTE COAGULANTE FÉRRJCO 
ALUmNOSO; 

360.000 (Kg) CAL HIDRATAOA; 
78.000 (Kg) OICLORO ISOCIANURATO DE SÓDIO· 
42.000 (Kg) FLUOSSILICATO OE SÓDIO· • 

2.400 (Kg) POUMERO NÃO IÔNICO· • 
180.000 (Kg) CLORO GÁS (envasad~ em cilindros 

de 50, 68 e 900 kg) 
O edital e demais elementos necessários poderao 

ser obtidos no citado endereço, nos horários de 08:30 às 1 t:JO 
c das 14:30 .is 17:30 haras, dias úteis, na sala do Núcleo de 
Licitação e Contratos da CAESA, após a efetvação do deposito 
em nome da CAESA, no valor de R$ 200,00 {duzentos ~ais), 
Junto ao Banco do Brasil S/A, Agencia 3575-0, C/C-12.033-2. 
outras Informações poderao ser obtidas pelo fone/fax 
(Oxx960ll1l· 7233/7292. 

Macapá-AP, 26 de outubro de 2005. 

José A ~ A I J!farros 
. Pres:ldcntA P.m"J~e~Í~u CAESA 

J Fundações Estaduais 

Fundecap 
Manoel Bispo Corrêa 

PORTARIA N''078/200S - FUNDECAP 

O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DE CULTURA DO AMAPÁ- FUNDECAP, usando dllS 
atribui~õcs que lhe sl!o conferidas pelo Art. 12", Indsd ID, 
anexo I, c Art. 57', Inciso lU, uncxa JI, do Decreto n' 4.996, 
de 05 de setembro de 199;t. 

Alierndo pelo Anexo XXXni da Lei n• 0318, de 23 
Je dezembro de 1996, pubtica.Jo no I).O.E: n• 1469, de 
23.12.% . 

R E SOLVE: 

1'- Conceder Adiantamento a Título Suprimento de 
fw1dos em nome do servidor CARLOS EDUAIU>O DIAS E 
SU.. V A, Chefe do Núcleo de Ptancjruncnto/NI', nos lermos 
do Item 111, parágrafo imico du Artigo 2'. da Lei n• 0011, de 
12 de maio de 1992, no valor de RS 3.000,00 (frês mil 
reais). 

2" • O adiantamenlo concedido dever'~ ser <tplicado 
no prazo móximo de 30 (trinta) dias. a .:ontar da data do 
recebimento. 

3" • A rcti:rida d>!.'J>C.<n deverá ser t:tnpcnhada na 
Fonte de Rccum>s - 001, Progrturu1 de Traballto 
U. 122.0001.2001, Projeto MS.A. Manute;:nção de Serviços 
Administmtivos. Elemento de despesa 33.90.30 · Compra de 
Malerinl de Con:rumo, no valor de R$ 1.500,00 (llurn mil e 
quinhentos reais), Elemento de d~-spesa · 33.90.39 • 
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica no valor de R$ 
600,00 (Seiscentos reais), Elemento de despesa 33.90.36 • 
Serviços de Terceiros l'cssoa Fisicu no valor de R$ 900,00 
(Novcccnlos _reais). 

4' • O respons.ivel pelo adiantamento dcve.-J 
apresentar prc~iação rlc contas, devidamente homologada pelo 
titular do <'lrgi!o, no prazo mâximo de lO (dez) dias, contados 
do ténnino do prllZO da aplicação, dctem1inado no item 2', 
dcsla Portaria. 

O.::~se ciência, registre. se c publiquc~!\c 

Ml•ca~!?o;C.:"'f"o ~ 2005. 

MMÍ~L msió'~~A 
Diretor-Presidente d1 fUNDECAP 

I Empresa Pública de Direito Privado I 

AFAP 
Ana Maria de Paula Pinheiro Barcessat 

POR T A R I A N'07212005 -AFAP 

A o~etora Presldenta da Agência de Fomento do Amap;l SIA 

- AFAP, usando daa atribuições que lhe são cooreriaas por 

meio do Decreto n• 128412004, de 25 de maio de 2004 e lendo 

em vista o Estatuto da Empresa. 
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RESOLVE: 

Designar o Sr. BARTOLOMEU SIQUEIRA DE ARAÚJO -

Dlrelor Admlnistratlvo Financeiro em exerclcio, para exercer, 

cumulali'iamenle e em Sllbatiluiçao, o cargo de Diretor 

Presidente da Agl!nc:ia de Fomento do Amapá S/A - AFAP, 

durante a ausência de sua lilular, no pcriodo de 1 o e 14 de 

outubro de 2005. 

Regislre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Macapá-AP, 07 de Outubro de 2005 
A-v......Af?~.,..,)' 
I :<lná'Páiíl;o Barcessat 

Direlora Presidcnta 

PORTA R I A N' 073/2005 • AFAP 

A Olretora Presldenta da Agência de Fomento do Amapá S/A -

AFAP. IIAAndo das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Dccrelo n• 1284. de 25 de maio de 2004 e lendo em visla o 

E6laMo da Empresa. 

RESOLVE: 

Autorizar a Sra. ANGELA CRISnNA FRE/RES NEGREIROS 

- Gerente Administrativa e Financeira, interina, a assinar 

cheques administrativos desta Agencia de Fomento do Amapá 

SIA - AFAP, no pcriodo de tO a t4 de outubro de 2005. em 

coníunlo com o Sr. Bartolomeu Siqueira de Araúp. 

Reglslr~. Publique-se. Cumpra-se. 

Macapá-AP, 07 de outubro de 2005. 

IJA~ . .J.Lvf?,4.t/ J Anã Páúfá"11ãicessat 
Diretora Presidenta 

PORTA R I A N' 074/2005- AFAP 

O Diretor Presidente em exercicio da Agência de Fomento do 

Amapá S/A - AFAP, usando das allibuições que lhe são 

confer1das pela Portaria n' 07212005, de 07 de Outubro de 

2005. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de ANA MARIA DE PAULA 

PINHEIRO BARCESSAT. Diretora Prestdenta desta Agência. 

ate a cidade de Recire/PE, no perlodo de 10 a 14 de outubro 

P O R TA R I A N' 077/2005- AFAP 

O Diretor Presidente em exercício da Agencia de 
Fomento do Amapá S/A - AFAP. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n• 
07212005, de 07 de Oulubro de 20D5 e 07512005, de 17 
de outubro de 2005. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento_ a serviço, de JOSE DO 
CARMO NASCIMENTO - Assessor Jurídico desta 
Agéncia de Fomento do Amapá S/A - AP. até o 
Municfpio de Laranjal do Jari no perl 24 6 de 
outubro de 2005. 

Macapâ·AP, 21 de Outubro de 2 

Bartolomeu Slque 
Diretor President e 

(PoDER LEGISLATIVO) 

Tribunal de Contas do Estado 
Cons. José Júlio de Miranda Coelho 

E:anto d3 Aa & t S6• S~o Ordi~ te.lfiu& oo dia vinte e um 
&.: setembro de dois mil e ci~o. 

ÁJ. no\'e hor.u e ·trinta mimrtm:, pr~es os scn.hon-s 
Con,.lhdros Jost Juti<> de Minnd> C~demc); U>il 
Fomoond<> Pi"'o C...cia; M..-.1 Anlôoio Di.at(l' Více-Pr.otid«!le): 
Rcgjldo Wanderley S..tomio c o repr<J<ntanl< do MioistCrio Público 
junto aQ TCE. Procurador Jair Jcm ti< Gouvta Quintas. Constatado 
••quorom .. pua dttiber:tç~ foi aprovtub ptlos COO!tel'heitM. a Au 
da ISS' S.:ss!o OrdinAria. PAUTA DE APREUAÇÃO I 
llOMOLOGAÇÃO. Rci;uoria: Cccu'. ~tanoel Antõnio Dias. ~ 
em blo..-o oara os itens OI • 03. I\ PROC~SO N".00356612003·TCE. 



Maca á, 28.10.2005 

() 

ASSUN'TO- Rqilúo de ~ PROCEDtNCIA; fundlçlo 
M-P' Previdla<:iii-MACAI'AI'RE\" JNTERESS,>J)(}-. 8r. M.mod 
da Sij\'a. 2) PROCESSO N'.OOS224120CU-TCE. ASSUNTO: Rqjslr'o 
de ~ PkOCEI>DiCIA: F~ Macop6 Previclhcia· 
MACAPAI'REV INTERESSADO St Uud<miro RainatDdo elo 
i\tt>oW. 3) PROCESSO N"OOII.wlOOl-TCE. ASSlTNTO- ReJii*o 
do AJ>OtCiaod<lriL PR<X'.EDDlCIA fuJK!o~ Mooap.l ProVId~tia· 
MACAPAPREV. INH.llt.SSAI)(): 8<. "->oco Chops Vicn. 
~ DO ll.f.NÁIUQ: !'.lo rep.bo das rcfmdas 
~a . ..YaQ <lll..liiJg J'OA.QI h<ns_IM,.t_~. 4) I'KOCESSO 
l'i'001391~TCE. ASSUNTO: Rea>llrO de Pen.<Jo. 
PllOCEDOCIA: Fundaçio Mo<0~ Pm•cléntia·MACAP Al'REV 
INTERESShDOS: Sr' Claricc Ra..- do Caola, SI'. 11m UXP do 
C.... Am•lll; S<'. Vtn Uocio do Coota "'-RR S) PROCESSO 
N'.00399612004-TCE. ASSl:NTO: RepU<> de Pmslo. 
PROCW~NCIA: l'~tndaçlo MOQjtl Prevulênaa-MACAPAPREV. 
IN'lUESSADOS: SI' RaiDiuodo do Silva Salc-do; SI'. Vancua da 
Siln Salp<lo; Sr'. Anchza da Silva Salpdo; Sr'. SCQ)'I do Sdva 
s.Jgado. ID;,CIMO DO PLI!N...ÁJUQ: !'.lo repilO, elas referidas 
r.-.. Relataria: Ccns' Re&ilclo Wll>d«<oy SalomJo 6) 
PROCESSO N" OOlJS61'200S. TCE. ASSUNTO. Rqistm de 
Apooeouclona PROCEl>tNCIA Minllllrio Publico. 
Jl>'TERESSADO Sr Edimilson Farias IAotllaro .!!ID.a!Q...»> 
PLJ!NÁRJO;P.Io r<g>s~ro da t<f<nda Apoomtaclorio. 1) PROCESSO 
N' 002362JlOOS.TCE. ASSllNTO R<&J'Uo de Apoo<lll.ooriL 
I'IWCEI>tNciA. M.,..éno Pubboo n.'TF.RESSADO. Sr. Ctbo 
""'-• Fr...., lúN<><. pJÇJS.lO DO PU'.NÁJU!h,Pclo _..,.,da 
rtfcrida Apounlodona. REGISTRO DE CONTRA TOS E 
COI•iVti'iiOS. Relataria Cons> Manoel An16oio Diu..Yru.-.rm 
~1, I) PROCESSO l'i' 00417lll003-TCE. 
ASSliJio'TClt R<SI"'I elo COOIIal4 D' OllllOOJ. TJAPIE"'f"- FBl· 
Ecpripomc!lla. e Aca.sl>noo pono <><1110rio !Jda PR~EDt.\CIA: 
Tn'bunal de Justiça elo Etuelo elo Amar-'- RESPONSAVEL. DES. 
Carmo Anlónio de Souza. 9) PII.OCESSO N' 00:!()8812003-TCE. 
ASSL1(1'(); RegiJUo do Codnto n' 0641l003-TlAP/Emp'esa 
POI!>'TER-sa-~ de v • .,u... .. • Stp~ruça 1.111o • ..... 1'. r. r • 
•• t..,..,. Aditi-. PROCEDDlciA Tnbunal de Justiça do lsu.do 
elo Amop'. RE.SPONSÁ VEJS: DES. Mlrio Glltlyev de Qlleiroz o 
Edo-.lo Mona RD<it- do S<1UZ1. 10) PROCESSO N' 
OOH'T.IJ2004.TCE. ASSlJNTO' Rept~ro do Conii>IO n' OS212004-
TJ .. ,I"t:.opr ... Bit Sbop I~ Com&c:õo, Expar1oçk e 
lmpotUilo i.ldL PROCF.OID\Clt.; Tribunal de Jllltíça do E.sado do 
Ama~ RESPONSA VEL: DES Edinardo M•na Rodrii!"<J de Souu 
11) PROCESSO N" 00372912004 TCE. ASSlNTO: RoaiJtro do 
Contnolo n' ()431~ TJAI'tEmpr<U TdcmaT Nane l.clle SIA 
PROCEOID\ClA: TN>uDal ele Jwloça do Eouelo elo Amapi. 
R!::SI'ONS.~ l'EL: DES. Edinardo Maria Rocinl!"cs de SOilta 
JlEOMO 00 PL[NÁIUQiPdo rtgulnt dco rel'cncloo c:<nnl.._ 
Voto em }>loco 00 01 n.oa 12 1 1:4 12) PllOCESSO N' 
CJO.IOCIJ12004-TCE. ASSUNTO: R<ai>lto do Conlt'IIO a• 053.'2004· 
TJAP/Emp'oaa PRODAM-I'rocnsanomlo de Diodos do i\mllpoll.JdL 
PROCEDID\CIA: Tóbuoal de Julliça do ESbclo do ,\ma~ 
RESPONSÁVEL DES Edinardo M.,.,. Rodrig~~<J de SOilZL 13) 
PROCESSO N" 0002D4t:IOOS. TCF. 1\.'l.~lJNTO R<s>Sb'o do Codnto 
rt' OOMOO,.()AB CIVIUJ.II..S Sidóoto-Mt:. l'ROCEDtNCIA 
Gabu\d< Civil do OEA RESPONSÁVEL: Sr. i.llls do Cooceiç1o 
l'o:r<ota 0u<s da Ccoll&. 141 PROCESSO N' 0018S61700S.TCti.: 
~SSlíNTQ- Ref}llto do Com-ato n' OIOi200S.TJA.PIEmprN 
.\rllara A&lno:ia do Vlall'f'S o r .. ...,., Lido PR~FD~CIA 
Tn'ltunal de Juobça do Eludo do i\mapi.. RESPONSt\VEL: DES 
Rain'AU>do Noao~o FO<It<C* Voleo. D!!.CisJ.o DO PLF.NÁRIO:Pclo 
t<pt~ro <1oo rel'<ridot .~ rAIITA Dll JULGAMENTO. 
IW>ton.a. CClllS'. Regilclo Wllldoricy Saloo>Jo 15) PROCLSSO N' 
0012-41'1991-TCE. ASSUNT(), Prcstaçto do Contas da l'refertura 
Municipol de F~ira Oomts, ref«cn1c oo exerclcio 6oaoceiro de 
1997 RESPONSÁVEL: Sr \\~ad!lfw S~vs fllrl.ldo..IlEOSÃQ..DQ 
PLWÁJUO,;P.Io jlllpmCilo dao C>011U1 C<>OK' R"'II'I•C1 com 
l!eualvL 16) PROC~SSO t..~ 00264711004-TCf. ASSUNTO 
.o\ndilona rcolizado "" S.,.,..... de Eawlo de Plauejamm<>
SEPI..AN, rtf«m< ao eiCti'Ciclo ele 2003 RF.SPONSÁVEL: St Jocl 
li"'P'ara Rodri-. m;QSÃ9 Q0 n.El'!ÁRlOiPelo Julpmeato 
das oocu• como Rqprt.ru PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CAIXAS ESCOLARES E OUTitOS. ~o em 111.- pon OU!<Dt 
J.LLlLRellloria; Cona'. Lllol Fc:mando P,,..o Oat<~L 11) 
PROCESSO 1\' 000993 2003-TCE. ASSllNTO'. Pr..u~ de c .... , 
do Convtmo n' OUI/!17-Socmana de f.otado de Educ:açto
SEEDC.o .. Eacolar ............... RESPONSÁVEL: SI' Claudde 
Sil''> de Ara6jo 11) PROCESSO ~ .. 0010011'200J·KE. ASSlNm: 
l'ra<uçlo de Conw do Coovlnio ri' 1296.'98- 8e<t<Wio de Etudo de 
~SEED:('..,.. Eoo<>1.v Um.lo elo Cuntâ. JU.SI'ONSÁVEL 
Sr. Gilvaa 1\h>ea de Uma. 19) PROCESSO J<. .. 001033 '200.1-TCE. 
ASSU'o 'TO Pr~ de Cot!Ua do Convbúo n• I S8li99- Secr<laria 
de Eudo de Edueaç~<>-SEE~.. l:.<collf Buc Atroa. 
RESPONSÁ V ti.: Sr Anlón10 Carloa Boma l.obolo lO) PROCESSO 
N" 0010111200}. TCE. ASSU1'iTO: l'resLoçlo de COCIIU do Coavélio 
o' IIJV91-.s..a<UIIa de - <k EdueaçAo-SEEOICao:a f)scul.,. 

Alep do AriiP""· RESPONSÁVEL: SI' Vanci Machado 
Mendonço. 21) PROCF.SSO N" 003393'2003-TCE. ASSlr.>ITO. 
Prcsloçio de c ..... do Coo\-=o n' 1100.'97-Sta'daria de Eslado de 
~~EIDCaua E...w Antõato Briubo de SouZL 
RESPONSÁVEL: Sr'. JOI(Jiioa da Silva R.amot P«eon.~ 
00 PLENÁIUO;Pdo j\ll&am<n~o elaa conlu dco oc•wmioo julpdo< 
em ble100 c:omo Resu~ JUIIIorUI Coas' RWII.DO 
W ANDERI.EY SAJ.OMt«J. ZZJ l"tllCf:SSQ N" 003~ 1712003-TCE. 
ASSLl'ITO Prtsla~ de C.X..a elo c.ovm.o o' OIOilOOJ.Soael>rU 
de Etudo ela Plaacjomorlo e Cootdeoaçfoo Gctal· 
SEPI..AN1Anoàaçlo doo lulus Fedctait da I' Rcgii<>-NUFF.R 
RESPONSÁVEL: 8r' Sbirtcy PO'ea ll•tassd« DECISÃO DQ 
~P.Ioj~odu-CQIKIReJUiarea O.iteo•23 
a 26 da paubl, ele relolaria elo Cou' Aawaldo da Síl\'& Favacho, 
r oram cnnofondot pono pr6ocima Saalo OrdlniN, que aai rcolizaoda 
no m.!o de ourulro <k 200' p:lo l'h:oo<l.m.:, 
b dez hotu e cinco aür•ttou. 

PROCESSON' 
ASSUNTO 
ORJCEM 

TRIBUNAL PLENO 

OOJS6&'100l-Tcr/AP 

o OrdirW>lo do 
no dU 21 de 

REGISTRO DE APOSF.J<.'T AOORIA 
nJNDAÇÁO ~L\CAPA PREVJDti\C1A
MACAPAPREV 

(DIÁRIO OFICIAL) 

INTERJI.SSADO 1 !\IA NOEL DA SI LV A 
RELATOR : CONS. l\IANOEL Af'(I'ÓNlO DlAS 

DECISÁO N' 02711005 00 TJUBUNAL DE CONTAR DO 
~'T ADO 00 AMAPÁ. 

O TIUBI.JNAL DE COliT AS DO ESTADO DO 
AMAPA. com fulcro oo ioaao IV. do art. 112 da CODOIJtuJçlo do 
Ealodo do AINI>&. el< o art. 611, 11 do Lei ~lc- .. 0010, de 
20 de adernbro de 1995 e, acolhendo V oco do Comelh<om Relator, i 
unanimidade doo prcscntea, D&:Jl)E, - kmoa. do ..Up 26, 
lnd!o v, ...... ·~·"" la o ... ,-... r •• 0010195 ele ontco 38 
do Rqlmctolo !Dwmo dato ~.,tg.o TriluJUI de Coat.v, p:lo 
Redotn> da Apoo<nladona em liovor dt 1\tANOEL DA SILVA, 
oc:upantc do Cargu de Agente de Stjlllrança. ClaS!e "D", Ref..-~naa 
ll, do QuaB-o de Funooonários Nbhcos F..a.tut4noo do Municlpio de 
\lacaP' 

PROCF.~SO ri• 
ASSUNTO 
OIUCP.\f 

INTERESSADO 
RELATOR 

nros.i.o~· 

: 105214/lto:J TCI!JAP 
: RF.GlSTRO DE APOSE!'ilAOORJA 
1 Tlll'IDAÇÁO MACA PÁ PREVIDf.N<lA 
~1ACAPAPRF.V 

: LAIIDF.MIRO RAJMUNDO 00 AMARAL 
' (.'()NS. MA.-.of.L ANTÔNIO DIAS 

01N2005 OOTRJBUNAI. OF. ("()~'TAS DO 
ESTADO DO Al\IAP Á. 

O TllllllJNi\L Dt CONTAS DO ESTADO DO 
AMAI' A. com fulcro no '"'''"" IV, do 11t. 112 da Comtitwçl.> do 
F&l2do do Alnap4. e/c o art. 68. 11 da Lei Complem<alat n' 0010, de 
:o de urtmbro de 19'11e, •oolll<odo V a~ o o!o Conxlheiro Relator, à 
utWUONdad< doo .,........._.., DP.cJDE, - wn.. •• ..Up 16, 
-v, olltat• -~-. IAl c-·-ncor •• 0010195 de ll1lro 31 
do Rq:'->to lntttDO date Esr~IJIO 1 nbunal do Canta.•. pelo 
~~~~~ru da Af>O'CIIUdona em liavor de LAUDEMlRO 
RAIMUNDO 00 .4~.41i!,U., ~ do. CMp de AI!<"'• de 
Vigjlincia, CIUJC "B", l'ivd 07, do QuaG-o de Pesaoal Ef<ltvo do 
Muniaipin do M ... pa. 

PROCESSON" 
ASSU!\'TO 
ORIGEM 

u..-rE.RJ::.SSADO 
RF.l..\TOR 

DI!CISÀOJ<.~ 

~ .. ci!ncia, aoóraAo de onaem 

: 0011-44/lOOI-TO'JA P 
: RF.GISTRO Dt APOSENTADORIA 
: PUNDACÁO MACAPÁ PREVIDAN<.'IA

\tACAPAPRE\' 
:FRANCISCO CIJAGAl> Vlt:IKA 
:CO.\~ MAJ\'OF.r. M•TÓNIO DlAS 

029fl005 DO TRJBIINAL DE C'ONT AS DO 
l!lt'T.\00 DO A;~UPÁ. 

O TRIDtiN.U. DE C'ON'f.IIS 00 F.ST /\DO DO 
,\MAPA. com fulcro no ÍD<:I'IO IV. de art. 112 da CorlJI .. oo;~u .Jo 
Eltado do AtMpL ele o art 68. 11 do Let Complemm. n' 0010, de 
20 do o.:to:m'" de 19'1) e, aoolh..-ndo "ioto elo Curu<lhciro Rclolor, • 
unarunudade doo pr.-..o, DECIDE. - ttnooo 4o llltfp 26. 
lac:loo V, ..U... vb" da Lá Cotnplt.,nt.or a' 001~ de ortlco 31 
4o Rtdmf••• lnl<noo de1k EsrtBJO Trihunol ele Cont.aa, pelo 
I«ps&TO da ApoactUdona em Cavor de I'R.ANOS('() C11AGI\.'I 
VIEIRA. OCilp&nte dn C..&o 11< J.ott1rr» do Arunce, Clu• "B", 
Nívtl 12. do Quadro de Pessoal Hetovn do Muniofpio de Ma<Opó 

PROCESSON' 
\SSUNTO 
ORICEl\1 

RELATOR 

DECISÁON" 

: 001391/lQO.I. TC"I!IAP 
: REGISTRO Dt PE.'ISÁO 
: FUNDACÀO MACAPÁ PREVIDANCIA-

\fACAPAPRE\ 
: (.'LARICE RAMOS DA COSTA: 
ANA LÚCI.t DA OOST A AMI\RAL • 
\'l!.RA LÜ.1A DA C'OST A AMARAL 

: C'O"iS. MA!'IOEL Al'o'TÓNIO DIAS 

UJOI200500lRIBU:'OAI.. DI!C'OVTAS 00 
F.STAOO DO AMAPÁ. 

O TRJBl:'NAL DE CONT i\S 00 F.STADO DO 
AMAPA. """' fulcro no tnaoo IV, do art lll da Consllruoç.lo do 
E>tado do Atnapt. <i c o art 68, 11 da Lei C~emcnllr n' 00 I O, de 
lO de oetcmbro de 1995 e,acolbendo Vutn dn Coruelb<iro ReLator, • 
uomtmtdade dco praentes, DECIDE. _, ttnt10s do utlto 16. 
lnd!o V, lllau ···"" Ld a..,rr-ntar •" OOJMIS ele •rdto 31 
do Rt(bnntto lntrmo deste EiVéBJO Tn'bunal de Contao, polo 
R~n> de Pcn<l" em faY<tt de CLARJCE RAMOS DA <.'OST A, 
ANA 1.11CIA DA COSTA AMARAL t VERA l.iK1A DA 
COSTA AMARAl... ~do em d<corTtnaa da mct<tc de 
La1tdcmoro IWmunclo do ~ C.N<r>~ elo Qu.dro de Pc...,.,l 
l.nalJvo du Município de Macapá 

PROC'ESSON• 
AS.<;Uf'(I'O 
ORJC!M 

RELATOR 

DRCISÁON• 

Dl-u ainc:oa, ao <qio de onp:m. 

: OOJ99611004-T<'I!JAP 
1 REGISTRO Dt PENSÃO 
:FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA
MAI"APAPREV 

: RAJMUNDA DA SILVA SALGADO; 
VAJI!.SSA I>AliiLVA SALGADO: 
ANDREZA DASlLVASALGAOOt 
SORAYI\ DA SILVA ~ADO 

: rnNS. MANOE.L ANTÔNIO DIAS 

Ol\12AIO$ 00 'flUIUJNAL DE CO !'TI' AS DO 
ESTADO DO AMAI',\. 

01'1UBtJNAL DE CONTAS DO t:STADO DO 
MIJ\PA, com 1\t!QO no mci<n IV, do art. 112 do Con:•1tu•~ do 
Eotado do Atnapt. <ic o an 68. U da Lri Complcme11W n' 0010, de 
20 de ut<mbro de 1?95 e, IWib<ndo Voto do Comclb.:uo Rclalur. a 
wwumidadc dos .,-... DECIDE, - IHWW do ..Uco 16, 
lo1dao V. albtca v~• à IA/ O..plma- .,• tlflllo'9S .Jc uiJao J8 
do R~mmto lnlfntO d..._c E1V~8JO Tribunal de CooiU, rolo 
Redotn> de P<n>io tm C.Vor de RAJMUNOA DA SILVA 
SALGADO, VA.~F.<;SA DA SILVA !.ALGA DO, Al'iDRlZA DA 
SILVA SAJ.GADO t SORAYtl DA SR. VA SALGADO. concodtda 
em decotr~ncia da .-w de llltlll)' C.... Salgado, ex·son.idor do 
Mumoif"O de Macapi. p<rtcn .... c oo Qwd-o de P.....t altvo do 
Cimoro Municipal de Maca~ 

DC~se alncla. ao brJ,:lo óc C1riacm 

PROCESSO N' 
ASSU!'iTO 
PROCF.Ot.NCIA 

.RJI.SPONSÁ'VEL 
RELATOR 

DECISÁON' 

Pág. 25 

00417lilOID TCFJAP 
JlXGil>'TRO DE CONTRATO 
TIIIBIJNAL DEJUSTJCA DO ESTADO 
OOAMAPÁ. 

: Dl(l!Uf. CARMO ANTÔNIO DE SOUL\ 
: co.,·s. MA.,'OEL ANTÓNJO DI Ali. 

13212005 DO TRIBUNAL DE COJ'(J' AS DO 
J!ST ADO 00 AMAPÁ. 

O JJUDIJN.<IL.DE t'O.'fl AS DO ESTADO DO 
AMAPA. com fulau no .,.,.., VI, do ..._ 112 da CcJmlíluoçlo elo 
Estado do Amap4. ele o att. 61, m da Lei eo.,..l..._., tf 00 I O. de 
20 de utembro de 199' o. aoolloendo V oco do eon. .. lbeiro Relator, io 
unanimidade dos P'tt<mea. DI!CIDE, - u..- do ar1l!lo 6', 
IDdao n t 11• ú Rooolopo Nonaatin .- 017196-Tcr/AP. pelo 
a.,;n.. elo Comr..to n'02JI200J.TJAP 

PRQCES.<;ON' 
ASSI'NTO 
PROCED~NCIA 

0..'-ce áinc:oa, oo lqlo de on-

: 0050111/lOOJ-TCE/AP 
:REGlSTRODRCO~TKATO 
:TRIBUNAL DEJUl>'TIÇA 00 ESTADO 
DO AMAPÁ. 

'RESPONSÁVEL : DESE.\1. MÁRIO CIJnYt:V DF. QUFJROl 
t DESJO:M. P.mrti\RDO MA"'l-" ~CUES DE lK>UM 

RI!J..ATOR : CONS. MANOEL ANTÓ,..10 DIAS. 

DEt:ISÁON' 0)3(.!110! DO TRJBUNAL DE COJ'(J' tiS DO 
F.SI' ADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL OE CONTAS DO ESTADO DO 
AMA.I'A cum fulcro no onciro VI, do art. 112 da CONiituíçio> do 
!::atado do Amap4. ele o an. 68, UI do Lei C..,.,lcmt<úr rt'OOIO, de 
20 de &<lembro de 199S e, •colltmdo Voto do Comclheiro Rdalor, a 
unanimidade: dco Jlftl"..U.. DECIDE, - - tio 011111:'1 ,., 
btrioo 11 e f 1• ú ~ N,_• -rf 017~Tcr/AP, p:lo 
Reptru do COOirlto o' 0641l003-TJAP c seus 1'. 2', 3' e 4• termoa 
Dhv01. 

PROCESSON" 
ASSUNTO 
PROC.!!.Dt."iCCA 

JU:SPONSÁ VEL 

RELATOit 

DEI"ISÃON' 

: OOJ57312001-TCEIAP 
: REClSTRO DK C'ONTRATO 
: TIUBUNAI, DE JUSTIÇA DO El>'T AD0 

DO AMAPÁ. 
: DI'.SE.\t. .EDINARDO MAJUA RODRJGUE.~ 
'D'I'.I!O\YL'\ 
: <.'ONS. MAI'iOEL A.~TÓNJO DIAS. 

03412005 DO TRJBUNAI. DE CONTAS DO 
l!ltTADO DO A\t.4PÁ. 

O TRJBUNAL DF. CONTAS 00 ESTADO DO 
AMAPÁ, oom fulcro no inâso \,, do art 112 da C-ituiçio do 
ütado do Amapó. ele o 111. 68,111 da Lei Cor"'lc:rncrur tf 0010, de 
20 de xtcmbro de 1995 e, -lhendo V do elo C""""lharo Rdalnr, l 
..-imodode da. .,_.._ DEC1DI'., - w,_ •o lll'1lJio '"· 
lndso llt f l" •• 1\amaP., N...--ttwo -rf lle'I~TC"E/AP, pelo 
Rqlmo do Cunlfato o' OS212004-TJAP. 

PROC'Eli!IO N' 
.\SSUNTO 
PROCJ::DtNCIA 

RI!SPOSSÁ VEL 

RELATOR 

DltCISÁON' 

l.ll ... ciência. •• ordo de OI'IIIOtll 

: OOJ719fl001· TCI!JAP 
1 REGISTRO DF. CONTRATO 
: TRIBtiNAL DE JUSTIÇA DO lST ADO 

DO AMAPÁ. 
: DESEM.l!DI'IAROO ~IA:RJA KODRIGUF.S 
D«90fJZA 
1 C'ONS. MANOF.L A.~TÓNIO DIAS. 

OJS/l005 DO TRIBUNAL DK COSTAS DO 
ESfADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CO!'TI' M DO E.STADO DO 
AMAPA, onm fUlcro no II>CISo Vl, dn 111 112 do C<tDSltllloçSo do 
Estado do~ ele o .n. 61. m da Lei Corn!>icrnent.ar n' 0010. de 
20 de &<lembro de 1995 e, acolho:ndo Voto do C0111tlhcuo Reblor, i 
""""'miclad< doo prcaenl<s, DF.('JD[, - ft"""" do utlto 6", 
J.cbo 11< tI' ... Raolta!*> ·-- n'617~Tcr/AP, polo 
~Cbl,.. do Conrnto o' 043'2()().4. TJAP. 

PROCESSON' 
,\SSU!'TI'O 
PROCI!Df.NCIA 

1')0.,. ci~ aolqlo ele on&<m 

: 00400111004-TCI'./AP 
: REGISl'RO D'F. CO!> 'TRATO 
: TRJBUI'iAL DE JU!>'TIÇA 00 ~'T AI)() 

DO AMAPÁ. 
'RESPONSÁVV. : D!SEM. l:DINARDO MARIA RODRICJJJP.~ 

RELATOR 

D&.'ISÁON• 

D~SO\JZA 

: COl'IS. MA.'OEL ANTÔNIO DIAS. 

03612005 DO TRIBUNAL DE C'OVT AS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DO 
AMAPÀ. com 1\!lc:ro no 1ncoao VI, do art. 112 da Cooslituil'fo do 
Eltado do 1\tnaP'. ele o art. 6&. 111 da Lei CDftl>l<rntttar n' 0010, de 
lO de s<tcmhro de 19?S e, aoolhendo Valo do Conselheiro Rclalor. a 
unaoimldade doo ptMtnlea, DECIDE, - ..,,_ do lll1lJio ,., 
hodoo I • I I" ú R~k ~,_,., ~ W!M-TCFJAP, p:Jo 
Rtp.tru do Contrato o' OS312004-TJAP. 

06.se o~-1.&. •o ór&lo de orlFJU. 

PROCESSO N' : 00020411005-Tcr/AP. 
ASSUNTO :REGISTRO DE CONTRATO. 
PROCEDtNCIA :GABINETE CIVIL DO Gl!.A. 
RESPO:oiSÁVEL: LUIS DA CO'ICE.IÇÃO Pf.RFJRA CÓI!S DA 

COSTA; 
RE!.ATOn : CO.'IS. M.tNOIIL.'-"'TÓNJO DIAS. 

Df.(.1SÁON' tJ71l005 DO TRJ'BUNAL DE COJ'(J'AS DO 
1!:.\TADODO AMAPÁ. 

O TIU!lUNAL DE CONTAS DO ESTA.OO DO 
AMAPÁ. com tulcro oo mciso VI, do art. 112 do ~ do 
Estado elo Amapl, ele o 111. 68, m ela !.à ~ n' 0010. de 
20 de Nlfmhro de 1995 o,~ v.,.. do c-lhoiro Relator, i 
._miclado doo pr....a.., DEC1Dt:. - ,.,_ t1o ..Up 6', 
IIKtao l, 4• ~ Nonowin •' 017~ TCFJAP, pd.> ~cblft 
elo c..ntra&o o• 00512005.0Afi.'Crvn.. 

J)6...u. tÕiftC-1, ao 6rdo ck cwirPn,. 



Macapá, 28.10.2005 

PROCESSO N' 
ASSUNTO 
PROCEDtNCIA 

: 001856/2005-TCFJAP 
: REGISfRO DE C:ONTRATO 
: TRmUNAL DE JUSTIÇA DO F-~TADO 

DOAMAPÁ. . 

RESrONSÁ VEL: DE SEM. RAIMUNDO NO:-IATO FONSECA • 

Rl!:l.ATOR 

DECISÃON' 

VAl.ES 
: CONli MANOEL ANTÔNIO DIAS. 

03812005 DO TRIIlUNAL DE CO:-ITAS LJO 
l'.!.TADO DO AMAPA. 

O TRlBliNAL LlE CO:'IT AS 00 ESTADO 00 
AJo.{/\P~ com fulcro no inci~o VI, do Ml 112 d.1 Consriruiçio do 
F..sUdo do Am:tpi, r,;/ç o art. 68, lll da Lei Cornvlcm"-ntar n° 001 O. de 
20 de stlcmbro de l995 e;acoU1cndo Voto do Conselheiro Relator, 1 
unaninUd3de do~ prescnlcs, DECIDI-.:., oos tcmtos do arti::o 6•, 
lncbo I. d a IUsoluçJJo J''orundi~r'>l n • OIJ7l96--TCFJAP, pelo Regbtro 
dv Contrato n"010/200!i·TJAP. 

DC·sc ciincia. ao ótglio de orib"C1Tl. 

DECISAO N' 03912005·TC:FJAP 
PROCESSO N' 00235612005 
ASSUNTO : REGJSTJIODE.oi.POSE.NTADORIA 
INTERI!:SSADO: EDIMILSON FARIAS MONH:JRO. 
PROCEDÊNCIA: MINISfÉRIO PÚBLICO DO ES'f ADO DO 

AliiA1'Ã 
RELATOR : Cons. RI!:GI I.DO W.'\NDERLI\Y SALOMÃO 

DEC:ISÁO 

Viuot.. r~.._ e dittutidoc estes: :wto.c:: do 
Registro de Aposentadoria por tt!mpo de serviço de EOIM[LS011." 
FARIAS !\-tONTEIRO, prucedz:nte do Ministério Púhlico do Estado 
doAm:tpi. 

Considerando que, no proc~sl':o dcvidamc:nlc 
otganizado, ficou dcmonstr,do o tempo de ~iço, e acoli'lL.'tldo 0; 

nunif~!;J:3ÇAo do Ministêrio Púbfico jun1n a esta Corte de Conu.s~ 
E nos tctmos dos dispostos no Art. 11 2, indso 

IV, da Coru:.itu iç.Jo EstN'U.!l c-~ .a Art. 26. inciSIO V, alinea "b". d:l Lei 
Compl<monúr n' OI O, de 20 de "'lembro de 199~. 

DECIDEM os Con.'\Cihciros do Trihunnl d!! 
Contas do Esta.do do A.m.lpá. reunidos em Ses~o Plenária, e 
acolhendo o Voto do Rcl.stor, à UtUnim..id:uk 

J. . PUO HEGISTRO DA 
. \POSENTADORIA. DE EDIMILSON F AlUA.~ 1\IONTEIIW. 

DECISÃO N" 1)4012005-TCE/AP 
PROCESSO N' 00236212005 
ASSUNTO : REC!Sfll.O DF. oU'OSEt\'T .\DO RIA 
INTERESSADO : CÉLIO PIMENTA FREIRE J1)NtOR. 
PROCEDÊ.NCIA: M INISTJi:IUO I'ÚBI.l<.U 00 ESTADO 00 

AMAI' Á 
RELATOR ; Cu=.llliGILDO WANDERLEY SAL0~!.\0 

DF.CI SÁO 

\'i.Uru;, rrl.aJ.adru ,~ d.isauido.'" estes llUtos do 
Registro de Aposentadoria pOf t~po de sc1·viço de CÉLIO 
PIMI\NTA FRE IRE JÚNIOR. procedente do Ministério PUblico do 
Esbdo do Amapâ. 

Considerando qui!, no vroccsso dc\-id<lment~ 

ortaniz.ado, ficou dcmomt.rado o tempo de serviço. c acolhendo a 
manifcstnç-Ao do Ministério PUblico junto a~ Cortl! de Contas~ 

E nos termo~ dos dispo!'los no Art. 112, inciso 
IV. da Coo.~ituic;!o f.'lb&l?.l.\ d~ f'l .t\rt. '16, lnc:.ho V. a ' ineA "b", dd Lei 
Comph:u"'l\W n' 010, de 20 de setembro de 1995. 

OF.C.IDF.M o:; Con~lhciro~ do Trihun:1l de 
Cont~s do Estado do Amap3, reunldos c::m Ses53:o Pltn.âria. acolhc:ndo 

o Voto do Rebtor. â un:ulimid.1dc: 
. I. PELO REGISTRO DA 

,\POSENTADORIA. DE CÉLIO PIMRNTA FRF.IRF. .IÍJNIOR. 

l'ARECER PRÉVIO N' 00412005-TCE/AP 
PROCESSO N" 001241119911 
ASSUNTO' PRJi.STO.Ç ÃO Di: CONT>.S OA l'RF.FEITURA 
MUNl\.lPAL DE FERREIRA GOMES, REFEREI\TE AO 

EXERCÍCIO DE 1997. 
R.ESPONS,\VF.J.: Wf.ADIJ\IlRSILVA FURTADO 
RELATOR: Cons. REGILDO WANOERLEY SALOM.\0 

Vif'IM, rebtadoJ: c discutidos c!l1cs autos da 
PrCJ;.t.:!.ÇI\0 de ContJ:\s da Pref~tura Muni..:ipa) de Ferr~ira Gome&, 
referenLe Jo exercício de 1997~ tendo como rcspon'S.ávt:l o Sr. 
WLADlMIRSIJ.VA FURTADO. 

Co1L~ideraodo que. no processo <U:vidamente 
or~niZAdo. as coolas 3C"Írna e>.:prtsstlm, de forma clarn c objcti"-a. a 
ex.atit.Uo d~ demonruat.ivoo coo1ábcis. a legalidade. a lcgjlimid.lde ta 
.:conomicid.·ute dos atos de gôii.o do respons.ível. c que as 
impropriedades ou outr.L~ f'itlh..'\.o; de natureza fonnaJ, qur: não 
n:pr~nte danos aos Erário. e cusejando a propost.l de 1nCrito 
çonsir.na.d.l tu instrução t nu Parecl!f cb D. Rcprcs.:nlllnt~ do 
Mini~êrio PUblico junto a cs1a Corte de ContilS; 

E nos ltTir~os do:; di:~;;postos no Art. 11 2, in<:iso 
11, da Constituiçlo fu.Uâua\ de: o An. 'l6, im .. iso H. da Lei 
Complementar n• 00 10. de 20 de sch.-mbr<t de 1995. 

DEClDRM os Cons t!lhciro!i do ·rribun:d de 
C ornas do Estado do Am.'p.\, reunidos em Sessão Pleniri:t. com li.Jicro 
no Art. 41. i nciso l. W. Lei OJ-g.inic.'ll do TCE ele Art. J9 . do 
R~gimcnlu Interno c, acolhendo o Vo1o do Rclatot~ i unanimidad~: 

L rtL,\ EMISSÃO DE P.<\RECER 
I'RÉVlO CO~IO REGULARES COM JU:SSALVA, ~< presentes 
r.:ont.l5o . •. 

ACORn.\0 : N". 056120<J5. TCE!AP 
PROCESSO: N'. 00099512003·TC:EIAP 
ASSU!iTO : PllE.'IT .~.W UF. CONTAS DO C.'ONV~NIO N" 

osstn997 
ÓRCÀO ; SEEDICAIXA F.SCOLAR i\.!~AUERAPUCI! 
RESPONS,\VEL: S~. ct.AUDErf; SfL I'A DE ARAUJO 
R ELATOR : CONS. 1.\JJZ t'ERNANDO PJ:-ITO GARCIA 

Visto~. rdat11.dO'i c discutido~ e!;tcs autos do: 
Pre.,.ta.ç!o de ConW do Convt!nin n° 0&81/ 1997. firmado cntn: .a 
S.,."Cfctaria de Estado da Eduça~o e o Caix.1 Esco lar An.uu!r3pucu. o.: 
rcspons.1bilidndc d."l Sr-. Clauddt Silva de Ar.IU:Jo: 

Considerando que no prucC!UO. quando de W"' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Mil i se, forum constatlld..n Í:i\ba:s c impropricd.,~ de natureza funmd, 
s-em comprometimento da ge&t.io, c não rcprcsrol.:indo dano ao Enirio, 
ensejando a proposta de mérito consigri.3J.it na Instrução da Auditori~t e 
no Parecer do reprcsmtan:l.c do Ministério Público junto a este 
Tribun:ll; 

E. nos t<nnOs dos dispostos no Art. I 12,1ll da 
Consütuição Estadual ele o Art. 26, fV, "b .. da. Lcl CQmpkançntar N° 
0010, de 20 do sctJ:mbro do 1995, 

ACORDAM os Consc1hciros do Tribunal de 
Contas do E!!:bdo do Anup.i. rcutljdos em Sessão Plcnãria,. com fulcro 
no Art. 41, inciso) d.t Lei Complementar 0010195, ele o Art.. 19 do 
Regimento fnterno deste TCE. e. acolhendo o Voto do Con~elheiro 
R~!lalw do lToce"-.<;('), :\ unnnimidt'd~: 

t. Julgar Re,rubres as prHH~tt-S c.ont~s. 
dando-S4: 4 re.spon~\.'C) ô\ dc"·ida quitação. 

ACORDÃO : N '. 05712005.TCIYAP 
PROCESSO: N". 00100712003·TCEIAP 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE.COJ'ITAS DO CO!IIV.:Nio N• 

229611998 
ÓRGÃO : SEEDICAIXA ESCOLAR J.IMÃO DO CURU.\ 
RllSI'ONSÁ V.EL: Sr. G11.V Al• AL Vl!.S DE LIMA 
RELATOR : CONS. LUIZFI\RNANDO l'INTOGARCIA 

Vistos. rdab.dos e discutidos c:l>i.es 01utos de 
Prcsta.çio de Contas do Convênio n" 22961199R. finn:ulo entre 4 

~crctaria d~ E:.tado da EduCllçlio c: o Ca.ix:. E~ola.r Limão t.lo Cunci. 
de responsabilidade do Sr. Gltvan Alves de Ltma: 

Consido-.mdo que no ptocc:sso, qu.'l.ndO de sua 
anisliK, fonm constatdtbl~ f.Jth:u. ..:" lmprupricdiC:ks de: nahucu ft~rrnal, 
~ru comprometimc:nto da gestão, c não fLl>rcsent.mdo d.mo ao Erário, 
enscjMdo a propos1a de mtrilo oonsignadil na [n..c;truç.'io da Auditoria e 
no P&rccrr do representante do ~UnistCrio PUblico jumo a este 
Trihunal; 

E. nos lermos. dos dispor-to~ no .'\rt. 112, 11! d3. 
Constitui~r'ào Estndual ele o An. 26, JV ... b .. tb Lci Completnenfar N" 
0010, de 20 do !<:lembro de 1995, 

AC()RI)Al\\ os Conselheiros do Tnlnuul de 
Cont.ls do Et.tado do Amapá.. reunidos em S~são Plenària. com fuii.To 
no Art 41. inciso l da Ld Compl~mentar 0010/9S. c/c o Art. 19 do 
Regimento Interno de!>te TCE c. acolhendo o Voto do Con,cU1ciro 
Relator do Procc. .. so, à unanjmic..l.1.de: 

1. JuiV!r Rtf:U)a~ as vre!<õentes contas. 
d:uldo-sc a.o r~.-'Spon~:h·d a dcviW quiLacão . 

ACORDAO 
PROCESSO 
ASSUNTO 

: N'. 0581200!.-TCFJAP 
: N'. 00103312003-TCEIAP 
: PRE.';TA.ÇÃO DE CONl: AS DO CONVÊNIO 

N'l58311999 
ÓRG.~O : SEEDICAIXA ESCOLAR n ASE AÊREA 
IU':SPONSÁ VI!: L: Sr. AJVTÔIVCO CARLOS OARA TA J.OilATO 
RELATOR : CONS. LUIZ FRl!NANOO PINTO GARCIA 

Vi!>tos, relatado.s c discu1idos estes autos de 
Prestação de Cootas do Con\'ênio n" 15R3/1999. firmado entre a 
Sc:~oTclMia de Estado da Edu..::ação c o Calxa Escolar Ba.<;c Aerê.'l,. de 
rcspons.1bllidadc do Sr. AntônJo Carfot Banda Lobutn: 

Considcn.ndo que no processo. quando de S\13 

;m;iljs.e,. fur.lm CO'IC>tatnWI~ flll\ta:s c imprupti cc.btdc:s d<: n:ttnr<:7.n. forma f. 
sem comprometirucn1o d:t eest.:io, e nlo representando danu 3.0 f..rârio, 
c.:nsej.:mdo a proposta d~ m...-=-t"ito consigrwh tlt!; Instrução cb Auditoria ~ 
no Parecer do repr~enLlntc do Mtni:-1ério Púhlico juo1o a este 

Tribunal; 
E. nos termos dos dispo~1os no Art. 11 2, m da 

Constituição E:'>tadual cic o 1\rt. 26, IV, "b'' da I ..c!Í Complen\entar N° 

0010. de 20 do setembro de 1995, 
ACORD.AJ\rt o s Cvnsdheiros do 'friburul de Conus do 

Estado do Amsp~ reunidos em Sessão Plenária. com fulcro no Art. 
4l. inci~o 1 da l.ci ComplcmL-nlar 0010195. c/c o Arl 19 do 
Regimento Interno deste TCE e, acol hendo o Voto do Conselheiro 

Relator do ?roC\..~0. A una n.imidadc: 
1 • Julzar Rc.tUiaff;\ ~ prc)lcntc~ conta'>, 

dando.sc no rcs:pvn~vcl a devida quit~t~o. 

ACORDÃO 
PROCF$SO 
A SSUNTO 

ÓRGÃO 

: N'. 0591200!.-l:CE/AP 
: N". 00303112003·TC:F1AP 
: J'J!.E.."T.~(.:.\0 DE CONHS DO C ONVÊN lO 

N" l i 52/1997 
: SEEDICAIXA ESCOLAR ALEGRIA DO 

ARAGUARl 
JU:SPONS.\VEJ. : Sr". \'A:-IEI MAC JIA[)O MF.NDONÇ A 
RELATOR : CONS. LJ:IZ FERNAJ'o/DO PINTO GARCIA 

Visto~. relWdos. e discutidos ~e~ n.utos de 
Prest.1ç;\o de Contas do Convênio n°- ll521194J7, firmado entre a 
Sc~onlmia. de E.st.1do cb Educaçlo c o CaiVA EsooW Alel;!fiA do 
Araguari. de responsabilidade da sr•. Vnncl M ach ado Mendonça: 

Considcrnndo que no pror.:csso, quando de su:1 
.m<"alisc. foram cooS(aC.llkl:l faUrô1~ e impropriedades de naturC7.a formal, 
sem comprometimento da gc!>l3o, e n.'io rcprcscn1ando llano ao Er.itio. 
t=nsejl.ndo a proposta de mérito oonsignad:i na (n.c;J.mç3o da Auditoria e 
no P.ucccr do ~prcscntantc do Ministério PUblico junto a es:t.: 
•t'ribuiUI: 

E. nos t .... TJ110): dos dispostO!: no Art. 112, JII da 
ConSlituiçãu E~duJ.I ele o t\ rt 26,1\', "b" & l,.....; Complcnn:nbr N• 
0010, de 20 de setembro de 19~~. 

l\CO'Ri')J\.M 0'3 Conse\\'a.,h-o,. do Tribnn!ll d ..: 

Contas do btado do Amapá, reunido& em Sessão Plcniria, com IUI..-ro 

no Art. 41, inci so l da Lei Compl<menur 00 10i9~. ele o Art. 19 do 
Regimento JntL'mo deste TC F. e. acolhendo o Voto do <.:onsdheiro 

Relator do Processo, à u nanimitl.:ulc: 
L Jult'}lr Re-cuJan-s as 'PfCSCnt~.o-s conl..ls. 

üando·s~ a n:!lnon!'ávcl n devida áuit:1.cão. 

.\CORDÃO : N". OOJ120<J5. T CE!AP 
l' ROCESSO : N". 003393/2003-TCFJAP 
ASSU.~TO , PRESTA.ÇÁIJ O!l.CO~.rf .\.S DO CONVi': NJO N" 

110011997 • 
ÓRGÃO : SEEiliC AIXA F.SC.OI.AR ANTÔNIO DRAULIO 

DE SOUZA 
llliSPONSÁ VF.J.: Sr" . • JOAQliiNA I)A SILVA R AMOS 

PEREIRA 
RELATOR : CONS. LUIZ I'I,;RNANOO PINTO GAIICIA 

Vistos, relabdos t di~tidos estes ourtos de 
Pre~tllç7io de Contns do Convênio 0 6 1100/1997, fi.tmJI.do ~~ A 

S<:crc:wia dl! !=A-tado ili Educ.aç.ão ., o Caixa Escolar A1 cg:r1a do 
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Araguasi. de: respom;Ahilidade da sr-. Joaquina da SUva Rumos 
Pcrelrn: 

Cunsic.lt:rando yuc no prucc:s.or.._t, qu.'U'Ido de SU3 

análise. foram coo~ faJh.u c impropriedade$ de natureza fornt3l 
sem comprometimcrllo da gcsUo. e nlo representando dano ao Eririo, 
tn'i:ejando a proposta de mérito oonsi~ na lnstruçlo da Auditoria c 
n0 P.treeer do rcprcsentan1c do Ministério Público junto :1 e.-;u: 
Tribunal~ 

F, nos l ermos dos dispostos no Art. I I 2, lU da 
Constituição Estadulll elo o Art. 26, IV, "h" da Lei Complementar N' 
0010, do: 20 d e S<tcmbro ele 199~ . 

ACORDAM os Conselheiros do Tribun:1I de 
Coatas do Estado do Am:1pâ. reunido.-; em ScllSAo Plcn.iria. com fulcro 
no Art. 41. incioo I da Lei Complementar 0010195, ele o Art. 19 do 
Regimento Interno deste TCE e, acolhendo n Voto do Conselheiro 
Relator do Processo, à unanimidade: 

1. Julgar Re~uhlres J.S prc~entcs cont.tS, 
d.lndo-s .:: a responsável a d.,;vidot quitaçio. 

ACÓRD,\0 : N' 06!120<J5.TCE!AP 
PROCESSO : N" 0026471201).1 
ASSUNTO : AUDITOIU<I. 1/.Eo\LIZ..'I.DA NA S!l.CRET AlUi 
DE F.STADO DE PLANEJAMEI'oTO - SEPLAN. F.XF.Rc:ICIO 
DK200J, 
RESPONSÁVEL: JOEL NOGUI':IRA RODRfGUES 
RELATOR : C ons. REGILDO WANDERLKY SALOMÃO 

A C:ÓR D;\0 

Vistos, relatados. e discutidos es:lcs liUto:> d.:! 
Auditoria Rea1izaâ3 na Secret.ui3 de E .. c::tado de Planejamento. 
n:ÍcrL'fdc ai) cxcr~.-'icio de 2003. tcrtdo como r~vel o Sr. JOEL 
NOGUEIRA ROllRIG IIF.S. 

Consider.:mdo que, no processo devidlmentc 
organizado • .3.S cunt::ts .1:L:úua ~xprc~m. de (untJ,ll diU'a c objetiva,. a 
exatidão dos dcmon.Watjvos contábeis. a legalidade, a legjtimidac.Je e a 
.::conomiciWdc dos uos de gestão do raponsivcl. enscjnndo .o 
proposta di! mérito consignada na iru.1roç-:io e oo l'areccr da D. 
Repr~enWttc do Ministério Público junto a esta Corte de Cont."\S; 

E nos h .. 'fmOS dos dí~po~1os no lu1. 112, jnciso 
lll. d.1 Constituiç3o Esbdual ele o Art .. 26, inciso IV, aline.:l "a•. da 1 .ci 
Complemc:nbr n° 001 O, de 20 tle setembro de 1995. 

ACORDA!\\ aos Consdheiros do Tribun:d de 
Con1as do ES'tado do Am.apá, reunidos tm ScssAo Plenária, com fulcro 
no Art. 4 1. inci~ r. dn. Ui Orgãnica do TCE c/c Art. 19, do 
Regiml!nto Tntcmo e, acolhendo o Voto do Relator. à unanimidade: 

1. JULGAR REGULARES, as presentes 
con1as c ouc seja t:Xl)Cdida ao Rest>Onsávcl a_dcvid3 quit.1ção. 

ACORDAO : N" 062120()5. TCFJAP 
PROCESSO : N" 0034!712003 
ASSUNTO , I'RESf AÇÃO DE. CONTAS DO CONYI'.NIO 
r;· 01012003, CELEBRADO E!'ITRE A SECRETARIA DE 
E.~íADO DE PLANEJAMENTO E COORDENANÇÁO • 
SEPLAN E A ASSOCIAÇÃO OOS JUÍZES FEDERAJS DA I" 
REGIÃO . 
RESPONSÃ VEL: SRIRLEY PERES RAUSSELER 
RELATOR : Con.<. REGILDO WA!>IDERLEV SALOMÃO 

Vi11os, rdaJ.ados e diu:utidos esles au,os d-1 
Prestlu;Jo de Contas do Convênio n° 010/2003, celebrado entre ~ 
Secrctari:l de Estado dQ Pl:mcj:l.mt111o c Coccdenaç!o • SEPLA.. "i c: ~ 
Associação tm Juizes Ftdcrais. da 1• Regi3o, tendo como respon~vel 
a Sra. SHIRLEY PERF.S TIAlfSELER. 

Consid<r.tn<lo que. no pro>ces>o do:vidltmentc 
organi7~do, AS comas acii'N txpress:un, de forma. clan. e o bj etiva. a 
I!XDtidlo do; dcmoru:tr:.uh·os contábeis. a legillidadc, a lcgitimid.ldc: c a 
~~onorniddadc dos atos de gM13o do re:sporuáve~ ~ja.ndo 3 

proposta de mérito cons.ignud.ot na in<truçio c oo Parccc:r da D. 
Repres<n~ant< do MínisNrio PUblico junto • e<ta Corte de Cca~.>.s; 

E nos tcnnos dos dispostoo no Art. 112, inciso 
11~ <!. Con.tituiçlo El:tadwol ele o Art. 26, incis<> IV, alinea 'b", da 
L< i Complemenw o•oow, de zo de se<<rnbro de 1995. 

ACORDA]\{ aos Conselheiros do Tribunal de 
Conl>s do Estado do funllp.\. r<Unidos em Scss3o Plcniria, com ful cro 
no Art. 41, inciso L da Lei Orgânica do TCE t!e Art. 19, do 
Regimmto ltitc:mo e. ncolhmdo o Voto do Relator. à una.nimi&de: 

1. J ULGAR REGULARES " pmenl<• 
oonus e quo seja oxpcdida ;\ Rc:!pon,;vel a devida quitaçlo. 

útavam p~nlts ' Sess4o 05 Comdhtiros 
Jo.< Júlio de Ml.nlnda Coelho (P.-..Idrnte). Luiz Fcmondo Pinto 
Gan:ia. Manod AntOnio Dfu n· Vl«-Presidmtc). RRctJdU 
Wa.ndu-ky Sa.lom.'\o e o ~or de J UJ'tlça Jair Josl: dt 
Couvb Qalntas, r<p=<»~•ntr do M!Jalsthlo Pülko junto ao 
TrlbWJ•L 

s.Ja d ta S...O.. do Trib~mal de Conta. do 
F..bdo do Anapá. em Mocap;l (AI'). 156" Scss>o Onlln:lrb, 
rwl, .. .t.. <m li oleoetcmbro de 1005. 

JR!Bl'N..\1. fLE?'/(l 

PAUTADEJULG~ 

Em cumprimento a dispositi\'os leg.1is vigentes., e, por 
&terminação do Excclcnlissimo Consclh<iro JO!>"É JIJJ..IO DF. 
~flRAli/DA COELHO, Presidente desta Egrégia Corte de Cont.>s,faço 
cicntl! n todos os lnltfess.ados e A.os. que a presente virem, que no tl~-.1 26 
Mnl< c .... ) d r outubro de 1005. lia 09:3011. (nove boru c tri ma 
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nui'IIUIO.I} no P.&e:Nri\l ><Curu Ju,.; l·cnaiiMO Tava,...~-. do Tnb&loaJ dc
COIUS do Ellado elo .-\mlpá, SI I<> i A•. FAB n' 900, uesu tul.adc, rcahw· 
..... 15'7' (Ctil- ···~ Wdln•) S<ado Ord..,.,.,. J>ll'll 
jUipmti'IIO doo <qUIIÚO proceuo<· 

r..w:r 1\.D~~t.'\AÇÃOOJO\IOI,QCACÁO 
R-flrlt: {'ou. MANOEL A.''TÔ:\10 DIAS 

Al'QSESTAD(>RlAlJ'~"iS.~Q 

I) I'NOC'E.~SO S' 00230Sil003-TCE 
A.'il>l.i.,'TO, RcJllaro ele Apooc~Ucloría 
PROCEDilNCIA: fllndaçlo Mac:ap4 PrC\•odéncia-\1-\CAPAPRE\' 
l'l'o'TERE.SSADA: St'. Azu.a \lonlriro da<~"" 

1) PROCF.~SO !'o~ 001-46&'loo:J -TCE 
ASSUNTO: Rcguoro de ApotlenWiooa 
I'ROC'ED!NCIA: funcboçlo Mac&l'6 Pr<Vod.ln.."ll.·MACAPAJ'R.EV 
l'ITF.RF.SSADI\: Sr' Mono Uiutc O.u Souza 

3) PRO<"F.SSO 1'1' 00146-MDilJ· TCli 
AS.~U~TO: R.:~o de Pa!Alo 
PROC'E.OilNCIA: fllllcboçio Mac:ap4 Prc.ocléncia-M.\CI\Pi\PRF..V 
lloT«IU:SSADA: SI" Maria T....,.. da Si h,. I .cop<< 

4) PROC'E.~SO N" 001471JlOOJ-TC1!: 
ASSU:-iTO: Rcgn1ro de Apo~Oiadoria 
PROCWtNC1A: fun.b1'1o M~ PtcV1C!Cnaa-!>IACAPt\PRF.V 
I:O.'TERESSAOO: Sr Som alo da Tnnd.lde Ramos 

!q PROC'ESSO !\~00ll141loo:J-TCJ:: 
ASSUNTO: Regi""' da ~aria 
PR()("EE)t!'IClA: flllldoçlo M•<tp6 Pr.:. ld..'uoa·MACAPAPR.E\' 
I'ITERL'\SAD.\: Sr' M.ana da Con.,.,i<;io \'az doo S...loo 

6) PHOI"E.'>.'iO :00' 003890illOQ3. TCE 
~S.SIJNTO: ReJli"'O de ApoOClll.tdoria 
PROCEDbiCIA: tunapa PrcV>d<nCJ.t-.\MPRE\ 
"'TP.Rl'.S!>ADA: ·"-'· Anlónía Maria IUbc1ro <k .V..UJO 

7) PROC'E.SSO N" 003991/loo:J. TCF. 
AS.SIJNTO: RceoSito de Aposrntallo>na 

PROCEDtNC:JA: Funclal'lo Maaori l'r<\'od~n..,•-MACAJ'APRE\' 
INTERESS.\00: Sr. Jolo Sano!"'" 

Rf&ISTBO.DF. CONTRA TOS F~CP.IDÍ..'il2.!i 

~ c .... r.tANOEL ANTÔNIO DIAS 

11) PROCEs.<!O N' OOJ7J2JW(~ 'fCEIAP 
A.S.~IJ:-ITO: R<Jll""' elo OonlnAI n• Q.IS-2004-TJAP: Emtn= 
llr.>loleo~ de Tcle<011111rutoçoo SIA-EMBRATEL 
PROCEDtNCIA: Tribunal de Justiça da ENelo elo .o.map.l 
RESPONSÁ 'I!'EL: DES. Edmardo ~!Aril Reó'iQUcs de Souza 

l'AliTi\ DF._JVlGA\fF,mQ 

.l!.d!!t.!P: c..._ REGILDO W A'IDI!JU.EY s,\LO:U.\0 

9) PROC'F.C!SO N' 00096..~-T('LIAP 
A!\.~IIN I 0: llol.a"90 C;..) do Pror_,.,...,o do> Dodo& du Amap&
PROO.\P. ref<ft111Cao cxud<1o finoncaro do> 2001 
RESPONS.\VEL: S. 1om Roberto uccnda bmos 

10) PRO<'t.'i..;Q N' IIIWI77/lOIU ·T<l:JAP 
.~S.\TNTO:.Audnona rcalaada na S«reWU ele Eáado da 
f'azcoda-SEF AZ. ,...-.......ao .,.....~o;o da 2001. 
RESPON~Á Y~S: Sc.CUI>dio PiAbo s.-.. 

(~eriodo de OI !OI i lO IO.'lOOI~ 
Sr'. Rooilono Campoo do S001_. 
(P<rio>do de 10'10 à 23110i2001); 
Sr J.>lt IWMihode Olivoóra 

(r<riodo de :0110 i Jlil:lnOOI). 

f!!ioolorl.o: t'QGJ.. AMJR.o\LDO DA STL VA FA VACilO 

11) PROCF.SSO !'o- 00087-111995 TCEIA~ 
ASSUNTO: Pr..uçlo de Coni.IS da C1Jnon )duru<'pal de Pccn 
Branco do Amopari, ox,..dcio flnon""lro do 1994 
.IUC.'IJ'ONSÁ VEL: Se ft....,;..,., l.Una Gonçolveo 

~c..._ LUIZ FERNM'DO PINTO GARCIA 

11) PROCESSO:\~OOllJQ/1m-TCE 

13) 

.\SSU:O.'TO: Pr<ft.IÇio de COI'D> do Convituo n' 2441 98· 
SF.F.n· Caou úto1ar 1oM Bccuft<io •..,., I' T<YmO ,\ditl\o. 
RJI.Sn).'t::JÁ\o'EL: V AI\&Crut.na S~vs p;... Limo 

PllOC.."'éSSO N' 00097411003-TC'E 
ASSliNTO: ~o <k C<O&II do Coo,.!nou n' 2032'91· 
SEED• Caixa Eaco1ar Slo 1olo do M&taJ>I • """ I' e 2' 
T~.l\.ditivo.. 
REI'ONSÁVfJ.: Sr-. C.VIoo dos Santo• Moues 

14) PROCF.S90 N' Ollln7.000:J.TCE 
Abllll~'l'O: Prcslaçlo de Cordas do Convtnio n' 17•8.'98-
SEED/ Caoxa Ea.:olor Mana Cn..,na Bolt.lbo. 
RE.'ii'ONS.<I. \o"!.l.: St \.indbcf& Cn•pin>- Ve"""""'lor 

15) PROCL'!SO ,~ 00l8061100J-TCE 
ASSUNTO: Pres!IÇlo de Conras do Coll\'~o n' 415.911-
SEED· Caiu l'.e<olar Prol'. 12.anete Vidor doi Saaloa • seu 
1• Termo Adi1iYO 
ltESPONSÁ\'EL: Se' Salim<Tawr«(;o..Cannono 

I'> PROCESSO 1'1' CNUQt'J.l003 -TCl! 
ASSUNTO: Pru1açlo de Conw do Coavàlio tf' T/9197-
SUDI Caou Eaeolar Slo T- do Macocoon. 
.u:sro,\ SÁ VE.l.: SI". 1\bna Nanei ol.c: freõta. \'v 

17) PROC'ESSO !'o~ OOJOil/2003-T("FJA P 
AS.'Itr.'I'TO: Preaaçlo de Conu.• dfl Coa\'buo u' 639.'97-SEED' 
c.; .. E..ololar 1rim do lol'iolcia Aaa Abetu. 
RESP0:009.\ VU.: Se'. Aoliloia doa Gno;u de~ Ra..-

11) PltOCESSO,~OOl3SJ/200J.Tl'V.\P 

ASSUSTO: Proi&Po « Corú• du C<>m·buo n' 17lS;9&. 
SEEI); Caou Eatolar Calúllc 
RESI'QN::JÁVtL: Sr' ll.,..,.;deSam-..Gomo:s 

(DIÁRIO OFICIAL) 

19) PROCf.<;.<;O N' OOlMI/lOOJ. TCI!JAP 
A.SSl:NTO: PreslAçlo de Cantu do Coov<nio n' &33.'97-SEF.D 
C•ou Eocolar Roomunda Borrao. 
RF.SPONSÁ \o'l'.L: Sr' ~vauilda Ramos Sih-. Pa..-hccn 00. 
s.ntoo 

20) PROCJI.CõSO N" OOlJ7!VlOO.l-TC'fJAP 
ASSt:l'iTO: Pr..uçlo elo: c ...... do Comfmo o' IOOJ,'97-
SEEJ)I C..xa El<'olu Jardim d<ID1lnaa Pd-e V"óno Gellwoi 
JU::.~PO\SÁVLL: Sr' 1..-de. cb Cone<~ça.> Moch.odode 
Souu 

11) PROCES!oO .. ~ OO.W.at/1003 Tf'FJAP 
,\SSU:'ITO: Pr~o de Corda< do Cc\lwéruo o• 7lli'n.SEEO.' 
Caiu E~lar lnd<p<nd.!na.~. 
RF~~PO~SÁ Vl'J .: C::r I Ja;, Ot.a,.,n f:"naM..-n P. ... NN, 

&lillu:ll!: ('om.. JU:Gn.DO WANUERLE\ ~.\LOMÁO 

21) PROC'ESSO N' OOS4~'2000-TCFJAP 
ASSL'NTO: Pr .. IM;in dc CO<US do Coovênio n• OIS/'2000-
Scaewia de ütado ele Plan<:Jamenlo • Coord~'lo Cia'IJ. 
Sfrl.ANtln.<tnutn de l'o:rudn< Sci.:•"-An>ln<nt.is-IESA 
RESPOSSÁ Vl:J.: Sr. Carlo. llenriquc: Sclunidl 

Rflaln~: f'om. AMlRA.l.OO DA SILVA FA \'ACHO 

23) PROCIS90 N" 0011101100'1 TCI!J.\P 
ASSt:,..'TO: Pr«laçlo de Corü• do Coovtnio o' 007:'J9-
Aaloti.a da 0....,\.oh,ru<niO do Amlpà·ADJ\PI Auo.;oeçlo cb 
t:....ta <laa fanwl,.• .• .,......,do J'mmdnJ X.:rtc. 
Rt:SPOSSÁ VI' I.: Sr ~lanocl Jacdo B.:nj.,.m Nogue111t 

24) I'ROCf'.SSO N" 0016JOJlllro TMJ'I' 
ASSrNTO: Prcslaçlo de Contas do COJI'<noo o• OS0c2002-
S<actaria oJe Ellado <k PlancJ>.m<clo t Cocrdcnoçlo G<t>l· 
Sf:ri.\N'C;Imara MunoC!pa1 de Pono Gnnd<-CMPG 
RL'iPO\SÁ\'P.L: Sr.ltivaldo Oliwlta Coaca 

lS) PROCI!SSO r.- OO:JSlJI200J.T('J!JAP 
ASSlll'o"m: Prctlaçlo de Coru• do Com<noo n• 033.'2001-
Fundaçlo Eückal de Culrwa do Amapi-FllJ'.'DEC AP.'Prtftnur• 
~luru<oral de S<tn do :\aV>o-PMS:-:, 
RESPOSSÁ \'F.L: Sr Edl:bon Smbago J,,.,. 

16) PROCESSO r.~ OOJ!n&lloo:J.TC'EIAP 
AbSUNl'O: l'rell&Çio de Contu dn Cnnvemo n' 005/'.lOOJ. 
fu~o Emdual de Cul!uno do Amapoi-
FtJNDF.C.·\P'Pr<f<rtW'II MunoC!pal <k w Navio-PMSN. 
RF..~POSSÁ VF.L: Sr. F.delsoo San go Unu 

17) 

'NDEC.\P· 

souz.o. 

(PODER JUDICIÁRIO) 

I!:,ibunal Re9ionau=ederal 
Anselmo Gonçalves da Silva 

JUSTIÇA ftDERAI. DE l"JNSTÂNCIA 
SEÇAD JUDICtÁIUA DO AMAPÁ 

JUIZ FEDEIW. DIRETOR 00 FORO MARCIO BARBOSA loi.A». 
DIRETOR ADMINISTRATIVO JOSé IVO CASII.I!RO 

ATA DE DISTl'llBUJCAo I\EAIJZAOAS El.l 0111l9/2005 
Pnlceao em •~ r:onun 

1-D!STRIBU!ÇAo 
1)AVT0W.TICA 

v ... 

P10CIIISo 
Clasoo 
Roqte 
Advogado 
Reqdo 
JDpdc 
vwa 

20QS 3111000137~ PROl; 29.1!1112005 
17100 CARTA PRECA TORIAIPfNAL 
IIINISTERIO PUBliCO FEDERAl 

JOSE HIRAN LOPES SEREM E OUTROS 
JUIZO FEDERAl DA 3' VARA SECAO .MIICIARIA 00 
PARA 
2' VARA FEDERAL 

2005.310000138G-8 PROl 2Ml812005 
17100 CARTA PRECATORIM'ENAl 
MINISTERIO PUBliCO FEDERAL 

TEMIS KOHlfR DA CUNHA KURIIIAYASH1 E OUTROS 
JUIZO FEDERAl DA SECAO JUOICIARIA DO PARA 
I' VARA FEDERAl 

2005.31 00 00139s-9 PROl ;Oim'2005 
2100 MANDADO DE SEGURANCA INDMDUAL 
OSWAL TEII S t.IOHTENEGRO 
OSEAS TEIXEIRA DE ARAUJO 
DElEGADO DE POlJC1A FEDERAl EM !.lACA!' A 
I' VARA FEDERAL 

2) POR DEPEHOENCIA 
P1oc:es$o 20QS 31 00 001319-0 PROT; 31Alll2005 
C- 11090 MEDIDA CAIITElAR FlSCAl 
Reqle UNIAO FEDEIW.(FAZEIIl4HACIOIIAU 
""""V- FRAHCISCONAPOlfAOXNENfSIETO 
ReQdo RISfiROE CIA lTDA E OOTROS 
Vara l'VARA FEDERAl 

11-REDISTRIBl)Ç}.O 
11 AVTOMATICA 

Pág. 27 

2005 31 00.001362.0 PROT. 2S.Ilei2005 
1400 ACAO OROIIARWIAOVEIS 
IHS'IITVTO NAClONAL DE ta.ON!ZAÇAO E RfFORJ.IA 
AGRARI4 ·INCAA 
AINDA MAI\14 CRISTtl() MENDES 
TEUM lUCIA RODRIGUES DOS SANTOS E OVTROS 
2' VARA FEDERAL 

•-NAO H01NE 1.1PUGNAçAO 

IV· DEM~STRA Tl\10 

DISTRIBUIOOS AUTOMATICAMfHTE 

DISTRtBUIOOS POR DEPENDENCIA 

OISTRIBUIOOS J.IAHU~ENTE 

REDISTRIBU!OOS AtsTOioiA TICAIIENTE 

REDISTRIBUtOOS POR OEPENDENCIA 

REDISTRIBUIOOS MAHJALMENTE 

TOTAL DOS PROCESSOS 

JUIZ FEDERAL DIRETOR 00 FORO IIARCIO BARSOSA J.IAIA 
DIRETOR ADMINISTRATIVO JOSE IVO CASIUIRO 

A TA DE OtSTRtBUtçAOREALIZAOAS E1o1 02J0912005 
Ptoatoso.., ramtaçao""'""' 

1-DISTRIBUtÇAo 
1)AVT0MATICA 

2005 31 00 001390-0 PROT.: 31.1J812005 
4200 EXECUCAO DIVERSA POR TITUlO EXTRA-
JUDICIAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
UBIRACIMOREIRA USBOA 
ClAUBE~ COSTA DE SENA 
1'VAAAFEDERAL 

20CIS31 000013'JI-4 PROT. 31108/2005 
4200 EXECUCAO DIVERSA POR TITUlO EXTRA-

Erqte 
Adqado 
Eu:ôo 
v ora 

JUOICW. 
CAIXA ECOHOJ.41CA FEDERAL 
UBIRACIIIOREIRA USBOA 
PAULO ROOERTO MONTEIRO DA SILVA 
1' VARA FEDERAL 

200531 00001l!n-8 PROT. 31.1J8/2005 
13101 ACAO PENAL PIJBI.ICAIPROCESSO COMUM/ 
JUIZ SINGI.UR 
U!MST~IO PUBliCO FEDERAL 

WlADEWI SILVA FIJRTADO 
• 1'VARA FEDERAL 

20053100.001393·1 PROl: O~ 
&104 CARTA PRECATORJM:NEI. 
ANTONIO DOS SANTOS Vl.HENA 

UN140 FEDERA~FAZENOA NACIONAl.) 
JUIZO OE DIREITO DA VARA ONICA DA COMARCA DE 
OIAPOOUE 

V ora 1' VAAA FEDERAL 

20053100001394-5 PROl· Olm/2005 
1300 ACAO OROtw\WSERVJÇOS PU8l1COS 
J.4UNICI'IO DE SANTANA PREFEITURA MUNICIPAl DE 
SANTANA 

Advogado 
Réu 
v ... 

I.IONIOUE DE IM TOS AlVARENGA 
UNIAO (NINISTERIO DA SAUOE) 

: l'VARAFEDERAL 

200S.31 00.001396-2 PROT: 0210S12005 

v •• 

2100 J.IANOADO DE SEGUIWICA HDIVIDUAL 
PAUlO ~GIO loiEHDES PACHAECOJUIOOR 
MARIA DO SOCORRO COSTA CORREA 
REITOR DA ~,.tjJVERSDAOE FEDERAL DO IJAAPA E 
OUTROS 
2'VAAA FEDERAl. 

20QS J 1.00.00 139&.0 PROT 0210!112005 
I~ PRlSAO Elol FtAGIWfTEJCOio!UNICAO 
DELEGADO DE POliCIA FEDEIW. NO EStADO DO 
IJAAPA 

Ad\oogado MAR CIO FERREIRA OA Sl VA 
Roqdo LUCI() FlAVIO TEIXEIRA DA SilVA 
Vara • 1'VARAFEOERAL 
2) POR DEPENOENCIA 
Proa:sao 20QS 31.00.001402-S PROl· 02!0912005 
Ctosse 15800 lliEROADE PROYISOR14 
Reqle LUCIO FlAVIO TEIXFIRA 04 SlVA 
Advogado NARSON DE AS GALENOES DA Sll.VEIRA 
Roqdo DELEGADO DE POliCIA FEDERAL NO ESTADO DO 

AWJ'A 
v ora 1' VARA FEDERAl 

111 - NJ.o HOUVE IIAPUGNAÇAO 

IV-DEMONSTRATIVO 

DISTRIBU100S AUTOW.TICAM:NTE 

OISTRI8UIOOS POR DEPENDENCIA 

DISTRIBUDOS J.IAM.IAWENTE 

REDISTRIB\JilOS AVTOIMTICAIIEHTE 

REOISTRIBUIOOS POR DEPEM>ENClA 

REDISTRI8UIOOS IMH\IAllotEHTE 

TOTAl DOS PROCESSOS 

..... ..AP. 02Al9t2005 

o 
o 
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JVr;: ~tUtKAl UIHtl UR OU FURU MARClO BARBOSA MAIA 
DIRETOR ADMINISlRATNO JOSE NO CASIMIRO 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADAS EMO OSttlS/2005 
Processo em lr.!mllaçao <x>mum 

~DISTRIBUIÇÃO 
I) AUTOMÁTICA 

2005.31.00.001397-0 PROT.: 02109/2005 
~~~IN~3t..e:'ENAL PUBLICA/PROCESSO COMUM/ 

Autor 
A<Mlga<lo 
Réu 
Vara 

Processo 
Classe 
Reqle 
Ad\'ClgOdO 
ROQdo 
J Opcte 

Vam 

PII>Cl!:CO 

Cl>sse 
Reqle 
Ad'IO'Jildo 
Rcqdo 

J.Dpc:o 

Vara 

~roccsso 
CIJSSe 
ReQie 
A<MlgOdo 
Rcqdo 
J.Dpcte 

Vata 

Proa!Sso 
Cla>SC 
Reqle 
Advogado 
Reqdo 
J Opcte 

Vara 

Processo 
Classe 
Reqle 

~iiNISTERIO PUBLICO 

MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00 otll399-3 PROT.: 02109/2005 
17300 CARlA DE ORDEM PENAL 
VERA DE JESUS PINHEIRO CDRREA 

JUSTIÇA PUBLICA 
TRIBUNAL REGIONAl FEDERAL DA 1' REGIAQ. 

~.~xs~~E~~ DA CORTE ESPECIAL E SEÇOES 

2005 31.00001400-8 PROT.. 0210'!/2005 
6304 CARTA DE ORDEMiCNEL 
CAIXA ECONOMICA fEDERAL 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE 
PAPEL E CELULOSE DO PARA E A!.IAPAISINTRACEL 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGIAO

~OJ,:E:E';:'E~ DA CORTE ESPECIAL E SEÇOES 

2005.31.00.001401·1 PROT.: 01/09/2001 
17300 CARTA DE ORDEIA PENAL 
l.iUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

MARIA DO SOCORRO PELAES DOS SANtOS 
TRIBUilAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGIAO· 
;,oV~E;EAgE~~ DA CORTE ESPECIAL E SEÇOES 

2005.31.00001403-9 PROT.: OZW1005 
17300 CARTA OE ORDEM PENAL 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

MMIOEL GOI.IES COELHO 
TRIBUNAL REGIONAL fEDERAL DA 1' REGI~O
f,~~~E;EAgE~t D~ CORTE ESPECIAL E SEÇ01'S 

200~.31 00 001404-2 PROT.. Ol/'..-9.'2()05 
15601 II~C~:ER ITO POLICIAL 
DELEG/,00 0" POUCI/, FEDERAL NO ESTADO 00 
AIAAPA 

SEM INDICIADO 
A<Mlgado 
R~qdo 

V?r.J : 1'VARAFEOERAL 

Prooosso 
Cl'lssc 
Reqlc 

Processo 
Classe 
Reqle 

~-ogado 

Reqdo 
Vara 

Proc:ess-> 
Classe 
Rcqle 
Ad>'ogndo 
Rcqdo 
J.Dpcte 

Vara 

?roceMO 
Classe 

1005.31 00.001405-<i PROT.: 02109/2()05 
15601 INOUERITOPOUCIAL 
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO 
AMAPA 

SElA INDICIADO 
· 2' VARA FEDERAL 

2005 31 00 OOI~Oõ-0 PROT.: 02109/1005 
15601 INOUERITO POLICIAL 
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO 
AMAPA 

SEM INDICIADO 
: 2' VARA FEDERAL 

2005.31 00001407·3 PROT .. 0110912005 
17300 CARTA DE ORDEM PENAL 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

ALTAIAIR 1.111/EIRO REZENDE 
TRIBUNAL F.EGIONAL r WERAf. DA t ' REGIAO
COORDENAOORIA DA CORTE ESPECIAl E SEÇOES 
1' VARA FEDERAL 

2005.31 00.001403-7 PROl OSI09t2005 
1201 ACAO ORIIIARllvPREVIOENCIARIAICONCESSAO 
DE BENEFICIO 
JOAO DE DEUS RODRIGUES OE OLNEIRA 
SERGIO AUGUSTO DE SOUZA LELIS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS 
1' VARA FEDERAL 

11- REDISTRIBUICAO 
3} ~/.ANUAL 

Procc~<o 2005.31 00.001300-B PROT.: 1910812005 
Ctas.se 

·Reqle 
AdvogO<! o 
Reqdo 
IJ:!IJ 

7300 ACAO CIVIL PUBLICA DE II.IPROBIDADE 
ADMINISTRA TNA 
IAINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PAULO ROBERTO OLEGARIO DE SOUSA 
ROSEIAIRO ROCHA FREIRES E OUTROS 
2' VARA FEDERAL 

111 - NAO HOUVE III.PUGNAÇÁO 

iV • DELIDNSlRATNO 

DISlRIBUlOOS AUlOMATICAMENTE 

DISTRIBUIDOS POR DEPENDENCIA 

DISTRI3UIOOS MANUALIAENTE 

REOISTRI6UIDOS AUtOMATICAMENTE 

REDIS\RIBUIDOS POR DEPENOENCIA 

REOISTRIBUIDOS MANUI,U,1E~'TE 

TOTAL DOS PROCESSOS 

Uaczp<I-AP 05109/1005 

---=;,".~~#"'"~---

lO 

11 

.--~.;t.-=-~ ·=--_:::.-:-:._.-: 
-:;..~ih.-u;·---

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MARCIO BARBOSA ~tAlA 
DIRETOR DA SECRET A.R!.' • .\G~;;ii;SffiA IIVA: JOSE N,O CAS.IMIRO 

ATA DE DISTRIBUICAO REAliZADA EM: OCJ0912005 
Proc~s em IJ;Yn~o comum 

I.QISTRIBUICAD 
!)AUTOMÁTICA 

Processo· 200S.31.00001410~ PROT: 0610012005 
Clas.se: 1600 AÇÁOOROINARIA/FGTS 
Aulor: OSI.IARINA DA ROCHA DANTAS E OUTROS 
Mvog:ldo WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
Reu CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Vara 1'VARA FEDERAL 
2)POR OEPENDENCIA 

Proc-esso 
Classe: 

2005.31 00.00140(~ PROT . O~flCQ5 
11500 EMBARGOS DE TERCEIRO 

Emhle: IMPORTADORA GTL TOA 
Advogado: EOHISA IAARJA TORK SOUZA 
Embdo 
V•r.~ 

UNIAO f EDERAL IFAZENDA NACIONAL) 
!' VARA FEDERAL 

Procr.<SO 70053 100001411-4 PROT · 06/0911005 
Classe: 15301 INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS 

APREENDIDAS 
Reqtc MARIA SUILEY ANTUNES AGUIAR 
Advogodo FABIO ALMEIDA BRASIL FREIRE 
ROQdo DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPA 
Vara 1' VARA FEDERAL 
li -REDIS! RIBUICAO 
J)MANUAL 

Processo: i005 31.00 000087-7 PROT .. 1810112005 

Classe: 
Exqle: 

3100 EXECUÇÃO FISCAUFA2EtiDA NACIONAL 

Ad\'OI)ado. 
Exalo. 
Vara 

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
JOSE JUliO DE M RANDA COELHO 
2' VARA FEDERAL 

111-NÁO HOUVE IIAPUGNAÇÁO 

N-OEMCNSTRATNO 

OISTRIBUIOOS AUTOMA TICALIENTE 

OISTRIBUIOOS POR DEPEIIOENCIA 

DISTRIBUIDOS t.IANUALMENTE 

REDISTRIBUIDOS AUTOI.tATICAt.IENTE 

REDISlRIOUIOOS POR DEPEIIDtNCIA 

REOISTR:BUIOOS MANUALMENTE 

TOTAL DOS PROCESSOS 

Macap3·AP, 06t1!912005 

------------~~~-.~-~*-~:~~e;d~ 

JU I 7.. F'IWF.RAL OI RETO H 00 FORO MAHCIO BARROSA 1\l-' lA 

OtntTOR DA SECRETAR IA 1\DMISISTl\ATI\' JOSE IVO CASlMIRO 

ATA OI! OIST RIBUICAO Rf.A\..l1.ADA F.M;08t09/l(I0S 
ProCUJOI rm lnmit•çlo eonnm 

I ·OISTRIRUICAO 
ll.,UTOMÁTICA 

Procruo: !OOS.l l.OO.OO I -4 f 1·8 PrtOT.:OS/09JlOÕ5 
Cl:uu: 1100 .\1ANDA00 OE SE CUR.AN('A I NOI\'IOUt\L 

lmptr: r\LT,\IR PETRUS RODRTGUF...<; PEREIRA 

Ad \'Oi:2dB: EDio:N PAULO 

lmpd•: DIRETOR CER,\1. DA F,\MAP-fACULDADE 
UO ,\MAPA- SOCIEO.\Of OE E/'\$t X0 
SUPtlliOR DO A~1.\PA E OlTTROS 

\' :ara: 2" Vt\ftA FEDERAL 

111-1\ÀO UOUVF.IMPIJGNAÇÃO 

IV-OEMONSTRATI\'0 

l>ISTRI OUIDOS AlffOMAl'lCAMi-:1\'1'~: 

nJSTRUHJHlOS POU OE.f'EN UEI\C IA 

OISTRJOtHOOS MA~UAI.ME:O.Tt-: 

H.LUISTU IUUIOO~ A UT0'1ATIÇAM€NTI! 

R.EOISTIIIIIIJIDOS POit DEI'F.NDf:t<CI A 

REOISTRIIIUI OOS s\t.\,'ôUALMENn: 

TOTAl. n Os PRO("F.SSO~ 

M11ur~ . ts/o9noos 

JtJIZ r EOERAL DIRF.l OH. DO FORO MARCIO BARROSA MAIA 
DIRETOR DA SECR.ET.\RI A ADMI~ISTRA TIV JOSE IVO CASI~URO 

A TA DE DISTRIDUICAO REALIZ.•DA l:l.f;l9f0912005 
Pco~cu o:1 un tnr.tll1(11~ ~om1rn 

J-DISTRIDiliCAO 

1JI.UT0~1.\TICA 

Pnl~tU I)! !(ID5.J1.00.001•SIJ . J ;'il.OT .. U9/09/l 005 
Cl aut: 710 0 AÇÃ O CIVIl. PÚRI...ICA 

R<ql<, MU:-õlClfiO DE POEDRA RRMCA DO 
AMAP,\R I PJU:H: lTURA MUNICIPAL 

,\d\ocodo; OANIY.l. DOS SA~.,-OS DIAS 

Rcqdo: MAR IA DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS 

V.an: 1• \-'ARA FEOER.\L 

Proct~o: 200S.)l.00.0D 1414-S l'HOT.:09/091100S 
Clmro 7100 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

R<qle, MU);ICIPIO DE PEDRA BRANCA DO 
AMAPAIU PREFEITURA .\IUNICIPAL 

Ad,o,~do: DA~II!:I .• OOSSAI'\TOS DIAS 

Req'•' MA RIA UO SOCORRO PEI.AES DOS SANTOS 
Van: I' VARA Jll!:OERAL 

Proteu.o: 200SJ I .OO.OOI 41S-9 PROT.:09109/lOOS 
Clauc: JJOO t~XECUÇÀO f iSCAlJOUTRAS 

Eiq1c: CONSE:LIIO RECJOr\Al DE ADMIN ISTRACAO 
DOS ESTADOS UO r' ARA F. AMAPA 

Adv~~:ado: DETI IANIA DO SOCOR.RO CUIMARA[S 
BASTOS 

€ scdo: BARBOSA E MONTEIRO LTDA E OUTROS 

\'ara: l' VARA FFDERAL 

PrQ<euo: l005Jl.00.0014J6-2 PU0T.;09/09/l005 
Cl:usr: )JOO: F.X~CUÇÃO FISCAL/OUTRAS 

Elqtr: COi\'SELIIO REGIQ;•.;AL OI': AOMINISTRACAO 
OOS ESTADOS 0 0 PARA f. AMAPA 

Advo~ado: 8ETIIANIA 00 SOCORRO GUIMARAES 
BASTOS 

E t cdo: COOPERATIVA DOS RECErCJONJS1'AS E 
ATIVIDADES SUSTENTA \ 'E IS 00 AMAPA E 
OUTROS 

\'ar•: I" V AR." FEDERAL 

Pro.:-esso: 1005.J l. OO.OO 141 1-ó PR0i.:09J09/200~ 

Cl>u" HOO EXECUÇÃO FISCAUOUTRAS 

lhqtr: CO:-IS(LHO REGfO.:-.IAL DE AOMINISTKACAO 
DOS ESTADOS DO PARA EAMAPA 

Ad'•~• d•, BETIIANIA DO SOCORRO CUIMARAES 
BASTOS 

Ettdo: MSM DOS SASTOS ME I! OUTROS 
Van: I" VAH.A fEI> ERAL 

l>ro<ruo : 100S.JI.OO.ODI4 18..0 rROT.:09/ 09/l00S 
CJ:use: lJOO Eo;XECU(:ÂO t'ISCAIJ011TlUS 

~sqce : CONSEUIO Kf.(; tQ:-fAL DR AOMJNlSTRACAO 
DOS ESTADOS DO PARA 1: ,\MAPA 

... dvogado: DE.THANlA 00 SOCORRO GUI MAR.AES 
BASTOS 

Eud•' BA FERREIRA E OUTROS 
V:Ha: z• VARA FEOf.RAL 

l)POR DEPE Nm:SCIA 

Procruo: 200S.JI.00.0014J9-J PROT.:09/09nOOS 
Clauc: IS990 PETIÇÃO Ul\'to:RSA CRIMI.SAL 

Autor: ~HSISTF.RIO I'IJRI.ICO FEDf:RAL 

.4.dvor.suJo: 

Procruo: 100S.ll.00.001419·J rROT.:09109/200S 
C12ur: 15990 PETI('ÁO DIVERSA CRJMJ:"4AL 

Rru: .S IClLOSO 

Viiu: I' VARA FIWI':HAL 

11-RtDISTRIOUICAO 
J)MM'iUAL. 

Procr.uo: lOOS.Jl,OO.OOIJlJ..l PROT.:2310.8/200S 
Ch.ut: 7300 AÇ.4.0 CIVIL PÚDLICA DE lMPRODIOAOE 

AI) MI NISTHATIVA 

HNJi t: M INISTERJO rUULICO FEDER.AL 

Adlo:: ado: PAULO RORI!H.TO Oll:CARIO DE SOUSA 

H.rqdo : :-oU/'\OLL :\LIC IO DA SILVA SfAlR E OUTROS 
Van: 2• VARA f.'f.:Ot'.llAL 

lii-S,\0 HOUVE IMP UGNAÇÃO 

1\'-0E~IO:-ISTRA TI VO 

DISTRinUIIlOS AUTOMATICM1E~Tt 

DISTI<IOUIOOS POR DEPF.NOI:NCIA 

OIS fMIBUIDOS ~!ANUALMENTE 

RI!:DIS'rRJIH/IDOS ,\Ul 'úMATICAMEi'"TE 

REDISTRIBUIOOS rOR DEPY.NOb'CIA 

REDJSTRIIIU IOOS l\1ANUALMr.NTR 

rOTAL DOS PROCY.SSOS _ ----

' 09109/Z005 

Stcrt~tio da Audlrn 

-·- _ _;;; --·------
;;~~ -- ---· . -~. - ---~· 

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: t.IAACIO BARBOSA MAIA 
OIRET0r1. OA SECRETARIA AOMJNJSTRATlVA: JOSE IVO CASJMIRO 
AfA DE OISTRIBUICAO REALIZADA EM:1W912005 
Processos em tram:tação comum 
I·OISTRIBUICAO 
:)AUTOMÁTICA 

P10cesso: 2otl5.J1.00.001422·0 PROT.: 1210912005 
Classo: 7100 AÇÃOCIV!éPÚBLICA 
Reqte: AGENCIA NACIONAL OE TELECOMUNICACOES ANATEL 
AdvogOdo: WIRVANOR DA SILVA QUEIROZ 
Reqdo: l.:UIIICIPIO DE LARANJAL DO JARI 
Vara. 1' VARA FEDERAL 

Z:?OR CEPENDENCIA 
P:occsso: 2005.31.03.001410·3 PROT.: 121091"<005 

Pág. 28 

Classe: 4200 EXECUCAO DIVERSA POR TITULO EXTRAJUOI\.IP.L 



Macapá, 28.10.2005 

Exllie CAIXA ECON()IjiCA FEDERAl 
Alhogado w.RI. Y PORPINO NUhES 
Exalo: CLOVIS DA SLVA. 8AASOSA CASl<lO 
V;n 2'VA.RA.FEOERA.I. 

l'lociSSo 2005J1.00.00142J.7 PROT: 12XI9/2005 
a.sse 4200 EXfCLICAO DMRSA POR Th'l.lO EXTRA..M>ICIN. 
EJ:lit CAIXA. ECONOMICA. FEDEFW. 
M;ogado: MARL Y PORPINO loi.JIIES 
Exalo ROSERIAN MARINHO SLVA FERIIEJIA 
Vn 2'VARA.FEOEFW. 

III.NÁQ HOlM IIIPUGNAÇÀO 

IV·DEMOIISTRATIVO 

OISTRIBUIDOS A.UT()IjATlCA.IAENTE 

OISTRIBUIDOS POR DEPENOEHCIA. 

OISTRIBUIOOS MAHUAt..W:NTE 

REDISTRIBUIOOS AUTOW.TICAMENTE 

REDISTRISUIODS POR OEPENDENW. 

REOISTR18UIDOS IAANUALMfNTE 

TOTAL 00S PROCESSOS 

lliJcapMP. 12Al912005 

~-1/-.:~ 
~--____ _ 

!UIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO MARCIO BAilJOSA MALA 
DIRETOR DA SECRtTARIA ADMINISTRATIV JOSE IVO CASIMIRO 

ATA DE DISTRIBUICAO REALil.ADA Ulol</09/1005 
Proc:u.Ms em tuak-tfo n••• 

-OISTRIBUICAO 

•)AUTOMÁTICA 

Prou11o: IOOS.Jl.OO.HU~ PROT•Illt9/1015 
Cl""<: 61U CARTA PRECATÓRIA I FISCAL 

R~lf. U~IAO H.DEIIAL(FAl.ll(l)A NACIONAL) 

A chocado: 

R"'do' TtD IMPREITEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL 
LTDA 

J. Dp«t: JUIZO Dlt DIRI:rTODA 1 VARA CIVEL, 
CRIMINAL DI LARANJAL DO JARI 

\'trl; t• VARA fiDIRAL 

Proc<lto ' 1005.JI.OOJIOI4U..I PROT.,Il/t9/l0., 
Clo11.: IIOl CARTA PRitCATÓRLA I FISCAL 

Roqlt: UlilAO FEDERAL (FAUNDA liACIONAL) 

Achocado: 

R<qdo' Rf RODRJCU!S Ml 

J , Dpclt: JUII'.O DI DIRIURO DA 1 VARA CIVEL 
CRIMINAL DE LARANJAL DO JARI 

V oro' I' VARA FEDERAL 

Procn,., 1005.JI.t0.001415·1 PROT.dl/01/lOOS 
Clau<O "tJ CARTA PRECATÓRIA I fiSCAL 

Roqu' UhiAO FEDERAL (l'Al.II>'DA SACIONAl) 

"""''do' 
Rtqdo' DM ~OBR.II CIA LTDA 
J. Dpclto JUIZO DE Dlltt:rro DA J VARA CIVEL 

CIUMINALDE LARA~JAL DO JARI 
Vtta: I' VARA FEOI:.RAl. 

Pro ...... 1005.JI.OOt01411-9 PROT•II/09/lotS 
Clo11" 6103 CARTA PRECAT0RlA I FISCAL 

Rttk' UNIA O >'f:DERAL (TAUNDA NACIONAL) 

Athot.tdo; 

R<qd" ES '11UNIZ 

J Dp<l" JUIZO DE DIREITO DA I VARA CIVE~ 
• CRIMINAL DI LARANJAL DO JARJ 

Van: 1• VARA FIOIRAL 

Precu>o: l005.JI.Ot.OOI411-I PROT"II/01/l005 
Cl11t" 6101 CARTA PRECATÓRIA I n5CAL 

Roqt•' UNLAO FEDIRAL (FAZENDA NACIONAL) 

Ad\IJ&dt~ 

Roqdo: MADERtiRA INDUSTRIAl, DA AMAZONlA 
LTDA !OUTRO 

J. Dp<tt' JUIZO D& DIREITO DA COMARCA DI POR10 
GRANDE 

v.,.., I' VARA fEDERAL 

Pre<<.,., IOOS.Jl.Ot.OOWU PROT" II/Om005 
Clou" 610l CARTA PRECATÓRIA I FISCAL 

R<ql" UNIA O fUltRAL (I>Al.IJ'IDA ~ACIOSAL) 

Adve11d•: 

Rtqdo: JANITE COES DA SILVA 
J. Dpcll' JUIZO Dt DIREITO DA CO)IARCA DE PORTO 

CRANDE 
\'ara' 1' VARA FEDERAL 

Proctuo' l005.JI.OI.OOI4l0-6 PROT ~ 11/09/lO., 
CbtM. 610l CARTA PRiCA TÓRLA I FISCAL 

I·DISTRIDUICAO 

I )AUTOMÁTICA 

Prutuo' l005.JI.tO.Otloto6 PROT,:IIIt9/l005 
Clwe lltl CARTA PRI:CATÓRJA 1 PISCAI. 

Rtql<, UNIAO FEDIRAL (TAZLNDA NACIOSAL) 

Ad\OJ;tdo: 

Rtqdo: I JOSE BRITO DI MANSO F LIXA 

J. Dpd" JUlio DI DIRErTO DA COMARCA DE 
~IA tACAO 

Var-a: I" VAilA f'IOIRA.t. 

Ptocmo; ltOUI.".OOIOI~ PROT.IIIIttlltOS 
Cl'"'' 17110 CARTA PRJ:CATÓRJAIPINAL 

Rtqlt' ~UNIST!RJO PUBLICO MIUTAR 

Advoca.de: 

Rtqd" ALMIR MONTEIRO DA SILVA I OUTROS 
J. Dpdto JUIZ.O AUDfTOR SUBSTITUTO DA I 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA MILITAR DO 
PARA 

\ 'ua; I' VARA J'tO!RAL 

Pro<'"'" lot5.JI.tO.OOI.QI.J PQOT.,II/OfllHS 
Cio"'' 6104 CARTA PRitCATÓRJA/clVIL 

R<ql" MERLAN DE LEAO IRrTO 

Ach·•&ad•: 

Rtqdo' RICINA LEAO DA SILVA 
J. Dp<lt' JUIZO DE DIIU:ITO DA VARA UNICA DA 

COMARCA DE CALCOENt 
V oro' I' VARA FEDERAL 

Pro«'""' 1005.)1,00.0010)-7 PROT.:II/09/lOts 
Cl.,.., 15611 ISQuiRITO POUCJAL 

Rtqlt' DELICADO DI POLICIA fiDIRAL NO 
ESTADO DO A MAPA 

Ad.,.•c.cto: 

Rtqdo' SUl INDICIADO 
V~ta: t• VARA FEDf.RAL 

Pnnno; 200$.Jt.DO.Otlo434~ PROT.: UJOtllotS 
Cluw. 15601 INQUÍIUTO POLICIAL 

Rtql" DELICADO DE POLICIA FEDERAL .~O 
ESTADO DO A MAPA 

Ath011do; 

R<qdo' SIM INDICIADO 
V•n: t' VARA FIDIRAL 

p,...,,.,, 1005.ll.ot0014J!I-4 PROT.,Jl/09/l005 
Clu1t: 15601 INQutRrTO POLICIAl. 

Roqlt' DELEGADO DF. POLICIA fEDERAL NO 
ESTADO DO AMAPA 

Alhoaado: 

R<qd" SEM INDICIADO 
V ar" I' VARA F!DIRAL 

Proctuo' 100S.li.Ot.t014)6-l PROT.,J4/091l005 
Clm" 1100 MANDADO DE St:CURANÇA INDIVTDUAL 

''"P"' CRISTIAN! DA SILVA LOBA TO 
Ad•ot•do' ROBERTO JOS& N!RY MORAIS 

lmpdo' MEMBRO DA BANCA DK TCC E OUTROS 
Vara: I' VARA nDIRAL 

I)POR OEPENOENCIA 

Pro<., .. , IOOS.JI.Ot.IOI416-S PROT,,li/Ofll005 
Clutt' 10110 INPUC'IACÃO AO VALOR DA CAUSA 

R<1"' UNIA O f!DERAL (FAUNO.~ NACIONAL) 

Ad,.&ado; JOSE R!SATO I'IIACOSO LOBO 

Rtqd" CENTKR KIN~rDY CONERCIO LTDA 

I·DISTRJBUICAO 

l)rOR OEPEND!NCIA 

Promor. lto5.)1.tO.otl416-5 PROT., lllt91l0ts 
Cltm: lOlM rMPUCNACÃO AO VALOR DA CAUSA 

Varo' I' VARA ft:O&RAL 
111-NÁO !lOUVE IMPUCNAÇÁO 

IV-DEMONSTRATIVO 

Dl\TRIBUIDOS AUTOMATICAMINTI ll 

DISTRIB~IDOS POR DEPEhDINCIA 

DISTRIIVIDOS MA\UALMBIIT! 

RtDISTRIBUIDOS AIJTOMATICA.IE~'TE 

R!DISTRIBUIDOS POR D!PINDtNCIA _ O 

UDISTRIBUIDOS MANUALMENTE 

14 .IQTAL -ºO.!_PR,,.QC,....ES,.SO><S"-::-:-:-:----
Maup• , utttneos 

.S..r<loriodg:.U 

-- --~- -·-
~--== JM3- ----= 

.AJIZ FEDEFW. DIRETOR OQ fORO· MARCIO BAR80SA MAIA 
DIRETOR DA SECRETARIA AOI.IINISTRIIH/A; JOSE IVO CASU.IJIO 

ATA DE DISTRJSUICAO REAI.JZADA EM 
1'10<:eS$00tlfthlntaçllo"""""' 
I-OISTRIBUICAO 
l)o'.UT()IjÁTICA 

l'loce110 2005 31 00 001138-5 PROT IS10912005 
Oasu 2100 MANDADO OE SEGURANÇA INDIVIDUAL 
~ EllENLSON AlENCAR NENOOHCA 
AIM>gado NARSON DE SA GA~ENO 
llrc>do: COORDENADOR DO CONCURSO PUBliCO OAS CENTIWS 

ELETRICAS DO NORTE DO BRASil SA • ElfTROHORTE 
Vara. 2' VARA FEDERAl. 

2)POR OEPEIIDENCIA 
P- 2005JI 00001437-1 , PROT 1510912005 
0.... IS208 IIEOIDA CAUTELAR DE OUEBRA DE SIGLO DE 

DADOS E/OU TELEFONICO 
DElEGADO DE POLICIA FEDEFW. NO ESTADO DO IJAN'A. 

SIGILOSO DONMPA 
I'VARAFEOERA.I. 

IV.{)EMONSTRATIVO 

OISI'RI8UIOOS AUTOWATICAI.-:NTE 

DISTI!IIlUlOOS POR DEPEHDENCI.'. 

OISTR!SUIOOS W.NUAUENTE 

REDISTRIIUDOS AUTOMATICAMENTE 

REDISTRIIUDOS POR OEPENOENCIA 

REOISTRI8UilOS MANUAl/oiENTE 

TOTAL DOS PROCESSOS 

o 
o 
) 
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J UIZ FEDERAL DllliTOR DO FORO MARCIO BARBOSA MAIA 
DIRnoa DA SECR&T AR.IA ADMI"ISTRATIV Josr 1vo CASIMIRO 

ATA DI DISTRJBUICAO REALIZADA IM~</.,11005 
P'rouss" tlll lra•e~ao ~• 

1-lliSTRJIUICAO 

I)AUTOIIIÁTICA 

p.......,, IIOS.JI.ot.OOI4J'·' rROT,,I5/0tllO., 
Clon., JlOO IXJ!CUÇÁO FISCAUOUTRAS 

E•ql<, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Ad•oat4o' UBIRACI MOREIRA LISBOA 

Eudo' 51RVINORTI SIRVICOS GIRAIS LTDA 
V•ra. J• VARA FIDIRAL 

Prote~tO; 100~.JI .OO.Otl44o..t PROT.: I.s/09J2toS 
Cbu" JJH EXECUÇÃO FISCAUOUTRAS 

E1q1t' CAIXA ECONOMICA FRDIRAt. 

Adutod., UBIRACI MORIIRA LISBOA 

h<do, LB OLIVEIRA I NA VECACAO LTDA 
V•n: l' VARA FEDERAL 

p,...,,., IOOUI.OD.OOI444-) PROT,IS/0,11005 
Cltu<, JlOt IXICUÇÃO FlSCAUOITrRAS 

E•qlf , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Ad,..&odo' U81RACI MOR!IRA LISBOA 

l"do' JCS I>'ASCIME'ITO ME 
\ UI: l" VARA F&OIRAl. 

Proct<o., 1005.ll.toJiti44S.7 PROT • ISMilOOS 
Cl""' JlOO EXlCUCÁO FISCAUOUTRAS 

f141t' <:'AIXA ECONONICA FEDERAL 

Ad;o~od" UDIRACI MOREIRA LISBOA 

[,«<o, A SANTOS DI MORAES ME 
't'lrtl I" VARA PtDFRAL 

Pto<<nol 100S.JI.Of.OOI441..1 PROr.,IS/09/lotS 
Cwu' JJOO EX.t<.'IJÇÃO FISCAUOIITIWI 

b4tt' CAIXA !CONOMICA FEDERAL 

Ad•"lad" UBIRACI MORtiRA LISBOA 

V.~td" CONSTREL LTDA 
V•r•: t• VARA FEO~RAL 

Promao: lt0S.Jiot.OOI45t-l PROT,,I6.'19/lOOS 
Cl1t1e' 1110 MANDADO DlSECURANÇA INDIVIDUAL 

loopot EDVA)i DA ROCIIASILVJ:IRA 

A~••t•do: NARSON DE SA CAL!NO 

''"pdo' CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO 
DRASIL SA EUTRONORTI E OUTROS 

Vtt" I' VARA FIDERAL 
I)POR DIPEND!NCIA 

ProttJJo' 1005.li.OO.OOIOI-5 PROT•I'-'Of/1015 
Clou" tiH Ml!DIDA CAUTELAR FISCAL 

Rtqlt: UNI AO Vf.DERAL (FAUNOA NACIONAL) 

Ad,.C•~o; FRMOSCO NAPOLlAO XIM~ES NIITO 

R"ido' 1.0 SOUSA E OUTROS 
V ar•· t• VARA FEDERAL 
)):IIA~U41. 

ProtttiO' 100S.JI.OO.otl«9-1 PROT• ISIOtlltoS 
Clm•. JJOO IXI("UÇÁO FISCAI.IOIJTRAS 

bq<t, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Ad•oaod., UBIIIACI MOREIRA LISBOA 

I·DISTRIBUICAO 
J)MANUAL 

,..,.., .. , lotS.JI,OO.OOI«,·I PROT•IS/01/lNS 
Cb"" llOO IX!CUÇÁO FISCAlJOUTRAS 

EJ<do: SERVI NORTE ADMINISTRADORA DI 
URVICOS DI VICU.A!.;CIA LTDA 

Vau: I' VARA FIDIRAL 

II'""'ÃO H OUVI IMPUCSAÇÁO 

IV-DEMONSTRATIVO 

DISTIIIBUIDOS AI.TTOMA TICAME.~Tl 

DlliTRIBUIDOS POR DBPKND!NCLA 

DISTRIRUIDOS MANUALME~'TE 

REDISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE 

REDISTRIBUIDOS POR DIPII'DtNCIA 

REDISTRIBUIDOS ~IANUALMVITI\ 

TOTAL DOS PIIQgSo.iSO""l.S __ _ 

Maup• , Ul.,ntoJ 

_f?_ __ 
SttrtllrM d.. A•dit«..l 

~w.df.. -=--·-

JUIZ. JtDlRAL DIA&TOR DO FORO MARCID BAR.IOSA MAIA 
DlRtTOR DA SICRETARLA ADl\IINISTRATIV JOSE IVO CASIMlRO 

ATA DE DISTRIBUICAO REAUZADA 01~9MiltOS 
Prortuet c• ltUIII~&o ce .. • 

1-DISTiliBUICAO 

I}AUTOMÁnCA 



Macapá, 28.10.2005 

Pronno: 20G5 . .li.OO.OOJ.44J -2 PROT.: 1410912005 
Cl:me: JJOO EXECUÇÃO FISCALJOUTRAS 

E•qt<: CAIXA ECONOMICA PEDERAL 

Advogado: UBIRACI MOREIRA LISBOA 

E1cdo: RRS CASTRO M g 

Vara: . 2" VARA FEDERAL 

Proc.no' l00S.31.00,00J~4l~ PROT., 14109/2005 
Cl•ne: 3300 EXECUÇÃO FISCAUOUTRAS 

E•qte: CAIXA ECONO~IICA FEDERU 

Ad\'ogado: UBIRACI MOREIRA LISBOA 

Rndo: Sl\1 I,OPES BRAGA MK 

Vara: 1" VARA FROF.RAL 

Prormo' 2005.3 1.00.001447-4 PROT.: 1510912005 
Clme: 6103 CARTA PRECATÓRIA I FISCAL 

Rc-qte: CONSF.LHO REGIONAL DE f:CONO~tiA DA 13 
A RI!GTAO • AMIRR 

Ad\'OJ::a do: 

Rcqdo: FRANCISCO DI MAS Sll. VA 

J. Dpclt: JUIZO FEDERAL DA 5 VARA DA SECAO 
JUDICIARIA DO AMAZONAS 

Vara: 2" VARA l'tOKRAl. 

Pronno: lOOS.JJ.OO.OOI46J·5 PROT.: 19109/2005 
Cl:ust : 5207 OPÇÃO DE :"'ACIONALlDADE 

Opm: DlANE MAR DA VE 

Ad\'<lgtdo: CARLOS :'IIELSO:"t PICANCO 

Vilrn: I" \'AR."- FEDERAL 

Proctuo: 2005.ll .00.001476-9 PROT.: 19l0912005 
Cl:uu·: 2100 MANDADO DE SEGURANÇA 11'\DIVJDUAL 

tmptc: n~RTILLO~ VtCILANCfA t. TRANSPORfES 
DE VALORES LTOA 

. Ad\'O'i:ado: MARCIA NOR"-.T GUILHON 

lmpdu: PR F.C.OEIRA, M00.4.Lt0ADE PRF..GAO 
ELETRONICO DA CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL E OUTROS 

Van: I' VARA FEDERAL 

2)POR DEPENDENCIA 

Proccuu: 2005.l l.OO.OOI<t46-0 PROT .: 1!'.'09/2005 

Cios"' liSO O EMD~RGOS DE TERCEIRO 

Emhtc: RENf.DITO DE MURAIS Lf.\fA 

Ad,·ogado: KARl~A PERF.IRA DE OUVE IRA 

Embdo: UN IAO FEOERAL(FAZE~DA 1'\,\CIONAL) 

Vara: 1· V . .\RA FEDERAL 

3)MA:';UAL 

Proccsu: 100S.Jt.00.00144l.O PROT.: 14/09/2005 
Ctoss" 3300 EXECUÇÃO FISC.\UOUTRAS 

E•qt" CAIXA f.CONOMICA FEDERAL 

Ad,o~:ado: llRIRACI MOR.:IR. A LISBOA 

Es:cdn: EF CARDOSO 

V a r:~: I' VARA FEDERAL 

111-NÁO li OUVE IMPUG!'IIIÇÁO 

I V-OE:\10!\'STRA TI VO 

DISTIUfiUIOOS AUTOMATICAMENTE 

DISTRIBUI DOS POR OE.PF.NDRNCIA 

OISTRIDUIOOS MANUALMENTE 

RF.DJ!\TRIBUIOOS AllTOMATICAMF.NTF. 

REDISTRIRUIOOS POR DRPEr\D.:NCIA 

REDISTRTBUIDOS MANUALMENTE 

_TOTAL _l)_f!:~ PR~~O,_,C"'Y.:':S":SO'§S':' 7':':=:':==~-
Mocapa , C?/09/2005 

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MARCIO BARBOSA MAIA 
DIRETOR DA SECRETARIA AOMINISTRATNA: JOSE NO CASIMIRO 

ATA DE DISffi iBUICAO REALIZADA EM: 2010912005 
ProceS$os. em lramilaçào comum 
~OISTRIBUICAO 
1)A\ITOMÁTICA 

Processo: 
Classe: 
Exqte: 
Advogado: 
Excdo: 
Vara: 

2005.31.00.001452·9 PROT.: 1610912005 
4200 EXECUCAO DIVERSA POR TITULO EXTRA- JUDICL'IL 
UNIAO FEDERAL 
PEDRO STELIO AYRES DA SILVA 
ALCIDES GOMES DOS REIS 
2' VARA FEDERAL 

Processo: 2005.31.00.001462·1 PROT.: 2011l912005 
C!ao;.se: 2100 MANDADO DE SEGURANÇA INONIUAL 

lmple: BRENO TRASEL 
Advogaoo: JOAO GUILHERME LAGES MENDES 
lmpdo: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOAMAPA-UNIFAPE 

Vara: 

Proc:e~: 
Clas<le: 
E•qte: 
Ad1'0Çi>:lo: 
Excdo: 
Vara: 

Processo: 
Cla~: 
ReqJe· 
Advogado: 
Reqdo: 
Vara: 

OUTROS 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001464-9 PROT.: 16!0912005 
42.00 EXECUCAO DIVERSA POR TITULO EXTRA-JUDICIAL 
PlDRO STELIO AYRES DA SILVA 
UNIAO FEDERAL 
ALTAMIR MINEIRO REZENDE 
I' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001455-2 PROT.: 16/ll9J2DOS 
15601 INOUtRITO POLICIAL 
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPA 

SEM INDICIADO 
I' VARA FEDERAL 

Pmccsso: 
ClaSSe: 
Reqte: 
Advogado: 
Reqoo: 
V;xa· 

Processo: 
Classe: 
Reqle: 
f,dvogado: 
RcqJo: 
Vara: 

Processo: 
Classe: 
Rcqlc: 
Advogado: 
Ri!qdcr 
VarJ: 

Prucesso: 
Classe: 
Reqle: 
Ad.ogado: 
RG~jo: 
Vara: 

Processo: 
Classe: 
Rcqlc: 
AJvogado: 
Rcqdo: 
Vara·: 

Pro<:es:io: 
O a-;'>':!: 

RCQie: 
Ad<ogado: 
Reqdo: 
Vara: 

Prc.c.;.>.so: 
o,·s::e: 
Pi--tle; 
·l(;.ogado; 
Reqdo: 
J. Dpctc: 

Pro...csso: 
Clossc: 
Reqle: 
Ad1'0Çado: 
Rcqdo: 
J. Opctc: 

Pro::csso: 
CIOSMl: 
Reqte: 
Adw;iooo: 
Reqdo: 
J. Dpae: 

V?fa; 

r'~p:3So. 
Clai:.e: 
Rcqle:. 
Advogado: 
Rç1do: 
J.Dpctc: 

\'ara: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2005.31.00.001466-6 PROT.: 16!0912005 
1560\ INQU~RITO POLICIAL 
DELEGADO DE POliCIA FEOERIIL NO ESTADO DO NJ.APA 

SEM INDICIADO 
2'VARA FEDERAL 

2005.31.00.001457-0 PROT.: 16!0912005 
\5601 INQU~RITO POt.ICI~L 
DELEGADO DE POLICIA FEDERIIL NO ESTADO 00 AIAAPA 

SEM INDICIADO 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001468·3 PROl ; 1610012005 
15601 INQU~RITO POLICIAL 
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO AI.IAPA 

SEM INDICIADO 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001469-7 PROL 16/0912005 
15601 INO\J~RITO POliCIAL 
DELEGADO DE POUCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPA 

SEM INDICIADO 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001470·7 PROT.: 1510912005 
156{)1 INQU~RITO POliCIAL 
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO A MAPA 

SEM INDICIADO 
1' VARA FEDERAL 

2005.31 .00.001471-<1 PROT.: 20/0912005 
15601 INQU~RITO POliCIAL 
DELEGADO DE POl iCIA FEDERAL NO ESTADO DO A MAPA 

SEM INDICIADO 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001472-4 PROT.: 15ro912005 
17300 CARTA DE ORDEM PENAL 
JUSTICA PUBLICA 

ALCIDES GOMES DOS REIS 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO. 
CCORDENADORIA DA CORTE ESPECIAL E SE COES 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.00H73-ll PROT.: 1610912005 
6304 CARTA DE ORDEM ICivEL 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

ALCIDES GOMES DOS REIS 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO. 
COORDENADORIA DA CORTE ESPECIAL E SE COES 
I ' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001474-1 PROl : 1610912005 
6104 CARTAPRECATORIA/CivEL 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

ESTADO DO A/MP A 
JUIZO FEDERAL OA 1 VARA SECAO JUOJCIARIA DE 
BRASILIA.()F 

2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001475-5 PROL 15ro912005 
6103 CARTA PRECATÓRIA/FISCAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 

FARMACIA LEO MARTitlS l TOA ME 
JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DA SECAO JUDICLARIA QE 
ITAJAI 
2' VARA FEDERAL 

111-II ÁO HO!NE IMPUGNAÇÃO 

IV-DEMONSTRATIVO 

DISTRIBUIDOS AUTOMATICAMENTE 

D:STRIDUIDOS POR DEPENDENCIA 

DISTRIBUIDOS MANUAL ME fiTE 

REOISTRIBUIDOS A\ITOMA TICAMENTE 

REDISTRISUIOOS POR DEPEND~NCIA 

REDISTRIBUIOOS MANUAWENTE 

TOTAL DOS PROCESSOS 

14 

14 

JUIZ n:OERAL DIRETOR DO f"ORO MARCro BARBOSA MAIA 
DIRETOH. O,\ SECRETAKIA AOi\UNISTRATIV JOSE IVO CASIM lRO 

ATA DF. DISTRtnUtCAO REAliZADA EM:lJI09nOOS 
Procenos em tramit:açlo comum 

1-DISTRIDUI CAO 
!)AUTOMÁTICA 

Procruo: 200S.Jl.()0.001!\.46-l PROT.;l l/09/ZOOS 
Cl""" JJOO AÇÃO ORDINÁRIA /SERVIÇOS PÚBLICOS 

1\utor: JOAO CARLOS DE ANDRADE FE.RN,\NOKS 
MANGUEIRA 

Ad~Of:IHlo: DA~USA \'.o\SQL'"l!S DI! OLIVEIRA 

Rt"a : UNIA O FEDERAL 
Yor:.: 2' VARA FEDERAL 

111-~ÃO IIOUVF. IMPUGNAÇÃO 

1\'-DEMONSTRATIVO 

lliSTRIDUIDOS AUTOMATICAMENTE 

OISTRIRUIDOS POR DEPENOENCIA 

DISTRIBUIDOS MANUALMENTE 

REDISTRIBUTDOS AUTOMATICAMENTE 

REDISTRIBUIDOS POR DEPE~'DtNCIA 

Pág. 30 

REDISTRIBUIDOS MANUALMENTE 

TOT,\L DOS PROCESSOS 
M:~ct.pa . wo9noos 

~~------- · ·---~ ~----

,C . ~·---;::-i.t' __ . . uldnr .---- · ·-~ 

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO: MAR CIO BARBOSA P.IAIADIRETOR 
DA SECRETARIA ADMINISffiATNA: JOSE NO CASJMIRO 

ATA DE DI'JTRISUICAO REALIZADA EM: 2210912005 
Prores.c;os em tramitação comum 
1-DISTRibUICAO 
1 )AUTOI~ATICA 

Processo: 
Classe: 
Exqle: 
Advogado: 
Exalo: 
Va--t~: 

Process.o: 
Classe: 
Exqlc: 
Advogado: 
Excdo: 
VatiJ: 

Processo: 
Classe: 
Exqte: 
Advogado: 
Exalo: 
V <ia: 

Processo: 
Classe: 
E;~;qle: 

Advogado: 
Excdo: 
Vara: 

Processo: 
Classe: 
Exql•: 
Advogado: 
Exalo: 
Vara: 

Processo: 
Classe: 
EXQie: 
Adi'OÇ<>do: 
Excdo: 
Vara: 

Processo: 
Classe: 
Exqle: 
Advogado: 
Excdo: 
Vara: 

Processo: 
Oasse: 
Classe: 
Exqle: 
Advoojado: 
Excdo: 
Va ra: 

Processo: 
Classe: 
E•qlc: 
Advoojado: 
Excdo: 
VóJ/a: 
Processo: 
Classe: 
E•q tc: 

Advogado: 
Excdo: 
V ar;~ : 

Processo: 
Classe: 
Exqte· 
Advogado: 
Exalo: 
Vara: 

Processo: 
Classe: 
Exqte: 
Ad<ogado: 
Em!o: 
Vara: 

Process o: 
Classe: 
Exqte: 
Advogado: 
E•cdo: 
Vara: 

Proccss.o: 
Classe: 
Exqle: 
Advogado: 
Exr.rin· 

2005.31 00.001453-2 ROT.: 19/ll912005 
3100 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAl (FAZEIIDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
EVERALDO RUBENS CAMPOS FERNANDES 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001455-0 ROT.: 1910012005 
3100 EXECUÇÃO FISCAU!'AZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
MANOEL 00 ESPIRITO SAfiTO FERREIRA DA SILVA 
1' VARAFEDERAL 

2005.31.00.001459-4 PROT.: 19/ll912005 
3100 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO lOBO 
ANA CLEIOE SILVA DA FONSECA 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001460-4 PROT.: 19.1l912005 
3100 EXECUÇÃO FISCAU!'AZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
ANA LUCIA BANHA PICANCO NUNES 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001 49:>0 PROT.: 1910912005 
3100 EXECUÇÃO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
PEDRO GONCALVES DE CARVALHO 
I' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001484-4 PROT.: 19.1)9/2005 
3100 EXECUÇÃO FISCAU!'AZENDA NACIONAl 
UNIAO FEDERIIL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE REliA TO FRAGOSO LOBO 
DANNILO STELI DE SOUSA DIAS 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001485-8 PROT.: 1911)912005 
3100 EXECUÇÃO FISCAU!'AZENDANACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
NADER MUHAMMAD ALI NASSAR 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001486-1 PROT' 19111912005 
3100 UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL 
3100 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
UtliAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
ANA HIGINA PEREIRA AGRADE GOOOY 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001487-5 PROL 19.0012005 
3100 EXECUÇÃO FISCAU!'AZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAl (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
LUIZ OTAVIO VIEIRA VIANA 
2• VAAA FEDERAL 
2005~ 1 .000 0 1488-9 PROT.: 2210912005 
3100 EXECUÇÃO FISCALIFAZENDANACIONAL 
UNIAO FEDERAL {FAZE!-DA NACtONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
AMILTON RODRIGUES LINS 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001489·2 PROT.: 1910912005 
3100 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
KLEVERSON PEREIRA SANTANA 
1' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001490·2 PROT.: 19/0:J/ZOO~ 

3100 EXECUÇ.\0 FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL} 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
CASSIO CAL LINS SILVA 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001491-6 PROT.: 19.1>912005 
3100 EXECUÇÃO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
MARCELO COELHO TSE 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00.001492.() PROT.: 1910912005 
3100 EXECUÇÃO FISCALIFAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERIIL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSOLOBO 
RR ~ILVEIRA r..AZEL ME 



' . 

Maca pá, 28.10.2005 

Vn 2'VARAFEDERAl 

PltlCOSSO· 2005 31 00 001495-ll PftOT · 1910912005 
Classe 3100 EXECUçAO FISCAI.A'A2ENDA NACIONAL 
Exqle· UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
~ JOSERENATOFfiAGOSOLOBO 
bodo: ANTONIO SERRAO DE SALES 
Vonc 1' VARA Fl:DEIW. 

,._c. 
Cl-: 
Elq1e 
A<Mogado 
Excdo. 
Vara. 

2005JI 00001$1 PROT.: 1SIWI2005 
31DQ EXÇCuçAo FISCALJFAZENDA NACIONAL 
UNIAOF,DERAL (FAZENDA NAOONAI.) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOOO 
IIAAIA JOSE SilVA DO ESPIRfiO ~O 
l' VARA FEDERAL 

*SJ1 OO.OÓ141H ' f'M)T.:. 191l9/2005 
3100 EXECIJÇAO F16CA,LE~II!E!IIIUIACIONAL 
UNIA O FEDERAL (FAZENJ.t. NACOW..) 
JOSE Rf.NKIO FRAC06a LOIO 
JÓIIO BATISTA 0E SOUZA IIAAATA 
1' VARA FEDERAL 

2005 31 00.0015lll·3 PROT.: 19m/2005 
3100 EXEC:Uç.\0 FISCALJFAZ"fi()A NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
CARLOS AlBERTO DA Sn.VA NUNES 
1' VARA FEDERAL 

200531 000015ll2·7 PROT · 1910912005 
3100 EXECUçAO FISCAUFAZEN:lA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSEAENATO FRAGOSOLOBO 
ARNALDO BENTES MACEDO 
2' VARA FEDERAL 

PlllC8SSo· 2005.31 00.001512.() PROl. 1910912005 
Classe 3100 EXECUÇÃO ASCAUFAZENOA NACIONAL 
Etqle: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
A<Mlgado: JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
Etedo JACY GARCIA DUARTE DA SILVA NASCII.!ENTO 
V11a 1'VARA FEDERAL 

Processo 
Classe. 
Exqte. 
Ailqado 
Eledo: 
VIII. 

Processo 
Cla ... 
Elqle: 
M~ogado; 

E•cdo 
v a~ a 

2005 31.00.001513-3 PROT: 1!1/0912005 
3100 EXECUçAO ASCAI.A'AZENDA NACIONAL 
UNIA O FEDERAL (F A.ZENOA NACIOIIAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
EOEM GUIMARAES PAES 
2' VARA FEDERAL 

2005.31 00 001514-7 PROT.: 22mi2005 
3100 EXECUÇ.l.O ASCAI.A'AZENOA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RaiA TO FRAGOSO LOBO 
ALMIR MONTEIRO DA SILVA 
2' VARA FEDERAL 

20053100001SJO.a PROl 1910912005 
3100 EXECIUÇAO FISCAUFAZENOA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSOL080 
IAARIA DAS GRACAS DA SILVA SOARES 
2' VARA FEDERAL 

2005.31 00.001548-0 PROT.: 22m'2005 
2100 MANDADO DE SEGURANÇA INOMDUAL 
ESTADO DO AMAPA 
ANTONIO JOSE DANTAS TORRES 
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL OD AIMPA E OUTRCIS 
1' VARA FEDERAL 

111-NÁO HOlNE IMPUGNACAO 

IV-OEUONSTRATNO 
DISTRIBUIOOS AUTOI.IATICAMENTE 
OISTRIBUOOS POR DEPENDENCIA 
OISTRIBUIDOS MANUALMENTE 
REOISTlUBUIDOS AUTOMATICAMENTE 
REOISTRIBUIOOS POR DEPENO~NCIA 
REDISTRIIUIDOS MANUAL~ENTE 
TOTAL 005 PROCESSCIS 

JUIZ FEDE""- OIRE TOR DO FORO IAARCIO BARBOSA IMIA 
DIRETOR DA SECREIARIAADI~INISTRATIVA JOSE IVOCAS !ARO 

AlA OE OISTRIBUICAO REALIZADA Fl.l 2J/Il9/2005 
Prcc:ossos em kaM~ ""'"..., 

t O"STRJBUICAO 
l)AUTO!IIÁ'ICA 

1'-ooesso: 
Classe 
E~qte 
AO >e gado 
Elcdo. 
V ata: 

l'locesso 
Claue 
Eaqle 
AOioOQildO 
Elcdo: 
Vara 

2005 31 00001454 6 PROT 19m/200S 
3100 EXECUçAO FISCALfAZENCA NACIONAL 
~NIAO FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
JOSE PICANCO FILHO 
'l' VARA fEDERAL 

2005 31.00001477·2 PROT. 19109/2005 
3100 (lCECijçAO FISCAL.fAZEIIOA NACIOML 
~NIAO FEDERAL (FAZENDA NACONAL] 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
COIICRETO LIDA 
1' VARA FEDERAL 

200531.00001478-6 PROT 19.1l9120DS 
3100 EXECUÇ.l.OFISCAL.fA2ENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL lfA2ENDA NACIONAL) 
JOSE RENA lO FRAGOSO LOBO 
JOSE DE OdVEIRA MARTINS 
1' VARA FEDERAL 

Procesoo; 2005.31.00.001479-0 PROT 19.1)912005 
Clas..: 3100 EXECijçAOFISCAI.A'AZENOANACO'IAl 
Exo".e UIIIAO FEDERALifA2ENDA NACIONAL) 

24 
o 
o 
o 
o 
o 
24 
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AdloOQado JOSE RENA TO FRAGOSO LOOO 
Elcdo IAANOEL DE JESUS GOES DA S4l VA 
Vm. 1' VARA FEDERAL 

Processo 
Classe 
[aqle 
Adqoao 
EIIDkl 
vara 

P!ocesso. 
Classe: 
Elqlt 
Ad<Ogado 
Eledo 
Var.r 

<'005.31 000014111).0 PROl 1tlll9/200S 
3100 EXECuç.l.o F1SCALA'AZENOA NAOOHAL 
UNIAO FEDERAL !FAZENDA NACIONAl) 
JOSE RENATO FRAGOSO L080 
CICEROJOSE DE Lt.IA 
1' VARA FEDERAl 

2005 31 00001481·3 PROT.· 19.m/2005 
Classe 3100 EXECUÇÃO F1SC/J..fAZENOol. NAC10NAI. 
Uh !AO FEDERAL (FAZENDA NAC10HAL) 
JOSE AENATOFRAGOSOL080 
DISTRIBUIDORA SOORNHO L TOA 
1' VARA FEDERAL 

2005 31.ll0.0014GH PROT. 1910812001 
3100 EXECUçAO FISCALfAZENDA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
WAl/.IIR P1Nt1ER0 DA SILVA JUNI()Il 
2' VARA FEDERAL 

Proce"" 2005 31 00 001508 9 PROl : l!l.ll'l/2005 
Classe 3100 EXECUçAO FISCALfAZENDA NAC10HAL 
E.tqb! U~!AOFEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
AdiOQildo: JOSE RENATO FRAGOSO l080 
Úl>dO AMA20NJA SERYICOS L TOA 
Vara I' VARA FEDERAl 

l'lc.cesso 200531 00.001511).2 PROl 191091101* 
C..... 3100 EXECuçAO FISCAl .fAZENDA NACIONAL 
ElQto LINIAOFEOERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Adqado JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
E <alo A SANTOS DE MORAES ME 
Va•a 2' VARA FEDERAL 

f'rooesoo: 
a .... 
ÚJlle. 
AdloOQado 
E<cdo 
Vara 

Ploces.<D: 
Claue 
E"':t. 
AOioOQadO 
E <alo 
Vora 

P=sso: 
Cl.sse 
[JQ'C 

Ad>Qgõ!OO 
E <alo 
Vara 

1'11x:osso· 
Cla.$8 
Eaqte 
Adqll:o 
EIIDkl. 
Vara 

2005 31 00001515-ll PROl. 19.4)912005 
3100 EXECUÇÁO flSCAL.fAZEUOA NACIONAL 
UNIAO fEDERAt (FAZENDA NAC;()NAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
AVS SANTOS IAE 
1' VARA FEDERAL 

2005 31 00.001516-4 PROl 19i0912005 
3100 EXECUÇÁO fiSCAL.fAZENDA ~ACIONAL 
UNIAO FEDERAl (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
LM KRYCliAJ< IAE 
'l' VARA 'EDERAL 

2C0531 00001519-5 PROT..19,09/2005 
3100 EXECuçAO A~AZENDA NAC"ONAl 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NAC10HALI 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
ACP CARDOSO ME 
1' VARA FEDERAL 

2005 31 00.001520-5 PROl.. 19IOMOOS 
3100 EXECUçAo F1SCAL.fAZENOA MC.ONAL 
UNIAO FEOFRAL (FAZENDA IIACIOIW.) 
JOSE AENA TO FRAGOSO L080 
W DA SLVEIRA LIDA 
2' VtJ!.AFEDERAl 

2005 31 00001522·2 PROl 1910912005 
3100 EXECuçAO FISCAI.A'AZENOA NACIOHAL 
UN'AO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENATOFRAGOSO LOBO 
RAION,l FL PONTES ME 
2' VARA FEDERAL 

Proc:euo 20053100001526-1 PROl 1910912005 
Classe 3100 EXECUÇ.l.O ASCAliFAZENDA NACIOHAL 
Elqle UNIA O FEDERAL (F A lENDA NACIONAL) 
AilqaciO: JOSERENATOFRAGOSOL080 
EJCCldo EVANORO A DA SILVA 
Vora 1' VARA FEDERAL 

200531 00001527.() PROl. 11W912005 
3100 EXECUÇÃOFISCALfAZENDA NACIONAL 
UN!AO FEDERAL (FAZENDA IIACIONAL) 
JOSE RENA lO FRAGOSO LOOO 
fORT LAJES LTDA 
1' VARA FEDERAL 

Processo 2005 31 00 001529-8 PROT 19.11912005 
C~ssc 31CQ EXECUCAO FISCALfAZENCA NACIOHAl 
E><le UNIAO FEDERAL (fAZENDA NACIONA..) 
AdqldO. JOSE RENAl O FRAGOSO LOBO 
8ccdo COI.~i:RCIAL NOGUEIRA L TOA 
Va<o 1'VARAFEDERAL 

Processo 200531 00001533·9 PROl. 19.11'l/2005 
Classe 3100 EXECUçAO FISCAUfAZENDA tlACIO'IAL 
E.cqte UNIAO FEDERAl(FAZEN~ NACIONAL) 
A0\003<!0 JOSE RENATOFRAGOSOLOBO 
Eledo ROIIALDO AGUIAR DE CARVAlHO IIE 
VaiO !'VARA FEDfRAL 
Processo .2005 3100 001534·2 PROl 19oll9/2005 
Classe 3100 EXECUÇÃO FISCAI.A'AZEIIDA NACIONAL 
[JCll"e UIIIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL] 
Adq:OOo JOSé REIIATOFRAGOSOLCBO 
(xcdo DlV liA LOUCURA LIDA I.! E 
Varo 2' VARA FEDERAL 

200531 0000154!1-3 PROl 19>119J2005 
3100 EXECUÇÃO flSCAU'AZfiiOA NACIONAL 
l.d'<IAO FEDERAL (FAZENDA NAC;()NAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
USt.IATIASI.IE ) 
2' VARA FECERAL 

200~ 31 00 001550·3 PROl. 1910912005 • 
3100 EXECUÇAOFISCAL.fAZENDA NACIOilAI. 
UNIAO FEDERAL (FA'ro<OA MCIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
SSSAITO~lE 
1' VARA FEDERAL 

200531.00.001551 7 PROl 19.0012005 
3100 EXECUÇÃO FISCAL.fA2ENDA NACIONAL 
UIIIAO FEDERAl (F ~liDA NACIONAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
C BRAZAO IIORERA 
1' VARA FEDERAL 

"""'"""' 2005 31 0000155J..4 PROl 19,09/2005 
Classe 3100 EXECUÇÃO FISCAUfA.ZENDA NAC10HAl 
úqlt. UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
AOqado JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 

• 

EICdo 
V;n. 

Processo 
O assa 
~ 
AdloOQadO 
E.acdo 
Vara. 

RC PACHECO IIE 
1' VARA FEDERAL 

Pág. 31 

3D05.)1 00.001554-1 I'IIOT; tt1G1r3105 
J100 ElCEcuçAofi!ICAliAZ!;IOIIW:OW. 
IIMOFEDEIW.IF~~ 
JOSE RfiMfO FMG0110 LOIO 
PIIC FIWTAS El'P 
2' VARA FEDERAl 

2005 31 00001551·2 PROt" 1910912005 
3100 EXECIJÇÃO FlSCAI.E AZEHtl-' NACIONAl 
UN~OFEDEIW. (fAZ"fNDA NACIOHAL) 
JOSE RENATO FRAGOSOLO!IO 
PM/A E RODRIGUES L TOA 
1' VARA FEOERAL 

f>nxeuo; 2005.3100001559-6 PROT 1Ml912005 
Classe 3100 EXEcuç.l.o FISCAL.fAZE'IDA NAC10NAI. 

, Elq:e. U111AO FEDERAL (fAZENDA NACIONAL) 
AdloOQado JOSE AENA TO FRAGOSO L080 
Elcdo; ROORlGUES E SilVA LIDA ME 
Vm 2' VARA FEDERAL 
Procwo 20053100001560-6 PROT. 19.1l912005 
Classe 3100 EXECUÇÁO FISCAI..fAZENOA NACIONAL 
Elqle· IJNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAl.) 
NMgado· JOSE RENATOFRAGOSOL080 
ücdo JC CALANDRINI ME 
Vara 1' VARA FEDERAL 

3) MANUAL 
f'rnc2sso: 2005 31.00001456-3 PROl. 1910912005 
Classe· 3100 ElCECUçAO FISCAI.A'AZENDA NACIONAL 
Elql! UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Ad\oOOaciO JOSE !!:.NATO FRAGOSO LOBO 
E•edo. JORGE ALCINDO FUI\TAOOABOOII 
Vara 2' VARA FEDERAL 

Prcc:osso 2005 ó1.0000145H PROl. 1910912005 
Cloue 3100 EXECUçAO FISCAL.fAZENDA NACIOHAL 
ElQie UNIAOFEDERA..(FAZENDA NACIO'IIJ.) 
AdloOQado: .()SE RENA TO FRAGOSO L080 
Elcdo CLOVIS 01.1AR SA MIRANDA 
Vara 1' VAAA FEDERAL 

Prcc:osso· 
Classe: 
&qto 
Adlogado -Vara 

2005 31 00 0014~ PROT 19mr.!OOS 
3100 EXECUÇ.l.O FISCALA'AZENDA NACIONAL 
Uh !AO FEDERAL (FAZENOA NACIONAL) 
JOSE RENATOFRAGOSOLOBO 
DETIMAR PAZ SARw.ENTO 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00 001461-8 PROl 1910912005 
3100 EXECuçAO FISCALJFAZENOA NACIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACICNAL) 
JOSE RENATO FRAGOSO LOBO 
LUCIA NAAIA ALCANT ARA DE VEIGA CABRALUNIAO 
2' VARA FEDERAL 

Processo 2005 31 00 001482-7 PROl. 1!Ml!!/200S 
Classe· 3100 EXECuçAO F~AZE~DA NACIONAL 
Elqle UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIOHAL) 
AdiOQado: JOSE RENATO FRAGOSO L080 
Em!o ELIANA IIAAlA SILVADA SILVA 
Vara. 1' VARAFEDERAL 

Pooeesso 
Claue 
EI<Q:t 
Adqildo 
Elcdo. 
L TOA Vara 

Proccsoo. 
C1asse: 
Elqto 
Adlogado 
ücdo. 
Vara 

Proces50 
Claue 
Elo; I e 
AdloOQado' 
úcdo 
V•ra 

1'11lc:esso 
Ols$e 
ElQie 
Ad<Ogado 
EJCCldo 
Varo 
Processo 
Classe
Elqle 
Ad>Qgado 
Elcdo 
LIDA Vara 

2005 3100001493-3 P~OT 19.4)912005 
3100 EXECuç.l.O FISCALA'AZENOA NACIONAL 
ONIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO LOBO 
EQUADOR ENGENHARIA COM E REPRESENTACAO 
2' VARA FEDERAL 

2005.31.00 0014~ PRO! 1910912005 
3100 EXECUCAO FISCAl-fAZENDA NACIONAL 
VNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RE'IA TO FRAGOSO L080 
MOACIR BARBOSA DA SILVA 
1" VARA FEDERAL 

;>005 31 00 001497-8 PROT. 1~ 
3100 CXECuçAO ASCALofAZENOA NACIOHAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
JOSE RENA TO FRAGOSO L080 
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA 
'l' VARA FEDERAL 

2005.31000015000 PROT. 19.1)912005 
31C0 EXECUÇÁOFISCALGA2ENDA MCIONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZEhDA NAC10HAL) 
~RENATO FRAGOSO L080 
JOSE EDSON DOS SANTOS SARGES 
1' VARA FEDERAL 
20053100001506-1 PROT. 1~ 
3100 EXECUÇ.l.O F~AZENDA NAC;ONAL 
UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIOHAL) 
JOSE RfNATOFRAGOSO LOBO 
DABEL OtSIRIBUIOORA AMAPAEIISE DE BEBIDAS 
I' VARA FEDERAL 

200531.000015ll7-5 PROT 1!Ml!!/200S 
3100 EXECUçAo ASCAL.fAZENDA NAC10HAL 
UNIAO FEDERAL (FAZEUDA NACIONAL) 
JOSE RENATOFRAGOSOLOBO 
HPCONSTRUCOES LTDA 
I' VARA FEDERAL 

Processo 2005 3100001509-2 PROT 19.09/2005 
Cllue 3100 EXEcuçAo ASCALIFA2ENDA NACIOHAL 
E,.l<t UNIAO FCOERALIFAZENDA NAC10HALJ 
.Adqoao. JOSE RENATOFRAGOSO LOBO 
Eltllo LCLLEIIE CONSTRUCOES E COMERCIO L TOA 
VOJo: 2' VARA FEDERAL 

PtDCeSSO; 2005 31.00.C01517.S PROl 19J09/2005 
Classa: 3100 EXECUçAO FISCAI.A'AZENOA NACIONAL 
úqte UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Aillogado JOSE RENATO FRAGOSO L080 

... 



Maca pá, 28.10.2005 

Exalo: INSTITUTO AI IAPAENSE DE LltlGUAS L TOA 
Vora: 2' VARA FEDERAL 

11-NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO 

r>/. DEIIONSTRATNO 

OCSTRIOUIOOS AUTOMA TICAMEtn E 

OCSTRIBUIDOS POR DEPENDENCA 

DISTRIBUI DOS MANUAWENTE 

REOISTR16UIDDS AUTOMATICAMENTE 

. REDISTRIBUIOOS POR OEPEND~NCIA 

REDISTRIOUIDOS MANUALMENTE 

TOTAL DOS PROCESSOS 

Macopà-AP • 2lll9/2005 

29 

13 

42 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Raimundo Nonato Fonseca V<;~ les 

A VISO DE PREGÃO N" 0531200S·T JA P 

l2S! 

A Presidência do Tribunal de JusUça do Estado do An1apA, c 
es te. Pregoeiro, des ignado otrov& da Portaria n• 0737/2005· 
GAil/PRES, de 25 de maio de 2005. le>am oo corihecimento dos 
interessados que. na fonna do Lcl n• 10.520, de 17 de julho de 
2002, com apl icação subsidiâ ria da Lei Fcda.l o" 8.666193 e suas 
altcrnçõcs posteriores. falá n:olizar licit:~ção na modalidade Prtj;.io, 
do tÍJ'K) menor preço, que tem por objeto a aquisiçAo d e um.J pr~nn 
~nfardadti ra hlddutlca \ 't rtlcal, para papel, papdio, plásticos, 
pet e dmilarcs, destinados a Vara de Execuções Penais do Coma= 
de Maca pá. 
A rcfericL' licit:~çio ocom:nl no lliA...lLQt:; __ NOYEMBRO DE 
2005, às I O !dez) ~ na sala do Comissão de ücit:~ç3o e 
Codostro, sito â rua General Rondo o, n' 1295 -Centro, nesta cidade. 
O Edital completO e seus nnexos cncontrnm-se disponivcis na 
CPVTJAP, no endereço acim• cit:~do. de seguoda à sexta·feir.>, no 
horário das 07:30 b 13:30 c das 13:30 b 17:30 ho!3S, bem como 
quaisquer outros esclarccimc:ntos n~rios. 

Macap;i-AP. 27 de outubro de 2005 

AVISO 0 [ PREGÃO N"OS4/200S-TJAP 

A Presidênda do Tribunal de Justiça do Estado do Amapó, e 
e>le Pregoeiro, designado atravb da Portaria n• 0737/2005· 
GAil/PRES, de 25 de maio de 2005, levam ao conhecimento dos 
interessodos qae, oa fonna da Lei n• 10.520, de 17 de julho de 
2002, com nplic"''io subsidi3ria do Lei Federal n• 8.666/93 c SllU 

aJtcraç3cs posteriores, fanl reolizar li cit:~çio na modalidade Pregllo, 
do tipo mcoor pro;o, que tem por objoto a cootratação de Clllprt$8 O 
ramo pertinente p:ua p~o dos serviços de manuteoção 
preve:ntivil e corretiva com reposição de peças, das copi~doras do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amap.í. 
A referida lieit:~çào ocorrerá no ruA.J.LD.J:JIDYfJlli!Rl)Jl...E 
~6 <dezen e.jsl boros. na S41a da Comissão de ü cittsçào e 
Ctdastro. si lo à rua Gentral Rondon, n' 1295 - Ct..'"11.tro, nesta cidade. 
O Edital completo c seus onc:xos cncontmm· sc: disponfveis na 
CPVTJAP, no endereço acima citado, de segunda à scxta·fcira. oo 
hor.irio das 07:30 às IJ:JO e das 13:30 às 17:30 hor.~.<, bem como 
quaisquer outroS escla.'"CC:irucntos necessários. 

T RII3UNAL P L ENO 

MANDAQO D..E_SECURANCA N" 85812005 
lmpeu~nte: CONSELHO REGIONAL DE Et\GENHARIA 

E ARQUITETURA - CRENAI' 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS 
lnfonnonlc: SECRE'I'ÁRiO DE ADMiNiSTKA<,;Àü 00 

ESTADO DO AMAP:\ 
Relator: Desembargador GILI3ERTO PINH EIRO 

.. 0 Conselho Regional cJe Engcnhuria t: ArlJu it~urd -
CREi\/AP impetrou Mandado de Segurança em face de mo 
tido por ilegal porpetrado pelo Secretário de Administração do 
Estndo do 1\mnp:i que dctenninou n expedição do Edital de 
Concurso Publico para provimento de vaga.' em cargo de nível 
superior (Analista de Sistemas) e nível medio (Técnico. em 
lnfonn:it icn). 

Argumenta que o exercido da profissão ~ privativo 
daquela.' pc.<~õsoas que possuem registro j unto a entidade rlc 
classe, entretanto. a 3Uroridadc impetradn. não tCz consta r· no 
Edital esse requisito, apesar de ter fciw solicHal,fào nt.~sc 

sentido. · 

Dffisc.10r1 acerca da legislação que traca a maléria. 
rc:qu~cnd\1, t o final , a concc:;.sào de! l1minar objctiv.1ndo fosse 
suspenso e1ou anulado o ccnamcnte. o fim de que o Edital se 
ac.Jequossc ao que pre-;crevc :l lei federal em rchu;;io ao prévio 
registro dos cargos de nível médio c superior junto ao 
CREi\/1\P. 

Solici tado infonnaçõcs a autorid2dc apontada comn 
coator-.1, no dia 27 de setembro do t:orrentc, furum e las 
prestadas dando conta de que n primeira fase do concurso j:í 
fora rc:ll i7.:tda no dia I 1 do mt:Smo mt!s. lic.1ndo :1'\Sim. 
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impossível atender qualquer pedido de a lteração da nonnn 
regulamentadora do certame. 

lnfonnou, ainda, que para n:ln prejudico1r o ~ndomcn1o do 
concurso. enlc:ndcu solut.ai niio alterar o Edital ncs.~ fase, 
ficando de providenciar um ad<.-ndo, no s~nt idu de Cl(igir o 
rcgulamcntaç5o requerida, que será posteriormente publicado 
nns órgãos de Imprensa Oficial. para dar conhccimc1110 c 
publicidade aos candidatos que participamm do cer1ame nas 
referidas categorias. 

Na confecção do Edital. que é a " lei do concun;o", 
algumas disposições são de caráter nhrigatório. dc1·endn 
constar sob pena de nulidade de todo certame. 

Entretanrn, outrn.< pnntM c.tariam dentre aqueles onde a 
AdminiStração poder:i. de forma disericion:iria. dispnr quando 
da corlfccçào do Edital. 

Na hipótese dos autos, a obrigatoriedade do registro d,>s 
concursados no Conselho Regional. quando da inscrição no 
certame, não me parece, a primeira vi~ta , com:tu, nH.:smo 
porque nesse momento niio !iie pode exigir, confonnc 
jur isprudência dominante, o rcgistrn do diploma. Tal 
exigência ofigura~sc imprcscindivcl no momento de efetivo 
exercício da..~ funções. 

Relativamente ns liminares. es tas visam assegurar a tutela 
do direito ~pa rente, quando ntr:w~ cla denominnda prova 
prima fncic se evidenciem os critérios classicmnenre ~dotados 

de ap:uência do bom dirciro (fmnu -r honi iuris ) c perigo 11<1 

demora (pericu/um in mora). 

No primeiro prCS..'\uposto, temo~ a "plausibilid:.u.lc do 
direito", i1 evidcncior a existência de um interesse processual. 
a que se convencionou dcuomin~r dcjílmux boni juri~· ( fumuc.;a 
do bom direito). No segundo. temos o eventual retardamento 

na composição da lide com possibil idade de perecimento, ou 
do próprio proct:...;so ou de seu nhjcto: é <.1quilo dcnom.ioodo de 
pencu/:un in mora. Somente a concomitância dc"scs dois 
pressupostos odmitc a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa. in Aspectos da Teoria 
Gemi da Tutela Antecipada, Juris Sint=. Janlf'ev 2001, a 
respeito do nssunto c cit:'\ndo ll nmbcr(o Theodoro Jl'mlor diz 
que n cx·Ocscmbargador "utiliza-se de! argumentos siugelo,ç, 
porém. roburtos. qun11do ensint~, em relação a plau.tihrlitludr 
dr d;no irrepa ,·úve/. ser a mtsma m·aliada pelo jmz. ~·cgundo 
tu regra ... dn livre com·encimentu. de mO<Io qm? não dispenxc.• 
a f:u:tlamentaçãn nu motivação de seu conh!!chnc•mo: mn.t 
isto dnr-sr-á com muitn maior liherdmle de ação dn que 110 

formarão de c:erreza qur sr ctige no prfJcC.'i.m dl..'{inith'o ". 

O m~mo autor cita, ainda. csdnreccndo o lema Cândido 
Rangel Oinnmnrco. que e le diz ser "11m rkji:nsor ardoroso da 
inslnmumlalitlatle c real t[('tividndc do proces.w, a silllaçào 
proc:C:.\.'~vol a St"r ~xtirpada (como ."«! fáro um cam: ro) 

mcrlirmte a flUe/a anteciparia. fundado 110 mci.<n 11 "" 
tftsposiru·o lc)!tJ! dn Ollltciptt(Õt> do lute/a dr mi>rito. 
CUIISubstnnt:Ja· St! IW ucce\.\tdatlc. inndifl ,~el. de ne/1/ruli:.ár u.\· 

male.r• dn pruct.•sso. porquf. hir demora.\ ru::(l{iw is ditadas 
p(.'lo cardter formal iller(!IJll' ao processo L' /ui ch:mom.o; 
ac:rc•w:ülas pdo compartanu.!nln tlcsh:al do r/cmartdndo. " 

Como !;al icntci, ~.:ola<.:ionnndo trechos do doutrinn, n 
concessão de liminar dever.\ obedt:cc-r dois requisito~ h:isicos, 
que são o perigo da demora c a aparênc.:ia do bom direito, 
sendo que 3 incxistênci3 de. algum deles torna cogt:nh: o 
indeferimento da liminar requerida. 

Na hipót~c do~ auros não vejo prcst..•nrc rcttuisito 
ncccss<ldo para concessão da liminar, quul scj~1 : /imm.f hrmi 
iuris. 

ro~tu blo, indefiro a liminar requerida. 

Prestes informações eomplcmcn1arcs a autorid::~dt tido 
como coatora, acerca do adendo aC) Ec.lit:~l. 

/\pós. abra·sc vista à d. Prncurodoria de lu<tiça. 

lntime·sc. 

Macapá, 26 de outubro do 2005. 

TRI D UNAL P L ENO 

~lli\O.Q DE S.EGUR,\:-ICô ~· 84212005 
lmpctmntc: N,\YLE DUARTE DA SILVA GONÇALVES 
Advogada- JULii\Ni\ MONTEIRO PEDRO - lnfonnantc -
PRESIDENTE DO TRIOUNAI. DE CONTAS DO ESTADO 
DO AMAPÁ- Relator: Desembargador CARMO ANTONIO 

.!Thl.EJiT...A: .. CONSTITUCIONAL. MANDAOO Of. 
SI::GURAI\'ÇA. SERVIDORA P(;BL.ICA. GRAVIDEZ 
ESTABILIO,\DE PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO. 
VENCIM ENTO MENSAL. VERBAS PRETERITAS. I) 
Nos tL,nus c.Ju :~rt. 1 O. tt , h. do Af)CT, a servidnra pUblica 
gc~tantc, m esmo comissiunudu. 1cm dircilu, d c: sdc a 

continrmçüo da graviclc.:t, alé cinco mesc-:; ::~pó~ o parto. à 
estl'bilid;,dc provisória. não sendo exigida préviu comuni ca~;c-io 

da gravidez ao empregador. l) i\ dispenso de tiJncionúria 
pública, sem o pagamento do'\ ~~;;a l:.\rios mens.1is c.lo período da 
CSl:lbilid3dc. por conslitu ir omiSS<io tlcg;.1 l e ufensi,·a :t clin:iln 
individual, liquido c certo, :l~~~;;egu ra aquela a corn.'Çàu pciu via 
dn writ. 3) O mandado de segurança não se prc;ta il 
rcc1nmnt;cio de verbas indcnin ttôriíls pretéritas, mas apenas as 
devidas a partir da impctroção elo mandamus, n teor da 
Sumula n. 271 do STF. 4) Scgumn~a pnrcialmcnlc concedida. 

ACÓRDÃO: "Vistos. relotadns c discutidos o< presentes 
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autos, o PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE J UST IÇA 
DO ESTADO 00 AM APÁ, ;\ unanimiJ uue, conheceu do 
mandado de st:gurança c o concedeu. em parte, nos tcn nos dos 
vntns prnfcridos. 

Macap:i, 27 de outub~o ~~?,0 5. 

1mocs 
aria do Tribuna Plenn 

IMBF:AS CORPUS N" 1316105 
Jmpetru>tc : GISELE COUTI:'\110 BESF.RRA (0AB1PA n• 

9816) 
P<~<i_,ol<.: LINDAf.VA MARTINS :'>IENDF$ , ADALBJ;RTO 

FONSilCA DI:; MOURA, JA,"iDRÊ GlliSON 
FERREIRA e NIZETE CltlJZ DIAS 

lnformanto: JUÍZO DE DIRF.ITO DA 3" VARA dVEL E O:·: 
FAZENDA PÚUJ;ICA DA CO:o.L\Rl'A DE 
;\L~ CAPÁ 

Rcl•tor. D=mborgador EDINARDO SOUZA 

..D EC I SÃ O 

TrJt:&·~ de Habeas Corput r reventh·o 
impotrodo pd a Advogodo GISELE COUTINHO OESF.RR-1., em 
fa--or de LINDALVA MARTII"S MENDES. ADALDF.RTO 
FOI"SECA DE MOURA, JANDRÊ GIBSü:'\ FERREIRA • 
1\IZJ:;Te CRI.'Z ))IAS. qualific•dos noo autO<. 

Em cx1tuso arrazoado, sustenta que os 
pacientes. per exercerem 3S ativjd:uks de gerentes do llanco d.1 
Am:uõnia S.A., ag~ocia de ~hc:tpi, estão na iminênei3 de &Ofrcr 
con~tmngiml!nto ilegal por ato do Juízo de. Direito cb 3' \'1u:1 Civl!l c: 
de F.uenda Pública da Comarca &: MaCJpi, nos sutos de ,o\çào d.: 
Repar3ç:\o de Danos Murais c ~1.:t1erias (Pr<>:. >:~ 8.86.SIOS). mo,ida 
por Artur tk Jesus lhrbosa Sotlo oonua ãqu~b agência b:tnc4ria, cujo 
ObJc.10 C .1 dt\'olu.;ào de vaiOfcs apl icados ~m fundo de inn:shmentn 

Diz QUI! r.:t referida ~çlo fora c~-pedido 
mandado de intimação d~ tutc:la anttcipad.l c citação. \'is;.mdo a 
di!i.ponibili znçlo R$ 29.90J,9S (vinte e no\·~ mil, no\·cC\!nlo~ c tr.:S 
rcilis ~ nO\'Cnl.::l e oito ccutavos) \..'111 conl!!.-com:ntt do :mtor. Ko 
~nlanto. o banco/réu csti lmpoosibi lit:&do de fazC·Io em razlo d~ que o 
oumero\rio em tela estava sendo cer.:ncildo pdu ll.lnco Santo~. o qual. 
por fon;a dJ Lei n" 6.024t74, \'do :t ~frer intervcnçio do D~en 
C~tr-1 ~dia ! 2.1! .2004, r.!o podendo liquidar qualquer OJX"f3Ç-lo. 

Por cor.scguintc:, como in,iivcl dar 
Cllmprim.:nto i d~ttrmirmção judici.tl, os p.lCÍCnUS estio pasSi\·c:is d!: 
soJh:r ordem de prisão. ci~ que podcni ser vislumbrada ,, hipótese cL.: 
crime d~ d~obcdiCncia e ohMruçào d3 jusliç.a. 

ran. corroborM suas :U()1ment.1Çõts trouxe 
rmnunciamen:os dot.Htin:irios c jurisprudc:nci~is, discorrendo sobr\! 0 
t~o.'Of d.l dc:cis.ln profcrid3 em primeiro grau e d! ausCncia de: justa 
,·auu p~ ev~ntu31 prisão em O:s:;rantc 

Ao final. pugnou pela concessão limtnar d.1 
ordem. com a cooscqficntc e~;-pedição OC &nJvcrcondulu. No mérito. 
pelo. !'Un confiml:l.Çlo .;m derin ilivo (fls. 02/ 1 5). · 

Com ~ inici:tl vieram os documento!: de fls. 
16'25 

lid c:autelam, requisite; informações à 
:auuu id'ldc co:.ttora. ;IS qt1.1i!: d::1:<..vam de sa prestadas em r:uio de o 
feito princip~l eo;tar com C.<trr;t. ao pltrono do r~.~ (c~idio de f. :12). 

Rt'lnCados, 
fwtdllmcntnr e, t'DI sr~d:t, dL·cidlr . 

~cndlll. Pas:w 

rlb mwo. 5.1hl:·!õC que o hab~a r corpu$ 
Con!;iM~ em gtnntia lndio,.·1du:d . com prc:vis~o no l.rt. S•, lXVlll da 
Carta da Rc:públi<."3, concedido ~mpre que: :llgu&n sofrer ou se: :~ctur 
amc:a.y.uln de sofrer \iol~cia ou coaçao em sua ~iberdade de 
I1Jcumoç3o, pot iltgalidadc ou 3hu~ dt poder. 

Poi!. b ... 'Tn. nnleeipo Qtle nesta oc.:t-.i:l.o 
deddlrci tio-somente quanto ao pedido liminar e o farei :\ luz dos 
requisitQCO cautdari!S, cuja ptC5CRÇo'\ é imprescindínl 3 concc:ulio do 
plei1o. 

Com efeito, após analiur dttidamcnte a 
m:1.téria con~1:mtc dos :\UIOS, miximc: .1 deci$.,0 profcrid3 pd.:~ 
autoridade injigitad!) CO:ltura, não \·islumbro. mtsmo que 
ap.:u'l!ntemcntc, a amt:3Ça de qu.alqu~ eoostrangimenl\1 de que possam 

_ser vitimas o~ p.lc-ic:ntcs, cspcci:dmc:ntc: quanto a eventual c~rcc:amento 
d~ r~u:.s libcrlhdt:!> d.! rr e \' rr. 

Par.~. c:orrohorar o que di gc>. ttanscrc:\'1,) 

tr .. ~ho d3 dcei!.ào munocdtica.; .. ( ... ) DEFIRO a arti,CÍJ!f!fii'U'ar.rial 
d.!zL_t/{jWE dtr lUtc/n pa!JL..J.1rdmar qo rtguajc/o Q imediDJa 
{ibuacda e dãennihiü;pçãn...fl'J...!qvor do autor da quantia tfc RS 
~ ( ... ) Por fnrca do Wpotto no § J ' do art. 2{~Jlo~~ 
I!!l!fl..D...C.Il!.9. de descumwim.enl!I..M..P.liWJI.f...QI.rU"l.JJJ.dkjnLJWJ. 
multo düúin de RS I, ooo,n,O,_um_p,rfiuí:.o da caraa.tciz.nçdo diJ. 
cr.imr de daobediillc~JJtJ dq iustka, on'Vinu.. .n..o Oj__djz!!.. 
f!f!!lol; ( ... )"(gri fei · f. 05) 

Perce~·~ qu..: cb adv~'t'ICncia . contid.:a ru 
r c:f-:rid~ dccr~:o n:Jo dcOui, ao menos n~ste mom\!nto, o peri{;oJ 
imj ncmc:: de \'ÍOiação ou ~çlo tlc:831, ~:.endo c.erto que a dl!'cisilo 
ntacada nlo ccntCm qua.lqutr refer!nci:t a evcntu3l s..:grcga;lo aind.:l 
\JUC d e fOrnu i n1pll cit :\ 

K~tc contexto. rt.lo hã como ~nduir que 
~nlc ao dcscumpriO\~nto cb oro.km judicial. a c;'Ond ula da dígna 
autoncbdc C03l01'3 SeJa no ~nlidn de dccr~tar a pris!o c:m 03.g:r.mte 
dos pJ.cien!es 

Ex pMiris, con!idcrando l ~uSC:n;i3 das 
r~u1sito~ cauldarcs rndispcusávcis A oonces!!o do pleito, indefiro o 
pedido de limü~ar. 

Ou~·3.·S.: a duuLJ. Procuradoril de Ju!;!iç.:~.. 

lnli~ 



Macapá, 28.10.2005 

Dd'. JAKI!U"iE 
J>u<1on 

Sf&CAO L1\ICA 

W PA 16l"SESSÀOQRI)ll'lÁRJA 

S0l'7.A 

DE SOUSA 

Às orto horas e tu>qUOnl.l aunutos do dia treze ck 
outubro do l005, foi aberta a seaslo, prtttnt .. "" Ex<:elentlsaimos 
Salhores Dcscmbargadorco Aptino Sllvmo Junior (Ptcsidenl< em 
eX..'f.:tcio), Mello Casuo, Mono Gwt)'t', Carmo AniÓI1JO, Edlnardo 
Souza e o Procund« do .JuA.ça Fernando Luís FrançL 

Aualt\Cta jllltúicacla doo Exoelentluimos Senhores 
Dcstmbargadora DõaJas EVangelista. Oilberlo Piohcito e Luiz 
Carl01. 

Ajl6o a kitun. c apro, .. çlo 1 Wllllimiclade da ol.l da 
IOISIO anl<fior, f""""JUJaados 00 segllÍnl .. prooeoi<>O· 

HABE.-l.S COIIPIJS r.• !.IS?JIH 
Impetrante Clcoro Bo"leo Donlo.lo Jw.Jor (Ad>.) 
l'acimte Raimundo \1d,.. da SU>a 
Aut Coolora: JuWI ela Dlrtllo 4a Vua do Tribunal do JW1 da 

Co.....,. do Maap6 
Relal.or. I><L Canao Aat&tle 
Deeislo: "A Serçlo Únka do Tribunal de J~a do Eotado 

do Anlopi. apól claltnul~lo do Soporior 
Trlbuool de Juotlp para o <OIIbeclnlmlo do 
11- C#,..,. no rafrilo. foi dmeaad• a onl..,, 
,.. trnnoo do voto do Elllfn.tnl< Rebtor, tu4o l 
1lliOIIImioladL" 

HABEd$ CORPUS N' !J06/0S 
~ante: Kk'bor Noodtoalto Aollo (D<.t Pülka) 
l'acionl<s SebUIIIo OU.dra Mariano, R~o Fatiado 

llo.ma<esu, R-Ido Fartado nu-eu, 
Roolnaldo Flll'Údo Dunauna e Ana Paula VIeira 
Fei'1LlJldeo 

AuL Ccotoro. Jlll.to do Direito da I" v .... Crilnlnal !Tribunal do 
J6rida Comarea do Santau 

Relalor DES. Mello CUiro 
Decislo: "A Seeçlo Únka do TribouW de Ju.rdça do Eotado 

do Anlopi, l unoalmlllacle, roabeceu do Tlubu$ 
CorpUI• t dtnt&ea • oNnn. nos tti'1Dos !lo "oto 
proferido ptlo nu.... Ro!ator. • 

IM6W~E..1~ 
~te: Ocero Jlor&<t Bonla!o Jblor (Aclv.) 
Paciente: Fraak Silva 
AuL Coaton: Juizo de l>lntlo da 1' Vara Criminal da Comarca 

••Ma<aP' 
Relator 0... MArio CW1)'ev 
Oe<tslo: "A 5eeç1o Óal<a do Trlbcmal d• ~ 4o Eaúdo 

do Amapi, l UDouWnidad<. <onh<e<U do HalwiU 
CMJHU t: dn oa a erde-. no1 tLI'WIOI tio voto 

L 

proferido •nu Rdotor." 

• foi .,.;crnd.\ • saslo b . nove 

~AAAIÍ.NIC6 

735' PUBUCAÇACLD~ACQRDÃO~ 

ACÓRDÃOS DA 
SUBSECRETARIA CRIMINAL DAJ;h,l~ 

~R=EC=U=R~S=OS~E~M~S=E=Nn~D=O~ES~TR~IT~0~----:3 
!f_lWO~: Ongem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Recorrente: LINDOMAR DE 
BARROS BRANDÃO - Adqado: Dr. MAURICIO SILVA 
PEREIRA- Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO - Relator Des. 
CARMO ANTONIO. 

~À! "PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. 1) Nos crimes da 
compelência do T~bunal do Júri, a exdu~o de quallficadora 
em sede de pronúncia só se datá quando Ragrantemente 
descabida 2) Recurso a que se nega provim eniO. 

ACÓI!D,i.Q: Vistos. relatados e dlsculldos "" presentes aulos, 
acAMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO /.MAPÁ., a unanimidade, c:onheceu dO 
recurso e lhe negou provimeniO, nos le<mos do veiO proretido 
pelo Relator.' (Reg RSE n• 008.553). 

N' ~j: Origem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Recorrente JOSÉ ANTONIO 
XAVIER DE MELO - Adwlgado: Dr. MAURICIO SILVA 
PEREIRA - Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO - Relator: 
De a. ~DINARDO SOUZA. 

t ~ENTA: "PROCESSO PENAL RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITÕ. PRONÚNCIA. MATERIAUDADE E INDICIOS DA 
AUTORIA. REQUISITOS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO 
PRINCIPIO IN DUBlO PRO SOCIETA TE. QUALIFICADORAS. 
EXCLUSÃO. POSSIBIUDADE. 1) A pronüncl3 constriU mero 
juizo de adm1SSibtlidade, devendo prevalecer nessa fase o 
principio In dublo pro socl&~te. 2) Comprovada a 
ma1el'lalldade e 1\allendo lndiclos suficientes da autoria delitiva, 
es~ o Juiz autorizado a pronunciar o rál. llOI' forca do art 408 

(DIÁRIO OFICIAL) 

do CPP. 3) A exdusao de qualíflcadoras pode se< acolhida em 
sede de recurso em sentido estnlo quando manifestamente 
improceOentes. sem que com isso es•eja sendo subtraida a 
competência do JLii. 4) Recurso parcialmente provido. 

~}/J: Vistos e relatados OS auiDs, a <:AMARA ÚNICA 
00 EGREGlO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
/.MAPA, ê unan1midaoa, conheceu do recurso e. no mérito, 
deu-lhe prov1menl0 paraal. nos telmOS do voto proferido pelo 
Relator,· (Reg. RSE rt' 008.56!1). 

c-. _____ AP..:._::E.;:LA:..;.Ç"-0-ES CRtMiNÃJ~ 

~:1.0/(M: Ongem 1' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
MAC.APÁ- Apelante. DANIEL DA SILVA SENA- Advogado 
Dr. EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO - Apelada A JUSTIÇA 
PÚBLICA - Relator Des. MELLO CASTRO - Re111sor Des. 
MÁRIO GURTYEV. 

aiDiiA: "PENAL E PROCESSUAL PENAL • ESTUPRO • 
VIOLt:NCIA PRESUMIDA • CRIME PRATICADO POR 
PADRASTO • M;ÃO PENAL PÚBLICA INCONOICIONADA • 
PRELIMINAR DE DECAOt:NCIA DO DIREITO DE 
REPRESENTAÇÃO REJEITADA • AUMENTO DE PENA 
PREVISTO NO ART. 11' DA LEI N.• 8.072-90 • N,i.(). 
lNCIDt:NCIA • IHEXISTÉNCIA DE LESÃO CORPORAL DE 
NATUREZA GRAVE OU MORTE • CRIME HEDIONDO • 
REGIME INTEGRALMENTE FECHADO • PENA .t..IUSTADA 
AOS LIMITES LEGAIS • RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipólese de estupro 
pralicado com vl~ncia presu1111ela llOI' padrasto contra 
enteada, menor de 14 anos. a ação pública 6 lncondidon3da, 
ex vi do art 225. § 1'. 11, do Cód1RO Penal Preliminar de 

decad6ncla do dlre110 de representação rejeilada; 2) O 
a1111en1o de pena pi'O\Oisto pelo art. 9' ela Le; n.• 8 072-90. no 
crime da estupro. somente tem aplicabilidade quando resultar 
tesao corporal de nabxeza grave ou morte, sob pena de 
VlolaçAo ao princlp1o do non bs in idem Precedentes do STF e 
do STJ; 3) O crime de estupro, a<nda que praticado na sua 
f01Tl1a simples, em que não há lesão corporal de natureza 
grave ou mor1e. consbtui modalidade de crime hediondo, 
suJeito às regras da Le1 rt' 8.072190. devendo a pena ser 
cumprida no resr.me Integralmente fechado. confo<me 
entendimento fá pac1flcado nos Tnbuna,. Superiores e nesta 
Cor1e de Justiça. 4) Recurso conhecodo e parcoalmente provido 
apenas para. mankta a condenaçAo e o rl!glme integralmente 
fechado. a1ustar a pena aos l1mites lega1s 

AC6Ro~: Vislos, relatados e diSCIAldos os presentes autos. 
a C'mara Única do Egrégio Tribunal do JusliÇOI do E•tado 
do AmapA proferiu a segu1nte decl~o: ·A unanimidade, 
mnheceu do recurso, rejeitou a preliminar de decadência e lhe 
deu provlmenlo parcos I. nos termos dos votos proferidos" (Reg. 
ACrn'008.517). 

~2010~: Ollgem· 1' VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
SANTANA - Apelante. MARIA RAIML!NDA COEL'iO DE 
LIMA - Adwlgaoo. DEFENSOR PUBLICO - .1\pelada: 
JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Des. MÁRIO GURTYEV -
ROVIsor Das. LUIZ CARLOS 

EMEifiA; "PROCESSUAL PENAL E PENAL • Defensoria 
Pública • Prazo recun;al - Termo Inicial • Data dO 
recebimento dos autos com catga - Apelaçio tempestiVa -
Aplicação da pena • Clrcunstjnclas judicial• • Anillse 
equivocada • Sanções aflitiva e pecuniária - FlxaçAo om 
quantum excessivo • Mltlgaçlo • 1) O prazo recursal para a 
Defensoria Pública nao se conta da abe!Ua de v1sta. e sim, ela 
data em que os autos foram rehradM com carga • 2) é: 
tempeshva a apelaçAo interposta por Defensor Público no 
mesmo dia em que recebera os autos com carga • 3) Se, per 
oqulwoo na anâl1se das circunstãncias judiciais, as penas 
aftlbva o perunlár1a, foram f1xadas em quanbtaUvos excessivos. 
per questão de justiça, a míbgação se mostra Imperiosa. 

~AQ: Vistos e relatados os autos. a CÁM.ARA ÚNICA 
00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO /.MAPÁ. 
reunida on:hnanamente. conheceu da apelaç.1o e deu-lhe 
provlmenlo, tudo ~ unanimidade e nos tennos do velo J)ltllendo 
pelo Relator.· (Rog ACr n° 008.540). 

N' 2,2~: Ongem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Apelante: GLEUDIONI AFONSO 
SILVA - Advogado: Dr. MAURICIO SILVA PEREIRA -
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA - Relator Des. MÁRIO 
GURTYEV- Revisor: Des. LUIZ CARLOS. 

~T~ "PENAL • Homlcldlo • Desproperçlo &ntre o 
móvel e o crime praticado • Futlildada do motivo • Ataque 
totalmente Inesperado • Emprego de recurso que toma 
impouivel a defesa da vitima - Oualiflcadoras 
connguradas - Aptlcaçlo da pena • Balizadores do art. 59, 
do CP ·Apenas trts desfavorh'els • Pena-base Imoderada • 
MltlgaçJo para próximo ao mlnlmo legal • Presença de 
duas quallflcadoraa Quallftc:açlo excedente 
Consideração como circunstlncla judicial • 1) A avantajada 
desproporçAo entre a mobvaçAo e o cnme praticado. assim 
como o ataque de II'IOpino e letalmente Inesperado qualif1cam a 
conduta criminosa peta ~lidada do mo!IVO e pelo emprego de 
riiCUr$0 que dificulta ou toma Impossível a deles;t da viU ma· 2) 
Se apenas três dos' oito baliz.adores do an 59, do Código 
Penal militam em desfawr do agent&, Impõe-se a m111gaçSo ela 
pena-base para quanltalrvo próJOmo ao miromo legal - 3) No 
homicídio. havendo duas ou mais qualiflcadoras, as 
elCCedenlat1 dev.n ser consideradas na pnmolra fase da 
apficaçio da pena, juntamenle com as circuns~ncias judiciais 

PROCESSO PENAL • Júri • Exllttncla de duaa vers6H • 
Opçio dO Conselho de Sen1ença pela que lhe par-Keu 
verosslmll - Maior c:onslstlncla ela tue acus.cbrla • 
Soberania doa veredictO& • JulgameniiO m~nlmtamente 
contrirfo i prova • lnocorrtncla - Uso eM arma de fogo na 
prática eM homlc:ldlo • Principio da conaunçJo • EltclusJo 
da c:ondenaç.lo pelo delito de porte ilegal - 1) Por força do 
principio constitucional da soberania dos ve<edlclos. prevalece 
a decisão do Conselho de Sentença que, diante de dws 
versões bem definidas no processo, opta peta que lhe pareceu 
maJs c:onvtncoote e -osslrNl. até I)OI'qua, o que configura 
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julgamonto manifestamente contrário à prova 6 o vered•c1o 
arbltrWio, por dlvcn::lar-se totalmente do conjooiO probatório • 
2) Se a arma de fogo foi utlizada ~a pr.\Uca de hom1cld10, o 
deUto d• porte Uegal, por força do principio da consunçao, fica 
absorvido por aquele, devendo ser exduldo da condenação. 

~: Vistos e relatados os autos, a CÁMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AJAAPÁ.. 
reunida oroinarlamente, conheceu da apelação e deu-lhe 
parcoal proVim eniO. tudo a ooanimidade e nos lermos dos votos 
proferidos: (Reg. ACr n' 008.568). • 

H" 2 231105: Origem VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ- Apelante. ESPIRIDIÃO MESSIAS 
DE SOUZA NETO - Advogada: Or'. ELVA FÁTIMA DE 
SOUZA GO'-It:S - Apelada JUSTIÇA PÚBLICA - Relator 
Des MÁRIO GURTYEV- R8VIsor Des. CARMO ANTONIO. 

t!M'.!'ITII: "PENAL • Homicídio • VIngança allmantada por 
ciúme e 6dio • Motivo torpe • Brutalldad& Incomum • Melo 
cruel • Alaque toUiment• ln .. perado • golpes pelas costas 
• Ernprego de recut5os qu& tomam lmpossivel as defe•as 
das vitimas • Quallftcadoras configuradas - Apllcaçlo da 
pena • Ballzadores do art. 59, do CP • Apenas trta 
desfavoráveis • Pttn•bae Imoderada • MltlgaçJo pera 
próximo ao mlnlmo legal • PrKença de duas quallftcadoras 

QualificaçJo excedente Consideração como 
clrcun•tlnela judicial - 1) A V'"!J"nça. nasdda e alimentada 
do ciUme e do ódiO cultivados durante conturbado 
relacionamento conubial, quallftca o hom1cídi0 como torpe, 
quando o agenle. dando vazio a esse desprezivel sentimento, 
Ura a viela de sua companhen e da genitora desta com 
diV8rSos golpes de anna branca • 2) A brutalidade fora do 
comum ou em c:onlraste com o ma1s elementar sentimento de 
piedade caracteriza a qualificadora ou dra.lStáneta genénca 
do mlllO cruo1 • 3) O alaquc petas costas e o nasperado 
qual1ficam a conduta cnmlnosa pelo emprego de rea.no que 
dificulta ou toma 1mpossivel as defeus das vitimas • 4) Se 
apenas três das Oito batizadoras do art. 59. do Código Penal 
m1titam em desfavor do agente. Impõe-se a miligaçáo da pena
base para quantilabvo próXImo ao mi111mo legal • 5) Segundo 
noYO entendimento majontârio no ambUo do Supremo Tribunal 
Federal e do Supanor Tribunal de Jusllça, havendo duas ou 
mais quairficadoras, uma delas serwá para qualificar o delito 
enquanlo as excedentes ~ aproveitadas como 
àrcunstãnclas agravantes. se exprossamente prev1stas como 
tal no art 61 . 1nc. 11, do Código Penal. 

PROCESSO PENAL • Júri • El1111incia de duao vers6es • 
Opção dO Conselho do Sentença ptla que lhe pareceu 
verossimil • Maior conslsttncla da tese acusatória -
Soberania dos veredictos • Julgamento mantfutamente 
conlr6rio à prova - lnocorrtncla • Por força do principio 
consb!Uclonal da soberania dos veredictos, prevalece a ded~o 
do Conselho de Sentença que. diante de duas versões bem 
definsdas no processo. opta pela que lhe pareceu m8Js 
convtncenle e verosslmil, altl porque. o que configura 
jUlgamento man1festamenla contráriO à prova é o veredicto 
arbitr~r1o.llQI' divorciar·se totalmente do conjunto probatório 

~_JI,j...Q: Vistos e relatados os auiM, a CAIAARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO /.MAPÁ., 
reunida ordinariamente, conheceu da apelaçAg e deu-lhe 
parcial prov1mento, tudo à unal'llmídado e nos termos do voto 
proferido pelo Relator· (Reg. ACr n• 008.559) 

lr._UWQ~: Origem: VARA ÚNICA .DA COMARCA DE 
MAZAGÃO - Apelante: JUSnÇA PUBUCA - Apelado: 
JACONIAS MIRANDA DA SILVA- Advogado· Dr. MAUIÚCIO 
SILVA PEREIRA - Relator Des. MÁRIO GURTYEV - Revisor: 
Det. CARMO ANTONIO. _ 
~ "PROCESSUAL PENAL • Tribunal do Júri -
Conselho de Sttntença • OpçJo por versio tndomonstrada -
Declslo arbitrirla e manifas....,enle contr6ria il prova doa 
autos • Anulaçlo do julgamento • Violaçio i soberania dOa 
veredictos do Júri ·lnocorrtncla- 1) Embora a soberania do 
Jt.i Popular autorize ao Conselho de Sentença abraçar a 
versão que lhe pareça ma1s plauslvel, essa ibetclade não 
con!empta decisão Incoerente com os elementos de convicção 
exlsten!c.: no processo. por caractertzar-se arbitrária e 
man~estamente contrâtta ti prova COlhida • 2) Constatando-se 
que a deCisão dos Jurados ~ manifestamente contrária à prova 
dos auiM. anyja•• o julgamento e submete-se o acusado a 
um novo Conselho de Sentença, sem que 1sso mnfi!Jure 
violação à soberania dos veredic1os do JUrt. 

~ÁQ: VIstos e relatados os autos, a CAMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.. 
reunida ordinariamente. conheceu da apalaçAo e deu-lhe 
provímonto. tudo ti unanimidade e nos termos do voto proferido 
pelo Relator • (Reg. ACr n• 008.560). 

NiRAVO EM EXECUÇÃO 

tr: 1,$97105: Ongem: VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA 
COMARCA DE MACAPÁ-Agravante: DERLAN DASILVADE 
OLIVEIRA - Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - Agravada: 
JUSTIÇA PÚBLICA - Relator: Dea. CARMO ANTONIO. 

~ "AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA. 
INADIMP~HCIA. DiviDA DE VALOR. REGRESSÃO OE 
REGIME. 1) A pena de multa é considerada divida de valor, de 
liOrte que, comprovada sua inadlmpl4ncla, a cobtança Incumbe 
à Fazenda Püblica. 2) Despacho que Indefere pedido de 
suspensão de pagamento de pena de multa não contém em si 
ameaça de regressao de regme prisional. 3) Agravo mo 
providO. 

ACORDAo: VIStos, ralatados e dlscubdos os presentes aotos, 
liCÃMAAA ÚNICA DO EG~GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
00 ESTADO DO NA» Á, à unanimidade, conheceu do 
recurso e lhe negou proVIm eniO, nos termos do voto do 
Relator.' (Reg. AgEx n• 008.552). 

Macapá/AP. V ele outubro de 2005 

2 ::=::::> 
Bel. Emmanuel Dall!e Soares Pereira 

Diretor da Subsecretana Cnmlnal da_ CAmara Única 



Maca pá, 28.10.2005 

~Ú_NICA 
SUB.SEC.B.EIIIR!A_ÇÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N" 1.579/05 

Agravante: CLEtNALDO RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 
Advogada: Dr'. ERUENE GONÇALVES UMA 
Agravado:SINTRACEL- SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE PAPEL, PASTA DE 
MADEIRA PARA PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇO 00 
ESTADO 00 PARÁ E JARI CELULOSE SI A. 
Advogado: Or. J AIME COMEÇANHA BALESTEROS FILHO 

DECISÃO 
CLEINALDO RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, 

por sua advogada, interpôs Agravo de Instrumento, com 
pedido liminar de efeito suspensivo, contra decisão de ns. 21 . 
proferida pelo Douto Juiz de Direito da 1' Vara Civel, Criminal 
e dos Juizados Especiais da Gomare~ de Laranjal do J~ri , Dr. 
Valcir Marvulle. que. nos autos da AÇAO DE PRESTAÇAO DE 
CONTAS (processo n' 7.73412004). movida contra 
SINTRACEL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
INDÚSTRIA DE PAPEL, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇO DO ESTADO DO PARÁ e JARI 
CELULOSE SIA declarou aquele foro incompetente. em razão 
da matéria. para o processamento do feito, e declinou da 
compct~ncia em favor da Justiça do Trabalho. nos termos do 
art. 113 do CPC. determinando a remessa dos autos ao juízo 
competente. 

O agravante recorreu sustentando om Slk"l$ 
razões que Mo foi respeitado o instituto da coisa julgada. que 
ocorreu a preclus~o temporal, e que estaria vedada a 
discussão sobre matéria já decidida, na forma do arl. 473 do 
CPC. 

Alegou que a Justiça do Trabalho não é 
competente para julgar o feito. em razão da inextstêncta de 
qualquer relaçJo emprcga!icla com o Sindicato da categona, 
pela ausência de previsão legal e porque a prestação de 
contas é ação prevista nos arts. 914 a 919 do CPC. sem 
correspondente na CLT. 

Requereu a atribuição de efeito suspensivo a 
decisão agravada, e ao final. o provimento do presente agravo 
para o fim de reformar a decisão atacada e declarar a Just1ça 
Estadual competente para julgar os autos da Ação de 
PrestaçJo de Contas. 

Juntou os documentos de ns. 17/51. 
As ns. 52, o Deparlamento Judiciário certificou 

que foi interposto Agravo, sob o n' 1.353104, distribuido ao 
Des. Agostino Silvcrio, com as mesmas partes e referente ao 
mc'smo processo, negando-lhe seguimento, não gerando 
prevenção daquela Relatoria (art. 20, § 3', RITJAP). 

Em petição apartada, às fls. 56157. requereu o 
aoravanto a desconsideração da indicação da Jari Celulose 

S.A comô· par1e pass•·•a do presente a:r "0 e o seu 
seguimento apenas em face :k. SINTRACEL 

As fls. SS. 1uis:~:... .,~ .nf. ~mações da 
autoridade prolatora da decisão ~!jrowada. 

Ás fls. 63165, o MM. Juiz Titular, Dr. Valclr 
Marvulle prestou as informações dando conta de que declarou 
a lncompet~ncla da Justiça Estadual para julgar o feito racc 
"JCS termos do att. 1 t4. inciso 111 da CF/88 e manteve a 
decisão agravada. 

É o breve relatórío. 
Decido. 
Destacou o agravante que o magistrado tima 

ofendido o instituto da coisa julgada ante a decisão de extinguir 
o processo sem julgamento do mérito, após decisão da 
Colenda Camara Única do T JAP declarando a competência da 
Justiça Comum Estadual para julgar a causa. Porém. verifica· 
se que após a referida decisão, os autos foram devolvidos á 
vara de origem para que tivesse seguimento, e neste lapso 
sobreveio a Emenda Constitucional n' 45. de dezembro de 
2004, onde foi Indiscutivelmente ampliada a competência da 
Justiça do Trabalho. 

Com a nova redação dada ao ar\. 114 da 
Constituição Federal, confirmou·sc a competência da Justiça 
do ;rabaltlo para dirimir ações como a discutida nestos autos. 
que gira em torno de eventuais prejuizos advindos de um 
Acordo Coletivo de Trabalho cele)rado entre o sind1cato dos 
trabalhadores (SINTMCEL) e o empregador (Jari Celulose 
S.A), ao disciplinar na parle que interessa: 

·A". 114. Compele á Justiça do Trabalho 
pro~ssar e ;utgar· 

111 - as ações sobro representação s_!nd,cat, 
entre sindicatos. entre sindicatos c trabalhadores. e entre 
sindicatos e empregadores; 

Este inciso veio constitucionalizar o contido no 
art. 1• da Lei n• 8.984195. que definiu a competéoda da Justiça 
do Trabalho p3r3: 

'"concihar e Julgar os dissidios que tenham 
ongen\ no cumprimento de convenções coletivas. de trabalho 
ou acordos coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram 
entre sindicatos ou entre sindicatos de trabalhadores e 
empregado(. 
· Referido Acordo Coletivo de Trabalho. por sua 
voz. foi devidamente hernologado pela Justiça do Trabalho, 
razão peta qual não subsiste qualquer duvida que a lide .. e_m 
face aos limites abrangidos pelo art. 114 da Cons!ltu1çao 
Federal, insere-se na competência absoluta da Justiça do 
Trabalho para conhecer. conciliar c julgar a causa, que não 
pode ser modificada pela vontade das partes (art. 102 do CPC) 
o deve ser examinada do oficio pelo juiz (art. 113 do CPC). 

Assim, falta aos órgãos jurisdicionais comuns 
estaduais competência para processar c decidir a causa em 
cxnmo, porquanto do compcttmc1a exclusiva da Justiça do 
Trabalho. 

Pelo exposto. nego seguimento ao presente 
agravo com fundamento no art. 557 do CPC. art. 48, § 2°. 
inciso IV e an. 295 do RC9fmento Interno do T JAP. 

P .R.I. 
fo.'.acapa, 24 de outubro de 2005. 
(a) Dcs. OÓGLAS EVANGELISTA 

Relator" 

Macapá'(AP), 27 de outubro d~ 2i)'J5 

fi 
se~· Ana Cclia dcira Sarros AICOfOI JGO 

Oite:ora da Sub-Secretaria Cível da Câmara Úmca 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~~ 
SUB§ECRETARIA CÍVEL 

AGRAVO N'1 623105 
Agravante:ROSENILDO PIRES HOLANDA 
Advogado:Dr. EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA 
Agrav3do:SECRETÁRJO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Vistos, etc. 
No dia 29 de agosto de 2005, a mim foi 

diS!nbuido para relatar, o AGRAVO DE INSTRUMENTO N" 
1.628105, no qual e agravante ROSENILDO PIRES HOLANDA 
e agravado o SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

O citado recurso de Agravo foi interposto em 
razão da decisão do Juizo a quo Que negou a liminar para 
suspender os cfeilos do ato administrativo Quo eliminou o 
agravante do concurso publico para agente penitenciaria. 

Em sede recursal , também neguei o efe110 
;;tivo pleiteado, e determinei a intimação do agravado para 
contra-arrazoar o recurso. bem como colher as informações do 
juiz da causa. 

As fls. 105, o ilustre Juiz Titular da 3' Vara 
Civet da Capital informou a prolação da sentença do mérito da 
aç~o principal (Mandado de Segurança n' 8.639/05), 
denegando a segurança. 

Com cfei1o, a sentença prolatada naquele 
processo. evidencia a perda do objeto do presente feito - a 
11minar concessiva da segurança • em face da ausência de 
interesse processual da agravan1e. 

Por isso. nos termos do art. 557 do Código de 
Processo Civil, nego seguimento ao presente AGRAVO DE 
INSTRUMENTO e determino o arquivamento dos autos. em 
razão da prejudicialidade decorrente da perda do objeto 

Intimem-se e cumpra-se. 
Macap.:i-AP, 26 de outubro de 2005. 
(a) Desembargador LUIZ CARLOS 

Relator" 

Bel' Ana ei~ Alcoforado 
Diretora da Sub-Secreta na Civel da Cama r a Única 

Ç,ÁM/IRA ÚNICA 
~ECRETARIA CM L 

NJBA'LO N' 1 658195 
Agravantc:BANCO 00 BRASIL S/A 
Advogada: Dr".MARIA DE NAZA.RÉ SANTANA DE SOUSA 
Agravado:PLANO CONSULTORIA L TOA · ME 
Advogado: Dr.HAGEU LOURENÇO RODRIGUES 

VIstos, etc. 
BANCO DO BRASIL SIA, devidamente 

qualificado. por seu advogado. lnterpõs Agravo de 
Instrumento com pedido cxpmsso de efeito suspensivo em 
lace da decisão prolerida no Juizo de Direito da 5' Vara Civel e 
de Fazenda Pública da Comarca de Macapâ. nos autos da 
Ação de Indenização n• 4.759/05 ajuizada por PLANO 
CONSULTORIA L TOA • ME. ora agravado. no qual o 
magistrado monocrátioo concedeu a medida liminar pleiteada, 
determi"lado que o Banco:réu retirasse o nome e CNPJ do 
autor do cadastro de inadimplentes do SE RASA. sob pena de 
multa diária de R$ 2.000.00. 

Aduziu. naquiio que fora reiavant~ . que não 
haveria prova de que teria incluído o nome do agravado no 
SERASA, e sim, que quem o fizera fora ARRANHA CÉU 
L TOA, outro réu da ação, e desta forma, não poderia o ora 
agravanto ser condenado a multa d•ãna imposta. 

Pediu, assim, a concessão do efe•to 
suspensivo em face da condenação da mulra diària. e no 
mérito, pleiteou o prov,menlo do recurso para que seja 
reformada a decisão atacada. 

As fls. 44/45, o Juiz da causa prestou as 
declarações de estilo, informando que dentre os documentos 
que instrulram a exordial c que seMram para sua convicção, a 
Certidão Positiva do Protesto mdicando o CNPJ do autor. mas 
em nome da segunda ré ARRANHA C~U L TOA revelou que a 
apresentaçJo do protesro em cartóno fora feita pelo banco· 
agravante. E por essa razão, manteve sua decisão. 

O agravado, em co~tra-razões. pugnou pelo 
•mprovimento do recurso. 

Brevemente relatado, passo a fundamentar, 
em seguida decidir t5o-somente em relação ao efeilo 
pleiteado. 

A lrreslgnação nuclear do presente recurso 
resido no lato de que o agravante não seria legitimo para 
reurar o nome e CNPJ do agravado do cadastro do SERASA, 
porquo não l<lfia sido ele quem solicitou a indusão. 

Extrai-se dos autos. que o autor-agiavado teve 
seu CNP J Inclui do no SE RASA, e disso somente tomou 
conhecimento quando tentou rcativar sua conta no banco-n~u. 
Buscando encontrar a origem da restrição cadastral. descobriu 
que existiam três títulos protestados com seu CNP J, mas em 
nome do segundo réu, ARRANHA C~U L TDA. 

Ocorre que, observando a Certidão Positiva de 
Protesto de Titulas, corroborado pelo alicio emitido pelo Juizo 
da 5' Vara Civel desta Comarca. constato que o banco· 
agravante foi o apresentante dos titulas protestados. 

Deproondc-se assim, que o b.anco~agr()vanto 
deve ler ccntrato com o credor do titulo. visto Que protestou os 
lftulos. e por isso. se reves te como parte. não restando falar 
em ilegitimidade. 

Admitir tal tese seria corroborar de Que é parte 
para protestar o título e arrecadar eventuais direitos 
decorrentes do protesto, mas não sena parte para responder 
ror eventuais prcjulzos em virtude dessa prática. 

Com estus breves considerações, nego o 
cfeilo pleiteado. 

lntimcm·se. 
Macapa(AP}. 26 de outubro de 2005. 
(a) Dos. Luiz Carlos Gomes dos Santos 

Relator· 

Ma~ã ~~outubro do 2005. 

Bel' Ana ~.Js\ros Aícõfoiano 
Diretora da Sub-Secretaria Cível da Câmara Única 

CÀMARA ÚNICA 

~~I[< CÍVEL 

~!.AÇÃO cjVEL N• 2.444105 

Pág. 34 

Apelante: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A 
Advogada: Dr' . KENNYA ABRAÃO MONASSA DE ALMEtoA 
Apelada: JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO 
Advogada: Dr'. VANETE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA NERY 

"Visto~. etc. 
Compulsando os autos. constatei a existência 

de circunstância a revelar a ocorrência de prevenção do 
Desembargador MÁRIO GURTYEV. 

Com eleito. nos Embargos a Execução n' 
1.120199 quo ora se apela da sentença, foi apreciada o Agravo 
n" 373199. de relaloria do eminente Des. Mário Gurtyev. com 
conhecimento e julgamento do mérito. 

Assim, ocorreu a prevenção por lorça do arl. 86 
do Regimento Interno desta Corte, havendo, entretanto. o 
presente processo a mim distribuído sem que fosse observada 
tal circunstância. 

Pelo exposto. feitas as anotações de estilo, 
remetam·se os presentes autos ao ilustre Desembargador 
MÁRIO GURTYEV. 

Pub1iaua-se. Cumora-se. 
Macapà (AP), 25 de outubro de 2005. 

(a) Oes. LUIZ CARLOS 
Relator" 

Maca~ (Ar "()S"ffo de 2005. 

Bel' An~ed~!Cofõr':lm> 
Diretora da Sub-Secretana Civel da Cãmara Única 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

,IJIZ,fX) E5PfCIAI NOJITf 
p,o ~ 5tJ. Km O. ~/u.;·Süo tôtt:ro 

l[lll ,\J Dl U,lli/S,Ç ÂO Dl AD'.'OGt.t:OS 
p,,bk:cr.:o<l n? 32/0.) 

" r·>c•!>\O n • 1802/2005 
.-\uloi(ol Nfll/1 PEREI~A ROSÍ,~IO 
'"""""dolo) SI1N;:O IX) BR;,Sil S A 
~dvoy:dc· 1\.\'-~IA NI\ZARf S.".NTANA DF SOU7.A 
=r\IAJJADE lnt.rro' <.IJ oudi~r~::ia des1gncdo p o1<.: o CIO 

16 O' 200o. ;,., 0'h10min 

P· cc~:.so n• 17 53//00~ 
Au•o:lcl A:W<AN!Ã') ROCR.CUES DA COSi;.. 
Reccor•dolol FtCUltO UNIÃO 
Advogodo KE!lY CRtSHNA B'IAGA DE lW"'-
OCSPACHO· · lnr rrcm·~ o> por~ do reiQfno ~ (HJ\n~ do !tnnc') 

RN:u•w. ::~m como co' cókJo' de i!$ 83/85 I poro "' 
pu ..... Jcnt..YJ:. q~.r- cntc~rent cnh:veis. em cin.::o ch•~. ,~~o On 
cqu,cmen:o' ,\1\occpó. 25 lO 2005. P<ISC"ltA DI- SlcVA 

r: XOlO Juõzo c!e Dr•eiic Subi' Vlo 

Prr-.,r,.·.·.n n~· 2l75;2C05 
/.""''ini· R:NEfl,TA [)Ç)S SA'\JTOS CARVAlHO 
Reqceudo(u) BANCO DA I•NAlÓ'\JIA S A 
Advogado GISLE CCUIIMiO ~ESERRA 
S[NTENÇ/-.- 'l I Po-.Ja i-.~a . rem bo5a no lur.do:no:nloçÕ!) onmn 
e nos d ;po;il.vos l~go - 1 opl:cóve" ó espé<ie. P.E!EITO c 
prel•mi110r do •len•r.m•dode po\Siva 'ergUida pe1o Bcn:o do 
Amn>6mn c julgo Pi~O:::trlfNif. . EM PARTF, o poddn 
contuhs•cnci:Jdo no hi<:ic\ f:<Ho CON)ENAR riw n c!e:;J;Jr o 
tTed•ofo ~~~~orc•rrenro do valor de I 81:1 .75 (on rn•i. oirco<entos 
a 'tt;nrcn~·, u um rcc•~· c :.clen!a c émco c:en10vn-..j ó r.111~rn, 
'llU"l~:çJr mnen:e coHigirlo peb IN?C de!de o ptop;;~'luro dl, o·J:o 
e ocre;c..do c1~ l'-''Os de m01a de 1% ao mês de~e:- o c. •·cc.ó'.> 
S<-m rv.ro~ r f\Onorór~o ~. ro.:. :.Qfmc~ Co ml 55 da lc-· n 
90Q9/95 ?ub•q"""'· Pogs•1e•e. lniimem·•e' N<JLO"" 
2t. l 0 ?005 J'?.,SCYtfi, DA S'lVA PEIXOTO Ju'zo ce [),·e•l<> 
Subs11I.J'O 

0we510 n• 2<')82/200.) 
!lcto<lol ~CX..;tRJO UM!lti!NO DA S!lVA 
<~~·'""do;o)· CAP!'MJ 
AJ,csodo K.EUY C<ISIINA óRACA DE UM~ . 
~i~li:NÇA · (. I !'ElO (XPOSIO , per l..do n:oi1 que do> cu'c> 
ccnt'o c pdo J,vrc cor:ver..c.~rnen:o c;ue for:no; jUlGO 
1/v\P.KX:EOE'JTES o' ped<do' ple•·ecdos pelo Requeroo'c· 
R()(;f<IO lJMllfiiNO DA SilVA. em de.-!cvo: de CAPEiv'.l 
O.•XA DE FE\.LJ.tO. PENSÓES E MONTEPIO$ Ex~~ngo o 
procc:.!.o, com iulg:1mc111o r!~ rrerito. nos lcrmcs cb 011 269 1. 
du C:.J,~u Jl:' PtV..t'~~ (Nil [X.1xo de condenor o ~od~ \'o?n<,J:;~ 
err. '=USIO~ C honorÓIIO':o OOVOCOIÍCIOS porque ~ÓO \' 1:01r.1mbr0 O 

l•l•góncro dr. mô·IC, c:on10frne ptecc110 do orl 5.S. do lc1 
r; OQ<//95 P R 1· IV<•copó. 3 1 do ogmta de íOOS jO~N I DI• 
lCU1\TO rVIACHNlO DA SlVA juizo de Dirc•lo Sob,htulo 

r:ccu~~ n~ l Q2o1/2005 
Auoor(o) r\ICIR DA SilVA COSTA 

Advo.Jod-. ClEID: RCX:HA DA COSTA 
Rtoquc<id<./.o) I!ANCO DO BRASIL SA 
Adv<>scdo GSi~ COIJ"NHO SES:RRII 
SI:NTFf':ÇA· ·( 1 Pa>in •w>. cons;cJ,,ondo o 'cr•nvcb k liJd<' C<~ 
corduro ilic:•'o, o •r:lensidode e duração do ~1wncnlo 
expetiMOil'cdo pelo •/t~rro. o copocidode c;-co"\Õmico do 
cou:.ador do dono c as cOf'diçõc:; ~iois do clcrlC!i:k L 'g'> 
F.~CC~E~iE o f.,ledtdo coorub~'onciodo . r.a iuic ui f.~ 

co"'deoor o réu co pogort~en'O do quof\f.o de !?$ I 5CC,OO (l.f1 
M11 e <'llllni-.CfiiO~ tL-oisl OQ...9JJIOf. q litu'o de reporcçóo pr!lcs d-..:nos 



Macapá, 28.10.2005 

'110lO,. $0hOO>. vcloo t"..l<! que c:I<M!•ó se• rroreocr•ar'\<:nle 
no.,:,zodn peio INI'C o po~lór do doro dP p..blococ;õo oe>~a 

""'""""· e ocoeoo<~a o~ '"'"' MO<O'Ó<IO$ de I\ oo """ de-..do o 
IM!fllo dunoso 130/06/05 ·dolO do P''"'~·•o d=oe!O udovodo 
• (: 09) olé o doia do ele· "' pogomer lo S..... cu'.IO' e 
l,onoo(lcio>, no> 1orll'os do Qll 55 CIO lei n 9 Q9Q /95 Puhl 'l""' 
se <eg ll!Me. lo·omem.,.,· 1/occpo, 2d lO 2005 PltiSCYliA 
DA SilVA l>EIXOTO .lv'ro do Oor01lo Sub>• h.ln 

S,l Jose' Lo I. ~Dnk.~ 
Ch~i;,;,.f'tana 

PubiÓ<Xl\.Õ(> ~ 287/05 

~·nos N•282/05 
~'"1o"""~' EOIM MAJ.·A DE AIMFIDA IHEI~ 
MJ<>[..,dn JOAQUIM MlRBERT 
~equcndo . Ali C~IIO FONSECA TEOO:IRA, C'oRl/'N MHO 
I(')S.o\10 o I'OIITO 5EC(Jll(') CIA DE SEGUROS GEIWS 
/loJ"'9<>rin llJZ AUGUSTO OOS SANTOS P1t-;HEIRO n 
IINAlDO DF (')ttVEIRA K>SA 
SlN'[NÇA ' JULGO 1'110CEDft-.11E o pedodo. po:a I -
rondcno• O> IÍ:OJ> Ali ctuo FONSECA TfiXfiRA ~ OlliA'J 
1•/f!O lOBA TO. oolidonaMeflte, o pagar""' o o•lnfu '" ...,bre• 
cvwpondonte. o rm10 e duas pa•c:ela• de~$ 5/0,d.1.n t.tulo 
dP do"\01 tr'I('J't."fiOi..,! ~ndo que OJ)Ói o IHÍNik') em p .. lgodo. OS 

n·slr"~ ÕfM"tn ~ tcmehdo\ ao contador, a lirt de ecp!;ciiQr qúOI 
'"'"0 o ""''o• rlevodo CM rr.loçõo 6• presloçôes c!c r>!J"'kl de 
?OO:l ntô o doia em quo "' ptocedcr ao pogo'llenlo. r'" quo 
11-c...:d~~ ~·e O$ tUtsmo,. rn f"'OCQrgos f~nonce-~rcn J!feYÍ~\ no 
""' ·niO "' I 36 ,. 37. ~ 2 Delcominm ~ seguradora PORTO 
St G• JROS CIA Dé SEGUROS GERAIS, Ci'P"flob• ~ror o volor o 
<l'"' k, <ondcoodo no de<nOI'da rovido pnlo ré-" 011L"-N MEtO 
h)6A10. u o•ln•o, medoon'e d~lu tOO•cool. Pn·o 'Onlo, 
r).l,.l(,! \E:, opô~ o ffônstto em julgado, (10 juizo de O.reito du 59 

Vo•c CO""' de.la Comarca. oniOJrno'ldolho o 1eo< dP>IO doxo>õe 
'' sol.colando que "'!O 1...000 em con,.deroçõo, crucndo do 
prnlnçóc do senlenço, se porventura ler fovo•óvcl co 
r~•o.tndnntro Ork:ln. o fi"' de p1tt3o&f'YC)r o d.re.lo ao OLt'OfC 

S.~11 n WJJr, dete-rmtnodo 'lO iJcm } doYerõo inctdt fiJfO~ cio 
I% ou rnê::. n pnrttr do c•kJr,:õo o c:nncçõo monetór•O IINPCJ, 
ri~ n propo> l•,ro do pedodo Sem cc.ndo•noçõo em c.nlo> w 
horoo•ór-o> •lei 9 099/95. orr 55) P R I · 1./v:p/I.J', 
I Cl/(l!.)/7005 Dr Cloulw Don!O• [rbouço• - JJoz d .,o,,,.ln 
~sk.ll'ult" 

/llHO$ N' 704/05 
k•'Ou<:'etlk: MARIA COSIA DA S'IVA 

Ad""9"do· JOSINC1E COSTA 
Req.Hltitlo lNf'lttV 
Ad~o fO<fiSON DüS SANTOS SOARES 
f)[ ~J' fi(. I tO Cow..irkrondo o morlle•locõo rio por lo aui<Yo (fi 
I I I/ I 61. o<M.•Io o õ"'" do pr<Ml, hccndo rsloJ u cargo do 
tt"C.Jomooo. R~~ OIJO,ênc.lO, o l.m do t..v•tor ,,.ladone pof 

r~c::,..cme."1!0 de rlt:lesn A rcdomont& de"-~et6 Opl{loseqlcn t'IO 

o.t'itMv'kJ todos os dol..1.1rr.cnso:. fP.'eta"'~ o' lloa!.rJ<;~ 

""""'Od<U 110$ outo•. 1-kp/op. 03FO/?OO~· .), ""'J'"' 
c,Y<u Ku~k.cl•s - jn.:z oe D~retk> Subs~~tuso 

/lUTOS N • :ICdA/05 
R,-Qoo•eulo /IMRIA RAMUI';OA MOIWS LOPES 
Adv<>godo JOAQUIM H[RBERI 
R"Q""'ido: SUl MthV::.A CIA NIICIONAI DE SEGUROS 
Advogado Gl(NOA DE SOUSA DOS SANTOS 
SI NTFNÇ A· • jUlGO Pi!OCfi)Er-.."1' o peeodo para 
CO'\IDENAR o roquer do oo pagamento de 1nd<'f\•ZOCÕO nu 
'"'1!01"' ri., R$ 12 000.00 ldo.zc mil reoi•l ó ou101o. ero IUIÕU 
du mooe ,-,nt octdon~e de trOnl-110 &: $CU f~ ''ln, OC'es.odm de 
t"t"' le<JO•• n pnrr·r do t•IOÇÕO e cooreçõo fi\Onetil'IO pn'o INPC 
o COr'IIOf do prc apn:;~luro do oçõo Sem c.uslu! o hom·órto~ 
n·lvocalkk>•. ""' lefrnO:I dn crt 55 do U~ P ~I /#:.P/AP, 
IC/10/2005 Do Couher Doooa• Rebouço, - J"< do f),.,,n 
!>.lb>t·tuto 

AUTO!> N • 7313/05 
~oq,.,•en~t: RA.MJN()A GORETH ASSUNÇÃO EsPiNLJOIA 
Advngudo IIIVAlDO VAl(NfE fRE R f 
P•oq•~"dn lvlllkiA MfRIAt-.1 DIA!> 

~,n •. , slRGIOGROTT 
:>f NTF ~A • Corno ri lo oi\.•P•. nóo "' a>nlo!J.Hndn 
r~MJI·~~.~.,, ofe,kl uo pohhnono •deol do •eqactetlkl ou do 
rcq110fodo de modo quo, JUlGO 1.\rii'RCX:EDtNTES c ped.do 
~ons10n10 de exord>OI e o pedoc!o conlropoolo dedon100 na 

conoc>loc;óo V~o do conseqiiêncro, [XJINGO o P'"""'" 
pt<X.P:.:.o C'Otr'l o opmc10c;ÕO do mér•DO. nos tet'fl"'o.. do OlhQO 

')óQ 1ne'-.o f do CPC Sem CuYr'l'- e ~rôr•m ntf.Joc-nll("tn\, 

NTl ~ ... 1\'(ÍO::Nt 00 d"pn~ no> or1'9"• 54 o 55 dfl [no 
(J ('fl9fQ5 Publoqoo.o Rego:.:ro-.n lnt'f\0.,.,., Api:>• o "ó"""' 
rm ju".Jud<> e tlM>oi• coutdo• lego i•. u•quo,..,..,..,. • IKP I AP. 
75/0//2005 • Ora n .. na luiLO D'Aimcido G. Jv. s Sc~o;o -
Juiza <k· Dueoto Sub>t·lulo 

AlJIC$ N" 5841/m 
~f<Juer~n.,· YOIANC llo'JA DA CP.UZ 
R"'J'..,.\d.' PK.ÚIIO UN ÁO 
ll<lvoun<lo KflLY CRISTINA IIRACA Dé LI/IM 
SENTENÇA • Pelo expam JUlGO o) PllOCEDtN!( en 
porre o pedodo do dec.lo•oc;õo de nuJ.dodo, doe oro""o nulo o 
cnntmln c.Jo !.eCJUro de uc•clonm.s. pos.5ocus, lumodo em dezembro 
de! 2003, e r.onclenundu n reduiT'odo o r~:, em dohro o~ 

""*""" oe><:ootado> dos tend ""''""" do ouluro do io""' o de 
2004 o >elemb<o de 2005, num ""'lor lolol de ~$ 2 5~3.00 
Ido.. ml q111.,.,. ft oolerva e ~'' recml Ao ""'-""'> im>pn em 
QtJP., ntnn1r. do t~YOC'".O rncn•fMk)çÕO rlo OUb'C r.m nôo rnnts. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

I"'"'"'"'~"' n.:.rx.:odn ó ~S. bom a .... m. de nõo mon'e< " 
t C"Wlltoto de pecÜ~o com oc~~ pcs5ocM. c contrato do 
·"9'""· ""' r0$1)Colo on pr.nc:piO <.:on·ilucional do liv"e 
o:.:-.rx•uçóo, o oi 5•. XX, do Cf /BB, declor~XJ> ex11nk,., oõu 
,.,;., ""'"· kolo os de.Y:onm dP conlr boJM;óos soore o• 
""'"'roenlol nn nulofo bl PROCfOfNTE o pedodc de ·eduçõo 
(kll juro~ npl&r.od().'l. nos cnnftotns oe obêtruro de crhd•lo de n''J. 
li/ Rt'>/ ,. 120 265 1"''" 1:11 oo me.. o P01 ,;o de 
r.t~t.•Q..Cnoo CONDCI\.0 n relc-ct"'Ido o ro~h,.,· ft'n dobro o 
valor P<>!JO u mnoo1 o quo tep<r,.,noa, ~$ 2 123,J6 !rio~> "'''· 
ct:r\10 9 v•n·~ "' trtb reo·1 e 11;"'11o o seU t.Of"'b-"u} O vnor n 
lf'.:O:rl, tot ôevaró \Ot oae~tdo de 1vros de n-ora de I~ o m A 

f)IJtlt• M t~IOÇÕc:) o corrBÇÕo monnl6no d&.ide o propos•tuo do 
,.._,õo rx,., por c:>Jin'O O ptOC«.so, com 1ulgometl'O do mêr1k>, 

, nm 1.,,.. "" o•• 26Q, 'nc."' I do CPC. Se" cu...,. o 
f'OntJIÚU03o cH1voculicios, nos tefmo.s tio lJE. Puhllq~.Nt:Se Registut 
:.• loUome>e Apó$ o Hón>olu em 1u:godo, urq• _...., • NC.P/AP, 
1 B/ lll/?005 - Oro .v.d>ei<> Co>IO foro0• Ju;,~ do Direi In 
~~h~.hhiiiiO 

AlJTOS ~ • ~ 131/0.S 

~"'1'"'''"'"' ANTONIO fARIAS fiLHO 
Rt.-Q.,.,.ido EMPRFSi\ SANT,.,...fN~of 
A.Jvoc;odo lUIS EUGÉNIO M DF SOU7A o Olmo<. 
S(NI! NÇA • D1on1e du exposto, JULGO PROCFDfNTF • ....,. 
po·"'· n rr-d dn. po•o condenar a pnrlrt ré o pngor ó po•t.
""""'' R$ .'>00,00 lqu•nheoto> rooo•l. o titulo de dono• morai>. 
!'>vbrc 1ol vo:UC dowerõo 11\Cidlf I"'<» lego" de 1:11 oo mé•. o 
c."f'b• do p•=<'le dec1>ÕO, e cooreçõo mol'e'Óno 11:'-iPCl. de><le 
a p!'li·OO do olico:o, n qo"' "' deu 01'1 12 de ogo•IO de 2005 
ISfJ. S.:muln 5d) Dele<mrno, our•o...,m, no> termo.\ dn 011 73 e 
"1!<'•nl<." do Ewrulo do Idoso. o '"""""' dcsaa '<111en!;n fl do 
h'>O 0~ do aliO>, à Promolo<iO encarregado <kl d,!, . .o do> 
!'),,.,,tos rio Cwlocioroo, o Iom de ~ue procedo ;; l.,...,"gucóo 
... lb·e O> r~• P"'''O<IO> pelo. pcole> oc.cocu do 
~or.c4nÇMMCt'llo reitarcdo. pe\o~ emptlfSO~ de lf':llt,.;pork! 

inlcoroou.,copcl do P"""'90""'· rio rlosposiO na on w § 'l" do 
le< I O 7 41/2003 S.."" <Xl<1denoçón em a"'" e hotlorilrr<" !lei 
'J 099/')5, ml 5.SJ' IVCP/AP. 11/10/2005- Dr Glouoo• 
O.onlo• R.~>OUC,.Ct> -Juiz de OuetiO SuboioiUio 

A II<JS N • 7443/0!> 
~"''""'"""' I RANCISCO DE ASSIS CHAGAS DA SilVA 
/I,I""!Jcdn CESNI GUloPS MONIEI<O DA SllVA 
>cqucordo fP.A~IENTf talO DO NASCIMENTO 
~odo EDNICE PENHA 
/,UOI(r-..'CA De.tgc.odo poro odlo 11/11/2005, ó• I4 ;3Qn 

f,UJOS N• /61/05 
1\cq .. ..,nntr> KA'IANA JUCIARA DO llrl/lloRAJ SOARES e F. 11. 
fOillÚ.M ME 

A<!~'!!' .no ~EClNAlDO BARROS[)( ANDRADE e OU'ItOS 
Yeq,ondo I • A !O(l[L[MMt e IHEAMAPA C':.LUlAA -
/1.'-I'N.óNIA CHLULA~ AMAPÁ S/ A 
1\ol.ogodo Al!liRTO SANtJEl AlCOlUWIRE TOBEl~M 
'.fl'o;~FNÇA • D<>nk> do ~·pn>k>, joJoo ptocrdctl.,, ""'pnrle, 
o pad.do. pore condeoor o~ ré3. o pogore'TI. ~idoriOtne'\'ft, 6~ 

ao•rcros. o """" de ~S I 000,00 (hc., m11 reo .. : • .....00 RS 
:oOO.OO (qco•nncniQ$ fi'O••Ipnro todo. o irulo de dom• m<>ro,. 

~'" 1ol valor d"""râo Incido I""'' logo" do I 1, an ""'' n 
roror oo pro:.cn., doc.r.õo e GO<roc;óo rnonolório {INPCi. nr.!odn 
o,. olicoto>, quo se dcrom em I"""" de 2004 M;,n~mhn " 
nnlcr>IIOÇÓn doo olcoln> do l,oJI<.;o, tó deferido ""' ""l"""-ir• (f 
1001 Por for~~, 1uigo onptocedertes os pedido• de •'lden·zoçào 
pelm doncn n'IOtttfiOI~, ~o mi!t'el ressoiYOt, potbtn, que O!t 

<vl>rc:rw.o> a po<'•r de 16 de 1u<1ho de 2004 lorom erehvoda•. 
noo nh>lonle, a engano tu•~f c6woo Sem condeooçóo em cu•oa• 

c honoi.Jroos . P R I·· Jok.p/AP, 28/09/2005- Dr. Gloubo< 
Adrto> ~..bo<.ço• - juoz de Oir"'IO 

A~ OS N • 568/05 

rw "'"'""' tPAMIN()I\;OAS PEIAES DOS SANlOS 
ll<~tdo. R'VAIDOVAlENlE lfll{ eOtJTROS 
~aque<odo RAJMlJNOO S(RGIO BEZERRA DA ROCHA 
SENTENÇA • DIANTE DO EXI'OSTO. o o mo'' qoc ..,... ouns 

'""''"'· b<'.rr '"""' do r.orTYnt' mmlo que bomo. jUlGO 
/IAPROCI DfNlF o t>OO·no oon ... h>lonciorio no onico<ll, conf.,me 
h·nda"'•'ll'a>Õ<> • .. 1p-0 P01 cu•,.,giJon:c. Dt:CLAAO 001~!10 O 
NOCLSO COM JUlGAMENTO DO MI:~:JO, COM oo"' no on. 
269, I, do Código do Vroce>so CMI l>enlo de cu•IO•. ""' 
~·mos da 0<1 55 do lei 9 099/95 Com o ~~~"""" ""' 
jolgOOo, aqo,_,.,.., COM o• coulelo• logo" PUB:!QUE Sf 
REGISTRE·SE IN!lMEMSE - NCP/AP. 26/09/2005 - Dro. 
lõ""' So""""' O óe fro·IO• Cordooo- ]<.izo d9 Oioeoto SuboJ;11.~r 

AUTOS N • 73 1 7/05 
R"'l·•rrcn., AJ'o(!ON:A DOS~ CORREA 
A.lvogoda lDN!Cf Pl.NI !A 
~equerido: PlCUUO UNIAO 
/l.do.ogoda I(EUY CRISTINA BRAG/1 DE l:/IM 
~NlFNÇA • Por iodo> os razões expo1slu>, JUlGO 
f'ARCIALMENTF PRCX:FDFNTE o pododo foomuludo no inicial 
poro oi DECLARAR noo "' cor-kolc'rs de pedo1oa e pcruócJ n• 
90110489 !H 541. n1 31934 ~.56l. r{' 90123345 e r{' 

171 796 111 58/59) lirmodoo enlre o• porle, e V10 do 
cooo.cq..oodo c:oncelot qvolque< deoooNo o ....., 'lulo no conko 
dM.'QUC <lo ouloro, bem CQII\0 DE<iARAR nulo o clóuwlo do 
C011lrnlu de Abertura de Créd1to n•. 1 I O -188 (A. 55 i. n"· 
11 d 600 (!1. 571" n• B530021" 601 no po11B que ""'pulrlu os 
Í"'"' do !>.~ (conco virgulo .. .- por cenlc). 7, 1o; 1-
virgulo del por conto) c 4,2ó15T. lq"'*'> vkgulo dnh. moi 
SCI.SGOUio\ ft qu•nz.c por r.nnto), lesped~. lf'llbfOg;ntJo OS. 

cf<. k" tk""' tk.h<><;õo de.de o ,.,_lo <1<1 !oUO foo'fiOÇào I ex 
tunc! ~. VIU d~ < un~•o. CO'IDENAR o porl.l re o pogo• ó 
pnrk• Ot;IO!O, o q..or1lia de RS 12 000,00 (doa '""I reo·,l. 
nueci<las 0.. r"IMÇÕO nwoe46rio pelo li'I'Ç. o po, r do 

• 
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f'lr>pn>lturo do o<;Õo. moi• 1u1os de ll (um por ceni.)J ao mf> 
(11'1 406, CC/200:? c/c M. 161, § t•, CTN] c pon• do 
ciloçôo llevoqo "' ofe . .,, do IU!r.lo orlecloodo à li. 68-v 
o~,c, ... .., o seu 6rgóo ernp.agodo• poro o lim óê confinuo• o 
,.,_, "' de.contos no <on~a cheqoo do nulnfo dolo porcoln• 
""er<>"k>o ao empre.t-mo conlooldo, rubrico PECÚliO UI\,~ÃO 
[MPII~STLVO. """"""' até o monlanle de R$ 5 824.83 (<inro 
rn•l o;IOCet1105. e vll\le e quatro •eo•s e Oilcnlo e lfés c~nln'I"Cn) 
o.,.,,, de condtlOOr ·o pane \0110Codo em cu•tos r. honoró•l<» 
advocoricio> porque nõo vi.lumbto a lo~g001do de rr-6 fé. 
conlno one prOCI!IIn do onogo 55 do loo 9 Q9Q /9 5. Apó> o 
~ún!.ilo em ju9fldo o o~s Ol couleloi de proxe. 
tr•quov~m"' Pub~q~ Rcgisk""' ln1,.........._• NCP/AP. 
I <V 10/2005 - Oro Nelbo de Scuro S Ahtido -Juízo de 
Dorcolo Sub.IIIUIO 

Oi9 ("kfldo lomo 

loi'<Jcopô-AJ', 26 ele sclcmbro de 2005 

Varas e Secretarias do Interior 

\Akl\ t:,'lf1C ~DA 1,.\)\tAJU, o\ 01 . I)IAJo'UVtl 
l~MI.k-0..\11•1 l)t , . ., .... ht<llftt...lo\.1\aR..,._ 

(1\(t(""' X.;~etNU ~.J. ... "'\ , ... \(VUtAIO l'tt( .. 

üi:Qll:.;,t~~IQJJll..:.LI;:.:;"lU~l.lllHL\ I!U 
r\fml(~ 

ol.:...\JU'It\.11 ,..~I I'I?.:M. 
Aw.# , \1n•~1tN• P~~ltw ,..,......,. 
rtJoM .,"",....t.Jc:· p,.,...,.., r ... ,..., \t., ... , .. t..,..·uwlhu 
,,,,., .. ,,IM k'!l;,: l'l ~t.dtn da "' I~ A -11,;H ,\P n• •l;l r '-o(tr•td H•tk'fl• • 1'1. I~ 

\•\.."~ UAH r('n7\.l 

I.!WM INlfM.\(.';\UJ.t, ,\,h· t....A-•.:., , .. .._ Ur. JI.IW (.l..u-.t.~o~ dA ~h, .. 
C),\RI \I'!\,. tJJ t Ih. \I~Mtl K~brf1f• '., Or .\•drat.k: O'lll ,.,. l'l·•· r..,.• 
:CIIf\,UI'I .,:tc:oc;lol iJ• ~~ tJc lMint\,~1 '> Jo,dç.i~t\lftlltl ~~r.-:.\\ .... 
it\.l!nlftC.. i• IJ·41!t ~-Ut N')\t iuHf\ 

Comârça de l.arilnjal do Jari 
1• Vara Cível, Criminal e dos Juizados Especiais 

EDITAL DE LEILÃO 
PARA VENDA DE BENS E INTIMAÇÃO 

JUIZ de Direito: Vale Ir Marvulle 
Chefe de Secrotaria. Raul Sousa Silva Junior 

Processo Cível: 003971/200G-EXECUCAO 
E.leqOentc: ARMANDO DE UMA DOS SANTOS, 
Adllogado: EUAHA HELENA MONTEIRO DAS NEVES - OAB 
OD549AP 
Exec:utado; MARIA ANA MEDEIROS EVAHGEUSTA, · 
Advogado~ - OAB 

Prrmolra Praça:d•a 03/1112005, ~s 10:00 horas, a quem maror 
lanço oferecer aCima do valor da avaliaÇão; 

Segunda Praça:dla 21/11/2005, ~s 10:00 horas, a quem maior 
lanço oferecer, Independente da avaliaÇãO, desde que não Seja 
considerado preço vil; 

LocaJ:S..guão do edificlo do Fórum da Comarca de Laraf'4al do 
Jar1, Estado doAm~; 

Descrição da bem: uma casa localiZada na Rua Sla José n• 
752. bairro Agreste, nesta cidade de Laranjal do Jari, 
conslrulda em uma ~rea de 300 metros quadrados. eslrutl.Wa 
em bJOios, coberta com !olhas de bailO, toda fomtda, medindo 
aproximadamente Bm de targurn por 16m de comprimento. 
contendo 09 c6modos, tnciU$iYI! tMna suíte: 

Valor Total da Avaliaçlo:R$ 35.000.00 (lrinla e dnco mU 
reais); 

Leiloeiro: Olielal de Plantao; 

lntlm1çlo:Aca a parte exa<Uada MARIA AMA MEDEIROS 
EVANGEUSTA, Intimada da data desognada attavés deste 
Edital, caso nAo seja Intimada peuoalmenta. Quem quiser 
arrematar o bem, dever.l compaA108< no dia, hota e local 
delenntnado$. ciente de que a venda l4tfâ feila • VISta, em 
dinheiro em espécie ou araW$ ele Cllaque visado ou. ainda, 
medlan1e cauçao idónea, cabendo ao enemalante o 
pagamento da5 despesas juCiicials da realzaçla do lellao. E. 
para que chegue ao conhecimenlo de IOdos, pl1nclpalmente 
dos lnleressados. pa$$011-se o pr_,te Edital em 03 via de 
9Jalle0r, ftXado no kJgar de ooWme e publlc:ado na forma da 
Lei. 

Sede do Julzo:Avenlda Taocredo ,._, 2605 - ~este. 
MIMl!Cipio de l..anlrfal do Jari. EID<Io do AmaP'. 

Laranjal do Jari-AP, 21 de Hlembro de 2005. 

~~or 
Chefe de Saaetaria de Oftclo Judicial 
Assino por determtnaçla deste Jufm 

·. 
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Procuradoria Geral de Justiça 
Márcio Augusto Alves 

Portaria n . 0 303/2005-GAB/PGJ, de 24 de outubro d e 2005. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso das abibuições legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2°, Inciso ll, e 58, Inciso I, letra ·r·, da Lei 
Complementar Estadual n.• 0009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Ora. MARIA DO SOCORRO MILHOMEM 
MONTEIRO, Procuradora de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Amapá, para partieipu do XVI Congresso Nacional 
do Ministério Público, no periodo de 06 a 09/11/2005, na 
cidade de Belo Horizonte, com ónus parcial para a Ins~tuição. 

Publique-se, dê·se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em 

Macapá~, 24 deoui.\Jbro de 2~5. ~ 

c~ . 
AUGUSTO A . ES 

Procurador-Geral de Justica 

Portllria n° 672, de 21 de outubro do 2005. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUffiÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais, e lendo 
em vista o dispostn nos artigos 2°, inciso JJ, e ss, Inciso I, letra 
"f', da Lei Complementlr Estldual n.• 009, de 28 de dezombro 
de 1994, 

l,lESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. ANTONIO EDILBERTO 
OUVEIRA LIMA, Promotoc de J<miça Subsbtuto, P<Jra, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer o Cargo de Coordenador 
da Promotorid de Justiça com abibuições perante a Vara Ún1GJ 
da Comarca de LaranJal do JaM·AP, no periodo de 02 a 
30/11/2005. 

Publique-se, de-,;. ciência e cumpra·se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 

JU(STtÇA, em~;=~os. 

MÁ!lClO AUGUSTO ALV~ 
Procur.Jdor-Gerallfe Justica 

Portaria n° 677, de 24 do oublh'<' de 2005. 

A CHEFE DE "''.JlNE'ft 00 >'ilOCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO EST~OO 00 A~IAPÁ, no uso de 
suas atnbuiçõcs legais que lhe confere a PoMaria n• 531/2003· 
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o desiOG!mcnto da Dra. EUANA 
HENA CAVALCANTE, Promotora de Juruça de Entrlinaa 
Final, btular da Promotoria de Justiça com allibuíçiies perante 
a r• Vara CM!I c de Fazenda Pública da Comarca de l~acapá, à 
Belo Horizonte-MG, no período de C6 a 09/11/2005, a fim de 
participar do XVI Congresso Nacional do Ministerlo 
Público, sem ônus P<Jra a Instituição. 

Publique-se, de-,;. ciênca e cumpra·se. 

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA, emiá-AP, 24 de outubro de 2005. 

o~' 
[V A LUCIA FRANCO CEI 

' tora de Justiça 
a~er. de G.binetC/f'GJ 

Portaria n° 678, de 24 de outubro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUffiÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 534/2003· 
Gab./?GJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Dr. ALDENIZ 
DE SOUZA DINIZ, Promoto1 <k Justlça de Entrância F1nal, 
titular da Promotoria de Justiça da lrtâncla e da Jwentudc da 
Com;uca de ~tacapá·AP, a Belo HO<izonte-HG, no período de 
06 a 09/11/2005, a fim de participar do XVI Congre550 
Nocional do Ministério Público, sem ônus para a 
Instituição. 

Publlqu...sc, dê-se clência e cumpra-se. ' 

CHEFIA DE GABI!lETE DO PROCURADOR-
GERAL DE JUffiÇA. em pá-AP, 24 de outubro de 2005. 

~· 
L cJ?FRANCO CEI 

tora de JustjÇd 
Che de GabineiP/PGJ 

Portaria~ n° 679, de 26 de outubro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUffiÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legilis que lhe confere a Portaria n° 534/2003· 
GabJPGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Or. MAURO GUILHERME DA SILVA 
CQ_IJTQ._ Prometer de Justiça de Ertrãncia Final, titular ela 
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Promotoria de Juruça da Infância e da Juventude da Comarca 
de r~acapá, para partiópar, no pcriOdo de OS a 10/11/2005, do 
XVI Congresso Nacional do Ministério Público, a realizar· 
se em Belo Horízonte·MG. 

Pubi1Que·se, di!·sc oência e cumpra-se. 

CHEFIA DE ABINETE DO PROCURADOR-
GERAL DE JUSTIÇA. em pá-A?, 26 de oytubro de 2005. 

. ofu 
LUCIA FRANCO CEI 

Portllria n• 680, d~ 26 de outubro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUffiÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuíc;Des legais que lhe confere a Portaria n• 53~/2003· 
Gab.{PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a de<lQn<>ção do Dr. JORGE LUIS 
CANEZIN, Promotor de Justiça de Entrànda Final, titular da 
Promotoria de Justiça c:om atribuições pcr,1ntc a 2a Vara cr..e1 
c de Fazenda Pública da Comarca de Macapá, para rcal1zar 
Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de 
Hazagão·AP, no dia 21/10/2005. 

Publique-se, dê-se ciência c cumpra·se. 

CHEFIA DE BINETE DO PROCURADOR-
GERAL DE JUmÇA, em capá-AP, 26 de outubro de 2005. 

oC2eA 
UCIA FRANCO CE! 

Publicações Diversas J 
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 

CENTRO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
PR~CESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA n• 42/2005 

A Associaçao das Pioneiras Sociais - APS 
-, pessoa jurldica de direito privado. autorizada 
pela Lei n• 8.246, de 22 de outubro de 1g91, e 
criada pelo Decreto n• 371, de 20 de dezembro de 
1991, torna público realização de processo de 
seleção pública para o cargo de Auxiliar de Apoio 
e Higiene para as unidades da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitaçao. 
1. Das disposições preliminares 
1.1. O processo de seleção pública será regido por 
este edital. · 
1.2. O processo de seleçao pública constará de 
três fases: eliminatória, classificatória e 
treinamento, de acordo com o artigo 3°, inciso VIII, 
da Lei n• 8.246/91. 
2. Dos pré-requisitos 

Ensino fundamental completo, comprovado por 
meio de certificado expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação; 
Experiência profissional de 3 (três) anos em 
higienizaçao hospitalar e/ou comercial e/ou 
hoteleira e/ou industrial e/ou serviço público. em 
cargo compatlvel com a função, comprovada em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaração, original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ). 

3. Das atribuições do cargo 
Higienizar e desinfectar área flsica e unidades 
móveis da APS; segregar. acondicionar, coletar, 
transportar e armazenar o lixo da APS; higienizar, 
desinfectar, recolher, encominhar e repor 
materiais. artigos médico-hospitalares e unidades 
móveis; efetuar o controle de cadeiras de roda; 
carrinhos de beb~s e macas de transportar 
pacientes; zelar pela conservação dos 
equipamentos e materiais utilizados. 
4. Das inscrições 
4. 1. As inscrições poderão ser realizadas, 
exclusivamente, no perfodo de 31/10 a 4/11/2005, 
somente nos dias úteis. 
4.2. As inscrições serão efetuadas, 
exclusivamente, no Posto Avançado de 
Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek. 2.01 1. Bairro Fazendinha. Macapá -
AP. das 9 (nove) ás 17 (dezessete) horas, horário 
local. 
11.3. Para Inscrever-se. o candidato deverá 
entregar, no local de inscriçao, o formulário de 
inscrição, preenchido em letra de fôrma, uma 
cópia do documento oficial de identificaç:Jo, uma 
cópia de comprovante do e~def()ÇO residercial e o 
comp_rov~te original de pagamento da taxa de 
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inscrição. 
4.3.1. Os formulários de inscrição poderao ser 
obtidos. exclusivamente, no local de inscrição, 
disponíveis a partir de 24/1012005, d.as 9 {nove) às 
16 (dezesseis) horas, horário local. 
4.3.1. 1. Os formulários de inscrição nao poderão 
ser reproduzidos. 

4.3.1.2. Serão considerados documentos oficiais 
de identificação: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares. pelas Secretarias de 
Sçgurança Pública. pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exerclcio profissional (ordens. 
conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
órgtlos públicos que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional 
de habilitação (somente modelo aprovado pelo 
artigo 159 da Lei n~ 9.503, de 23 de setembro de 
1997). 
4.4. Serão aceitas inscrições realizadas por 
terceiros. 
4.4.1. O candidato inscrito por terceiros assume 
total responsabilidade pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição, arcando com as 
conseqüências de eventuais erros de seu 
representante em seu preenchimento. 
4.5. O pagamento da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais). deverá ser realizado, por 
meio de depósito simples, em nome da 
Associação das Pioneiras Sociais, no Banco do 
Brasil, conta corrente n• 12413-3, agência n• 
1230-0, ou na Caixa Econômica Federal, conta 
corrente n• 4995-2, agência n• 0004, Operação 
003, em horário de atendimento bancário. 
4.!:>.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor 
da taxa de inscrição. 
4.5.2. Em caso de pagamento com cheque, a 
inscrição somente será efetivada, se o cheque for 
emitido pelo próprio candidato, após sua 
compensação. 
4.5.2. 1. Caso o cheque utilizado para pagamento 
da taxa de inscrição for devolvido, por qualquer 
motivo, a APS reserva-se o direito de tomar 
medidas legais cablveis. 
4.5.3. O candidato poderá solicitar devolução da 
taxa de inscrição. exclusivamente, pelo 
preenchimento de formulário especifico, disponlvel 
no Posto Avançado de Reabilitação da Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação, situado à 
Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro 
Fazendinha, Macapá - AP. até 10/11/2005, das 9 
(nove) às 16 {dezesseis) horas, horário local. 
4.5.3.1. A devolução da taxa de inscrição será 
realizada por meio de depósito simples em conta 
corrente a ser especificada pelo candidato no 
formulário de solicitaçao de devolução de taxa de 
inscrição. 
4.5.3.2. No formulário de solicitação de devolução 
de taxa de inscriçao, o candidato deverá informar 
o nt)mero do processo de seleção pública. os 
dados d~ identificação do candidato - nome 
completo, número da carteira de identidade -. os 
dados bancários da conta corrente para depósito 
do valor da taxa de inscriçao - nome e número do 
CPF do Hular da conta corrente, nome e número 
do banco, número da agência e da conta corrente. 
Esse formulário devera ser assinado, pelo 
candidato, de acordo com o documento oficial de 
identificação, cuj a fotocópia deverá ser anexada. 
4.6. Os candidatos que necessitarem de qualquer 
tipo de atendimento diferenciado, para a 
realizaçao das· etapas/fases desse processo, 
deverao solicitá-lo no ato da inscrição, pelo 
preenchimento do campo especificado na ficha de 
inscriçao, anexando laudo médico ou 
requerimento explicitando o tipo de atendimento 
diferenciado. 
4.6.1. A solicitação de atendimento diferenciado 
será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabil idade. 
4 .6 .2. A não-solicitação de atendimento 
diferenciado, no ato da· inscrição, implicará a sua 
nao-concessao nos dias de realização das 
etapas/fases desse processo. 
4.6.3. A candidata que possuir necessidade de 
amamentar durante a realização das etapas/fases 
desse processo deverá levar um(a) 
acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. 
4. 7. Os candidatos portadores de deficiência 
concorrerão a todas as vagas, sendo-lhes 
reservado, de acordo com o disposto no Decreto 
n• 3.298/99, o percentual de 5% (cinco oor cento\ 
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em face da classifiCé!ção obtida. As orientações 
para estes candidatos estao descritas no capitulo 
7 desse edital. 
4.8. O candidato receberá comprovante de 
lnscriçao no ato da Inscrição. 
4.9. O candidato inscrito assume total 
responsabilidade pelas informações prestadas no 
ato da rnscrição, arcando com as conseqOências 
de eventuats erros no preenchimento da ficha de 
inscriçao. 
4.9.1 Dispõe a APS do direito de excluir desse 
processo de seleçao pública aquele que nao 
preencher a ficha de inscnção de forma completa. 
correta e leglvel e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverfdicos. 
5. Do processo de seleçao pública 
5. 1. Primeira fase • eliminatória 
5. 1.1 . A fase eliminatória será composta de duas 
etapas consecutivas: prova escrita e prova 
situacional. 
5.1.2 A primeira etapa da fase eliminatória. prova 
escrita • será realizada em 13/1112005, em 
Macapâ • AP O local e o horário de realização 
dessa etapa serão diVulgados no endereço 
eletrOnico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado á Rodovta 
Juscelino Kubitschek, 2.011 , Bairro Fazendlnha, 
Macapá • AP, a partir do dia 10/1112005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.1.2 1 O gabarito da primetra etapa da fase 
eliminatória • prova escrita • será diVUlgado em 
13/1112005, a partir das 17 (dezessete) horas. 
horáno local, no endereço eletrônico 
www.sarah br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitaçao da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado á Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapâ • 
AP. 
5.1.2 2. O resultado da primeira etapa da fase 
elimlnatóna • prova escrita • e o gabarito ofic1al 
defimtivo serão divulgados no perlodo de 16/11 a 
19/1112005, no endereço eletrônico 

www.sarah.br/rh e na portana do Posto Avançado 
de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado á Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha. Macap~ -
AP. 
5 1.2.3. O critério de aprovação na primeira etapa 
da fase eliminatória • prova escrita • será 
estabelecido por meio de análise estatlstica, 
cons1derando-se média e desvio padrão do gr_upo 
de candidatos. 
5.1 2.4. São de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificação correta do local de 
realização desta etapa e o comparecimento no 
horéno determinado. 
5.1.3. A segunda etapa da fase eliminatóna • 
prova situaclonal • será realizada, no perlodo de 
22111 a 1"/12/2005, em Macapá -AP. conforme 
agenda e local a serem divulgados com o 
resultado da pnme1ra etapa da fase eliminatória -
prova escrita 
5.1.3.1. O resultado da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional - será divulgado no 
perlodo de 22111 a 1°/1212005, no endereço 
eletrOnico www sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá-AP. 
5.1 .3.2 Serão aprovados nesta etapa os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
70 (setenta) pontos percentuais do total de 100 
(cem) pontos. 
5.1 3.3. São de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identifiCé!ção correta do local de 
realizaçao desta etapa e o comparecimento no 
horáriO determinado Não será concedido 
reagendamento da segunda etapa da fase 
eliminatória • prova situacional. 
5.1.4. O candidato deverá obter rendimento 
satisfatório em cada uma das etapas para 
submeter-se á etapa/fase consegwnte. 
5.1.5. Ê obrigação do candidato tomar 
conhecimento do local, endereço, data e horáno 
de realização ~ cada etapa/fase do processo de 
sele~o pública. 
5.2. Segunda fase· classificatória 
5.2 .1. A fase classificatória será composta por uma 
unica etapa: prova de habilidades cognitivas 
5.2.2. A fase classlficatória - prova de habilidades 
cognitivas • será realizada em 13/1112005, em 
Macapá - AP. O local e o horário de realização 
dessa etapa serão divulgados no endereço 
eletróriico ~r:2l!...br/Ih e na oortaria do Posto 
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Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá - AP, a partir do dia 1011112005, das 9 
(nove) ás 19 (dezenove) horas. horário local 
5.2.3. serao corrigidas, exclusivamente, as provas 
dos candidatos aprovados na fase efiminatória. 
5.2.4. O resultado desta fase será divulgado no 
perlodo de 22111 a 1"/1212005, no endereço 
eletrOnico www sarah br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reab~itaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado á Rodovia 

Jusce11no Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapâ-AP. 
5.2.5. sao de responsabilidade exclus1va do 
candidato a ldentif~ correta do local de 
realização desta fase e o comparecimento no 
horário determinado. 
5.3 Da aprovação e classificação nas duas 
primeiras fases 
5. 3.1 A aprovação e classificação nas duas 
primeiras fases serao obtidas obedecendo-se à 
ordem decrescente do total de pontos de cada 
uma das etapas/fases desse processo de seleção. 
determinando-se peso 1 (um) para a primeira 
etapa da fase eliminatória • prova escrita -e para a 
fase classificatória • prova de habilidades 
cognitivas • e peso 2 (d01s) para a segunda etapa 
da fase eliminatória • prova s1tuacronal 
5.3.2. O resultado definitivo da aprovação e da 
classificação nas duas primeiras fases será 
divulgado em 211212005, no Diário OfiCial da 
Uni:Jo, na internet, no endereço eletrônico 
www sarah br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabil1tação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapâ • 
AP. 
5.3.3. Em caso de empale, obterá melhor 
classificação o candidato que. 
I · Ot:tiver melhor rendimento na segunda etapa 
da fase eliminatória • prova situacional; 
11 · Obt1ver melhor rendimento na primeira etapa 
da fase eümmatóna • prova escrita; 
111 - Obtiver melhor rendimento na fase 
classificat6ria • prova de habilidades cognitivas, e 
IV • Tiver maior tempo de experi!ncia profissional 
em cargo compatlvel com a função, comprovada 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaraçã!O, original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscnçao no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ). 
5.4. Terce1ra fase· tre1namento 
5.4 1. A terce1ra fase • treinamento • será 
constitufda por atividades de aprendizagem, 
caracterizadas pela partiCipação ativa do 
candidato em situaçOes rea1s de trabalho no 
contexto instrtucronal da APS. 
5.4.2 Serão convocados para esta fase, conforme 
necessidade da APS e prazo de vafidade desse 
processo, os candidatos aprovados e classificados 
na primeira e na segunda fase, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação. 
54 2.1 A convocação para inicio desta fase 
ocorrerá mediante publicaçao no Diário Oficial da 
Uni:Jo. 
5.4.3. O candidato convocado para esta fase 
deverá entrar em contato com a Área de Recursos 
Humanos, em até 3 (três) dias da data de 
publicação no Diário OfiCia/ da Unit!Jo, para 
recebimento da Carta de Convocação. 
5.4.3 1. Caso o candidato nao entre em contato 
com a Área de Recursos Humanos no prazo acima 
estabelecido, o candidato imediatamente posterior 
será então convocado, restando áquele que se 
quedou inerte figurar como últlmo na lista 
class1ficat6ria. dependendo sua nova convocação 
ao re~uiar prossegUimento da seleçao pública 
5.4.4. O candioato convocado pa~ InJetar esta 
fase deverá apresentar-se pessoalmente. sob 
pena de exclusão do processo, à Area de 
Recursos Humanos da APS, na data especificada 
na Carta de Convocação. 
5.4 5. O candidato que nao apresentar os 
documentos solicitados e os comprovantes dos 
pré-requisitos desse edital, quando convocado 
para iniciar a terceira fase • treinamento -, será 
excluldo desse processo 
5.4.6. O perlodo de treinamento será de até 2 
(meses), a contar da data de assinatura do Termo 
de Treinamento. 
5.4.7. Durante esta fase, o candrdato será avaliado 
penodicamente, podendo ser excluldo desse 
processo quando não apresentar rend1mento 
sabsfatório. 
5.48. Os candidatos serao convocados, 
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preferencialmente, para iniciarem a terceira fase • 
treinamento -, no Posto Avançado de Reabilitação 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado á Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, 
Bairro Fazendmha, Macapâ -AP. No entanto, uma 
vez convocado, o candidato poderá realizar esta 
fase em qualquer umdade da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilrtaçao, conforme necessidade da 
APS 
5.4 9. Durante esta fase, o candidato receberá, 
mensalmente, bolsa de treinamento. 
5.4.10 Ao término desta fase, conforme 
necessidade da APS, o candidato considerado 
apto neste processo de seleção pCiblica assinará 
contrato de trabalho com a Associação das 
Pioneiras SocJaJs em regime de dedlcaçao 
exclusiva e disponibilidade de trabalho em 
qualquer unidade da Rede SARAH de Hospitais 
de Reabilitação com base na Consolidaçao das 
Leis de Trabalho • Cl T ·, obedecendo-se ao artigo 
3". inciso X, da Lei n• 8.246191. 
5.4.10.1. O candidato aprovado neste processo de 
seleção pública deverá permanecer trabalhando 
na Associação das Pioneiras Sociais, no mrmmo, o 
tempo equivalente ao despendido na aludida 
terceira fase, sob pena de ressarcir à AssocJação 
das Pioneiras Sociais o valor Integral recebido a 
titulo da bolsa de treinamento. 
5.4.10.2. O candidato que rescindlf o Termo de 
Treinamento, antes do periodo estabelecido para 
esta fase. por imciativa própria, deverá ressarcir à 
Associação das Pioneiras Sociais o valor recebido 
a titulo de bolsa de treinamento. 
6 Do recurso 
6 1. Recurso contra o resultado da primeira etapa 
da fase eliminatóna • prova escrita • deverá ser 
Interposto, no dia 14/1112005, das 9 (nove) ás 17 
(dezessete) horas, horário local, em envelope 
lacrado, especificando-se impetraçao de recurso, o 
número do processo de seleção pública e o nome 
do cargo, no Posto Avançado de Reab1litaçao da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação • 
Recursos Humanos -. situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapâ -
AP. 
6.1.1. Não serao considerados os recursos 
interpostos fora da data estabelecida nesse edital. 

6.1.2 Será admitido um único recurso por 
candidato, abrangendo uma ou mais questOes, 
sendo automaticamente desconsiderados recursos 
de igual teor. 
6 1.3. O recurso interposto será respondido 
exclusivamente pela APS e devolvido ao 
candidato recorrente, por correspondência 
registrada 
6.1 4. Não serão aceitos recursos enviados por via 
postal, fac-slmile ou por correio eletrônico. 
6.1.5. O recurso deverá ser apresentado com as 
seguintes especificações· 
a) folhas separadas para questões diferentes; 
b) indicação do número da questao, da resposta 
marcada pelo candidato e da diVulgada pela APS; 
c) argumentação IOgica e consistente; 
d) capa constando o nome, o número de inscrição 
e a assinatura do candidato; 
e) ausência de identificação do candidato no corpo 
do recurso; 
f) datilografado ou digitado em duas vias (original 
e cópia). 
6.1 6. Recursos fora das especificaçOes 
estabelecidas nesse edital serão preliminarmente 
indeferidos. 
6.1.7. Se da análise dos recursos da prime1ra 
etapa da fase eliminatória • prova escrita • resultar 
anulação de questao(Oes), será atribulda 
pontuação correspondente a todos os candidatos, 
independentemente de terem ou não recorrido. Se 
houver alteração do gabarito, por força de 
Impugnações, a prova será comgida de acordo 
com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese 
alguma, o quantitativo de questOes da prova 
escrita sofrerá alterações. 
6.1.8 Não caberá recurso e/ou pedido de 
reconsideração da decisao proferida pela banca 
revisora 
7. Dos candidatos portadores de deficiência 
A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 
sempre se pautou pela não-discriminação de 
qualquer deficiência e pela inserção social, 
independentemente de limitaçOes flsicas Os itens 
abaixo relacionados referem-se a candidatos 
portadores de necessidades espec1ars e serão 
cumpndos atendendo ao Decreto n• 3.298199. 
1 .1. Os candidatos portadores de deficiência 
deverão, no ato de sua inscriçao, na ficha de 
inscricão. declarar-se como tal, comprovando sua 
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deficiência. no prazo previsto no item 7.6., por 
meio de laudo médico que ateste a espécie e o 
grau ou nivel de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da 
Ciassificaçao Internacional de Doenças (CID). 
7.2. Todas as etapas/fases desse processo de 
seleção pública poderão ser adaptadas às 
necessidades especiais dos candidatos portadores 
de deficiência, dependendo tais adaptaç6es do 
prévio requerimento feito pelo candidato, no prazo 
estabelecido no item 7.6., com a indicação das 
condiç6es diferenciadas de que necessita. 
7.3. É garantida a participação do portador de 
deficiência na presente seleçao pública em 
igualdade de condições com os demais 
candidatos. na medida em que haja 

compatibilidade entre as atribuições do cargo 
pleiteado e a deficiência informada. 
7.4. As vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, no percentual de 5% (cinco por cento), 
que não forem preenchidas por falta de candidatos 
portadores de deficiência, por reprovação nesse 
processo de seleção pública ou na pericia médica, 
serao preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação. 
7.5. Os candidatos que se declararem portadores 
de deficiência deverão submeter-se à perícia 
médica promovida pela APS, antes da realização 
da segunda etapa da fase eliminatória - prova 
situacional , que verificará sobre a sua 
qualificação como portador de deficiência ou não, 
bem como a compatibilidade entre as atnbu1ções 
do cargo e a referida deficiência. 
7.6. O documento comprobatório da deficiência 
deverá ser entre~ue à Área de Recursos Humanos 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado no Posto Avançado de Reabilitação da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado à Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, 
Bairro Fazendinha, Macapá - AP, até o dia 
10/11/2005. 
7.7. Os portadores de necessidades especiais 
receberão comprovante de recebimento da 
documentação, expedido pela Area de Recursos 
Humanos da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação. Este documento deverá ser 
apresentado, caso faça-se necessário. 
8. Da validade 
8.1 . O prazo de validade desse processo será de 
90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
divulgação do resultado da aprovação e da 
classificação nas duas primeiras fases 
eliminatória e classificatória • desse processo. · 
8.2. Caberá à Diretoria da APS encerrar ou 
prorrogar a validade desse processo. . 
8.2.1. Será divulgada, no Diário Oficial da Umao, 
data de prorrogação desse processo de seleção 
pública. 
9. Das disposições finais 
9.1. O candidato deverá manter atualizado, até o 
término do prazo de validade desse processo, 
endereço residencial, comunicando alterações, por 
meio de correspondência registrada, à Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação • Unidade 
SARAH/Brasllia • Recursos Humanos • situada no 
SMHS Quadra 301, Broco B. n• 45. 3° andar, CEP 
70335-901, Brasilia • DF. 
9.1. 1. O registro de envio da carta registrada será 
o comprovante do candidato de encaminhamento 
da referida documentação. Deverá ser 
apresentado á Area de Recursos Humanos, caso 
faça-se necessário. 
9.2. O candidato deverá responsabilizar-se por 
tomar conhecimento do local, data e horário de 
realização de cada uma das etapas/fases desse 
processo. 
9.3. O candidato deverá comparecer ao local de 
realização da primeira e da segunda fase de~se 
certame munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul e do documento de identidade 
original. 

9.3.1. Nao será admitido ingresso dos candidatos 
no local de realização da primeira e da segunda 
fase desse certame após horário fixado para seu 
:nicio. 
9.3.2. Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carte1ras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exerclcio profissio~a~ 
(ordens, conselhos, etc.); passaporte bras1le1r?· 
certificado de reservista; carteiras func1ona1s 
expedidas por órgãos públicos que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação (somente modelo 
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aprovado pelo artigo 159 da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997). 
9.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 
o candidato será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
9.3.3.1. A identificação especial será exigida, 
também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
9.3.4. Não serao aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento. CPF, trtulos 
eleitorais, carteiras de motoristas (modelo antigo), 
carteiras de estudantes, carteiras funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ilegiveis, 
não-identificáveis e/ou danificados. 
9.3.5. Não será aceita cópia do documento de 
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 
9.3.6. O candidato que não apresentar documento 
de identidade original será automaticamente 
eliminado do processo de seleção pública. 
9.4. Não serão fornecidas, por telefone. 
informaç6es a respeito das datas, locais e horários 
de realização das etapas/fases, assim como dos 
resultados desse certame. O candidato deverá 
observar rigorosamente o edital, comunicados e 
retificações de editais (caso ocorram). 
9.5. Na primeira etapa da fase eliminatória • prova 
escrita • e na fase classificatória • prova de 
habilidades cognitivas · , será obrigatória a 
permanência dos 2 (dois) últimos candidatos de 
cada sala, até que o último candidato entregue 
sua prova. 
9.6. Será exclufdo deste processo de seleção, não 
cabendo da decisão qualquer espécie de recurso, 
o candidato que: 
• não comparecer a qualquer uma das 

etapas/fases do processo; 
• obtiver nota 0,0 (zero) em qualquer uma das 

etapas/fases do processo; 
• apresentar-se após o horário estabelecido 

para a realizaçao das etapas/fases do 
pr:_ocesso; _ .. -

nao assinar 0 cartão de respostas ou fizer 
qualquer marcação no campo de 
identificação eletrônica do númer~ de 
inscriçao, quando da re~lização da pnmelra 
etapa da fase ellm1natóna • prova escnta • e 
da fase classificatória - prova de habilidades 
cogn itivas; 

• descumprir as Instruções contidas na capa 
dos cadernos de provas e nas folhas de 
respostas; . 

• for surpreendido, durante a reallzaçao das 
etapas/fases deste processo de seleção 
pública, em comunicaçao verbal, escnta ou 
eletrónica, ou utilizando-se de_ equipamentos 
eletrônicos, livros, notas ou Impressos não 
permitidos expressamente; . . 

• portar armas, aparelhos eletrõmcos ( ~1p, 
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, relógio modelo 
databank, máquina fotográfica, etc.) nos 
tocais de provas. 
usar, no local de prova(s), óculos escuros ou 
quaisquer itens de chapelana, tais como 
chapéu, boné, gorro, lenços, etc. 

• faltar com 0 devido ~espeito para com 
qualquer membro ela equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes e/ou 
com os demais candidatos; 
fizer anotação de informações relativas ~s 
suas respostas no comprovante de mscnçao 
e/ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

• recusar-se a entregar o material das provas 
ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 

o ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando 0 cartão de respostas e/ou as folhas 
de respostas definitivas; 

o perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou 
ilegais para obter aprovação própria e/ou de 
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terceiros, em qualquer etapa desse certame. 
9.7. A APS não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados assim 
como pela guarda de quaisquer objetos levados 
pelo candidato ao local de provas. 
9.8. Todos os candidatos passarão por detectores 
de metal e revista de bolsas no momento da sua 
entrada no ambiente de provas. 
9.9. o candidato somente poderá retirar-se do 
local de realizaçao das provas levando o caderno 
de prova da primeira etapa da fase eliminatória • 
prova escrita • e o cartão-rascunho da pnme1ra 
etapa da fase eliminatória • prova escrita -, que é 
de preenchimento facultativo, duas horas após o 
inicio do tempo destinado à realização da prova. 
9.9.1. Os cadernos de prova serão 
disponibilizados aos candidatos, exclusivamente. 

no dia e local de realização da primeira etapa da 
fase eliminatória • prova escrita -. conforme 
orientaçao constante na capa do caderno de 
prova. 
9.10. Se, a qualquer tempo, for constatado, por 
meio eletrônico, estatlstico, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato se 
utilizado de processo illcito, suas provas serao 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
processo de seleçao pública. 
9.11. A qualquer tempo poder-se-á anular a 
inscriçao e/ou a participação do candidato nesse 
processo de seleção pública se venficada 
falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer 
irregularidade nas provas e/ou documentos 
apresentados pelo candidato. 
9.12. A aprovação na primeira fase e a 
classificação na segunda fase desse processo de 
seleçao não garantem ao candidato a rea li~ação 
da terceira fase. A APS reserva-se o direito de 
proceder às convocações para a t~rceira fase, 
conforme necessidade e prazo ele validade desse 
processo. . .. 
9 .13. A Associação das Píonetras Soc1a1s não 
emitirá qLalquer certificado, declara~? ou 
documento equivalente sobre as at1v1dades 
desenvolvidas pelo candidato durante o 
treinamento. 
9.14. A aprovação nesse processo gera para o 
candidato apenas a expectativa de direito de 
contratação. A APS reserva-se o direito de 
proceder às contratações conforme necessida~e . 
9.15. A contrataçao será condicionada à aptidão 
em exames pré-admissionais especificas e á 
apresentação de documentos solicitados por esta 
Associação. 
9.16. A inscriçao do candidato implicará 
conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas nesse edital, das quais não poderá 
haver alegaçao de desconhecimento. 
9. 17. Quaisquer alterações nas regras fixadas 
nesse edita' somente poderao ser feitas por meio 
de editais de retificação, publicados no Diário 
Oficial da União. · 
9.18. o candidato deverá observar rigorosamente 
o edital, comunicados e retificações de editais 
(caso ocorram). . 
9.19. Os casos omissos~e ~o resolvidos pela 
Di retoria da Associação das 1o~eiras Sociais. 

Brasi~·DF, 14 de tubro de 2005. 
l -- .. b<..-<,v-.. 
.'t:ti'Ci'aWilladlno Braga 

d Diretora Executiva 

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA n• 4312005 
A Associação das Pioneiras Sociais • APS 

-, pessoa jurídica de direito privado, autorizada 
pela Lei n• 8.246, de 22 de outubro de 1991 , e 
criada pelo Decreto n• 371, de 20 de dezembro de 
1991, torna público realização de processo de 
seleção pública para o cargo de Auxiliar de 
Segurança para as unidades da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação. 
1. Das disposiçOes preliminares 
1.1. O processo de seleção pública será regido por 
este edital. 
1.2. O processo de seleção pública constará de 
três fases: eliminatória, classificatória e 
treinamento, de acordo com o artigo 3°, inciso VIII, 
da Lei n° 8.246/91. 
2. Dos pré-requisitos . 
• Ensino médio completo, comprovado por me10 

de certificado expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação; 

• Atestado de antecedentes criminais; 
• 3 (três) anos de serviço policial civil ou militar. 

comprovado por meio de declaracão 
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autenticada, emitida pelo titular da delegacia ou 
comandante da unidade de policia mílitar ou 
emitida pela Secretaria de Segurança Pública; 
ou 

-3 (três) anos de experiência profissional na area 
de segurança em instltulçao hospitalar e/ou 
hoteleira e/ou serviço púbfico, comprovada em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), e/ou em declaraçao original ou cópia 
autenticada, com número de inscriçao no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ) e 
curso de vigilancia, realizado em empresa 
especializada, reconhecida pela Pollcta 
Federal. 

3. Das atribuições do cargo . 
Vigiar as dependências da APS, observando e 
comunicando irregularidades; realizar segurança 
de dependências da APS; controlar o fluxo de 
profissionais, público externo, veicules e bens 
patrimoniais nas dependências da APS; prestar 
informações ao público pertinentes à funçao; 
inspecionar eqUipamentos fixos, móveis e de 
combate a tncêndios; informar os locais 
apropriados para estacionamento e a utilizaçao 
correta das vias de acesso; efetuar a guarda e 
controle de bens de pacientes e acompanhantes. 
utílizar o sistema de rádio. 
4. Das inscriçOes 
4.1. As Inscrições poderao ser realizadas, 
exclusivamente, no perlodo de 31/10 a 4/11/2005, 
somente nos dias úteis. 
4.2. As lnscrlçOes serao efetuadas. 
exclusivamente, no Posto Avançado de 
Reabílitaçao da Rede SARAH de Hospttais de 
Reabílrtaçao, sttuado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP. das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, horário 
local. 
4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá 
entregar, no local de inscriçao, o formulário de 
inscriçao, preenchido em letra de fOrma, uma 
cópia do documento oficial de ldentif1C3Çilo. uma 
cópia de comprovante do endereço residencial e o 

comprovante original de pagamento da taxa de 
tnscriçao 
4 .3.1. Os formulários de inscrição poderao ser 
obtrdos, oxclusivamente, no local de inscriçao, 
disponlveis a partir de 24/10/2005, das 9 (nove) às 
16 (dezesseis) horas, horário local. 
4.3.1 1. Os formulários de inscriçao nao poderao 
ser reproduzidos. 
4.3.1.2. Serao considerados documentos oficiais 
de identificaçao: carteiras expedidas pelos 
Comandos Míli1ares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de 
ldentificaçao e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exerclcio profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
Orgaos públicos que, por iet federal, valham como 
Identidade; carteira de trabalho; carteira nacional 
dê habilitação (somente modelo aprovado pelo 
artigo 159 da Lei n• 9.503, de 23 de setembro de 
1997). 
4.4. Serao aceitas inscrições realizadas por 
terceiros. 
4 4.1. O candidato inscrito por terceiros assume 
total responsabilidade pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição, arcando com as 
conseqüências de eventuais erros de seu 
representante em seu preenchtmento. 
4.5. O pagamento da taxa de inscriçao, no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais). deverá ser realizado, por 
:-neio de depósito simples, em nome da 
Associação das Pioneiras Sociais, no Banco do 
Brasil, conta corrente n• 12413-3, agência n• 
1230-0, ou na Caíxa Econômica Federal, conta 
corrente n• 4995-2, agência n• 0004, Operação 
003, em horário de atendimento bantario. 
4.5.1. Nilo havera isençao total ou parcial do valor 
da taxa de mscrição. 
4.5.2. Em caso de pagamento com cheque, a 
inscrição somente será efetivada, se o cheque for 
emitido pelo própno candidato, após sua 
compensaçao. 
4.5.2.1 . Caso o cheque utilizado para pagamento 
da tàxa de in:piçao for devolvido, por qualquer 
motivo, a AP! reserva-se o direito de tomar 
medidas legais cablveis. 
4 .5.3. O canjldato poderá solicttar devoluçAo da 
taxa de inscrição. exclusivamente, pelo 
preenchimento de formulário especifico. disponível 
no Posto Avançado de Reabilitação da Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação, situado à 
Rodovia Juscelino Kubitschek. 2.011. Bairro 
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Fazendlnha, Macapà- AP, até 10/11/2005, das 9 
(nove) às 16 (dezesseis) horas. horério local. 
4.5.3.1. A devoluçao da taxa de inscrição será 
realizada por meio de depósito simples em conta 
corrente a ser especificada pelo candidato no 
formulário de sollcttaçllo de devoluçao de taxa de 
inscriçao 
4.5.3.2. No formularia de solicitaçao de devoluçao 
de taxa de Inscrição, o candidato deverá informar 
o número do processo de sel&çao pública, os 
dados de identificaçao do candidato - nome 
completo, número da carteira de Identidade -. os 
dados bancarias da conta COif!!:llte p~-d~pósito I. 

do valor da taxa de inscriçAo - nome e número do 
CPF do lltular da conta corrente, nome e nCimero 
do banco, número da agência e da conta corrente. 
Esse formulário deverá ser assinado, pelo 
candidato, de acordo com o documento oficiai de 
ldenlificaçAo, cuja fotocópia deverá ser anexada 
4.6 . Os candidatos que necessitarem de qualquer 
bpo de atendimento diferenciado, para a 
realizaçêo das etapas/fases desse processo, 
deverão solicitá-lo no ato da inscrição, pelo 
preenchimento do campo especificado na ficha de 
inscrição, anexando laudo médico ou 
requerimento explicitando o tipo de atendimento 
diferenciado. 
4 .6.1. A solicitação de atendimento diferenciado 
sera atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabthdade. 
4.6.2. A n3o-solicitaçao de atendimento 
diferenciado, no ato da Inscrição, implicará a sua 
nao-concessao nos dias de realizaçao das 
etapas/fases desse processo. 
4.6.3. A candidata que possuir necessidade de 
amamentar durante a realizaçao das etapas/fases 
desse processo deverá levar um(a) 
acompanhante, que ficara em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsavel pela 
guarda da criança. 
4.7. Os candidatos portadores de deficiência 
concorrerao a todas as vagas, sendo-lhes 
reservado, de acordo com o disposto no Decreto 
n• 3.298199, o percentual de 5% (cinco por cento) 
em face da classificaçilo obtida. As orientaçOes 
para estes candidatos estao descritas no capitulo 
7 desse ed1tal. 
4.8. O candidato receberá comprovante de 
inscriçilo no ato da tnscriçao. 
4.9 O candtdato inscrito assume total 
responsabilidade pelas informaçOes prestadas no 
ato da tnscriçao, arcando com as conseqOênctas 
de eventuais erros no preenchimento da fteha de 
inscrição. 
4.9.1. DispOe a APS do direito de excluir desse 
processo de seleçAo pública aquele que nao 
preencher a ficha de Inscrição de forma completa, 
correta e legivel e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverldicos. 
5. Do processo de seleçao pública 
5.1. Prfme~ra fase- eliminatóna 
5.11 . A fase eliminatória será composta de duas 
etapas consecutivas: prova escrita e prova 
Sltuacional 
5.1.2. A primeira etapa da fase eliminatória -prova 
escrita - será realizada em 13111/2005, em 
Macapá - AP. O local e o horéno de realizaçao 
dessa etapa serao divulgados no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado á Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá- AP. a partir do dia 10/1112005, das 9 
(nove) as 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.1.2.1. O gabanto da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita - será divulgado em 
13/1112005, a partir das 17 (dezessete) horas, 
horário local, no endereço eletrónico 
~~h br/rh e na oortaria do Posto Avancado 
de Reabihtaçao da Rede SARAH pe Hospitais de 
Reabilitação, situado á Rodovia Juscetino 
Kubitschek, 2.011. Bairro Fazendlnha, Macepá -
AP. 
5.1.2.2. O resultado da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita - e o gabarito oficial 
definitivo serao divulgados no perlodo de 16/11 a 
19/1112005, no endereço eletrônico 
www.sarah.b!/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitaçao da Rede SARAH de Hospitais de 
Reab1htaçllo, si1uado á Rodovta Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapà -
AP. 
5.1.2.3. O critério de aprovação na primeira etapa 
da fase eliminatória - prova escrita - será 
estabelecido por meio de anéllse estatlstica. 
considerando-se média e desvto padrào do aruoo 
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de candidatos. 
5.1.2.4. sao de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificaçao correta do local de 
realizaçao desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. 
5.1.3. A segunda etapa da fase eliminatória -
prova situacional - será realizada, no perlodo de 
22/11 a 1"/1212005, em Macapà - AP, conforme 
agenda e local a serem divulgados com o 
resultado de primeira etapa da fase eliminatória -
prova escrita. 
5.1.3.1. O resultado da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional - será divulgado no 
perfodo de 22/11 a 1°/1212005, no endereço 
eletrOnico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilltaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabiitação, situado é Rodovia 
Juscefino Kubitschek, 2.011, Batrro Fazendinha, 
Macapà -AP. 
5.1.3.2. Serao aprovados nesta etapa os 
candidatos que obtiverem nota Igual ou superior a 
70 (setenta) pontos percentuais do total de 100 
(cem) pontos. . 
5.1.3.3. Sao de responsabilidade exclusiva do 
candidato a Identificação correta do local de 
realizaçao desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. Nao será concedido 
reagendamento da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situaclonal. 
5.1.4. O candidato deverá obter rendimento 
satisfatório em cada uma das etapas para 
submeter-se á etapa/fase conseguinte. 
5.1.5. t:: obrigaçao do candidato tomar 
conhecimento do local, endereço, data e horáno 
de realizaçao de cada etapa/fase do processo de 
seleçao pública. 
5.2. Segunda fase - classificatória 
5.2.1. A fase classificatória será composta por uma 
única etapa: prova de habilidades cognitivas 
5.2.2. A fase classificatória - prova de habUidades 
cognitivas - seré realizada em 13/11/2005, em 
Macapá - AP. O local e o horário de realiz.açAo 
dessa etapa serão divulgados no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitaçao, situado à Rodovia 
Juscetino Kubitschek, 2.011 , Bairro Fazendinha, 
Macapà - AP. a partir do dta 10/1112005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas. horário local. 

5.2.3 Serao corrigidas, exclusivamente, as provas 
dos candidatos aprovados na fase eliminatória. 
5.2.4. O resultado desta fase será divulgado no 
periodo de 22111 a 1"/1212005. no endereço 
eletrônico www.sarah.br/r!! e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapà-AP. 
5.2.5. sao de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificaçao correta do local de 
realização desta fase e o comparecimento no 
horário determinado. 
5.3. Da aprovaçao e classificaçao nas duas 
primeiras fases 
5.3.1. A aprovaçllo e classlflcaçQo nas duas 
primeiras fases serao obtidas obedecendo-se à 
ordem decrescente do total de pontos de cada 
uma das etapas/fases desse processo de seleçao, 
determinando-se peso 1 (um) para a primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita - e para a 
fase classificatórfa - prova de habilidades 
cogmtivas - e peso 2 (dois) para a segunda etapa 
da fase eliminatória - prova situacional. 
5.3.2. O resultado defmitivo da aprovaçllo e da 
classificação nas duas primeiras fases será 
divulgado em 2/1212005, no Diério OfiCial da 
Unillo, na internet, no endereço eletrOnico 
www.sarab.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilltaçllo da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitaçao, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapà -
AP. 
5.3.3. Em caso de empate, obterá melhor 
classificaçllo o candidato que. 
I - Obtiver melhor rend1mento na segunda etapa 
da fase eliminatória - prova situaclonal; 
11 - Obtiver melhor rendimento na primeira etapa 
da fase eliminatória - prova escrita; 
111 - Obtiver melhor rendimento na fase 
classificatória - prova de habilidades cognihvas; e 
IV - Tiver maior tempo de experiência profissional 
em cargo cornpatlvel com a funçao, comprovada 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaraçllo, original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscriçllo no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica !CNPJl. 
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5.4. Terceira fase- treinamento 
5.4.1. A terceira fase - treinamento - será 
constituf_da por atividades de aprendizagem, 
caractenzadas pela participação ativa do 
candidato em situações reais de t rabalho no 
contexto institucional da APS. 
5.4.2. ~erão convocados para esta fase, confomne 
necessidade da APS e prazo de validade desse 
processo, os candidatos aprovados e classificados 
~a primeira e na segunda fase, obedecendo-se 
ngorosamente á ordem de classificação. 
5.4.2.1. A convocação para inicio desta fase 
ocorrerá mediante publicação no Diário Oficial da 
União. 
5.4.3. O candidato convocado para esta fase 
deverá entrar em contato com a Área de Recursos 
Humanos, em até 3 (três) dias da data de 
publicaçao no Diário Oficial da Uni§o, para 
recebimento da Carta de Convocação. . 

5.4.3.1. Caso o candidato nao entre em contato 
com a Área de Recursos Humanos no prazo acima 
estabelecido, o candidato imediatamente posterior 
será então convocado, restando àquele que se 
quedou inerte figurar como último na lista 
classificatória, dependendo sua nova convocação 
ao regular prosseguimento da seleção pública. 
5.4.4. O candidato convocado para iniciar esta 
~ase deverâ apresentar-se pessoalmente, sob 
pena de exclusão do processo, á Área de 
Recursos Humanos da APS, na data especificada 
na Carta de Convocação. 
5.4 .5. O candidato que não apresentar os 
documentos solicitados e os comprovantes dos 
pré-requisitos desse edital, quando convocado 
para iniciar a te(ceira fase - treinamento -, serâ 
excluldo desse processo. 
5.4.6. O periodo de treinamento será de até 2 
(dois) meses, a contar da data de assinatura do 
Termo de Treinamento. 
5.4.7. Durante esta fase, o candidato será avaliado 
periodicamente, podendo ser excluldo desse 
processo quando não apresentar rendimento 
satisfatório. 
5.4.8. Os candidatos serão convocados 
preferencialmente, para iniciarem a terceira fase 
treinamento -, no Posto Avançado de Reabilitaçâ' 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 
situado á Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011 
Bairro Fazendinha, Macapá -AP. No entanto, umc 
vez convocado, o candidato poderá realizar esll 
fase em qualquer unidade da Rede SARAH dE 
Hospitais de Reabilitação, confomne necessidade dê 
APS. . 
5.4.9. Durante esta fase, o candidato receberá, 
mensalmente, bolsa de treinamento. 
5.4.10. Ao término desta fase, confomne 
necessidade da APS, o candidato considerado 
apto neste processo de seleção pública assinará 
contrato de trabalho com a Associação das 
Pioneiras Sociais em regime de dedicação 
exclusiva e disponibilidade de trabalho em 
qualquer unidade da Rede SARAH de Hospitais 
de Reabilitação com base na Consolidação das 
leis de Trabalho - Cl T -, obedecendo-se ao artigo 
3•, inciso X, da lei n• 8.246/91. 
5.4.1 0.1. O candidato aprovado neste processo de 
seleção pública deverá permanecer trabalhando 
na Associação das Pioneiras Sociais, no mlnimo, o 
tempo equivalente ao despendido na aludida 
terceira fase, sob pena de ressarcir à Associação 
das Pioneiras Sociais o valor integral recebido a 
titulo de bolsa de treinamento. 
5.4.1 0.2. O candidato que rescindir o Termo de 
Treinamento, antes do perlodo estabelecido para 
esta fase, por iniciativa própria, deverá ressarcir á 
Associação das Pioneiras Sociais o valor recebido 
a titulo de bolsa de treinamento. 
6. Do recurso 
6.1 . Recurso contra o resultado da primeira etapa 
da fase eliminatória - prova escrita - deverá ser 
interposto, no dia 14/11/2005, das 9 (nove) às 17 
(dezessete) floras, horário local, em envelope 
lacrado, especificando-se impetração de recurso, o 
número do processo de seleção pública e o nome 
do cargo, no Posto Avançado de Reabilitação da 
Riiêie SARAH de Hospitais de Reabilitação -
Recursos Humanos -, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP. 
6.1.1. N1lo serão considerados os recursos 
interpostos fora da data estabelecida nesse edital. 
6.1.2. Será admitido um único recurso por 
candidato, abrangendo uma ou mais questões. 
sendo automaticamente desconsiderados recursos 
de igual teor. 
6.1.3. O recurso interposto será respondido 

(DIÁRIO OFICIAL) 

exclusivamente pela APS e devolvido ao 
candidato recorrente, por correspondência 
registrada. 
6.1.4. Não serão aceitos recursos enviados por via 
postal, fac-slmile ou por correio eletrônico. 
6.1.5. O recurso deverá ser apresentado com as 
seguintes especificações: 
a) folhas separadas para questões diferentes· 
b) indicação do número da questão, da re~posta 
marcada pelo candidato e da divulgada pela APS; 
c) argumentação lógica e consistente; 
d) capa constando o nome, o número de inscrição 
e a assinatura do candidato; 
e) ausência de identificação do candidato no corpo 
do recurso; 
f) datilografado ou digitado em duas vias (original 
e cópia). 
6.1.6. Recursos fora das especificações 
estabelecidas nesse edital serão preliminarmente 
indeferidos. 
6.1.7. Se da análise dos recursos da primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita - resultar 
anulação de questao(ões). será atribulda 
pontuação correspondente a todos os candidatos 
independentemente de terem ou não recorrido. s~ 
~ouver alteração do gabarito, por força de 
Impugnações, a prova será corrigida de acordo 
com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese 
alg4ma, o quantitativo de questões da prova 
escrita sofrerâ alterações. 
6.1.8. Não caberá recurso e/ou pedido de 
reconsideração da decisão proferida pela banca 
revisora. 
7. Dos candidatos portadores de deficiência 
A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 
sempre se pautou pela não-discriminação de 
~ualquer deficiência e péla inserção social, 
independentemente de limitações físicas. Os itens 
abaixo relacionados referem-se a candidatos 
portadores de necessidades especiais e serão 
cumpridos atendendo ao Decreto n• 3.298/99. 
7 .1. Os candidatos portadores de deficiência 
deverão, no ato de sua inscrição, na ficha de 
inscrição, declarar-se como tal, comprovando sua 
deficiência, no prazo previsto no item 7.6., por 
meio de laudo médico que ateste a espécie e o 
grau ou nlvel de deficiência. com expressa 
referência ao código correspondente da 
Classificação lntemacional de Doenças (CID). 
7.2. Todas as etapas/fases desse processo de 
seleção pública poderão ser adaptadas às 
necessidades especiais dos candidatos portadores 
je deficiência, dependendo tais adaptações do 
prévio requerimento feito pelo candidato. no prazo 

estabelecido no item 7.6., com a indicação das 
condições diferenciadas de que necessita. 
7.3. E garantida a participação do portador de 
deficiência na presente seleção pública em 
igualdade de condições com os demais 
candidatos, na medida em que haja 
compatibilidade entre as atribuições do cargo 
pleiteado e a deficiência infomnada. 
7.4. As vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, no percentual de 5% (cinco por cento), 
que não forem preenchidas por falta de candidatos 
portadores de deficiência, por reprovação nesse 
processo de seleção pública ou na perlcia médica, 
serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação. 
7.5. Os candidatos que se declararem portadores 
de deficiência deverão submeter-se à perlcia 
médica promovida pela APS, antes da realização 
da segunda etapa da fase eliminatória - prova 
situacional -. que verificará sobre a sua 
qualificação como portador de deficiência ou não, 
bem como a compatibilidade entre as atribuições 
do cargo e a refer:da deficiência. 
7.6. O documento comprobatório da deficiência 
deverá ser entregue à Área de Recursos Humanos 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado no Posto Avançado de Reabilitação da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado à Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011. 
Bairro Fazendinha, Macapá - AP. até o dia 
10/1 1/2005. 
7.7. Os portadores de necessidades especiais 
receberão comprovante de recebimento da 
documentação, expedido pela Area de Recursos 
Humanos da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação. Este documento deverá ser 
apresentado, caso faça-se necessário. 
8. Da validade 
8.1 . O prazo de validade desse processo será de 
90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
divulgação do resultado da aprovação e da 
!::lassificação nas duas primeiras fases 
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eliminàtória e classificatória- desse processo. 
8.2. Caberá à Diretoria da APS encerrar ou 
prorrogar a validade desse processo. 
8.2.1. Será divulgada, no Diário Oficial da Unit:Jo, 
data de prorrogação desse processo de seleção 
pública. 
9. Das disposições finais 
9.1. O candidato deverá manter atualizado, até o 
témnino do prazo de validade desse processo, 
endereço residencial, comunicando alterações, por 
meio de correspondência registrada, à Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação - Unidade 
SARAH/Brasllia - Recursos Humanos - situada no 
SMHS Quadra 301, Bloco B, n• 45, 3• andar, CEP 
70335-901, Brasllia - DF. 
9.1.1 . O registro de envio da carta registrada será 
o comprovante do candidato de encaminhamento 
da referida documentação. Deverá Sei 
apresentado à Área de· Recursos Humanos, caso 
faça-se necessário. 
9.2. O candidato deverá responsabilizar-se por 
tomar conhecimento do local, data e horário de 
realização de cada uma das etapas/fases desse 
processo. 

9.3. O candidato deverá comparecer ao local de 
realização da primeira e da segunda fase desse 
certame munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul e do documento de identidade 
original. 
9.3.1. Não será admitido ingresso dos candidatos 
no local de realização da primeira e da segunda 
fase desse certame após horârio fixado para seu 
inicio. 
9.3.2. Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares: carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exerclcio profissional 
(ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; 
certificado de reservista; carteiras funcionais 
expedidas por órgãos públicos que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação (somente modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei n• 9.503, de 23 de 
setembro de 1997) . 
9.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 
O candidato será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
9.3.3.1. A identificação especial será exigida, 
também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
9.3.4. Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento, CPF, tltulos 
eleitorais, carteiras de motoristas (modelo antigo), 
carteiras de estudantes, carteiras funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ileglveis, 
não-identificáveis e/ou danificados. 
9.3.5. Não será aceita cópia do documento de 
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 
9.3.6. O candidato que não apresentar documento 
de identidade original será automaticamente 
eliminado do processo de seleção pública. 
9.4. Não serão fornecidas, por telefone, 
infomnações a respeito das datas, locais e horários 
de realizaçao das etapas/fases, assim como dos 
resultados desse certame. O candidato deverá 
observar rigorosamente o edital, comunicados e 
retificações de editais (caso ocorram). 
9.5. Nz primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - e na fase classificatória - prova de 
habilidades cognitivas -, será obrigatória a 
permanência dos 2 (dois) últimos candidatos de 
cada sala, até que o último candidato entregue 
sua prova. 
9.6. Será excluldo deste processo de seleção, não 
cabendo da decisao qualquer espécie de recurso, 
o candidato que: 

o não comparecer a qualquer uma das 
etapas/fases do processo; 
obtiver nota 0,0 (zero) em qualquer uma das 
etapas/fases do processo; 
apresentar-se após o horário estabelecido 
para a realizaçao das etapas/fases do 
processo; 

• não assinar o cartao de respostas ou fiZer 
qualquer marcação no campo de 
identificação eletrônica do número de 
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inscrição. quando da realização da pnmeira 
etapa da fase efrm1natóna - prova escnta - e 
da fase class1f1Cé1tóna - prova de habilidades 
cognitivas; 

• descumprir as mstruçOes contidas na capa 
dos cadernos de provas e nas folhas de 
respostas, 

• for surpreendidO, durante a reallzaçao das 
etapas/fases deste processo de seleção 
pública, em comunicação verbal, escrita ou 
eletrOnica. ou utihzanda.se de equipamentos 
eletrônicos, livros, notas ou impressos não 
perm11idos expressamente; 

• portar armas. aparelhos eletrônicos (blp, 
telefone celular, walkman, agenda eletrônica. 
notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, relóg10 modelo 
databank, máquina fotogrâfica, etc.) nos 
locais de provas 

• usar, no local de prova(s), óculos escuros ou 
quaisquer itens de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro, lenços, etc. 

• faltar com o devido respe1to para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes e/ou 
com os demais candidatos; 

• fizer anotação de Informações relatiVas ás 
suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que nao os 
permitidos; 

• recusar-se a entregar o material das provas 
ao ténmino do tempo destinado para a sua 
realização; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fisca1, 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo 
portando o cartão de respostas e/ou as folhas 
de respostas definitivas. 

• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 

• utiliZar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou 
ilegais para obter aprovação própria e/ou de 
terce1ros, em qualquer etapa desse certame. 

9.7 A APS nao se responsab~izará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrón1cos ocomdos durante a realização das 
provas. nem por danos neles causados assim 
como pela guarda de quaisquer objetos levados 
pelo candidato ao iocal de provas. 
9.8. Todos os candidatos passarão por detectores 
de metal e reVJsta de bolsas no momento da sua 
entrada no amb ente de provas 
9.9 . O candidato somente poderá retirar-se do 
local de realização das provas levando o caderno 
de prova da primeira etapa da fase e iminatória . 
prova escnta - e o cartacrrascunho da primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita -. oue é 
depreenchlmento facultativo, duas horas após o 
inicio do tempo destinado é realização da prova 
9.91 Os cadernos de prova serão 
di~pontbilizados aos candidatos, exclusivamente, 
no dia e local de realização da primeira etapa da 
fase eUminatória - prova escnta -, conforme 
Orientação constante na capa do caderno de 
prova 
9.10. Se, a qualquer tempo, for constatado, por 
me10 eletrónico, estatfslico, visual, grafológico ou 
por investigação policial. ter o candidato se 
ulllizado de processo illcito, suas provas serão 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
processo de seleção pública 
9.11 . A qualquer tempo poder-se-á anular a 
inscrição e/ou a participação do candidato nesse 
processo de seleção pública se verificada 
falsidade em qualquer dectaraçao e/ou qualquer 
irregulandade nas provas e/ou documentos 
apresentados pelo candidato. 
9.12 A aprovação na prime1ra fase e a 
classificação na segunda fase desse processo de 
seleçao nao garantem ao candidato a realização 
da terceira fase. A APS reserva-se o direito de 
proceder ás convocaçóes para a tercera fase, 
conforme necessidade e prazo de validade desse 
processo. 
9.13. A Associaçao das Pioneiras SociaiS nao 
emitirá qualquer certificado, dectaraçao ou 
documento equivalente sobre as atividades 
desenvolvidas pelo candidato durante o 
treinamento. 
9.14 A aprovação nesse processo gera para o 
candidato apenas a expectativa de direito de 
contratação. A APS reserva--se o direito de 
proceder às contrataçOes confonme necessidade. 
9.15. A contrataçao será condicionada à aptidão 
em exames pré-adm1ssionais especificas e à 
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apresentação de documentos solicitados por esta 
AssoCiação. 
9 16. A inscrição do ca;,didato implicará 
conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas nesse edilal, das quais nao poderá 
haver alegação de desconhecimento. 
9.17 Quaisquer alteraçóes nas regras fixadas 
nesse edrtal somente poderao ser fe;tas por me1o 
de ed1ta1s de rebficaçao. publiCados no Diário 
Of~e~al da Uniao. 
9.18. O candidato devera observar rigorosamente 
o edital, comunicados e re!ificaçóes de editais 
(caso ocorram). 
9 19. Os casos omissos serao resolvidos pela 
Diretona dat!1açao da,.-pioneiras Sociais. 

Bra lia-DF, 14 doi~bro de 2005. 
_ { _;I /Ít;LLA. 

Lúcia Wlllãcilno B111ga 
vi Diretora Executiva 

PROCESSO DE SELEÇAO PÚBLICA n• 4412005 
A Associação das Pioneiras Socrais - APS 

-, pessoa jurldica de direito privado, autorizada 
pela Lei n• 8246, de 22 de outubro de 1991, e 
cnada pelo Decreto n• 371. de 20 de dezembro de 
1991, toma público realização de processo de 
seleção pública para o cargo de Auxlli1r de Cop1 
e Cozinha para as unidades da Rede SARAH de 
Hospitais de Reab1lilação 
1. Das disposições preliminares 
1.1 O processo de seleção pública será reg1do por 
este edital. 
1.:!. O processo de seleção pública constará de 
três fases eliminatória, ctasslflcatória e 
treinamento, de acordo com o artigo 3°, 1nciso VIII, 
da Lei n• 8.246191. 
2 Dos pré-reqUISitOS 

Ensino fundamental completo, comprovado por 
meio de certificado expedido por instrtuiçao de 
ensino reconhecida pelo M1nistério da 
Educação; 

- Experiência profissional de 2 (dois) anos, corno 
Cope1ro ou Auxihar de Copa e Cozinha, na área 
hospitalar e/ou hotele1ra e/ou industrial e/ou 
serviço público, comprovada em Cartelfa de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/ou em 
declaração, ong1nal ou cópia autenbcada, 
contendo número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ). 

3. Das atnbuiçOes do cargo 
Realizar aUvidades de pré-preparo de gêneros 
alimanllcios. preparar sucos, leite, café e outros; 
preparar sondas, complementos nutricionaiS e 
fónmulas lácteas, aux1har no preparo dos 
alimentos: auxil:ar no preparo e na conferência do 
carrinho de dieta; realizar dlstnbuiçao de dietas a 
pac1entes; servlf refeíçóes a profissionais e a 
creche da APS; zelar pela limpeza e conservação 
dos equipamentos e materiais utilizados; auxiliar 
no recebimento, rnov1mentaçâo, conferência e 
guarda de material; higienizar, organizar e 
anmazenar utensOios e matenais; auxiliar na 
elaboração do quantitativo para compra de 
gêneros alimentlc10s. 
4. Das inscrições 
4 1 As inscrições poderão ser realizadas, 
exclusivamente, no perlodo de 31/10 a 4111/2005, 
somente nos d:as úteis 
4.2. As 1nscriçóes serão efetuadas, 
exclus;vamente, no Posto Avançado de 
f('!!abilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitaçao, srtuado à Rodovia Juscelino 
KuiJilschek, 2:011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP. das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas. horário 
local. 
4.3 Para 1nscrever-se, o candidato deverá 
entregar, no local de Inscrição, o fonmulário de 
inscrição, preenchido em letra de fOrma, uma 
cópia do documento oficial de identificação, uma 
cópia de comprovante do endereço residencial e o 
comprovante onginal de pagamento da taxa de 
inscrição. 
-4.3 1 Os formulários de insaiçao poderão ser 
obtidos, exclusivamente, no local de Inscrição, 
disponlveis a partir de 24/1012005, das 9 (nove) às 
16 (dezesseis) horas, horáriO local. 
4 3.1.1. Os formulários de lnscrlçAo nao poderio 
ser reproduzidos. 
4.3 1 2. Serao considerad~ documentos oficiais 
de idenlificaçAo: carteiraS expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Seaetarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de 
ldenlificaçao e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos 6rgaos 
fiscaiiZlldores de exerclcio profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte brasllelfO; certificado 
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de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
órgaos públicos que, por le1 federal, valham como 
identidade; carte"a de trabalho; carteira nacional 
de habilitação (somente modelo aprovado pelo 
artigo 159 da Lei n• 9.503, de 23 de setembro de 
1997). 
4.4 Serao aceitas lnscrlçóes realizadas por 
terceiros. 
4.4.1. O candidato inscnto por terceiros assume 
total responsabilidade pelas infolmaçOes 
prestadas na ficha de lnscriçao, arcando com as 
conseqOências de eventuais erros de seu 
representante em seu preenchimento. 
4 .5. O pagamento da taxa de inscnção, no valor 
de R$ 30,00 (tnnla reaiS), deverá ser realizado, por 
meio de depósito simples, em nome da 
Associação das Pioneiras Sociais, no Banco do 
Brasil, conta corrente n• 12413-3, agência n• 
1230-0, ou na Caixa Econômica Federal, conta 
corrente n• 4995-2, agência n• 0004, Operaçãc 
003, em horário de atendi!Tlento bancário. 
4.5.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor 
da taxa de rnscrição. 
4.5.2 . .Em caso de pagamento com cheque, a 
inscrição somente será efebvada, se o cheque for 
emitido pelo próprio candidato, após sua 
compensação. 
4.5.2 1 caso o cheque utilizado para pagamento 
da taxa de lnscriçao for devolvido, por qualquer 
motivo, a APS reserva-se o dire:to de tomar 
medidas legais cabfve1s. 
4.5.3. O candidato poderá solicitar devolução da 
taxa de lnscriçao, exclusivamente, pelo 
preenchimento de formuláno especifico, dlsponlvel 
no Posto Avançado de Reabilitaçao da Rede 
SARAH de Hospita.s de Reabilitação, situado á 
Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro 
Fazendinha, Macapá - AP, até 10/1112005, das 9 
{nove) ás 16 (dezesseis) horas, horário local. 
4 5.3.1 A devolução da taxa de Inscrição será 
realizada por meio de depósito Simples em conta 
corrente a ser especificada pelo candidato no 
formulário de solicitação de devolução de taxa de 
inscnçao. 
4.5.3.2. No fonmulário de solicitação de devolução 
de taxa de inscrição, o candidato deverá informar 
o número do processo de seleção pública, os 
dados de iden!ificaçao do candidato - nome 
completo, número da carteira de Identidade -, os 
dados bancâriol\ da conta corrente para depósito 
do valor da taxa de inscrição - nome e número do 
CPF do titular da conta corrente, nome e número 
do banco, número da agência e da conta corrente. 
Esse formulàrio deverá ser assmado, pelo 
candidato, de acordo com o documento oficial de 
identificação. cuja fotocópia deverá ser anexada. 

4.6. Os candidatos que necess1tarem de qualquer 
tipo de atendimento diferenciado, para a 
realização das etapas/fases desse processo, 
deverao solicitá-lo no ato da lnscrlçao, pelo 
preenchimento do campo especifiCado na ficha de 
1nscrlção, anexando laudo médico ou 
requenmento explicitando o tipo de atendimento 
diferenciado. 
4.6.1. A solicitação de atendimento diferenciado 
será atendida obedecendo a critérios de 
VIabilidade e razoabilidade 
4.6.2 A não-solicitaçao de atendimento 
diferenciado, no ato da 111scrição, impliCará a sua 
nao-concessao nos dias de realização das 
etapas/fases desse processo. 
4.6.3 A candidata que possuir necessidade de 
amamentar durante a realização das etapas/fases 
desse processo deverá levar um(a) 
acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finafldade e que será responsável pela 
guarda da criança. 
4. 7. Os candidatos portadores de deficiência 
concorrerao a todas as vagas, sendo-lhes 
reservado, de acordo com o disposto no Decreto 
n• 3.298199, o percentual de 5% (cinco por cento) 
em face da classificaçao obtida. As orientaçóes 
para estes candidatos estao descntas no capitulo 
7 desse edital 
4.8. O candidato receberá comprovante de 
inscrição no ato da mscrição. 
4.9. O candidato inscrito assume total 
responsabilidade pelas lnformaçOes prestadas no 
ato da lnscriçao, arcando com as conseqOências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
lnscriçao. 
4.9.1. DispOe a APS do direito de excluir desse 
processo de seleção pública aquele que nao 
preencher a fiCha de inscrição de fonma completa, 
correta e legível e/ou fomecer dados 
comprovadamente lnverfdic;os. 



Macapá, 28.10.2005 

5. Do processo de seleção pública 
5.1. Primeira fase - eliminatória 
5.1.1. A (ase eliminatória sera composta de duas 
etapas consecutivas: prova escrita e prova 
situacional. 
5.1.2. A primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - sera realizada em 13/11/2005, em 
Ma capa - AP. O local e o hora rio de realização 
dessa etapa serão divulgados no endereço 
eletr~nico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá - AP, a partir do dia 10/11/2005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.1.2.1. O gabarito da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita - será divulgado em 
13/11/2005, a partir das 17 (dezessete) horas. 
horário local, no endereço eletrônico 
www.sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitaçao da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Maca pá -
AP. 
5.1.2.2. O resultado da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita - e o aabarito oficial 

definitivo serão divulgados no período de 16/11 a 
.19/11/2005, no endereço eletrônico 
www.sarab.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Maca pá -
AP. 
5.1.2.3. O critério de aprovaçao na primeira etapa 
da fase elimin13tória - prova escrita - será 
estabelecido por meio de análise estatística, 
considerando-se média e desvio padrao do grupo 
de candidatos. 
5.1.2.4. São de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificaçao correta do local de 
realização desta etapa e o comparecimento no 
horario determinado. 
5.1.3. A segunda etapa da fase eliminatória -
prova situacional - sera realizada, no perlodo de 
22/11 a 1°/12/2005, em Macapá - ,._p conforme 
agenda e local a •"' :!m ~;v,Hgados com o 
resultado da primeira et?.pa da fase eliminatória -
prova escrita. 
5.1 .3.1 . O resultado da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional · será divulgado no 
perlodo de 22/11 a 1°/12/2005, no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapà -AP. 
5.1.3.2. Serão aprovados nesta etapa os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
70 (setenta) pontos percentuais do total de 100 
(cem) pontos. 
5.1.3.3. São de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificação correta do local de 
realizaçao desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. Não será concedido 
reagendamento da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional. 
5.1.4. O candidato deverá obter rendimento 
satisfatório em cada uma das etapas para 
submeter-se à etapa/fase conseguinte. 
5.1.5. ~ obrigação do candidato tomar 
conhecimento do local, endereço, data e horario 
de realização de cada etapa/fase do processo de 
seleção pública. 
5.2. Segunda fase - classificatória 
5.2.1. A fase classificatória será composta por uma 
única etapa: prova de habilidades cognitivas. 
·5.2.2. A fase classificatória - prova de habilidades 
cognitivas - será realizada em 13/11120fl5. em 
Macapá - AP. O local e o horário de realização 
dessa etapa serão divulgados no endereço 
eletrônico www.sarah br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabili tação, situado à R!Xlovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011 , Bairro Fazendinha, 
Macapa - AP. a partir do dia 10/11/2005, das 9 
(nove) às 19 {dezenove) horas, horário local. 
5.2.3. Serão corrigidas, exclusivamente, as provas 
dos candidatos aprovados na ia se eliminatória. 
5.2.4. O resultado desta fase será divulgado no 
perlodo de 22111 a 1°/12/2005, no endereço 
eletrônico www.sarah.brfffi e na portaria do Posto 
Avançado de ReabilitaÇão da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitaçl!o, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá -AP. 
5 2.5. Sao de responsabilidade exclusiva do 
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candidato a identificação correta do local de 
realização desta fase e o comparecimento no 
horario determinado. 
5.3. Da aprovação e classificação nas duas 
primeiras fases 
5.3.1. A aprovação e classificação nas duas 
primeiras fases serão obtidas obedecendo-se a 
ordem decrescente do total de pontos de cada 
uma das etapas/fases desse processo de seleçao, 
determinando-se peso 1 (um) para a primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita - e para a 
fase classificatória - prova de habilidades 
cognitivas - e peso 2 (dois) para a segunda etapa 
da fase eliminatória - prova situacional. 
5.3.2. O resultado definitivo da aprovaçao e da 
classificação nas duas primeiras fases sera 
divulgado em 2/12/2005, no Diário Oficial da 
União, na internet, no endereço eletrônico 
www.sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP. 
5.3.3. Em caso de empate, obterá melhor 
classificaçao o candidato que: 
I - Obtiver melhor rendimento na segunda etapa 
da fase eliminatória - prova situacional: 
11 - Obtiver melhor rendimento na primeira etapa 
da fase eliminatória- prova escrita: 
111 Obtiver melhor rendimento na fase 
classificatória - prova de habilidades cognitivas; e 
IV - Tiver maior tempo de experiência profissional 
em cargo compatlvel com a função, comprovada 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaração, original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ). 
5.4. Terceira fase- treinamento 
5.4.1. A terceira fase - treinamento - será 
constitulda por atividades de aprendizagem, 
caracterizadas pela participação ativa do 
candidato em situações rea1s de trabalho no 
contexto institucional da APS. 
5.4.2. Serão convocados para esta fase, conforme 
necessidade da APS e prazo de validade desse 
processo, os candidatos aprovados e classificados 
na primeira e na segunda fase, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação. 
5.4.2.1. A convocação para início desta fase 
ocorrerá mediante publicaçao no Oitlrio Oficial da 
União. 
5.4.3. O candidato convocado para esta fase 
deverá entrar em ccntato com a Área de Recursos 
Humanos, em até 3 (três} dias da data de 
publicação no Dián'o Oficial da União, para 
recebimento da Carta de Convocação. 
5.4.3.1 . Caso o candidato não entre em contato 
com a Área de Recursos Humanos no prazo acima 
estabelecido, o ·candidato imediatamente posterior 
será entao convocado, restando àquele que se 
qu~dou inerte figurar como último na lista 

classificatória, dependendo sua nova convocação 
ao regular prosseguimento da seleçao pública. 
5.4.4. O candidato convocado para iniciar esta 
fase deverá apresentar-se pessoalmente, sob 
pena de exclusão do processo, à Área de 
Recursos Humanos da APS, na data especificada 
na Carta de Convocação. 
5.4.5. O candidato que não apresentar os 
documentos solicitados e os comprovantes dos 
pré-requisitos desse edital, quando convocado 
para iniciar a terceira fase - treinamento -. sera 
exclui do desse processo. 
5.4.6. O perlodo de treinamento será de até 2 
(dois) meses, a contar da data de assinatura do 
Termo de Treinamento. 
5.4. 7. Durante esta fase, o candidato serà avaliado 
periodicamente, podendo ser excluído desse 
processo quando nao apresentar rendimento 
satisfatório . 
5.4.8. Os candidatos serão convocados, 
preferencialmente, para iniciarem a terceira fase -
treinamento -, no Posto Avançado de Reabilitação 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado à Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, 
Bairro Fazendinha, Macapa - AP. No entanto, uma 
vez convocado, o candidato poderá realizar esta 
fase em qualquer unidade da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, conforme necessidade da 
APS. 
5.4.9. Durante esta fase, o candidato recebera. 
mensalmente, bolsa de treinamento. 
5.4.1 O. Ao término desta fase, . conforme 
necessidade da APS, o candidato considerado 
apto neste processo de seleção públic? -::ssinara 
contrato de trabalho com a Associação das 
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Pioneiras Sociais em reg1me ele cJecJicaçao 
exclusiva e disponibilidade de trabalho em 
qualquer unidade da Rede SARAH de Hospitais 
de Reabilitação com base na Consolidaçao das 
leis de Trabalho - CLT -. obedecendo-se ao artigo 
3°, inciso X. da lei n• 8.246/91. 
5.4.10.1. O candidato aprovado neste processo de 
seleção pública devera permanecer trabalhando 
na Associação das Pioneiras Sociais, no mlnimo, o 
tempo equivalente ao despendido na aludida 
terceira fase, sob pena de ressarcir à Associação 
das Pioneiras Sociais o valor integral recebido a 
Ululo de bolsa de treinamento. 
5.4.10.2. O candidato que rescindir o Termo de 
Treinamento. antes do perlodo estabelecido para 
esta fase, por iniciativa própria, deverá ressarcir à 
Associação das Pioneiras Sociais o valor recebido 
a titulo de bolsa de treinamento. 
6. Do recurso 
6.1. Recurso contra o resultado da primeira etapa 
da fase eliminatória - prova escrita - deverá ser 
interposto, no dia 14/1 1/2005, das 9 (nove) às 17 
{dezessete) horas, horario local, em envelope 
lacrado, especificando-se impetração de recurso, o 
número do processo de seleção pública e o nome 
do cargo, no Posto Avançado de Reabilitaçao da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação -
Recursos Humanos -, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP. 
6.1.1. Não serão considerados os recursos 
interpostos fora da data estabelecida nesse edital. 
6.1.2. Sera admitido um único recurso por 
candidato, abrangendo uma ou mais questões. 
sendo automaticamente desconsiderados recursos 
de igual teor. 
6.1 .3. O recurso interposto será respondido 
exclusivamente pela APS e devolvido ao 
candidato recorrente, por correspondência 
registrada. 
6.1.4. Não serão aceitos recursos enviados por via 
postal, fac-slmile ou por correio eletrônico. 
6.1 .5. O recurso deverá ser apresentado com as 
seguintes especificações: 
a) folhas separadas para questões diferentes; 
b) indicação do número da questão, da resposta 
marcada pelo candidato e da divulgada pela APS: 
c) argumentação lógica e consistente; 
d) capa constando o nome, o número de inscrição 
e a assinatura do candidato; 
e) ausência de identificaçao do candidato no corpo 
do recurso: 
f} datilografado ou digitado em duas vias (original 
e cópia). 
6.1.6. Recursos fora das especificações 
estabelecidas nesse edital serão preliminarmente 
indeferidos. 
6 .1.7. Se da análise dos recursos da primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita . resultar 
am:!cç5o d:l questao(ões), sera atribulda 
pontuação correspondente a todos os candidatos, 
independentemente de terem ou não reconrido. Se 
houver alteração do gabarito, por força de 
impugnações, a prova será corrigida de acordo 
com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese 
alguma, o quantitativo de questões da prova 
escrita sofrerá alterações. 
6.1.8. Não caberá recurso e/ou pedido de 
reconsideração da decisão proferida pela banca 
revisora. 
7. Dos candidatos portadores de deficiência 
A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 
sempre se pautou pela não-discriminação de 
qualquer deficiência e pela inserção social, 
independentemente de limitações flsicas. Os itens 
abaixo relacionados referem-se a candidatos 
portadores de necessidades especiais e serão 
cumpridos atendendo ao Decreto n• 3.298/99. 
7. 1. Os candidatos portadores de deficiência 
deverão. no ato de sua inscrição, na ficha de 
inscriçao, declarar-se como tal, comprovando sua 
deficiência, no prazo previsto no item 7.6., por 
meio de laudo médico qúe ateste a espécie e o 
grau ou nlvel de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID). 
7.2.· Todas as etapas/fases desse processo de 
seleção pública poderão ser adaptadas às 
necessidades especiais dos candidatos portadores 
de deficiência, dependendo tais adaptações do 
prévio requerimento feito pelo candidato, no prazo 
estabelecido no item 7.6., com a indicação das 
condições diferenciadas de que necessita. 
7.3. ~ garantida a participaçao do portador de 
deficiência na presente seleção pública em 
igualdade de condições com os demais 
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candidatos, na medida em que haja 
compatibilidade entre as atribuições do cargo 
pleiteado e a deficlência Informada. 
7.4. As vagas reservadas aos portadores de 
defiCiência, no percentual de 5% (cinco por cento), 
que nao forem preenchidas por falta de candidatos 
portadores de defiCiência, por reprovaçao nesse 
processo de seleção pública ou na perícia médica, 
serao preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificaçao. 
7.5. Os candidatos que se declararem portadores 
de deficiência deverao submeter-se a perlcia 
médica promovida pela APS, antes da reai!Zaçao 
da segunda etapa da fase eliminatória - prova 
situacional -. que verifiCBrá sobre a sua 
qualificação como portador de deficiência ou nao, 
bem como a compatibilidade entre as atribuiçOes 
do cargo e a referida deficiência. 
7 .6. O documento comprobatório da deliciêncra 
deverá ser entregue à Area de Recursos Humanos 
d~ Rede SARAH de Hospitais de Reabilitaçao, 
situado no Posto Avançado de Reabilitaçao da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
&ituado à Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, 
Bairro Fazendinha, Macapá - AP, até o dia 
10/11/2005. 
7.7. Os portadores de necessidades especiais 
receberão comprovante de recebimento da 
documentaçao, expedido pela Area de Recursos 
Humanos da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitaçao. Este documento deverá ser 
apresentado, caso faça-se necessário. 
8. Da validade 
8.1. O prazo de validade desse processo será de 
90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
divulgaçao do resultado da aprovaçao e da 
classificaçao nas duas pnmeiras fases 
eliminatória e classilicatória -desse processo. 
8.2. Caberá à Diretoria da APS encerrar ou 
prorrogar a validade desse processo. 
8.2.1. Será divulgada, no Diário Oficial da UnltJo, 
data de prorrogaçao desse processo de seleçao 
públrca. 
9. Das disposições finais 
9.1. O candidato deverá manter atualizado, até o 
término do prazo de validade desse processo, 
endereço residencial, comunicando alterações, por 
melo de correspondência registrada, à Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitaçao - Unidade 
SARAH/Brasllra • Recursos Humanos • situada no 
SMHS Quadra 301 , Bloco B, n• 45, 3" andar, CEP 
70335-901, Brasllia • DF. 
9.1.1 . O regrstro de envio da carta registrada será 
o comprovante do candrdato de encaminhamento 
da referida documentaçao. Deverá ser 
apresentado a Área de Recursos Humanos, caso 
fa~se necessário. 
9.2. O candidato deverá responsabilizar-se por 
tomar conhecimento do local, data e horário de 
realizaçao de cada uma das etapas/fases desse 
processo. 
9.3. O candidato deverá comparecer ao local de 
realizaçao da primeira e da segunda fase desse 
ce'rtame munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul e do documento de identidade 
Ori9rnal. 
9.:!.1. Nao será admitido ingresso dos candidatos 
no local de reaiiZaçao da primeira e da segunda 
fase desse certame após horário fixado para seu 
In feio. 
9.3.2. Serêo considerados documentos de 
Identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de ldentifrcação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedrdas pelos 
órgaos fiscalizadores de exercicio profissional 
(ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; 
certificado de reservista; carteiras funcionars 
expedidas por órgãos públicos que, por ler federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitaçao (somente modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei n• 9.503, de 23 de 
setembro de 1997). 
9.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar documento de Identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverâ apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 
O t'llndldato será submetido à ldenbfK:aÇao 
especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de impressao digital em formulário 
próprio. 
9.3.3.1. A identificaçao especial serà exigida, 
também, ao candidato cujo documento de 
ldentifiCaçao apresente dúvidas refativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
9.3.4. Nao serêo aceitos como documentos de 
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identidade: certidões de nascimento, CPF, trtutos 
eleitorais, carteiras de motoristas (modelo antigo), 
carteiras de estudantes, cartei.as funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ileglveis, 
nao-identif!Cáveis e/ou danificados. 
9.3.5. Nao será acerta cópia do documento de 
identidade, alnda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 
9.3.6. o candidato que nao apresentar documento 
de Identidade original será automaticamente 
eliminado do processo de seleção pública. 
9.4. Nao serao fornecidas. por telefone, 
informações a respeito das datas, locais e horários 
de realização das etapas/fases, assim como dos 
resultados desse certame. O candidato deverá 
observar rigorosamente o edital, comunicados e 
retifiCações de editais (caso ocorram). 
9.5. Na primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - e na fase crassifiCatória - prova de 
habilidades cognitivas ·, será obngatória a 
permanência dos 2 (dois) últimos candidatos de 
cada sala, até que o ~tlmo candrdato entregue 
sua prova. 
9.6. Será excluldo deste processo de seleçao, nao 
cabendo da decisao qua.quer espécie de recurso, 
o candidato que: 
• nao comparecer a qualquer uma das 

etapas/fases do processo; 
• obtiver nota 0,0 (zero) em qualquer uma das 

etapas/fases do processo; 
• apresentar-se após o horário estabelecido 

para a realizaçao das etapas/fases do 
processo; 

• nao assinar o cartao de respostas ou fizer 
qualquer marcaçao no campo de 
identificaçao eletrOnica do número de 
rnscriçao, quando da realizaçao da primeira 
etapa da fase eliminatória • prova escrrta • e 
da fase classificatOria - prova de habilidades 
cogmtivas; 

• descumprir as Instruções contidas na capa 
dos cadernos de provas e nas folhas de 
respostas; 

• for surpreendido, durante a realizaçao das 
etapas/fases deste processo de seleçao 
pública, em comunicaçao verbal, escrita ou 
eletrOnica, ou utilizandcrse de equipamentos 
eletrOnicos, livros, notas ou impressos nao 
permitidos expressamente, 

• portar armas, aparelhos eletrOnicos (bip, 
telefone celular, walkman, agenda eletrOnica, 
notebook, palmfop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, relógro modelo 
databank, máquina fotográfiCa, etc.) nos 
locais de provas. 
usar, no local de prova(s), óculos escuros ou 
quaisquer itens de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro, lenços, etc. 

• faltar com o devido respeito para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes e/ou 
com os demais candidatos; 

• fiZer anotaçao de Informações relativas ás 
suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

• recusar-se a entregar o material das provas 
ao término do tempo destinado para a sua 
realizaçao; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiScal; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando o cartao de respostas e/ou as folhas 
de respostas definitivas; 

• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 

• utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou 
ilegais para obter aprovaçao própria e/ou de 
terceiros, em qualquer etapa desse certam~. 

9.7. A APS nao se responsabllzará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorTidos durante a realizaçao das 
provas, nem por danos neles causados assim 
como pela guarda de quaisquer objetos levados 
pelo candidato ao local de provas. 
9.8. Todos os candrda(9s passarao por detectores 
de metal e revista de tiÓisas no momento da sua 
entrada no ambiente de provas 
9.9. O candidato somente poden!r retirar-se do 
local de reallzaçao das provas ltMnSo o caderno 
de prova da primeira etapa da fale eliminatória -
prova escrita - e o cartao-rascunho da primeira 
etapa da fase elminatória - prova escrita -. que é 
de preenchimento facultativo. duas horas aoós o 
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inicio do tempo destinado â realização da prova. 
9.9.1. Os cadernos de prova serao 
disponibilizados aos candidatos. exclusivamente. 

no dia e local de realização da primeira etapa da 
fase eliminatória - prova escrita -, conforme 
orientação constante na capa do caderno de 
prova • 
9.1 O. Se,- a qualquer tempo, for constatado, por 
meio elelrOnico, estatrstleo, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato se 
utilizado de processo lllcito, suas provas serao 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
processo de seleção pública 
9.11. A qualquer tempo poder-se-á anular a 
inscrição e/ou a participação do candidato nesse 
processo de seleção pública se verificada 
falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer 
Irregularidade nas provas e/ou documentos 
apresentados pelo candidato. 
9.12. A aprovação na primeira fase e a 
classlficaçao na segunda fase desse processo de 
~leção nao garantem ao candidato a realizaçao 
da terceira fase. A APS reserva-se o direito de 
proceder às convocaçOes para a terceira fase, 
conforme necessidade e prazo de validade desse 
processo. 
9.13. A Associação das Pioneiras Sociais nao 
emitirá qualquer certificado, declaraçao ou 
documento equivalente sobre as atividades 
desenvolvidas pelo candidato durante o 
treinamento. 
9.14. A aprovação nesse processo gera para o 
candidato apenas a expectativa de direito de 
contrataçao. A APS reserva-se o direito de 
proceder as contratações conforme necessidade. 
9.15. A contrataçao será condicionada à aptidao 
em exames pré-admissionais especlfrcos e à 
apresentaçao de documentos solicitados por esta 
Associação. 
9.16. A inscrição do candidato implicará 
conhecimento e aceitaçao das condições 
estabelecidas nesse edital, das quais não poderâ 
haver alegação de desconhecimento. 
9.17. Quaisquer alterações nas negras fixadas 
nesse edital somente poderão ser feitas por meio 
de editais de retificaçao, publicados no DlfJrfo 
Oficial da UniiJo. 
9.18. O candidato deverá observar rigorosamente 
o edital, comunicados e retifiCações de editais 
(caso ocorram). 
9.19. Os casos omissos serao resolvidos pela 
Diretoria da Associação da ioneiras Sociais. 

Bras ra-DF, 14 d o I rode 2005. 

Lúcia Wllladino B111ga 
lf/ __Qiretora Executiva 

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBUCA n• 4512005 
A Associação das Pioneiras Sociais - APS 

·, pessoa jurfdica de direito privado, autorizada 
pela Lei n• 8.246, de 22 de outubro de 1991, e 
criada pelo Decreto n• 371, de 20 de dezembro de 
1991, toma pOblico realizaçao de processo de 
seleção pública para o cargo de Auxiliar de 
Lavanderia para as unidades da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação. 
1. Das dlsposlçOes preliminares 
1.1. O processo <le seleçao pública serà regido por 
este edital. 
1.2. O processo de seleção pública constará de 
três fases: elminatória, classificatória e 
treinamento, de acordo com o artigo 3°, Inciso VIII, 
da Lei n• 8.246/91. 
2. Dos pré-requisitos 
• Ensino fundamental completo, comprovado por 

meio de certificado expedido por instituiçao de 
ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação; 

- Experiência profissional de 1 (um) ano em 
lavanderia industrial e/ou comercial e/ou 
hospitalar e/ou serviço público, em cargo 
compatlvel com a função, comprovada em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaraçao original ou cOpia 
autenticada, contendo número de inscriçlo no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ). 

3. Das atribuições do cargo 
Recolher roupas contaminadas ou não 
contaminadas, usadas nos setores da APS; 
selecionar e classificar peças de roupas a serem 
lavadas; pesar e encaminhar roupas 
contaminadas ou nao contaminadas para 
lavagem; auxiliar na seleçao de roupas, .a serem 
encamrnhadas ao secador, à calandra ou â 
prensa: passar roupa na calandra e nas prensas; 
selecionar e encaminhar rouoas danificadas e 
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manchadas para consertos efou relavagem; dobrar 
e guardar roupas limpas; realizar controle de 
entrada e salda de roupas da lavanderia e de 
outras áreas/programas da APS; preparar e 
distribuir roupas limpas; organizar roupas no Setor 
de Annazenagem, por tipo de peças; repor roupas 
mediante solicitaçao das áreas/programas da APS 
e realizar empacotamento das peças, utilizando a 
seladora. 
4. Das inscriçOes 
4 .. 1. As inscrições poderao ser realizadas, 
exclusivamente, no perfodo de 31110 a 4/11/2005, 
somente nos dias úteis. 
4.2. As inscrições serão efetuadas, 
exclusivamente, no Posto Avançado de 
Reabilitaçao da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitaçao, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP, das 9 (nove) às 17 (cezessete) horas, horário 
local. 
4 .3. Para inscrever-se. o candidato deverá 
entregar, no local de inscriçêo, o formulário de 
inscriçao, preenchido em letra de fôrma. uma 
cópia do documento oficial de identificaçao, uma 
cópia de comprovante do endereço residencial e o 
comprovante original de pagamento da taxa de 
inscriç~. 

4.3.1 . Os formulários de inscrição poderêo ser 
obtidos, exclusivamente, no local de inscrição. 
disponíveis a partir de 24/10/2005, das 9 (nove) às 
16 (dezesseis) horas. horário local. 
4.3.1.1 . Os formulários de inscriçao não poderao 
ser reproduzidos. 
4.3.1.2. Serao considerados documentos oficiais 
de identificação: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares. ;>elas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exerclcio profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
órgãos públicos que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional 
de habilitação (somente modelo aprovado pelo 
artigo 159 da Lei no ~ . !::ú3 . de 23 de setembro de 
1997). 
4.4. Serão aceitas Inscrições realizadas por 
terceiros. 
4.4.1 . O candidato inscrito por terceiros assume 
total responsabilidade pelas informaçoes 
prestadas na ficha de inscrição, arcando com as 
conseqüências de eventuais erros de ·seu 
representante em seu preenchimento. 
4.5. O pagamento da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), deverá ser realizado, por 
meio de depósito simples, em nome da 
Associação das Pioneiras Sociais, no Banco do 
Brasil, conta corrente n• 12413-3, agência n• 
1230-0, ou na Caixa Econômica Federal, conta 
corrente n• 4995-2, agência n• 0004, Operação 
003, em horário de atendimento bancário. 
4.5.1. Nêo haverá isençao total ou parcial do valor 
da taxa de inscriç.'lo. 
4.5.2. Em caso de pagamento com cheque, a 
inscrição somente será e:etivada, se o cheque for 
emitido pelo próprio candidato, após sua 
compensaçêo. 
4.5.2.1. Caso o cheque utilizado para pagamento 
da taxa de inscriçao for devolvido, por qualquer 
motivo, a APS reserva-se o direito de tomar 
medidas legais cabfveis. 
4.5.3. O candidato poderá solicitar devolução da 
taxa de inscrição, exclusivamente, pelo 
preenchimento de formulário especifico, disponível 
no Posto Avançado de Reabilitação da Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação, situado à 
Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro 
Fazendinha: Macapá -AP. até 10/11/2005, das 9 
(nove) ás 16 (dezesseis) horas, horário local. 
4.5.3.1. A devolução da taxa de inscriçilo será 
realizada por meio de depósito simples em conta 
corrente a ser especificada pelo candidato no 
formulário de solicitaçao de devolução de taxa de 
inscriçao. 
4.5.3.2. No formulário de solicitaçao de devoluçao 
de taxa de inscrição, o candidato deverá informar 
o núfnero do processp de seleçao pública, os 
dados de identificação do candidato - nome 
completo. número da carteira de identidade -, os 
daçfos bancários da conta corrente para depósito 
do valor da taxa de inscriç~o - nome e número do 
CPF do titular da conta corrente, nome e número 
do banco, numero da agência e da conta corrente. 
Esse formulário deverá ser assinado, pelo 
candidato, de acordo com o documento oficial de 
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identificaçao, cuja fotocópia deverá ser anexada. 
4.6. Os candidatos que necessitarem de qualquer 
tipo de atendimento diferenciado, para a 
realização das etapas/fases desse processo, 
deverão solicitá-lo no ato da inscrição, pelo 
preenchimento do campo especificado na ficha de 
inscriçilo, anexando laudo médico ou 
requerimento explicitando o tipo de atendimento 
diferenciado. 
4.6.1 . A solicitação de atendimento diferenciado 
será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
4.6.2. A não-solicitação de atendimento 
diferenciado, no ato da inscrição, implicará a sua 
não-concessão nos dias de realizaçao das 
etapas/fases desse processo. 
4.6.3. A candidata que possuir necessidade de 
amamentar durante a realização das etapas/fases 
desse processo deverá levar um(a) 
acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. 
4. 7. Os candidatos portadores de deficiência 
concorrerão a todas as vagas, sendo-lhes 
reservado , de acordo com o disposto no Decreto 
n• 3.298/99, o percentual de 5% (cinco por cento) 
em face da classificaçao obtida. As orientações 
para estes candidatos estão descritas no capitulo 
7 desse edital. 
4.8. O candidato receberá comprovante de 
inscrição no ato da inscrição. 
4.9. O candidato inscrito assume total 
responsabilidade pelas informações prestadas no 
ato da inscriçao, arcando com as conseqüências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição. 
4.9.1. Dispõe a APS do direito de exclu ir desse 
processo de seleção pública aquele que não 
preencher a ficha de inscrição de forma completa, 
correta e legível e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverldicos. 
5. Do processo de seleção pública 
5. 1. Primeira fase- eliminatória 
5.1.1. A fase eliminatória será composta de duas 
etapas consecutivas: prova escrita e prova 
situacional. 
5.1.2. A primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - será realizada em 13111/2005, em 
Macapá - AP. O local e o horário de realização 
dessa etapa serão divulgados no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá - AP, a partir do dia 10/11/2005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.1.2.1. O gabarito da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita • será divulgado em 
13/11/2005, a partir das 17 (dezessete) horas, 
horário local. · no endereço eletrônico 
www.sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitaçao da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilita~. situado à Rodovia Juscelino 

Kubitschek, 2.011. Bairro Fazendinha, Macapá · 
AP. 
5.1.2.2. O resultado da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita - e o gabarito oficial 
definitivo serão divulgados no perlodo de 16/11 a 
19/11/2005, no endereço eletrôn ico 
www.sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Maca pá -
AP. 
5.1.2.3. O critério de aprovação na primeira etapa 
da fase eliminatória - prova escrita - será 
estabelecido por meio de análise estatística, 
considerando-se média e desvio padrão do grupo 
de-candidatos. 
5.1.2.4. São de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificaçao correta do local de 
realização desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. 
5.1.3. A segunda etapa da fase eliminatória -
prova situacional - será realizada, no perlodo de 
22/11 a 1°/12/2005, em Macapá • AP, conforme 
agenda e local a serem divulgados com o 
resultado da primeira etapa da fase eliminatória -
prova escrita. 
5.1.3.1. O resultado da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional - será divulgado no 
periodo de 22/11 a 1°/12/2005, no endereço 
eletrônico vN.w.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitaçtio da Rede SARAH de 
Hospitais de ·Reabilitação, situado " Rodovia 
J~s~[i!}O Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
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Macapá - AP. 
5.1.3.2. Serão aprovados nesta etapa os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
70 (setenta) pontos percentuais do total de 100 
(cem) pontos. 
5. 1.3.3. sao de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificação correta do local de 
realizaçao desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. Não será concedido 
reagendamento da. segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional. · 
5.1.4. O candidato deverá obter rendimento 
_satisfatório em cada uma das etapas para 
submeter-se à etapa/fase conseguinte. 
5.1.5. ~ obrigação do candidato tomar 
conhecimento do local, endereço, data e horário 
de reaiizaÇ<jo de cada etapa/fase do processo de 
seleção pública. 
5.2. Segunda fase - classificatória 
5.2.1. A fase classificatória será composta por uma 
única etapa: prova de habilidades cognitivas. 
5.2.2. A fase classificatória - prova de habilidades 
cognitivas - será realizada em 13/11/2005, em 
Macapá - AP. O local e o horário de realização 
dessa etapa serão divulgados no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá • AP, a partir do dia 10/1112005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.2.3. Serão corrigidas, exclusivamente, as provas 
dos candidatos aQrovados na fase eliminatória 
5.2.4. O resultado desta fase será divulgado no 
periodo de 22/11 a 1°/12/2005, no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá -AP. 
5.2.5. S~o de responsabilidade exclusiva do 
candidato <~ identificação correta do local de 
realização desta fase e o comparecimento no 
horário determinado. 
5.3. Da aprovação e classificaçao nas duas 
primeiras fases 
5.3.1. A aprovação e classificaçao nas duas 
primeiras fases serão obtidas obedecendo-se à 
ordem decrescente do total de pontos de cada 
uma das etapas/fases desse processo de seleção, 
determinando-se peso 1 (um) para a primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita - e para a 
fase classificatória - prova de habilidades 
cognitivas - e peso 2 (dois) para a segunda etapa 
da fase eliminatória - prova situacional. 
5.3.2. O resultado definitivo da aprovação e da 
classificaçêo nas duas primeiras fases será 
divulgado em 2/12/2005, no Diário Oficial da 
União, na internet. no endereço eletrônico 
www.sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
-AP. 
5.3.3. Em caso de empate, obterá melhor 
classificação o candidato que: 
I - Obtiver melhor rendimento na segunda etapa 
da fase eiiminatória - prova situacional; 
11 - Obtiver melhor rendimento na primeira etapa 
da fase eliminatória- prova escrita; 
111 Obtiver melhor rendimento na fase 
classificatória - prova de habilidades cognitivas; e 
IV - Tiver maior tempo de experiência profissional 
em cargo compatlvel com a função, comprovada 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaração, original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
5.4. Terceira fase- treinamento 
5.4.1. A terceira fase - treinamento - será 
constitulda por atividades de aprendizagem, 
caracterizadas pela participação ativa do 
candidato em situações rea.is de trabalho no 
contexto institucional da APS. 
5.4.2. SerM convocados para esta fase. conforme 
necessidade da APS e prazo de validade desse 
processo, os candidatos aprovados e classificado!) 
na primeira e na . segunda fase, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificaçêo. 
5.4.2.1. A convocação para inicio desta fase 
ocorrerá mediante publicação no Diário Oficial da 
Unitlo. 
5.4.3. O candidato convocado para esta fase 
deverá entrar em contato com a Area de Recursos 
Humanos, em até 3 (três) dias da data de 
publicação no Diário Oficial da Unitlo. oara 
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recebimento da Carta de Convocaçao 
5.4.3.1. Caso o candidato nao entre em contato 
com a Area de Recursos Humanos no prazo acima 
estabelecido, o candidato Imediatamente postenor 
será entao convocado, restando àquele que se 
quedou inerte figurar como uHimo na lista 
classificatória, dependendo sua nova convocação 
eo regular prosseguimento da seleção pública. 
5.4.-4 O candidato convocado para inic1ar esta 
fase deverá apresentar-se pessoalmente, sob 
pena de exclus!io do processo, á Área de 
Recursos Humanos da APS, na data especificada 
na Carta de Convocação. 
5.4.5. O candidato que nao apresentar os 
documentos solicitados e os comprovantes dos 
pré-requisitos desse edital, quando convocado 
para Iniciar a terceira fase - treinamento -, será 
excluldo desse processo. 
5.4.6. O perlodo de treinamento será de até 2 
(dois) meses, a contar da data de assinatura do 
Termo de Treinamento. 
5.4.7. Durante esta fase, o candidato será avaliado 
periodicamente, podendo ser excluldo desse 
processo quando nao apresentar rendimento 
satisfatório 
5.4.8. Os candidatos sen~o convocados, 
preferencialmente, para inietarem a terceira fase -
treinamento -, no Posto Avançado de Reabilitação 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
s1tuado à Rodovia Juscelino Kubitschek, 2 .011, 
Bairro Fazendinha, Macapà - AP. No entanto, uma 
vez convocado, o candidato poderá realizar esta 
fase em qualquer unidade da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação. conforme necessidade da 
APS 
5 4.9. Durante esta fase, o candidato receberá, 
mensalmente, bolsa de treinamento. 
5.4.10. Ao término desta fase, conforme 
necessidade da APS, o candidato considerado 
apto neste processo de seleção pública assinará 
contrato de trabalho com a Associação das 
Pioneiras Sociais em regime de dedicação 
exclusiva e disponibilidade de trabalho em 
qualquer unidade da Rede SARAH de Hospitais 
de Reabilitação com base na Consolidaç3o das 
Leis de Trabalho - Cl T -. obedecendo-se ao artigo 
3°, Inciso X, da lei n• 8.246191 . 
5.4.1 0.1. O candidato aprovado neste processo de 
seleção pública deverá permanecer trabalhando 
na Associação das Pioneiras Sociais, no mlnimo, o 
tempo equivalente ao despendido na aludida 
terceira fase, sob pena de ressarcir á Assoclaçao 
das Pioneiras Sociais o valor integral recebipo a 
titulo de bolsa de treinamento 
5.4.10.2. O candidato que rescindir o Termo de 
Treinamento, antes do perlodo estabelecido para 
esta fase, por iniciativa própna, deverá ressarcir á 
Associação das Pione1ras Sociais o valor recebido 
a titulo de bolsa de treinamento. 
6. Do recurso 
6.1. Recurso contra o resultado da pnme1ra etapa 
da fase eliminatória - prova escrita - deverá ser 
iflterposto, no dia 14/1112005, das 9 (nove) ás 17 
(dezessete) horas, horário local, em envelope 
lacrado, especificando-se impetração de recurso, o 
número do processo de seleç3o pública e o nome 
do cargo, no Posto Avançado de Reabilitação da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação -
Recursos Humanos -, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Baino Fazendinha, Macapâ -
AP. 
6.1.1. Nao serão considerados os recursos 
interpostos fora da data estabelecida nesse edital. 
6.1.2. Será admitido um único recurso por 
candidato, abrangendo uma ou mais questões, 
sendo automaticamente desconsiderados recursos 
de igual teor. 
6.1 .3. O recurso interposto será respondido 
exclusivamente pela APS e devolvído ao 
candidato recorrente, -por correspondência 
registrada. 
6.1.4. Nao ser!io aceitos recursos enviados por via 
postal, fac-slmile ou por correio eletrônico. 
6.1.5. O recurso deverá ser apresentado com as 
seguintes especifiCaÇÕes. 
a) folhas separadas para questOes diferentes; 
b) indicação do número da questao, da resposta 
marcada pelo candidato e da divulgada pela APS; 
c) argumentação lógica e consistente; 

I 
d) capa constando o nome, o número de inscriçao 
e a assinatura do candidato; 
e) ausência de identificação do candidato no corpo 

l c!'J recurso; 
f) datilografado ou digitado em duas vias (original 
ecôpia). 
6.1.6. Recursos fora das especlfiCaçOes 
esta!::ll3cidas nesse edital..s.erâo orelimmarmente 
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indeferidos 
6.1.7 Se da análise dos recursos da prime1ra 
etapa da fase eflminat6na - prova escrita - resultar 
anulação de questao(Oes). será atribulda 
pontuação correspondente a todos os candidatos, 
independentemente de terem ou nao recorrido. Se 
houver alteração do gabanto, por força de 
impugnações, a prova será corrigida de acordo 
com o gabarito ofiCial definitivo. Em h1pótese 
alguma, o quantitativo de questões da prova 
escnta sofrerá alterações 
6.1.8. Nao caberá recurso e/ou pedido de 
reconsideração da decis3o proferida pela banca 
revisora 
7 Dos candidatos portadores de defiCiência 
A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação 
sempre se pautou pela n!io-discriminação de 
qualquer defiCiência e pela Inserção social, 
Independentemente de limitaçOes ffsicas. Os itens 
abaixo relacionados referem-se a candidatos 
portadores de necessidades especiais e serao 
cumpridos atendendo ao Decreto n• 3.298/99. 
7.1. Os candidatos portadores de deficiência 
deverao, no ato de sua inscrição, na ficha de 
Inscrição, declarar-se como tal, comprovando sua 
deficiência, no prazo previsto no item 7 6., por 
meio de laudo médico que ateste a espécie e o 
grau ou nlvel de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID). 
7.2. Todas as etapas/fases desse processo de 
seleção publica poderão ser adaptadas ás 
necessidades especiais dos candidatos portadores 
de defiCiência, dependendo tais adaptaçOes do 
prévio requerimento feito pelo candidato, no prazo 
estabelecido no item 7 6., com a indicaçao das 
cond1çOes diferenciadas de que necessita._ 

7.3. !: garantida a participação do portador de 
deficiência na presente seleção pública em 
Igualdade de condições com os demais 
candidatos, na med1da em que haJa 
compatibilidade entre as atr1buiçOes do cargo 
pleiteado e a def~eif:ncia informada. 
7.4. As vagas reservadas aos portadores de 
defiCiência, no percentual de 5% (cinco por cento), 
que não forem preenchidas por falta de candidatos 
portadores de deficiência, por reprovação nesse 
processo de seleção pública ou na perlcia médica, 
serao preenchidas pelos demais canoidatos, 
observada a ordem geral de classificação. 
7.5. Os candidatos que se declararem portadores 
de deficiência deverao submeter-se á perlcia 
médica promovida pela APS, antes da realização 
da segunda etapa da fase eliminatória - prova 
situacional -, que verificará sobre a sua 
qualifiCação como portador de defiCiência ou nao. 
bem como a compatibilidade entre as atribuições 
do cargo e a referida deficiência. 
7.6 O documento comprobatório da deficiência 
deverá ser entregue à Área de Recursos Humanos 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado no Posto Avançado de Reabilitação da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilftaçâo, 
s1tuado à Rodov1a Juscelino Kubitschek, 2.011, 
Bairro Fazendinha, Macapá - AP. até o dia 
10/1112005 
7.7. Os portadores de necessidades especiais 
receberao comprovante de recebimento da 
documentação, expedido pela Area de Recursos 
Humanos da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação. Este documento deverá ser 
apresentado, caso faça-se necessário. 
8 Da validade· 
8.1. O prazo de validade desse processo será de 
90 (noventa) dcas, contados a partir da data de 
divulgaç3o do resultado da aprovaçao e da 
classiticaçào nas duas primeiras fases 
eliminatória e classificatOria- desse processo. 
8.2. Caberá à Diretoria da APS encerrar ou 
prorrogar a validade desse processo. 
8.2.1. Será divulgada, no Diário Ofteial da Uniao, 
data de pronogaçâo desse processo de seleção 
pública. 
9. Das disposições finais 
9.1. O candidato deverá manter atualizado, até o 
término do prazo de validade desse processo, 
endereço residencial, comunicando alterações, por 
meio de correspondência registrada, à Rede 
SARAH de Hospitais de R~bilitaçâo - Unidade 
SARAH/Brasllia - Recursos HÚmanos - situada no 
SMHS Quadra 301, Bloco B. n• 45, 3° andar, CEP 
70335-901, Brasllia- DF 
9.1.1. O registro de envio da carta registrada será 
o comprovante do candidato de encaminhamento 
da referida documentação. Deverá ser 
apresentado á Area de Recursos Humanos. caso 
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faça-se necessário. 
9.2. O candidato deverá responsabilizar-se por 
tomar conhecimento do local, data e horário de 
realizaçao de cada uma das etapas/fases desse 
processo. 
9.3. O candidato deverá comparecer ao local de 
realização da pnme1ra e da segund<! fase desse 
certãme munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou az1:11 e do documento de identidade 
original. 
9.3.1. Nao será admitido ingresso dos candidatos 
no local de realizaçao da primeira e da segunda 
fase desse certame após horário fiXado para seu 
inicio. 
9.3.2. Serao considerados documentos de 
identidade. carte1ras expedidas pelos Comandos 
Militares, petas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exerclclo profissional 
(ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; 
certificado de reservista; carteiras funcionais 
expeqidas por órg!ios públicos que, por lei federal, 
valham como Identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação (somente modelo 
aprovado pelo artigo 159 da lei n• g.so3, de 23 de 
setembro de 1997). 
9.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar documento de identidade onginal, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgao policial, expedido hâ, no máximo, trinta dias. 
O candidato será submetido á idenbfiC8çãO 
especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de Impressão digital em formulârio 
próprio. 
9.3.3 1 A identificação especial será exigida, 
também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas á 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
9.3.4. Nllo serao aceitos como documentos de 
identidade: certidOes de nascimento, CPF, lftulos 
eleitorais, carteiras de motoristas (modelo antigo), 
carteiras de estudantes, carteiras funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ileglveis, 
nao-ldentificáveis e/ou danificados. 
9.3.5. N!io será aceita cOpia do documento de 
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento 
9.3.6. o candidato que nao apresentar documento 
de identidade original será automaticamente 
eliminado do processo de sefeçào pública. 
9.4. N!io serao fornecidas, por telefone, 
Informações a respeito das datas, locais e horários 
de realização das etapas/fases, assim como dos 
resultados desse certame. O candidato deverá 
observar rigorosamente o edital, comunicados e 
retifiCações de editais (caso ocorram). 
9.5. Na primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - e na fase classillcatoria - prova de 
habilidades cognitivas -, será obrigatória a 
permanência dos 2 (dois) últimos candidatos de 
cada sala, até que o ultimo candidato entregue 
sua prova. 
9.6. Será excluldo deste processo de seleção, nao 
cabendo da decis!io qualquer espécie de recurso, 
o candidato que: 

o nao comparecer a qualquer uma das 
etapas/fases do processo; 

• obtiver nota 0,0 (zero) em qualquer uma das 
etapas/fases do orocesso; 

• apresentar-se após o horário estabelecido 
para a realizaçào das etapas/fases do 
processo; 

o nao assinar o cartao de respostas ou fizer 
qualquer marcação no campo de 
identificação eletrónica do número de 
Inscrição, quando da realização da primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita - e 
da fase classificatOria - prova de habilidades 
cognitivas; 

• • descumprir as instruções contidas na capa 
dos cadernos de provas e nas folhas de 
respostas; 

• lor surpreendido, durante a realizaçào das 
etapas/fases deste processo de se1eç3o 
pública, em comunicação verbal, escri1a ou 
eletrOnica, ou utilizando-se de equipamentos 
eletrOnlcos, livros, notas ou Impressos nao 
permitidos expressamente; 

• portar armas, aparelhos eletrónicos (bip, 
telefone celular, wa/lcman, agenda eletrónica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máqu10a de calcular, relógio modelo 
databank, máquina fotográfica, etc.) nos 
locais de orovas. 
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usar, no local de prova(s), óculos escuros ou 
quaisquer itens de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro, lenços, etc. 

• faltar com o devido respeito para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes e/ou 
com os demais candidatos; 
fizer anotaçao de informações relativl!t: ;Os 
suas respostas no comprov<:mt& d~ i~.:;erição 
e/ou em qua!qüar outrg melo, que nao os 
permitidos; 

• recusar-s~õ á entregar o material das provas 
aQ \érmino do tempo destinado para a sua 
realizaçao; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

• élUsentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando o cartao de respostas e/ou as folhas 
de respostas definitivas; 

• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos. incorrendo em comportamento 
indevido; 

• utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou 
ilegais para obter aprovaçao própria e/ou de 
terceiros, em qualquer etapa desse certame. 

9.7. A APS nao se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realizaçao das 
provas, nem por danos neles causados assim 
como pela. guarda de quaisquer objetos levados 
pelo candidato ao local de provas. 
9.8. Todos os candidatos passarão por detectores 
de metal e revista de bolsas no momento da sua 
entrada no ambiente de provas. 
9.9. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de realização das provas levando o caderno 
de prova da primeira etapa da fase eliminatória -
prova escrita - e o cartao-rascunho da primeira 
~~pa da fase eliminatória - prova escrita -, que é 

de preenchimento facultativo. duas horas após o 
IniCIO do tempo destinado á realização da prova. 
9.9.1. Os cadernos de prova serão 
disponibilizados aos candidatos exclusivamente 
no dia e local de 1ealizaçao da primeira etapa d~ 
fase eliminatória - nmva escrota conforme 
orientaçao constant~ 1a v-.pa d<J ~derno de 
prova. 
9.1 ~ · Se, a qualquer tempo, for constatado, por 
me1o eletrOmco, estatlstico, visual, grafológico ou 
por investigaçao policial, ter o candidato se 
utilizado de processo illcito, suas provas ser!lo 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
processo de seleção pública. · 
9.11. A qualquer tempo poder-se-á anular a 
inscriçao e/ou a participaçao do candidato nesse 
processo de seleção pública se verificada 
falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer 
irregularidade nas provas e/ou documentos 
apresentados pelo candidato. 
9.12. A aprovação na primeira fase e a 
classificaçao na segunda fase desse processo de 
s~leçao ~ao garantem ao candidato a realização 
da terce1ra fase. A APS reserva-se o direito de 
proceder és convocaçõe:5 para a terceira fase, 
conforme necessidade e prazo de validade desse 
processo. 
9.13. A Associação das Pioneiras Sociais não 
emitirá qualquer certificado, declaração ou 
documento equivalente sobre as atividades 
desenvolvidas pelo candidato durante o 
treinamento. 
9.14 .. A aprovação nesse processo gera para o 
candidato apenas a expectativa de direito de 
contratação. A APS reserva-se o direito de 
proc.eder às contratações conforme necessidade. 
9.15. A contratação será condicionada à aptidão 
em exames pré-admissionais especificas e à 
apresentaç~o de documentos solicitados por esta 
Associação. ' 
9.16. A inscrição do candidato implicará 
conhecimento e aceitaçao das condições 
estabelecidas nesse edital, das quais não poderá 
haver alegaçao de desconhecimento. 
9.17. Quaisquer alterações nas regras fixadas 
nesse edital somente poderão ser feitas por meio 
de editais de retificaçao . • publicados no Diário 
Oficial da Uni{Jo. 
9.18.' O candidato deverá observar rigorosamente 
o edital. comunicados e retificações de editais 
(Cél$0 ocorram). 
9.19. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Diretoria da Aeciaçao d~[oneiras Sociais. 

Bras i a-DF, 14 de u_(qbro de 2005. 
-- -- ü:Zt..-~ 

Lúcia Willadínc Sraga 
. 1.'1 _Diretora Executiva 
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PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA n• 46/2005 
A Associaçao das Pioneiras Sociais - APS 

-, pessoa jurldica de direito privado, autorizad<! 
pela Lei n• 6.246, de 22 de outubro ~e ·,~91, e 
criada pelo Decreto n• 371. '!e ~ú de dezembro de 
1991, t:;;;;ã público realiÍação de processo de 
se!eção pública para o cargo de Motorista para as 
unidades da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitaçao. 
1. Das disposições preliminares 
1.1. O processo de seleçao pública será regido por 
este edital. 

1.2. O processo de seleção pública constará de 
três fases: eliminatória, classificatória e 
treinamento, de acordo com o artigo 3°, inciso VIII. 
da Lei n• 8.246/91. 
2. Dos pré-requisi:os 
- Ensino médio completo, comprovado por meio 

de r.ertificado expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Carteira de habilitação profissional -tipo D 
- Experiência profissional de 2 (dois) anos, como 

motorista em instituiçao hospitalar e/ou 
hoteleira e/ou industrial e/ou serviço público. 
comprovada em Carteira de Trabalho (CTPS) 
e/ou em declaração original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ). 

3. Das atribuiçOes do cargo 
Transportar pacientes, empregados da APS, 
equipamentos e materiais, conforme o Código 
Brasileiro de Transito (CBT); auxiliar no embarque 
e desembarque de pacientes no veiculo; 
preencher o Boletim Diário de Transporte (BDT); 
realizar vistoria completa do veiculo a cada 
partida, registrando ocorrências e repassando as 
informações; zelar pelo funcionamento, limpeza e 
manutençao do veiculo sob sua responsabilidade; 
operar o equipamento de comunicação no veiculo 
sob sua responsabilidade; entregar mensagens, 
correspondências e documentos. 
4. Das inscrições 
4.1. As inscrições poderão ser realizadas, 
exclusivamente, no perlodo de 31/10 a 4/11/2005, 
somente nos dias úteis. 
4.2. As inscrições serão P.fetu::~das, 
exclusivamente. no Posto Avançado de 
Reabilitação da Rede SARAH de HospitaiS de 
Reabilitaç~o. situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP, das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas. horário 
local. 
4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá 
entregar, no local de inscrição, o formulário de 
inscrição, preenchido em letra de fôrma, uma 
cópia do documento oficial de identificação, uma 
cópia de comprovante do endereço residencial e o 
comprovante original de pagamento da taxa de 
inscrição. 
4.3.1 . Os formulários de inscriçao poderão ser 
obtidos. exclusivamente, no local de inscrição, 
disponlveis a partir de 24/10/2005, das 9 (nove) és 
16 (dezesseis) horas, horário local. 
4 .3.1 .1. Os formulários de inscrição não poder !lo 
ser reproduzidos. 

4.3.1 .2. Serão considerados documentos oficiais 
de identificação: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de 
ldenlificaçao e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exerclcio profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
órgãos públicos que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional 
de habilitação (somente modelo aprovado pelo 
artigo 159 da Lei n• 9.503, de 23 de setembro de 
1997). 
4.4. Serao aceitas inscrições realizadas por 
terceiros. 
4.4.1. O candidato inscrito por terceiros assume 
total · responsabilidade pelas informações 
prestadas na ficha de inscriçao, arcando com as 
conseqOências de eventuais erros de seu 
representante em seu preenchimento. 
4.5. O pagamento da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), deverá ser realizado. por 
meio de depOsito simples, em nome da 
Associação das P oneiras Sociais, no Banco do 
Brasil, conta corrente n° 124 i 3-3, agência n• 
1230-0, ou na Caixa EconómiC<l Feder:>!, conta 
corrente n• 4995-2, agêr:!.'ia n• 0004 o~ •e ração 
003. em horário de atendimento bancário. 
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4.5.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor 
da t@)(<! de iiiscrição. 
~.5 .2: Em caso de pagamento com cheque, a 
msc~ção somente será efetivada, se o cheque for 
em1tido pelo próprio candidato, após sua 
compensação. 
4.5.2.1. Caso o cheque utilizado para pagamento 
da taxa de inscrição for devolvido, por qualquer 
mot1vo, a APS reserva-se o direito de tomar 
medidas legais cabíveis. 
4.5.3. O candidato poderá solicitar devoluçao da 
taxa de inscrição, exclusivamente. pelo 
preenchimento de formulário especifico, disponlvel 
no Posto Avançado de Reabilitaçao da Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação, situado á 
Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro 
Fazendinha, Macapá - AP, até 10/1112005, das 9 
(nove) às 16 (dezesseis) horas. horário local. 
4.5.3.1. A devolução da taxa de inscrição será 
realizada por meio de depósito simples em conta 
corrente a ser especificada pelo candidato no 
formulário de solicitação de devoluçao de taxa de 
inscrição. 
4.5.3.2. No formulário de solicitação de devoluçao 
de taxa de inscrição, o candidato deverá informar 
o número do processo de seleçao pública, os 
dados de identificação do candidato - nome 
completo, número da carteira de identidade - os 
dados bancários da conta corrente para depÓsito 
do valor da taxa de inscrição - nome e número do 
CPF do titular da conta corrente. nome e número 
do banco, número da agência e da conta corrente. 
Esse. formulário deverá ser assinado. pelo 
candidato, de acordo com o documento oficial de 
identificaçao, cuja fotocópia deverá ser anexada. 
4.6. Os candidatos que necessitarem de qualquer 
tipo de atendimento diferenciado, para a 

realizaçao das etapas/fases desse processo, 
deverao solicitá-lo no ato da inscrição, pelo 
preenchimento do campo especificado na ficha de 
inscriçao, anexando laudo médico ou 
requerimento explicitando o tipo de atendimento 
diferenciado. 
4.6.1. A solicitação de atendimento diferenciado 
será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
4.6.2. A não-solicitação de atendimento 
diferenciado, no ato da inscrição, implicará a sua 
nao-concessão nos dias de realização das 
etapas/fases desse processo. 
4.6.3. A candidata que possuir necessidade de 
amamentar durante a realizaçao das etapas/fases 
desse processo deverá levar um(a) 
acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. 
4. 7. Os candidatos portadores de deficiência 
concorrerão a todas as vagas, sendo-lhes 
reservado, de acordo com o disposto no Decreto 
n• 3.298/99, o percentual de 5% (cinco por cento) 
em face da classificação obtida. As orientações 
para estes candidatos estao descritas no capitulo 
7 desse edital. 
4.8. O candidato receberá comprovante d~ 
inscriçao no ato da inscrição. · 
4.9. O candidato inscrito assume total 
responsabilidade pelas informações prestadas no 
ato da inscriçao, arcando com as conseqOências 
de eventuais erros no preenchimento da ficha de 
inscrição. 
4.9.1. Dispõe a APS do direito de excluir desse 
processo de seleçao pública aquele que nao 
preencher a ficha de inscrição de forma completa, 
correta e legível e/ou fornecer dados 
coon~JUvauollll:lnte inverldicos. 
5. Do processo de seleção pública 
5.1. Primeira fase - eliminatória 
5.1. 1. A fase eliminatória será composta de duas 
etapas consecutivas: prova escrita e prova 
situacional. 
5.1.2. A primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - será realizada em 13/11/2005, em 
Macapá - AP. O local e o horário de realizaçao 
dessa etapa ser!lo divulgados no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011 , Bairro Fazendinha, 
Maca pá - AP. a partir do dia 10/11/2005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.1.2.1. O gabarito da primeira etapa da f8se 
eliminatória - prova escrita - será divulgado em 
i 3/11/2005, a partir das 17 (dezessete) horas, 
horário local, no endereço eletrônico 
www,sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
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de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendanha, Macapá -
AP. 
5.1.2.2. O resultado da primeira etapa da fase 
eliminatória - prova escrita - e o gabarito oficial 
definitivo serao divulgados no perlodo de 16/11 a 

_19/1112005, no endereço eletrOnico 

www.sarah.br/ffi e na portaria do Posto Avançado 
de Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação, situado à Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá -
AP. 
5.1.2.3. O critério de aprovaçao na primeira etapa 
da fase eliminatória - prova escrita - será 
estabelecido pcll' meio de análise estallstica, 
considerando-se média e desvio padrao do grupo 
de candidatos. 
5.1.2.4. sao de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificaçao correta do local de 
realização desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. 
5.1.3. A segunda etapa da fase eliminatória -
prova situacional - será realizada, no período de 
22111 a 1°/1212005, em Macapá- AP, conforme 
agenda e local a serem divulgados com o 
resultado da pnmeira etapa da fase eliminatória • 
~>~:ova escnta. 
5.1.3.1 O resultado da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional • será divulgado no 
perlodo de 22111 a 1'/1212005, no endereço 
eletrOnico www, sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitaçao da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado á Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Macapá -AP 
5.1.3.2. Serao aprovados nesta etapa os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
70 (setenta) pontos percentuais do total de 100 
(cem) pontos. 
5.1.3.3. sao de responsabilidade exclusiva do 
candadato a identificaçao correta do local de 
realazac;ao desta etapa e o comparecimento no 
horário determinado. Nào será concedido 
reagendamento da segunda etapa da fase 
eliminatória - prova situacional. 
5.1.4. O candidato deverá obter rendimento 
satisfatóno em cada uma das etapas para 
submeter-se à etapa/fase conseguinte. 
5.1.5. t: obrigação do candidato tomar 
conhecimento do local, endereço, data e horário 
de realização de cada etapa/fase do processo de 
seleção pública. · 
5.2. Segunda fase - classificatória 
5.2.1. A fase classafiCSIOria será composta por uma 
única etapa: prova de habilidades cognitivas. 
5.2.2. A fase classificatória • prova de habilidades 
cognitivas - será realizada em 1311112005, em 
Macapá - AP. O local e o horário de realização 
dessa etapa serao divulgados no endereço 
etetrOnico WW'N sarah,br/rh e na portaria do Posto 
Av!!nçado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado á Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, 
Maca pá - AP, a partir do dia 10/1112005, das 9 
(nove) às 19 (dezenove) horas, horário local. 
5.2.3 Serao corrigidas, exclusivamente, as provas 
dos candidatos aprovados na fase eliminatória. 
5.2 4. O resultado desta fase será divulgado no 
perlodo de 22111 a 1°/1212005, no endereço 
eletrOna~ 'fiW'N.sarah.br/rh e na portaria do Posto 
Avançado de Reabilitação da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitação, situado à Rodovia 
Juscelino Kubitschek, 2.011 , Baarro Fazendinha, 
Macapá -AP. 
5.2.5. sao de responsabilidade exclusiva do 
candidato a Identificação correta do local de 
realização desta fase e o comparecimento no 
horàno determinado. 
5.3. Da aprovação e classificaçao nas duas 
primeiras fases 
5.3.1. A aprovaçao e classificaçào nas duas 
primeiras fa~ serao obtidas obedecendo-se á 
ordem decrescente do total de pontos de cada 
uma das etapas/fases desse processo de seleçao, 
determinando-se peso 1 (um) para a prime1ra 
etapa da fase ehminatoria - prova escrita - e para a 
fase ' classificatoria • prova de habilidades 
cognitivas - ~eso 2 (dois) para a segunda etapa 
da fase eliminatória - prova situacional. 
5.3.::!. O resultado definitivo da aprovaçao e da 
classificação nas duas primeiras fases será 
divulgado em 211212005, no Diário Oficial da 
União, na internet, no endereço eletrOnico 
www,sarah.br/rh e na portaria do Posto Avançado 
de Reablli~o da Rede SARAH de Hosoitais de 
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Reabilitação, situado á Rodovia Jus..:ellno 
Kubitschek, 2.011, Baimo Fazendinha, Macapâ • 
AP. 
5.3.3. Em caso de empate, obterá melhor 
classlficaçào o candidato que: 
I · Obtiver melhor rendimento na segunda etapa 
da fase eliminatória • prova situaclonal; 
11 - Obtiver melhor rendimento na primeira etapa 
da fase eliminatória • prova escrita; 
111 • Obtiver melhor rendimento na fase 
classifiCStOria · prova de habilidades cognitivas; e 
IV • Taver maior tempo de expenência profissional 
em cargo compatlvel com a função, comprovada 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e/ou em declaraçao, original ou cópia 
autenticada, contendo número de inscriçào no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ). 
5.4. Terceira fase· treinamento 
5.4.1. A terceira fase - treinamento - será 
constiturda por atividades de aprendizagem, 
caracterizadas pela participação atava do 
candidato em situaçOes reais de trabalho no 
contexto Institucional da APS. 
5.4.2. Serao convocados para esta fase, conforme 
necessidade da APS e prazo de validade desse 
processo, os candidatos aprovados e classificados 
na primeira e na segunda fase, obedecendo-se 
rigorosamente á ordem de classifacaçAo. 
5.4.2.1 . A convocaçao para inicio desta fase 
ocorrerá mediante publicação no Diário Oficial da 
Unlao. 
5.4.3. O candidato convocado para esta fase 
deverá entrar em contato com a Área de Recursos 
Humanos, em até 3 (três) dias da data de 
publicaçao no Diário OfiCial da Unlao, para 
recebimento da Carta de ConvocaçAo. 
5.4.3.1. Caso o candidato nao entre em contato 
com a Área de Recursos Humanos no prazo acima 
estabelecido, o candidato imediatamente posterior 
será entao convocado, restando àquele que se 
quedou inerte figurar como último na lista 
classificatória, dependendo sua nova convocação 

_ao regular prosseguimento da seleção pública. 

5.4.4. O candidato convocado para iniciar esta 
fase deverá apresentar-se pessoalmente, sob 
pena de exctusao do processo, à Area de 
Recursos Humanos da APS, na data especaficada 
na Carta de Convocaçao. 
5.4.5. O candidato que nao apresentar os 
documentos solicitados e os comprovantes dos 
pré-requisitos desse ed1tal, quando convocado 
para iniciar a terceira fase • treinamento ·, será 
excluldo desse processo. 
5.4.6. O perfodo de treinamento seré de até 2 
(doas) meses, a contar da data de assinatura do 
Termo de Treinamento. 
5 4. 7 Durante esta fase, o candidato será avaliado 
periodicamente, podendo ser excluldo desse 
processo quando nao apresentar rendimento 
satisfatório. 
5.4.8. Os candtdatos serao convocados, 
preferencialmente, para iniciarem a terceira fase -
treinamento -, no Posto Avançado de Reabilitaçao 
da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitaçao, 
situado á Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011, 
Bairro Fazendinha, Macapá • AP No entanto, uma 
vez convocado, o candidato poderá realizar esta 
fase em qualquer unidade da Rede SARAH de 
Hospitais de Reabilitaçao, conforme necessidade da 
APS. 
5.4.9. Durante esta fase, o candidato receberá, 
mensalmente, bolsa de treinamento. 
5.4.10. Ao término desta fase, conforme 
necessidade da APS, o candidato considerado 
apto neste processo de seleção pública assinará 
contrato de trabalho com a Associação das 
Pioneiras Sociais em regame de dedicação 
exclusiva e dasponabtlidade de trabalho em 
qualquer unadade da Rede SARAH de Hospatais 
de Reabilitação com base na Consolidaçao das 
Leis de Trabalho - CLT ·, obedecendo-se ao artigo 
3°, Inciso X, da Lei n• 8.246191. ' 
5.4.1 O 1. O candidato aprovado neste processo de 
seleção pública deverá permanecer trabalhando 
na Associaç!io das Pioneiras Sociais, no minamo, o 
tempo equavalente ao despendido na aludida 
terceira fase, sob pena de ressarcir á Associaçao 
das Paonelras Soaais o valor integral recebido a 
Ululo de bolsa de treinamento. 
5.4.10.2. O candidato que rescindir o Termo de 
Treinamento, antes do perlodo estabelecido para 
esta fase, por Iniciativa própria. deverá ressarcir à 
Associação das P10nearas Socaaas o valor recebado 
a titulo de bolsa de treinamento. 
6. Do recurso 
6.1. Recurso contra o resultado da pnmelra etapa 
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da fase eliminatória • prova escrita • deverá ser 
interposto, no dia 14/1112005, das 9 (nove) és 17 
(dezessete) horas, horário local, em envelope 
lacrado, especificando-se impetraçao de recurso, o 
número do processo de seleçao pública e o nome 
do cargo, no Po,to Avançado de Reabiitaçao da 
Rede SARAH :le Hospitais de ReabilltaçAo -
Recursos Humanos -, situado é Rodovia Juscelino 
Kubitschek, 2. 011, Bairro Fazendinha, Macapá • 
AP. 
6.1.1. Nao serao considerados os recursos 
interpostos fora da data estabelecida nesse edital. 
6.1 2. Será admitido um único recurso por 
candidato, abrangendo uma ou mais questOes, 
sendo automaticamente desconsiderados recursos 
de igual teor. 
6.1.3. O rec~no interposto será respondido 
exclusivamente pela APS e devolvido ao 
candidato recorrente, por correspondência 
registrada. 
6.1 4 Nao serao aceitos recursos enviados por via 
postal, fac-slmile ou por correio eletrOnico. 
6.1.5 O recurso deverá ser apresentado com as 
seguintes especificaçOes. 
a) folhas separadas para questOes diferentes; 
b) indicaçao do número da questao, da resposta 
marcada pelo candidato e da divulgada pela APS; 
c) argumentaçao lógica e consistente; 
d) capa constando o nome, o número de inscrição 
e a assinatura do candidato; 
e) ausência de identificaçêo do candidato no corpo 
do recurso; 
f) datilografado ou digitado em duas vias (original 
e cópia). 
6.1.6 Recursos fora das especificaçOes 
estabelecidas nesse edital serao preliminarmente 
Indeferidos. 
6.1.7. Se da anAlise dos recursos da primeira 
etapa da fase ellminatoria • prova escrita • resultar 
anulação de questao(Oes), será atribulda 
pontuaçao correspondente a todos os candidatos, 
independentemente de terem ou nao recorrido. Se 
houver alteraçao do gabarito, pcll' força de 
impugnaçOes, a prova será corrigida de acordo 
com o gabarito ofacial definitivo. Em hipótese 
alguma, o quantitativo de questOes da prova 
escrita sofrerá alteraçOes. 
6.1.8. Nao caberá recurso e/ou pedido de 
reconsaderaçâo da decisao proferida pela banca 
revisora. 
7. Dos candidatos portadores de deficiência 
A Rede SARAH de Hospatais de Reabilataçào 
sempre se pautou pela nêo-discriminação de 
qualquer deficiência e pela inserçao social, 
independentemente de limitaçOes flsicas. Os itens 
abaixo relacionados referem-se a candidatos 
portadores de necessidades especiaís e serao 
cumpridos atendendo ao Decreto n• 3.298199. 
7 .1. Os candidatos portadores de defacíência 
deverao, no ato de sua inscriçào, na fiCha de 
mscrlçllo, declarar-se como tal, comprovando sua 
deficiência, no prazo previsto no item 7.6., por 
meio de laudo médico que ateste a espécie e o 
grau ou nlvel de defaciéncla, com expressa 
referência ao código correspondente da 
Classificaçao Internacional de Doenças (CID). 
7.2. Todas as etapas/fases desse processo de 
seleçao pública poderao ser adaptadas és 
necessidades especiais dos candidatos pcll'ladores 
de defaciência, dependendo tais adaptaçOes do 
prévio requerimento feito pelo candidato, no prazo 
estabelecido no item 7.6., com a indicaçao das 
condiçOes diferencaadas de que necesslla. 
7.3. !: garantida a participaçào do portador d3 
deficiência na presente seleção pública em 
Igualdade de condiçOes com os derna1s 
candidatos, na medida em que haja 

compatibilidade entre as atribulçOes do cargo 
pleiteado e a deficiência informada. 
7.4. As vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, no percentual de 5% (cinco por cento), 
que nao forem preenchidas por falta de candidatos 
portadores de deficiência, pcll' reprovaçào nesse 
processo de seleçllo púbriCS ou na perlcia médica, 
serao preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classlficaçao 
7.5. Os candidatos que se declararem portadores 
de deficiência deverao submeter-se á perlcia 
médica promovida pela APS, antes da realizaçao 
da segunda etapa da fase eliminatória - prova 
situacional -, que verificará sobre a sua 
qualifiCSçêo como portador de deficiência ou nao, 
bem como a compatiblidade entre as atribuições 
do cargo e a referida deficiência. 
7.6. O documento comprobatório da deficiência 
deverá ser en~u~ á Área de Recursos Humanos 

.. 
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da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. 
situado no Posto Avançado de Reabilitação da 
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, 
situado à Rodovia Juscelino Kubitschek, 2.011. 
Bairro Fazendinha, Macapá - AP, até o dia 
10/11/2005. 
7. 7. Os portadores de necessidades especiais 
receberao comprovante de recebimento da 
documentação, expedido pela Área de Recursos 
Humanos da Rede SARAH de Hospitais de 
Reabilitação. Este documento deverá ser 
apresentado, caso faça-se necessário. 
8. Da validade 
8 .1. O prazo de validade desse processo será de 
90 (noventa} dias, contados a partir da data de 
divulgação do resultado da aprovação e da 
classificação nas duas primeiras fases 
eliminatória e classificatória - (jesse processo. 
8.2. Caberá â Diretoria da APS encerrar ou 
prorrogar a validade desse processo. 
8.2.1. Será divulgada, no Diário Oficial da União, 
data de prorrogação desse processo de seleção 
pública. 
9. Das disposições finais 
9.1. O candidato deverá manter atualizado, até o 
término do prazo de validade desse processo, 
endereço residencial, comunicando alterações, por 
meio de correspondência registrada, à Rede 
SARAH de Hospitais de Reabilitação - Unidade 
SARAH/Brasllia - Recursos Humanos - situada no 
SMHS Quadra 301, Bloco B, n' 45, 3' andar. CEP 
70335-901, Brasllia - DF. 
9.1.1. O registro de envio da carta registrada será 
o comprovante do candidato de encaminhamento 
da referida documentação. Deverá ser 
apresentado à Áréa de Recursos Humanos, caso 
faça-se necessário. 
9.2. O candidato deverá responsabilizar-se por 
tomar conhecimento do local. data e horário de 
realização de cada uma das etapasffases desse 
processo. 
9.3. O candidato deverá comparecer ao local de 
realização da primeira e da segunda fase desse 
certame munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul e do documento de identidade 
original. 

9.3.1. Não será admitido ingresso dos candidatos 
no local de realização da primeira e da segunda 
fase desse certame após horário fixado para seu 
in icio. 
9.3.2. Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública. 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 

. órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos: etc.); passaporte brasileiro; 
certificado de reservista; carteiras funcionais 
expedidas por órgãos públicos que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitaçao (somente modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei n' 9.503, de 23 de 
setembro de 1997). 
9.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 
O candidato será submetido á identificação 
especial, compreendendo coleta de dados. de 
assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
9.3.3.1. A identificação especial será exigida, 
::..~oibêm. ao candidato cujo documento de 
identificaçao apresente dúvidas relativas á 
fi~ionomia ou â assinatura do portador. 
9.3.4. Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento. CPF, titulas 
eleitorais, carteiras de motoristas (modelo antigo). 
carteiras de estudantes, carteiras funcionais sem 
valor de identidade nem documentos ileglveis, 
não-identificáveis e/ou danificados. 
9.3.5. Nao será aceita cópia do documento de 
identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 
9.3.6. O candidato que não apresentar documento 
de identidade original será automaticamente 
elimirtado do processo de seleção pública. 
9.4. Não serao fornecidas, por telefone, 
informações a respeito das datas, locais e horários 
de realização das etapas/fases, assim como dos 
resultados desse certame. O candidato deverá 
observar rigorosamente o edital, comunicados e 
retificações de editais (caso ocorram). 
9:5. Na primeira etapa da fase eliminatória - prova 
escrita - e na fase classificatória - prova de 
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habilidades cognitivas -, será obrigatória a 
permanência dos 2 (dois} últimos candidatos de 
cada sala, até que o último candidato entregue 
sua prova. 
9.6. Será excluldo deste processo de seleção, não 
cabendo da decisão qualquer espécie de recurso, 
o candidato que: 

o não comparecer a qualquer uma das 
etapas/fases do processo; 

o obtiver nota 0,0 (zero) em qualquer uma das 
etapas/fases do processo; 

o apresentar-se após o horário estabeiecido 
para a realização das etapas/fases do 
orocesso: 

não assinar o cartão de respostas ou ftzer 
qualquer marcação no campo de 
identificação eletrônica do número de 
inscrição, quando da realização da primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita - e 
da fase classificatória - prova de habilidades 
cognitivas; 

• descumprir as instruções contidas na capa 
dos cadernos de provas e nas folhas de 
respostas; 

• for surpreendido, durante a realização das 
etapas/fases deste processo de seleçao 
pública, em comunicação verbal, escrita ou 
eletrônica, ou utilizando-se de equipamentos 
eletrOnícos, livros, notas ou impressos não 
permitidos expressamente: 

• portar armas, aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, walkman, agenda eletrOnica, 
notebook, pa/mtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, relógio modelo 
databank, méquina fotográfica, etc.) nos 
locais de provas. 
usar, no local de prova(s), óculos escuros ou 
quaisquer itens de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro, lenços, etc. 

• fal tar com o devido respeito para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes efou 
com os demais candidatos; 

• ftzer anotaçao de informações relativas ás 
suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

• recusar-se a entregar o material das provas 
ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

• ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando o cartão de respostas e/ou as folhas 
de respostas definitivas; 
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou 
ilegais para obter aprovação própria e/ou de 
terceiros, em qualquer etapa desse certame. 

9.7. A APS não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrOnicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados assim 
como pela guarda de quaisquer objetos levados 
pelo candidato ao local de provas. 
9.8. Todos os candidatos passarão por detectores 
de metal e revista de bolsas no momento da sua 
entrada no ambiente de provas. 
9.9. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de realizaçao das provas levando o caderno 
de prova da primeira etapa da tase eliminatória -
prova escrita - e o cartão-rascunho da primeira 
etapa da fase eliminatória - prova escrita -, que é 
de preenchimento facultativo, duas horas após o 
inicio do tempo destinado â realização da prova. 
9.9.1. Os cadernos de prova serão 
disponibilizados aos candidatos. exclusivamente,_ 
no dia e local de realização da primeira etapa da 
fase eliminatória - prova escrita -, conforme 
orientação constante na capa do caderno de 
prova. 
9.10. Se, a qualquer tempo, for constatado, por 
meio etetrOnico, estatístico, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato se 
utilizado de processo ilícito, suas provas serão 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
processo de seleção pública. 
9.11. A qualquer tempo poder-se-á anular a 
inscrição efou a participação do candidato nesse 
processo de seleção pública se verificada 
falsidade em qualquer declaração efou qualquer 
irregularidade nas provas efou documentos 
apresentados pelo candidato. 
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9. 12. A aprovação na primeira fase e a 
classificação na segunda fase desse processo de 
seleção não garantem ao candidato a realização 
da terceira fase. A APS reserva-se o direito de 
proceder ás convocações para a terceira fase, 
conforme necessidade e prazo de validade desse 
processo. 
9.13. A Associação das Pioneiras Sociais não 
emitirá qualquer certificado, declaração · ou 
documento equivalente sobre as atividades 
desenvolvidas pelo candidato durante o 
treinamento. 
9.14. A aprovação nesse processo gera para o 
candidato apenas a expectativa de direito de 
contrataçao. A APS reserva-se o direito de 
proceder âs contratações conforme necessidade. 
9.1 5. A contratação será condicionada á aptidão 
em exames pré-admissionais especificas e à 
apresentação de documentos solicitados por esta 
Associação. 
9.16. A inscrição do candidato implicará 
conhecimen;o e aceitação das condições 
estabelecióas nesse edital, das quais não poderá 
haver alegaçao de desconhecimento. 
9.17. Quaisquer alterações nas regras fixadas 
nesse edital somente poderão ser feitas por meio 
de editais de retificação, publicados no Diário 
Oficial da União. 
9.1 8. O candidato deverá observar rigorosamente 
o edital, comunicados e retificações de editais 
(caso ocorram). 
9.19. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Diretoria da Aeociação das P.' eiras Sociais. 

Brasrr -DF, 14 de o tub} de 2005. 
_ _ .,..._._._.<--

LUCia Willadlno Braga 
"I Diretora Executiva 

ASSEJUFE-AP 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL 

DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

F1cam os (as) senhores tas) associados (as) da Associaçao 
dos SeiVKbes da Jusllça Fedetal do Am"!'â. oonvocados pala campa1ew 
a Assembléia Gemi Exltaordnâria, a se 1eal2ar no Auditório da Justiça 
Fedetal, às 14:00 horas do da 26 de oufubco de 2005. a fim de deliberarem 
sobte a mal~ia da seg1.0nte ordem do da: 

a) Estabelecei a validade do EáiBI de Convocaçao do. da 
0111l612005, para clciçao da oova Duelaria, que não foi pubfx:ado no ~!no 
Oficial ccmo 1ege o Estatuto da Entidade e al!ei<IÇ<Io do art90 25 do 
Estatuto. 

Macapâ (AP). 25 do ou!ubco de 2005. 

Wellrgloo Luiz Lobato Nunes 
Asseiufe/AP. 

Prefeituras, Câmaras 
ç Órgãos Municipais 
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REL.A.TORIO DE OESTAO FISCAL 

OEMOHSTAATtvO DA DESPESA. DE PESSOAL EM RELAÇA.O A RECEITA 
CORRENTE UQUIDA 

LRF, ART 56, INCISO I , AliNEA .. 0~ 

r QUADRIMESTRE 00 ANO DE 200S 

RECEITA COR . 
UQUIOA 

(.) PESSOAliNA TNO 
E PENSClNISTAS 

OUTRAS DESPESAS 
OE PESSOAL ( Atl 18 

. Paragttfo t•) 

REC. COI<RENTE 
liQUIO.\ 

LUArTE PRUOENCIAL 

l~ITE LEGAl 

VALORES DAS DESPESAS UQUIDAOAS 

Ultlmos 12 mens AlO 0 Ouadtlmastre ·Maio a Ag oato 
Setembro 1200-4 11 12005-

J, o'to/2005 

4.783.~.110 ~sa9. ea3.43 

4.0ttl 055.00 2.Q28.811,42 

303.119.00 20J.ao1.1o 

I 0 11.000.00 1.164.870.21 


	

