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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 

LEI W 0949 

LEIS 

DE 23 DE DEZE!t\BRO DE 2005 

Dispõe sobre normllS de funcionam&~~to do 
Sistema Estadual de Educaçêio. 
,reestruNI'G o Grupo Magistério do 
Quadro de Pessoal do Governo do Estado 
do Âlnapcí e organiza o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos profissionais do 
educação básica do Poder Executivo 
Estadual. 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ. 

Faço sober que a Asstmbltia Legislativa do Estado do Âll\apcí 
aprovou c eu, nas termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

TÍTVL.O I 
MS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Al't. 1 ° Esta Lei dispõe sobre normas de funcionamento do 
Sistema Estadual de Educação, reestrutura o Grupo Magisteno do Quadro de 
Pessoal do Governo do Estado do Amapá e organiza o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos profissionrus da educação básica do Poder Executivo 
Estadual. 

Art. z• Para efeito desta Lei, o quadro Permanente de Pessoal do 
Sistema Público Estadual de Educação é formado pelos servidores que 
exercem as funções dos cargos de carreiras voltados ao atendimento direto dos 
objetivos da Secretaria de Estado da Educação. 

CAPÍTULO I 
DOS OBJrnYOS 

Art. 3° A carreira dos profissionais da educação básica do 
sistema público estadual de educação objetiva a profissionalização c 
valoriza~ do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade 

dos se!Vlços de educação prestados ao conjunto da população do Estado do 
Amap3. 

CAPÍTULO II 
OOS PRINCÍPIOS 

Al't. 4° Na carreira dos profissionais da educação pública são 
observados os pnncipios: 

1 ·valorização do Profissional da Educação, que pre~supõe: 

a) unicidade do re~e juridico dos servidores: 

b} a manutenção de um sistema permanente de ' formação 
continuada acessível a todo servidor, nos tennos desta Lei, com vistas ao seu 
aperfeiçoamento profissional e a sua promoção na carreira; 

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para 
fins de promoção e progressão na carreira, a formação continuada, o 
desempenho profissional e o tempo de serviço; 

d) remuneração compativel com a complexidade das tarefas 
atribuídas ao servidor e ao nível de responsabilidade exigida para 
desempenhar com eficiéncia as atribuições do cargo que ocupa; 

e) piso salarial profissional; 

O remuneração revisada anualmente; 

g) promoção da educação visando o pleno desenvolvimento da 
pessoa e seu preparo para o exerc!cio da cidadania, 

h) liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber, dentro dos ideais da democracia; 

11 - humanização do educação pública, que pressupõe a garantia; 

a) da gestão democrática fundada na existência dos conselhos 
escolares em todas as unidades de ensino da rede estadual de educação; 

b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas que 
garantam o exercício do magtstério; 

c) de eslabelcCJmento de critérios de número de alu.'los por 
classes, séries e níveis de ensino, respeitando o máximo de 20 (vinte) alunos 
nas classes de Educação Infantil, 25 (vinte e cinco} nas classes de t• a 4• 
séries do Ensino Fundamental, 30 (trinta) nas classes de s• a s• séries do 
Ensino Fundamental e 35 (trinta e cinco) nas classes do Ensino Médio e 
educação profissional; 

111 - observância do plano estadual da educação pública e dos 
proJetos politico-pcdagógicos das unidades de ensino; 

IV . a aplicação dos recursos consutucionais destinados à 
educação. 

Parágrafo único. ~'ica estabelecido o prazo de 05 (cinco) anos 
para implementação das condições de trabalho estabelecidas na alínea "é' do 
inciso 11 deste artigo. 

CAPÍTULO m 
OOS CONCEITOS BÁSICOS 

Ãrt. 5° Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I · Sistema Estadual de Educação: o conjunto de instituições e 
órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria 
de Estado da Educação; 

li · Profisstonais de Educação Pública: os semdo~s titulares de 
r.Argos efetivos, remunerados pelo tesouro estadual, lotado~< em unidades 
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escolares estaduais, em centros educacionais especializados ou no órgão 
central da Secretaria Estadual da Educação; 

111 - Cargo: o conjunto de atribuições c responsabilidades 
rclocionaclas ao profissional da educação que tem como c.."'racleristicas 
essenciais a criação por Lei, denominação p rópria, número cer to, atribuições 
dcfuudas c pagamento pelo Tesouro Estadunl; 

IV· Classe: o unidade bãsica do cargo, mtegrada por padrões; 

V • Padrão: simbolo numérico em aràbico indicativo do valor do 
vencimento base fiXado para o c.."'rgo que representa o crescimento funcional 
do profissional da educação na carreira; 

VI - ;\1agistério Público 8stadual: o conjunlo de profissionais da 
educação , titulares do carco de Professor c Pedagogo; 

VIl • Docência: Atividade de ens ino desenvolvida pelo professor, 
d irecionada ao aprcndi:wdo do aluno c ·a formação continuada do profissionnl 
da educação; 

VIII - Regência de Classe: o conjunto de atividades desenvolvidas 
pelo professor diretamente com alunos intra ou extra sala de aula; 

IX • Funções d e Magistério: são as atividades desempenhadas na 
escola ou em outras urudadcs administrativas da Secretaria de Estado d a 
Educação por ocupa ntes de cargos intccrantcs do quadro do magistério, 
compreendendo: 

a ) regência de classe; 

b) docência; 

c) administração cscolw-; 

d) planejwnenlo educacional; 

c) inspeção escolar; 

n supervisão escolar; 

g) coordenaçfto pcdagó{,ojca; 

h) coordcnoçdo escolar; 

i) orientação ed ucaciOnal; 

j) p esquisa educacional; 

I) acompanh amcnlo, controle c avaliação das ativtdadcs 
educacionais desenvolvidas no sistema educacional; 

X • Hora·Aula: tempo reservado fl regência de classe, com :1 

parsicipaçào efetiva do a luno, rcali1.ado em sala de aula ou em outros locais 
adequados ao processo ensino-aprendizagem, com cluração máxima de 50 
(cinqüenta) m inutos; 

XI • Hor:I·Atividadc: tempo reservado :10 professor em exercício 
de regência de classe ptlra estudos e acompanhamentos. realizados 
prefercncia!mcntc de forma coletiva; 

XII • Carrc~ra: o conjun to de classes da mesma natureza de 
tr:~balho, escalon ada segu ndo a respon sabilidade, a complexidade das 
a.lribuições c a remuneração; 

XIII · Plano de Carre ira: i: o conjunto ele principias c normas que 
disciplinam o desenvolvimento do servidor na carreira, correlacionam as 
respectivas classes d e cargos cfcu,·os com os n iveis de escolaridade c de 
remuneração dos profissionais que os ocupam c csta.bcleccm critérios para o 
desenvolvimento. mediante promoção e progre~são. 

CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Art. 6° As escolas públicas do Estado desenvolverão suas 
nllvidadcs de ensino em consonância com o espírito democrático e 
participativo, scn1 prcconcettos de raça, sexo, cor, idade, opção religiosa, 
politico·purtidãrias e quaisquer outras formas de discriminação, incentivando 
a pnrt.icip ação da comunidade na clabornçüo e exercício da proposta 
pedagógica. 

Art. 7" As e scolas pública s do Estado obedecerão ao principio 
de gestão dcmocrãtica que assegurem : 

I - funcion nm cnlo dos conselhos escolares como órgãos 
normat ivos, dclibcrat1vos c fiscali7.adores, com a participação dos profissionais 
da edu cação, estudantes, pais , servidores c representantes das organiznções 
populnrcs locais na sua composiç:\o; 

11 - garantia de acesso às informações técnicas, pedagógicas e 
administrativas da escola; 

I JJ - gcst iiO dc:r.ccn t r~lliznda don rc:eur :-;os rmuncciro~ rc:pncsndo:} 

pela Secretaria de Estado da Educação e Ministé rio da Educação; 

IV . t ransparcncia no recebimento c aplicação dos recursos 

financeiros da escola; 

v . eleição dos dirigentes escolares, nos termos de Lei especifica. 

Parãgraio único. A composição c os crité rios para eleição c 
normas de funcionamen to dos conselhos escolares serão regulamentados em 
Lei especifica. 
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TÍTULO n 
M ESTRUTUAA bA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 

Art. a• Integra o Quadro de PeS$0111 Permanente do Poder 
Executi~o do E:~tado do Amapa a Carretra dos Profisston;us da E:duc.1çjo, 
consututda .. os o~eguintes cargos efettvos 

I - Professor; 

11 - Pedagogo; 

m - E:specialista em Educação, 

IV - AuXlltQt' Educactonal. 

Paragrafo üntco. Os cargos efeuvos da Cnrreua dos Profissaonllls 
da Educação Bbica são estnuurados em classes e padrões, de acordo com a 
natureza e complexidade das ativid~des desenvohndas e da habiht..lção exigadn, 
conforme Anexos I a IV e seus quanutntivos esUo definidos no Anexo V desta 
Lei. 

Art. 9° Integram o Quadro de Pessoal da Secretana de E:.tado 
da E:ducação: 

I - Cargos em Comissão, 

11 - Funções Gratificadas. 

§ I" Cargos em comtssâo são os de livre nomeaç<lo e exoneração 
pelo Governador do E:stado do Amapã. sendo os cargos de direç;!o de escola 
reservados a profissionais habihtados em ticenaatura plena e que tenham 
expencncta em doccncia de no mínimo 02 (dois) anos 

§ 2" Funções gratificadas são cargos de direção intermedi:\ria de 
provtmento exclusivo de seCVIdores do quadro ~=ente do Governo do 
Estado e do Extmto Temtõrio Federal do Amapá, sendo os cargos de direção 
de escola reservados aos profissionrus ocupantes de cargos de profcs!\Or e 
pedagogo intecrantes deste plano de carrctra 

§ J• A denonunaçáo e o quantalabvo dos cargos em com1náo c 
funções gr11Wicadas da Secretana de E:stado da Educação e~t.i<l defimdas em 
1...et especifica c1ue dispõe sobre a orgamzaçâo, estrutura c funcionamento do 
Poder E.xecut!VO Est.ldual. 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art, 10. São atribuaçüe:. do Prof~~sor; 

1 part•~•;>ar da fonnulaçào de poliu.:as educaaonrus nos 
diversos Ambatos do SIStema Púbhco de Educaç~o BáSica, 

11 - elaborur planos , programa" e proJetos educacionw~ no 
âmbito de ~ua atuação; 

lll - partici(lar dà elaboração do Plano Politico-Pedagógko; 

rv - desenvolver a regénc'a cfeti' a; 

V - coordenar e sistemauzar o processo de rendimento escolar, 

VI - planejar, executar e acomp;mhor as ações de recu~raçao do 
edu~ando; 

VIl - partictpar de reuntõcs de trabalho; 

Vlil - desenvolver pesqu1sa educacional; 

IX partiCipar de ações admantstratl\'as c das antcraçóes 
educativas com a comunadnde; 

X - .e;ar pd" 1prendimgcm dos alunos, 

XI - mimstrar os d1as letivos e horas aulaa estabclccad.u, além de 
paruClpat mtegralmcnte dos periodO$ dedicados ao planejamento. avaliaçao e 
desenvolvimento profiSSional; 

xn - desenvolver atividades em ambientes de aprendizagem' 
atraves da5 Tecnologias de Informação e Comumcação, e Programas de 
Educnç;l:l, presencial ou â d.stáncia, com VIStas à dt.namtzaçáo e 
modcmuaçâo das prãticas pedagógicas e a formação continuada dos 
profissionais da educaç4o. 

Art. 11. São atribu1ç6ea do Pedagogo: 

I - planejar, coordenar, assessorar e avaliar as açõc~ educuttvas, 
conCODlltazttcmente aos demws :.erv1ços e segmentos envoh~Jos no proccs~ 
erlucacional, 

ti - elaborar e vw.biltzar o dea;:nvolvimento do cur:iculo p.eno da 
es=l:o: 

1J1 - promover a qual1duae e &. produtividade do processo ens no
llJilcnda.lgem; 

IV - contnuu~r com a formulação das poüticus publicus 
educacior..ftlS do Estado, 

V - desenvolver ativ1dades docentes nos ambientes de 
aprendizagem, presenctal ou à d1stãnc1a, para os profisstonais da educação no 
Estado 

Art. IZ. São atribuições do Especialista em Educação: 

prestar atendimento especializado nas áreas de 
fonoaudíolog~a, úSJoterapia. terapia em educaçáQ espeCial, tecnologia em 
mformátaca educatavn, nutnçào, b•bhoteconomia, assist~ncia socinl e 
psacología, lotados no 6rgâo responsável pelo si~tema publaco de ensino em 
que desempenhem suas atJ•1dades nas unidades escolares, centros 
educacionais espeCtalazados e bibliotecas; 

11 - prestar atendimento psicossocial aos educandos e 
educadores; 

111 - prestar assessoramento ao órgão central da Secretaria de 
Estado da EduCõlção e à~ urudades escolores 

Art 13. São atribuições do Auxilmr Educacaonal: 

I - na .irea de administração escolar: desenvolver a tavidades de 
escnturaçâo, arquavo, protocolo. estatistica, lavratura e regastro de atas, 
controle de trans(ercncias escolares. boletins e outras lllcrcntcs aos trabalhos 
da aecretana. escolar e dos setoruús da Secretaria de Estado da Educação; 

11 - na ãrea de multimeios dadáticos: 01~rar e manter 
mameõgrafos, videocassetes, aparelhos de OVO, Data Show, t~:levisorcs, 
projetores de slides, computadores, calculadoras, fotocopiadoras, 
retroprojetores e outros recursos didlitaco~ de u:.o especial; 

111 - na ãrea de manipulnção de alimentos atividudes relativas à 
preparaçiio, conservação, armazenamento e distribuiçüo da alimentação 
escolar; 

IV - na ãrea de apoao pedag6pco: orgaruzar, disCiplinar e manter 
a ordem no ambiente escolar. 

TÍTULO m 
DO IN6RESSO NA CAAAEIRA, DO REGIME DE TAABALHO 

E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

CAPÍTULO I 
DO CONCURSO PÚBUCO 

Art. 14. O mgresso .la carreira dos profisa•onais da educação 
far-se-á. mediante concurso público de provas ou de provas e titules, com 
po~1cionamento na classe e padrão iruCtnl dos cargos da C<UTeira 

Paragnúo úruco. Para o cargo de Profes~or, o posicionamento 
mic1al ocorrerá no pndrio micial da classe para a qual forem abertas as vagas 
no rehpecti\'O concurso púbhco, segundo a opção do candidato no momento da 
sua ínscriçio, desde que comprovadas as exigcncins de habilitaçio 
estabeleCidas nesta Lea e no edital do certame. 

Art. 1!5. O concurso púbhco paro prO\'Ullento dos cargos dos 
profissionrus da educação reger-se-à, em todas as suas fases. pelas normas 
estabelecidas na le!Pslaçtlo vigente, e em edital a ser expedtdo pelo órgão 
competente, que fiXari o nümero de cargos a serem pro•'irlos por municip1o. 

Parágrafo uruco Serã assegurada a pru't.lapaçao do sindaCólto 
representante dos profintonais da educaçAo na comiss.\o de 1\<:0mpanhamento 
e fiscalização de cada concurso, ate a sua efettva homologaçto 

Art. 16, As provas do concur:.o publico para a carreira dos 
profiuion:us da educaçio deverAo abranger os as~ctos de formação geral e 
espcctfica, de acord<.. com a habilita~ eXIgida para o c:aq;o. 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NA CARREIAA 

Art. 17. SAo requ1satos de escolaridade para angresso nos cargos 
da Carreira dos Profiuaona.as da Educação Bastca: 

I - Professor; 

ai Classe A: habilitação especifica de magistério, de nível médio, 
pnra o desempenho de funções na cducaçlo infantil e nas sénes iniciais do 
ensino íundamentnl; 

bl Classe 8 : habilitação especifica em nível superior representada 
por lacenciatura curta ou equivalente, PQJ'!\ o desempenho de funções de 5" a 
a· series do cnsmo fundamental , 

cl Classe C: habilitação especifica de nível superior em nível de 
graauaçào representada por Hcc:ncl&tura plena para o desempenho de funções 
na educação ba31ca; 

d) Cla"e 0 : habilitução especifica de nível superior em licenciatura 
plena com Pós-graduação lato sensu na; área de educação que atenda b 
normas do Conselho Nacional de Educuçào, para desempenho de funç6es na 
cducaçAo blls1CO, 

e) Classe E: habililaçúo especifica de nivel superior em licenciatura 
olena, em nível de Pós-graduação strictu sei\SU com curso de mestrado na Alea 
de educnção, fl"ra o àe~empenho de funções na cduc.oção bésica, dentro da 
sua habilitaçao ou ãua afim, 

Cj Cb n. F h8oilítação es~CJiica de nJVC: supenor em licenciatura 
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plena, em nível de Pós·graduaçào srricru scnsu com curso de doutorado na 
área da educação, para o desempenho de funções na educação básica, dentro 
da sua habilitacão ou área afun. 

11 - Pedagogo: diploma de nível superior de graduação com 
licenciaturu plena em Pedagogia, com habilitação em supervisão, orientação, 
inspeção e administração escolar; 

111 - Especialista em Educação: diploma de nível superior em 
Fononudiologia, Fisioterapia, Terapia em Educação Especial. Tecnologia em 
Informática Educativa, Nutrição, Biblioteconomia, Assisténéia Social ou 
Psicologia; 

IV - Auxiliar Educacional: certificado de conclusão de ensino 
médio. 

§ 1° Para exercício do cargo de professor na educação profissional e 
admitida a formação especifica referente ao curso até a conclusão do período 
de ll\:aliaçào do estágio probatório, condicionando-se a sua efetivação no cargo 
à conclusi\o de cu rso de complementação pedagógica para a obtenção de 
licenciatura plena, realizado em instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

§ 2• Para efeitQ desta Lei, os cursos de põs-graduaç.'lo deverão ser 
real1zados em Instituições de Ensino reconhecidas pelo Ministcrio da 
Educação. 

§ 3• Para os cargos de tspccialista em cducaç:l.o c auxiliar 
educacional as vagas abertas em concurso püblico serão distribuídas por área 
de habilitação. 

CAPÍTULO In 
00 REGIME DE TRABALHO 

Art. 18. O regime de trabalho dos profiss1ona1s da carreira da 
educaçi\o básica observará as seguintes regras: 

I - para o ocupante do cargo de professor: 40 (quarenta) horas 
semanais, podendo ser adotado o regime de 20 (•;nte) horas semanais; 

li - . para o ocupante do cargo de Pedagogo c Auxiliar 
Educacional: 40 (quarenta) horas semanais; 

111 - para o ocuprullc do cargo de Especialis ta em l!:ducação: 40 
(quarenta) horas semanais, adrrutindo-sc o reb~me de 30 (trinta) horas 
semanais, quando estabelecido em legislaç.ão federal especílicn. 

. § J• 60% (sessenta por cento) da carga horária do Professor serão 
· destinados à regC:ncia de classe e f ou atividade docente c os 40% (quarenta por 

cento) restantes rescnoados às ati,~dadcs complementares, que compreendem 
as reuniões, as reflexões pedagógicas, planejamento coletivo c ati\'idadcs com 
a comunidade. 

§ 2• A hora-nula do Professor em exercício de docência será de 
nte 50 (cinqüenta) minutos, sendo assegurado o cumprimento da carga 
horáriu minima anual prevista na Lei n• 9.394, de 20 de dezembro de 1996 . 

Art. 19. O Professor c o Pedagogo do Quadro de Pessoal do 
Estado poderão substituir temporariamente seus pares em gozo das licenças 
prc\~stns no art. 93 da Lei n• 0066. de 03 de maio de 1993, observadas as 
seguintes condições: 

I -que haja correlação entre as áreas e disdplin:•s; 

11 - se Professor, que cslcjn no exercício da rcg~ncia de classe e, 
se Pedagogo, lotado em Unidade de Ensino; 

111 - que não estejam acumulando cargos c funções, inclu sive 
gratificadas, na Administração PUblica; 

IV - no caso de Professor, que esteja submetido :10 regime de 40 
(quarenta) horas semanais na rede estadual de ensino. 

§ 1° Durante o período de substituição, os profissionais terão 
direito it remuneração de Professor em regime de 20 ('~nte) horas semanais, 
correspondente a sua classe e pacrão, ficando sujeito ao cumprimento da 
regra cstahclccida no§ 1• do art. 18. 

§ 2• No caso do Professor em exercício na Educação Infantil e no 
segmento de 1' a 4' séries do Ensino Fundamental, a carga horária de 20 
(vinte) horas de substituição será cumprida integralmente em regência de 
classe. 

§ 3° A substituição de que trata este artigo não poderá ser 
superior a 06 (seis) meses. 

Art. 20 . Requerido o gozo de licença pelo Professor, n direçilo da 
unidade de ensino infonnará no prazo de 48 (qu:~rcnta c oito) horas à 
Secretaria de E:stado da Educação que imediatamente publicar:\ a abertura de 
posto de substituição, indicando a E:scola, d isciplina c carga horária, fixando o 
prazo de OS (cinco) dias para habilitação dos interessados. 

Parágrafo ünico. Serã selecionado para substituição o Professor c 
o Pedagogo com maior tempo de serviço na mesma unidade escolar ou outra 
circunvi~inhu, centros c nUelco3 especiu.li.zudos. 

Art. 21. Os profissionais serão designados para o exercíciO de 
am~dndc em substituição por Portaria Conjunta dos Secretários de Estado da 
Educllção c da Administração, mediante formalização de processo especifico 
em que fique compro,·ado o cumprimento das condições estabelecidas nos 
mcisos I a IV do art. 19, contendo necessariamente as seguintes informações: 

- nome do profissional a ser substituído, período c motivo do 
afastAmento; 

11 - nome da escola, no caso de Professor da Educação Infantil e 
do segmento de I' a 4' scries do Ensino Fundamental; 

lll - nome da escola, especificação da disciplina c carga horaria 
para os Professores dos demais segmentos. 

Parágrafo ünico. A autorizaçúo de substituição ficará 
condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros da 
Secretaria de Estado da Educação. 

CAPÍTULO I V 
00 ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 22. Nos primeiros 03 (trés) anos de efetivo cxcrc•c•o o 
profissional da educaçiio scr:i submetido ao estágio probatório, durante o qual 
será avaliado para fins de confirrnaçóo c estabilidade no cargo para o qual foi 
nomeado. 

Parãgrafo ünico. A avaliação de qu e trata o caput deste artigo 
deverá ser submetida à homologação do Secretário de Estado da 
Administração 04 !quatro) meses antes de fi ndo o período de estagio 
probatório, sem prejuízo da continuidade da sua apuração. 

Art. 23. Durnnte o estAgio probatório aos profissionais da 
educação serão proporcionados os meios para sua integração e 
desenvolvimento de suas potencialidades, observado o interesse público. 

Parágrafo ünico. Cabe :i Secretaria de Estado da Educação 
garantir os meios necessários para acompanhamento c avaliação de 
desempenho dos profissionais da educação em estágio probatório. 

Art _ 24. Em caso de reprovação na avaliação, o profissional da 
educação será exonerado, mediante processo administrativo disciplinar, com 
garantia do contraditório e dn ampla defesa. 

TÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

CAPÍTULO I 

00 CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO 00 PROFISSI ONAL DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art . 25. In tegra o Sist<:ma Estadual de Ensino o Conselho 
Permanente de Valorização do Profissional da Educação Básica - CPVPEB, 
cujos membros terão mandato de 04 (quatro) anos. 

Art . 26. Compete ao CPVPEB: 

I - apreciar assuntos conccmcntcs ao descll\·olvimcnto dos 
profissionais da cducaçi•o na carreira, compreendendo as progressões c 
promoções; 

11 - desenvolver estudos e anãlises, que subsidiem informações 
para fLxação , aperfe içoamento e modificação da política de pessoal; 

111 - planejar, organizar c coordenar o sistema de avaliação de 
desempenho dos servidores alcançados por esta Lei; 

IV - examinar c emitir parecer conclusivo sobre os pedidos de 
progressão e promoção funcional c concessão da gratificaç.'o de titulação de 
interesse dos servidores da cclucaçào, previstas nesta Lei; 

V - acompanhar o cnquadrrunento dos servidores da educação 
nas tabelas de vencimentos de que trata esta Lei; 

VI - revisar anualmente a situação funcional dos servidores da 
educação. em especial o enquadramento nas respectivas tabdas a eles 
aplicãveis; 

VIl - parl!c1par da elaboração de normas de concurso püblico 
para provimento de cargos da educação; 

VIII - coletar dados c informações c promover a realização de 
análises especiais. que possam servir de subsídios as suas atividades; 

IX - responder its consultas relativas ãs matérias de sua 
competência; 

X - outras atribu1çOcs que lhe forem conferidas pelos órgãos 
co:npctcntes, ou decorrentes de LeLs ou regulamentos. 

§ J• A rcvisüo de que trata o inciso VI ocorrcrll anualmente, no 
período de feverei ro a junho, subseqüente do final do exercício anterior. 

§ 2• A Secret aria de Estado da Administração garantirá a 
realização dos trabalhos de revis<lo, fornecendo os meios necessários para o 
regular desenvolvimento das a tividades do Conselho. 

§ J• A Secretaria de Estado da Administraç.io deverá tomar as 
medidas necessárias a fim de sanar os desajustes reltttivos ao enquadramento 
dos servidores nas tabelas de vencimento, quando detecl.ados pelo CPVPEB. 

Art . 27 . O CPVPEB terá composição paritária entre 
representantes do Governo do Estado e dos profissionais da educação, com a 
seguinte constituição: 

06 (seis) membros do s indicato representativo dos 
profissionais da educuçüo básica do Estado; 

11 - 03 (três) representantes da Secretaria de Estado da 
Educação; 

lfl - 03 (trcs) representantes da Secretaria de Estado da 
Adminislração. 
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§ 1• Os membros do CPVPEB e seus respectivos suplentes urlo 
nomeados pelo Governador do Estado para um mandato de 04 (quatro} anos. 

§ 2" A representação dos trabalhadores do educaçào de que trata 
o inc1so I serã eleita em Assembléia da respectJva cnlldade smd1cal. 

§ 3" Os membros do CPVPEB desempenharão suas funções sem 
preJUI%0 das suas atividades técnicas e docentes, sendo assegurado aos 
representantes doa profiss1onais da educação horário de trabalho compatível 
com o funcionamento do Conselho. 

Art. 28. A orgaruzação c funcionamento do CPVPEB serào 
regulamentados por Decreto do Governador do Estado, no prazo de 90 
(noventa) dias contados da publicação desta Lei, após aprovação da maiona 
dos seus membros. 

cAPfTvt..o n 
DA PROGRESSÃO E DA PROMOÇÃO 

Art. 29. O descnvolvunento do profissional da educação na 
carreira ocorrera mediante progressão e promoção funcional . 

Art. 30. Progressão funcional e a passagem do profissional da 
educaçAo para o padrêo de vencunento imediatamente superior, dentro da 
mesma classe, observado o interstício de 18 (dezoito} meses de efetiVO 
exercido, mediante avaliação de desempenho, desde que nAo tenhll auaencia 
injustificada ao serviço neaae período, nem sofrido falta ou penalidade 
disciplinar. 

Art. 31 . Promoção é a passagem dn profissional da cducaçêo de 
uma classe para a classe imediatamente superior mediante a\•aliaçêo de 
desempenho e cumprimento do mtersticio previsto no artigo anterior. 

Art. 32. Ao profissional da educaçAo ocupante do cargo de 
Professor fica assegurada a promoção para a nova classe, mediante a 
comprovação da nova fonnaçdo, conforme disposto no art. 17, mciso I, alineas 
•a• a •r, independentemente do padrão em que estiver posicionado e do 
cumprimento do mtersticio previsto no art. 30. 

§ I" Os requenmentoa de promoçêo serllo apreciados e seus 
respectivos atos de conccsallo publicados semestralmente, observada a 
seguinte regra: 

a) aos apresentados à Secretaria de Estado da ülucaçào ate o 
dia 31 de março: publicaçio até 30 de junho; 

b) aos apresentados à Secretaria de Estado da EducaçAo até 30 
de setembro: pubhcaçAo até 31 de deumbro. 

§ 2• Os efeitos fmancclJ'Os da promoçAo passam a contar da 
publicação dos decretos de que trata o parágrafo anterior 

§ 3" Ocorrendo a promoção prevista no artigo antenor, o 
reposicioruunento do Professor ocorrcrà na nova classe no padrão cqurvalente 
da classe anteriormente ocupada, sendo-lhe assegurado o tempo de serv1ço 
para fins de progresallo funcional na carreira. 

Art. 33. Para os fins de deseovolvimento na carreira, ao 
profissional da educação fica assegurada a contagem de tempo de serviço 
desde a sua posse e entrada em exercido. sendo concedida a primeira 
progressão funcional ou promoção somente após o cumprimento do estAgio 
probatório e a confirmação no cargo. 

Art. 34. Para Iins de promoção fica assegurada ao profissional 
da EducaçAo ocupante do cargo de Professor a seguinte escala de acréscimo 
de vencimento dentro da carreira: 

a) da classe A para a classe 8 : 14% (quatorze por cento); 

b) da claase B para a classe C: 10% (dez por cento); 
c) da classe C para a classe O· 10% (dez por cento), 

d} da classe O para a classe E: 20% (vinte por cento) sobre a 
classe C; 

e) da classe E para a classe F; 30% (tru\la por cento) !>Obre a 
classe C. 

TÍl\JI..O V 
OA REMUNERAÇÃO. OAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS 

CAPÍTULO I 
OA REMUNERAÇÃO 

Art. 35. Remuneração é a retribuição pecuniãria devida ao 
profissional da educaçàO pelo desempenho do cargo. 

§ 1" A remuneração compóe·sc do vencimento, gratificações e 
vantagens ad!cionais. 

§ 2" Vencunento é a quanua devida ao profissional da educação 
pelo excrcicto do cargo correspondente à classe, nJvel e respectiVa jornada de 
trabalho futados nesta Lei de acordo com as tabelas ane1<as de I a IV. 

Art. 36. A remuneraç.io do profissional da educação é fixada 
tendo em vtsta a formação, compreendendo a titulação, quahficaçio, 
aperfeiçoamento ou pós-graduação e tempo de serv~ço, sem distinção de nlvel 
ou modalidade de ensino em que atue dentro do sistema estndual de ensino. 

CAPÍTULO n 
OAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS ADICIONAIS 

Art. 37. Silo devidas aos Integrantes da carreira doa 
profissionais da educaçllo básica as seguintes gratlficaç6ea e adicionais: 

I • Gratificação de Regéncia de Classe, no percentual de 85% 
(o1tenta e cinco por cento} mcidente sobre o vencimento bàsico do respectivo 
padrão e clnase ocupado pelo servidor, deVIda apenas aos Professores do 
Quadro Permanente de Pessoal do Estado em efetivo e exclusivo exercido em 
sala de aula e nas altvidades docentes dos programas de fonn.ação continuada 
presenciais c a d!stAncia doa respectivos setores da Secretaria de Estado da 
Educação, desde que devidamente comprovadas; · 

11 - Gratificação de Ensino Especial, no percentual de 10% (dez 
por cento} incidente aobre o vencimento básico do respectivo padrão e classe 
ocupado pelo servidor, devida aos Professores e Pedagogos do Quadro 
Permanente de Pessoal do Estado que desempenhem suas funções em 
regéncia de classe e atendimento pedagóg~co exclusívnmente aos alunos 
portadores de necessidades especiais nos centros espeCializados ou nas 
unidades de ensino da Secretaria de Estado da Educaçio ou conveniadas, 

UI • Gratificaçào de Ensino Modular, correspondente ao valor do 
vencimento do padrAo inicial da Classe C do Professor em regime de 40 
(quarenta) horas semanais, devtda aos Professores do Quadro Permanente de 
Pessoal do Estado ou do Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapa 
designados para o Sistema de OrgaruzaçAo Modular de Ensino da Secretaria 
de Estado da Educação; 

IV - Parcela Compensatória correspondente a 15% (quU'Ize por 
cento) incidente sobre o vencimento básico do respectivo padrão e clrutse 
ocupado pelo servidor, devida aos Profls&~onaís da Educação que esteJam 
SUJeitos a desgaste orgi.nico e dano psicossomatlco em decorréncta do 
exerc!cio das suas auvidadea em unidades de ensino localizadas em centros de 
resSOClahzação de menores e estabelecunentos de reclusão penal do Estado; 

V • Gratificação de Titulação, incidente sobre o vencimento 
basico do respectivo padrAo e classe ocupado pelo servidor, devida aos 
Pedagogos detentores de curso de pos-graduaçào, desde que especifico da ãrea 
de educação e reconhecido pelo Miniaterio da Educação, nos seguintes 
percentuais' 

ai 10% (de:~; por cento), para os possuidores de curso de 
especialização; 

b} 20'Yo (vinte por cento}, para os possuidores de curso de 
mestrado, 

c) 30% (trinta por cento), para oa possuidores de curao de 
doutorado. 

§ 1" A Oratilicaçiio de Ensino Modular tem carater 
remunernt6rio, não sendo cumulativa com a percepçio do adicional de 
1nteriorizaçào, de diãrias e de ajuda de custo. 

§ 2" O Professor do Quadro Permanente de Pessoal do Estado 
receberA a Gratificação de Ensino Modular sem prejuízo do beneficio da 
Graulicação de Regência de Classe. 

§ 3" As gratificações e ad1c1onais previatos neste artigo serão 
tambem devidas aos servidores durante os períodos de afastamento relativos a 
férias regulamentares, à licença para tratamento de saúde, à licença 
maternidade e à licença prémio por assiduidade ao serviço. 

§ 4• As ~atificações de que tratam os inciaos I e lU alio 
incompativeis com a percepção de vantagens decorrentes do exoercicto de cargo 
em comissào ou funçAo gratificada, salvo no caso do inciso I, quando a 
designação do profissional ocorrer para o exercício de funçêo gratificada de 
direçào escolar, das un1dades de ensino localizadas nas zonas rurais dos 
mumcipios do Estado nas quBia estejam também no exercicio pleno de 
reg~ncia de classe. 

§ 5" Aa gratificações previstas DOI incisos 11, m e IV serêo pacas 
mediante a publicação de Portaria de deaignaçAo do profissional expedida pelo 
Secret.ãrio de Estado da Educação. 

Art. 38. São devidas, amda, aos pro!iwonaís da educaçào as 
seguintes vantagens: 

1 • gratilicação por partiapação em 6rgAos de dehberaçio 
coleuvn; 

11 • llJUda de custo e dianas, na forma estabelecida na legislação 
pertinente; 

111 - honoririos, nos termos rumdos em Lei especifica ou 
regulamento, a titulo de: 

a) trabalho técnico ou cientifico d~ utilidade para o ensino; 

b) participação em comissão organizadora e julsadora de 
concurso ou exame seletivo. 

tV • adicional de insalubridade dcaunodo nos profiuionais da 
edueaçAo que desempenhem suas funções em lacaia maalubru, de acordo 
com laudo tecnico expedido por profissionais credenciados junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego; 

V . adicional de interiorizaçào, deYido aos Profissionais da 
Educação transferidos de auaa sedes para o exerclcio permanente das suas 
atnbu1ções, por tempo indeterminado, em nova localidade no âmbito do 
Estado, conforme estabelecido na Le1 n• 0614, de 13 de julho de 2001. 

TÍTVLO VI 
OOS DIREITOS E DEVERES ESPECLUS 005 PROfiSSIONAIS 

DA EDUCACÃO 
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CAPiTuLO I 
DOS biREITOS 

Art. 39 . Sflo direitos especirus dos profissionrus da educação: 

1 • remuneraÇão condigna confom1c definido nes ta Lei 
legislação pertinente; 

e na 

. 11 • efetiva qualificação permanente, garantida pelo Estado, 
~ed!ante cur~~s, cstàgios, aperfeiçoamento, especialização e atualização 
tccmco-pedagog.ca sem prejuízo da sua remuneração; 

lii - ~ispor no ambiente de trabalho de instalações adequadas e 
ter a seu alcance 1nformaçOcs educacionais, bibliotecas atualizarQ<; material 
didó.tic_o, técnico-pedagógico c outros ins trumen tos em quantidade s~ficiente c 
apropnada, bem como contar com assessoria pedagógica que auxilie e 
estimul_e a melhoria do seu desempenho profissional c ampliação dos seus 
conhecunentos; 

IV - liberdade na escolha dos conteúdos e processos didáticos de 
acordo com a proposta pedagógica das escolas e orientação curricular do 
sistema estadual de ensino; 

V - permanência no local de trabalho de origem após o retomo de 
férias ou licença; 

Vl - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos do 
interesse da categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades 
escolares; 

Vil - ser amplamente defendido pela direção do estabelecimento 
de ensino quando no régulnr exercício de suas atividades for agredido fisica c 
moralmente no ambiente de trabalho; 

Vlll - se servidora gestante ou lacta.ntc, ao afastamento das suas 
ativid~dcs de locais perigosos e insalubres, enquanto durar a gestação e a 
lactaçao, garantindo-lhe o exercício de suas atividades em local apropriado; 

Art. 40. É vedada qualquer discriminação entre os servidores 
integrantes da carreira dos profissionais da educução em razão de atividades 
inerentes ao cargo; áreas de estudo ou disciplina que ministrarem. 

Art. 41 . O profissional da cducaç:lo n~o poderá ser discriminado 
ou perseguido em função de suas manifestações políticas ou ideológicas c nem 
por participar de organizaçi'lo legal de qualquer natureza. 

SEÇÃO I 
DAS FÉRIAS 

Art. 42. Os profissionrus da educação básica tem direito a 30 
(trinta) dias de ferias anuais a serem gozadas nos períodos de recesso escolar, 
sem prejuízo á normalidade do ano letivo, conforme calendário escolar e 
tabelas pre\'iamcnte dcfinldas. 

§ 1° O ocupante do cargo de Professor, desde que em efetiva c 
exclu siva regencia de classe, faz jus a 60 (sesscrna) dias de férias anuais, na 
conformidade do calcndãrio escolar c das tabelas previamente organizadas, na 
razão de 30 (trinta) dias ao fi nal de cada semestre letivo. 

§ 2" O ocupante do cargo de Pcda!lO!lO terú direito a 4 5 (quarenta 
e cinco) dias de férias anuais, na confonnidade do calendário escolar e tabelas 

· previamente organi1.adas, desde que esteja atuando nas unidades escolares. 

Art. 43. Aos profissionais da educação básica é devido o abono 
de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração para cada 
período aquisitivo, a ser paso por ocasião do efetivo gozo. 

Art. 44. O profissional da cducução lendo que se ausentar da 
sede de sua unidade, fora do período de férias, por motivo clcvidamcntc 
justificado, deverá solicitar autorização, por escrito, ao departamento a que 
estiver subordinado, por imcrmcdio do administrador da sua unidade escolar 
ou repartição. 

Art. 45 . Os ocupantes do cargo de Professor e Pedagogo, que 
exerçam atividades fora da unidade escolar, os Especialistas em Educação c 
os Aux.iliares Educacionais gozarão férias de 30 (trinta) dias, nos tennos do 
Regime Juridico Único dos Servidores Públicos Ci\~S do Estado. 

SEÇÃO n 
bAS LICENÇAS 

Art . 46. Conccder-sc-ão aos profissionais da educação as 
licenças previstas nos artigos 93 a 112 da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

SEÇÃOm 
DÀ ÀPOSENT À DORIÀ 

Art _ 47. Os profissionais da educ.~ção, ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, serão aposentados de acordo com o que dispõe a 
Constituição Federal e a l..cgislação Especial que trata do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Amapá. 

.' Parágrafo ünico. A con tribuição previdenciária incidira sobre o 
venc•mento básico acrescido das gratificações, excluídas apenas as de 
natureza indcni?.atória ou outras especificadas em Lei. 

Art . 48 . Os proventos dos Profission;lls da Educação 
aposentados serão revistos na mesma proporção c data em que se modificar a 
remuneração dos profissionais em atividade. sendo também estendidos aos 
aposentados quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos 

aos profissionais da educação em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria. 

CAPÍTULO II 
DOS bEVERES 

Art. 49. e dever do profissional da educação no exercício do 
cargo ler em vista os superiores interesses da educação, em especial no que se 
refere ã formação necessária ao desenvolvimento das potencialidades. do 
educando, como sujeito critico, qualificado para o trabalho e para o exercício 
consciente da cidadania. 

Art. 50 . No desempenho das atividades que lhe são próprias, o 
profi ssional da educação, co-responsável na consecução do objetivo enunciado 
no artigo anterior, devcrn agir de modo a concorrer para: 

I • a preservação do sentimento de nacionalidade; 

li - o resgate c a preservação do patnmõnio cultural, artistico, 
popular c ambiental; 

lll - a vivência e convivência em função das idéias da 
comunidade; 

IV • o constante aperfeiçoamento c atualização profissional c 
cultural, de acordo com os planos, programas c projetos do sistema estadual 
de ensino, a.scgurada a participação do CPVPE:B na elaboração dos mesmos; 

V - o zelo, dedicação c lealdade para com a escola c n 
comunidade escolar; 

VI - incentivar a part.icipaç.'lo, o diálogo c a cooperação entre os 
educandos, demrus educadores e a comunidade em geral, visando a 
construção de uma sociedade democrática; 

VIl - promover o desenvolvimento do senso critico c da 
consciência política do aluno; 

Vlll - respeitar o aluno como sujeito do processo educacional c 
comprometer-se com a eficicncia de seu aprendizado; 

. . IX - comunicar á autoridade imediata as irregularidades de que 
uver conhecunento na sua área de atuação ou às au toridades superiores em 
caso de omissões por parte elo primeira; 

X - cumpru- suas atribuições, assim como as normas 
estabelecidas pela legislação educacional em vigor no sistema de ensino, bem 
como zelar pela ética profissional no exercício de suas atividades; 

XI a sua perman ente atualização c aperfeiçoamen to, 
freqüenta ndo os cursos c Lrcinamcntos patrocinados pelo sistema esto.dunl de 
cn~ino. 

Parágrafo ünico. liaverã no ãrnuito do sistoma estadual de ensino 
uma corregedoria administrativa incumbida de fiscalizar, avaliar c deliberar 
SObre OS dCS\~OS funcionais C de etica profissional. 

TÍTULO v n 
DO PROGRAMA DE BOLSA bE ESTUDO PARA PÓS - GRADUAÇÃO 

Art. 51 . Fica instituído o programa de bolsa de estudo para 
pós-graduação nos profissionais da educação básica rogidos por esta Lei para 
realização de cursos de especialização, mestrado e doutorado n:t área de 
educação. 

Paragrafo ünico. O programa de bolsa de estudo para pós
graduação visa apoiar a fonnação e capacitação dos profissionais da educação 
básica para o exercício das suas atividades, para desenvolver pesquisa básica 
c pa.r3 contribuir no processo de formulnçfto e o.vnlinçüo de polí ticas pUblicas 
da educação. 

Art. 52. Para os fins do disposto no artigo anterior, a Secretaria 
de Estado da Educação aprovará anualmente, com a participação do CPVPEB, 
a programação de bolsas de estudo, especificando o nümero, a ãrea de 
conhecimento c o nivel, de acordo com as necessidades do Sistema Estadual 
de Educação c com as disponibilidades orçamentárias. 

Art. 53. Silo requisitos para a concessão de bolsa de estudo ao 
cand•dato que comprovar sua aceitação no curso: 

I - ter cumprido o servidor o estàgio probatório; 

11 - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar 
nem ter sofrido penalidade no exercício das suas funções; 

III - não contar com menos de 05 (cinco) anos de efetivo serviço 
pnrn n aposentadoria; 

IV- não ter outro cargo na instituição patrocinadora do curso; 

V - se professor, contar com. pelo menos, 03 (tres) anos de 
rcgcncia de classe; 

VI - se pedagogo ou especialista em educação, encontrar-se em 
pleno exercício das su as at ividades; 

VIl - firmar termo de compromisso em permanecer no exercício 
do cargo pelo período mínimo de 05 (cinco) anos c, se professor c pedagogo, 
em reservar parte da sua carga horária ao programa de formação continuada. 

Parágrafo único. Em havendo candidaturas superiores às vagas 
ofertadas, estas serão preenchidas de acordo com o maior tempo de serviço do 



Macapá, 23 12 2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág 7 

profissional da educação, at~ o lim1te das vagas d1sponib1hzadas. 

Art. 54. As bolsas de estudo para especialização serfto 
concedidas apenas no âmbito do Estado do Amapá, e somente para os c11sos 
em que o curso seJa realizado noutra localidade, que não a de exercíCIO <lo 
servidor. 

Art. 55. As bolsas observarão a seguinte vigência, em caráter 
improrrogavel: 

I · especialização: ate 12 meses; 

11 - mestrado: até 24 meses, 

m -doutorado: ate 48 meses. 

Parágrafo uruco. Salvo motivo de força JIUUor, não relacionado ao 
bolsista, devidamente comprovado e que seja de excepc1onal relevância, o 
prazo de vigencia da bolsa poderá ser revisto à critério excluSivo da 
ad.ministnção. 

Art. 56. Ao prolis..~ional da educação inscrito no programa de 
bolsa de estudo para pós-graduaçll.o, e assegurado o afasramcnto das suns 
atividades, enquanto permllllecer no programa, com rodas as vantagens de 
caráter permanente do cargo, acrescido do auxilio referente à bolsa 

Parágrafo ünico. Ocorrendo o desligamento do programa por 
abandono ou desistência, o servidor deverá ressarcir ao Erário Estadual a 
importância relativa à bolsa de estudo e valor recebido a titulo de 
remuneração durante o periodo relativo ao afastamento 

Art. 51. O Poder Executivo regulamentara o progranta de bolsa 
de estudo para pós-graduação dos profissionais da educação no prazo de 90 
(noventa) dias contados da publicação desta Le1. 

TÍTULO vm 
t>A FOR~ÇÃO CONTINUADA 

Art. 58. A Secretaria de Estado da Educação manterá programa 
de formação continuada visando o aprofundamento de "onhecimentos, 
capacitação profissional e o desenvolvimento de habilidades técmcas dos 
profissionnis da educação bás1ca. 

TÍTULO IX 
00 SISTEIM MObU~R DE ENSINO 

Art. 59. Nas localidades do Estado em que não seJa possivcl 
estruturar e colocar em funcionamento o ensino fundamental e médio n:gular 
será implantado, em carater excepc1onal, o S1stema Modular de Ensino, desde 
que observadas as segullltes condições: 

por~ne; 
I • comprovação da existênCia de. pelo menos, 20 (vmte) alunos 

li · disponibilidade de alojamento ou local adequado para 
moradia dos professores; 

III - elCistencia de infra-estrutura fisic.a compatível com o 
ambiente escolar. 

Art. 60. O mgresso dos ProfesMres do Quadro de Pessoal 
Permanente do Estado e pertencente ao Quadro de Pessoa) do Ex-Território 
Federal do Amapá no Sistema Modular de Ensino ocorrerá mediante processo 
seletivo interno que observe os seguintes critérios: 

I • que tenha cumpndo o estágio probatório; 

11 • ter exerCido no minimo por 02 (doas) anos a docencaa em 
efetiva regenCia de classe; 

11l • não estar o servidor respondendo a processo administrativo 
disciplinar; 

IV • que part\ exercer suas funções no ensano fundamental o 
professor deverá pertencer, no minamo, à Classe B, enquanto que para atuar 
no ensano medio deve rã pertencer, no mínimo, à Classe C. 

Parágrafo ünieo. Os critênos para seleção serão definidos em 
edital especifico que possibilitem a todos os interessados igualdade de 
condições. 

Art. 61. O desligamento do professor do Sistema Modular de 
Ensano ocorrerá nos seguintes casos: 

I· em caso de uuplanlação do sistema regular; 

ll - qulllldo o profissional agu- em desacordo com os costumes e 
tradições da comunidade para onde foa designado; 

Ill • por insuficiência do resultado de sua avaltaÇ"ào de 
dC5CrtlpCnhO. 

Art. 62. Ao professor do Sistema Modular de Ensino, que estiver 
respondendo a processo administrativo disciplinar será assegurado o pleno 
direito ao contraditório e a ampla defesa antes do seu deslig;unento. 

Parágrafo único. No caso de deslig;unento do S1stema Modular de 
Ensino o professor deverá ser comunicado por escrito, com antecedfncia 
mínima de 30 ltrintal dias. 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 63 . Fica vedada a movimentação de profissionais da 
educação das unidades de ensano, durante o prazo de 06 (seis) meses, a 
contar da publkação desta Lei, salvo excepcional mtcresse da administraç.'lo 
para novas lotações. 

Art. 64. Os atuais ocupantes do cargo de Especiclista em 
Educação, com formação em Pedagogia, serão enquadrados nos cargos de 
Pedagogo. conforme tabela constante do Anexo V desta Lei, asstgurando-lhes 
o repos1Clonamento nas atuais classes e padrões em que estiverem 
posicionados. 

Art. 65. Os atuais ocupantes dos cargos de nível superior do 
Grupo Administrativo de Terapeuta em Educação EspeciaJ, Psicólogo, 
Assistente SociaJ, Nutricionista c Bibliotecário, que na data de publicação 
desta Lei estiverem lotados c em exercício na Secretaria de Estado da 
Educação poderão optar, no prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação, 
pelo enquadramento nos cargos de Especialista em Educação, conforn1e Anexo 
V desta Lei, assegurando-lhes o reposicionamento nas atuws classes c 
padrões em que estiverem postcionados. 

Art. 66. Os profissionais da educação bés1ca poderão congregar· 
se em sand1cato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos 
termos da Constituição Federal 

Art . 67. O profissional da educação eleito, c que estiver no 
exercício de função daretwa ou executiva em Smdlcato, Federação ou 
Confederaçao da Educação, de âmbito estadual ou nacaonal, será licenCiado 
das suas atividades. sem preJulzo da sua remuncraçAo, enquanto permanecer 
nessa condição, sendo considerado esse tempo como d~ efetivo exercício. 

Paragrafo único. Para os Iins do disposto no capul deste artigo, 
sera observada a proporção de 01 (um) para cada grupo de 1.500 (um mil e 
quinhentos) sindtcalizados por entidade. 

Art. 68. O dia 15 (qumze) de outubro é consagrado ao professor, 
sendo ponto facultativo para todos os que exerçam atividades do magistério 
publico estadual. 

Art. 69. A!l entidades representativas dos prolisswnais da 
educação terAo dire1to il consigrtaçAo em folha de p'lgamento das 
contribuições respectivas, medlll.nte prévia autorização do associado. 

Art. 70. Fica proibida, a qualquer titulo, a admissão, 
contratação, nomeação, designação e indicação de pessoas sem habititação 
especifica ou correlata no magistério, para o exercíCIO de cargo ou funções no 
magistério püblico estadual e em especial nas unidades de ensino. 

Art. 71. Fica assegurada a criação de uma Junta Psicossocial 
para atendimento exclusivo dos profissiona.ts da educação que necessitarem 
de atendimento especializado. 

Parágrafo único. A Junta Psicossocial será regulamentada no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta lei. por ato do chefe do 
Poder Execuuvo. 

Art. 72. Os integrantes do Grupo Magjsténo do quadro de 
pessoal do extinto Temt6no Federal do Amapá, serão, no que couber, regidos 
pelas disposaç6cs desta Lei. 

Art. 73 . Aplicam-se aos profissiona.as da educação básica reg~dos 
por esta Lei as demnis wsposições da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Art. 74. No prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação 
desta Lea. o Poder Execuuvo regulamentara os critêrios para avaliação de 
desempenho para fins de desenvolvimento na carrc1ra. 

Art. 75. A Gratificação de Regtncla de Classe, de que trata o 
inciso I do art. 37. ter à seu percentual maJorado até 31 de dezembro de 2008, 
de forma a atingir o percentual de 100% (cem por cento). 

Art. 76. Esta Lei entra em ,.;gor a partir de O I de Jltneiro de 
2006. 

Paragrafo ún1co. As vantagens preVIstas no inciso I, do art. 37, 
que trata da Regêneta de Classe e da Tabela do Pedagogo e Especialista em 
Educação, a que se refere ao Anexo 111 desta Lei, terão efeatos financeiros 
retroativos a 01 de deumbro de 2005. 

Art. n . Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 
Lei n• 0615, de 13 dP 1ulho de 2001, que dlspóe sobre o Plano de Cargos, 
Carreira, Remuneração e Promoção dos Profissionuis Especialistas em 
Educaçllo, integrantes do Grupo Magtsténo; a Lei n• 0616, de 13 de julho de 
200 I, que dispóe sobre o Plano de Cargos. Carreira, Remuneração e Promoção 
dos Profissannais Professores integrantes do Grupo Magisterio, bem como suu 
alterações efetuadas pelas Leis n•s 0642, de 28 de deumbro de 2001; 0645, 
de 09 de JBileiro de 2002; artigo 1•, da Lei n• 0779, de 30 de outubro de 2003 
c Lei n• 0412 de 31 de março de 1998. 

Art. 78. Fica excluído do Anexo I, Item 4. Dos Cargos, Subitem 
4.1, o Grupo Magistério e os Sub1tens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, e os Anexos 11, 
111, IV c XII, rla Lei n• 0822, de 03 de maio de 2004, que altera a Lei n• 0618. 
de 17 de julho de 2001, que reestrutura o Plano de Cargos e Salários do 
Estado do Amapá, aprovado pelo Decreto (N) n• 0319, de 18 de deurr.bro de 
1991. 

.1.\ac:opÓ, 2 3 de deumbt-o ~ 2005 
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PROFESSOR 40 HORAS 
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ANEXO 111 
PEDAGOGO E ESPECIALISTA EM F:DUCAÇÃO 
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ANEXO IV 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
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Macapá, 23.12.2005 

Políticas para as Mulheres 
Ester de Paula de Araújo 

PORtARIA N" 004/0ll • 6EPY 

A Secn:t.àrla Extraordlnãna de PoUUCQJI 
para as Mulheres do Estado do Amapá, no uso das suas 
atrlbulçôes que lhe sào conferidas pelo Decreto n• 1441 
de 2 de jllnho de 2004 e tendo em vtsta o teor do Decreto 
n• 3436 de 27 de dezembro de 2004: 

RESOLVE: 

Excluir a semdora EUANE DE PAULA 
RODRIOUES ARAúJO - Malricula 708062. ocupante do 
cargo de Assessor:> Nível 11 da Secretaria Extraord!nár1a 
de J'Qlitlcas para as Mulheres. da Portaria N' 002/05 -
SEPM, de 06 de deumbro de 2005. por motivos 
partlculnres. 

~-se Cl!nela. PubUque-se e Cumpn~·se. 

GABlNETE DA SECRETÁRIA I!XTRAORDINÁRIA DE 
POÚTICAS PARA AS YULIIERES·Stl'M. em Macapâ· 
AP. 07 de dezembro de 2005. 

Z.terj;~ 
SecreUirla Extraor~tuucas 

para as Mulhen:s·SEPM 

Auditoria 
Wellngton de Carvalho Campos 

PORTARIA N' OOS/2005-DET\IR "OI UQ!JlDAÇÃO" 

O AUDITOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, de &cordo 
com u atrtbulçOes conferld1s pelo JWá!lrafo único do 
ar1l!IO 2' do Decreto n• 2528 de lO de setembro de 2004. 

RESOLVE: 

Convocar o servidor OQ.IANÓR BRITO DE ARAÚIO, 
lotado n1 Auditor!& Cenl do Estado, pata Integrar 1 
Portaria n' 004/2005-0etur 'em Uquld~;çlo• sem prejulzo 
de SUIS ru~Oes, assessorar o Auditor Cetal do estado no 
proceuo de llquld1çlo do Instituto de OeserwoMII)ento do 
Turismo do Estado do ~-DET\JR. concernente 10 
Levantilmento do lnventúlo, sob a supervtslo du 
asseuoru MARIA ELIZABETH GONÇALVES DOS SANTOS e 
MARIA IZOliNA. OLNEIRA SANTOS 

~
Df-se clêncli~rump~publlque-se. 

Ml.e~l\t,l N nmb~e O . . 

•'"'- v1\._' 
WEUNCTON DE CARVALHO CAMPOS 

AUOfTOR GERAL DO ESTADO 
UOUIOANT1: 00 ornJR 

Procuradoria Geral do Estado 
Ruben Bemerguy 

PORTARIA 
N' 95/05-PGE 

O PROCURADOR-GERAl DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso dos olriluições oue ·ne sóo con'andos 
pelo orllgo 28, Incisos I e IX do lei Complemenlcr n• 0006. 
de 18 de ogoslo de 1994. beM como. softcltoç<::o do 
Memo 071 !200.s-PAPT/PROG. 

RESOLVE: 

ReUicor os lt.'fn t:iS oc Pa fatio n• 1 ji05~ 
PROG. como segue. 

em curso. 

em curso. 

• Onde se le nos aros 06 e 07 de més 

• Leio-se: no periodo de 06 o 1 4 co "nOs 

Dê·se ciêneic. CUmp-a-se Pubitquc·se. 

PORTARIA 
N' 96/05-PGE 

O PROCUIAOOR-GEIAl 00 ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos olribuções que lhe sõo 
conferidos pelo artigo 28. incisos 1 e IX do Lei 
Complemenlarn•0006,de 18deogcxlode 1994. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

lESOlVE: 

Auf()(izor c desccomento dO setvodor 
JOS~ FERREIRA DA COSTA - Procl.fodor de Estado poro 
Assunlos Adm,naslrol•vcx. ooro se deslocar da sede de 
suos otnbuições olé o Município de loronjol do Jori.o no 
período de 16 o 18 de jonei'o de 2006. poro PQrfic•pcr 
de audiências referentes ocx Processos n• 6.850/03 e 
4.266/04. 

Dõ·se ciénclo. Cump-o-se Publique-
se. 

-. 
Gc;birete'r Procurador-Geral. em 20 

de dezemblo de 200~ 

I· 
-~~.. I 

Casa Militar 
Cel. PM Bráulio Rosani Gondim Cruz 

PORTARIA 

11.~/IOO!i- CA~U/CEA 

O Chefe d:s Casa Milotar do Governo do l:Jtado do 
AmoP'. u"'ndu das auobuiçõe$ qut lhe s.lo conftridas pelo Decreto 
Go,-crnarncnl.'lf n' 00212003, de OI de janeiro de 2003. e de KM!ocorn a 
f'orlartS tr OOsn<lOS-G,o.BI-CIVII. de 24 de jvlctro de lOOS. 

Aulonnr o dcsloe~me.n1o dos Polica&t.\ Mllnares 
am.ixo rtlllC'IOnldos, pertencentes o PolfC:.IG MlhLAr do f'.ltadodn AmA,ftl e 
lotados neste Casa Militar do sede de •wo.• otrlbu~ll<:l. M.apl·AP. 11~ a 
localidade do Rio r.uroJUblo·Ar. no pctlodo de 09 a li de dezembro de 
200>, o fim d, cumpror<m mosslo delegada pelo ExcelenU!Somo Sc:nhO< 
Voce-Go•crnador do ~sudo 

rORTARIA 

126/200~- C'.AMI/CI:A 
O Chefe da c .... Moht.or do üovomo do Estado 

dc Affilll*. U!ando das >trolouoçlle.< que lhe s.lo c:Alftfendas pelo Ocettto 
Govtmamenul n' 002noo3. do OI de JIIICUO dt 2001. <de acordn com I 
Ponoria n' OOsn<lOS-GADI-t:IVIl.. de 24 de j>n<tro de 2005 

Au~uzar o deskx:amc11ln dcK Poln.aais M1btattS 
aba1xo relactMI<i<». pencnc:cntcs a Polfc:•a Miht4rdn Esl.ltlu do Amapl c 
loaado1 ndta (.'asa Mdnu. dD. $Ode de liWU ~tnbu1çôes, MacapA~AP,alé o 
munfclpoo de Ponn C.r>ndc>AP. nos doas f O c f f de deumbro de 200S. • 
fim de acornpanh~r a ll~L-tlentlssimo Senhor Vice-Oovemador do FJwdo 

PORTARIA 

121/1005-CAMI/CI:A 

O Chefe da c ... Mofiur do C'.ovcmo ciO..t.IWI!L 

da Amapt. usando das auobuoçloes que Tht sao o;or.fcndu pc:lo Ocen:to 
Go>.:mamcntal n• 00212003. de OI de;oneuo de 2001. c de acordo com a 
Ponana n'OOS/200S.C.ADI-CIVIL, de 24 de JAneiro de 'OOS. 

Autonzar o dc:slocameniO dos Pohci;u~ MthWts 

abaixo rolacionados. p.tt<nc:aotes a Pollcia Moh~rdo F.sudodo Alnap3. c 
lcaldos _,.Cosa MohW', da sede de..., ambu•çOa. MaCij)I·~P. ott o 
munoofpoo de Porto Oflhde.AP, no dia lO de cle2<mbro de lOOS. a fom de • • 
acomoanhar o F.xcclentuso® S<nho< GCM:mador do Erudo 
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PORTARIA 

lll/2005-CJ\.\11/GEA 

O Chefe ela C... Mil o lar do C.OYCtnO do E.<bdn 
do ArnapA. usandu elas atnbuiçOo:s que lhe .ao confend&> pelo Ocer<to 
Governamental n' 00212003. elo OI elo _,.....,rode 2003, c de acordo com a 
Portana n' OOS/200S-GABI-CIVIL. de 24 de Janetro de 200S, 

rORTARIA 

129/1005- CAMVCt:A 

O Chefe da C•Q Molnar do Governo da F.stadn do Amapt. 
usondn do.• atnbuoçO<t que lhe >lo coofcndos pelo Occr<IO 
(i~m:unc:nlal n• 0021200). de 01 de ;aneica do 2003. e de: acordo com 1 

Porlatoa n'.OOSllOOS·GARf.{'fVll.. de ll de J&hCIIO de 200S, 

A...,.,..r o dcslocamcnll> dos Pohcoaos 
Mihw .. ah>o\O n:lacoonldo<. pcr~CrUnll:s a Pullcoa Mohtar do Estado da 
Amapá. c lOtadas nesll CL"' Mo lotar, da sede de suas atnbuiçOa. M...,pt. 
AP. ott o munoclpoo de Pm:uuba-Ar. nos doas I' e IS de de,.mbro de 
~005, a fim de a<omfl"nh•n:m o Exc:elenflssomo Smh<w Guvenoou!or do 
F~tldo 

• CAP PM PETR(IC.:IO RENATO AI VI'$ Ot: ~ANTA NA- C.:t>S·2, 
• SUO TFN PM LUIZ VtRISSI\IODt:LIMA TAVARFS: 
• 2' S<rT rM LEO\IIRO I.EITE MACHADO· Cllt-2. 
• SD PM J()NA TIIAN RUENOF. Of. CASTRO- CDI·l, 
• SO PM JOS~ ANTONIO BORGES DA SILVA. 
• SD PM OLAU R1VTTiiÃN • SANTOS. 

?' 
olor. mbro de 200S 

PORTAR I,\ 

1.10 1200.~-CAMVC.EA 

O Chefe da Casa Molotar do Go\1:m0 do F.slado 
do Anlapi. usando das atnbuoçlles que lhe .ao conferida> pelo Occmo 
Go>-....mtnoal n'0021200l.dc OI deJ&neoro de 201)), e de acordo com a 
Ptor1ana n' OOS/2005-<.iAIII.CIVIL, de 24 de janeiro de 200S, 

AUI.OOT.II O deslocamento dos PohCIIIS 

Moboan:s lba"o n:lat10NdD<. p.ti<D<UO<S a Poliaa Mohtar do I:Jtado do 
Am>flll. c lntodos ncsa. Casa Mohw, da sole elo suas arnbuoçOa, Mxtpl· 
AP. oté o munocopoo de P!ocuolbo·AP. nos dias 14 c IS de de=>bro de 
2005. a 11m de etOmpe.nhartm o F:ccdendutmo Scnbcw ÜO\"Cmad« do 
f.stado. 

PORTARIA 

IJI/1005- CAMI/CF.A 

O Chefe da Casa M ollfar do OoYtma da Esoadu do 
Amapi, u.sondo du olrobuiçOa que Tht sBo confcr,das po:io O.cn:IO 
Qove""""""tol n' 002/2003, de 01 dejonelro de 2003, c de acordo com • 
Portaria n' OOS/2005-GABI.CIVIL, de 14 de JlllCUOdc 200S, 

~: 

All100:l0f o dcoloamenlo dos Pohc:oao< Mototares 
abaoJCO relacoon>dos, pMcncenJCS a Policia Mdll>r do Esoado do Arnapt, e 
lo1ados nesta Casa Mlhw. da ltde dt ,..._, arribuiçócs. Macapi-AP. att o 
munic:lpoo de P•~olilba·AP. no pc:t1odo de 16 a f 1 da deumbro de :!OOS, o 
fim de ocomp~~nloo<tm o Excelentissomo Sc:nhor Vice-Gnvemodur do 

Estado 

' 



Macapá, 23.12.2005 

Gabinete Civil 
L~is da Co-;;~ão P;;;ira Góe7'da Costa 

P O R TA R I A ti• 102/05-GABI 

O CHEFE 00 GABINETE CML, no uso da fa<:uldade 
de dele<Jaçao, que lhe ~ canrtnda pelo lndso 11, do art. IZJ, da 
Constltuiç:Jo Est.1du31, Lei no 0664, de 08.04.02 c tendo em vista o teor 
i!o Memo n• 129105-CER/GA!ll, 

RES OLVE: 

Homologar o des.locaf'l'lef1to dos servidores MARCELO 
DE MATOS DIAS, AliA ZILKA MORAIS DA SrLVA, Resi>ons.!v<is 
pelas Atividades d< Controle e Expediçao de DocumentosiOMG, Cód;go 
CDI-3, BIANCA STELU DA SILVEIRA PONTES, secretário 
t.dministrativo da Chefia Adjunta, Cód~ CDI-1 e JOSE MARIA 
FERNAN DES DOS SANTOS, Melorlsta do Goo. .. rnodo:, Código CD!-2, 
lolados ne$1e Gablnetr CIVil, que viaj.lram da sede de suas atribuições 
r-tac.1pá·AP, até o município de Pra<uúba, onde acompanharam o &mo. 
Sr. Gove~r do Estôdo, na inauguração de sistema elétrico c 
assinatura de decretos éa áre., expcrlment.ll ambiental, no dia 14.11.05. 

CHEFIA DO GABINETE CML, em t~ac.a~ ·AP, 19 de dezembro da 

2005. C1.x, ~~~, 
AAnJR DE)~~ R~~ SOTÃO 

Chefe do nete Civil 

I 

P ORTA R I A ND l03IOS·GADI 

O CHEFE DO GABINETE CML, no uso da focu!dadc 
de delcgaçao, que l~i conferido pelo Inciso 11, do art. 123, da 
COnstn~ Est.ldu.JI, n• 066'1, de 08.0·1.02 e tendo em viSta o teor 
do Ofício n• 69512005 .GP, de 14.12 05, 

RESO LV~: 

Designar o U!Mdor NlLTON PEREIRA 
VASCONCELOS, Técnico ludicilrio, lotado no TJAP, paro compor a 
Equipe de Apoio do PfOCCSSO l1dtatóno n.a modalidade de Pregão no 
00112006-GABI. 

CHEFIA DO GABINETE CIVIL, em Mac.a~·AP, 21 de dezembro de 
2C05. 

ARnJ~ DE~ ~SOTÃO 
Chefe do Gabtle~~ivil 

Polícia Técnico-Científica 
Eliete Nascimento Borges 

PORTARIA 
N. 31412005/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
7ÉCNICO-CIENTiFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 024412005-
DC/POLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1°. DESIGNAR, o deslocamento dos 

servidores, LENILDO RODRIGUES BARBOSA, Chefe 
da Unidade de Contrato e Convênios, e SILVANA 
SIQUEIRA BARBOSA, Secretaria Executiva, que 
viajarão de Macapá, sede de suas atividades, até o 
Município de Laranjal do Jari. no período de 12 à 
15112/2005, com objetivo de Implantação do Conselho 
Comunitário de Segurançil. 

contrário. 
Art. 2• Revogam-se as disposições em 

Maca pá-

ELIETE N 

Di~ 
t 

PORTARIA 
N. 315/l0051POL!TEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO-CIENTfFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0006 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 157/2005-
GA T AG/POLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1•. HOMOLOGAR, o deslocamento 

do servidor, EDSON MADUREIRA RODRIGUES, 
Agente de Vigilância, que viajou de Macapâ, sede de 
suas atividades, até o Municipio de Porto Grande, no dia 
02112/2005, conduzindo Peritos para realizar Perícias 
em Local de Danos e Arrombamento. 

Art. 2" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 316/2005/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO-CiENTÍFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 do 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 159/2005· 
GA TAGIPOLITEC. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

' RESOLVE. 
Art. 1°. HOMOLOGAR, o deslocamento 

do, servidor,JOSE RIBAMAR DA SILVA PIRES, Agente 
Policia, que viajou de Macapâ, sede de suas atividades, 
até o Município de Oiapoque, no periodo de 02 à 
04112105, conduzindo equipe do Departamento de 
Criminall stica para realizarem Pericia em um veiculo. 

Art. 2" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

I 11 

PORTARIA 
N. 31712005/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO-CIENTÍFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0006 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 160/2005-
GATAG/POLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1•. HOMOLOGAR, o deslocamento 

do servidor, JOSE RIBAMAR DA SILVA PIRES. Agente 
de Policia, que viajou de Macapa, sede de suas 
atividades. até o Município de Calçoene, nos dias 23 e 
24111/2005, conduzindo Peritos para realizar Perícias 
em Local de Morte Violenta. 

contrário. 
Art. 2" Revogam-se as disposições em 

I 

PORTARIA 
N. 3 18/20051POL!TEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÊCNICO-CIENTfFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 161/2005-
GATAG/POLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1•. HOMOLOGAR, o deslocamenlo 

do servidor, JOSE RIBAMAR DA SILVA PIRES. Agenle 
de Policia, que viajou de Macapâ, sede de suas 
atividades. até o Municlpio de Serra do Navio, nos dias 
18 e 19111/2005, conduzindo Peritos para realizarem 
Perícias. 

Art. 2" Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PORTAR!.\ 
N. 3t9/l005/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNiCO-CIENTÍFICA, usando das atrlbulçõos que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Momo n• 16212005-
GATAG/POLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1°. HOMOLOGAR, o deslocamento 

do servidor, EDSON JOSE DE CASTRO MENDES, 
artlfice de Mecánica, que viajou de Macapa, sede de 
suas alividades, até o Município de Porto Grande. no dia 
06/1212005, conduzindo Peritos para realizarem Perícia 
em Local de Morte Violenta. 

Art. 2• Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO-CIENTÍFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 163/2005-
GATAG/POLITEC. 

RESOLVE. 
A rt. 1°. HOMOLOGAR. o deslocam ento 

do servidor, EDSON JOSE DE CASTRO MENDES, 
artlfice de Mecânica, que viajou de Macapé. sede de 
suas atividades, até o Município de Serra do Navio, no 
dia 25/0912005, conduzindo Diretora da POLITEC, para 
uma inauguração. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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PORTARIA 
N. 3211200SIPOLITEC. 

. A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO-CIENTfFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 166/2005-
GAB/POLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1•. DESIGNAR, o deslocamento dos 

servidores, AFONSO ALEXANDRE NEVES 
BARBOSA, Chefe de Gabinete, ANGELO ALFREDO 
NEVES BARBOSA, Auxiliar de Perito no cargo de 
SecrelarioiDC, e JOSE MARIA DA COSTA LIMA 
Motorista Oficial, que viajarão de Macapa, sede de sua~ 
at1v!dades, alé o Municlpio de Laranjal do Jari, no 
penedo . de 12 a 1511212005, com objetivo de 
supe_rvos1onar a construçao da sala de necropsia na 
seCCional do referido munidpio e transportar a mobilia 
do Departamento de Medicina Legal. 

Art. 2° Rovogam-se as disposições em 
contrário. 

' 'PoRTARIA 
N. 3l2/20051POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÊCNIC.O-CIENTfFICA, usando das atribuiçõos que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Mamo n• 156/2005-
GABIPOLITEC. 

RESOLVE. 
Art. 1°. DESIGNAR, o deslocamento da 

servidora, ELIETE NASCIMENTO BORGES, Diretora 
Presidente desta POLITEC, que viajara de Macapâ, 
sede de suas atividades, até o Municlpio de Laranjal do 
Jari, no período de 12 à 15/12/2005 25, com objelivo de 
participar de lmplantaçao do Conselho de Segurança 
Comunitária. 

Art. 2• Revogam-se as dlsposlçõas em 
contrário. 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONV~NIOS 

C.ONTRATO N" UI~/21~1~-POLITI::C 
Cot-TT'RATO Qt:E El·.-rRE SI C"El.EDRriM A 

POJ.ic-1,1 TITNJCO - C"JENTii'IC" A 1.)0 A.~PA E A 

F"\IP!llis-1 L) llR. SOl'&\ - ,!F., P-IR.I OS fi)JS 
:-!ELE DECLAR.WOS. 

.\ rorlr.JA Tt.rrm·o - nr.NT!FrrA oo AMAPÁ, 
C~J n• H.!JJ3.41SOtOOO J-46, ~>om cr.dt: M Rnt.l DR-1 56 km Ol, 8r4irro 
SOO l.â:wrt'l, em P...lACA?Ã·Ap. tlor~\.'ltrllc ü.:ncmlru.W 
CONTRATANTE, n""tc: "to rqnc:dalhttlo por :.ua Dirc.tot'3- Pn:.úth:nh: 
Dr.' ELIETE N.\SCI~IENTO llORGt:S. portadcr• <b C.l. n' OOJ1 ;;. 
AP ~.: UJ CJ'lF n"' 22S 9Y.l. J 2::! ·72. c ot Emp-no D.B.R. S0li7.A - MF.. 
{l.inl. lnJOnll.ilic.a). ro~n ..cdc ã Ruu· T.colpnlú."l Mw:lwdo, 1-'6J - Bttitro 
Ccntrul. Mn~:np.i, ~:opibl do r\m.1pJ, C'EP 6S~Ili5-l60, Fon~:F~ . (l.l!J6) 
225-2000. lntl.:flbt no Cl\l1J n• UJ .Sl K Y24.!0001 ·72 ... lnwri~5o Es~dual 
n" 0.3 .tl.21.7!JO._;, Jotavi11\tc c.ll::nomindda CONTRATADA, n~:&tc Ut('l 

1\:p:'\:io...utat..l:.i por seu pr04.:unn1or l::~J .al, St·. ALFREl>O ALMEtllA 
CONCEIÇÃO. br1uih:iro, :~ohc:ito, rc'itlc r.h: t: domi~líad.n 'tt Ru~: S.to 
Puulo N~ 271. hairrl\ Pll~o;O\'lll, nc~tlt ~idotJc &:. Mau:npd. Fon~:: (0%) 
9115-Sl'!J<J, port.1dN (~I C. I n" llllJ !jt<.SEGl:P-AP t: d1> C'Pt" n~ 

20!1. 72!-1.112-00. titlut~tu o pr..:~..:ntl.: butruun:n!D C'ontr.1tu:1l mtdlantc :111 

~;L\u~iul:a~ c t.:OnliÍifÕCS wcguinll).; ' 

Fl'?IUAMENTO LEGAL: 
Lei romplcmcn(.jf ~~~li) I, dc04 de maiod.: !OOU; 

Lti n• 4.J.20, de I i ele m~o d.c 1911-$; 
Lei n" ~.666, d.c 21 dcjunho ti:: J993, rem rtdJoiJo c.b Lh1 n' 
9.6~XNX; 
JU1tili~:.~~tévr4 n"O:ccl2tlOS.C['IL:l!OLITEC. 
.\Ut c.l~: Jul~;amo.ltO. homolot;•W gn 29:J 1!200S; 
Pr~c.Uo A~nini~lr.tti"·o n" 9.000.4~012005 

CLi.l!~ta,\ rRIMF.IRA -llO OI!Jf.TO' 
o pt'C'(:Illc routruln tcnl fiO'I' nhjc:to 11 aquis i,ao de: 

~quJpunt\'nlos t.l~ ln(ul'llJilt itu paJ'll a.t\"m]rr llS rwc~idodc:t do 
p:ll'-1"" t nnulócltl) tlll P'OlJTJ: C nl) 1'u.r c:on.nmc- g ' "'(n•mQJI-rn ('.lo 
1h· s-< u' :fljtn:ll!U. c~j ll.t lnf~MTiul.,:~s ton.slDin no arw~o I d~sh: 

c.IL~-Wm~ntu..lr~n~ tJI c 04. 

CLi.l!Sl'l,\ SL'\TA- llO PREÇO' 
V.:IA ,,quis1~lo \lo objeto c.l~h:: Contrato, o 

CO~ TI!,\ T ANT.It p•g.r• w CONTRA TAUA o v•lor tobl de RS 
1~.02~.00 (S~,;b,-n~ c Oito Mil c \'intt. c Oito R~aiJ), ji. incluitlts todos 
o.; imp~tot. lâXo' ~ Jic:tcs, ban como qu.ltiqutt OUtr'"dS ~~~,: 
&;~"lrn:nla dJ. ptn:dltc .::Mtr~ylt\. 

Cl..Ál'Sl 'L\ SÉn\IA - UA IJOTAÇ,\0 ORÇA:\o!E:\TÁRIA: 
.-\S \l:::.lKhl• ~em o1 .:(c~u~o do C0:1tralo ~4-o :i 1,;0nlo1 elo 

Or-ç.uncnto viga'ltc do CONTRATANTE. Foatc. 001. ,ob o. Prncrllrl.u 
t1:: Trah.Jlhõ'W 1-t.l..!l.IUlt;l I n7 Mnc.l~:.n\i7..uljoi1n c..ltu F..qui l\lilrn~tn.a dn 
FOI.ITF.f'. 14.11!. IJUCi l . l 20l'l (Mrdcrui7JJ\j'ÜO da Intm-c.-;wwr.. W 

POLITEl'. Elancnto W: 0C11teill 44.!HU2 - Et\ulp.~~.tn.:nto& ~: MM1.:rütl 
r.:ml~lncnl~,;. 

C: I.Át1S1.'l .. \ NO:\' A - IM \'TG~~Cf,\: 
, \ viuêrH.;tt do 1lt~:~t"nb: l"catntto liwa ;H!:.Itrltil Jt o prtt1:0 de 

gM~tntill tlo~ Equii}IUih:ntOd fotn ccide» I'" L' CONTRA T t\.l.M, que t~~.::rA 
Uc 1.2(dozt:l wL:otu, 1l ~onlN do rtccbim~o.1\to akti.niti\10 c.106 WC'DlOf. 

r~\-Ap.. 29 t.l .-: no'\'ctnbt•o l.lt20~ 



Macapá, 23.12.2005 

,S_orpo de Bombeiros 
c'ei. José Furtado de Souza Junior 

~lltlUielm.ILioMor ~'* Otnl: 
Pr.lende a ,.,... lnsUtlllçlo: Corpo da Bombelroa 

Mllltw do ~ do Amapl ..CIIMAP, paclu• com 1 
empreM 11 & 111 IIEDICAL L TOA. CNPJ n" OUOt.teGIOOOI· 
41. Mndo - obf-lo: Aqulelçlo da lllaWWe ele 
AlenclmaniD ~plleolar. com funcl- no att. u, 
lrld.o IV. IMI.Ait.IWU 1 ~~com • 
MgU/nllu~: 

1. O CIIMAP par 1otçe de dlepoelçlo Conati1udonal 
18111 - 8HiulçOea. -- outr•: o deMmpenllo da 
a!Mdedea de lllencfirTMtnto m6dlc() p~lat. com 
compel6nc:ie da eçlo em lodo o Eatedo do Am~. Hndo. 
poNinlo, lmpreednd!vel a .. IÇio .. maleriela a 
aqu;pamanloe ~ u ,_... ambultndu (auto aupor1e 
bhlco e avançedo) a proleçlo ele no.- IOCOI'riltaa, 
gll!'lntlndo, .. m. ~ iltegral - noaeoa bombelroa 
m&tii'M •-~ clie.-. 

2. Com a lmplar-Uçto do now modelo de gast1o do 
Colpo de Bombelroa Militar do Amapt (l.el Ett.dual n.• 0001, 
da OI da )llho da 2005), ~ ~ a e!1wçAo doa 
Mnllçca de Allndlmatrlo M6dlco ~~ em tDdaa .. 
Companft.a lndapandeniM doa ~ Opai'Kionala de 
Caplel • do lrúlior, hou.,. uma ,_. l'lldapCaçlo d .. 
melodologiM da trebalho • CXlftlequenll aumanlo 111 damlnda 
de malefllll • aqu4polmen6oa para .... .,.. e.paclllca, Hndo 
dewrdo Eat.do 1j8111ntlr o mlnlmo --"'o !*a 1 ~ 
deaM Mil/Iço. A no.u Cenlr1ll de 01*1\)0aa (COBOMJ 11m 
l'llgt.tnldo aumento do núm.10 de ecideniM a da vtol6nc:Ja 
Llbena em ,.,... ~ 1 no l<llatlor, • levando em 
conaldetaçio 1 lniUIIclenla lllrUiuraçAo da reda uaillenc:lal 
m~ falotM que ttm contri>uldo dec:ioNwnanla .,.,. a 
~lgll doa eeMçot de llllncllmento da Urg6nda • 
Emetglndl do Eat.do. aJIICIUdo paio CSI.IAP. 

1 O CBMAP, ........ de- Com1u1o P~ 
da Lldtlçlo lençou Pfi)CeiiO lcltalóóo r.gular, que da\'ldo 1 
ptOblem.ta de ~ l6cnlca, r.omen1e delec:lado no 
momento ele lbl111n da• doc:umeniiQOas, foi ~ 
rwogldo. Coualc~~M•Ido 1 pal1j)tdiVI de lllnnlno do lllllf'Cido 
financeiro de 2006, cem pmta~o de ancenwnento de 
empenhamento de despatll Pll'll o Inicio do mta de 
dezembro • • falll dlt- mlllrialo 1111 no.taa Wlldld• 
ope<Kiotllla • c:onaidefwldo ainda o lapeo """'parei Pll'll • 

COIIICIIÇAo de um n<M> proceuo lidlatOIIo r.a•. ,.. 
~ da .. tomar ll'ldídla -gi11Ciaie !*a • 
oonl/al8çlo doa _."* objeto dMà cliapenu. 1116 • 
oonclualo da IICIYO proce&IO lcftalóóo ...-. 

4. Juallflc8 .... anllo, a ota,._ dl ~ dl 
lomta ~ com ldjudle8Çio dir.lll t 11 & 111 
MEDICAI. L TOA. par 11 hlllr da rnaWialimpreedndlvel para 
a conaecuçAo da ,_... atMdlclee, • - • Nle<ldl emp~e~~~ 
do 1111110 competlvel com o abjolo, Mllllazendo a conwnitncll 
• capac:idade de alllndimanto d• - necaaaldadat, e 
aatando o preço de ICOI'ISo com o mlltado local 

I. Sugeltrnaa, 111110. a CIOiltnlllçto chia par 
OI$PfNSA DE UCITAçAO, 1101 ..,.,_ do Mt U, 1ná1o 
TV, dit Lei Federe/ n. • 8.NW3 a dlnç~ ,_..~o.a, 

Pelo eopoelo, pn Nllvaguanjar OI lnlereu.. da 
Admlnielrlçlo • detnOillll'ada a ~ lnciclenta deata eçAo, 
ltlbmelemoa a ~ julll!lcallve • auperior IIIQCieçAo e 
dallballçlo de Voaaa e.-itncll, 10 maamo """'po em ~ 
~ IIIUI ~na lm~ Ofk:l.l do~ do 
ÁIN"', pa,. que .. cumpra o ~ no w1lgo 28. de lei de 
l.lel1a90e• • Conlt1oloe em ~~. condlçjlo da ·~ dllta 
ato, 

MaeapMP, 011 da~ da 2005. 

Naldl v~-2- Ten 11&.1 
~~-CPIX&UAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~a.nhor~Geral: 

P1111enda laia lnatiluiçlo: Corpo da Bombelroa 
Militar do blaldo elo Ali!• ~. OOIIIr* a amp~e~~~ 
Fonl Motor eomp.n, ._. Uda., CW'J n" 
03.470.72710001·20 cem lln!IIMiliO no 11t. :14, Inc. v, ele 
1.11 Fadarei n. • a.eesm elllllnç6al poa1arioree, lindo em 
viala a diapanae da lcllaçlo, com • ~ conaidafl90aa 

t. A Com..ao P-de Uc:ft8çlo do CSMAP. 
readz.ou prouaao llcllal6rio regular, na moclaldada COHI/ITI!, 
10b o n' 11/200IICI'UCIIMAP, onde fcnm OOIWidlldla 11 
principajt ,...ndecloraa do 1111110. queoe te ,18m· FIRIIA 01. 
AIITOMOTO- AIITOIIÕYEIS I! MOTOS DO AM»Á L '!'nA. 
CNPJ 11" OI.QU3810001.-o, FIRMA OZ. eeT1W. 
\IEicuLoa L '11lA • CHPJ 11" JUIZ.1711D00t..zt a fiRMA OS. 
IIIOIIUI VEicuLO. LlnA CHPJ 11" OUOO.J0110001-47. 
Obje!Mndo dar condiç6M de lgu.ldeda I OWII ....... que 
upknm o ollje1o ào ~ CGIIIIIIe, • Comiaalo publicou o 
r.1eo conlendo •• lnlonnaç6ee aobtl o Com'- • lndoelo 
ele *"' ,_ 1116oioe Olldala do blaldo do AINop6 da n" 
:wt. ele 10 • IQOÂI ele ... n" Jlll, da 11 • agoôl 
da 200&, rupecUYamenta, bem como o dlaponjblllz.ou no 
quad10 de evt.o da IIOMI lnatttuiÇ.Io, entretanto foj ob6clo, 
Plll'll 1111 llciiiÇto. o aevu~n~a 1Milllldo: •ucrrAÇAo 
DUI!IIITA", confOmle documenlaç:lo •-· o ~ demonatrl 
dllín"'- doa convidldot; .mr.lllnlo • lmi)I'Mdndlwt • 
equltiÇio do objlto Pll'll a conaacuçlo da compattncla 
COtWIJiucional da no.M tr.tituiçlo. 

2. O Corpo de 8ombalraa....., do Eatldo do Amept, 
de'tldo • - OOIIIPII6naa conalltucionll, neceu1t11 ldquWtr 2 
(doia) \'llculoe. z- Km. Plfll o ~ du miMOae 
lllnlnfllaa DnfDr1ade~ Tknlcoa- OSTICBUAP, te .. 
oomo: Vlaloriu T 6c:nlcel, "-<!eiM T 6c:nlcea. l..aldoe. 
Pa-. enn outrae 111Mdad11 de P~. A n1o 
aqoi!Nçto lmadlall poderia CIOIIIpi'Oinale o planejellliOio de 
""'-'çlo Contra '"'*"'lo I Pinico p..Wto Plfll -
UICUIIdo por 1111 Oirelonoo, o que rwnaun. rtaco pat11 a 
MgiQIIÇII da popullçlo 

J. JUII!flca• • IICOIM dO tomecador par 
dt~par~~ w1cuto1 com ·~ t6cnlcaa 
IIII«MAS, confomla -.o A da Noll de ProvWo rf' 
OtWZOOI, ldaquld• pn o amprego 1'181 etMdldaa da 
Clrelattl de Sai1Yçoe T ~ - OSTICSaW', e COIIIIclentndo 
QUI o 1"90 eeti da -.so com o prllicldo no meocldo local. 

COIIfolma propotl8 -

Pelo upoeto, P1111 ~ 01 ..,_ da 
~. clemoMnde. ~ lncíde'* daetl açto. 
tubmellmoa • PM8I1te i<.-tillcalivl a eupenor apraciaçla e 
elellbereçAo da Voaaa EJcel6ncla, ao m..mo tempo em ~ 
eollc:IWmoa • IIUI publceçlo na lmPf*IM Oficiei do Eatldo do 
AmaP'. Pll'll ~ 11 CUI'IIpiW o dàpoato no llltigo ze. da Lei 
da Uelllç6ae • Conhlaa - 'rigor, condiÇio da elic:*:ill 
d•taato. 

~AP. 011 da dazlmbro da 2005 

ComiMIO ,.,_,.,...ele UciWçlo 

Homol go: 

Pâg. 11 

~larltlor~Ganl; 

P,.landa •11 lllltitul;io: COIPO de Bombeiroa Millar 
do E&llldo do Amlp6 -CBI.IAP, conlrlll.- 1 empresa JOSIÕ 
SANT'AHA A. PONTES. C.OJ n" 03.1140 011010001·28 cem 
fll~lo no M. J4, Inc. fV, de Lei Fadenll n.• UMIIS a 
lltai'IIÇOII poallliofw, lendo em -.11ta • dltp~n~~ de 
licilaçlo. com • aagutnlll ~: 

1. O catAAP. par ~ da cllapoalçlo ~. 
"""' como eb1buiç6et: o daMmpanho de eiMdldaa da 
comball t lno6ndice, IMce • ~. açOal de dafua 
c:MI. Nndfmenlo m6d'ICO ~. par1ciu I \'lnol1a 
16cnlcaa. e outrM, com cem~ da eçAo em lodo o 
E alado do AmaP', Hndo. porlanlo, ~a~ 
da combutllvel autornollvo, Upo óleo oiuel. 1*1 u nou11 ,..til,.. opaqcionlll • ldnllnlatnlllvlt. o•rindo. 11111m. 
reapoala r6pida • imediata .. no.lll açOal 

2. A Comlatlo P~ de~ do CBMAP, 
I'MIIz.ou prooaaao llcbtôrio regular, na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, IOb o n" 0212005/CPL./CBUAP, ob;eiNindo e 
aqulalçlo da combuaiNool- priÇI de Santana. Em ~ 
- lnc:iloe 11 • 111 do M 2.1 de lal e.eee, de 21 de fUnho • 
1893 • ao lnclao I doM 1• da lei n' 818. da 27 de abril de 
2004 .• Comla&IO publcou o ...... c:orrWido .. WonnaçOes 
ao1>rt a Tomada de Preç:oa no Oi6rio Oficial do ENdo dO 
Amlp6 da n" 3800, de 08 da lllllmbro da 2005, ~ Jomal 
d!Mio de grande c:ln:ulaçlo, 111 lnllmet. bem como o 
diapanlbllzou no quadro de a'tfto da 110111 !nttilulçlo; 
etllrllanlo foi Obtido pn Mà licilaçlo o MgUinle raaullado; 
•ucrrAçAo OE.SERTA". contonna documenlaçlo COilltante 
dO prooauo ldmlnlatnltNo da n" 13.000..42<412005/CBUAP. o 
que damonetnl total cleelr1'*- dll empr.MI em ~ 
combuetMI, no. lennoa • condlçOal lldgidll pala 
Admkllallaçto, ec>aitlndo _ .. PIG&"""*' lmadialo, ap6e 
a enlreg~~ do P/Odulo. Por ~ -· • Comlaalo lentoU 
obW propoata ele algiMn forneoador (poalo -.dador) de 
combuettvelllllon'IOINo na preçe de Sancana. .,.,...,.. em IDdaa 
u lani&WN nlo coneogulu conntar nenhl.ma ...,...., 
obllndo frlceMo em todM " eun açoaa. Portanto. • única 
..a ~ reata • Admlnlalreçto dO CBI.IAP • a COI1hllaÇio 

chie, de forma -~ patl • oompta dot 
aqulpetnanloa •• conetruçlo do ret.rldo poato. 

1. O lncleo 111 do I 1" do M 15 r.comendl que, ,_ 
oompqa, ._. obllnltr u COfldlçOaa de fiUII'dl a 
llmatanamanto ~ nlo pannltam a dal8riarlzaçlo do 
material. 

4. Com locll pat1 arm...,.mtnlO, o CBMAP podar6 
adquirir combuatMII dlreCimente dM DISTRIBUIDORAS. o 
quo rea<JIIarA em COIIIIda""" -~~ pna .Mmlnltll'llçlo. 

I. ~. _,tio, I cllspenae da llcAaçto. da lomla 
amlflleiiCial, com ldjudicaçlo dAli t amp.a JOSIÕ 
SANTANA A. PONTES. par u tn1W de aeMçoa 
lmptaacindtwla Pltl 1 conMCUÇio de 1101111 aiMdldat, e ~ar 
• l1lfutlda III\IIIMI do ramo compattyal cem o ol>jalo, 
III1Wamndo. ~. cepeddada de·~ dal 
,_... nac:eaaldad• e eet.ndo o 1"90 de econ1o com o 
mareldo loctl 

•. lugeri.-. ~ ciNia por ......... da 
tldtlçlo, ,_ ...,_ do Art. :w. lndto rv da Lell'adanl n> 
l.tM/13. ~ poatlrtorae. 

Pelo upoato, pn ulvlguarda- c» ....,_ da 
Admlnltnçlo • damonllrada a~ i1cidenla dedt açto. tlb-. _.... ~.-""' ~. 
dallbti'IIÇio de Voaea Elc:eltnae. to rnaamo tempo em que 
aollc:ilarnoe a IIUI ~ na .....,.. Olcilll do Estado do 
~PII'II-M~O~~~zt.dat.el 
da LletmçGaa e Conntoe em vigor, condlçlo da ~ 
~alo. 



Macapá, 23.12.2005 

t
ne!dQ!b!!ldad& de L~~--- .. _ 
~000.00 (conto e dezenoYO · 
__ ) ___ _ 

~l)dWa~: 

Protende 11 nossa lnlllllulçAo: Corp<> de BombGiroa 
M1111m' do &tado do Amllp;\ ...CBMAP, pactuar com o 
ompré88 ORTOPAATICA - lndLIStr!Q e Comán:lo Ud&, 
ClfPJ rf' 41.1'8.03710001-M. tondo como objot.o: Aquffllçao 
de EqulpamoRioo o 8CGG86rlM pcll'l a anbul!nclas do 
CBMAP, com fundamento no art. U, l(lcbo N. da /.d 
s.ae&W • ~ ~ oom aa aegulntaa 
concldoraç6es: 

1. O CBMAP por força do d!;poalç4o Constltllclonal 
tem como atrlbu!ç&la, C>lllre outra•: o cleaempanho de 
alfvldadea de atendimento médico ~pHalar, oom 
compet6ncla de eç110 em todo o Eetado do Amapá, sendo, 
por!Alnto, lmp!Oscindlvel o aqlMiçao de materlals e 
equipllmentos 1)4nl a. n016M ambufàndaa (auto tuporte 
bó111co e avançado) o proteçlo do 1106- socorrletas, 
gllllll'dlndo, eaaim, protoçêo irúgral aoa noaaoa bombeiros 
mllftllrliG • aoa nosaos clientaa. 

·z. Com a lmpfantaçao do ntl1/0 medeio do geatllo do 
Co!po d• Bombeiros Ml!IUtr do-Amepé (Lei e.tadwd n.• 0901, 
do 01 de Julho de 2005), quo po$Sibllltou a atlveçAo doa 
II8IVIçoa de Alondimenlo Módico Pr&-Hoapllalar em todaa as 
Companhle !nd~ do4l Coolandoa Operacionais do 
CçHal g do lntar1or, houve uma now roadepleç!lo dat 
me~ do trabalho o C01118QII&Iltll fll/mOI1IQ na demanda 
de matarlala o equipamentos PCtll -a 6roe ospec/tlca, sondo 
dever do Eatldo g&n~ntir o mlnlmO nooesdrio paru 1 OJCBC:UçGo 
cleaae &ervlço. A nosaa Central de Oper&ÇOea (COBOM) tem 
reglalnldo aumonto do número d!t acldontaa • da ~ 
urbena em rmtia "'Ctp~tat e no lnlarior, e levondo om 
consldanJ910 a fnautlclants ostruturaçlo da rode Aaalslenclof 
munlcfpal, foton1a que têm conlr1b!Jido decJilvamente para a 
aobrecarga dos l8l\'lçol do alsndlmonto da Urgência o 
Emaro6ncia do Ealado, eJtOCU1ado pelo CSMAP. 

3, O DECRETO r(' 5161, do 05 de dezembro d!t 2005. 
publicado no OIArio Oflclol do Eallldo ~ 3855, de 06 do 
d8zembro de 2005, quo dl$pOe DObnl o encorramonto do 
exerclc:io linanceiro oo 2005, lixando o:s prazoa o a 118tem6Hca 
para a efativaçto dot pocodtmonroa tdmlnlatrlltivos de ordem 
orçomenl4t1a, finantlllro o contébH, bem como auae ações 
corTohrlas, • e falta deaaaa EqulpamentoB n113 noa84G 
ombul4ru:loa Ull}ll 11 nucotsldoda de ae tomar modldao 
em~ p:sra a contrataçllo dos mate!lals objeto de8ta 
diapenaa, por 1111 tmtar da lnvlabílldede da elotlVa~ do um 
falto l'cltalório C<lm sua forma regular, em docon"êncla da falta 
de pi'BZ05 necauárioa par'll que se cumpra o que vem 
ostabelecor a Lof 8.6G8193, e por estarmos vlvenclando o que 
vem dispor o-Oocre1o ~ 5161, da 05 d!t dez&mbro de 2005, 
conforme IICJmo dlspooto. 

4. Juati11ca-oe a Dlspen&a dQ Uc/Dçllo, do fonna 
ernorpMCIM, com &djudlcaçêo direta A ORTOPRÁTlCA -
tnduslriA o Com6rçlo Ltda., por 88 tmtar de m o1o<lal 
lmpreaclndfvel para a C<lnaecuçao de nooaas atJvldader;, e aar 
a roferida empreaa do rumo oompatlvel com o objoto, 
aatisfazsndo a con_,lência o capAcldode do atendimento das 
noaaas nec:easidlldes, o estando o preço de acordo com o 
mercado focal. 

5. Sugerimos, antlo, a conl!ataçAo direta por 
DISPENSA DE UCITAçAO, 1106 fMnOI do art. 24, lncllto 
N. diJ lAI Fedofrl/ n. • 8. 55~ a alteniç6u posfuriorea. 

Polo exposto, para aalvaguardar ~ lnterea111111 da 
Admlnistruçêo o demonstrada a hlpótase ineidonte desta ação, 
aubmatemoa a preaento juattncatlVa li auparior a~Çllo o 
d!tliberaçAo de Voass E.u:elêncla, ao moamo tempo em que 
aolicitamoa a sua publicação no 1m prenso Oflclol do Estado do 
Amap.l!, paro que 88 cumpra o disposto no artigo 26. d!' Lei da 
LtcltaçOea e Contratos em ~, condiçllo de efic6aa dos te 
alo. 

Macepá-AP, 12 do d!tzambro de 2005. 

Naldt V~•- 2" Ten BIA 
Pres~CPUCBMAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pretendo &ata lnatituiçao: Corpo do Bolnbslro3 IAIII!ar 
do Ea!Qdo do Amopá ...CBMAP, cootrlltar o empreM DAli! -
Distribuidora AutomotlYII Mscapá. CHPJ ~ 06.118.1'0810001· 
28 com fundomonto no Art. ~. Inc. IV, da Lei Federal n. • 
8.866103 o l!&n:çb ~. 1ando em ~o difspenaa 
do llef1Açeo, com 4S uegulntes con&ld~: 

1. O CBMAP, por força de dlspoalçao ConGUtucloolll, 
tem oomo alrlbulçON: o desempenho d!t ntMdadoo de 
combato " lnc6ndlo8, buaca • Clalvamento, eçOes d!t do1aaa 
c:MI, atendimento m6dlco pré-IIOGpllalar, perlcias e Yifllolica 
~~. o otrtraa, com competência <13 oçao om todo o 
ElrtAdo do Af1lOP4, 11011do, portamo, tmprasclndlvel o oquleiç§o 
do comlxlatlvel automollvo, tipo óleo diesel. Plll'll as noaaaa 
v!aturaa operaclonall • Ddmlnll11allwt, garanUn<lo, asalrn, 
R>$poata nlpklll e fmodlata ao ll06&aa ~-

2. A Comlsafto Poonanento d!t Ucltaç6o elo CBMAP, 
realizou ~no llcltatól1o regulor, na modLIHdlldo TOMADA 
OE PREÇOS, ;ob o ~ 0212005/CPL/CBMAP, ob)ellvando e 
aqulelçllo do combua11vel- praça do Sent&na. Em oboeMncla 
aoa lnclaos 11 e 111 do Art. 21 de l.tl 8.666, ôo 21 do junho da 
1m o "" Inciso 1 do Art. 1• da lel ~ 818, de v do Abril de 
2004, a Comlasllo publicou o IMao conlenclo as tnfonn&ÇOo$ 
aobro a Tomada de Pf'IIÇOO no Darto OfiCial do Eotado do 
AmDP' do n• 3600, de 09 do Jetembro de 2005, om Jornal 
dlárto do grande clrculaçAo, na lntsma~ bem como o 
di:lponlblllzou no quadro de aviso de noa.aa IN!i1ulçiio; 
entretanto foi obUdo para esta llcllaç4o o tegutnta f81Uftedo: 
"UCJTAÇAo DESERTA", conforme dOCIImorrtaçllo coostanle 
do prooeaso &dmlnlstreliYO do n• 13.000.42412005/CBMAP, o 
quo domonatrll total dealnteres&e das emprasaa om fornecer 
oombuetfwl, noa term~ e condtçOes exlgldaa pflle 
Admlnlal!açllo, e<:el1ando llOITionta paj}Qrllento lmodlato, após 
a ontrega do produto. Pot dlwroeG vezes, a Comlullo l6nlou 
ob!M propoeta do algum fomeoodor (poato rowndedor) de 
oombu111vel Automot!vo na p~ de Santana, porém em toda• 
os ltn14tlvu nAo conaegulu contratar IW1huma empresa, 
obtendo fracusao em todas aa auas aç&.r.s. Pottanlo. a únk:a 
o.1a que reets ~ AdmlniWaçGo do CBMAP • 1 contrataçao 
direta, de fonna amergenclal, para a compta dos 
oqulpAmontoo 111 conslluçio do merldo ~-

l>.GJruil'.J!Ii:J'Q,nHJeJ 1,dA.Ql,da;~2005.>. 

publicado no Dlárto Oflclal do Estado n• 3655, do 05 de 
d!tzambro de 2005, que dlapOe aobre o encem~mento do 
oxerclc:lo financeiro de 2005. fixando os prazos o a aist&mátlca 
1)4ro a ofetivaçlio doa pocedimentoe administrativos d!t onlem 
orçamentMa, flnuncolre a conU!bU, bem como suas cçOes 
corretstao, e a falta deaset EqulpAmentoa nas nossn& 
ambu16ncla& urge a nOC$$sidllde do ae tomar medidas 
emergenciais para a contratação dos materiais objeto desta 
dlepensa, por te tratar da Inviabilidade da afativoçao do um 
!oito llcitatOrio com oua forma regular, em dooorrênclll da falta 
do pmzoa noco&S<lrtoa paro que ae cumpra o que vem 
eatabelocer a lei 8.886193, o por estarmos \'ivonclando o que 
vom dispor o Decreto n• 5181 , do 05 de daumbro do 2005, 
conforme acll!lll dlspGato. 

4. O lncioo 111 do § .,. doM. 15 rocomanda quo, nas 
c:ompru, deve-se obeelvar oa oondiçOes do guarda a 
armazenamento que nao poonltam a da1erlorizaçao do 
material. 

5. Com local pata armazenamento, o CBMAP podonl 
adquirir combustlvof diretamente dos DISTRIBUIDORAS, o 
quo rasultanl em conalderával economia pa111 a Admlnlstraçao. 

8. J~ttfica«t, entao, a dlaponsa de llcllaçâO, do forma 
emergeriCial, com tdjudtcaçao direta 11 omproaa DAM -
Ob1ribuldon1 Au1omollva IAacapá, pOl se l!alat de materiais 
lmpresclndlvais 1)4ra o conaecuçAo do nosaaa otMdades, e aer 
a ret'orlda amproea do ramo compatlvel com o objeto, 
utiofozondo a convenléncJa e capacldado do atendimento das 
nooaaa noceosldAdes o e.blndo o pril9) de acordo com o 
mercado local. 

7. Sugerimos a contrataç4o dirola por dispensa do 
licitaç4o, nos 1ermoa do Art. 2-4, lnelao IV da Lol Fedem! n• 
8.6G8193 e a~e~s posteriom. 

Pelo -to, pan1 talvaguardar os lnterasaes da 
Admlnlatmção e demonstrada • hipótese lncldooto ®ata eçl!o, 
submetemos a pmenlt justificativa a superior apreclaçAo o 
delibomç4o da Vossa E,.,.,lêncla, oo m95mo tompo em que 
solicita moa a aua publlcaçAo na Imprensa Oficial do Eotodo do 
Amopá, paro que ae cumpra o dls~to no artJgo 26, da Lei da 
Ueiaçl!ea e Contratoa em vigor, condiçllo de ariCAcla desto 
ato. 

Macspá-AP, 12 d!t dezembro de 2005. 

NDidiQ Coa to- 2" Ton BM 
_!~ldente d' ~.ao Pesmanen!e da Liclt.oçAo 

Policia Militar 
?!!!!!"lllE! --

Cel. Lindemberg Abel do Nascimento 

P O R T A R I A N .• 440 /2005 - DP 

O COMANDAN"re GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO MIAPÁ. 
no uso das atributções que lhe sao ccnf~riôa~ pelo Oecteto 
Governamental n• 3416, de 2J Cc dc7Cmbro oe 2004. C/c C\ Oocrr.:IO n" 
6861. de 17 ~1.02. 

R E S O L V E: 

Nomear o CIIJ' QOPMC DAVID DA PENHA ASSUNÇÃO, para 
ros.porl(!cr pela func;ào gralif~eada de Chefe da Ajud;incia Get<JI d~ 
PMAP (-45% do CDS·S), no perlOOO de 26 Maia 05 Jun 200~ 

PORTA R I A N .'44812005 -DP 

O COMANDANTE GERAL DA POÚCIA MILITAR DO IWoAPÀ 
no uso das atnbu;ções que Rio s3o conferidas oc1o OP.C'.1eto 
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Governamental fl' 3416. <1C 23 dt:: dezembro doe 2004. etc o ()eçrcto n"' 
6ôõ 1, ~e 17 De' 02, 

R E S O L V E: 

N""""'r o CAP QOPMC DAVID DA PENHA ASSUNÇÃO, p.vo 
res»X~er pe runçao grohl.e3da de Cllefe oo Ajudártei3 Geral da 
PMAP (45% 'CDS· 5), no periodo de OS a 19 Jun 2005. 

QOP\1 

PORTA R I A N.'SOG/2005 - DP 

O COMANDAilTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO IW.APÁ, 
no uso d.:l~ atritru)Çoes c:ue !he são conferidas pekJ Decreto 
Governamental n° 3-1 16. de 23 de dezembro do 200J. ele o Dacrcto n'" 
6861, de 17 Dez 02. 

R E S O L V E: 

I · Exonerar o CAP QOPMC JOERCIO MAGNO ALMEIDA 
DOS SANTOS, da funç.ao gratifocooa de Sub Cmt oo 5' BPI\4 da Policia 
Militar do Estado do Am<Jpã (35% CDS·%·5), a contar de 27 de junho 
de 2005 

2 - Nomear o CAl' QOPMC ROOOLFO PEREIRA DE 
OU VIERA JUNIOR. para C~tCfCCf a funç~o Q13tific3da de Sub Cmt do 
s~ BPJ\A d<l alicia t.~ihlar do EstMo do Amap;\ (35~_. CDS·S). J contar 
de 27 de JUI hO o e 2005. 

PORTA R 1 A N.'S22/200S -DP 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR 00 IW.APÁ. 
no uso das atril>uiçoes Que lhe sJo contenoas ;>elo Decreto 
Govem;,mcnt:ll n° 3416, d~ 23 de c!e:t:emb10 de 2004, c.'c o Deçrclo n · 
686 1.de 17 Dcz02, 

R E S O L V E: 

or o CEL QOPMC VAlDECI GUEDES RODRIGUES, 
der pela funç~ or.:~tificada dft Suh Cocm~ndante da PMAP 
S·5), no · o de 04 J 2~ de julho de 200~. 

v 
PORTA R I A N.' S2S /200S-DP 

O COMANDAN"re GERAL DA POLICIA MILITAR DO 
AMAPÁ. no uso das atribuições que lhe s.ao coclferidas pelo Decreto 
Governamental n° 3416. de 23 de dezem~o de 2004. c:c o Decreto 
n· 6681. de 17 de dezembro de 2002. 

R E S O L V E: 

N<>mear o Cap QOPMC EDIVALDO LIMA MAFRA, para 
responder j'){!la funç.:Jo gr.ltihcada de Adjunto da 01retOOa de PessoJI 
da PoliCia Mildar do Estado do Ama;>a (J5'/, do COS·S). no pct"iodo 
de 11 Jul a 26 Ago ~5 

P O R T A R I A N .• 53212005- OP 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO 
/IJAAPÁ no uso das attibuiçôos que lhe s.ao conferidas pelo Oe<:reto 
Go'emam<:r~lal n• 3416, de 23 de dezembro de 2004, rlc n Decrc1o 
n'ô861.dc 17Dcz02, 

R E S O L V E: 

Nomear o CI>J' QOPMC LUDFRANKSON DE SOUZA 
BRASIL, para respootder pela funç:lO Qra~focad3 de Chefe ~a Oir&1oria 
de Comunicação Social dn Pt..tAP (45% do COS·5). no ~"'1iodo do Q.$ 
Jtd a 18 A 2005. 

P O R T A R I A N .• 53512005- DP 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO 
AJitAP Á no uso das atribu•çOA~ que lhe são contendas pelO Decreto 
Govemamoo1al n' 3416. de 23 de dezembro de 2(Y.)4, ck; o Decrelo 
n• 6861 , de 17 de dezemtxo <!e 2002. 

R E SOL Y E: 

Nomear o Cap QOPMC DAVID DA PENHA ASSUNÇÃO, ~ara 
responder pela funçao graliftcada de Chefe d3 Ajud;lncia Ge<:\1 da 
Poitci~ Mililar do êsl~ do Amap~ (ots•;. do COS·SI. no pcriOdo do 08 
a 17 de Jul do 2005 

P O R T A R I A N .• 536/2005- DP 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO 
AH.I>J'Á. no uso das atnbuiçclcs QUO lhe go conferidas pelo Decrelo 
Governamental n' 3416. de 23 de d<ozembro de 2004. ele o Decrelo 
n' õ851. de 17 d<o dezembro de 2002. 

R E S O L V E: 

Nomear o Cap QOPMC LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
PINHEIRO oara resoon<ler oela runçao grabfocad3 de Cmt dq 4' BPM 



Maca á, 23.12.2005 

di~ 
a. Jula 18 

PORTA R I A N!$3712005-DP 

,0 COIIANDANTE GERAL DA POLiciA IIIUTAR DO 
AIIAP,.,_ no uso dis o1llnl>uiç6es que 11e s5t> c:<JrlleridH pelo Oectelo 
~ n" 3418 de 23 ele delambto c1e 2000 c1t o Det-nlo 
n' 6861 ele 17 ele dezembfo de 2002. ' 

R E S O L V E: 

POR TA R I A N.•5lt/200S-DP 

.O COIIANOANTE GERAL DA I'OliciA IIIUTAR DO 
-A. no uoo das 8lribuiçOos que lhe ~o tonlon.las pelo o.c ... oo 
~ro:;J;1s. do 23""-"" 20ew c;co 0oae1u 

R E S O L V E: 

Hor.- <> CAP QOPIIC AI..TON SILVA 005 SANTOS,...., 
IOIIIjlmCior pel• f~AÇJG g<alif.cada de Cml do 2' BPN da PMAP (45.., 
Clà ~OS-51. l*íodo ele 20 Ju1 a O f Ago 2005. 

I' O R TA R I A N •SCG12005-0P 

O COIINIDANTE GERAL DA POLiciA MILITAR DO 
AIIAPA no uso elas altlbuoçóes que hr dn corúwídas pelo ~!,) 
~ rf' 3418, de 23 de delembto ele 200-1 ele o O.C"'Io 
n' 6881. de 17 Dez 02, 

RESOLVE: 

Nomeat O SUB TEN QOPIIC IINIOEL DE AI.CNITARA 
CIIAVU, p;n tes;>Mdo< pela funçjo graliloc;><L> de Adjtfto da 
~de Plonoj......,.o e ~amnnto F~ da PMAP (35% cJu 
COS-6~ nu iodo de O. .lli • 18 "l)) 2005. 

,. o R TA R I A N!WI/2005-01' 

O COMANDANTE GERAL DA P0LJc1A IIILITAR DO 
-A no uso tios ~ que lhe do conlerida> pelo 0ocre1o 
~ rr 3416. de 23 de.,.._ de 20ew. etc o 0ecre1o 
n' 6&61 , de 17 cledezembn> de 2002. 

R ! SOL V E: 

- o Clp QOPIIC VNIDERLEY DE SOUZA NUHES. 
par• responder poli fu<IÇJo g<ibfttllla elo Cml do Balal!~n Amtlicnlõll 
da~ l.lllo4M do Eslado do Amac>â (45"" do C0$·51 no f)OtiOdo de 
1 •• 20de ~de 2005 

PORTA R I A N.•5W2005-DP 

O COIIANONITE GERAL DA POLiciA IIIUTAR DO 
AMAPÁ. no USO das~ que lhe do C<lnfefidM pel<lllflc:te<o 
~ .. 3416. de 23 de deZembro de 20CW, cte o o.c..oo 
n'6861 . de 170oz02. 

RESOLVE: 

- o CEL QOPIIC WAI.CYR ALBERTO COSTA 
SNITOS. p;vo teSjlOndot ~ funç.\o o<•- de CclrNncfanta da 
PNAP ecos 5L no f)OtiOdo .,. 25 .lli a 03 Aoo 05 

P 0 R f' A R I A N.•6S312005-DP 

O COIINIOANTE GERAL DA POLk:IA Ml.ITAR DO 
AMAPÁ. no uso das alri>uiçOos que lhe ~ c:onf<ridas pelo Oeaelo 
~ -· 3416. de 23 de-.,. 20CW, .,.. o Oocnolo 
n' &ael , de 17 de de2emtlrO ele 2002. 

R E S O L V E: 

PORTA R I A N!tolllii05-DP 

O COIIANONITE GERAL DA POLICIA IIIUTAR DO 
-A no uso elas lfftluocOes que 11e .ao~ pelo DecteiQ 

(DÍÁRIO OFICIAL) 

G<-.1 ,.,. 3416, do 23 de clenmlloo de 2000 <>t o Decreto 
n'6861 de 17elo~elo2001, 

RESOLVE: 

I - E...,.,. Ten Cel QONIC I'!DRO IIELOUWif:S UIIA 
LOPES, da lunçln ~-da lliMimo <1ft~ Snt:ial dA 
Poicb ...... do E.-do Amlp6 C~ do COS-6L a con1M de OI de 
.,.., de 2005 

2 - - Clp QONIC LUOfltNMSOII DE SOUZA 
BRASIL, p;o~a """""" a lunçlo gralfocada da Ootwtono de 
Ccmunoeaçao Sodal da Polícia-. oo e._ do~ c•s 'r. oo 
C0$.5~ a CMiar do OI "" de 20011 

TASANTM-CF.I QOP"( 
da PNAP. om exefQOO 

PORTA R I A N.0 U212005-DP 

O COIIANDANTE GERAL DA POLJciA IIIUTAR DO 
AMAPA no uoo elas lllrbloçOes que lhe sAo contendas :>elO Oecre1o 
~ rf' 006. de 23 de-do 2004. cJc o Oecreoo n' 
6661 def7de-elo2001, 

R E I O L V&· 

"""- o Clp QONIC u.ATNi PESSOA DE ALIIEIDI<. 
;>ara f'eSI)Oftder pela tunçao gralillcMa de Adlunlo de OrtJoon do Crnl 
O.al da · IAoWar do E- do ~ (25% do cos-51 no 
periOOO de cw a f8 de Ago 05 

PORTA R I A N .•U41200S-DP 

O COIIANDAIITE GERAL OA P0LJc1A IIIUT AR DO 
AIIAPA, no uso elas -.;çC~eo que lhe ~ conleridn ;>etc Dectcto 
~ ,.,. 34f6, de 23 elo-de 20CW. cJe o~ 
n'6881,do 17de-elo2001, 

R E S O L V E: 

f • E.onorar o Ten Cel QONIC MIGUEL BENEDITO 
FERREIRA DIAS JUNIOR, do lunçao gralil'ada de~ 00 
I' 8PN do l'lllooa NMar 00 Estado do Amopl c•S'r. d<J COS·Sl a 

CO!Iar de 19 de agos10 de 2005 

2 • """- o T• Cel QONIC ~ONARDO JOSE SOUTO 
AUIEJOA, 1*11 -a lunçlo ~ de Con-. d<> I ' 
BPM do I'I>IOa-00 E- do Amapa c•5% COS-51 a wntw 11e 
I i de agoslo 2005 

PORTA R I A N.0 S2S/2005-DP 

O COIINIOANTE GEMI. OA POLiciA IIIUTAR DO 
-A no ut0 - a4tlbuiç6es- lhe ~ """""""'• pelo 0oae10 
~ rf' 34f6. de 23 de-de 200-1. C1C o~ 
n'6&61. de 17de-de2002. 

RESOLVE: 

- o TitO Cel QOPIIC MIGUEL BENEDITO FERREIRA 
DIAS JUNIOR, para .,._ a lunçlo gr_.Qdo de Chele 00 Gab. 
lllolbr do ,....._ Pl.tlico oo E- ~o ~- • ton1ar de 19 de 
agosiO de 

I' O R T J R I A N.•W/2005-DP 

O COIINiDAN1E GERAL OA POLJciA IIIUTAR DO 
AMAPÁ. no ut0 dao llritJuiçGel que lhe sAo c:onleridas pelo Docrclo 
~ rf'3416 de23de-de20CW, CII:ODecrelo 
n'l\MI, dft 170ez02, 

RESOLVE: 

- o CAl' QOPIIC FAIIIO MARCELO IIIIMDA 
AU~A, para,...,.,_ pola lunçlu grat~ de S..~ Cml do 3' 

=:_~:::elo2005a2Sde 

LI~D~'I(lN 0-( P'll 

,. OR TAR I A N.·---DP 

O COIINIOANTE GEitAL DA POLICIA IIIUTAR 00 
AIIAPA no UIO elas atrillulçOei - lhe sAo c:onlorôla> polo Deaelo 
Go'o'8m.vnenldl n• 3418. de 23 de deZ- de 20CW. cJe o Decrt10 
n' 6861 de 17 o.z 02. 

RESOLVE: 

"""-'o IU.I QOPIIC DAVID DA PENHA ASSUNçAo, pata 

·~ .... ~ ~. Olole di~ Getal da 

-.-~:~ 
-EN~~de 

P O R TA R I A N!-.5-DP 

O COIINIDMTE OEitAI. DA P0LJc1A lll.ITAR 00 
-A no uoo das~ que lhe oao anoridas pelo Oeaelo 
~ ,.,.,.16.de23.tt-de200-l,ctco0eaelo 
n' &ael , de 17 Dez 02. 
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R E S O L V E: 

Nomeai o CN' QONIC -L PINTO DO NASaWITO. 
.,.,. respondor (lfU lunçlo ~ "" ~ do Dnlona de 
PHioal da (~ COS.&I no potiOciO de Ih 18 Set 05. 

de2005 

PORTÁ R I A N.0 1&712110S-DI' 

O COIINIDANTE GERAL DA P0LJc1A IIIUTAR DO 
MAl' Á. no uso das~-"" .ao- po1o 0ecrt10 
~ rf' 3416. de 23 de- de 20CW. ele o 0ecrt10 
n' 6861. de I T de demmllro de 2002 

RESOLVE; 

I • E""""'ar SD QPPIIC NiA CLAUDIA COSTA DE~. 
di lunçlo ~a de E- da Pdicia - do Eslado do 
Amajl.1 (15% doC0S·5t HOIIIM de O f de-de 2005. 

2 • ,.,.,_ a SD OPPIIC IIAIIIIARA OliVEIRA DO CARMO, 

p;n -"" a tunçao ~ de EllaleYI di Pl:llocia - do E•lado do ( 15% COS.S~ a COIUr Clft OI ele de 2005. 

P O R T A 'llíA N !e7012005-DP 

O COIIANDANTE GERAL DA P0LJc1A IIIUTAR DO _,., no uso di• atnl>uoÇCies que .,. do contendas polo 0eaa1o 
Gollornarnonlaf ,.,. 3416. Clft 23 de deZ- de 20CW, c:lc o Oocrelo 
n'6&61.de 17decluombrode2002, 

R I! S O L V E: 

I - Exoner3r o y.., CEL QOPIIC LEONARDO JOSE SOUTO 
AlMEIDA di funço1o grillifocada de ~ do I' BPN da Polda 
Mllar 00 Eslado 00 Arnapi (45% do COS-5~ a CltltiWr C:. I Q de 
3110'10 .... 2005 

2 • Nomeat a Maj QONIC PAUIIRA DAS NEVES 
BITTEIICOURT, para exert:lf a lunç*l gr...-....,. c1t Comandanle 00 
I' BPM c1f ~-do EsladodoAnlapa c•S"- cos..s~ acmoar 
de 18 de de 200~ 

O COIIANOMTE GERAL DA P0LJc1A IIILITAR DO 
AIIAPJ... nn u-.> da.• -...çl\es que lhe s3o conleridos pelo Oeoel<l 
~ rf' 3416. de 23 de llaZimiOO dll 20CW, ct o Oeae!o 
n'66SI , de 17dedezembrode2002, 

R E SOL V E: 

f • Exonera< a llaj QONIC PAUIIIIA DAS NEVES 
IIITTENCOURT, da ~ graálcala de Sub c:c.....- do I' 
-.da Pl:llocia Moli!M do ESiado do Amapa 136% Clà cos-s~ • con1ar 
ele 18 de,..,., de 2005 

2 • Numear o Clp QOPIIC EDVALDO IJIIA 11AFRA. para 
......., I ,..,Qdo CIO Suo~ 00 I' 8PN ela Polia. 
......., mE ""'dn C1~'r. CDS-~~ a......,"" 26 de....,...., 
2005 

PORTA R I A N!11t1200S-DI' 

O COIINIOANTE GEAAL DA P0LJc1A IIIIUTAR DO 
-Á. no uao dal a1111>uiQ0a que lle ""c..-!*' Oocrelo 
~ ,.,. 3416. de 23 de -de~. C.'C o Oocnllo 
n'WI. dll 170..02, 

RESOLVE: 

Nomear o CN' QONIC AIIEL P'INTO DO NASCIIIEJITO, 
1111• ~ pela """"" grallflr.ada de Dlrelor de l'ehoaf da 
PMAP (-tS'IIo C0$.51. no plnOCio de 19 t 25 S. 05 

CI02005 

PORTA R I A N!ln/2005-DP 

O COIIANOANTE GERAL OA POLiciA MILITAR DO 
AMAPÁ. no uso das a«riilooççH que lhe ~ r.Gfllerldas pelo Ooaolu 
~ n• 3416, do 23 ele delenóO CIO 200-1. C1C O OocMIO 
n• 6881, de 17 de -bn> de 2002. 

R E SOL V E: 

I • E.one<M o TEN CEL QONIC JOSEVALDO FE DO 
NASC81ENTO, di """""~de~ de e • ..., e lnS!ruçto 
da Pdloa liMiar do Eslado do Ama!>' (45% doi CDS-5~ a oonlar de 05 
do-de2005. 

2 • Nomoar o TEN CEL ~ JMIE. TAVARES DO 
NA~a~ENTo. p;n _,..a hlnçao g<llficacll e1o or.tor e1o e...., 
e ~ di Policia NoiUt do Eslado cln Amap4 (45% COS.S). a 
conlar de selembfO dft 2005. 

O COIINIOANTE GERAL OA POLiciA .uTAR 00 
-A. no uso .us -.çoo.- lheiiO ~ polo Decnllo 
~ ,.,. 3416, de 23 do .......... ele 20CW. de o Deawlo 
n'681l1. de 17do-elo200:Z, 
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R E S O L V E: 

Nomear o Tcn Cel QOPMC JOSEVALDO FÉ DO 
HASCIM.ENTO. para exercer a função grali ficadil de Comand<mte do 
7' Bat<Jih:ão da Policia Militar do Estado do i\mapá (4G% COS-G). a 
contar de 05 de selem~ro de ~005. 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que Ehc são canfc1i-:!ns pelo Decreto 
Governamental n° 3416, de 23 do dezembro de 2004, etc o Decreto 
n• 5861, de 17 de dezeo1bro de 2(){)2, 

R E SOL V E: 

1 • Exoneror o Cap QOPMC EDVALDO LIMA MAFRA. da 
funç~o g:ral ificad~ de Sub Ccmandilnlc do 1 • 8Jtalh:to da Po11cia 
Militar do E~tado do Amapa (35% do COS-!.1). a contar de 05 de 
setemt>fo de 2005. 

2 - Norn~ar a Maj QOPMC PALMJRA D~ 11 ~.,\,;~ 
BJTIENCOURT, para exfrcer ·a 1\Jnç:lo gratificada de Sub 
Comandante do I~ Bat31hão da Polida Milit ;:u do Est<Jdo fln Amni)á 
(:'15% CDS-5). a <:oni<H de 05 de setembro de 20:1!'i. 

\,.' I / 

P O R T A R I A N . • 680/2005 - DP 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
MdAPÀ. no uso das atribuições que lhe ~o COllferK.!as ~lo Decreto 
Govemament31 nc J~ 16. de 23 dn d~embro de 200~ . de o Ocaeto 
n,6851.de t7dcdezemtvude2002, 

R E S O L V E: 

1 • E>onerar o Cap QOPMC LUDFRANKSON DE SOUZA 
BRASIL, ó<l funç:!o graliflcaóa de Diretor Je Comun1cação Social da 
Polk:ia Militar do Estado do Amapá (45% do COS ·S~. 3 contar de (.15 de 
sctcmtxo de 2005. 

I • Nome.ar o Mai QOPMC RONALOO MEN~ES DA SILVA, 
p::1ra exercer a runç.:'io gr<:~liltcaGa de Dlmtor de ComunicaÇdo Soc:i:1\ <la 
Policia Militar do Estackl do Amapá (.tG% do CDS·S) a contar de ns de 
setemlvo de 005 

P O R T A R I A N .• 63112005- OP 

O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITM 00 
AH.APÁ. no uso das atribuições ~ue lhe sào confcridõJs pelo Decrt! lo 
Gcwemamcntal n° 341ô, de 23 de dezembro de 2(}J4, ele o Oêco:! IO 
n' 686 1, de 17 oo dezembro de 2002. 

R E S O L V E: 

t -Nomear a Cap QOPMC LUDFRANKSON DE SOUZA 
BRASIL. para exercer a funç<'io gr<!l.ifiCada de Adjunto <!a OiretoOa de 
Comunic · Social da Policia Militar do EstJdO do Arnapâ (35% rlo 
CDS-5), a c t<lr !..!e !e setembro de êOOS. 

PORTA R I A N ." 68212005-DP 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
AMAPÁ. no uso das atnbuiçOcs que lhe s~o cor'lferidas pelo Decreto 
Governamental n° 341ô. de 23 c!e dezembrv de 2(})4, ele o OtJcreto 
n• ô861. de 17 de dezembro de 2002. 

R E S O L V E: 

t • E'onernr a Cap QOPMC FRANCISCO CARLOS LOBA TO 
CORDEIRO, da função gratificadfl de CorregC{Ior AdJ1.JrliO da Pohd~ 
M1lltar do Estado do Amaj)J (45°,~ do CDS-51 a contar de 05 ch': 
setembro do 2005 

2 • Nomcnr o M3j QOPMC LUIZ ANTONIO VILHENA OE 
SOUZA. paro exercer ;) funçao gratifiCada do Corrogodor AdJunto d;l 
Poliel.~ Militar do Estado do Amapa (·1~% CDS·5) . a OOCltar de- 0 5 de 
setembro de 2 5. 

P O R T A R 1 A N .• 68312005 - DP 

O COMANDANTE GERAL DA POLiCIA MILITAR DO 
AMAPÁ no uso das atnbuições Que lhe sr'lo c:nnrr.ndas fJ{':Io Der.rr.lo 
Governamental 0° 34 1ó. de 23 de detembtO de 2004. <;iC O Decreto 
n' 6861. de 17 de <.l ezemt.\r'O de 2002. 

R E S O L V E: 

1 • E'onerar a MJj QOPMC PALMIRA DAS NEVES 
BmENCOURT, da função gratifteada de Comandante <.Jo 1 ~Batalhão 
da Polída f>~ilitJr <!o Estado do Am.Llpá (45% do COS-5). a cOOti::lr de: 05 
de sel~mbro de 2()05. 

2. Nomear o Mai QOPMC JOSE FERREIRA RODRIGUES DE 
SOUZA. para cxCtcer a (unção gratificada de Cem andante do 1 • 
Batalhao da Po!1d a M1!itar do Estado do f..mapá (45% COS-5). a 
conlar de 05 00 setem~o 5 
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Secretarias de Estado 

Educação 
José Adauto Santos Bitencourt 

COMISSÃO PER..\1ANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

Macapá-AP., JJ) I 

Secretário de Estado da 

Processo n': 2005/44342. 
Pregão n': O 1 1/05- CPL/SEED 

URT 

Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática e 
Material de Expediente para o NPE/SEED. 
Valor total da aquisição: RS 9.503,30 (Nove mil 
quinhentos e Ires reais c trillla centavos). 

LICITANTE VENCEDOR: 

E. J. R. BARBOSA- EPP 
RS 9.503,30 (Nove mil quinhentos e três reais e trinta 
centavos). 
Vencedor dos ilcns: O I, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1?, 20, 21 , 22,23 e 
24. 

O item n' 25 não foi colado. 
acapn, 20 de de embro de 2005. 

LUANA EGJNA DE SOU BRITO DOS SANTOS 
\ Pregoeira- CPUSEED 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

RESULTAD O D E LICITAÇÃO 

HOMOLOGO 

Macapá-AP., 'L1 _ _/ I 
I 

JOSÉ ADAUTO S ANTOS t:l~TE _ URT 
secretáno de Estado dl Educa ao 

PROCESSO NO: 2005/45633. 
PREGÃO N° : 012/05 - CPL/ EED. 
OBJETO: Contratação de empresa 
especia lizada para capacitar 60 (sessenta) 
professores do ensino médio que atendem 
alunos de comunidades remanescentes de 
quilombos, oportunizando aos doce.ntes a 
adoção de práticas pautadas nos pnnc1p1os de 
uma educação Inclusiva. _ 
VALOR TOTAL DA AQUISIÇAO : R$ 
36.900,00 (Trinta e seis mil e novecentos 
reais). 

LICITANTE VENCEDOR: 

E. J , R. BARBOSA - EPP 
R$ 36.900,00 (Trinta e seis mil e novecentos 
reais) . 

Maca pá, 

RESULTADO DE L ICITAÇÃO 

HOMOLO GO 

Mncnpá-AP., _ _ / t-JÓ' . Zê I 
1 _t.!] 

JOSÉ ADAUTO SANT 's ~K~COURT 
Sccrc1ário de Est o da Educação 

Processo n': 2005/41350. 
Preg~o n' : O I J/05- CPLISEED 
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Objeto: Aquisição de Impressos para Cadastramento 
de Escolas, Alunos c Docentes das Redes Estadual, 
Municipal e Privada de Ensino- NPE/SEED. 
Vnlor total da aquisição : R$ 10.834,58 (Dez mil 
oitocentos e lrin~1 e quatro reais e cinqUcnta e oito 
centavos). 

LICITANTE VENCEDOR: 

E. FONSECA CARDOSO - ME 
RS 10.834,58 (Dez mil oitocentos e trinta e quatro 
reais e cinqüenta e oito cemawJs). 
Vencedor dos itens: OI, 02, 03, 04 e 05 . 

Macapá, 20 de dezembro de 2005 . 

S EBASTJ DA TRINDA DE 
·D 

ll.ESULTADO DE LIClTAÇ,\0 

1 1 0 \ 1 1.0 (,~" 
~L\l \ I'\- \ I ' ~ 1\ ~ 

\, 
JU5 /." ,WH /OS -1\ fSl :.VCOI·RT 

,,1, ;:; · lll,ll•r.n•\~"<)/ J nt( ' J( ' io 

Cnn\'ite n• : 022:'05 CPUSE\ D. 
Objeto: Aqu is iç~o de premia' ao para o I Concur'o 
d~ P rüÓliÇÕC> Visuais com o uso de T IC'S na Escola. 
crlltfornl<: cspeciticaç.1o 110 a11cxo I do rcfcridt' Ed itaL 
Proasso , •: 2005:'üXll4. 
Valor R$: 22.140,110 lvilc c óu i; mil cento~ quarcnw 
!C:-liq. 

LICITANT ES PARTIC IPANTES: 
SYSTE~lll\ F()}{MATICA LTDA 
lliT SHOP COM. I NO. I MP. C EXP. LTDA 
ll. H. R. SOUZA- ME 

l.ICITA NTE VE NCEI>OR: 
SYSTCM INrOnMATIC.A l.TDA 
R~ 22 .140.00 <vinte c doi~ mil c<:11 1<• e •1uare111<l 
l't' i.l i ~). 

:Vbcapa. 

ROBERTO I.UIZ 

Ciência e Tecnologia 
José Maria da Silva 

COMUNICADO 

O Govemo do Estado do Amapá, por Intermédio da 
Secretaria do Estado da Ciência e TeCllOlogia -
SETEC, torna público que a Inscrição do Prêmio Jovem 
Cientista do Amapá, referente ao Ed•ta l 
0512005/SETEC, fora prorrogada até o dia 18 de 
Janeiro da 2006. 

Macapá, 22 de dezembro de 2005. 

Setrap 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

PORTARIA N'6JI/05-SETRAI' 

O CHEFE DE GABINETE DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAP..\. no usu de su3s atribuições que lhe ~o conferidas pdo 
Oecrd11 n.' 4145. de 06/09105 e Portaria n • 593105-SETRAP . 

RESO L VE: 



Macapá, 23.12.2005 

Art. I' • Romotoaar o deslocamento Savidor 
VALDEUR CARDOSO NASCIME!'iTO, Chefe da Unidade de 
Manulcnçla da DITRAf,R, para >aajar da Sede de suu atnbaoçôc:s 
MaeapWAP, att a Cidade de Gavolo Pcixoco- SP, com o objetivo de 
Acompanhar scrvoços de revislo da Aeronave llandcoran<e PP-EIX, 
eonrorm< cuaor>lu n'0021200S-SETRAP, no perlodo de 04 a 17111105 

MACAP.~·AP. lgD I. ~ 8RO Df:lOO~ 
P.-'tlO l!'iÁCl T DA SI L\' A 

CHEFE D ."[TR..\P 

fXIBáTO DO CO:íTRATO N. '04612005 SEJ'BAP. 

OI-~~'TRLMENI'O PRINCIPAL: 

EXTRATO DO CONTRATO N '0461200S -SETRAP 

OZ- PARTE DO ISS'I'Rl'M&r\ TO PRI!'iCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SE(.'REHRIA DE ESTADO DE TRAIISPORTES
St.,RAP. 

bl CONTRATADA 
ALFA CONSTRUÇ0ES E NAVEGAÇAO LTDA. 

fREÁMBULOl DO FUNDAMENTO LEGAL: Cons~uiçao 
Federal de 1998, Constiluiçao do Eatado do Amapi de 1991, 
Leis 4.320/64. 8 666/93 a suas alterações posteriores, Lic~açao 
na mo<lafodade de Tomada de Preços n• 02012005-
CPUSETRAP, Processo n • 6.0002311/2005-SETRAP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Servoços de 
Olenajlem em Ruas e Avenidas da Sede do MunicipiO de 
Laranjal do Jari, no falado do Amapa 

WYSULA QUINTA- DO VALOR, EMPENHO E OOTAÇlO: 
O ValOr GIObao do presante contrato 6 de RS 650.000.00 
(Seiscentos e anqoenta m•l rea1s) que correrao A conta do 
Programa 26.782.0112 - Manutençao do Sistema de 
Transporte do Amapá; Açao: 2451 - Pavrnentaçao. 
Manutençao e Conservaçao de Vias Urbanas, Elemento de 
Despesa: 4490.51 - Obras e Instalações, Fontes 001 (FPE), 
007 (Recursos PrOpriOs) e OOG (DemaiS Transferências da 
Uniao-OTU-FE) contonne nota de Empenho IniCial n• 
2005NE02601 de 19/1212005 a qual fg fazendo parte 
integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIG~NCIA: 0 prazo de vig~noa do 
contrato serA de 120 (cento e 111nte) d111. contados a part1r da 
emossao da Onlem de Serviçoa. 

AVISO DE LICITAÇ.I.O 

TOMADA DE PREÇOS N• 024/ 2005-CPUSETRAP 

A Secretaria de Estado de Transportes, otravés de oua 
Comlsslo Pennanente de Llcltaçao, toma publiCO aos 
onteressados que promovera llcrtaçêo na modabdade Tomada 
de Preços. tipo Menor Preço, tendo como objeto os 
Serviços de Conservaçao Preventiva e RoUnelra da 
Rodovia AP-280 - com 57 Km de extenslo e 7m de largura 
no pista de rolamento, no sub-trecho; Entronçamento da 
BR-156/l.ourenço, no Munlelplo de Calçoane, no Estado do 
Amapl. 

Os 111tereuados em adquuor o Edital elou obter ma1ores 
lnfonnaçen relatovas o l•crtaçao obJeto desta publicaçáo, 
devorAo dirigir-se a sede da SETRAP, na sala da ComissAo 
Permanente de l.Jcrtaçao, srto A Rodov1a BR-210, km O- SAo 
Llizaro, MacapA-AP de Segunda é Sexta-feira, das 08 OOh és 
1200h. 

O retendo certame serã realoza<lo no doa 1 O I 01 I 06, a. 
09:00ha na sala de reumoes da SETRAP. 

Órgão Autônomo 

Detran 
Odi11al Monterrozo Leite (Interino) 

PORTARIA n'l9!/05DETRAN/AP 

O .DlJIZTO.R IJO DIUAilT.uaNTO .sT.oiDilA.L 
D. TRANBITo IJO AJUI'Á· DtnlílAJI.AI., 110 uso rü suo.s 
crribui~ legrrU, ..,. eope<ilJI o qur d<ftmrúna o Art. 35 
lroc. V1lT, do Drcreso n' 2379 ct. OS de ai>OIIfo de 1998, que 

] 
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~niOOI o Art. 37 e MUS porligta.[os. da lei n' 0338 
de abril ck 1997, L 

CONBlD.IIIUIIIDO ao 17U1donçAS ~ no 
quDliro de peuooJ deste Dep<ufatnllftJo; 

.a•sot.v&: 

.ttt. J' · Da.rs1'.12'Vm do O>miSSdO E.speaal 
de CotniÇ<Io ~ Emmu ~ para aqvi.;Ç(IO da 1• 
hclbibtoçdo, ... .,udorn 1PUUf - nNAIOil'r • 
DO.RIB D&T DLIII CIUOA8 owmbl08 do ComissclD e 
&In& 1J0 8ocoaJIIO ~ D. BOU.U, lllembro e 
&pknl• elo Praidmte. 

Art. :1' • llVB11TIIDI os ..,;dores n3 OOMliS 
D08 S4IIITOS Rnp. p/ A!Widodes ele Divulg:>çao • 
JLUUA DA BALVAç.&O .BIUTO JfACOU. Professorc, como 
rnt'71'\bros da Com.l.ss4o. 

Art. 3' · Esta Poruma entra em lligOr na dala de 
sua publiaJ(lllo, rerJOgQdas as~· om contnltio. 

Dinotor Geral do DKI7lAN/AP Ununno/ 

Serviço Social Autônomo ~ 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

COMISSÃO I!SPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONVITI! N.' 1109/200$-CI!L/AMPREV 

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO E ADJUDICATÓRIO 

O DuefOr Pruidrntt ~ ;\rm(t.i PfcvKiênoa. no UMl 

.W 11r1~ que lhe Ollo cnnrendo• pcln R-to lnoemo aprowdo pcln 
A co Resolutório n.' 001/99- C:A/AMPRF.V, de Oldeocormbro de 19')9, e 

Coruidcrando o rttultado do ~tlg>mc:nro do Con•·•• 
n. • rt:IJ/1f:IJS..CEL/ AMPREV, Jc<tintJ.t i ,\qwo.çJo de &t"'P'fflL'IliOI 
(n:l~), pu• AMPREV, rcalinJo no ..ilaJ2dedácmbtoJc 200S, 

RESOLVE: 
HOMOLOGAR o procahmcnto ~ocauioo c 

At>JL'OlCAR a""''"" OOMESTILAR L TOA." obtem do Connte n.• 
OO'J/200>-CiiL/ AMPRE\' 

~bapi·AI'. 14 de deumbro de: :ZOOS. 

v.J Straio Joa~:tl:$;.S/:~ 
11 Datc.10t 

RESULTADO DE UCITAÇÃO 

PROCESSO N": OS78/2l.JOY.> - A.\IPIU:V 
MODAUDADE: CONVI'll:: N.' rt:IJ/:!IJOS.Clll./AMPRF.V 
TIPO: MENOR PRF.çO POR 11\i.M. 
OBJETO: 1\QU!SlÇÁO DE EQUIPAMENTOS (RErRIGl'.R.\ÇÃO), 
PARA 1\MPRF.V. 

EMPRESAS CONVIDADAS: 
- O' ARAÚJO <DMÉROO DE lffiUOOES L TOA. 
• OOMESTILAR LIDA. 
• CENTER KENNEOY <DMÉROO L IDA. 
• T B UMA. 

EMPRESAS QUE COMPARECERAM NO PRAZO: 
· O' ARAÚJO COMÉROO DE lffiUDOES L TDA. 
• OOMESTILAR L TDA. 
· CENTER kENNEOY COMá!OO L IDA. 
• TBUMA. 

P.Ml'RESAS HABILJTADAS: 
• DOMEST!lAR LTDA. 
• CEHTER KENNEDY COM~ROO L TOA. 
·TBUMA. 

EMPRF.5A VENCEDORA: 
- OOMESTILAR L TOA. 

Maapã! ""· ll de deumbm de ::ros. 

~~da~: 
l+túi<JJtr-CEL/AMI'REV 

JUSTIFICATIVA N" 101/2005- PROJUR/ AMPREV 

~· SÉRGl~ 
Dite~or Pra1dmtc da AMPR.EV 

PROCESSO N":a707/3Xl5-GilJ'Jl/A.\!PIU!\' 
ASSUNTO: Dospmsa de Liocacio 
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PUNDAJoii!NTO LEGAL: i\tt 24, l1 < Parisnfo únow da t... 
fodml n"l666/9l< ahnaçücs poat-
PAVORECIDA: Ernprm. C<n<er K<M<dy C.nmircio Lido. 
OBJETO: Aqw!Çio de l>b<.:rw.l p......,.,,. do [l.crilórin 
VALOR: RS IS.978,lJO (Qwnzc M~ e N,._,,,.. r S..en1> e O.oo 
Rn•) 
DOTAÇÃO ORÇAMf!NI'Á.R.IA: Elemento de Dcapcn n" 
4J?Ct.S200.00 "l::qwpammto c MMrriol P'""""""r" 

Senhor Ootttnt Pr<Jidm<c 
Subndo a rwacntc jushlicso,. para a aprtà>çit> • c 

comp<tc:nt< r>bf.c:oçin de V oaa Stnhom, com !un<bmrnm I~ no att 
24, inaoo ll c pang..rn úr.K<J da LL, Ptdml n' &666/93, .,., ..,.. 
olt<taç6u P"""''"'m, estando anctL=ada a Diopcua de Licitaçlo, 
objcomndn o pogammto em r.n. da Empraa '"I'.._ ... rerenrc i 
aqui!içiD de ,..,.,..w, pcrmannuco. ronrurrnc Uiacnmtnado 001 Memn 
n' 08.1/liJOS.GF./\F/.\.\Il'REV u n.. 02 r n• propoc11 "'91'"<" ...... 
ac.ostada nos tutn. do prucl"MU tm tpignfc.. 

.~ e<eolha da Emprna •..tru.J.uda, pautO\I·It com bosc no 
pMCip.o Jt tCtJfl~Jc l" o cn1tno Jo mmor p~ cendn em ,-u:ra 
que:, foram l('rcrrnl>du Ul(hi.) p•<JPOM» para • aludKla "''..,.;ç;.,, 
senda qut t propo•ta Ja \1:nctdon foi 1 ma..c Vll\bllt(llh, qut apresentou 
o tntn,.. preço r c.onJições l'l'1:IU (avorivtis para :a admini&tnçio cbu.: 
Ótpo, ~nu cotaçôa de J'ftÇOI acmtadu nos aulot. 

Vale rnulttt que, o ttftridn ...W do J'I8N"<"IO, I:T!ClXUn· 

oe dmtro doo lamitD lcx>is CSI>bdtàcb na I .a "'l'"'""'la. 
Dian1< do apocro, em ar.nçln ..,. principoo. baailan.'l oh 

.~clminalraçt.J Nblxo c >OS comandos da l.ri, oubmctu a pracnoc 
julti(>t>O<I à aprcCÍ~ de Vo ... Srnhom, par:t (.,. de nrif>e:>Çlu < 
!"''tcnor publicoçio .,. imp«rrU Or.cisl, conrnnnc d"umn' o >rt 26 
d.a l.tl ck: L..ataçüa c Corul'lrot Adrnlnittra~(W; !.Uprxit:acb 

~16.;;f-
Ulyaata C rica Aila da ~ta 

As.eaaor Jllrldko/ AMPREV 

]USTIPICATIVA N" 102/.2005-PROJUR/AMP'REV 

Ratir.co 
Moap. 

r ltaG~º2.0:MifliiJJ.Jj;t(,\l;(f~."'EIRA 
PROCESSO N": a74S/3Xl5- C.~B/ M!PRF.V 
ASSUNTO: D"J>M'a de Licôuç>o. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. l4, ll c l'ltipro Ün.cu oh t... 
Fcdml n• 8 666/91 t llrer•çüa posuóottl 
FAVORECIDA: Emptcu Ma- BnaiLa Lida. 
OBJETO: AqussiÇáo de M~tcN! de CoMunn drlnforrnill<'a 
V ALO R: RS 15.949,011 (~ Mil < NOYtctrwno c Qlurt'OIII • 1'\uv• 
Rnl•). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: l:lcmauo de 11upaa n• 
ll?0.10.00.0U "Martnal cU: (nouumo" 

Senhor l>tRtar Pn:I.Miente 
Submeto 1 prc:~t~t fUihrD~iVI pan • lf"'l"CÍt.çlo c 

comrer<n•t nofOCO(liu Jc Voaa ~.com fundamento iq:tl no art. 
24. incdó 11 c puigrafo úruco da t,.; Faknl n' 8 666/93. com auao 
oloençoo J'O'Icnan:s, est>nJo ancrnizod:o a Diapau~~ de Licimçlo. 
obj<l>v.u>du u ...,..,_ ..... ravor da Eaoptna oupn. n:rcm~tc l 
~ duo :oludiáoo ..,......._ cunfonne "-<nn.u...io no Memo n' 
0248/lOOH.õAB/ AMPRE\' iJ O.. 02 • na prc>pool2 osçammlina 
acW1Idl nos auros Jo pruca10 em rr~snrr. 

A roc:o!N da Empraa ad,w.a.t., p••rou·sr cnm bosc no 
ptmÓpiO da L'Cunornaacbde e n cnltno do mcnoc preço. tc:ndn em Vllt.a 

que. foram aprnmt>du 0.\(!Tà) prupuow pora • rcf<ndo oq~. 
oendo ~..- a propoora da vencxdon fuo 1 mai1 nnt:ajoaa. que apn:acnrou 
o mrnor preso e cmclôçil<t """ ravorivol I"'" • >dmuoiotnçio Jcsle 
Ótg;lll, comubct:mciacb rua cocaçõc. l.k: preçOii tcr.ud. nus 11.Uoa. 

Vale rt:uab:.u que, u referido nlnr dQ raprntntu, mcorurs
oc Jcnuo tb Wn<t .. legaío rJUb<lccidno no I .à tuptaà<.U.. 

Dlanrr do apootu, em atrnçJn """ pnnclpa bu!lues da 
~ PUbk> c aoo a>rNndno da La. oubmew a ptacntc 
jullifG~>n i lp<cáaçio de V0012 Senbono, ron 6nr de rui(~ c 
poolcric< pobicaçJo .. lrqmnu Of.oal, cnnlonnc Jcomníno o art. ~ 
oh t... do~. Úlntr21UO Admonõat ...... ""''""CiW.. 

IJoapi/.\P. !6 Jc oormlwo .k 2t.oS. 

~---
Uiyu<t Gubnaoita AUa da Coota 

Aaocaaor Jwld~/ AMPREV 

JUSTIFICATIVA N" IDl/2005- PROJUR/ AMPREV 

RatifiCO"' fo"t\clo ~~ 

~
,.1§./jg~ 

111 S~RGIO JO BS e; UVEIRA p Dir<r ou te da AMPREV 

PROCI!SSO N": 074J/3Xl5- GEAF/ MtPtu::V 
ASSUNTO: Ovr<ntt de Uri~>çi~> 
PIJNDAMENTO LEGAL: Att. 24, 11 < Pariplu Únicu da LL• 
Fcdenl n' Pd.t'o<l/~ r alocnçOOo poo1<-non.a. 
FAVORECIDA: F.mprrsa GHAM~IACHI t; GHMIMACHil.'lUA 
OBJETO:~ de 2000 (duu rr8l) Camnr 
VALOR: R$ JS.800,00(Qwuc ~t.lc Oi1ocrntoo Raia). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ekm<._ Jc o..p ... n• 
))90.)0.00.00 •Mottna~ de c.-•. 

Scnho< Din.1ur l'n:oidrn<r: 
Submtoo • presente IU'(Ír.cotm pon • apreasçio e 

<omp<untc. raoficaçio de Voaa Stnho1u, com fundamtntn ltgal no 111 

24. onciso 11 c parignfo único da t... l'edetol n' llCH./9'. cnm , ... 
llltcmçôa poa1erior<s, estsndn wscttn7ada a Diopcr~~~ de Licltaçlo, 
obJ<rinndo o 1"111"'<"'" an fa~'OI da Emprae aupr.o, .. rcnn~e i 
"''""'çio clu aludidu amiw, que rrm como foro a dwulpçio da •çio 
s.ud• dn SciV>dnf PUblico do Eolodo do Anupi. face >a PQV -
Ptosrama Qualidade de V'da, ccnf<lm\1. dUc:riminaJo no Mcmo n• 
IIR6/:m5GF.AF/AMPR.EV u n. 02 t na p•opoob urçam<1llÓnl 
acconda nno IUI.no do ~'""""" em cpl&rafc 

i\ <I<Oiha da Ea.pr<:oa odju.lôa.J., pautw-1< cum bu< no 
pnnclpo da ~ c o cnt,..., Jo menor pn:ço, t<nJo em ... ,. 
que. foram >ptacnt.adaa OJ(uâ) pcopoo,.. para • rcfrn.Ja ~ôo, 
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1rndo que 2 proposu da vencedora foi " nuis nnujo'1. qu~: :aprc:scntnu 
O menor pr~o C COndiç~ rnm f:l\"Ori\•eis p:ll':l :1 ::Ldminlstnç!o drstc 
Órt:io, comubsuncUcb nu cotações de preços acost:.ufas nos autos. 

Vale rtu:alt:u que. o referido valor do p:agtmC'tUO, encuntr:a· 
se dentro c:!os limites le&.lis estabelecidos n2 Lei ~upnci~c.h .. 

Dia.rm: W exposto, an :arençio :10s principiO$ b.u.i1:ues da 
Administnçio ·Nblio e :1101; comandos da LL,, 1ubtnrto a presente: 
justifiarin à aprccilÇio de Vo~u 5cnhori:~:, p:u·.1 fin,\ de r:uificaç2o c 
posterior pubtioçio na lmprrn.:2 OficiJI, conforme dctcnnin:1 o nn. 2(, 
d~ Le-i de ü ciraçõcs c: Contr.uos J\dmi:tistrJ. ti\·o~ !>upracirada. 

M1o.pi/ AP, 1(, de dexcmbJo de 2005. 

~~--· 
UJra•;;Guas~s da Costa 

Am:uor Jurldico/AMPRF.V 

JUSTIFICA T!VA N' 104/2005 - PROJUR/ AMPREV 

IRA 

PROCRSSO N": 0749/2001- GEAI'/AM!'RHI' 
ASSUr<rO: Di>1""" de t...cn>çio. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 21, li e Pv>w•fo Único d> L<i 
F~.'ll.t.-nl n• &.666/93 c alterações posterlon~s. 
FAVORECIDO: E\"~tLd rn J.ui1. Pinheiro de Souu. 
OBJETO, Pmduçio de Documcmirio. 
VALOfu R$ 15.000,00 (Quô<>zc Mil R,..U). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: EIL-m<-niO d< 0<>1'"' n• 
l39U.}6.11Q_QO "Outros Scr.,.iços lle T t."KritCII$- Pcss:m Fi~icJ". 

~enhor Dite(or Pre.<identt:: 
Submeto :a rrc:~cnte Ju~rific:atin pua a :\f)tco-açio ~ 

tnmpcternc: n cif,caçlo de Vo~a St:nhori;t. com fundamento lesai no :an. 
24, inciso H c paf".igra(u único J-a ~ Fttl rm.l n" 8.G6GN3, com suu. 
lltcnç&.'íl po~tl:riort':i, t':lt'lndo cwctcriz:d3 .1 Dispcnu de Liciuç:lo, 
olJjcti\"mclo o P'J.g3mento em f:n-or do Sr. Evand ro Luiz Pinheiro de 
Souza, b:~.dutd em comuníc.açio uw:ial, porudor da f.l n• 202RRJ-AP c 
in~criro no CPF sob o n• Ol7.356.302-78, rtfCt"rntr 1 pn>Juç:lo ck 
documau-irio (fttuti~do em OVO), qut tc.m como tiro 2 tb\'u)gJçio do1 
sM·içus ''l:c.."C\l.bi.Jt.n pcb i\Ml'REV, 1unro :os SetvuJorcs l'úblicos do 
fut1do do Am1pi, conforme di1oetim.in.ad.o no Memn n• ORI'i-A/200)
Gr'.AP/ AMPRF.V is 0$.. 02 t' n1 proposta orçamcnt~ri:a acon~dl nos 
:tu tos do processo em cplgrJfc. 

/\ escolha J o lluJiJo prufis~iom..l, pautou·~il:: C(Jm b:1St' no 
princípio dJ. cconorrucilhJ~ c <J critirio !.lo menor preço, tendo ~.:m vi::H1 

que. {ot'1Jll lprcscnt::ad-u: Ol(uês) pcnrn~t::i." p:u::a a re(erid" produção, 
cendo qut a proposu do venc et.IC'Ir foi 1 ml.is v:~n t:~jos:t_ que :aprC'tentou o 
lflfROC pteço C 'Cr.tndiÇÕCS nui1 (;a\'OriVciS p1~ 2 :l.t1miniSirtÇ:iO dl~tC 

.. Ór(:io, consubst.ulcild::a IW cotações de pre-ços 2CusUÚ:l$ nos autos. 
V~c rcõ~l'U que, u rcfcrU!o \"2.lor dn rupmcrlln, encontra· 

se dentro dos limites legais estabelecidos ru Lei supracit:ldl. 
Oi1nre do opo$.10, l"m atcnçio aos principias b-.t~lLucs da 

Administnçio Púbtic::a e aos conundos dJ. Lc1, s:ubrnctu a pn:-s:cntc 
juáltiric.ttiva à aprtcilçio de: Vosn Smho!i~ pata rins: dr r.atific2.çio c: 
posterior pubtic::tção n:a lmprcnn Ofici1l, confnm1c dcrcrmin:1 o an. 2li 
~ ~ de l.i ciraçc\c'- c C::ont r.ltOS Admlnisrn.rlvos sup racit-ad:a. 

~hapi/l\l', 20 de de:umbrn de 2!)(15. 

C/J-:>~z 
~-y'G-Qev 

Ulysses Guimariea Aitd da Costa 
A"'euor Jurldico/ AMPREV 

JUSTIPICATIVA N' 105/2005- PROJUR/ AMPREV 

/ ,M•:;P~11!" .(.H 
fuuilico n> ronn~"-.!4--

s~ld DEO~ 
Dirccor Prctidencc da A.\tPREV 

PROCESSO N'' 07!oG/21l05- Gl'.Ar/ AMPRI>V 
ASSUNTO: Di>p<n" d< l.icir>çio. 
FUNDAMENTO LEGAl.: A11. 24, 11 c Paric,.fn Únicn d1 Lei 
Jittlenl n• 8.666/93 c 1ltcr'1ÇÕCS poste:rioru. 
l'AVOREC!Dk Emprm DE.'lTAL DOC!UR t:!U:I- EPP. 
OBJETO: Aquisiçin de M21en>i< de Consumo p1r.1 o Cr\IS/ :\Mt'llEV. 
VALOfu Ri 1U 01,50 (Qwtor>.c M~ c C:cntn e Um l\c1is c Gnqücnt> 
Cmuvoo). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ekmmto Jc Despe'-' n• 
33110.30.00.00 "M>terill de Consumo". 

Senhor Diretor Prt~idcntc: 
Submeto 1 pn."Stme: jusrif1C:1.tiva pu:~ 11 ~prtCI:\çio c 

competente rtr:ific::aç.in de: Vnsu Sc:r.hon2, com funcllmento leg;ll no 1rt. 
24. inciso 11 e fl:u·i cnfn únicn d• Lei Pcdcr;.l n• 8.6GG/'Jl. com NU 

-a.ltcnçOO poctcriorcs. at.~nt.fo c:uac.,crind.l a D ispensa de Liciuç-lo, 
ubjtti\"andu o p:.tg.mlC1'UO em {3\' 0c da Emptt:U $up11., referente: 3 
~uisiçio de m:ltc:rilis de: consumo, que tem cumo inruitu 1uprir u 
neccuid..dcs d2 P<ricn Medi<>, f<Ce 20 PQV - Prop,unu Qu>li<b.l< d< 
\'id:a, confonne disctimintdo no Mcmo n• Ot't7/200S.C:OMISSÀO l)E 
AOMINIStltAÇAO DO CAIS/ AMPREV ;, Os. 02 c n• p<Of>"'U 
orçAment:iri'l arou1d1 " "' :~outns dCl processo em epignfe:. 

A cscoUu do~ Emprcu 2djudie1d1, p:a.uto4.He com bue no 
principio d:a ecnnomicithd.t: e u critério du menor preço, tendo em ''i.~ta 
que, (or.un :aprtsttlt2du OJ(rt ês) propostas ~r:z "' rcfcridJ 2qui$iço1.o, 
semlo que 2 prOJXJS:b c..b Vt.11e&:c.lon fui a mal$ vmt2jO:Sa, '!UC' apresentou 
~ menor p.-eço C' condições m::~ls fnor.h·tis p2n ::a adminínnçin Jc;:tc 
Orglu, consub~unci:ad'l n2.< cu~çõc.,; tk prt(os <Jcostat.lu nos. 2Utl):>. 

\'llc resu!t:lr que, o rc:Ccrit!{) ,•zlur do p:!.O"lmt..T.tt •. l'f\C001t2· 

~ dentro dos limites le:~ cs.tsbt1ccidoo n:a La supncit:u.b. 
Di:ante do Clo:posro, o n 2tt'f1çào :l05 principins. hu.lucs. d::~ 

Admi~t:~çio Públio c a~ com:mdo~ da Lei, s:ubme:to ::1 prcsentt' 
jwtificauva i ~n:cilç;lo llc Vo;n &nhori:a, P'JJ"1 ( ltls: dr: r~ti ticaçio t 

p<ntt:rior publia.çio m Imprensa Oficial, con(onnc t.h:tcrmina o u t 26 
d:~ J .ti de J.icit:a.ções e Conrnatn:; Admini~tn.tiwl:$ loupr:lcit::aJ2. 

~ 
UI)'Utl Guimarlts Airu da Cosb 

Állt&Jor Jurid ico/AMPREV 

(DIÁRIO OFICIAL) 

f Autarquias Estaduais 

Rurap 
!!!!!!!~.!"'*' ...... . . ... ,_...,~-- -·-~~ 

José Florênço Corrêa de Matos 

EXTRATO DO-tióN(iTERMO ADITIVO AO 
CONTRATO NO 02412003- RURAP 

ln2!!l!.~~l'M!E lnstí!Uio de Desenvolvimenlo Rural do 
Amapá-Rurap, como ADtTANTE, e Firma J. Eplf11nlo 
Monteiro/ME, como ADITADO. 

CLÁUSULA SEGUNDA · Objetivo 
O Contrato original tem por objeto a execução indireta de 
TERCEIROS PARA SERVIÇOS DE AGENTES DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO, paro o INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAl DO AMAPÁ· RURAP. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes 
identificadas no p6ttico do Contraio original, declaram, aceitam 
e ajustam que o inslrumenlo acima Iden tificado tem a~e rade a 
DÉCIMA - da VigOnçia , que passam a vigorar com a segulnle 
redação, mantidas as demais aqui nAo referidas. na forma em 
que se encontram redigidas e que neste alo e ocasiao 
totalmente ratificada para os fins de dire~o: 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Vl~ncla: 
Fica o Contrato original, através de Termo Adlllvo, 

prorrogado por mais 12(Dozo) meses . iniciando em Ot do 
Janeiro o encerrando em 31 de Deumbro de 2006. podendo 
ocorrer nova prorrogação de acordo com o especificado na 
Clausula Décima Primeira do Contrato originaL 

E por estarem assim justos e contratados as partes, 
assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual 
teor e tonna, para o mesmo fim da direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Prodap 
Fernando Antônio Hora Menezes 

POR T A R I A (P) ~"050/05 · PROOAP 

O Prtsidcntc: do Ptoccs.sam.: nlo de Da~ no 
Esudo do Amspl, no uso das: suu atribuições que lhe slo corJtrid.as.. 
pdo Decreto a.• OS.SS de 17 de feva-ciro de 1997 c Lti n• 0310 de OS 
de: dezembro de 1996 c altrnda p:la Lei a•Jtl de 2) de dez.tmbro de 
t996. conforme Mcr110. 03012005/COSERG de 15.12.2005. 

RF.S O LVE: 

llesig= JOSÉ INÁCIO SOARES FJLIIO, 
Motorista da PrtSidtocia. pll& viaj.r de Macapi, sede de suas 
ativid~ ate o M wüeipio <k Calçocnc • AP. no pe:r1odo de IS a 
19.12.05, a fim de corx!uzir T«nicos cb Embr.atel que l rin traJar de 
anumos relacionados i Rede Estadual de Comu.ntcaçlo. 

De· se CiCr.cia, Cumpc'J·SC e: Publique-se. 

GADINETE DO PRESIDENTF. DO PR 
DADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, em 
dezembro de lOOS. 

MENEZES 

Fundações Estaduais 

Fundecap 
"""""' Manoel Bispo Corrêa 

EXTRATO DE CONVÍ:NIO 

] 

!NSTRU:'v! ENTO PRINCIPAL: CONVÊI'\10 N°0371200S
FUNDf.CAP 
CONVENENTE: FUNDAÇ.\0 ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ -FUNDECAP 
CO:-IVENIAOA: ASSOCIAÇAO RECREATIVA 
ESCOLA DE SAMBA IMPERJO DO POVO 
OBJETO: O prtsente CONVÊNIO tem por o~jeti •·o 
repassar recursos ;. CONVENIADA pnro custear parte 
d•s dcspcsns com a realizaç~o do projeto ''CARNAVAL 
AMI\PAENSE DE 2006". 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente convenio tem 
respaldo legal nas disposiç6es da Constitu iç~o Frdcral art. 
37, ca1>ut. na Constituição do Estado do Amap~. art. l l6 do 
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Lei n• 8.666/93, c suas olteraçõ<S no Decreto 
Go••ernamental n' 2006 de 09 de agosto de 1999, c, ainda 
nns disposições ltR:'tis que sejam aplicathtS em race do 
obj tro prc\'Ísto c cnracteri7;uJos neste instrumento. 
CLÁUSULA Q UINTA DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: Foram alocados créditos orçamentário 
no valor do RS 700.501.54 (setecentos mil e quinhentos e 
um real e cinqüentn e qu:tt ro centavos). n serem rcpnssndo 
em uma única p3rc:el:\. 
Progroma do Tra~alho: 13.392.0052.1.023 
Proj<to: P.AI.D.E.C/BA LUARTE 
Naturezn dn D.st•••a: 33.50.43 
Valor: 700.501,54 
Fonte: 001 
VIGÊNCIA: O prazo da •·igência deste ATO 
CONVENIAL inicia-se na data da assinaturn dn mesma e 
r.ndnndo em 30103/06. 
ASSINARAM: O Sr. Manoel Bispo Corrra 
Diretor/Presidente da F'U;';OECAP c o Sr. Roziel Santiago 
Braga - Prcsidonto da Associaçào Recreativa F:•cnla de 
Saon~• lmpl!rio do Povo. 

EXTRA TO DE CONVÊNIO 

11\'STRUi\IENTO PRINCIPAL: CONVEI\10 N" 038/2005-
FliNDECAP 
CONVENENTE: FUNDAÇ . .\0 ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ -FUNDECAP 
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS BRINCANTES E 
SIMPATIZANTES 1)0 BLOCO DE SUJOS - A BANDA 
OBJ ETO: O presente CONVÊNIO tem por o~jct ivo 
re1>assar recu rsos ~ CONVENIADA paro custear par te 
das despesos com n r<nliznç~o do projeto "A BANDA . 
CARNAVA L DE /2006" 
FLINDAI\IE;';TO LF.GAL: O presente com•ênio tem 
respaldo legol nas disposições da Constituiç~o Federal art. 
37, caput, na Constituiç~o do Estado do Amapá, art. 116 do 
Lei n" 8.666/93. e suas nllernções no Dcrrdo 
Governamental n• 2006 de 09 de agosto de 1999. e, ainda 
nas d isposições legais que sejam aplicadas em face do 
objtlo previsto t caracteri7 .. :uJos neste instrumento. 
CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: Fonm nlo<ados créditos orçnmentário 
no valor tlt RS 35.000,00 (t rinta e cinco mil reais), a ~e rem 
rcp:tss:ado em umn única parcela. 
Programa de Trobalho: 13.392.0052.1.023 
Projetu: P.AI.D.E.CIBALUARTF. 
Notureza da n espesa: 33.~0.43 
Volur: RS 35.000,00 
Fonte: 007 
VIGENCIA' O prazo da vigência deste A TO 
CONVENIAL inicia-se na tlntn da assinaturo da mesnw e 
findando em 30/03/06. 
ASSINARAM: O Sr. 1\lanoel Bispo Correa 
Diretor/Presidente da FUNDECAP e o Sr. José Figueirtdo 
de Souza - Presidente dn "A BAI'DA". 

Maeat~: , ~ dClontbro d e 2005. 

~MAR A li , NLINESSERRÃO 
Chefe • . liNDECAI' -

EXTRATO DE CONVÊN IO 

INSTRUMENTO PRINCtrAL: CONVÊNIO N° 039/2005-
FUNDECAP 
CONVENENTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ -FUNDECAP 
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS 
CARNAVALESCOS DO ESTADO DO .~MAPÁ -
AB LOCA 
OBJ ETO: O 11rescnte CONVÊ:NIO tem por objeti•·o 
repassar recursos A CONVENIADA pnra custear parte 
das despesas com rea l iz.'lç~o do projeto 
" CARNAAI\fAPÁ /2006". 
FUI'iDAMENTO LEGAL: O presenle convênio tem 
respaldo legal nas disposições da Constiluiçlo Federal nrt. 
37. caput, na Constituiçilo do Est:tdo do Am>p~. art. ll 6 da 
lei n" 8 .666/93, (' suns: :a lt e r:~çõcs Occ:rero 
Governamental n" 2006 de 09 de agosto de 1999, c, ainda 
nas disposições legais que sejnm aplicadas em face do 
objeto previsto c car aderiz.ados ntste instrumento. 
CLÁUSULA QUINTA DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: Foram olocados cr~ditos orçamentário 
no valor de RS 72.325,00 (setenta e dois mil e trezentos e 
vinte e cinco reais). a ser·em repassado em uma únic:a 
parcela. 
Programa do Traoalho: 13.392.0052.1.023 
Projeto: P.A l.D.E.C/BALUARTF. 
Naturuo da Despesa: 33.50.43 
Valor: RS 72.32~.00 
Fonte: 001 
VIGÊNCIA: O prazo do ••genm deste ATO 
CONVENIAI. inicin-se nn data da assina tura da mesma e 
findando em 30/03/06. 
1\SSI'IARAM: O Sr. Mannel llispo Currca 
Diretor/Presidente da FUNDECAP c o Sr. F.r lier Jodson 
Silvn Santos- Presidente da " ABLOCA" 

MARIA 
Chefe da 
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EXTRATO DE CO~VÊNIO 

1:-.'STRU~IENTO PRINCIPAL. CONVÊNIO N• 04012005-
FUNDECAP 
CONVENENTE: FUNDAÇÃO ESJADUAL Df. 
CULTtJR \DO .o\~1APÁ -FUNDECAP 
CO:'iVE:'iiADA: LIGA l'iDF.PI:!'<OENTE DOS BLOCOS 
CAR:"'"VALESCOS 00 ESTADO DOAI\1\PÁ 
OBJETO: O prtsenle CONVÊ:I.tO tem por objetivo 
repas ar rr<unos l CONVENIADA pora cu11ur parte 
d-. de peus com • realiuçno do projeto "BLOCOS 
CARN WA I,ESCOS ll'õOEPENOENTr,;5/2006". 
FUNO \lENTO l.ECAL: O pmente con•inio tem 
rr•p•ld legal nu disposiçGu d• Con>tituiçlo Federol art. 
37, ••P• t, na Cunstitulç3o do E!tado do Amapj, art.l 16 da 
L<i r • 8.666/93. e suos alteroções no Docreto 
CoverMnrental n• 2006 de 09 de agosto dt 199'1, e, nlnda 
nos <li•1•nsições legais que ••i•m nplicadas em race do 
objtro pr' ,·isco t , arRtttrbado\ ntste instrumento. 
Cl.AUSLLA Qlll'iTA DOS RI:.CURSO!> 
Fl'iANCEtnOS: Foram olocados cró<lito• orçamentArio 
no vnlor de RS 8 •. 325.00. (oitcnto e quatro mil e trueutos 
e vinte t tinco reais), a serem repusado tm uma única 
parcela. 
Prog,.ma de Trobolho: 13.392.00~1.1.023 
rrojct~: P.AI.D.E.OOALl'ARTI: 
:"~aturou da Dc<ptso: 33.50.43 
Valor: RS 8U2~.oo 
Fontt: 001 
VICÉ. C IA: 0 praLO da HRincia dtste A TO 
CO'iVEN IAL inicia-se na data da onmotura da mesmo t 
!ind•ndo em J0/03106. 
ASSI~ARA\1: O Sr. Manorl B"P" Corru 
Direcor'Pre!idtntc da FUNDECAP r o Sr. \1anoel Pereira 
r!» Sil.a- Prtsidrnte d• "LIRA". 

\locap~-, 

?: \JARI\ 
Chefe 

JliSTIFICA TI\,\ 

lloiiH("OEM 

PROCt~\0: 16.0011011:!00~. 
~;? 

,\'>SI :0.1(1: \OI I \\IE~TO 00 TFR\10 c·o:-.TRATJ I,\L S • 
0011200~. 
FI',._O\\It.l\10 LEG~L: Aro. ~7. Inc. I\ r ,\r c. 6~. tt O,\ Lf.l 
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.hJ\IIft<.a·~ o td.lo~mtoto do Ttrrnu ('unlntu:al. !•pra 
utado. rrspJidtdo nn ·\ri. 5'7. 1nc. I\ t 6~. 11 da l.ri 8.GG61'JJ r 
\UM lo )lhrnlçfw,, t.n dccorrPncia ao pr11111 dr 'ighcia t rcturs«» 
or~antrnlllrío!l t fioanctif')'. 

() ' hrnau (onlratual, a 'lh" 'C' rdnt 1 prtuntr 
JwtifiC'JCÍU. rrt\i .. ffll St'U le\tO luicitl UU1 JlfUU dt 12 (duLt} 
ntr'k' plln ,.ua 'iatfnt"l:\, OiAnlt do C\ll'~''"· p;h-5.1 u Contrato n• 
0011200!i-fl !\DF.CAP. tl po"uu· unt 1• ~crhC'imu em :-cun 
C'IMu~ul;.t' 111 dr Vl~fnrla r \' Rrtu"u' OrçaJaiC'nci\nO\ ~ 
Financeiros, p.-,~IUldu M pn-..:\ltctr Ih up.uintci tllt'YI(Üf'~ ,111-
\· ltttnria r»• r nu11' 12 (doZtl mu.u " \- Rrcunu'5 Orçlllmt'uhirioi t 
l-lnanrtiros valor mfn~o•t df R.S l.l!I.J!\ (um mil t dunnlel'< l' 

\llllt ~ um rt'aiori 1: 11 inha t cinco ccnla\m}.lutAiinuu.ln o monuntr 
fhlrl t:UI cicio 1006 nu ulor tJr RS '-'·6~6..20 lquarlo7t mil 1: 

~thct'nltl\ t clllqUt11111 t stb ruis t ,·\nrr crnii\OS ), 

1°TEK\IO \Otrt\0 \OCOSTR..\TO'i•UUIIII'I· H :oillEC:\P 

r.lo prNDt< fER\10 .\Oirt\'0 .• Fua~oçlo l"a~ual 
tlr ( ullura do . .\m•pil . F\'~Of.('\1'. tnmo <\OIT~''TL t. comll 
,\UIT400 u l'rucr"'lUOt•to de O•tlos dn \1th1f'.& • I'RODAP. 
t.lc,:lõlrlnl. atellan'l. t •ju\tam qur ;u (.Uu,ulu 111 t \ do 
('0' TRATO urultrizado nu '""lU((.r, .llutlid.t\ [l<b'• a 
\ I#Cir•r tt111\ 11 kCI1IQ1f ftiiii(IU: 

CL~\ ~1"1 .\ ILIU llltA- DA \ICt'( I \1 Hu prono~•da • 
"Iene•• do rdtrído rOI'lCntu. 11or rn~is I! (dou) mtsts, • p;~rhr 
de \111 '"QnMtun. iu1ciado em 01.01.200~. t Onali.tantlo em 
Jl.l2.2006. 

C L.Í\ !>I' L\ Q\'11\T\- IIOS RfCl RSOS ORÇHIJ::'ITÁKIO~ 
t FI~ ~1\0 1110~: Fiu tlllb<lmolu n 'llor mtnsat de lU 
1.211.1~ <•m mil t dutrntwc r \'lntt r um rui~ r trinhl r c:incu), 
totalizando o v•lur cJu contrato ftn RS 14.6~6.20 (qu11lrtou tnil c 
\tl\ctntnt t dnqllcntl t n•• rtait t vinte ccnfA\0!) no PrOf(rama 
de Trabalho: IJ.IH.OOOIJOOI - ~th·ldld<: \tanutcnçlu dr 
Srrviçu \d1nhmtufiHJ da FtiNDF.<: \I\ f\ lUurtu dt Ot'SCH"'a: 
JJ.?O • .l?, Fonlt ~r R«or<o• 001 . 

·h d~anais diusula' intrgn11lo t.lo in~trumrnto urx 
atHtad., p<"rmau .. nm f'ln pttno ''~or. n• roruu qut' u acb•m 
rrtidl\, ~•u)n nliflcad:.tt nntt atu. l'•n tcHbs as conStqDhcia"' 
cJc dirttln. 

() prc\tntr Tcrruo Atliti\l, uuo•tra \UI fund.-.mrntaçtd 
Lq:;al tu> trt. ~7. Inc. 1\ t art. 6~. 1ntiso 11. da Lri a• 8.666/'Jl c 
tU,U :llltrliÇÔft, 
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Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Raimundo Nonato Fonseca Vales 

6' PUBLICAÇÃO OE ACORDÃOOOUS 

ACÓRDÃO N"OOI.762 
RECURSO ADMINISTRATIVO !11' OOWlOOS 
Recotmllt: JOSé ADEMIR PII>TO RODRIGUES (ln1<rlflo n• 
00090) 
Rtlaroc Datmharpdor LUil. CARLOS 
TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE 
TITULOS. EXPERI~NCIA PROFISSIONAL. TEMPO DE 
TRABALHO COMPROVADO. CERTIFICADOS 1) Contrato 
de trabalho devidamente cumprido é P<Ova de lempo de 
selllfço. devendo assim. ser <XlllSoderado como litulo. segundo 
as regras odilalfclaa; 2} Cor1ifrcados para ser aferidos como 
titulo devem consl<ir expressamente no Edilal; 3} Recurso 
Administrativo que se deu pa!Clal prov~menlo 

ACÓRDÃO 

Vr"oc, reb14doo e d'*'uodoo 0> rr<>entes outos o 
PLENO ADMINISTRATIVO DO rRtBlJNAL DE JuSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, a unonillllclade, conho;cu o Rc:cu"" 
No mtnto, IJJt~m • un3n•m~. foi dado pro\limattn parci31 ao 
rtt1.1r..o. par:& COII'cdet doi.s pontos ao ~udtdouo 00 concurso, nos 
tcnn<Jf do I>Oio do Rcbtor 

f'lrtiC1f'iU:lm do JUlplncntO M f•cdcntí.ssimos 
Se""""" Ocu<nbarpdorca: RAIMIJJ\DO VALES (Prnidcnte), 
A~OloTISO SIL\'tRIO JUNIOR (C<KT.-g,cdor-Ctral de Justr\"1). 
1'-IARIO GURTYF.V DE QI:EIROZ, GILBERTO OE PAliU 
PINIIEIRO, LUIZ CARLOS !Rclatnr), C.\R"O ANTÔNIO DE 
SOUZA e EDIN.\RDO MARIA ROORICUES DE SOlll.A 
Au_,i!nci:t~ just1ftcadas do$ Es.~dcntiuuoo.s Senhores 
Dcsanborpdoi'QI DOOLAS EVANGELISTA RAMOS (Viu
Presidtnte) e HOI'iiLPO AMARAl. DE MELLO CASTRO 

MICaJ>oÍ (API, 19 dt dcurubro ~e 200S. 

I 
(a) Datmb•r&ador RAI\JUN))O VALES 

l't<JIJtntt ./ 

l•l De<ombor1odor ll!tl. CARLOS 

Gabloel< da Dlrdoria·G~ul, i.m li do dn,mbro d 2005. . R.,7.. t' 

lkl. MÁRCIO RÉCI ';~~~LISTA BARR SO Dirtto~~JAP 
A 'I-1SO DE PRECÁO '1'00312006-TJAP 

A Prn.fdiatia do Tr1hunat dr Justl('a do Ettado do Amapá. c 
tstt Pregoeiro. deslcoado alnvk da Ponaria a• 737,lOOS. 
GJ\8/PRF.S, de 25 de rnouo de '200S, lc:\O~m ao conhcctmct\lo c:klS 
rn•crcs<ados que, na fonn> 11:1 Lei n• 10.$20, d< 17 dt julho de 
2(102, Re\Oiuçln o" 04 ti200S·TJAP, c <om •pli<ao;lo >umrdi~na ela 
l.er Ftdml n• &.66C."l3 c au .. alttBçóta poSlenon:s. lá,j reahz:ar 
htlldçJo na mod.lhdatJ~ Prcot:lo, do lipo mmor pn:ço, que tem por 
ObJClO a contrataçto do fornrclm<nlo parcrltdo dr CÉNEROS 
,\LIMENTÍCIOS F. MATF.RIAL DE l"1PF7.A, pora ouprlr a 
tmbaruçlo perttntcnte 10 lribun1l de Justiça do Estado do 
Amapri, nat vlaR<Dt do Juludo lllnerante flu11a1, conforme 
quantitativo• t tspttiliu('4itt t"Onst•ntr do Anuo 1. p1rlt 
latcgranl< drfle Prr,lo, durnnte o exen:fciode 2006 A referida 
!icrtiiÇlo> occorrcr.! oo PL\ I t l.lt: .tA.''~EJRO PUQ06. •• IQ11>E7J 
hora~~ na sab d.1 Comi\."" Pemunet'fc de bcil4t.çlo, ~isn l N& 
General Rundon. n•t2t~.S Crntnl, no~ cid3de. 
O Edau1 comple1o c JCUi anexes n'IC'Ontrnm·se di.SpOCll't"CU. M 
CPVJJAP. no crldc,eço ocuna c:n.Jdu. d~ SC~Wlllll à $C(t.l·fcu~ . no 
t.orvi<> ,u, 07311 l' IJ.JU e dJs IJ )O ._, 17:30 h.lr.l.<. bem cmm 
qua1squ('f outros csclartc:,mcrnos neccsános 

\1oop.i-AP, 19 ~da.embro de 2005 

AVISO OE PREC.\0 ,._~ 00411()0(>. TJAP 

A Prnldêncio do Trihunol de Justka do Estado do Amapi, t 
este Pr<&oelro. dtsl~nado atravf\ da Porllrl& a• 73712005-
C"BIPRES. ~< lS ~< ma10 de 2005, k'am ao «rnhecuncnlo dos 
rntcrc<<ados que, na fonna 11:1 Lei a• 10.510, de 17 de julho de 
1002. Reoolu~ rf' 04112!XlS·IlAP. c com aplicoç~o subsiiliina ela 
Ler Fcdt:r.~l n• R 666·'H e &u .. alt.....,õo pn!lt<rinrcs. fará rtalil.'lc 
licotoçAn na modalidade Pr•Kio. Jo tipo menor preçn, que lc:m por 
objno a contrataçlo do forncdmcnro dr MATERIAIS D[ 
LIMPEZA destioodos oo Tribuoal de Ju&tlça do úlldo do 
Amapi, duraute o rxcreldo dr 20116, conforme anexo I ~o 
Edital. por1r lntrarontc deste l'r<alo A refmda licitaçãn ocorred 
nn DIA 12 DE J~EIRO DE 2006,iJ )0 !DEZl bom, na .ala da 
ComlS'Sào Pamal"tC'nlC dl! Lk1taÇ~o. \llo a rua General RooJon. n• 
129S- Ccruro. n~• ctd.ldc: 
O f.d1tal completa c seus anexos cr<:nnt~am-sc di•pooi•eis na 
CPVTJAP, no cndcn:ço ac:tmo cotad<>. dc «gunda à scxta-feir>, no 
lxrlno das 07.30 k 13 JO e elas 13:30 ti 17·JO hora.,, hem como 
qua\Squct outros esclaro.:•mentn' n«C'\.~nos. 

M""'P"·,.P. 22 de dezembro de 2005 

Bd. Aalt ~chdo 
-P~~;~•-

PORTARIA N.' 05012005-CABICORREG. 

O Durmbupdor AGOSTINO SJL\'ÍRIO 
JUNJO~ c.=arqtulor·CJ«rfll d" Ja.st1ÇO, no UI(J du alllbu1çO. 
legai• que lht do c:onf«idu pelo art. 30, lftCioo IV, do Regimento 
lnt<mo do Tnwnal de Ju.ti"' do l!otaolo do Amloi. 
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CaruWtniNio o ;,.,.... ela Joáiça • a 
MCM&icbde do Mniço, 

RESOLVE: 

Art. 1'. ENI>dCC« ....to do pballo. do aoordo 
eom o Anuo I • .,..,. o paiodo dt OI de i-ifo t OI do..,_ de 
2006, n1 Conwca dt Mac:af", doi Iuítct de Direi1o TílUÀI<O elas 
Varaa CriJDiiWI, do Juiz do Oinito Titular ela Vara do Tribanal do 
h\ri, do Juiz do Dirtito tituU. ela Vara de ~ Pcoais, do 
hrr< de Direi10 TIIUbr ela v.,. ela lnJlro:ia o da Juventudc, <19" 
Jultos de Oír<ito Aoxiliuea de Erltrlnoia l'lool. elot .Nlus elo 
Direito SoboulUIO•, elos Juadoo EapocWs Civel • Crimíoal •. na 
Cnoarc.a ela Sanlloa c UtonJal do Jari, doo Ju(za do Dirrito 
Tirulatu elas Vuu CriminaiJ, elas Varas Cl\·cil, ela v .... ela 
lollnc11 o do .luY<Jlllldc o elo Juizado úpociot. 

Par6uoro 6nlco. 011 Juius pJJODloaiJua dc1'Crlo 
oonheoer, nc. di.u tm que olo bou,·a crpcd.ierM fortnK e 
dW&amtnt., ip6J o cnccrnnvnto dtatc. du comu.oieaç6tJ do 
prUões em fbr;ranJe, elas unpciJ~es do habcDs CfXT11''· elas 
rcprucntaçõea c requonmcntos do priJio pro>UIItva ou tcmp«w, 
doe plcit01 de U\.IOIODVJnic:abitid6dc ou do buJCa domiciliar, do& 
feitos de rwurcr.z;a cautelar da mBncL. • da juvtmude e de OUU'OI 
pre:vliltc. em lci , iN.lUii\·c 01 aft1oe ao .hhz.t.do Elp«Lal Cnmin.a.l, 
DI focma ela Lei E<tadual n • Ol$119S, moomo em " tratando de 
T~ CitaolliW><iadct lavracloo an oons<qtllnria elo Re&istroa 
de Qoorrenc.u Policilis, aa forma a st&'Jir. 

Art. 1'. Do.nnc. os plant6u, os Juiz.es 
pmnanoc<tl<l nu l'tlpo<tivu c.a.arc.. c llfil>llo, an lupr 
\'ÍI(vel do F6nrm, oo eod«oçoo • lelel'- onde posurn ..,. 
en:ontradoo, dclca dando oooboamcnlo prévio e por estrilo l 
autoridade policial. 

I t•. Nu Coman:u dc Maupt o Sonlana, dos 
dors Magillratklo ~ue aliWID, <Ntant< cacla perloclo. aqude quo 
olo esti, .. r dc Jll&nllo dcvcri pemlAilt<cr de aobre~\110 pua, 
e\'cntualmcnle,. ser dwnado a uu.ar. em ruJo de dnwlo de 
acrvr;o no planUo ou afuwne.xo elo ou1ro Magillndo. 

I 1'. Nu dcmaia Camarcu, conheccrio doo 
pedidos, rcpucnb~&u e comunicaçôcs enu.oucadu no art. 1.•, 
clolta Ponario. os Jufuo do Direito tirutam ou em ex«clcio pleno 
e, n01 Unpcdimcm01 legai. ou ocuionais destca1 ICUI rubrtit\ltOI 
lepis, usim dcfooido>t no art. 12. U 2.' < 3', ela Resol ...... n.• 
002191 (Aditamonto ao RoJlunenlo InCemo). 

Art. J•. N comanicaç6a, rqwrsenb~e.s o os 
ptdid01 pt<YIIIOO no ut. I', dcall Ponaria, n:c<lridos ~to os 
plantO•, ., pnmriras dc'l'achod11 e oo último• 1100111panhad01 do 
ropiu d.u d«LJôc.a c doi mandadot. de\...,lo SCI" enlrciUCI aoa 
sctora de dllltibuiçlo du r,.pedl\'u c..n.rou ""'u 09:00 hcru 
do dia óttl JUb11qllenle 10 elo n:.xhimento 

l'•dcnro 6nlco. lU comuniea915<> do pris6r:s 
em ~- ... diu em qU< alo hc'""~ expc:ditolo r ....... ou 
após o c:nce:rn.mc:n\0 dottc:. dcvcrlo t« en:trtcu- udu.ávamcnlo 
ao Juiz Plarolonioll ela CQOD&ll:&. 

Art. 4'. Vt Juouo ck Plantio ,.,. Juiucloo 
Úp<CÍ&OJ Civd e Crimõnal (Cij>ilal) o Etpccial elo Santana dcV«IO 
cumprir o ~ dctcrnuoa o i t•. k:vu ..... e ""b ... do art. 2.• da 
Rcsoluçlo a.' 00lt'J6 elo Ccnsrlho Superior doo Juiudoo Especiais. 

Art. s·. p.,.....,, - dc ebpru dcall Portaria 
aoo lu;,.. eocaàdol, ..,. Dimo<• cloo F6cum elas Coowou dc 
M""•P' o S&Dtana, A Prcai!Un<:ia elo Tribunal do JUI!iça. i 
Pnardmcia do Tribunal Rrgjonal Eleitoru, l Ordcm elos 
Mvoaaclos elo lll»il • SOOCJional elo Amapj, i l'nlc:uradoria·Gml 
elo IUI!iça, i Proeundotia-Ocnl do útaclo, i Dtfrouorial'llbliu, i 
Com:godaria-Ornl do Policio Chi~ à Sup<riataadin<io 11:1 Polfoia 
Fcckral, i Secretaria ela Juoli9a c d• ScgutaOça l'llbliea, ac 
Cornandantc·Ocnl da Pollci~ Mililu elo l!slodo do Amo('A. aos 
Dcaembarpdores dc<ll Egrlflll Corte, i Sc<:r<Wia-<knl ela 
Com:pdoo-ia de Justiça do Tribunal do Justiça o i Diretoria ela 
S«r.wio-Ornl clo<lo Epi&io Tribunal 

A.'IIEXO I-PORT AlUA N" 051YlJlQS..CA1IJCORREG 

TADF.T..A DE JUizEs PUNTOWJSTAS REFERENTES AO 
PEI!lODO DE I" DE JANEIRO A QJ DEAW!ÇO DE 100tl. 

a) COMARCA DE MA CAPÁ 

1 - :W.t Juiz Dr. CARLOS FJ!RNANDO 
SILVA RAMOS. OtaOJ de JANEIRO; 

2· MM .Na Dr FÁBIO SA.,'TANA DOS 
SA.'ITOS, 04 ~ 06 do JA.'IIfJRO; 

3 - MM'. JuU. Dn. Nl'.LIIA D! SOUZA 
SJQUETRA ALMEIDA. 07 a 09 de JANEIRO; 

• - MM. lu11 Dr PKTli.US SOARES 
AZEVEDO, lO a 12 dc JANEIRO; 

S MM. .fui! Dr. HERALDO 
:'<ASIC'MEI'o'TO DA COSTA, 13 aIS dc JANEIRO; 

'- MM' Ju!u Ora. l.ÍVIA SIMONE 
OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, 16a 11 de 11\.,"E!RO; 

1 - M\1'. Jufu Ora. JOf.NILDA LOBATO 
l\fACBADO l.lA SILVA, 19 o 21 de JANEIRO: 
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8 - Ml-t Juiz Dr. AUGUSTO CÉSAR 
GOMES LEITE, 22 a 24 d<: JANEIRO; 

~ • MM'. Jufu Dra. LARISSA NORONHA 
ANTUNES, 25 a 27 de JANEIRO; 

10 - J\.U.t Juiz Dr. GLAUBER DA.'ITAS 
REBOUÇAS, 28 a 30 de JANEIRO; 

11 - MM. Juiz Dr., LUIZ CARLOS KOPES 
IIRANDÁO, 31 de J.o\NEIRO o OI c 02 do FEVEREIRO; 

U- MM. Juiz Dr. REGINALDO GOMES 
DE ANDRADE, 03 • 05 de FEVEREIRO; 

1J - MM'. Juiu Dra. ELL\NA NUI'iES DO 
NASCIMEI'iTO PINGARlLI!O, 06 a 08 de FEVEREIRO; 

14 - MM. Juiz Dr. MÁRIO alZAR 
KASKEUS, 09 a 11 do FEVEREIRO; 

15 • MM Juiz Dr. ROMMEL ARAÚJO 
OLIVEIRA, 12A 14 de FEVEREIRO; 

16 - MM. Juiz Dr. CÉSAR AUGUSTO 
SCAPIN, 15at7dcFEVEREIRO; 

17 - MM. Juiz Dr. JOÁO GUILHI!R.\IE 
LAGES ~tENDES, 18 > 20 de FEVEREIRO; 

l U • ~lU Juiz Dr. CftSAR AUGUSTO 
SOUZA PEREIRA, 2t • 23 de FEVEREIRO; 

1 ~ - MM. Juiz Dr. DÉCIO JOSÉ S,\,,!OS 
RUPINO, 24 • 26 de FEVEREIRO; 

20 - MM'. Juízo Dr~ SUELI PEREIR<~. 
Pll\'~. 27 c 28 de FEVEREIRO c O I do MARÇO. 

b) COMARCA DE S.4NTANA 

I - MW Juln. Dra. GELCL'IETE DA 
ROCIL\ LOPES, OI a 06 de JANEIRO c OI a 04 de 
FEVEREIRO. 

2 - MM.' Julu Dr.' ELEUSA DA SILVA 
MUNIZ, 07 a 11 de JANEIRO o 05 a 09 de FEVEREIRO. 

J - MM. Jufu Dr>. GELCINETE DA 
ROCJL~ LOPES, 12 a 16 de JANEIRO e MM. Juiz Dr. 
ROGERIO IIUENO DA COSTA FUNFAS, 10 a 14 de 
FF.VF.RF.IRO 

Scçlo do Cootrole Gorai do Custas Judicl •ls 

D~PART~ JUDICIAAIO 

ATA DE D!srRIDU!O.O H/00 R.E · 

DJSl'RIBUICAO 00 DePAA~"'TT 

JUDICI.ARIO 00 TRIG~ mo: 
J'UST ICA LX> ILSTAOO 00 AMAPA. 

1\o(D) l~ dia(s) do Jn::~ <1e DEZ!XBRO do ill10 00 2005, 

12 : 00 1-.or a..s , rea U :zoo-s e a Oist. tibu l.ca o e/ou Redi n · 

t ribuiCõlO d.co; PTocC.SSO!J .lba.ixo rel&eiOMdo:l, CO::'I! ornc 

riOtm)ll do ~lznento Intet.nO. 

- CAMl\RA l.NICA 

APD..ACAO Cl VEL IREO OU MS } »c, 0002{;J6 · 1/200S . 
ORIGí:l'l : Sa . VARA CI VEL S F~'CA PUBLICA DE M1\0\ 

1\JJVC('M'IJX) :JOSE 1-®.'íUQ' .. JE DE KZh"''ONCA Dt:AS 

1\PRL,'\00 :I.NTONIA ARAUJO S ILI.J'>.. , E Ol!l"RR \ S) 

AD\"CGG\00 :ANDRE!I\ P..cxmi GUES DE Ol....IVEI RA 

R.EIATOR(AI :Dco . MARIO GtlR'I'"lEV OS Qti'SI RO'Z 

tb. 0002288 · 2/2005 

(DIÁRIO OFICIAL) 

4 • ~IM. Juíza Dra. .MICIIELLE COSTA 
FARIAS, 17 a 26 de JANEIRO e MM. Juiz Dr. MARCUS 
VINICIUS GOUVt.A QUINTAS, 15 a 19 de FEVEREIRO. 

5 • MM. Juiz Dr. IIIARCO ANTONIO 
MIRANl>A DA ENCARNAÇAO, 20 a 24 de FEVEREIRO. 

6 • MM'. Juiu Dr'. ANA LUCIA DE 
ALBUQUERQUE BEZERRA, 27 • 31 de JANEIRO, 25 a 1K 
de FEVEREIRO e O I de MARÇO. 

c) COMARCA DE LARANJAL DO IARJ 

J. MM. Juiz Dr. VALCIR ~IARVULLE. 01 
• OS, 11 • 15, 21 a 25 de JANEIRO, 31 de JANEIRO a 04 de 
FEVEREIRO, lO • 14, 20 a 24 de FEVEREIRO; 

2· M~t Juiz Dr. AILTON ~IARCELO 
MOT A VIDAL, 06 • 10, 16 a 20, 26 • 30 de JANEIRO, 05 a 07 
de FEVEREIRO e MM.' Jufu Dr>. KELLA CI!RISTII'iR 
BANHA BASTOS UTZJG, 08 e 09, 15 o 19, 25 de 
FEVEREIRO a OI de MARÇO. 

PORTARIA N.' OSI/l005-GADICORllEG. 

O O.:sembarg>Jor AGOST!l\'0 SIL VERIO 
JUNIOR. Correg.ulor-Gerol de Jautiça, no wo das atrlbui}ikS 
legais que ltx: são conft ritl:as pelo :ut JO. indso IV. do Regimento 
fntcmo do Triborud de Justiça do Estado da AmapA. 

Coru:ld~rando o intert:.$St:l da JustiÇ.\ e ;t 

n~c~idadc do scnriço. 

R ES OLVE: 

OFlCL\LlZAR :s. Port.ari.a. n O.S2/05, LI;; OJ de 
novembro a 31 de dezembro de 2005. que pass:u-á a vigorar n().(. 
s-eguintes termos: 

COMARCA /)F. MtiCAI'tÍ 

I . MM. Juiz ~IARCONJ MARIJ\1!0 
PIMEr\TA, 17 ol9 DE DEZEMBRO. 

Publique-se. D~~ ciá!.ci!L c: cumpra· se. 

AGOSTJNO SIL . . ~IOR 
Mac.pA·AP, 11e deu Ql.hro de 2005. 

Corr .. tdor-G<r i~%. 

PcrinJL1: 0 1/l l /2005 à 301111::!005 

OIHGE:M : l a. VARA CRIMIW\L E t\OOI1"0R.l.A MlLITAR DE 

APS!Mrl'B : R.!NALOO JE::f'FER.SON SOUZA 0.\ SILW.. 

MlVCXiAOO :JOSS A~ CARIX::150 

1\PELI\00 :!11NISTER10 PUBLICO 

REL\'I'OR tA) :Des . FDINAROO ~IA RODtUetr~ DE SOUZt\ 

APEt..AO.O CIV"&L (R.EO CU 1>5) 

ORlCEl-1 : 2~. VARA CIVKL E FAZElmA PUBLICA DE MACA 

APEJ..A"-"re : C~ HJTOR.S 00 SRJ\S IL 

M>vo:::;AOO :CAA.l.CS At.ÇUSI'O TORK OS OLlVEIR,,\ 

l\PE'~ :~ SILVA C"\RW\LliO • ~ 

ADVCG.\00 : Rtfi APOI.ONOO DE OLI V'El RA 

RRUt..TOR ("-) :Dcl:L l?DINi\Rr.O M.\ltiA ROOR.I GUF.S 02 SC(J7.A 

· SECCAO UNICA 

REVISNJ CRlMl:W.IAvCr ) 

REQUEaEN'I'é! :MA.CIRlO V'1Jâ"'- DB All1:BIOA. 

~ , KLEDE:t ASS!S 

RELI\'I'OR {A) :De:; . lW U O GURT'(EV OB QUSIROZ 

HABEAS· COR.iiUS (HC} llo , 0001 JS8 · 3/2005 

IMPE'I'RMltt : KLE1lRa N.ASCD~·n'O ASSIS 

PhCIL."n'H ::.W:IRIO VINL\ 00 AIJ1EIM 

IJ.Tr. ro\TOR:JUIZO C€ DlRBI 'ro la VARA CRlMll<AL 1-1.\ClJlA 

REtAtOR(A) :Des . CAJU<) AN'I'OfliO DE SOUZA 
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PROCESSOS RroiS'I1UBl1l.OOS 

-SEC'CJID tJUICJ\ 

HABEAS·CXlltPUS IHC) No. OO OlJSi - 3/2005 

IKPITRA.~rrr: :JA."!ISOH N:f:I MENDES M:NI'ErRO 

PJ\Cl~tre :SILVIO EtOAROO BONFL'1 DA Sll.VA 

M.trr. CDA.TOR:..ruiZO DE D!RE11'0 v.\AA. EXEaJCOE:'i PmlAIS • 1-0.C 

RELA.TOR (A) : Des, Gt LBER'TO PIKHE!RO 

09S :DJSTIUBUIOO ORIGINAIJoiiD."re EM 09/12/2005 

RELAT . (ru~) :Des. 1{;\RJQ GUí(tn:\f Oe C<JBIROZ 

- TRIBV"NAL PLeNO 

PRECA1'01UO { Prec I Uo . 000111-:22/2005 

RSJUF.R,Dll'E :!-I'.ARCAABrn ~NJ Dt SPJtrANA 

J\PVCG\00 :PAULO ROOERTO OE OLIVEIRA HARTIN.S 

R.D'.J(.JbRIOO :RAl>IO ou·~ DE M.\C\PA 

M>vrxJAIXJ : NAR.Srul DE SA CALEJK> 

RI:QUISI1'A>lT:JUIZO DE DIREITO nA. Sa VARA CIVEL DE toru:M'A 

REU\TOR(A) :Des. PRESIDElrrE 

TR IB UNAL PLE NO 

fRE0 HQRIO N' 2591200~ 
Requisitante: Juizo de Direito da Vara Única da Comarca de 

Ferreira Gomes 
Requerentes: 
Advogado: 
Requerido: 
Advogado: 

Pau lo Rohcrto Brito da Silva c Outros 
Defensoria Pública 
Municipio de llaubal do Piririm 
Cassius Cloy Lemos Carvalho 

"Vistos, etc. 

Trato-se de prt:cotório e.'<tr.Jitlo dos autos da Aç;jo dt: 
Cohrant;a n" 2.018/2003, em f.1se de cxccuçfio, ajui7.ndn por 
PAULO ROBERTO BRITO DA SILVA E OUTROS em 
dcst:wor do MUNICIPIO DE ITAUBAL 00 PIRIRIM , 
pelo qual o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de 
Fcrrcir:l Gome:; tcquisit:l o pagamento da importância de RS 
10.156,16 (dc1. mil, cento c cinqüenta c seis reais c dczc" cls 
centavos) em favM dos requerentes. 

A requisição veio instruida com os documentos juntados 
às ns. 03146, todo.~ conferidos com os originais. 

Verificada u ausência de documcnli!çiiO em rl!luçào oo 
requerente Pedro Alc:intara da Paido. dctcnninci a 
regularização dos autos. através do despacho de n. 58. 

Em ccrtidõo de n. 60. foi infonnado o cquiv<>Cu da 
St:eretnria do Juízo J O ler juntado aos autos documento::; de 
outro prncesso. c ccrtitkàda a ausência de trânsito em julgado 
da sentença de tls. 1011 &, por ter havido recun;o pcranlc este 
Tribunal. 

Neste grau, em parecer de fl 81 , o. Proturadoria Uc: Justiça 
opinou pela extinção do requisitório, tendo em vista a 
nuS<1ncia do tr:insilo em julgado da sentença de lk I Ofl S c do 
procedimento de execução contra a Fazenda Pública 
Municipal. 

Brevemente relntada passo a nnnlisar e a decidir. 

lncialmcntc, dcst3CO que, cmhora a Procurndoria de 
Justiça tenha emitido plUCCLT dcstà vorúvcl. o requisitório 
c.levt:r.i $cr dcfaiclo, eis que preenche todos os rcqu f~itos 
C;(igidos no Regimento lntcrntl c na Instrução Ntlnnativ3 n" 
00312003· TJAP. 

Consoante se dcprcendc da certidão de n. 60, hou\'C 
recurso da sentença, acostada ils fls. I 011 8. que julgou o nçiio 
o riginiiria de cobnmç;.t, c, por óbvio, inc;.;islc o n;:spcctiv~, 

tr.insito em j ulgado. Todavia. o acórdão que julgou o recurso 
(Apelação Cível n• 1.71 2/2004 - tls. 19127) transitou em 
julgado, confonnc certidão de n. 28. 

Em face disso, deu-se o instauração do procedimento 
previsto no art. 730 dn CtXI.igo de Processo Civil ~ conccmcntc 
na execução contra a F::t7..cnda Pública Municipal. de a<.:ordo 
com a exordial de Jls. 29134. 

Por derradeiro, houve ti cita~ Uo clu M unicipio cxcculndo, 
conso<.~nte mandado de fl. 44. E. embora rcgulanncnte citado · 
certidão de n. 45, o ente devedor se absteve de oferecer 
embargos il cxecuçõo, confonnc ccrtilicado pelo Chefe de 
S.:cretaria à tl. 46, culminando na requisição do pagamento do 
crédito pelo Juiw. 

Portanto. o prccotório oro onalis11do encontra-se 
suficic..lllcmclltC instruido, pois fonnaliz.ado de acordo com as 
exigências contidos no Regimento Interno desla Corte. art. 
532, parágrafo único, e Instrução Nonnotiva n' 00310.\-TJAP. 
art . 1' , § 1'. 

Relevante re~saltar. todavia. que twuvc um cquivoço d tl 

Juizo Executório ao induir o nome do rcou~ren fc PF..ORO 



Macapá, 23.12.2005 

ALCÂNTARA DA PAIXÃO no Oficio Requisitório de O. 02, 
porque, em relação a ele, foi c•tinto o processo sem 
julgamento do mérito, nos termos do acórdão proferido na 
ApclaçãoCivel n'l.71212004 (Os. 20127). 

Por fim, o objeto do p=tório em questão possui 
naturc:za &filfsa'lticia, Vc:J. que (1rOYtmÍentC de pagamento de. 
sahirios. Purtanto, não eslli adstrito a ordem crooolclgica de 
Apresemaçiio dos precatórios comuns, devendo ler preferência 
na ordem de pagamento, isto c, obetlocendo ordem 
cronológica •••pc:dlit;~, consoante IJ'CCcitua o an. I 00, 
prime1rn pane do caput. e~ 1• A, da Conslituiçiio Fedem!. 

Pelo exposto. preenchidas todas das fonnalodades lc11uis, 
DEFIRO o pagamento requisitado. 

Comuniquo-se ao Excclcntissimn Senhor Prefeito do 
Municlpio de ltaubal do Piririm, bem como ao Seactário de 
Finança~. para que efetue o paeamento do valor requisitado • 
a quanria de RS 10.156,16 (dez ml~ cento e dnqürnta r stls 
reols e du<SR!s centavos) -em fuvor dos credores PAULO 
ROBERTO BRITO DA SILVA E OUTROS, nos termo< do 
art. I 00, c:apu,., primeiro pane, c § I' A, da Con<lituiçiio 
Fedem!. 

Noi!Cie-sc o Jul70 requisitante. rara os fins do dispn>IO no 
artigo 535, capwt, do Regimcnto Interno deste Tribunal. 

Puhliquc-<e. 

Macapá-AP, lb de dezembro de 2005. 

(a)Desembargador RAIMUNDO VALES 
Prcsidenten 

TRIBUNAL PLENO 

MAmMD.O DUE.G.URANÇA N" 81.4L~ 
lmpetrdnlc:s: 
Advogado: 
lnfi>rmante: 

Relator: 

Dal mim ferre1rn Fonseca e Outro 
O.valdo Sou >a de Campos c Outra 
Secrttoirin de E.<tadu da Administração do 
Amapá 
Desembargador Mario Gurtyc:v 

"DALMIRA FERREIRA FONSECA c FRANCISCO 
JOSÉ SANTANA FERNANDES, atrnvés de advogado. 
impetraram Mandado de Se11urança, com pedido liminar. 
contrn ato do SECRETARIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO que, com supedéneo no item 17.4 do 
Edital do Concurso ~ublico para Provimento Efetivo de Vnga.s 
nos Cargos de Médico Legista, Perito C'rim1nal c Agente 
Penitenciário, estâ CJ<igindo uma dc:clar~çiio de inexistência de 
vinculo emprcgatlcio com a Admini<lração Pública comu 
condição paru emposM\-Ios no cargo de perito criminal. 

Adu~.e~n, adélnais, que jâ pen ... cem ao quadro funcional 
da Administrnção Pública E.<tadual, como famlOcêuticus
bioquimicos do Laboratóno Central do Estado, acrescentando 
ine•isur óbice legal ã acumuluçiin com o cnrgo de perito 
criminal, uma vez que o on. 3 7, inc. XVI, da C"on<titui~ãn da 
República. com nova redação dada pela Emenda 
Constitucional n• 341200 I pcnnile o exerclcio de doos corgns 
ou onrregns IJ'Ivativos de profissionais de saódc. 

Destanc. realçando a iminência de perderem o dire1to as 
investiduras, pugnarnm pela concessão de liminar, p;lfU 

dctcnnin~ que a autoridade Impetrada lhes permita tomar 
po.sc no cargo de "Perito Criminal (formaceutico
binquilnico), CI8S'C J•, Padrão I, do Grupo Polfcia Tõcnico 
Ci•'Dtífica", com a percepção da correspondente remuneração, 
cumulada com as dos cargos que j:í txeru:m Ao final, 
pediram a concessão da segurança. confirmando a medida em 
definitivo. 

Posta assim a W.XJJta quautio. passo a examinar o pedido 
de liminar, asscVCfalldo, desde logo, que, por fOI'Ç:l do 
""mando do inciso 11, do nrt. 7', da Lei n.• 1.533/S I. em sede 
de mandado de segurança, sendo relevante u fundamento do 
palido e havendo possibilidade da segurança, ~c ao final 
concedida, tomar-se inõcua, a cnncc:ssàO de liminor se toma 
imperiosa. 

Poi• bL1n. Como c por demais sabido, n caractcrilaçiin da 
rclc:\'ância do pedido, nesse momc:mo proco.~uu1, resulta da 
simples presença do fumaça do bom dircitn, j3 que 
dc:sautorilado um eume mnis aprofundado da morena 
meritória. E no ca..c;o concreto, nessa apreciação perfuncttlria, 
vislumbro a presença daquele requisito, uma vez que, havendn 
comp;ttib11idade de horários. niio hó impedimento legal parn 
que protissinnai~ da área de saúde acumul<m do1< cargos 
públicos. E o que se extrni da dia;ão do art. 37, inc. XVI, 
alínea "c··, da Cnn<lituu;ãn dn República, cuja texto, após a 
cdiçiio du Emenda Constilucionol n' 341200 I. passou a ter a 
seguinte redação: 

~Art. 37- A adminislraçio pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da Unlilo, dos E~tados, do Distrito 
Federal e dos Munlclplos oiM!d~tri aos prlndplos de 
legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e 
eOclí!ndo e, tam~m ao seguinte: 

... b,d~<is ... 

XVI - f vedado a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, oboervodn em qualquer caso o disposto no inciso 
XI: 

a) ... omissís ... ; 
b) ... nmism ... ; 

o) o de dois carROS ou empregos privMtlvos de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

pror .. slonals de saúde, com proiiSSIIes regulamentadas;" 

Como se vê, o verb<:te original da mencionado alínea "c", 
que t<Ó pcnnitia a acumulação licita de cargos privativos de 
médico. foi alterado pelo Emenda Constitucional n• 3412001, 
que, aperfeiçoando seu texto, pa.<sou 8 permitir que 
enfermeiros, dcntislns, técnicos cn> rndiologia e outros 
profission31S de saúde, cuja~ profissões sejam regulamentadas, 
também usufruam do pcnnissivo constitucional, desde que 
observada u compatibilidade de horários e respeitado o teto 
remuncratnrin, ptcvi<to no inc. XI. do mesmo anigo da 
Con>1ituiçliu Federal 

A"-<im, no caso concreto, n3o tenho 8 menor dhida de 
que os impetrantes se amoldam oo permissivo constitucionol, 
umu vez que, no qualidade de profissionais de saúde, 
ocup3ntes do cargo de fannacêuticos-bioquimicos do 
Laborntório Centrol do Estado, podem acumular outro cargo 
público em sua.' respectiva.< ârcas, desde qu~. lt'jª 
SQnUtw.b.ilid~de de bor;iri01 e aue g rcmuncraçi\o não excedu 
ao subsidio mensaL em t<J>Ccic. do Governador do E.<tado. 

Aliás, a matcria objeto do presente mandamus j:í se 
encontro pacificada no iimbito da jurisprudência pátria, 
incluSIVe do Superior Tribunal de Ju.<tiça, conforme rcvclom 
os seguintes precedentes, que acho oponuno trnzer o lume, ir1 
W!rbis· 

"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL omtssrs 
ACUMULÇÀO DE PROVENTOS - ... omi<.<i< ... -I) 
A Constituição Fcdc'tal, em seu an 37, XVI, veda a 
a"umulação romuncrflda de cargos públicos, CJ<ceto para 
dois cargos de professor, um de professor com outro 
técnico ou ci•'Dtifico e dois cargos privativo de 
profissionais de soúde. desde que haJa compatibilidade de 
hor:irio<, observado em qualquer caso, n tctn de 
vcncimen1os c subsidio~ prcvistvs nu inc;i'iu XI du mcsmu 
tlispos11ivo 2) Olflissls .. - 3) ... omi.<si< .. - 4) ... 
omissis " - (STJ- T-''Celm S,oçõo- MS n' H. 770/DF
R~l M111 Gll•on Dipp- Julg. de 12. 11.2003 - DJ dt· 09. 
1:!.!00.1 in Sue do STJ!Jurispnuliincia) 

~coNSTITUCIONAL- CUMULÇÀO DE CARGOS 
- ... omusis ... -AUXILIAR DE ENFERMAGEM - ... 
omissir ... - I) Após a Emenda Constitucional n• J4, 
modificando a redação da alínea 'c' d<> inciso XVI do an 
37 da Constituição Fcdernl. é possível a cumulação ' de 
dois cnrgos ou empregos privativos de profissionaiS de 
l!.Uúc.Jc; com profiss..1es regulamentndas· - 2) ... mis(Lt .. " 

(rJDF - Quarta Turma Ci•-el - A C 11° 

10010110884490 Rei. Des. Cruz Macedn - Julg. dP 
29.09.2003 - DJ de 12.1 1.}(}03 - in Prolmk lufonna 
.luridirn- Edtçõo J 7- Yo/. 111) 

"CONSTITUCIONAL ACUMULAÇÃO DE 
CARGOS PÚBLICOS - DENTISTA -ARTIGO 37, 
INCISO XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
EMENDA 34 DE 2001 QUE LHE ATRIBUIU NOVA 
REDAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA 
MANTIDA- Pela novo rcdaçàu do inciso XVI do onigo 
37 da C<>nstituiçàn, nada impede n acUmulo de dtliS 
cargos de dcnti<tn, constatada a compntib•lidade. Não 
havendo ofenso1 a direito ndquiriLiv. OI" juritJ1cn perfeitn 
ou co1sa julgada, nada unpalc a aplic.1Çàn do texto tl'l17ido 
ptla Emenda n• 34 paro hcncficior a p~non - (rJMG ---

Quinta Câmara C!> ti - AC n• 162.85 IHJO - Rei. D~>' 
Maria Elza- Julg. de /9.12.2002- in Prolmk lnfomw 
Juridlc:a - Ediçiio 37- Vol. 111) 

Do mesmo modo. lambem vejo configurado n 
denominado fMriculum In mora, eis que, do dcmllt'a na 
entrega da pre<iloção jurisdicional perseguida, podcr.i resultar 
a inocuidadc tla doci>lio, ~ favorável. peln unplemcnlo da 
decadência do direito à'\ n:spt..-ctiv<J~ investiduras nos cnrgn~ 
para os quais fufllm aprovados. 

Ex posills. concedo o lumnur, para dctcnninar que 3 

autoridade impetrada pctm1la a posse dos impetrnntcs nos 
cargos de "Perito Criminal (fannacêuticn-binquimico), Cb1ssc 
3•, Padnio I, do Grupo Policia T6:nico C'icntitica~. on conlter 
provisório c condicional ao êxito nesta mandwncntal, 
observando n compmibiiL<I~®.lic horArios c resneitgodo o 1<11! 
remuneratór12. oo seja, limitando a este, caso o exceda. 

Ademais, detennlno â Sc.:t.'Tclun:a do Pleno as ~cguintl!<: 
providências: 

a) notifieáção da autoridade impctrnda para prestar 
infonnações, caso queira, no pr370 de da di:~s: 

b) e.<ouridu o pmzo supra, com no sem ~nfonnações, abrn
se vista à d. Procuradoria-Gemi de Justiça, pelo pra1o 
regimental. 

Int imem-se. 

Macapá (AP), 19 de dezembro dt 2005 

Varas e Secretarias do Interior 

VARA ÚNICA DA éOMARCA DE SERRA DO NAVIO 

EDITAl DE INTERIXÀO 
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O Duul"' Mui<J> l'lce> Neto, NM Jucz cle Due•lo do Vooo 

i'Jwcn dn Como<co de Se<ro do No>no, lo<no piÂ,I1co 'I'"' no 

At,.oo cito lt~eodlcúo n• 150917004. ""''"""' pcv IVAI\(J( 

St\Nli\NJ\ 0/1 SilVA, lei Je<.lutodo o tnle<diçõn do pew>o 

uhn1~o nonunodo. C('lfl~ndo no d1spo:!Jivo da te$pf!Cifvo 

!elllel..,;u o "'!))linl<' "E~ posib>. JUlGO PI10CEDI:N1E O 

PEOOX)mm lVI~ no.~•go 1183, pcnógmlo úrõ<;odoCód~ 

ciP. P"" PW> C:ovo. lXII<! o f•m ele ()(CRHAR A INTfR~O Df.. 

,,WI!A CONSIANf!NA DA SilVA E SilVA, e -.o J.. 

<on'oC<II,.;nciO. nomcco o Sco. IVANHE SANTANA DA SilVA 

como CURADORA fcn r.onl01mcdode com o qw """lu' o 

noh~JU I I 84 00 Códogo de Ptocesso CIYII, d....,n o poesen,. 

s.ell'-em.o spr lr&utii o morgem do RC9ts.lro * 1\&oscunento do 

tnlt'r-iolondo, bem COITIIJ ""' dospo .. INo polblic.otlo no Dór., 

()f,c-Kif IJOC -~ \ICZC-1, t:om I~M1Io tfft ~z dto\ Re:tnekl"\f;t 

cór•n de>k< rkc.i!.Õo no C011ó<>n do'olo Zono IIIITI<t>e le<niO de 

C!l''!lekt F <In "'"lenço p<oduz efe<lo de>ele logo. onlc> mc"..mo 

de ""' IH1n>~lo ""' JUlgado Publoqoo-oe Rego>lo...., lnhn•em->C 

Sem r.wm. loce n !)'Oiu.dodc do JU"IÇO Serro do Novlo, 27 

d<> ~eteml•o do ?OO.S Mnl<n> p;,., Neto, Ju.z de Direi~> • 

INT(R0110 Mnrón Conston••no do Solvo o S•l-.o. b.o~J.,ro. 

,_~,..,,,,rio k11. "''"'"I""'"' IO/II/ IQ5Q, no1urol de y,..., 
~A. f;n"' de Ruín••>Óo foua> e lv'o<lo lne> do Sil.n 

SlDE 00 JUiZO Ruo A·3. n• 602. Vilo lrlleomed.6nn, Seuo do 

Nov1oAP 

Procuradoria Geral de Justiça 
Márcio Augusto Alves 

Port.arlói n.o 813-SRC/CG/PGJ, de 09 de 
dezembro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR· 
G~RAL D~ JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atnbUtÇões Jega1s Que lhe confere a Portana n• 534/2003· 
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO, a partir do doa 20/12/2005, 
a portatla n• 453/lOOS·CG/PGJ, de 29/07/2005, a qual 
estabelece a escala de plantão dos Promotores de Justiça que 
atuam na Comarca da Capital. 

PubltqUe-Se; dê-se aência e cumpra-se. 

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTI~Macapá-AP, 09 de dezembro de 
2005. . 1'V\CO (?ol· 

JVJ. LUCIA FJU:N~ CEI 
de Justiça 

de G.lblnete/PGJ 

Portariill n.0 821-SRC/CG/PGl, de 12 de dezembro 2005. 

0 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AHAPS., no uso das atnbulções legais, e~ 
em viSta o disposto nos artigos 2", lnoso 11, e 58, InCiso 1, letra 
"f', da Lei complementar Estadual n. o 0009, de 28 de 
dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

ALTERAR, em parte, a Portaria no 786{2005· 
SRGCG/PGJ, de 30/11/2005, passando a vigorar de 
20!12/2005 a 06/1/2006, o período de atu~ dos Promotores 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, nas 
respectiVaS comarcas e Varas, durante o recesso forense de 
dezembro/2005, confonne os dados abaixo: 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL 
COMARCA DE MACAPÁ 

3• vara e AuO!tona Mii!I;Jr 
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Tribunal do Júri 

2• Vara 

3° Vara 

sa Vara 

EU PINHEIRO DE OLIVEIRA 

AFONSO HENRIQUE OUVEIRA 
PEREIRA 

!AO PELAES DOS REIS 

CRJSPINO 

GLÁUCIA PORPINO NUNES 
CRISP!f'!O . 

GLÁUCIA PORPINO NUNES 
CRJSPINO 

CRISPINO 

GlÁUCIA PORPINO NUNES 
CRISPINO 

ANDREA GUEDES DE M. 
OJIMAR 

ROSEMARY CARDOSO DE 

Promotoria de l nvestlga<;õesilf--- _;;A::.;N:.D:.:RA.;;D;.:E;._ __ -lU 
Gveis e Criminais- PICC ERALDO AFONSO ZAMPA e 

CENTRAL 

NORTE 

SUL 

HORÁCIO LUIS B. COVTINHO 
20/12/2005 a 1 •t 1/2005 

CU PINHEIRO DE 
OllVEIRA 

!AO PELAES DOS REI S 

PEREIRA 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FI NAL 
COMARCA DE SANTANA 

Criminais 

Juizado 
Espedal 
Criminal 

TÂNIA APARECIDA 
PEREIRA 
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úveis 

O<ladania, do Consumidor, da Defesa do 
Meio Ambiente, do Patrimônio Público e 
Cultural. 

NILSON ALVES 
COSTA 

IVANA LÚCIA 
FRANCOCEI 

PROMOTORIAS DE JUSTI ÇA DE ENTRÂNCIA I NICIAL 
COMARCAS DO I NTERIOR 

Serra do Navio 

JOSE CANTUÁRIA 
BARRETO 

ROBERTO DA SILVA 
ÁLVARES 

MIGUEL ANGEL 
~IONTIEL FERREIRA 

Publique-se; dê-se dênda e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 

~~OALV.S 
JUSTIÇA, em Macap~·AP, 12 de~o de 2005. 

( · -;~~~~-Geral de Justi 

Porbria n.0 826-SRC/ CG/PGJ, de 16 de 
dezembro de 2005. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTlÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições l(!llais, c tendo 
em vista o disposto nos artigos 2°, inciso 11, e 58, incisO I, letra 
"!", da lei Complementar Estadual n.0 009, ele 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

CONCEDER à Ora. SILVIA DE SOUZA CANELA, 
Promotora de Justiça de Entrânda Inicial, titular da Promotoria 
de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Laranjal 
do Jari, férias regulamentares referentes ao 2° periodo 
aquisitivo do exerócio de 2004, no perfodo de 15/12{2005 a 
13/0 1{2006. 

Publique-se; dê·se ciéncia c cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA. em Macap;\·AP~6 de dczc~c 2005. 

~~~ALV 
\ Procurador-Geral dl! JusNç 

Porbrla n.0 827-SRC/CG/I!'Gl,de 16 de dezembro de 2005. 

O PROCURADOR-GERAL OE JUSTlÇA DO 
ESTADO DO AMAPA, no uso das atribuições legais, e tendo 
em vista o disposto nos artigos 2°, inciso U, c 58, Inciso 1, letra 
·r . da Lei Corr(>lemcntar Estadual n.o 009, de ZB de dczombro 
ele 1994, 
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RESOLVE: 

SUSPENDER. por necessidade de serviço, as férias 
regulamentares dos Promotores de Justiça do Ministério 
Público do Estldo do Amapá, abaixo reladonados, n1erentes 
ao 1° perfodo aquisitivo do exercício de 2006, concedidas 
através da portari• n° 787{200S·SRC/CG/PG.l, de 30/11/2005, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 3659, de 
12/12{2005: 

ELDETE SILVA AGUIAR. 
ERALDO AF<lNSO 2AHPA 
EDt:R GERALDO ADREU 
RICARDO JOSt FERREIRA 
LUIZ MARCOS DA SILVA 
lAO PELAES DOS REIS 
ALESSANDRA MORO DE CARVALHO 
ROBERTO DA SILVA ÁLVARES 
MIGUEL ANGEL MONTIEL FERREIRA 
AFONSO GOMES GUIMARÃES 

Publique-se; dê-se ciência e ampra--se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
)liSti-~~acapá-AP, ~de dezembrlcd 2005. 

\......,.,.......,.16'~ 
MARad'ÃucuSTo AJ.v 
Prrxurador-<ier~l de lu 

Portar!• n.0 832-SRC{CG/PGJ,de 16 de dezembro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribUições legais que lhe ronfere a Portaria no 534/2003-
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

SUSPENDER, a pedido, o gozo das férias da Ora. 
U NDALVA GOMES JARDI NA, Promotllra de Justiça de 
Entrância Final, titular da Promotoria de Justiça da Infância c 
da Juventude da Comarca de Santana-AP. referentes ao 20 
período aquisitivo de 2004, autorizadas através da portaria no 
591/2005-SRC/CG/PG.l, de 26/9/2005, a partir de 20/12/2005. 

CHEFlA DE GABINETE DO PROCURADOR-

~'"""=~~~~~:~~-·~ 
11 ora de lusVça 

O>e de Gabinelf!/PGJ 

Porbrla no 833-SRC{CG/PGJ, de 16 de dezembro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições l(!llais que lho ronfcre a Portaria no 534/2003-
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

CONC.EDER ao Or. ERALDO AFONSO ZAMPA, 
Promotor de Justiça de Entrâr.cia Fonal, titular da Promotoria de 
Justiça com atribuições perante a 14 Vara Crimnal da Comarca 
de Macapá·AP, férias regulamentares, referentes ao 1 o 
penado aquisitivo do exeródo ele 2004, no período de 08/2 a 
r:fl/3/2006. 

Publique-se, dê-se dênda e rumpra·se. 

CHEFlA DE GABlNrn DO PROCURADOR-
GERAL DE JUSTI em t4acapá-AP, 16 de dezembro de 
2005. 

.·HCO ~ 
A LUCIA FRANCO CEI 

orJ de Justiça 
fe de Gablnetf!/PGJ 

Portaria n• 834-SRC/ CG/PGJ,de 16 de dezembro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe ronfere a Portaria n° 534/2003-
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

CONCEDER Or. ERALDO AFONSO ZAMPA, 
Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da Promotoria de 
Justiça com atribuições perante a P Vara Criminal da Comarca 
de Macapá·AP, férias regulamentares, referrotes ao 2° 
pcriodo oquisitiOJO do cxcrdclo de 2004, no perlodo de 10/3 a 

06/4{2006. 

P\JbUque·se. dê-se ciênóa e wmpra-se. 

CHEFlA DE GABINrn DO PROCURADOR
GERAL DE JUSTlÇA, '1,l Macapá-AP, 16 de dezembro de 

2005. ~ · mro fP, · 
. A LÚCIA~~ CEI 

' Promotor.~ de Jus/jçCJ 
, Cheft> t1e C<>/>lnete/PGJ 

Portaria n° 835-SRC/CG/PGJ, de 16 de 
dezembro de 200S. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTlÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso das atribt>ções legais, e tendo 
em vista o disposto nos artigos 2°, ináso li, e 58, inciso t, letra 
"!", da Lci Complementar Estadual n.0 009, ele 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 
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DESlGHAA o Dr. ANTONIO EDILBERTO 
OliVEIRA UMA, Promotor de lusbçil SubsblutD, para, ~ 
prejuízo de suas atnbuições constant<!S na Portana no 
821/2005-SRC/CG/PGJ, de 12/12/2005, exercer o C!rgo de 
Coordenador da Pmmotona d~ Justiça com atribul.;íles perante 
a Vara Única da Comarca de LaranJal do Jan·Al', no periodo de 
1 •11 a 0612/2006. 

PubhQue·se, ~ ~neia e cu~a-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 

~l;,~ode~ 
Procurador-G!r~ ~ Justiç4 

Portart~ n• 836-SRC/CG/PGJ, de 16 de 
dezembro de 2005. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no USO das atllbuiÇÕes legaiS, e tendo 
em VlSta o diSpOStX> nos artigos 2°, Inciso 11, e 58, Inciso!, leiTa 
·r, da lei Complemenlar Estadual n.0 009, de 28 de de:embro 
de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Or. JOSt CANTUÁRIA BARRETO, 
Promotor de Justiça SubstlMo, para, sem prejoiro de suas 
atnbuçôes constantes na PorUtia n" 821/2005-SRC/(l;/PGJ, 
de 12/12/2005, responder pela Coordenadoria da Prorrotoria 
de JustJÇa do Mesa Amb>entc, Patnmãn>O Cultural e PübOCo, no 
periodo de 20/12/2005 a 06{1/2006, em ratão do a'astamento 
dobi\Jiar 

Publique-se; dê·se oênda e cumpra-se. 

GABINEtE DO PROCURADOR-GERAL DE 
~· emM~·AP, ~~mbrode 2005. 

~(....__.._ 
MÁRCIO AUGUSTO ALV 
Prrx:urildor-{jet-JI de Jusllç~ 

Poltlrta n° 837-SRC/CG/PGJ, de 16 de 
de:.embro de 200 5. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAP.l, no uso das atl'llluiÇOO; lega.s, e tendo 
em vista o disposto nos MligoS 2°, tnciso n. e 58, inoso I, letra 
"f', da l.rl Co~ E~ n.• 009, de 28 de delembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Ora ANDRÚ GUEDES OE 
MEDEIROS CUIMAR, Promotora de Justw;a de Entrância 
Final, titular da Promotona de Just.;a de Investigações Civis c 
01mtnaiS·PICC, para sen1 prejtlízo de suas at11buições, 
responder pela Coordl'nadon.a da referida Promotoria de 
Justiça, no perÍOdo de 20/12/2005 a 06;1/2006, em razão do 
afastilmento do btular. 

Pubi•QUe-SI!, dkc CiênCia e C\JIT'4)ra-se 

GAIIJNETE DO PROCURADOR-GERAL D.f;' 
JUSTIÇA, em Macapá·AP, 1~e del~2005. 

~~AL 
~-=!.-Gerei dr! JustJa' 

Poi'Uri~ n° 838-SRC/CG/PGJ,de 16 de delcmbro de 2005. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbuo~Õt'S legatS, e tendo 
em vista o dtSilOSio nos arbgos 20, lllClSO 11, e 58, tnCiSo I, letra 
"f', da let ~Estadual n. 0 009, de 28 de dezembro 
de 199<1, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Ora. TÂNIA APARECIDA PEREJRA, 
Promotora de lUSilÇa de Ent~ta Final, titular da Promolona 
de .lusttça oom atnbutçõcs pe< ante a V11a do Juttado Espeoaf 
Cnmtnal da Comarca de santana-AP, par a sem prc)Uizo de SU<Js 
atnbulçÕCS, responder pela Cooolenadona da Promotoria de 
lusbça da referida Comarca, no período de 20/12/2005 a 
06{ 1/2006, em razlio do afaslamento do ~llJiar 

Publique-se; dê-se ciêncta c cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 

lUSTI~ÇA,emMacapá-AP,·~ ~de 2005. 

Au:u-ST~S 
Proaxador-Gt:r.JI de Just1Çil 

Portaria n.o 839·SRC/CG/ PGJ, de 16 de 
dezembro ele 2005. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atnbulções legaos, e tendo 
em ViSta o disposto nos artigOS 2°, InciSO n. e se, Inciso I, letra 
"f", da lei Complementar Estadual n.0 009, de 28 de dezembro 
de 1994. 

CONSIDERANDO a necessidade ele serem deftllidas 
as atuações dos Promotores de Just•ça do MintSt~rio Púbhoo do 
Estado do Amapá, dUrante o mês de Janetro do exercioo de 
2006, 

RESOLVE: 

DESIGNAR os Promotores de Just>ça em epígrafe, 
par~ ClJI!lPllrem, nas respectrvas Comarcas e Varas, os 
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PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTliÂNCIA FlNAl 
COMARCA DE MACAPÁ 

2• Vara 

3° Vara e 
Audotorla Militar 

Eraldo Afooso 
Zampa 09/1 a 07/2/2006 

Eldete Silva Aguiar 09/1 a 07/2/2006 

Eraldo Afonso 
Zampa 

Aávlo Costa 
<:avalcante 

09 a 11/1/2006 
12/1 a 07/2/2006 

Afonso Hennque O. 0911 a 071212006 Pet'CJI'a 
Tnbunal do Jún 1------+--. 

___ ! tao PeJaes dos Reos 09/1 a 07/2/2006 

Gísa Veiga e Silva 09 a 13/1/2006 
José CAntulna Barrt<D 11lUJ1JJÍ/J006 

Gláucia Porpino 
1 a Vara Nunes Cnspino 09 a 28/1/2006 

ruucia Porpino 
2• Vara Nunes Cnsplno 09 a 28/1/2006 

J•Vara Gláuoa Porptoo 09/1 a 07/2/2006 
Nunes Cnspno 

Gláooa Porpino 
09 a 28/ 1/20061 4•Vara Nunes Crispono 

Gtã;,ãa Porpino 
s• vara Nunes Cnspino 09 a 28/1/2006 

-· --· 
VARAS DE 

,, 
F.&ldllA,Ófll'lOS I PROMOTOR( A) PER.~OOO 

SUCÉSSÕES 
~ . 

Ricardo José 

1• Van! Ferreira 09/1 a 07/2/2006 Alessandra Moro de 
Catvalho 

2• vara Mancéha Campelo 09/1 a 07!2!1006 da Silva 
-

José 
3• vara relra 09/ I li 07/2/2006 

-

VARA DE PROMOTOR(A} PERÍO~ 
MEDIAÇÃO E 

CONQUAÇÀO Maricélla <:ampelo 
09/1 a 07/2/2006 da Silva 

' 
- - ;-. . 

.- ~~~-N"OT~~~ 
Edef Geraldo Abreu 09/1 a 07/2/2006 

PromotDria de Aái'IOCoslil 12/1 a 07/2/2006 
lnvestigaQ'les Cavaocante 
Cíveis e CmTltnatS-

José <:antuána PICC 
Barreto 09/1 a 07/2/2006 

Alaor Azambuja 09/1 a 07/2/2006 

Mauro Guilherme da 
lnfânoa e da Silva Couto 09/1 a 07/2{2006 
Juvenrude Aldenlz de Sot•za 

Drmz 

Meio Ambiente, Roberto da Silva 
Patrímônto Mural ÁNares 

09/1 a 07/2{2006 
e Público 

I Defesa da Ordem Marceo Moreira dos 09/1 a 07/2/2006 IT nbutárta _ Santos 

Defesa do Ãfonso Gomes 
09/1 a 07/2/2006 Consumidor Guimarães 

OdaC:.n.a, lnc.apues, 
oencttntes, DireitoS Man:elo Moretra dos 
C""""tlldonals • Santos 09/1 a 07/2/2006 
lleSiduos,Dtfesada 
s..ide • da edu<.oçlo 

~ 

.r·,, 1,.,,, ·,, .... :.'.!- "' ':."";,. 
JUIZADOS ·: 1 1~MoT~~.t .,PEIÚODO . ~- • tl •• ·,-;, I 

ROSEMARY 
CENTRAL CARDOSO Di: 09/1 a 07/2/2006 

ANDRADE 
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NORTE AFONSO HENRIQUE 09/1 a 07/212006 O. PEREIRA 

SUL 
EDER GERALDO 09/1 a 07/2/2006 ABREU 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÀNOA FINAL. 
COMARCA DE SANTAHA 

.. .. - . .- - :r: 
VARAS - PltOMOTOR(A) .~-

MILTON 
t• vara e FEAABRA DO A. 09/1 a 
Tnbunal do JÚNIOR 
Júri GISA VEIGA 07/2/2006 

CHAVES 

Cnllllnais 
WIZMARCOS 09/1 a 2• Vara OA SILVA 07/2/2006 

lutzado TÂNIA 09/1 a 
Especial APAREODA rfl/212006 
Cnmtnal PEREIRA 

~-

TÂNIA 09/1a APARECIDA 
1• Vara PEREIRA 28/1/2006 

aves -

MIGURANGR 
09/1 a 2• Vara MONTIEL 07/2{2006 

FERREIRA 

PROMOTORIAS ·- ~. 
PEIÚOOO PROMOTOit(A) 

ESPEClAUZADAS '! . .._ 

1nmnoa e da Juventude 
NILSON ALVES 09/1 a 

COSTA 07/212006 

Cidadania HAROLOO JOSE 09/1 a I OE=A 07/2/2006 

PROMOTORIAS DE J\JSnÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL 
COMARCAS DO INTERIOR 

PROMOTORIA DE " 

JumÇA PROMOT~(A) · PEIÚODO 

ANTONIO 
Vara única EDILBERTO 09 a 28/1/2006 

Laranjal do OUVEIRAUMA 

Jan 

Infflnoa e 
ANTONIO 09/1 a da 

Juventude EDILBfRTO 07/2/2006 
OUVEIRA UMA 

ANTONIO 
09/1 a Vitória do Jan EDIL8ERTO 

OUVEIRAUMA 07/2/2006 

Olapoque HORAOOWIS 09/1 a BEZERRA 
! COtfllNHO 

07/2/2006 
-

Amapá MIGLI:L ANGa 
09/1 a MONTIB. 

FERREIRA 07/212006 

Serra do NaVIO AlAOR 09/1 a 
AZAHBUJA 07/Í/2006 

R!rreora Gomes ALESSANDRA 
09/t a MOROOE 

CARV~ 
07/2/2006 

Porto Grande ADILSON GARCIA 09/1 a 
DO NASOMEHTO 07/2{2006 

Mazagão ADUSON GARCIA 09/1 a 
DO NASCIMENTO 07/212006 

Tartarugalllnho ROBERTO DA 09/1 a 
SILVA ÁLVARES 07/2/2006 

CaftDe'le AFONSO GOMES 
09/1 a GUIMARÃES 

07fÍ/2006 

Publique-se; <*oe ciência e cumpt;Ht'. 

GABINETE DO PROOJRAOOR-GERAL DE JUSTlÇA, 

~-AP,16~S. 

~~~OA~ 
Prrxurador-Geral de Jus/JçJ 
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Portaria n° 840-SRC/CG/PGJ, de 16 de 
dezembro de 2005. 

O PROCURADOR-GERAl DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições legal$, e tendo 
em vista o disposto nos artigos 2", inciso 11, c 58, inciso I, letra 
"s", da Lei CotrQicmentar Estadual n.o 009, de 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Dr. ERALDO AFONSO ZAHPA, 
Promotor de Justiça de Entrância final, titular da Promotoria de 
Justiça com atribulo;iies perante a 1• Vara Criminal da Comarca 
de Macapá·AP, Hcença·prémio por 1sslduldade, referente 
ao qüinqüênio de 28/3/2000 a 27/3/2005, nos meses de maio, 
junho e julho/2006. 

Publique-se; dê-se dcncia e cumpra-se. 

Portaria n.o 841-SRC/CG/PGl, de 20 de 
dezem~ro de 2005. 

A CHEFE DE GABINffi DO PROCURADOR· 
GERAl DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 299/2001· 
GAB/PGJ, de 22 de maio de 2001, 

CONSIDERANDO a necessidade de ser 
estabelecido escala de plantão dos Promotores de Justiça que 
atuam na Coma= da c.aplt.\1, nos õ .. s em que ~o houver 
expediente forense e, diariamente, após o encerramento deste; 

RESOLVE: 

I • DESIGNAR os Promotores de Justiça com 
atribuições perante a Comarca de Nac.-.pá·AP, constantes do 
anexo l desta portlria, para OHI'jlrirem os plantões em 
epígr.>fe, oo período de 20/12/2005 a 29/6/2006. 

H • RECOMENDAR aos Promotores de Justiça, ora 
designados, que, durante os plantões, penna~ na 
Comarca c comuniquem ~s Secretarias das Promotorias de 
Justiça e do Fórum, seus endere~ residenciais e nOs de 
telc!fones, lldf3 conhedmento prévio e por escr~o ãs 
autoridades judlcl.ltias e policla•s, seus endereços residenciaiS c 
nOs de telefones. 

Publique-se; dê·se d~nc:a e cumP'a·SI'. 

CHEFIA DE GABINffi DO PROCURADOR· 
GERAl DE lUSTI~m ~1acapá-AP, 20 de dezembro de 
!005. eet' 

IV ~RANCO CEI 
PromoltJra de JusliçJ 

Chefe de G41Jinele/PGJ 

Anexo I ·POI'Uriit n• 841-SRC/CG/PCJ, de 20 d~ 
dBZembro de2005. 

ESCALA DE PlANTÃO· PROMOTORES DE JUSTIÇA DA 
COMARCA DE MA CAPÁ 

Período: 20/12/2005 a 29/6/2006. 

nLEFONE CELULAR DO PlANTONISTA: 9114·1323 

Portar!~ n.0 842-SRC/CG/PGJ, de 21 de 
dezembro ele 2005. 

A. CHEFE DE GABIHElE DO PRq<:URADOR· 
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTAOO DO A.MAPA, no :.:so de 
suas atribuições legais Qt.'t lhe a::~f'efl! a Port.Jria n° 5~/2003· 
Gab./fGl, de 20 de agosto de 2003. 

RESOLVE: 

SUSPENDER, a pedido, o gozo de recesso forense 
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do Or. AlA OR AZAHBWA, Promotor de Justiça de entrância 
inicial, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Serra do 
Navio·AP, referente ao exercido de 2005, a partir do dia 
02/1/2006. 

Publique-se; d~ ciência e cumpra-se. 

CHEFIA DE GABINETE 00 PROCURADOR· 
GERAl DE JU~ Macapá·AP, ~ de dezembro de 
2005. tJo1 

· ·'A. CO "-'v\ 
'N lÚClA FRANCO CEI 

0111 de Ju>tiça 
. f~ de Gabinefe/PGJ 

Portar ia n.0 643·SRC/CG/ PGl, de 21 de 
dezembro de 2005. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atríbulções legais que lhe confere a Portaria n° 534/2003· 
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

CONCEDER à Ora. ANDRÉA GUEDES DE 
MEDEIROS COlMAR, Promotora de Justiça de Entrância 
Final, titular da Prorootoria de Justiça de Investigações Civis c 
Crimlnais-PICC, ~cença compensatôria dos plantões 
trabalhados aos sábados, domingos e feriados, conforme 
Portaria n° 489/97-GAB/PGJ, nos dias 09, ! O, li, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 2J e 24/1/2006. 

Publique-se; dê·se d~ncla e cumpra-se. 

CHEFlA DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAl DE JUSTI~m ~lacapá·AP, 21 de dezembro de 
2005. . O t ) l 

(... Y.'CO '--'A . 
filA lUCIA FRANCO CEI 

tora de Justiç;J 
efe de Gabinele/PGJ 

ERRATA 

PORTARIA N.o 791-SRC/CG/PGJ,de 1° de dezembro de 2005. 

ONOE SE 11: • ... Promotor de Justiça de Entrância 
lnidal ... " 

LEIA-SE: • ... Promotor de Justiça de Entrância 
Final..." 

Publique-se; dê·se ciênda e rumpra·se. 

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR· 

~~"' ~~'t ;;i:.:· ·-~~ ~ 
romotoro do Justiç8 
efe ele Gabintlte/PGJ 

INSTRUÇ}.O ADIIINISTRAllVAI!iORMATIVA 

03: Oirefoo1a-Geral do MPEA 
A: Comisdo Poqnanonlo dllJcilaç.\oiiAPEA 

Conskl<QrQo a no<:HIIldode de dl$dpliNr e monler a 
~g.Uoo..de ftnanc:olrarorçamend~• para as diYoruo aqul&lç6e~ do 
bens e $CI\'ÍÇOI realiudu atra~a daa lleltAç6es pública• efelivadas 
pelo CI'Uiof'EA. nesta lolnlsl~rio PilbilcD do Ealado do Amaj>i. 
evllando assim, l'llft\anejamon!Da doo ~"oc orçamenti~ do !olmo 
1mpravCta o m~vel que nlo venham a comprometer .,. mel111 do 
estn.curaçlo o DfVOnllaçio admiriahtiv"'-'"clonol de&le Ó!lllo. 

Ctlnsldetondo que as projeçlle• do g .. toa pelo 
Ad<!Wiiltraçlo ~ dlviclllm..U &ubslcliadu por pesquisai do proçoa 
pmicadoo no mercado de bens e IOMÇO$ (na praça inlema e e.dema). 
onde a SEADIMPEA, alravés de ooua setoru compclentes. lnlorma 
objelt~amenta as profeçOes do gastos com umo margem do •eguronça 
na vart:lçAO doa proçoc nlo oupo;rior o nem lnfllflor a 30%, o quo 
ro~..,., g10IO ooessiYele exeqúlvol. 

COnol<le<lndo que "' tu nocato4rla o lmpresclndl~ u 
precauçóeo do octilo no oldenamenlo e empn>go do O<Ç.>mento 
dOatinado • csto MPEA ôo fonna caon~, objcUva e planej ldB. 

Consõclerando • noOD...,ado do .., evil>r a oonlrataçlo com 
U<llantcs quo n1o praticam proçoo oxoqOiveis e de mote.Odo que 
~-nts t'IH"'sam a ll!aidede CCfnOitill para aqulsiç!o de bens e 
ooMços, na tentativa o orpodatlvo de compensaçll> atrov6s de 
odiUvos e wplemerUç6es llt\ana!lro1 que muilu vozu ~am~lam 
pr.julz"" pora o Mn!Mtraçlo. 

As:llm, 'DETERMINO corno parAmeln> pa<a con\<11Jaçao e 

mllvaçto elos gmos o sorom dOipendldoo na aqul&lçAo dos benl e 

oeMços """"""· ou .. Ja. aquol .. que nlo ....,...;tom de cxJoéoci•• 
CW'évias e ~· de ~tet"" ~ ou ellfl'O'daUüdo. para 

eqúoiçio ou c.onlrltaçJo, atra\'lls dae iólaç&a eejlln ~as, 

para -., de dasslfic;açio. IOI1*lla a propoola> comercili• 

8jlii!SerUdu nu lic:itaçOOe do~ MPEA, quo eclojlm dlnlro ela• 

m"'liOf'& do vaiaç6ea do 1111 30% par. moi• ou~ monoo do 1111to 

eolimado pelo S~PEA.". o quo ""'~ LITIII regularidade 

nos gastos pela Mmlnislraçlo com 11.111 rrurgom do o.egut11nça pora 

os proce$$01 icllatórios quo tbWm aslbr IIUI><kli.cSos pe!t>• 

rnaodorneniOC do l eiMUIOJ o -.iQOcs poalftloret. 

Publicações Diversas 

Juci 
EDITAl, DE ll'<'TThV. Ç,\0 

REGISTRO DE CROTESTQ PE TITULOS 

Pág. 22 

O 1' Tobclilo de No LU e mais c:~rgoS :anc...M 
da Com.uca de Manp.i. Es1.:1do do Anupl, a rua Tir.>dcnt<$, 604 -
Bairro ccnlr.ll, pôr non:c.:>ç3o legal, clc., FAZ SAOER que encoolrJm 
p.lr~ protesto os títulos Jb3ÜO re l:~ci on;tdos de responsabilhbde de: 
Prolocolo : 720.686: Ludan Cosu da Silva. Protocolo : 120.838: 
Valdes de M<lo Cbnes. ProtO<Oio : 721.009: W S Ttotonho Me. 
Protocolo : 721.011: Aldcalz de Sousa Dlnlz. Protocolo: 721.151: 
Di5bcl Oi5t Santana de Beb Ltda. Protocolo : 721.152: Disbel D!n 
Santana de Beb Lida. Protocolo : 121.153: Disbel Disl Sanlam de 
Beb Lida. Protocolo : 121.161: Oop D!stra A P Rrprcs L tda. 
Proltlcolo : 721.162: O.p ~ A P Rcpr .. Ll<la. Protocolo : 
721.163: Oop Dlstra A P Reprt.< Ltdn. Prolocolo : 121 .16~: Dap 
Dlslra A I' Rcprc:s l .tda. Protocolo : 721.165: O.p Dlstra A P 
Reprcs Ltda. Protocolo : 121.173: Etson Auzler. Prolt>colo : 
721.176: J 11 I Monlclro Me. Protocolo : 721.182: M J S D de 
Sotcs. ProtO<Oio : 721.19-1: C J I A FariAs Lida. l'rotocolo : 
721.197: Francisco Oscnr BrasU Soares. Protocolo : 721.229: 
Rlllmundo Nonalo Ntr"' do Silvo ~ic. Protocolo: 721.231: R Q 
ConstruçGes Lida. Protocolo : 721.255: A Salomiio de Almclda 
Me. Protocolo : 721.156: A Salonlllo de Ahn<lda Me. Protocolo : 
721.275: !vania Erculinu dt Aroujo. Prolocolo : 721.280: J C S 
B••''"' Epp. Protocolo : 721.285: Laertlo Almeida Carduso. 
Protocolo : 721.:!88: Maria Rule Lameiro. Protocolo : 721.291: 
Morco Aurdlo Colrubra doo Sanlos. ProtOcolo: 721.311: Veiga do 
SUva lll:muteoçio e Comrrdo. Protocolo : 721.315: A T W da 
Slha. l'rolocolo : 72l.J.lS: ls:lque Madurdra roch«o. Protocolo : 
721.J.l9: CIIS3 Paulista L tda )f e. r rnlocolo : 721.370: Maria lone 
Ftr r<lra da Gam.1. Protocolo : 711.388: Anjos e Anjos Dist de 
M<'<l e MoL Protocolo : 721.194: C C C Son tos Me. Protocolo : 
721.395: C C C Santos Mr. Prolocolo: 121-196: C C C Santos ll!e. 
Prolocolo : 711.397: C C C Snnlos Me. .. pora que n3u <t >legue 
ÍGJianncia. INI'IMA-OS a pog.u ou darem >s r>zões porque n3o o 
flttm, se.1do o cole ct.liul pubtiQd alravé.s da lmpr~nu Ofici:~l 
deite estado e xado em usar de os1 , e .. ex·vi'' do artigo IS, 
p:u;lg>fo 1'. · ú ao .4 319 M~p~·Ap. 14 de Dczcmbro 
de 2.1105. EU• 1<1' Sen:1 de Alo•eida) 
T~bcU~o de Protesto, Certifico, Subscrevo, Dou fé, usino em público 
er.aso .. 

Jud 
EUIT,\L DE I""TIM.\Ç.\0 

REGISI!IO VEfROTE~1"Q PJ::.IW 1.0,~ 

O 1• T3bclJSo de Nocu ~ n101' ~ ;~rt:c"" .... _. .. ,-. 
~ Com::u-c:~ de !\hc.:lpj. Eslado do An"C6p~. :1 ru:1 'I u:.uk u:._· ... (,t).: 

Bairro ccntul, pôr IW~3o kpl. ele., f AZ SAOr·R t:a~ ~·n"· ... ~ll.ull 
plr3 proh:·)to us tiu.ltu\ ;aba,i~o rebdoo~ d: rt=s('•rb>I~l:.d.• .\ ,!, 
Proloc:olo: 720.751.: Mariuu dt Moura Souz..1 dõl ."ih-;.•. l't•nllot•oln 
: 710.78.4: B Sf-rrao d:a Conrdt§o Mt. Prototolo: I!OJL\'1: t 'in.·n· 
Pereira d~t Sih'a. Protocolo : 710..8-45: Eli$.2nJ!dA tl u S••• ru r .. 
Marats Ba.sCos. Protocolo : 110.863: R R ,\r:u\i•' l.ld:t ) f • 
rrotocolo : 720.S72: l>Af' D1str3 A r N.tprcs l.ld;.. l'a41lu•··•ln 
Protocolo : 720.9~8: l ractm~ 1\brtin~ 1\hh•;w. f'mtutulo : 
720.9..19: I racem :~ ~brtiM NtalvaO. rrotorolo : 72fi .'J5lo : ,I F 11 
1mbirlbR Me. Pro tocolo: 720.97&: R.aJmundo Non.1tn ~ Sth :• :\h· 
Protocolo : 720.979: Raimundo Nonato N Sth ·;t :\Jt. l'•·utur,.lt• : 
720.980: ll O Construções Udll. l' rutocglo: 72t.o..;t : l 'anallt H~•tl 
l'onstruçOcs IJd• Epp. Pro!ocolo : 721.079: j . (" ~ l<all' ' " Fp~. 
Protocolo: 7!1.080: .I C S Dallsl• Epp. Prolorolo' 7!LOXI, Jl. ~ 
Batista Epp. Protocolo: 711.119: Polbna Camrlu :lolun·ir.t ~h . 
Protocolo : 121.12~: R Q Construç6cs Ltda ... J»•:t q·.h.: •tÀ) s: 
~legue igrt\)l'lnci:l, INTIM -OS t pa.gat ••u d.1t.:m ., .. r.aJ i\:, M~t;u•· 

n3.0 o (:J..t.A:m., 5,endo n pre..t te ediuJ ruhht:~dn Ol fõ \'é.t dOI ln•tln"n~.l 

Ofki:LI deste t-Jt.:~do t af:x . ltJ de,cos· rn,; .. ·\1 · t.lt• ~m~,, 
15 , p::u:igrafo I C; , da te· · ro •. 493\ 7 f::ll: ..... A . 1.: t.l~· 
Llcu:rnbro ~< Z.OOS. E ' 1 _ • « . • ...... ~ d.: 
Almeida) T~bdi.lt) de , 1 ~~~-~1Jf'k\l, SuhscrC\tl, Dou i~. , 1,\\ n t• 

__::m público c: raso .. 

Jud 
EDITAL DE INTl.MAÇ.i.o 

RRG!STRQ OI': PROTESTO Di-: TITULQS 

O t• T~bdico de Nuus e mais cargos ;nexos: 
ela Corr.arca de Mocap;. Eu:>do do Am>.p.l. > rua 1ir.>denles, 604 -
Bairro centr;tl, pôr oomuç~o leg3l, <te .. FAZ SABER que enconu:.m 
par.t. protesto os tC1ut~ otb3ix.o rcbcioo3dos de rc:spons:tbilicbde de . 
Protocolo : 721.139: VIa llospil.tlor Lida. Proltlco!o : 721.276: 
J•bua Comercial Lido. Prolocolo: 721.277: J E 8 lmbl rlb• 1\lo. 
Protocolo : 721.28?: Marlucio E•a"'cllsla Barroso. Prolocolo : 
721.340: A Umbur.dro Btttrra Me. Protocolo ' 121.402: D N P 
Ferreira Me. Protocolo: 721.405: Fund~p Fund Apolo l'rsq Cult 
Uni. Protocolo : 711 ... 06: FuncJap F~o~nd Apt;tlO Fc::sq Cult Uni. 
Proloeolo: 711.410: I S A Tobtlem Me. Protocolo: 721.4ll: I S A 
Tobtlem Me. Protocolo : 721.415: J A C da Sil•al\lo. Protocolo: 
721.475: A R da SUn ~fotos Me. ProiO<Oio : 721.493: C C C 
Sanlos Me. Protocolo : 721.49-1: C C C Santos Mo. Protocolo : 
721.4?5: C C C Sanlos Mt. l'rotoaJio: 721.510' llildoey dt Brito. 
Protocolo : 721.511: Wldney de Brito. ProloaJio : 721.512: 
! Didney de Drlto. ProtO<Oio : 721.515: Jabeso Comercial Ltda. 
Protocolo: 721.516: J>besa Comordal Lida. Protocolo: 121.537: 
M S Vioo~r• Morais Me. Protocolo : 721.538: M C B C.marao 
Mo. Prolocolo : nt..só?: Só Rtporos Ltda Mo. Protocolo : 
721.587: ir<~• Prrclra dos S.u1l0<. Protocolo : 121.588: lsbd Dist 
Santana de [td,, Ltda. l'ruto.coJo : 711.599: J D T B3.Ddeir .. l\f~. 
Protocolet : 711.631: At~u'dc C.rdoc:o.-pu:a. que n!lo se: olegue 
ignor.lnci>. INTIMA·OS • p:gJr ou llarem :u IOZÕO$ porque nlo o 
f=rn. sendo c.enle edir.l pu~U<.!:Io uovtt do 1"'1"""3-' Qííc;_, 
des1e estado~~ fi:udo e:n lutU"r:. ~ osru • ··cx·Yi" do a:us,o 1 S. 
por~t:nfo t•, nú1 ro ~ \19 . Mac ·Ap , IS de Dezemllco 
de 2.005. ' • · o Sona de Alm:;d3) 

.-assino em públicu 
erl.\0 .. 



Macapá, 23.12.2005 

J&·~·a 

•:uJT.\I.m; INTIMAÇÃO 
REGISTRO DF PKOTESTO DE TITUL05 

O 1• T;~~ltio dL" l\ous c m:us c.:~rsm a.nc:\m 
c.b C"om:LIL.3 Ua: M.tl":l(rJ. E,l~~ht du Am.1~. ~ rua TinKienlt..c. ~
lblmt t.:Cnlr;,l, p(• nmn:.tç~u ll..r;.t clr .• FAZ SABER qnt' cncomr.1m 
l':ua J'lfOft\tU Oi lituiQ\ .lb.1i'l.n rctJdonxlo$ de: rc:sponsJbilíd:uJc d~: 
l'rutucnln : 719.2.,J: Cr(UI~ Snlh.-< Muni1.. rrut(K;o1u : 719.2..14: 
llr<Uio Solle< Munl7.. Proro<oln : 719.2.15: Ursulll Sallts Munlt. 
Prorocolo : 719.~: Crsuia Sollto Muniz. Prorotolo : 719.2.17: 
UNUia S•llcs Muulz. l'rolocoio :1719.2J8: t;r<ula ~llts Muoiz. 
Prutucolu : 71'.24~: ,\~ru A mapa lnrumos Aano LL Protocolo 
719.245: .\.rn Amapa In'"""" Agr. Lida. Protocolo : 119.255· 
Rrllnlt>nl da SilVIO Sa<tlmc:nto. Prntocolo : 719.275: llllb<rtp 
Cordeiro Mnricl. Pntlotolo : 7J?i9~: Maria Mar<iil> Costa da 
Sllm. l'rotnrolo : 71?.!?4: M 11 do Na•clmcnto Mt. rrotorulo : 
7J'J ... ,Jn· 1\hirlc:, du ~OC"urru '\11rrum€'nto l'atrlci ProtCK"'io : 
719 . .\14: \';tlctrti du\ ~:11 K"_.nC'fiJ. ~otoroto: 11?_1SU: M Lobo 
d.:a l'o~l~ Ml·~ l't'Olurtd : 1l'J .. \6. :"içnalo Mor"C'S· rlr.a que: 
11:3ol k to~lc;~ I~IMH-5n...·l l,~fl .\~OS o1 P.l$:St OU cbH:Il'l ól" na~~ 

ltUI\1~- nJv 11 '"''""' .. cn • rn"'cnlc cd•b1 pubhc;;~d<• atra.,c~ d.1 
lmfMCt1~ CJrH'lli ck-.lL" ('I.Jt \.' lfi~dn fem hlg.J~i CO llml! "'c••\ot' 

il•• .• re•t:•• I" p;~':'~"~=""' 1 . . ~ n~o~\,,c,.S ''-~): \1 .. ·~r~·~i' 2J 
t.ll :"\()HI:Iho u~ ~ Utl~ E\) .. \.A..~ (,( '"" Sc'lJ tle 

Ahlkttl.•l T.•l,·h,,,, ~~~· l'''''~o"h' t't·lllltln. Súth'"-'''' IJnu f..:. :1\\lnn 
-.!.!.:,1\HII•h,o•r; r.l .. •' 

Jurf 
F.OIT.~I. DE i',.I~IAÇÃO 

!:UiliiSTRO DE I'RO rr.m} fl.Uill!WS 

O t• h"'c'h!itt de: ~(M;ao; r m:111o t':'l'''\"' Z~n'-•w .. 
d:l C~'lf11:Jn.nJ th: Mx~. hr...,t., .Jo AITI.:Ip.L J ru:l l•1.~d1.·nh.1o. fti).J -

8:lur()t~nlral. pôr r.omu~~" k~31. t"ll.., FAZ SABER ~1.c: cntoln!rõ\m 
p.YJ prtMe~otn 0\ IIIUII)\ aiJ;u~u r.:l:a(IOn3dos d~ • espoos:al'l:hdad:- di! 
Prnrocoloc 721. 579: L<tla doS Morals.l'rotocolo: 721.580: t.ila 
do~ da Si:u ~1ur.uc. Prolocolo: nl.SKl : J,tila do S dot Silwa 
Motalc;. ProiDt'olo: 721.SH1: l.c•1• doS da Slha Monl\. Protocolo: 
721.58.1: Lo;J. doS da Sll•a Morais. Pro1ocolo: 721.584: l.•ila do 
S da Sih~ Morais. l'rotocolo' 721.9119: J Sornr Ntt• Mo. 
Protocolo: 122.006: Amapoagro. Protocolo: 12.2.205: Araüjn 
c;om~\ Ltda. ProtO<'Oio: lJl. ~()fi: 1\ratijo Conl~ Ltda.l'rOCtK'Oio~ 
721. 209: Vlaçh .·\tnap.uno"c: Ltda. Prorocqlo; 722. 22!=': Vinçalo 
Amapatnst Ltda. Protocolo: 722.226: Antuniu Pinhtlro da Siln. 
J>roto<ol<l: 72222!1: Jol><n CooutrCIJJ J.tda. Protocolo: 1ll. 2~6: 
\oi4Ç~ ,\mapamw Uc!a. l'rulocolo: 722.~61: Otlm.t \tarfa 
:; ... rniU'!(O Corrna. Ptotocolu: 722.288: AfliU. s.;m;~ra c de 
'16brqta. Prot<><olo: 7:U.291o Carmo Boi. Cull<lrullk' Ltda Epp. 
Prorc;..colo: 722.292· Carmo Bai~ r.on\truçõca ltda f:pp. 
l'rCitOcQfO: 722.l9R: F. T (' Comrrcio t Rrpn:lo('nlaçôti ttd~ Epp. 
Protocolo: 122 . . 109: Job<sa Com<r<iall.tdo. Pro1orolu, 7ll .. 110: 
J•h"• l"omrrrlal Lido. l'rolocnlo: 7ll .. 11l: J I' S RJti''" Fpp. 
l'rulott~lh: 7ll. ,ll7~ i\t ,\ fnil..t .. dr Lim~ ,:\h:. Pmwtnln: 12.2. 
.liA~ \1 ,\ hcha__-i d~~: Um.a Mt.l'rl)rocolo: 7~l •. ll1J: UMcmar)' .\ 
Suuu !\I('_ PcolOC"olu: 722..l:\9: Cl.,.udlo Juio L.orthcll. Pr~tUtolo . 
'll-'56: \iaçjo .\m~p.nnfot l.lda. Protocoln: 122.l59; \ li:o6il\ d.a 
Silu \lt. rrat!Xol•: 'll- .\60: .\tn:u.únia roru.l do .\tll•p Lld.
\lc. ltrorocolo: 721 •• '61: .\rlzolt Sun« da Sih~ \1f'~ Prutocolo: 
12l . • 174: llal S.rv lttpm hnp hp l.tdll. par> q.,.. n:l<> ...- •i<Jut 
ta;nrw:tnc.•l1. J'l-n L\·OS a PJEitr ou do~rcm ;u rõ~Ztk:.'i rorq-.,~ n!o o 
(,l1cm. s~ndo o t:rltc cch1JI pubhc:tdo atr3\i:.; tli1 lm\'lf'tO~ol Ohcial 
dcstt Mt3do c. · ,., em 1ug31 de um: '"u-vi .. do ant!;O I S. 
parj&•:l.fu J•. dll 1 lln ·1o .t9 M .lJIÓ·A~. 20 ~ ... O:.zcr.Y>m 
<k l OOS Fll,, ROO<nu s.;,... ok AI'""'U.J 
'f.lhe!l!k'\ de Prot(SIO. (."~tlrlcn. "iu~tr\'0, • rC, ol\~olno rm. pVbhN .... .., 

t/1«4 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

REGISTRO PE PROTESTO DE U!ULOS 

O I" Tabelo.\o de Notas e maiS cargos 
anexoe da Comarca de Macapá. Eataao do Amapá. a rua 
Tiradenres. 604- Balt!O cenlral. p6r nomeaçAo legal, etc .• Ft>Z 
SABER que encontram para proteslo os l~ulos abaoxo 
relaeionadoe de reoponsabilldade de: Protocolo: 720.580: 
Artur Montolro Souza. Protocolo: 720.595: F Pantoja Santos 
Mo. Protocolo: 720.598: Heraldo TeiXeira Bolelho. 
Protocolo: 720.633: O N Miranda Epp. PCOIO(;olo: 720.634: 
O N Miranda l.le. Protocolo: 720.676: Dlsmol Dlat Med do 
Amap6 LtdL Protocolo: 720.rn: Dlsmal Dlst Med do 
Amap6 LldL Protocolo: 720.704: O N 'llronda. Protocolo: 
720 707: Regiane Patheto da s•va. Protocolo: 720.732: J I( 
R de MuJo lnd Moto Pecas. Protocolo: 720.751: JosUena 
do Socorro de Azevedo Monteiro. Protoeolo: 720.753: 
Adelmar Dlaa Lacerda. Protocolo: 720.755: Alo Celular Lida 
Mo. Protocolo: 720.784: Supennercado Flexo Ltda. 
Protocolo: 720.768: lt11no Parelra dos Santos. Protocolo: 
720.774: Raimundo doa Santos FerrelrL Protocolo: 
720.844: Esmeraldo Ferraz de Oliveira. Protocolo: 720.848: 
lamullno dos ~los Almeida. ProiO(;oiO: 720.834: S B 
Empreendimentos Uda Me_. E para que não aa alegue 
lgnOrAncia. L~TIMA.OS a pagar ou darem as razOes porque 
não- fazem •. sendo o presente &dotal publcado através da 

'" Oflclal deste esta o eftudo em lugao da cos\Jme 
artigo 15 po graló t•, da L01 numero 9.493197. 

Ap, O d De mbro de 2.005. EU, 
_ egona Sana de Almeida) 

TabetiA Substotuta de Prolesto, fico. Subscrevo, Dou lé. 
assino em púb(oco e raso .• 

Juca 
E.DIT AL DI! i:'l"llMAÇÃO 

REC!SJBO DE fROTESIQ DE IDlJT.OS 

O I' Tabtli:lo de Notas e m>IJ cargos onexo• 
da Comarca de M~ Estado do Anoapá, o rua Toradentes. 6~ -
U.otto central. p6l nomeaç'lo itpl, etc. FAZ SABER qt;e ""conrram 
para ptOICSIO os ti111los abaixo relacionados de rcsponsabdodade de 
Prottolo: 716.Jil: ~lirtra< M<lo Perdra. Prot .. to: 716..115: L 
CorrA Cooslnl Ea. Protuto: 716.431: I P da Stlva Co•lliTos A 
Vore. Proltsto: 716.434: Jo,. Ahts da Slho. Protuto: 716.4.10: 
SOLUa IVIIy Gomu Andrade. Protcllo: 716.460: Edllson AddiDo 
Paltioo. Protulo: 716.466: Goocalo l'tlend'" Cudrs. l'rotuto: 
716.480: Jobaa Comordal L TDA mE Protrsto: 716 . .c32: K C 
Bri<io ~1t. ProteSio: 716.506: P Buto• Fon>tto ~Ir. Prolato: 
716-SUI: Alnuoalo Cooat • Co01 do Amapori LtdL Proltslo: 
716541: A S Ubajara Roc~L Proltsto: 716.545: AI< Lvcraa Mt. 
Prolmo: 716.SS4: Ckmealulo Barbou da 5nvo Hlbo. Prototo: 
716-'161: Jose Soora Cnto Junior. Prolato: 716.566: K K 
Triltln d< Lima. Protnto; 716.574: P Butos h1111c:c:a Mt. 
Prolcsto: 716.636: Mario Guimares Airos do Costa Protesto: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

716.657: A Ardloo Po•to. Pro1rsto: 716.658: Alasndn AhH 
FoAS<u. Proln to: 716.671: C C C Saa1u Mt. Protcllo: 716.672: 
C C C Sntos Me. Proltslo: ?16.'*l: Coop d• Prod Aolon de Tui 
do EJL Prottsto: 716.701: r C L de Souu Mt. Protesto: 716. 7(13: 

r Brito Mt. Proteslo: 716.70.: 11 C da Siho Corn<reio \tt. 
Protuto: 716.779: RoSCII'IIry Tome da Síl•a. F para que n:lo se 
aleBUe oanor!ncoo, INTIMA·OS a pagar ou dmm as rllbes porque 
nlo o ruem, o prtsc:nle tdolal publocodo attavú da lmprtnSO 
Oficial date e e afiXado <m lugar oe "ex-vi'' do lttizo 
IS. p&rÍitafo I • • • mqo '\_493 ~capó.Ap. 28 de Outubro 
d.1 2.00S E ,\..., o Stoa de Alrucida) 
Tobc:hlo de Protesto. enoflco. Subscr<>o. Dii •. àssooo em publtco 
e ruo. 

CONVOCAÇAO 

O Conselho Regoonat de Contabilidade do Amap.l CONVOCA a 
candidata aba•XO relacionada. aprovada no Prcxzsso Sclci!VO 
Púbi>GO reat•<ado em 2910512005, para comparecer. no pra>:n 
m;bimo de 03 (lrt!s) doas, na sed• do Conselho Regional de 
Contabilidade do Amapâ. para st> aprcsenlar com documentos e 
habdrlações exg-das para lomnr poss-e de seu rcspcet.vo cargo 

t\1,/XIlJI>.R OE SEB.VJCQS..GEBA!S 
LUANA GARDENE PINTO DOS SANTOS 

O não c:omparecimento no prazo legal mpiicará na desislt!ncia 
do da .. ifttado convocado.,~o Conselho Regcnal de 
Contabildade do Nn~.· , o (s) imediatamente 
poslerior (S), obederendp â Ordef e dassof.caçáo. 

l :Ma/apltjAP. 20 dezembro de 2005 

·At$.~-l~L\1) 
MARIA ANGEI.ICA c\ORT PIMENTEL 

Prcsidcrito do C 1>.P 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

Olapoque 

O PREFEtfO MliNICtPAL DE OlAPOQUE, no uso de sua• 
a1tGuiç&.1 leg.... w.rne pube•cO a 1bertu11 du ln\crlçOu do 
Concurao PVbf-co Pf1"1 o rrovtmtnto dt urgot tftttvo• t•IStt•l1H no 
Qua.J,o de Pt'na.l dto PREFEI1'URA W~.,.~HiCIPAL DE. CMAPOQUE. 
se-ndo , .. lkttdo pt&. Em~sa "VVLHENA & AlMEJO.\ S.IC LlO"'" 
tontomtt ••~fludo • Ng1111' 

!.=..llt~~OCS Pf!!:UMHAI!fS 

o. co~rgos of•rt.t.Jo•. n• dt "'g.u, o ntvtl dt ucol~r.CSaefl 
e•igido. habililoçio, aif1110tt dt at•v•dtdoa e venc•mtnto '"ldat, 
c.onatam nos quJdros tlwllxo: 

A -lifl!,JPQl- AV~LIA!l 

AUXIliAR DE 
SERIIIÇOS G-15 

GERAIS 

CARPIHfEIRO 

cc~o

..E_E.!RICI_~fL 

PEDREIRO 

l
-

PILOTO 

r:::~ 
L.~rltDO 

001 

001 

002 

001 

540.00 

115,00 

615,00 

..o.oo 

001 SOlOAOOOI 
"'~!!IC.,.o,__-1----t--

t OlO 
VIGIA 

300,00 

-~ 

trat.lho dt 
monta~m. M\atlltlçlo e 
tOfl&.orv:.çJo dt lubuQçks, 
louç.~s unltl,i,., ethtn 
d agu.~, ~huwtlrot~; exec.ut1r 
outras. aUv!dl~ 

C~tr•laLH._ ---=- -~ 
ElfK'\Itllf, III$Mfi\'IS1Qnlf, 
l&npu.a. dUI'ItOMe • 
mcMtU9!m de motorH. 
ExKutar UrvtÇOS. 
M'#Ofw.ndo oDI1'açio • 
C.Ort.MNIÇIO 6e rn.iquin.u 
como· pl mtdn/ça. ll'loto
ni.,.lado''· 
rtlrCie'tt:IYI~h. trator dt 
ut.i~~~~--- --
EaecuiAr lrabathot IM 
a..,.n.ti.l. concrtto • ovrros 
nQ.lOUill., Cotn I r.na~ 
dfi conalrult, ~ttorma( ou 
rrPJt~r pt4dtUI e obra:J 
Jlmiatel. 
P1lot1r tm-bllttiÇOin • zeQ.r 
pei.J coruetV•çlo do 

mtsmo.s_ - - --....,-:.,n 
EncuUr trablll'lot eM 
pttpat'O dt UDtrflc'n ~ 
ap&C.açlo .S. dnla ou 
prod\.!~1!!'.!!-
bec.Wf ltat.. hot IM 
!!Otdll!iJIIm de pt(.U 
,..tMk,IJ, 
At..,MI.-cte d• llliglll.ncta • 
'~'-',."~ do p.~tllme,niO 
I'IUAi.ÇI~I ___ _ 

A-1-AUXLWl 

~O\,AIQIW!E;IU~fl.ill!-:.R)25,0i 

CARGOS I 1
-\lloNCI..,-- siiili:SifõAs-

N. VAGAS RS I AlMOAOES 
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r- - - . - - I ÚKW --.t!ViiiãdH 
,......n~~ .... • de coll1to'-

AGENTE DE "'"~"''· (.Oft'M): 020 :MO .DO bomlltlo, ''*"" EHOEM~AS ~ ôomlcJit.ar, bontl..-lo 
...... HPfC'-'. •çio 

·:::::~J~ 
•tfvl do -ço· . 
•g,.vos, l•to f, lnvnll~ ..... IUJPtKOS • 
~)I., Idos ... 

AGENTE DE GOl l60,00 thwrsu prtto&ogLat . .tlfm 
NOTIFICAÇÃO .. &!ftUifltnl'\af o 

JoK'enbi- pen • eo&cu de ·- . -· ,::.;::.. ... ,. I)OIIIvrtt ·- p.-. .. 
dntinados 10 "-10 • ao 
cont~o~mo do ~ubfko, no 
comk~ ... te-t•l~ 
flJCIIiUf' ............ 
f.Va&. usa comerda• • 

AG!:NTEO~ 
~ .. --VIGIJNCIA ... 360.00 .... - de 
il\lernu .. ..-SANTÁRIA 
pUbl1a. ~fll.douto.t . 
·~ltclourot. po<(icipor 
"" 1ç~· de co,troa. 
d11 1oonottl, tA.Cuttr .. diMI .. aç6u de 

1- - - - _ !~-~Un•tJrla 
AUvkilcJfta . ., ..... ," • a~Qç.lo de tknkat da 

AUXILIAR DE 002 l60,00 tnftmt~Ot"'· &Ob 
ENFE~NACEII CN'ilMtlç.io t aupervído 

doMitnMito 
Or1tntar • eomun~ 
IObrt f hlg'ona bot~~\ 

AUXIUAAOE 002 360.00 raanl.lt ~"'~ o m.att1''-" 
dt tnft:tfll•ge-m; IUXÜiar SAUOE 8UCAL 
na oret1a~lo eM 

1- - r-- -=lF·~~ AUXtLIARO~ 
S€RVIÇOS 
UR8ANOS 

~-----

MOTORISTA 
CATEGORIA •r:;• 

.. ~ 

00$ 310.00 

002 

~"'' ,.Licionaa. ~~··o <OftM~ 
~:·~c~:~~ 

colt:U do lbto· • ao epc110 
aos Hn'ii;OS do 
matadOI.Ho mllf'letpal 
Exe-c::ullr l.lt•IAJ 
adml~~tratlv•• rwslteu 
d. cwotocolo, 1rquN-o. 
or~•nto • PNnçaa, 
,....o.al ,....,.., ... \ • 
ptU-6.160. orpl\lnc;io 
• ffl6todot. (:olel&. 
clauif•t.fi<H • ~iStto 
d• dada., N~k.ur 
.. ~OI ttpi(UI(.ot dt 
d;g•t~lo a oultaa l•rofu 
aRnt, rMKttNtln ao 
deHmptllhO tlte\entt do 
~.attrna ad"'in'ttr~tlwo 

õr,;~~~""'"'""'= ... = .. :--:-1. 
c.arn\01\11&1 • ulat Pt''
con.MtW~çlo dorJ 

ESCOlARIDAQC NIVEL Nf.DtO • BUMQ 

- -, N" CARO OS 
VA~~ 

AGEHlE I ADM<NISTRA TIVO 040 CCICURSOOE 
INfORMÁTICAI 

I 
. 

AGENtE DE ... 
FISCAUV.ÇÀO 

----
ACENre DE 004 

t-f!'IOOTOS 

nSGALOE 002 
OORAS 

--
MICIIOSCoPISTA 00& 

TtCHICO OCI 
AGRICOLA 

f-~ ... 
"".""'•çAo 

-

·~.,.";gfo" ! 
L- I 

- VENÔir.l 

"' 
115,00 

- ·-

115.00 

-. 
115.00 

--

6U.OO 

615,00 

. . -
115.110 

-. 

6tS.,GG 

StNTESE. DAS ATIVJDAOES 

Éu<ut.t 
·~•.,lstta 

~ --"Lãt .... 
uv ... ""' ,,.., dt 
arQIJi'lo. orc..-ntnto 
, puso.at, mattNJ • 

o. OfJtnLUçlo I 
outf'N ~.~,.,,. 1fin1 

N ao dttM"~penho 

pr'*»colo, 
afNnçn 
paltim6nJ 
mltodot, _..,. 
t!iCitf'tO. 
F;sÇüU; ......... 
qu.nto 1 

-h oertlqü.mõ-a 
dn leb munlc.l~cs. 
tiKUÇIO dH obras ......... rHbadu ne 

adomi.nlatr .çlo '"""ktp.Jt; ....... . ~I.IWflU!;IO do 
lo"""'lc:lpo_)._~ 

pN 1nltgttl lp(~lo 
p~O~ 
Z.tor 
da tl&çlo h1butirlll 1"111 

tf-~~! 
lol• ... 
f'IK\IUO 
ru&u"-·-,._,. 
lll~tldad.s 

• lkllraa • 
iâtc\lta.~ 
mlc:ros<: 
llboralbl ,....,. 
c 
lra.IJalhoe ........ 
•am .... 
::: .......... ....... .......... 
ttltt•cSa., 

- ~z~ . 
it$00 

61!.00 

&15.00 

IIS.CIO 

~ ="1~~()AQE; Hly~!l'S> C! MAQJ$JtBIO • RS.4UII 
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CARGOS N.• VAGAS 

YENCIM I 
RI 

s!N'TESE DAS ATIVIDADES 

---+---i·A;;U;:;v.,.=dn rel.ltivU 
1\.0MilUlRAD 

OROE 
EMPRESA 

001 1.740,0:1 ;,dminktr~c&o C• recursos 

1--- ---t---
hUI'I'L'Inos. nu1erã.Jõs, hnJ~neeltos, 

ptlrimcnlals e- otc.. 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

002 1.740.00 

Pli.nt)amento. dlteçlo, 
eoordt~ntçao. usKaore~mo • 
eq.c.uçJo de progn:mu J<Kials 
em upoçte:a eccrt6mkos. poWtlco 
euni .. rto. - - Ali:YidaC'es rel01llvu 
acfmirl.l-str.JÇlo Urumeelra 

COHTAOOR 001 1.740,00 ::~~=-at:~m~~:~~doa:~iliac. 
ulg!5lro ~ pcrkla c:oni.Ãbll de 
demonltr~;tivo~ con'.Jt)Cis. 

----+---J·iiipl'::a,..•f.amefttõ. !Slrn:çlo, -
EtiFERMEIRO 

. .unnon~menlo " •ueuçlo d" 
001 1.HO,OO progr~mu d& nUde. • te.,dOm•nto 

·--:-·-- ~~~~~;:~.~ul~;~~~~clo do 

ENCEtlttECRO 
CIVIL 

001 1.UO,OO n ludol, p.uecarM o !)(Ojcto, de 
obt.u d vl! o vtárlaa. _ ____/_ 

FARUACEUTIC 
OJ 

810QUIMICO 

f:'ISIOTEAAf)EU 
TA 

f-·---
FOUOAUO!ot 

OGO 

,,, 

"' 
-

001 

1.740,00 

1.140.00 

1 t-40,00 

Atl11fd:. do~ rGI.':!Uvas .1 mõtodo~ o 
tée11ic3S de produc;lo • t 011Irole 
de fft odit~IT1ontos, al'\állses 
to .. lc.ológic&,. hemaloMgk..a& a 
dõnk.n P.u.ll :~p_Oi_!? • dl~;gnóstic01. 
A.t.i\oldadu conumrntu .1 
motMrl., do ~~~·do g.,,, de• 
paeifontn a tr~vh do t•cnlen q~ 
l•crl•tpm au•& coodi~64s 
u rdiov.H.t:ul.;Jfn • ros plretórln. 
~t!.!. ~~t.eu'IM••\Qut'\Ctko!,_ 

AU..td3dos rol.atlv"s 1 l''ltlbílitAçAo 
de vo r.linguagom e aur:S~o. 

•1EOICO 001 
. ..fLR~ 

1.740.00 
PLirwj:~;mC'nlo, dlreçlo. 
ass~oumonto ' .... cuc.lo c!o 
c•.~r_Db"''-· ---- - --j 

M~OICO 
P16t~CJ,Imtnto. dil~.k. 

CliNICO 
001 1.740.00 ·a unsor.ama!lto • •1.ec:uc;lo do 

UJiblr.Chos medit:.os. 
___J;_~RM. ---+---hP=t • .ltjamenlo.--zôofc!ena(r."'t 

· Mtotco "' VETERINÁRIO 
I.U O.OO ::!~~~!0, ~!,~~·;!: ;~::;:: 
--·-~:~~~~~. . &Up&Ni&io. 

C.OoldeL\1;(;~0 I IUIC.U(~O 

NUTRIC{OMST 001 
A 

1.740,00 • ::~~~~~~~~~~en~~:~~~::i~h : 
diet6tk.a. p.re lndjvlducs o 

~~~~~~cd:,~. sü~miiiõ." 
tOOI'dcnaç..\o • auevcAo de 

OOONTOlOCO "' 1.740.00 ~~:~rlc~~~~~~~s llltlãaba~!:i!~:!~t~: 
do en sino ou unkS.adn do aaUdt 
d !:! m!:_'!!_Cle:::<io~. ------1 

Pl11'18jarntr~to, supc>rtlsao. 
t: oordarwç~o . uocuc.)o .. 

082 1.74MO •c6es t~ll!lti'IU. • u&l&ttnci• 
PSICOI..OGO p5itológic:l 11n ULIIbe~lrnMit» 

dt en~lno ou tJtii:S~ ~ uúd(' 
do munieipto 

1---

E.•tcut~;r ~;Uvld..ldcs. SUPfl'WIIIO, 

001 t 200,00 
otlonUc.lo • Jdministtlçlo 

rCDACOCO n.c:obr ~'" ntAt:.lecimlniOII ~ 
usina dO munklpõo. 

2. "' va;n ~erlo d,e, hn•dn p1r1 SolitÇio no l.lunieipkJ do 
OCtpoque de •cordo com n neto·Uidadli's da Pr(l'lc;>ltvr.t. 
otncrv•d• •l•aialiiUo 'f'icanl•. 

1. At interíç6~u ao Conçuno P Ublico serlo raaliudtt em 2 (dun) 
ollpA&, confotme eatabe lecldo a l'leguir: 
~ No petiodo de 0 4 i 19 OE JAtiEIRO OE 20 0(i, 

. reeli.uçJo dat in1criçóes nos ugumte• local•: NO MUSEU DOS 
POYOS INOIGENA$ - CENTRO OIAPOQ UE e no Eat:riCódo da 
En1preu, Av. 15 de Novtm bro, l H - oltot - Cidade Yelha, 
Do~ ·"· no hor.\rlo ele oa:oo ,., 11:00. dA I Hi:OO 0!1 18:00 horu,. 
P agllmttnto d a ~~~ da inst: riçlo: BRADESCO. Agt"!roc.i.l: 1939·9. 
ConU Col'fonto:: 14.:Z 11><4, em f.Jvor do · VIl HENA & AlMS:IOA 
SIC LTOA • com os soguln~s 'VollO«"'.f.: Mvd 

Fund~mor.t .JI Incompleto o Cornpl~:to R$ 2~.00. Nlve l M~dlo RS 
30,00, M.lgls l ~rlo R$ 40.00 • Nlvel Sup<'rlor RS 60.00. 
ODS: SÓ O PAGAMENTO OA TAXA NÃO OÁ OIRErTO A 
EFEnVAÇÀO OA INSCRIÇÃO. 
,. ETAPA: Confirmaçlo da inscriçio no por lodo do 14 .6 18 d• 
FEVEREIRO d• 2005, nos mnmos loeaia o hOI'f.ri~ onde lor~m 
ofttluadn as inscrjç~s. oc.asii o l'm que ret ebtr6 o CARTÃO 
OEFINlTJVO ondt: constui o nUmero de lnscriç.io do c:andidalo. 
dab, hora o o k)u1 d.J runuçAo das p rovas. 

2. A fnscrft!o dcvtr! sor loita pelo p16ptio c:.andidato ou. em caso 
dO l:n p('dkntnto, por outra pesso.J atr.~v~s de! proc:uraeio. 

l . Pata elotuu a lnscrlc.SO. o undidt:Jto dcver á : 
3.1 PI"Hncher a lkha lom!)(.ld:. no loc:~l da ln-st:r1e:.o; 
3.2 .Apresonlar dro1. da C~rleir.a do ldanhdado ou do 

doc:umtnto s q vivetente eom val(fads em todo t•rri16rlo 
n.lt:lonJI, a quol suAr. rtlitb, e cujo origin<'ll dever! sor 
aprn•nlado no dia G loc:.11 dt toali:uç~o das pro<vu, o 
o119ln"l do CIC (CPF). 

4. Slo considerados doeomento1 do I<Nntidade u Carteiras elou 
C&luln do Identidade e xpedKJu. pela Socrelôlria d• So~;~urólnt;;:a, 
Forças Armadts, MínlttrrJo dn RelaçOn E~lt'rloro' • PoHcli11 
fAilitar, a Cartrira do lrab~lho a os Pua.apone111. 11ém d u 
Cartolrn oxp~idn por Órg~os ou ConS(!Ihos (CREA.. CRM, 
otc.), quo. por Lol Fodo•al, v.1~m como ~ntldade. CIMeira de 
PAotorís\.1\. 

S. N.\o sor3o c:onslder.ados como documentos d~ ld~nttd;~do 
Cortld6os do H.1 sc ~mtlnto, Titu les EIGito rais, Carte lr11 de 
E1tudan1e • Funclonats som Vóllor do khtnlldad4 o outros, bom 
c:omo documentos ileglvtia, n.Ao kitnlific!vois etou d~;nificadO$. 

6. 0 Canlo do lnst:rlçAo dclfnili>IO é o docume nto que habilita o 
U.ndldil iO:. reallz.u .n provu. 

7. O candldolo que n)o rellrar o comprovante de conllrmaçJo de 
lnscrfçlo, no per~o monticn.ado, ••r4 consldetldo desistente. 

8. Cno llaja di\terg~ncia entre n inlormoç~s d o requeri'mQnlo dv 
lnsçrlt30 o .u do ~omptovantc de confirmaçlo d& ins c:rlçto, o 
undl4alo óovot1 ~oot>citar no \oul onóo tl~tNou -s!Ja iM-c.ri~.\o. 

p.ata qut uJam efeluadu correções. Após eslo pt~rlodo, 
nonhutn.J modifie.1çlo p oder! •or foi! a. 

9. Em hlpóc"e nenhuma havcrA dovoluçio da taxe do lrn~criçlo, 
somente no cuo de n.\o haver a r eali.r.açAo do Cone un o. 

10. A d.ll.l da PfOVol tsU pttvlsl" p.Jt.J o dl.l 19 DE Fnereiro de> 
~006. 

111-00 PROCESSO SELETIVO 

llngua Portugu.u 1 1-~ ~~~-~~., 
hM;;•:;,to::m"'•"'nea::::-----·--- 1S que:~tõe:s 

Yo··r ~_:·~-~ -- --·- --1-l''"o"q"'uo::,c;-;, ... c::---- ----i 
.---L 

(DIÁRIO OFICIAL) 

B-M~[)IO 

p~SêÕÍ:ÃÃIÕAOE ENSINO M~OIOITfCNICO fitEN"'F'"ER"'M""A"'G""EM,-----, 

1_Ltng1u Por1u!)t~tso\ ---rfoQUest~ 

1

-êaPoclflco j 20 quc:aôc-s 

. TOTAL I .)OquosiÕN> 

ESCOLARIOAOE: IIIVEL MEOIO CIMAGISTERfo--·--· 

Conhec:lm.eniO-' Cer11i.s (P~ugul!~~--~- r:f~ (i~~Í~c~· 
Conhe<irn• nlo' Ee~cllicos 20 questõe-s 

TõUL"- --·-- · 30quut0u -----] 

1. As provõ'IS ct)lotlvu aqvl previU:" serlo rc-allz,.,das em 
OIAPOCIUE em loe1i1 • hotirio~ q uo t:onst.u.!o no Co1rUo de 
Conllrm;aç.io. 

2. Esl~rO t"llmlncdo da cl3ssllkaçAo fln.-,1 do Conc!Jrso. o candidato 
quo nA o comp~rocor ou nlo obtivet 11m toh•l lgu111 ou su~rior :a 
1 ~ (Q!Jinte) pontos ne I)IO'Ia e"Strll•. 

3, tio di, da prova os unditllll!os dowcr1o cornparoccr 110 kx:.al 
definido eom 50 lscSI41nta) minuto~ de t:Jntecedênr:::ia do horário 
ll"~do par• o sou lnle~. o sO podcrAo rullli·ln so ost lvcrcm 
n~unldos de: 

.. 

.. 
G. 

r. 

.. 

9. 

1:11) Cutao de lnscrlç3o doflniUvo 
b) Orlgln:rl do Ooeurnonto do ldon!lt:l :~do 
t:) C:~ nota odorogt4nea dQ llnl -1 ozvl OIJ ptol .1. 
Sor~ atr1buld" not.1 O ~uro) b q!Jes t6u da provo'! : 
aJ Nlo r os:pondldu 
b) Quo conUvorom smon<b ou r.nura 
c) Quo conUvorom mais dt um11 respost" .nsln:~l:rd:~ 
d) Cut n.lo forom marcadu no cartJo rupost<as 
O peso de t:.ad• Qvesllo lf:f' dc 01 (um) ponto 
Ser! conc.edldo RE"'SÂO OE PROVA no puto mãximo do 48 
hOt"U do reauUado Hn1l 
RKut~o• sobttt qvaitquer qut-slbés aó !ler.io -"Ceitos no Pf<'LO 
rnJxitno de 48 horas. após a rulluçio das provas. 

Por ruo os dG ordc:m t~cnic1. de segurança e d• direitos aut orais 
adquiridos. • omp~u Vtlhena & Almeida não l orneccr.t 
oxemp1auts dos cadernos de qtJt'Stõcs :t c&ndid:&to& ou 1 
instl tulçóoa do dlttil o pUblico ou privado, mesmo após o 
onconamento do concurso püblico. 
Ern ~rAiet ••copçtonal podN.1o SN re~1iuda:s provtaa e m 
uni<Sade hospitalar dentro do rnunlt:lplo do OIA.POOUE. p:Sr.) o 
undk:l,.,lo que a prnentar .11testado forneddo por m~dit:o, com o 
rnp~ctivo registro no Conselho Roglonal do Modlclna - CRM. 
com -'nlocodOnclll mlnlm3 do- 24 (vintv quiltro) horas do sua 
relllluçlo, comprovando au.a lmpoulbllld,.,do do comp.;srecer a o 
local osl3belocido para a re11lizaçJo da prova. 

10. Não esquccvr Que o tempo destinado a prova objetiva scrj do 3 
(lrh horas) Incluindo o preonch.lmento de Folha de retpoi>lit . 

11. NJo ;,mass:sr ou resurtr a Folh1 de resposta. 
12. O can cJ idJto deve coni>ldorat QUI) .1 Folha do Resposta ~ de fato il 

prova objotiv3 o, som oiOl n."lo h i a re ferida prova . 
13, Sor' do lntollõ1 rosponubi!Kiado dos candidatos. os projulzos 

advindos du mart:it(;ÕOS fe ilas lncorrclz-mente n11 Folha de 
Rospost.:~ . 

14 Na hipótoeo d• nnul3ç3o de qua J.Q uet q uc,tao scrAo o11ribuidos 
os pontos corre3pondcnlc' i' todo::a os candidatos. 

1. S~ri: CQrlS'<ftr.ldO aprovado o candidato q ue obtiver na prova O 

mlnbno do pontos ~feridos no item nUmero 2 do UI - Process o 
Solotlvo. 

2. 03 undid~to' •provados ser3o c/3ssilic3dos em o rdem 
decructntl do total d1t pontos obtidos. o ch am;~do.s p3ra 
3ssumlrt"m os cargos, obJeto do Concurs o, .1l4 o limito do v;,~as 
,,qui filadas. 

3. Em ceso de tmpalt, na nota final dos pontos obtidos. onlr e os 
õ'lprO'f'oldos. o desempate obedecer~. ~m SQqUlnc:L:a, aos 
••guintes critérios. 
;,) Maior tempo de serviço no munlcipio 
b) De molor escolar! dado 
c) O mais Idoso. 
d) O de maior ptole 
c) Domicilio no munlçlplo 

V-P_I\9VAR~ 

t . PARA TODOS OS CARGOS OE tliVEL SUPERIOR E PROFESSOR 
COM MAGIST~RIO OEVERÁO SER ENTREGUES. NO ATO DA 
COUFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, X~ROX AUTEN TICADAS. EM 
ENVELOPES LACRADOS, CONSTANDO NO VERSO 00 
ENVELOPE NOME 00 CANOIOATO E CARGO PRE"Tt:NOIOO. 

TITUCOS 

~o-de p61· 
~duo.ç-4o • 
•tdeto ou l at o 
UDIU (Jit e.tt•do 

QUANTIDADe· .POHTUAÇAO COM PROVANTE 
TITULOS P/TI>:ULO _ 

Diploma ou 
02 2 ,0 Cc rtldio c om 

blatórlco 

~;~~::•edo) ~------~~-------r-------
••pecl&llz.a~o 

coru cor&• 01 
D iploma. ou 

•• o Cc rUdio com 
horúla mlnhna hJat6rt co 

~~db~.·~r~u~-4---------+---------~-------
A~rrdçoaD\cnto 
ou atu•II.Uiçio 
aos último• OS OJ 
anM com car&& 
horária m inlm a 
de 60 hotu 

o.s Ccl"tiRcar!o 

2. P.ua lngrossar nil Prefeitura Mu nicipal de OIAPOOUE. o 
côlnd ld;sto .1provadG o clas silkado nesta Concur50, d ovorâ 
comprovou: 
o) A naclon:t lldado Cr3s llolr,, ou eQuiparada. 
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b) A quilaçao com as obrigações eleitorais e, se ror do soxo 
masculino. com es obrigi'lÇÕM militares. 

c) O nfvcl do ascol;uld3de exigido para o proanchlmonto do 
c3rgo o a rcspccllva qualiflcaç:io protlsslonal, conforme 
escabolocldo nas Disposições Preliminares deste Edita. 

d) A Idade mínima do 18 (dezoito) anos. 
o) O registro, inscrição e quitaça.o com o órgao de classe 

competente para os cargoa oriundos d!! profissões 
regulamontadn em lol. 

I) A optidlo, om lnspeçAo dt' saúde, através de laudo 
oxpodõdo por •ervõço m6dõco da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OIAPOQUE, objetivando verificar se as caractoristiC.as 
físicas o psicológicas do aprovado slo comJ)iltivels com o 
cargo. 

g) Após a nomoaçao o candidato cumprlrâ o ostâglo 
p roba tório do lr~s (03) anos, conrormc Art. 41 da 
Conslltulc;ao Federal. 

3. Homolog<~do o rosullado do Concurso, o Chofo do Poder 
Executi vo, publica rá a rclnçào dos aprovados c classificodos c o 
provimento dos cargos obcdcccrã. tigoroscmonlo, a ordem do 
ci<Jsslficaço'o o tts nocossidildas d<J Prefeitura. obodecon do iJ 

legislaçilo wigen lC!, fazendo cumprir com o Termo de Posso c o 
DDcroto do Nornoação dos candidatos aprovados. 

4. O candidato oprovado c clesslflcado, quando chamado deveré 
3ssumlr o cargo dent ro do 30 {trinta) dias, sob pon<~ do perder a 
v.:aga, aprosontar-so com todos os documentos nocossárlos. 
Inclusivo con1 Olploma do escolaridade. 

S. A classificação do candidato no presente Concurso Público, nao 
assegura o direi to ao ingrosso automál.ko no serviço público 
para o cnrgo ao qunl concorrou, mas, apenas o expectativa d~ 
dlrolto de cer nomeado. 

VIl- DISPQSICOES GERAIS 

1. O candidato sor6 o ünlco e lol.ll rcsponsãvcl petas infor tn3Çôes 
prestadas na Ficho da Inscrição, podendo sofrer ações penais 
por não voracidade. 

z. Efetivada a lnscriçõo. não sera.o aceitos pcdid05 para allcraç4o 
do COJrgos. 

3. Antes de eretuar o rccolhlm~nto do valor da Inscrição, o 
candid.,l o devor.i ccriUic.l!l r-se de quo preencho todo~ os 
roquisitos pMa;:, parti cipação no Concurso PUblico, pois o valgr 
da lnscrlç:Jo, uma vez pago, n.1o &arã devolvido em hipótese 
alguma. 

4. A passo3 portadora do deficiência é assegurado o direito do 
lnscrlçào, no prc·sonte Concurso PUblico, para os cargos cujas 
atribuições sejam comp.1tivois com a deficiênc:ia dD quo $~0 
portadoras, na proporção de 05 (cinco por cento) das vag01s 
ol orockfaa parn o cargo. 

5. O candidato com dcficiõncla visua l (cego ou a m bliopo) dovorá 
~o llc ll or, por escrito il Comlosão do Concuroo, at6 o tonnlno dos 
inscrlçõos, a confecção de prova em Braile ou Ampliada 
especifican do o tipo da dcliclàncla , o cargo em que s o Inscreveu 
c, no caso de ambliopc, o grau d e visão. Os que n3o fi zerem no 
prato monclon .. do n3o tor3o <J prova preparada, seja qual lor o 
motivo alegado. 

6. sao lnablllt;ivcls para o oxorciclo d os cargos do quo trat.am ost~ 
Ediloll. os portadoros do doonçoss gravgs, conlagious ou 
lncurjvols o da& soguln lcs dcllclênclas: tetraplegia, amputação 
de ambos os membros superio res. lesão cerebral grotvo o 
definitiva ou lesões duradouras que prejudiquem de forma 
slgniflcaUva o cxerclcio prolissional f. 

7. Os candidatos portadores de dellciênciiil devem declarar. no at 
da lnscriçilo, qual o tipo de doficiêncla o, quando convocado , 

dover.\o so aubmelor a cumes médicos, que tN6o decisão 
conclusivo sobre a cap3cidad(! para o ex(lrciclo do cargo quo 
ter ao quo concorrer. 

8. A jornad3 do trnb.slho serâ de 30 (trint.J hor,n ) somanals. exceto 
p.Jr.l os cargos que exigem hortlrios especificas. 

1. Após a concluslo do processe seletivo, a Comi~são 
. Permanente do Concurso aproscntarts o ro.!u ltado Un:~l ao 

Profoito Municipal do OIAPOQUE p3r.1 homolog<"~çlo o 
publlc>ç~o no ÓrgAo oficia l do Estado do Parã. 

2. Ser:t eliminado do Concu rso PUblico o candidato q ue: 
a) For deseort6s ou agir Incorretamente com qualquer 

membro da equipo rosponsâvof pela ExcCuç3o e/ou 
Coordcnaç~o do Concurso. 

b) Aprcsontar doclaraçáo falsa ou lncx.Jt a. 
c) For fl\lgrlldo c om f,ll sa lde niif i~ç<'lo pessoal. 
d) For surpreendido om qual~ucr tipo de- comuni cação- o rei, 

escrit a, m ímica, co nsult<Js a textos, ole trõnic:a ou outra 
f orm.1 qu:t lqucr n3o 3Utor1Lld<l pola Comissão Geral do 
C o neun;o - que ceractcrizar atitude fraudulenta du ran te e 
roallzaçao das provas. 

e) Tentar subornt~r, por quaisquer meio, pessoas cn'lo lvida3 
n o procosso sclotivo, com o objetivo de assegu rar sua 
própriôl elt\ssificaç:lo o u do terceiros, nas dilerentos ewpas 
do Concurso. 

r) N3o prconchor os roqulsitos oxigidos põ.1ra a n omeaç3o, 
aqui rtlacionados. 

g) F;,llar a qu.:1lquor uma dolS provas. 
h) For consldorõtdo Inapto nos exames módicos. 
I) N.1o alcançar o mlnlmo de ponto& estabelecidos em cada 

provt. 
3. O presente Concurso tertt validade do 2 (doi s) anos para 

adntissâo, a contar da hom ologação do resultado do Concurso, 
podendo ser prorrogado por igual período, uma única vct:. a 
critério do Exmo. Sr. Prefeito. O candidato 
aprovadolcl.,ssificado quo l er convocado para nomeação f ica 
obrigado a docl.u ar por escrito so acoita o cargo. O nao 
pronunciamento no lompo determinado, implica oxc ludo do 
procosso. 

4. O candidili O a provado/class ificado q uo declin<~r da nomeação 
quando fo r convocado. p oder A requerer formalmente. uma ún ica 
voz sor inc luldo no fina l da rolaç3o oficia l d o c lass ificação. 

5. A lnscrlç!o do candidato nesle concurno lmpo!larA no 
conhccimonto d u prasonles instruções o na acoilaç3o 
oxpross3 das mesmas. tJ I& como se acham ostabcloc.ldas ncslo 
Edital. conforme dcclcraçAo realizada no Requerimento de 
tnscriç!io. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

Na hlp6toso da ocorrlmcla do milis vag<~s nos cargos 
es~clllcados neste Concu~o. quer pe ta aprovação do 
Logls laç .il o Espocific;, ou por Au tori.z.iJção Co mplemen tar. no 
prozo do validado dosto Concurso Publico. obodoclda a rostrlta 
ordom do clnsiflcaçào, a Prcfoitura Municipal da OIAPOQUE 
pod~rá proceder o chamada dos demais candidato~ aprovados. 
As admlssoes o<:orrerão na ordem de ctassülcaçAo, vor~lcando 
as nccossidados de cada Sccrataria. 
A$ provas serao otaboradas e corrigidas por professores 
ospcclalizados om Bol6m do Par<i , sob a coordonaç~o da B3nc3 
Eumln:~dora d a ampresa Vllhaoa & Almoida SIC ltda. 
A Comlssao Pennanente do Concurso caberá rtsolvcr os ca5os 
omissos o eventuais dUvid<~s de inlerprcl.Jçlo desta Edital. 


	

