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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N" 5374 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

o GOVEQNA!>OR 1>0 ESTA!>O 1>0 t.JMJ>Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constitutção do Estado 
do AmapA, e 

Coi!Siderondo as diretrizes governamentais para o 
Desenvolvimento Social e Econômico do Estado; 

Considerando a crescente necessidade de formação e qualificação 
profissional no Estado do Amapâ; 

Consi~. ainda, a Lei n• 0697, de ll de junho de 2002. 

RESOLVE: 

Art. 1° Constituir o Grupo de Trcbclho InstituciOMI com o 
objet.tvo de consolidar os procedtmentos necessãrios à implantação, no ãmbito 
do Poder Püblico Estadual, de uma Instituição de Ensino Superior, que terá 
como foco de atuação o Ensmo e a Pesquisa na ótica da vocação geopolitica, 
cconõm1ca e social do Amapá, assoc1ada às questões brasileiras e mundia1s. 

Mt. z• O GT poderá constituir subgrupos técnicos para 
subsidiar seu trabalho. 

Art. 3" o Grupo de Trabalho lnslllucional serã composto pelos 
membros abaiXo relac1onados, sob a coordenação do primeiro e terá prazo de 
até 90 (novenla) dias para apresentar relatório prepositivo: 

José Maria da Silva 

José Adauto dos Santos Bitenc:ourt 

Concelçêlo Corrêa Medeiros 

Ruy Guilherme de Vasconcellos Souza filho 

Ivonéla de Souza Alves 

Art. 4° Este Deereto entra em vigor na data da publicaçllo. 

Mocopcí. 2 7. de dezCIIIbro de 2005 

DECRETO N" 5375 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR !>O ESTADO !>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Gerol/SEAD n• 2005/39876, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Ironilda da SilvG Coutínho, do Cargo de 
Provimento Efetivo de Técnico em Recursos Ambientais, Cadastro n• 625310, 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, a contar de 07 de outubro de 
2005. 

Mocopcí, 27 de dezembro de 2005 

VA 

DECRETO N" 5376 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNA!>OR !>O ESTA!>O !>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe 81\o conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Gerci/SEAI> n• 2005/39878, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Groclclcide dos Santos Braga do Cargo de 
Provimento Efetivo de Técnico em Recursos Ambientais, Cadastro n• 625345, 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, a contar de 07 de outubro de 
2005. 

Macapó. 27 de dezembro de 2005 

VA 

DECRETO N" 5377 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTA!>O !>O t.JMJ'Á, usando das atribUIÇões 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 

Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral/sEM> n° 
2005/47206, 

RESOLVE: 

Occlorar ""90 o cargo de Provimento Efetivo de Enfenne1ro, 

Cadastro n• 624276, ocupado pela $CMdora Rasongcla França dt Sorgt.s, 
integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Arnapa, lotada na 
Secretaria de Estado da Saúde, n contar de 23 de novembro de 2005, na forma 
estabelec1da no arti~to 43, inciso IX. da Le1 n• 0066. de 03 de maio de 1993. 
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Desporto c Lazer: Rlli SrbasdAo d2 Cr\ll Moraes 
Educ:1ç:lo: Jos~ Adauto Santos Bitcncourt 
Rccclta Estadual: Rub~nJ Orl.:antlo d~ Mir.:.tntla Pinto 
lndustria e Comé:tcia: Jo3o Bcnfcio Dias 
lnfra·Estrutura: Ale i r Figueira Matos 
Meio Amhicntc: Edv1ldo de Azevedo Souza 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Jurandil dos Sllntos J u:.~rcz 

Saúde: Uitton Jos l T2vam 
Segurança: Pedro Rodriguci Gonçulns Lcitr (interino) 
Sctrap: Rodolfo Fernandes dn Silva Torru 
Trabalho e Emprctndcdorismo: Maria Anésia Nunes 
Turismo: FÃtima Lúcia Pciacs 
Mobilizaça.o Soei;~!: Maria de Nru:.ré Y:urias do Nascimento 

,\D~ÍINISTRAÇÃO'JNll mi:TA E ÓRGÃOS VINCULADOS 

Ai.Jap: José de Ribamu OJiveirn Quintas 
Ampícv: Sérgio Jost Menezes de Oliveira 
SI AC- SUPER FÂCIL: Lu >la Brito Grunho 
EAP: Maria Corcth da Sih•a e Sous:.1 
lnpcn: Odanetc das 1'-"cvc:s Duarte Diondi 
OGPC: P2ulo Cé52r ün·ulcantc Martins 
Deuan: Odival Monterrozo Leite {interino) 
Oíagro: Raimundo i\-bgalhlcs dos Santos 
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Hemo.1p: Jo1o Rkardo Siln Almr:ida 
IEPA: Antônio Carlos da Silva F a riu 
IPEM: Alcir Mary Sampaio 
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uccn: Elu Lopes da Silva 
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Prodap: Fernando A nlonlo Hora Menezes 
RDM: Carlol Luiz Prr<lra Marque! 
Rurap: José Florenço Corrêa de Matos 
Terrap: Gcrsuliano tl:a Sih·a Pinto 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MlST:\ 
AFAP: Anlil Maria de P"ula Pinheiro Barctssart 
C01esa: Haroldo Vitor de: Azevedo S:Jnlos 
CEA: Arnaldo Santos FiltiU 
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Mo.capá, 2 7 de dezembro de 2005 

DECRETO N° 5378 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Pro~sso - Protocolo Geral/SEAD n° 
2005/47328, 

RESOLVE : 
Declarar vago o cargo de Provimenlo Efetivo de Enfermeiro, 

Cadastro n• 624675, ocupado pela servidora Erlelso.ndra dos Santos Gomes, 
integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na 
Secretaria de Estado da Saudc, a contar de 25 de novembro de 2005, na forma 
estabelecida no artigo 43, inciso IX, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Macapá, 2 7 de dezembro de 2005 

VA 

DECRETO W 5379 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Processo -Protocolo Gerai/GABI/GOV n° 
2005/13545 e Parecer Ol4/Z005-PAPT/PROG, 

RESOLVE: 
Reconduzir o servidor Mar.:lone Antonio de Souza. Cordeiro ao 

Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Policia, Classe 2•, Padrão I, Grupo 
Policia Civil, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado 
na Secretaria de Estado da Jusliça e Segurança Pública, na forma estabelecida 
no artigo 14, Parágrafo único, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Macapá, 2 7 de dezembro de 2005 

Vil 

DECRETO N° 5380 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, c tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Gero.IÍSEAD n° 
2005/45666, 

RESO L VE: 
Prorrogar até 30 de novembro de 2007, os termos do Decreto n• 

5652. de 11 de dezembro de 1997, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n" 1708, de 12 de dezembro de 1997, que concedeu licença sem 
vencimento, para acompanhar cônjuge à servidora Marinalva Nunes Barroso, 
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor de Ensino de J• e 2" 
Graus, Classe C, Padrão O 1, Grupo Magistério, Matricula n• . 406643, 
integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa, lotada na 
Secretaria de Estado da Educação, na forma estabelecida no artigo 97, 
Parágrafo unico, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Mo.capá, 2 7 de dezembro de 2005 

DECRETO N" 5381 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR C>O ESTACO DO .AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçf1o do Estado do 
Amapã, c tendo em vista o contido no Processo - Prctocolo Gerai/SEAD n• 
2005/47332 . 

RESOt.· vE: 

Declarar vago o cargo de Provimento Efetivo de Farmacêutico 
Bioquimico. Cadastro n• 627097, ocupado pela servidora Sandra Eliane Maia 
Palha da Silva, integrante do Quadro de Pcasoal Civil do Estado do Amnpá, 

lotada na Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 25 de novembro de 2005, 
na forma estabelecida no artigo 43, inciso IX, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 
1993. 
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Moecpcí, 27 de dezembro de 2005 

DECRETO N" 5382 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR. 1>0 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuiçõe~ 
que lhe são confendas pelo art 119, inciso XXII, da Consututçao do Estado do 
Amap.i, cjc o art. 46, da Lct n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 1370, de 25{02{05, 

DECRETA: 

Art. 1 ° Fica acrescida à Gcr~ncia do Projeto • Acomponkomento 
Técnico-Operacional Cís Ações do Gobilw.te do Vlu-Govemador", subordmada 
ao Gabmete do Vice-Govemador. OI (uma} Gerência do Projeto, em nível de 
CDS-3. 

Art 2" Este Decreto entra em ,·tgor na data de sua pubbcaçAo, a 
contar de OI de novembro de 2005. 

Macopcí, _2 7 de dczcmbro de 2005 

-~~" ~~~ 
DECRETO N° 5383 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atnbuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da ConsúruiçAo do Estado do 
Amapâ, cjc o art. 46, da Lct o• 0338, de 16 de abril de 1997, c de acordo com 
o Decreto n• 5382 , de 27/12/ 05, 

RESOLVE: 

Nomear Luzlmeirc do Costa Scrrão para exercer o cargo em 
comtssào de Gerente do Projeto • ACO!nponkamento Túnlco-Opcrocioncll às 
Ações do Gabinete do Vicc-Govcmodor", C6digo CCS-3, do Gabinete do Vocc
Governador, a contar de O 1 de novembro de 2005. 

Macopcí, 2 7 de dezembro de 2005 

VA 

DECRETO N• 5384 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNJ.OOA. 1>0 ESTADO 00 AMAPÁ, usando daa atrobu1ç6es 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da ConatlruiçAo do Estado do 
Amapá, c/c a Let n• 0338, de 16 de abril de 1997, c tendo em VISta o contido 
no Oficio n• 682/05-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedldo, Fc5tilll4 do Socorro Marques Rodrigues da 
função comtsSlonada de Secr~t.àno Executivo. Códi90 FGI-2, do Processamento 
de Dados do Amapá, a contar de 01 de janeiro de 2006 

Macopcí, 27 de de:r:cmbro de 2005 

DECRETO N" 5385 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre o desligamento do Serviço 
Ativo da Polícia Militar do Estado do 
Amapá, mediante transferênda para a 
Rcfoma "Ex-Offlcio". do SI> QPPMC 
RAIMVNOO PICANÇO COSTA. 

O GOVERNADOR 00 ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribwçõés 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XV, da Constitwção do Estado do 
Amapá, c{ c a Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979, em conformidade com a Lei 
n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do Processa n• 
28740.000012/05-DIP, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica transfendo para a Inatividade, mediante Refonna 
"Ex·Offic1o", o SD QPPMC Raimundo Picanço Costa, pertencente ã Policia Militar 
do Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Consutuiçào da Rcpúbbca 
Federativa do Brasil; e§ t• do art 31, da Emenda Constitucional n• 19, de 04 
de junho de 1998; e a alínea "h" inciSOtlll e 111. do art. 50; inciso I,§ 2•, do art 
53; inciso U, do art. 96; maso IV, do art. 99, c art. 100; § 1", do art. 101, da 
Lei n• 6652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como base o que determina o 
art. 19; inciso I, do§ 1", § 4", incisos I, 11, In, fV, V e VI, do art. 20; incisos U e 
VI e Parágrafo ú01co, do an 21, tnCISO IV,§ 1", do art. 24; e mciso 11, do art. 
26, da Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, calculados sobre o soldo de 3• 
SGT PM integral, a contar de 28 de março de 2005. 

Art. J• A Diretoria de Pessoal da Polica Militar do Estado do 
Amapà efeuvará o presente desligamento do Serviço Ativo, de acordo com o 
dtsposto no inc1so 11, Parágrafo Unico. do art 89; art. 91, Paràgrafo ú01co, da 
Lct n• 6652, de 30 de maio de 1979. 

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

Mocopé, 27 de dezembro de 2005 

DECRETO N• 5386 DE 27 DE DEZa\BRO OE 200!5 

O GOVERNAbOA. bO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribwçóes 
que lhe são conferidas pelo art 119, inCISO VIII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em VlSta o contido no Processo n• 287~.000012/05-I>P
Protocalo Gcral n• 2005/-40629, 

RESOLVE: 

Art. 1° Anular o Decreto n• 1925, de 28 de março de 2005, 
publicado no Diãrio Oficial do Estado do Arnapâ n• 3486, de 28 de março de 
2005, o qual transferiu para a lnallvidade, medtante Reforma "Ex·Oflicio", o 
SD Q!'PMC Raimundo Plcanço Casta, pertencente t\ Policia Militar do Estado 
A mapa. 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Macapcí, 27 de dezembro de 2005 

DECRETO N° 5387 DE 27 DE OEZEMBA.O OE 200!5 

O GOVEA.NAOOA. 1>0 ESTADO [)() AMAPÁ, usando das atriblllçOcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do E:stado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Proouso - Protocala Gcroi/SESA n• 
200!5/31293, 

RESOLVE: 

Conceder Licença Sem Vencunento, para tratar de interesses 
particulares, pelo periodo de 02 (dota) anos, a contar de OI de setembro de 
2005, ao servidor Antâr,ia José PCN!ra Quar&sma, ocupante do cargo de 
Provimento Efetivo de Farmadutlco, Classe 2•, Padrio UI, Grupo Saúde, 
Matricula n• 401838, Integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapã, lotado na Secretaria de Eatado da Saudc, _na forma estabelecida no 
artigo 107 e parãgrafa., da Lei n• 0066, de 03 de ma~o de 1993. 

Macopé, 27 de dcxcmbro de 2005 
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DECRETO N° 5388 DE 2 7 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOYERN-4DOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo an. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/0S/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 2005/39799, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Alírio de Macedo Mor-t do cargo de 
Provimento Efetivo de Engenheiro Florestal, Cadastro n• 616745, do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, a contar de lO de outubro de 2005. 

Mocopá, 2 7 de dezembro de 2005 

Gover~ 

DECRETO N° · 5389 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Gerai/SEED n° 
2005/39043 - Anexo Processo - Protocolo Geroi/SEED n ° 2005/5572, 

RESOLVE : 

Tomar sem efeito o Decreto n° 3940. de 29 de agosto de 2005, 
pu blicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 3592, de 29 de agosto de 
2005, que concedeu . Licença Sem Vencimento, para tratar de interesse 
parti cu lares, pelo período de 02 (dois) anos, à servidora Creuso Mario Freitas 
Moreno, ocupante do cargo de Provimento Efeti,·o de Professor de Ensino de 1• 
Grau, Classe "A", Padrão 07, Grupo Magistério, Cadastro n• 293326, 
integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Macapá. 2 7 de dezembro de 2005 

VA 

DECRETO N° 5390 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas 'pelo art. 119, inciso XXII, da CoQstituiçdo do Eslado do 
Amapá, cjc o inciso VIl c parágrafo único, do art. 89; art. 119, da Lei n 6652, 
de 30 de maio de 1979 (Estatuto da PM/AP), c tendo em vista o teor do · 
Processo n° 13.000.561/05-DDRH -Protocolo Gerol n° 2005/35640, 

RESOLVE: 
Desligar do Serviço Ativo do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Amapá, por motivo de falecimento, o 1° Tenente BM Midico Marcos 

Vinícius Klostcr Tavores, a contar de 10 de agosto de 2005. 

Mocopcí, 2 7 de de2embro de 2005 

VA 

DECRETO N° 5:J91 DE 27 DE DEZEMURO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, com fundamento no disposto no art. 40, § 1", inciso lll, ·a·, § s• da 
ConstJtuição Federal c em face do que consta no Processo n° 519/2005-

DICAB/ AMPREV, 

RESOLVE: 

Art. 1 o Conceder Aposentadoria Voluntária Especial, por Tempo 
de Contribuiçl'&.o, com Proventos lntegrais. à servidora ~osa. Marid FerrciJ"'Cl de 
Souza no cargo de Professor de Ensino de 1" Grau, Classe "A", Padrão 07, 40 

h, G~po Magistério, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, 
Cadastro n• 341703. 

Art. 2° o~ proventos devidos terão como base o que detenuinam 

os§§ 3" e 17 do art. 40, da Constituição Federal, et c o que dispõe o art. 1", da 
Lei Federal n° 10.887, de 21 de junho de 2004. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

M~copá, 2 7 de dezembro de 2005 

DECRETO N° 5392 de 27 DE DEZEMBRO de 2005 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 8.184.266,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas através <.lo inciso VIII, do art. 119, da Constituição 
Estadual c do art. 8", da Lei n.0 0877, de 19 de janeiro de 2005, que 

estima a Receila e fixa a Despesa para o Exercido de 2005. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 

8.184.266,00 (OITO MILHÕES, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, 

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), destinado ao reforço de dotações 
consignadas no orçamento vigente, conforme anexos constantes do presente 
Decreto. 

Ar t. 2° Os recursos ncccssãrios à execução do disposto no artigo 
anterior, decorrerem de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, 
na forma do inciso 111, § 1• do art. 43, da Lei Federal n .• 4.320/64. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na da la de sua publicação, 
revogadas as dispostçõcs em contrário. 

Anexo do Decreto n.• de /J._ 7 de cb.. J &.-v-. .&w 

ANEXO 

04.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO 

I - SUPLEMENTAÇÃO 

04.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CO DIGO ·- FT NAT. VALOR 

02.062.0005.2004 001 3t90.1t 16).299 
001 ) 190.16 )4.7t8 

·-
09.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 
09.201 - RADIO D1FUSORA DE MACAPÁ 

VALOR 

26.'140 

13.000 - SECRETARI A DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

13.101- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CO DIGO FT NAT. VALOR 

06.122.0017.2024 001 ) 1'10.12 691.000 

001 )190.17 1.!40.000 

de 2005 .. 

R$ 1 00 
TOTAL 

t98.0t7 

R$ l 00 
TOTAL 

l.SJI.OOO 

15.000 - SECRETARIA DE EST. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO 

....:~.101 - SECRETARIA DE EST. DO PLANEJAMENTO, OÇAMENTO E TESOURO 
'- R$100 

CO DIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

28.843.0201.0024 001 4690.7 \ l 21.l.SJ 3li.JS3 

2&.846 0201.0023 007 ))90.47 173.471 
009 JJ90.47 3.478 776.949 

'-· 
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20.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 
RS100 

20.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA CóDIGÓ FT NAT. VALOR TOTAL -
RS I"~ 

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL 04.122.0001.2001 001 3390.14 2.294 
001 3390.37 4.846 

04.122.0160.1157 001 4490,92 410.703 001 3390.39 3.974 

007 4490.92 97.255 507.958 
007 3390.39 18.656 
001 4490.52 7.914 

04.122.0160.1159 001 4490.92 81.186 
007 4490.52 12.070 49.754 

007 4490.92 85.199 167.085 04122.0001.2041 001 3390.30 6.646 

15.451.01!8.1214 
001 3390.39 1.156 

001 3340.41 190.000 001 4490.52 7.108 
001 4440.42 421524 

15.610 
~-

007 4440 42 JO.n6 .. 2.150 
- 08.000- SECRETARIA EXl'RAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRAStl.rA 

08.101 ·SECRETARIA EX'TliAORDINÁIUA DE 60VERNO EM BRASÍUA 

21.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
C DIGO -Fr NAT. 

RS100 
VALOR TOTAL 

21.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 04.122.0001.2001 001 3390.39 I 125 

i::O~I~. 
R$ 1.00 001 4490.52 5.000 6.115 -

FT NAT. VALOR TOTAL '-- ----
26.782.0163.2448 001 3390.39 250.000 150.000 

09.000- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 

09.101 -SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - R$100 
22.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO CODI60 F1' NAT. VALOR TOTAL 

22.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRaO E MINERAÇÃO 24.122.000 1.200 I 001 3390.14 1.975 

- R$ 1,00 001 3390.33 3514 

~ 
FT NAT. VALOR TOTAL 001 3390.36 1.000 

001 3390.39 6.749 13.138 

000~ .200-1 001 3350.41 1.000 1.000 
A 

- - 11.000 • GABINENTE DO VICE-GOVERNADOR 

23.000 ·SECRETARIA DE EST. DA AGRIC., PESCA, FLOR. E DO ABASTECIMENTO 11.101 • GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 

23.202- INSTITUTO DE TERRAS CO AMAPÁ R$ 1 00 
C DIGO ·- FT NAT. VALOR TOTAL 

R$ 1,00 ·-
CóOI60 FT - NAT. VALOR TO!~- 04 122.0001.200 I 001 3390.33 I 580 -· 001 4490.52 1.213 2.793 

16.482.0155.1151 001 4490.61 44.888 44.188 -·-·· 
- ·- - 13.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

27.000· SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 13.101 • SECRETAIUA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

27.101 - SECRETAIUA DE ESTADO 00 TVIUSMO ·.- FT-· 
_R$1 00 

C0DI60 NAT. VALOR TOTAL 
Jl!.!c~ 

CODI60 Fi' NAT. VALOR TOTAL 04.122.0017.2027 001 3190.04 401.000 
001 3190.11 1.700.000 

23.695.0176.1186 001 ))90.14 14.626 001 3190.16 430.000 2.531.000 

001 339039 1.200 15.816 

--. 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

28.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 13.203 ·ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA 00 AMAPÁ 

28.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, -- ,_ R$100 
C! DIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

R$ 1,00 

CO DIGO FT NAT. VALOR TOTAL 04.122.0001.2001 001 3390.37 1.107 
001 3390.39 4.469 

12.122.0001.2001 001 3340.41 16.000 001 4490.52 272 6.541 

001 JJS0.41 1.192.421 

007 3350.H 251.174 2.166.595 04.128.0032.2090 001 3390.30 129 
001 3390.33 7.393 
001 3390.39 IO.S2S 18.047 

12.2n.0017.26S2 001 3190.13 493.05.1 493.055 
04.128.0041.2103 001 3390.30 4..122 4.512 

-· 

33.000- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
14.000- SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 

33.101 • sECRETAIUA DE ESTADO DA JUSTIÇA E sEGURANÇA PÚBLICA 
14.101 • sECRETAIUA DA RECEJ:TA ESTADUAL 

R$100 

- R$ 1,00 IXDI60 FT NAT. VALOR TOTAL 
CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL ·- 04.129.00Ja213l 001 3390.39 4.044 

06.122.0001 2001 001 3390.30 LISO 1.150 001 3390.47 1.170 
001 4490.S2 4.77S 10.519 

-
04.129.003&.2650 001 3390.39 4.049 ~049 

35.000· POLICIA CIVIL DO ESTADO 

3!5.101 • Pot..ICIA avtL 00 ESTADO 

- ~-· 

R$ 1.00 15.000· SECRETARIA DE EST DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO 
1-- ~ODI60 f'T' NAT. VALOR TOTAL 15. 101- SECRETAIUA DE EST. 00 PLANEJAMENTO. OÇAMENTO E TESOURO 

R$100 

06. tn.OOO 1.2001 001 JJ90.92 40.000 40.000 COOI60 FT NAT. VALOR TOTAL 

- 28.144,0201 .002.1 001 4690.71 JSIJ79 JSI.379 . 
ANEXO II - ANUUÇÃO 

15.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DO PlANEJAMENTO. ORÇAMENTO E TESOVRO 

1!5.201 ·CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
<>-4 .000 · MINISTÉRIO PÚBLICO R$100 

<>-4.101 ·PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

.. R$100 
CO DIGO FT NAT. VAL~ TOTAL 04.122 0001 .2001 001 3390.14 7.049 

• - 001 3390.30 42.0 10 

02.062.000S.2004 001 3390.33 10.000 001 3390.JJ 9.250 

001 33Q0.39 154011 001 )390J$ '-000 

001 4490.S2 3-1.000 195.017 001 ll90.J6 30.000 
001 3390.39 144.5 11 

- - -- - 001 3390.47 5.000 

06.000- GABINETE 00 GOVERNADOR 
001 4490.52 2812 145.709 

06.101 ·GABINETE 00 60VERNADOR 04.126.0015 20~ 001 3390.39 2.10 -



Macapá 27 12 2005 , (DIÁRIO OFICIAL) p· ag. 6 

---
001 4490.52 250 500 R$ 1 00 

CODIGO FT NAT. VALOR TOTAL 
04.126.00 I 5.2629 00 1 ll90.)9 250 

001 4490.52 250 500 21.122.0001.2001 001. 3390.14 4.)37 4.537 

21.632.0140.1116 001 ll90.14 8.341 8.3~1 
19.000 ·CENTRO DE APOIO À COORDENAÇÃO SETORIAL - . -·-- ----·------ -----
19.101 -CENTRO DE APOIO À COORDENAÇÃO SETORI AL 

~1.~ 23.000 · SECRETARIA DE EST. DA AGRIC .• PESCA. FLOR. E DO ABASTECIMENTO 

f- C9!>IGO FT NAT. VALOR TOTAL 23.203- AGÊNaA DE PESCA DO AMAPiÍ 
R$ 1 00 

04.122.0001.2001 001 3390.14 6.572 
001 3390.30 4.504 

f- _t;QigGO __ .... IT •. NAT. VALOR TOTAL 

001 3390.33 24.376 20.122.0001 .200 I 001 3390.47 3.000 J.OOO 
001 3390.36 2.324 
OOI 3390.39 18.578 20.122.000 1.2002 001 3390.36 2.000 2.000 
001 3390.<17 7.943 
001 4490.52 29.918 94.215 20.541.0 ll7 .2403 001 3390.36 1.000 

- - 001 3390.39 10.31 2 11.312 

21.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 20.573.013 1. 1216 001 3390.36 1.300 1.300 
21.101 -SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

.... R$ 1 00 20.602.0137.2398 001 3390.14 4.260 4.260 

~Q.I.§Q. . :c FT NAT. VALOR 1-- TOTAL 
20.602.0137.2399 00 1 3390.14 1.095 l.09S 

26.122.0001.2001 009 JJ90.14 35 35 

26.782.0162.2461 009 4490.51 ].393 3.393 23.000 · SECRETARIA DE EST. DA AGRIC., PESCA, FLOR. E DO ABASTECIMENTO 

26.782.0 163.1180 009 4490.51 50 50 23.204 • AGÊNaA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 
R$ 1 00 .. --- ... - --· i=T 

22.000 · SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO 
CO DIGO NAT. V".0R TOTAL 

G''>-l 
22.101- SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO 20.122.0001.2001 001 3390.14 5.951 5.951 

, - ... VALOR 
R$ I 00 

CõbiGO FT NAT. TOTAL 20.603.0135.239•1 001 3390. 14 3.979 
001 3390.33 1.980 

22.661.0149.2429 001 3)90.30 541 541 001 3390.36 ~. 1.590 7.549 

22.661.0156.1170 
20.603.0135.2397 00 1 3390.14 5.736 

001 3390.30 243 243 001 3390.39 1.000 6.736 

23.122.0001.2001 001 3390.30 216 216 20.604.om.2393 001 3390.33 1.062 1.061 

L--
__ _._ 

20.604.0135.2402 001 3390.39 4.213 4.21J 

22.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. COMÉRCIO E MINERAÇÃO 

22.202 - INSTTIVTO DE PESOS E MEDIDAS 20.604.0 I 35.2405 001 3390.39 6.884 6.884 

. f- CODI6Ó FT NAT. VALOR 
·--~$_1,ºº- 20.604.0135.2407 001 4490J2 4.495 4.495 
TOTAL 

L---

14.122.0001.2001 001 3390.14 5.000 
001 )}90.30 ~.000 

24.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

001 3390.36 2.250 24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 
001 3390.39 21 852 35.102 R$ 100 

CO DIGO FT -· 
!'lf\T. VALOR TOTAL 

14.665.0012.2014 001 3390.14 8.000 
001 3390.30 2.000 11.122.0001.2001 001 3390.30 7.974 

001 3390.36 2.000 001 3390.39 •1.872 11.846 

001 3)90.39 13.SD-I 25.504 
11.333.0074.225 I 007 3350.-13 6J60 

14.665.0012.2029 00 1 )390.30 2000 007 3390.14 23.210 

001 3390.39 2.000 4.000 007 3390.18 1.882 

007 3390.30 49.727 --·---·-·· ·4·-
007 3390.36 13.292 

007 3390.39 JOAOS 

23.000 ·SECRETARIA DE EST. DA AGRIC .. PESCA, FLOR. E i:>O ABASTECIMENTO 
007 3390.48 285.254 

007 4490.52 214.111 624.441 

23.101 -SECRETARIA DE ESTADO DA (\6RIC. PESCA. FLOR. E DO ABASTEaMENTO 
- 11.333.0074.2631 007 3390.1•1 10.200 

R$100 007 3390.30 30.600 

' 
cóbiGO FT NAT. VALOR 

-
TOTAL 007 3390.39 61.200 102.000 

20.122.0001.2001 001 4490.52 3.672 3.672 11.)33.0074.2632 007 3390.14 4.785 

007 3390.39 3.763 8.548 

I 20.122.0132.1108 001 4490.5 I 8.642 8.642 

i 11.333.0082.2287 001 3390.39 1.650 1.650 

20.602.0132.1105 00 1 3390.39 2.171 2.171 

I 11.333.0180.2541 001 3390.39 3.490 

- .. ·--. 007 3390.14 20.000 

23.000- SECRETARIA DE EST. DA AGRIC .• PESCA. FLOR. E DO ABASTECIMENTO 
007 3390.30 49.548 

007 3390.39 90.008 

23.201- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ 007 4490J2 56.137 219.183 

R$ 1 Q9_ L-. 
CODIGÓ FT NAT. VALOR TOTAL - 25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CitNCIA E TECNOLOGIA 

20. I 22.0001.200 I 001 3390.14 29.762 25.101 -SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNaA E TECNOLOGIÀ 
001 3390.30 87.977 R$ 1 00 

• 001 JJ90.H 2.000 

i 001 3390.36 17.287 CO DIGO FT NAT. VALOR TOTAL 

001 3390.39 8.939 6.790 
001 4490.52 1.436 147.401 19.122.000 I .200 I 001 }390.33 

I 001 3390.39 27.421 34.21 1 

20.606.0136.1126 001 3390.39 1.465 1.465 
19.128.0070.2370 001 3390.14 1.506 

20 606.0136.1129 001 3390.30 I. I .H 1.157 001 3390.30 1.000 
001 3390.39 1.291 3.797 

20.606.0136.2•10-1 001 3390.30 1.933 

001 3390.36 1.709 19.573.0070.1 237 001 33ÇO.JO I. OSO 1.080 

001 3390.39 4.973 8.615 
19.573.0070.2354 001 3390.3 I 16.345 

20.606.0136.2406 001 3390.30 1.$72 1.572 001 3390.39 4.636 20.981 

20.606.0 I 36.2408 001 3390.93 5.000 ~.000 19.573.0070.2360 001 3390.33 6.324 

001 j)90.36 1.600 7.924 

20.606.0136.2413 001 33?0.14 1.044 

001 3390.30 6.975 8.019 19.572.0070.2363 001 3390.35 3.52 1 3.511 

'--- . ... -
23.000- SECRETARI A DE EST. DA AGRIC., PESCA, FLOR. E DO ABASTECIMENTO 25.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

23.202- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ 25. 201 - INSTITUTO DE PESQUISA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO EST. DO AMAP~ 
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' 

C DIGO FT NAT. VALOil 
~100 

-.--TOTAL =-
11.127.0064.2203 001 3390.47 1.011 

19.122.0001.2001 001 3390.93 4.061 
001 4490.~2 23.053 
007 33'10.30 1.179 
007 3390.36 2.327 
007 3390.39 1.737 

26.000 - SECRETAiliA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

26.101 - SECilETAIUA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

r- - roOIGà FT NAT. VALOil 

18.122.0001.200 I 001 3390JO 
001 3390.36 
001 4490.~2 

IIS41.0106.2338 001 3390 14 

18.541.0113.2340 001 3390.14 
001 339036 

18 541.0113.2497 001 3390.35 
001 339092 

II.S42.0113.2346 001 3390.92 

18.542.0113.2341 001 3390.14 

11.542.0113.2371 001 3390.14 

11.542.0113.2380 001 3390.14 
..___ _ .. -·-
27.000 • SECRETAIUA DE ESTADO DO TVIliSMO 

27.101- SECilETAIUA OE ESTADO DO lVIUSMO 

4.G94 
4.000 

10.271 

4.314 

1.339 
1.000 

2.000 
uoo 

1.172 

2.780 

1.981 

l.OIO 

--

1- -~DIGO FT NAT. - VÂLOil 

23.122.0001.2001 001 3390.47 
001 4490.S2 

23.695.0176.1116 001 3390.14 
001 3390.36 
001 3390.39 

23.695.0176.2489 001 3390.14 
001 3390.30 
001 339033 

2J 695.0176.2492 001 3390.36 

23 69S 0176.2499 001 3390.14 
001 3390.30 
001 3390.JS 
001 3390.36 

2J.69S.Oin.2SOO 001 3390.14 
001 3390.30 
001 3390.33 
001 3390.36 
001 3390.39 

23.69S.0176.2S03 001 3390.14 
001 3390.30 
001 3390.39 

2J.69.S.0176.2.S06 001 3390.30 
001 3390.39 

23.695.0176.2507 001 3390.14 
001 3390.30 
001 3390.36 

28.000- SECilETAIUA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

2B.101 • SECilETAIUA DE ESTADO DA EOVCAÇÃO 

1.199 
2.402 

9.336 
7.000 
1.960 

8.629 
2.321 
2.000 

7.696 

1.188 
10.000 
10.000 
1.670 

12.350 
S.800 
s.ooo 
4.800 
2.800 

9.939 
5.520 

12.641 

12.311 
22.n2 

7.730 
s.ooo 

13.016 

r-- CODIGO ri--~ VALOil 

08.243 0204.2.570 001 3340.41 10.916 
001 33.S0.41 ISO 
001 J390.JO 25.532 
001 3390.39 198 

01.243.0204.2572 001 3390.39 200 

08.243.0204.2574 001 3350.41 688 
001 3390.11 859.040 

12.1220204.2571 001 3390.30 44.000 
001 3390.39 10.650 

12.122.0001.2001 001 3390.14 62.965 
001 3390.30 116.360 
007 3390.30 79.000 
001 3390.36 14 844 
007 3390.37 173.000 
001 3390.39 70. 101 
001 3l90.•7 22.23-1 
001 3390.?2 12100 
001 Jl90.93 223 

12.362 020S.2SS2 001 3390.)9 234 

1.011 

32.363 

--

11$100 
TOTAL 

IS.~S 

4.JI4 

1.339 

3.500 

1.17l 

1.780 

1.981 

3.010 

ll$100 
TOTAL __ 

3.601 

18.1~ 

11.956 

7.696 

n.ssa 

.10.750 

211.107 

JS.OJJ 

2.5.746 

ll$ 1 00 
TOTAL 

3H96 

100 

859.728 

suso 

6li.S27 

001 3390.92 122 
001 4490.51 61S 846 
007 4490.51 5.342 
001 4490.52 106 016 
001 4490.92 40191 767.821 

12.363 0205.2.581 001 3340.41 l.ú82 
001 33S0.41 61 
007 33S0.41 89 
001 3390.14 197 
001 3390.30 815 
001 3390.31 soo 
001 3390.37 64.070 
001 3390.39 59 
001 3390.92 501 67.974 

12J65.012J.2S86 001 3340.41 32.647 
007 3340.41 743 
001 3350.41 6 
001 3390.14 2.000 35.396 

12.365.0123.2.587 001 l340.41 14.720 14.720 

12.J66.0116.2361 001 3350-41 619 
001 3390.14 38 
001 3390.30 1.000 
001 3390.32 1.000 
001 3390.33 s.ooo 
001 l390.J5 5.000 
001 3390.36 3.000 
001 3390.39 20000 JS-657 

12.366.0116.2515 001 33)041 211 
001 3390.36 164.200 164.481 

33.000 • SECRETAIUA DE ESTADO tlA JUSTIÇA E SEGUilANÇA PÚBLICA 

33.101 • SECilETAIUA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SE6VIlANÇA PÚBUCA 

CO DIGO FT 

06.122 0001.2001 001 
001 
001 
001 
001 

06.122.0055.2166 001 
001 

06.128.0056.1213 001 
001 

06.181.005~.1029 001 

06.181.0057.2171 001 

06.422.0060 I 037 001 

34.000 ·POlÍCIA MILITAI! 

34.101 - POlÍCIA MI1.IT All 

COOIGO FT 

06.122.0001.2001 001 

'--------'-

NAT. 

3390.14 
JJ90.30 
3390.36 
3390.39 
4490 sz 

4490.51 
4490.52 

l390.30 
4490.52 

4490.52 

449052 

4490.52 

NAT. 

3390.30 

R$ 1 00 
VALOil TOTAL 

1&216 
38.046 
27.908 
37.988 
11163 136.096 

171 
241 419 

2.41S 
3.411 5.833 

3.300 J.JOO 

78.000 71.000 

9.4S4 9.4Sol 

ll$100 
VAl.Oil TOTAL 

100.029 100.029 

-
37.000 • POLíCIA ltCNICO-CtENTÍFICA 

37.101- POÚCIA TÉCNICO-aENTfFICA 
ll$ 1 00 

CO DIGO FT NAT. VALOil TOTAL 

14.122.0001.2001 001 3390.47 1.056 
001 3390.92 M53 6.509 

14.122.0061.1201 001 4490.52 1.736 1.736 

14.422.0055.2174 001 3390.14 2.627 
001 3390.39 S04 l.IJI 

14 422.0055.2176 001 3390.14 289 
001 3390.36 452 741 

14.422.00SS.217& 001 J390.33 580 S80 

DECRETO N" 5393 t>E 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

ABRE CRÉOITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 1 018.00 PARA O FIJ,\ 

QUE ESPECIFICA E I)Á Ol/TRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO .MMPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas através do inciso VIII, do art 119, da Constituição 
Estadual c do art. s• , da Lei n.• 0877, de 19 de janeiro de 2005. que 
estima a Receita e fUUl a Despesa para o Exercício de 2005. 

DECRETA: 
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Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementnr no valor de R$ 1.018,00 

(HUM MIL E DEZOITO REAIS), destinado ao reforço de dotações consignadas no 
orçamento vigente, conforme anexo constante do presente Decreto . 

Art. 2° Os recursos ncccssáJios à execução do disposto no artigo 
anterior, decorrem à conta de Convênios, firmado entre o Governo Federal e o 
Governo do Estado do Amapá, na forma do art. 43, da Lei Federal n .• 4.320/64. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Secretário de Estado do 

Anexo do Decreto n.• 5393 de 27 de dzetnbro de 2005 .................. . 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

03.000 ·TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

03.1 01 -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
R$ 1 00 

CODIGO FT NAT. '-r-··-·VALÕR TOTAL 

02.122.0216.2653 003 3390.36 1.018 1.018 

'-- ·- -

DECRETO N° 5394 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 

·Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESO~VE: 

Nomear Rose Mary Penofort de Lima Rornos para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Jurídico, Código FGS-.2, do Laboratório Central de 
Saúde Pública, a contar de 20 de dezembro de 2005. 

Macapá, 27 de dezernbrc de 2005 

DECRETO N° 5395 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do 
Amapa, cfc a Lei n• 0611, de 11 de julho de 2001 , · 

RESO L VE: 
Exonerar Glicério To. vares da S ilvo do cargo em comissão de 

Chefe da Divisão de Pesquisa c Assistcncia Tccnica/DDA, Código FGS-2, da 
Agência de Pesca do Amapá. 

Mocopá, 2 7 de dezembro de 2005 

DECRETO N° 5396 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNAt>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso X.Xll, da Constituição do Estado do 
Amaoa . c/c a Lei n• 0611. de 11 de julho de 2001 , 

RESOLVE: 

Nomenr Ederson José Rocha Barbosa para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Pesquisa c Assistência Técnica/DOA, Código 
FGS-2, da Agência de Pesca do Amapá. 

Maca pá, 2 7 de dezetnbro de 2005 

DECRETO N° 5397 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0611, de li de julho de 2001, 

RESO L VE: 

Nomear Glicério Tavares da Silva para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Desenvolvimento da A'jüicultura, 
Código FGS-3, da Agência de Pesca do Amapá. 

Macopá, 2 7 de dezembro de 2005 

DECRETO N° 5398 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa, cjc a Lei n • 0 165, de 18 de agos to de 1994 , alterada pela Lei n• 0387, 
de 09 de dezembro de 1997, e tendo em vista o contido no Ofício n• 038/05-
COEMA, 

RESO LVE : 

Nomear Antonio Luiz Cordeiro Lopes para Membro Suplente do 
Con•elho Estudual do Meio Ambiente- COEMA, como Representante do GTA, 
em substituição a Pedro Remos de Souza. 

Maca pá, 2 7 de dezembro de 2005 

VA 

DECRETO N° 5399 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lbe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amnpã, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 1993, de 05 / 04/05, 

DECRETA: 

Art. 1 ° Fica acrescida á Gen;ncia do Projeto "Integração", 
subordinada ao Gabinete Civil, O 1 (uma) Gercncia de Subgrupo de Atividades, 
em nível de CDS-2, a contar de 0 1 de dezembro de 2005. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor n a data de s ua publicação. 

Maca pá, 2 7 de dezembro de 2005 
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• 

( Secretarias de Estado ] 
Administração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuária 

PORTARIA ..J 3l4 12006-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
AOMINISTRAÇAO. do Governo do AmaP', no uoo da 
compet6ncia que lhe foi delegada pelos Deaetos n"s 1.497, de 
16 10.92 e 0148, de 23 01 .98, o tendo em vista o que consta 
do Oecteto n• 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar JOSÉ FERREIRA UMA FILHO, 
Assaten111 AdminlslraUVO, JOAo ALUIZIO LIMA DA ROCHA, 
Oaülogrelo e stRGIO LUIZ SAMPAIO DA COSTA, Tknloo 
em Contabilidade. todos exercendo suas lunç6es na Secntaria 
da Reoeo Eal.cluai/SRE. para sob a pres~ncoa do ptVne1fO 
oonstitulrem a Comt&sio enca~ de elaborar o I~ 
Flsico de Matn de eo-mo da Sectetana de Estado da 
tnrr.Estnlll.n/SEINf, no perlodo de 11 a 2S de Deumbro 

de 2005. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMIHISTRAÇAO, do Govemo do Ama"'. no uso da 
compel!nc:>a que lhe loo de;egada pelos Dectet05 n"s I 497 de 
16 10.92 e 0148. de 23 01 ga_ • l8ndo em vista o que consta 
do Decteto n" 5161 de 05 de DezeMbro de 2005 

RESOLVE: 

Designar, AMA SAMARA AUIEIDA DE 
CARV AUiO, AISpOIIú\'81 pelo Grupo de Atividade$ de 
Matenal e PllnmOnlo/SEJUSP, AMA LÚCIA RABEI.O DA 
SILVEIRA, Esc:rm de PoliCia e SéRGIO RIIW.DO SOUSA 
CAVAJ.CANTE. Escnvlo de Policia, todos exercendo SllaS 
runçea na Sec:retatia de Eslado da JU51íça e Segurança 
P~bliea/SEJUSP, pa11 sob a pm~nda do primetro 
COMIJtulrem a Colni$Ho ancarregada de elabonlt o lnventâno 
Ftaico de Material de Consumo do Corpo de Bombeiro do 
Estado do Amapa ICBMAP, no per1odo de 11 a 25 de 
Dezembro de 005. 

Eata po<tarl& entre em VIQOf na data de sua 

PORTARIAN'J316 noo5-SEAD 

O SECRIETÂRJO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇAO, do Governo do Am&P', no uso da 
compettnc;~a que lle lo1 delegada pelo6 Dectei.06 n"s H97, de 
16.10.92 e 0148. de 23.01 08, e tendo em vista o que conlta 
do Decreto n" 5161 de 05 de Dezemblo de 2005 

RESOLVE: 

De!llgnar, GILBERTO GIL FARIAS 
BARBOSA, responúvel pelo Gtllpo de Alividade de Material e 
PatnmónoOISIAC, ANTONIO MARCELO MARQUES 
BARBOSA, Ollblogralo e KÁTIA MARIA FARIAS, Agente 
Admin•tretNo, lodoa 8d<COnclo sua lunÇ()es no s.tema 
lnleglldo de AJendrnento ao CidadloiStAC, para sob a 
presid6ncla do promeiro conatilulrem a Comisslo encarregada 
de elabotar o tnventJrto Flalco de Malerill de Consumo da 
Polocia M.litar do Estado do ~MAP. e Atnoxarifado 
Geral do Go.emo, no pe1iodo de 1t a 21 de Oez.embro de 
2005 

'pta portaria entra em VlgO( na data de sua 
publocaçiO I __ 

Ulc8p6 v.hR!> de ~E~ bJT)de 2.oos. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA ....J .31112005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇAO, do GoYemo do Amapi, no uso da 
~que lleloo delegada peloe Deaeloa .... 1 497, de 
16 10 92 e 0148, de 23 01.98, e tendo em 'I1Sia o que consta 
do Decreto n" 5181 de 05 de Demmbro de 2005. 

RESOLVE: 

Dellgnat, NILSON PAIXÃO TAVARES, 
111spondvel paio Grupo de AtMdade de Matenal e 
PetrinOnloiSETEC, EDLEUZA PACHECO DE UMA. 
Datologralo e MARIA AJ.DENI ALMEIDA DE SOUZA, f.llenle 
AdminlllrlltiYo, todoe exeroando sun funçllea na Sectetw de 
Eltado da C~neia e Tecnologii/SETEC, para sob a 
~rasoU·~ do pnmeoro COflltilulrem a Comalo encarregada 
cl3 elaborar o lnventJr1o Flalco de Material de Consumo do 
Ga~lnete do Governador/GABI.QOV, no perfodo de 19 1 :zs 

PORTARIA H" j 37 8 12005-SEAO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADWINISTRAÇAO, do Go.emo do Amap6, no uso da 
c;o<oopel6ncill que lhe lO< delegada peloa Decretoa n"s 1497, de 
16 1092 e 0148, de 23.01 .98, e tendo em VISia o que consta 
do Oectelo n• 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

1 Do&1gnar, ERENILDO FARIAS DE ARAÚJO, 
rospoodvel pelo Grupe de AlMdade de Materill e 
PatrW'n6niOIOGEAP, EUAS DE MATOS RlCARDINO, 
Secnt6óo ExecutNo e CARLOS ROBERTO FONSECA DA 
CRUZ, Chefe da Unidade de ComuniCIÇio MOOistraiNa, 
to.l<.s exarcendo &uaa lunç6ee na Ouvldona Geral do Estado 
do Amapa/OGEAP, pata sob a prudência do pM\etro, 
rorolblulrem 1 Comlulo encarregada de elaborar o Inventario 
FI..JW de Material de Consuno do Centro de ~ a 
~ Setortai/CACS, no perlodo de 11 a 2S de 
tw.embro de 2005 

na enlra em vi(IOr na data de sua 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
A'>MINISTRAÇAO, do Go.emo do Amapi, no uso da 
.M:iPetbncaa que lhe lol delegada pelol Oec:retos n"s 1.497. de 
1ô 10 92 e 0148, de 23 01 .98, e tendo em Vl$13 o que mns1a 
oo Decreto n" 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar FRANCISCA DE SOUZA SANTOS 
DA SILVA, Cheia da Seçlo de Matel\ale P~OG. 
ADRIANA Bl.AHC DOS SANTOS. Datológralo e CRISTl.AHE 
DIAS DA SILVA, Agente AdmiNSiratNo. todoe exercendo suas 
t.~o _:.s na Proc:uradoN Geral do EsladotPGE, para sob a 
pi•Jad6naa do primeitO, oonsltulrem a Comíl.sJo encarregada 
.Je' elaborar o lrr<erüno F laico de Material de Consumo da 
Audllona Ge11l do Eatado do ~AGEA, no período de 18 
a 26 de Deumbro de 2005 

O se<:Rt!TÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Gowmo do ~- no uoo da 
compet~ncaa que lhe loo de;ego>da pelos D.cntoa n"s I '97, de 
16.10 92 e 0148, de 23 01.98, e tendo em Wla o que consta 
do Decnto n" 5161 de 05 de Dezembro de 2005 
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RESOLVE: 

Designar AHGEJ.A MARIA SEASRA DO 
ROSÁRIO, responsavet pelo Grupo de All'olldades de Material e 
PallwnOnloiSEAF MARIA DE NAZARÉ BEZERRA 
CORDEIRO, DaWgralo e MARIA RAIMUNDA PAES 
CORREIA, Dablogralo, todos IIXIIrcenclo auas funç6es na 
Secrelaril de Esledo da Agnculura, Peeca, Floresta e do 
AbaslectnenloiSEAF, para sob • presldtnda do primeito, 
conllltulrem a C«nilaio encarregada de etebOflr o InventAriO 
Flalco de Material de Consumo da Secrelar1l de Estado da 
Àlt'IWii$nçto/SEAD, no pefiodo de 11 a :zs de llezM>bto de 
20115 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
.ADMtNISTRAÇAO. do Governo do Arnllp6, no uso da 
compal!ncia que lhe lol delegada pelos Dectetoa n"s 1 497, de 
16.1092 e 0148, de 230198, e !anelo em Vllla o qt» consta 
do Decteto n" 5161 de 05 de Oeumbto de 2005 

RESOLVE: 

Designar AU.AH CARLOS DE OLNEJRA 
CAMPOS, Getente de Núclolo Adminislratillo Financeiro, 
FABRiciO ISACKSSOM VIEIRA, Assessor de 
Deaenvotvmerto lnst•ucoonal e JOSIEI. FERNANDES DA 
SI LV A, Assistente AdmonosllaiNO todos exen:endo suas 
runçea na Vooe Gov.madonaNioe-Gove, para aob a 
prosldôncla do prrnelro, oons,_ulrem a Comou.lo encarregada 
de elaborar o lnwm"rio Flsico de Matenal de Consumo da 
Defensoria Púb ' Geral do Amap6/DEFE.NAP, no pe<lodo de 
18 a 2S da bro da 2006 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
AOMIHISTRAÇAO, do Governo do Ama"', no uso da 
oornpaltnda que the foo delegada peloa Decteto& n"s 1.497, de 
16.10.92 a 0148, de 23 01.98. e tendo em 'o/ISta o que 0011$13 
do Deaeto n• 5161 de 05 de Dezembro do 2005. 

RESOLVE: 

O.ignar, Al.AH DO CARMO OLNEIRA, 
respondvel pelo ONPO de Allvll»de de ~ai • 
Patml6no'GABt-GOVE, AUGUSTO CELSO SANTANA 
MACHADO, Agente do PO<tarta e EDSON LUiz ZÍUO PAVAH, 
responaaYOl pela Atividade de SeiYIÇOI GeraisJGAm.GOVE, 
lodoa IIDicando auaa l'unç6es no Gallile!8 do 
Gootemador/GABI~ para sob a ~ do prwneoro 
c:onsbtulrem a Corno&Ão encarregada de elaborar o tnventirio 
Fls;co de Material de Consumo da Procuradotla Geral do 
Estado/PGE, e Secretaria de Estado da SaUdeiSESA. no 
perfodo de 11 a 21 de Dezembro de 2005. 

~ 
i 
' 

sla pottana entra em vogo< na data de Slll 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA 
ADMIHISTRAÇAO, do Govamo do Amap6, no uao da 
awnpet6ncla que lhe foi dftlegada pelos Dectelos n"s H97, de 
16 10.92 a 0148. de 23 01,g&, • tendo em Yislll o que conata 
do Decteto ... 5161 de 05 de Dezembro de 2005 

RESOLVE: 

o...g.,ar JOAO SILVA ARAUJO, 
~ pelo Rec:émenlll de Matetiel. ROGER 
WAJ.LACE DA S. SAJ.GAOO. Audlar Opetacional de s.Mçoa 
OIW,_ e MAHOEL IIALAFAJA DA GRAÇA, Agente de 
Umpaza e Conservaçlo, 1odoe exercendo auas tunç.5es no 
AJmounlado CenlraVSEAD. para sob a ~tncil do ptm.lto 
c:onalilulrwn a Comllalo encarregada de elabOfar o I~ 
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Ffs1co de Mataria! de Consumo da Sacrataria da Estado do 
Planejamento Orçamento e Tesouro/SEPOT. e Secretaria de 
Estado do Trabalho e Empeendedorismo/SETE. no periodo de 
19 a 26 do Dazombro do 2005. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PORTARIA N' j 3 'gy /2005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pekls Decretos n•s 1.497, de 
16.10.92 e 0148, de 23.01 .98, e tendo em visla o que consta 
do Decreto n• 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

R ESOL VE: 

Designar, CLÁUDIO CÉSAR PEREIRA, 
responsável pelo Gnupo de Atividade de Malerial e 
PatrimOnio/SEICOM, LEONIRA DE MORAIS UMA. Datilografo 
e MARIA NILDA CORDEIRO MENDES, Agente de Portaria, 
todos exercendo suas funções na Secrolaria de Estado da 
Indústria Comércio e Mineração/SEICOM, para sob a 
preski'ência do primeiro constitufrem a Comissão encarregada 
de elaborar o Inventário Ffsico de Material de Consumo da 
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia/SETEC, e 
Setmtaria de Estado da Justiça e Segurauça 
Pública/SEJUSP,no pertodo de 19 a 26 da Dezembro de 
2005. 

publicação. 

/'. 

Esr· portaria entra em vigor na data de sua 

I acapã (AP)!2.3 de _f:) e~bro de 2.005. 

I 

PORTARIA N'j 3 85 12005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n's 1.497, da 
16. 10.92 e 0148, da 23.01 .98, e tendo em vista o que corista 
do Decreto n' 5161 de OS de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar o Capitl!o BM, NIVALDO 1\IACIEL 
MARTlNS, Capitão BM, ALEXANDRE VERISSIMO DE 
FREITAS, c Soldado BM, JOSSANA CARLA PINHEIRO 
MENDONÇA, todos exercendo suas funções no Corpo de 
Bombeiro do Estado do AmapáiCBMAP, para sob a 
presidência do primeiro constituírem a Comissão encarregada 
de elaborar õ Inventário Flsico de Material de Consumo do 
Departamento Estadual de Transito/DETRAN, e Unidade de 
Abastecimento/UA, no pertodo de 19 a 26 de DoziH11brO de 
2005. 

Es} portarra entra em vogar na data de sua 
p~blicaçllo. 

Macapâ (AP)/ de de 2 005. 

PORTARIA N' j 3 8 6 /2005- SEAD 

O ' SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n's 1.497. de 
16.10.92 e 0148, de 23.01.98, e tendo em vist• o que consta 
do Do ereto n° 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar, EGUINALDO CARVALHO DOS 
SANTOS. responsável pelo Grupo de Atividade de 
MateriaVSETE. ODAELSON SANTOS, A9ente Administrativo e 
TÉRCIO BENEDITO DA COSTA CORRêA, Datilografo, lodos 
exercendo suas funções na Secretaria de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo/SETE. para sob a presidência do primeiro 
constitulrem a Comissa o encarregada da elaborar o lnventário 
Físico de Material de Censumo da Secretaria de Estado da 
Educação/SEED, no periodo de 19 a 26 da Dezembro do 
2005. 

(DIÁRIO OFICIAL) 
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PORTARIA N•J 3 tgf /200S.. SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Amapá. no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n's 1.497. de 
16.10.92 e 0148, de 23.01 .98, e tendo em vista o que consta 
do Decreto n' 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar RUBSON GOUVEIA DE BRITO, 
responsável pelo Gnupo de Alividades de Malerial e 
Patrimõnio/SETRAP, JOSÉ RONALDO MOTA RACHID 
Dati lografo e MEIRE JANE SOEIRO MONTEIRO. Agent~ 
Administrativo, lodos exercendo suas funções na Secretaria de 
Estado de Transporte/SETRAP, para sob a presidência do 
primeiro constitufrem a Comissao encarregada de elaborar o 
Inventário Flsico de Material de Consumo da Secretaria de 
Eslado da fndustrla, Comércio e Mineração/SEICOM e 
Secretaria de Esta o da Comunicação/SECOM, no period~ de 
19 a 'da Dezem o de 2005. 

./ 
publ çao. 

PORTARIA N'_/3 gg 12005-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇ.~O. do Gtvemo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n's 1.497, de 
16.10.92 e 0148, de 23.01.98, e tendo em vista o que consta 
do Decreto n' 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

R ES O L V E: 

Designar MARCIO GERALDO MASTOP 
MARTlNS, responsável pelo Gnupo de Atividades de Material c 
Patrimõnio/SEED, CHARLES AUGUSTO DA SILVA GUEDES, 
Agente Administrativo e AUGUSTO CESAR SILVA DE 
ALMEIDA, Agente Administrativo, todos exercendo suas 
funções na Secretaria de Estado da Educaçllo/SEED, para sob 
a presidência do primeiro, constitufrem a Comissão 
er • .:..rregada de elaborar o Inventário Ffsico de Material de 
Consumo d Secretaria de Estado de Transporte ISETRAP. no 
perfodo de 1 a 26 de Dezembro de 2005. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 

PORTARIA N' J j~g 12005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
t.Lí;.iNISTRAÇÃO, do Go,erno do Amapá, no uso da 
c.Jm~ot~ncia que lhe foi delegada pelos Decretos n's 1.497, de 
16.10.92 e Ot48, de 23.01 .98, e tendo em vista o que consta 
do Decreto no 5161 de 05 de Dezembro de 200~ . 

R ES O L V E: 

Designar ARl MAGNO AMORAS DOS 
SAl~ rOS, responsável pelo Grupo de Atividade de Material e 
PatrimOnio/AGE, MARCO ANTONIO MOREIRA DE LEMOS, 
Datilografo e VALDECI NASCIMENTO DA SILVA, Técnico em 
Contabi lidade todos exercendo suas funções na Auditoria Geral 
do ~slado/AGE , para sob a presidência do primeiro, 
constitufrem a Comissão encarregada de elaborar o ln,enlário 
Físico de Materia l de Consumo da Secretaria de Estado do 
Desporto e l...azer/SEDEL. no perfodo de 19 a 26 do 
Oozombro de 2005. 

/ e\a portaria enlra em vigor na data do sua 
publiCação. :~ 

\~'''"'".1.:!3 oo'J)e~'-· '""' 

'-.... ~. 

Pág. 10 

PORTARIA NJ3 90 /2006 - SEAD 

Ó SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Gtvarno do Amapá, no uso da 
competéncio que lhe foi delegada pelos Decretos n•s 1.497, de 
16.10.92 e 0146. de 23.01.98, e tendo em vista o que consla 
do Decreto n• 5161 de 05 de Dezembro de_2005. 

RESO L VE: 

Designar, LEONARDO FERREIRA DE 
CARVALHO, responsável pelo Gnupo de Atividade de 
MateriaVSEAD, ALCIONE BORGES DE OLIVEIRA, Agente 
Administrativo e FERNANDO PEDROSA DA COSTA, Agenle 
de Portaria. todos exercendo suas funções na Secretaria de 
Estado da Administração/SEAD, para sob a pn!Sidéncia do 
primeiro, const~ufrem a Comissão encarregada de elaborar o 
ln,entário Fisico de Material de Consumo da Secretaria da 
Rece~a Estadua ER • no perfodo de 19 a 28 de Dezembro 
de 200~. 

portaria entra em vigor na data de sua 

PORTARIAN'JSg_j 12005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Amapá. no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n's 1.497, de 
16.1 0.92 e 0148, de 23.0 1.98, e lendo em 'ista o que consta 
da Decreto n' 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESO L V E: 

Designar FORTUNA TO MACEDO TRINDADE, 
Responsável pelo Grupo de Atividade de Material e 
Património/SEPOT, JOSÉ LAMARQUE LOPES MELÃO, 
Agente Administra tivo e ANTONIO FERREJRA DA SILVA, 
Agente de Portaria todos exercendo suas funções na 
Secretaria do Planejamento Orçamento e TesouroiSEPOT. 
para sob a presidOncia do primeiro const~u frem a Comissão 
encarregada de elaborar o lnvenlário Físico de Material de 
Consumo da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, 
Floresta e do Abastecimento/SEAF. no período de 19 a 26 de 
Dezembro de 2005. 

__ Í . Esta \ rtaria entra em vigOf na data de sua 
publiC'lÇ"O. 1 

acapá (AP)d.f de !)e. brO de 2.005. 

PORTARIA N'J3~Q.I2005-SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Gtverno do Amapá; no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n"s, 1.497, de 
16.1 0.92 e 0148, de 23.01.98, e tendo em, vista o que consta 
do Decreto n• 5161 de 05 de Dezembro de2005. 

RESOLVE: 

Designar JOSÉ LUIZ SOARES RODRIGUES, 
Chefe da Unidade de Suprimenlo/SESA, OHEIDE VILHENA 
AMANAJÁS, Agente Administrativo e MARIA DE NAZARÉ 
PAAIA SOUTO. Auxiliar Operacional de Serviços Diversos todos 
exercendo suas funções na Secretaria de Estado da 
Saúde/SESA, para sob a presidência do primeiro, constitulrem 
a Comissão encarregada de elaborar o Inventário Flsico de 
Material de Consumo da Delegacia Geral de Policia 
Civii!OGPC. no perlodp de 19 a 26 de Dezembro de 2005. 

Esta \ rtaria entra em vigor na data de sua 
publicação. t 

M~capá (AP), de de 2.005. 

\-. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRACÃO, do Governo do Amapá, no uso da 
competência que lhe foi dc~gada pelos Dectelo:s nos 1.497, do 
16.10.92 e 0148, de 23.01.98, e tendo em vista o que consta 
do Decret9 n• 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar FRANCISCO CORR~ PICANÇO, 
Chefe do Setor de Material e Patrimonlo/SEMA, ANADELSON 
CORR~ DE MELO, Agente de Portaria e MARIA CLEUDE 
MACIEL DOS SANTOS,- Agente de Portaria, todos exercendo 
suas funções na Secretaria de Estado do Meio 
1\mbiente/SEMA, para sob a presidência do primeiro, _ 



Macapã, 27.12.2005 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINII>TRAÇÃO, do Governo do Amapá, no uso dl 
compet6nc:la quet>e foo delegada pelos Decretos n"s 1.497, de 
16 10 92 e 0148, de 23.01 98, e tendo em vist8 o que consta 
do OeCI'IIIO n" 5161 de 05 de Oezembto de 2005 

RESOLVE: 

Designar RAIMUNDO COHCEIÇÁO l.AMARJ.O 
MONTEIRO, ResPOIISável pelo Grupo de Aliviclade do Material 
e PatrimOnlo/SEINF, ROORIGO TEIXEIRA BAIA, Agente 
Administrativo e EDHA DOS SANTOS SERRÁO, Agente 
Administrativo. todos exercendo sues funçlles na Se<:retaria de 
Estado dl lnlra-&trvtur1 ISEINF, para sob a presid6ncia do 
p!lmeilo, constitu!tem 1 Ccmisaêo encarregada de elaborar o 
lnwnt4rlo Flslco de Matenal de Conatno da Se<ntana de 
Estado do Melo Ambiente/SEMA. no perfodo de 19 a 26 de 
Dez.mbro de 2005 

E 

PORTARIA N!J.~g6" 12006-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADUINISTRAÇ.I.O, do Gcwemo do Amapá. no uso da 
competôncia que lhe foi delegada pelos Oocrelos n"s 1497, de 
161092 e 0148, de 23.01.98, e lendo em vista o que consta 
do Oecnoto n" 5161 de 05 de Oezembto de 2005 

RESOLVE: 

Designar ANTONIO CARLOS SO~>RES DA 
SILVA, Chefe da Seçlo de Alovldados Ger:·is e 
Transporfe/SETUR MANOEL UBIRATAN DA SILVA BAIA, 
Agente de Vog~ t CO.LSON PEL.AES CARDOSO, Agente 
Admonislrltlvo todos exercendo suas funçOas na Sec:retana de 
Estado do Tullsmo/SETUR para sob a presidência do prinelro, 
const~ulrem a Ccmissêo encarregada de elaborar o lnventano 
Físico de Material de Consumo da Cootdenadoroa de 
Assistênaa F~tlc;l.ICAF, no periodo de U a 21 de 
Duembrode 

portana enlra em vigor na data da sua 
publica~ 

~pá {AP), 6 de br() de 2.005 

PORTARIA H" J3 ~ 12005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Governo do Amap;l, no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n"s 1 497, de 
16.10.92 e 0148, de 23 01.98, e tendo em visbo o que consta 
do Oeetelo n" 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Oesognar MARCELO COSTA HOLANDA, 
Chefe da Atividade Gerai/OGPC. EDILAMAR QUARESIIA 
SOLEOADE. Secretária Exeaàiva do GASIOCPC e RACHEL 
COSTA SILVA PEREIRA, Aoente AdminiWaffvo, todos 
exercendo suas funçóes na Delegacia Geral de Pollcía 
CiviVOGPC, par1 sO: ' Pl~!tlên<ia do prmeiro, constilulrem a 
Comossto encarr~. •~ "t-<lrar o lnven~rio Flaico de 
Materi<tl de Cor.;u.,, • 1t Owldoria Geral do Estado do 
AmapãiOC ' ~ 'O pt '>do de 1t a 26 da Dezembro de 
2005 

publica~ o. 
Es~ portaria entra em vogar na data de~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N"J.3~1-12005-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, do Govemo do• Amap6, no uso da 
competência que lhe foi deleg~ pelos Oec:relos n"s 1 497, de 
16.10.92 e 0148, de 23.0198, e tendo em vlsla o que consta 
do Decreto n• 5161 de 05 de Dezembro de 2005. 

RESOLVE: 

Designar UARICLEUIIA BRITO LOBA TO, 
nasponsável pelo Grupo de Atividade de Materi<tl e 
PatrimOnloiSEOEL. JASON RODRIGUES CORRt.\ Gerente 
de Projeto Têcnico Espollivo e JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO 
MACHADO, Gentnlll de Pro,eto T6cnico Esportivo, todos 
exercendo euas funçóes na Secn!terlll de E.tado do Desporto 
e Lazer/SEDEl, para sob a p<e~a do primeiro, 
conatotulrem a Ccmiasêo encanegada de elaborar o lnventtrio 
FISICO de Material de Consumo do Sistema Integrado de 
Atendomonto ao Cldadào/SIAC, no penado de 1t • 21 de 
Dezembro de 2005 

PORTARIAtJ3gá' 12005-SEAO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO do 
Govemo do Ar:oap6 no uso das alrobuiç6es que lhe foram 
conftridas pelos Oeetetos n"s 1 497. 16 de outubro de 1992, 
0148. de 23 de janeiro de 1998 e 1373. de 10 de fevereiro de 
200~ e tendo em \liSta o leor do l\lemo. n" 0123105· 
D~P/ORH/SEAD, 

R ES LV E: 

O SECRETÁRJO DE ESTADO OA 
ADWIISTJIAÇI.O, no uso da ~ que lle tli delegada 
pebs Deaea lf 1497. de 16110192. a0148. de 23/DWS. 

RESOLVE: 

M.t• ea...u Coii'Ádo dt Sindiclncil 
Afl;lllnlotrlllv~. CQITilOS1I pelos SeMdaes KÁTIA SOCORRO DOS 
SAHTOS loiENElES, AdnWIIctradora, ADRIANA AlVES 
SAIITAR.bt. Prolonora. ambas pcl'oena!fl\e 10 Quadro dos 
Ser<ido<es C..G do E >lado do Aorepà e JACl.MA loiOAAES BIUTO, 
Agente Adminls!Jatlva peli!rloeo1te ao Oua<;o de Ser.idof8s do Ex 
TemtOno do Am1!Jé. para. sob a ~ da priMA, lj)UI1r 
kreg\olaóclldes lllle<w1ciadu <XlllStlnl! Procano .. 20W31~ 
SESA, brn ali1'0 as dlrnlols ilflaçOes conexas que I'IOI'em a S8t 
deledadas no dooone< dos trabahls 

/ Eslabelecer o prazo de 60 (sessenta) dos 
pat~ oondus.lo dos bailas da Corniss3o. 

/. '1' ESIII'ootana l!lltra tm •Çof na dala de sua 
~-

PORTARIA ~(}()12005.SEAD 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO. no oso da comptllncia que lho f<> 
dolegeda pelos Oocrtlos n•t497. de 111/10192 e 0148 
do 23101198 

RESOLVE: 

Art 1' . Constllu•r Cominlo dt Processo 
Admonostratovo Dlsclpllnor, compoota pelas 
ooov•dooos KÀTIA SOCORRO DOS SANTOS 
MENEZES Admlnlotudora, Adoial\l Alvu 
Santarém. Professora. penenç.entes ao Quadro de 
Possool CMI do Govamo do E•todo do Amap6. o 
JACILMA MORAES BRITO, para sob e pruldlncla 
da purneua. apurar IHtQutAndadn çonstanle no 
Procuso Protoc.o•o Geral n' 20W1-'0SO, bem c:omo 
11 dihy1s 1nfraç6t$ conexas que viMem • $tt 
~tteclad~ no decorrer dos trobalhos 

Pãg. 11 

I Art.r E.sttb .. tctr o prazo de 60 (sessenta) diu 
p•r• cone I slo dos 1rabalhos d3 Comlsslo 

An.J•. $la Porttria enha em vjgor nt data dt sua 
pobll~io 

PORTARIA td4 OJ f2005·SEAD 

O SECRETARIO DE ESTAOO DA ADMIHISTRAÇAO. no 
11110 c. """'...,. ... ""' filo I<> daooç•ca peloo Deaelos tf tt37. da 
115/10/92. 014& dl231tllla& lendo""' v:sto o !oor do atc::o n' OIW200S
CPADICNSEAO 

PORTARIA ..J'tO.:L /2005- SEAO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Govemo do Amapã, no uso das 11nbuoções que lhe foram 
conferidas pelos Decn!tos n•s 1497, 16 de outubro de 1992, 
0148, de 23 de janeoro de 1998 e 1373, de 10 de fevereoro de 
2003 e te em visla o teor do Momo. n• OGO/OS. 
UTO/DSG/5 

PORTARIA J4 o5f200S.SEJ.D 

O SECRETARIO OE EStADO DA ADIIINISTRAçAO, ""uso 
<11 <'""1'1'6n<• ""'lleiOo do.ei;IC!a poloo Doa .... rf' 1~97 elo 16/IGm, t 
O· 4& CO ?llll/98 t 1...m em ..,, o 1oo< do aoo n• OIM!004· 
CPAOCNSEAO 

RESOLVE 

I'· o..og,. a so<Vdora KATIA SOCORRO 00$ SANTOS 
MENEZES M->r-s~acba taloào na Ca-eg-~ ~a/SEAD. 1*1 
111!11 ctr10 OEFENSORA DAliVA da w"""'a EOILSA lEAl PEREIRA, 
fnl-• Stoilçii.I>U NS plll':lo 05 S..-1 Eslodual. IOiadl no SESA 
""''"""'~' .o CMOo do l'oo>~O>I Cod do Goo'OII'O do Eslldo do .tmaoé 
róo:.>cfl "' Pr .so •' 2004136607 SESA. ape•to~ n' 200mt07~SESA t 
1003/l!i!>SESA. P ..,.,...,_ pelo PO/Wia o' 1Dl0/2005.SEAD do 
0000 .·6""""" oo0oo:loG•U00200S rolorONOOat1180 P'do 
ll1 0103 93 

PORTARIANJ~o'( 12005-SEAO 

O SECRI!TÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Govemo do Ama,:~ no uso das alrtbulçOea Qllll t>e foram 
contendas pelos OeaeM :t"s 1 4Q], 1:1 dt OIJWbto de 1992. 
0148, de 23 de tanelro de 1998 e 1373, de 10 de feveralro de 
2003 e tendo em VtSta o teor do Memo. n• 0120105-
GAAAPIDFP/SEAO, 

o servidor LUIZ ANTONIO GEMAQUE 
og~ante. pari responder pela Unidade de 
de DadosiOFP/ORHISEAO, COdlgo CDS·I. 
rmento do titular JEOVÁ GUILHERME DE 

LHO, que entrar' em usufruto de f~rlas, no 
31.01. 



Macapá, 27.1 2.2005 

PORTARIA NJ4 06 12005 - SEAD 

O S ECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Amapá, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelos Decretos n•s 1.497, 16 de outubro de 1992, 
0148, de 23 de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro do 
2003 e tendo em vista o teor do Momo. n• 061/05· 
UTO/DSG/SEAD, 

EDITAL N". 00512005 

CONVOCAÇÃO PARA EXMIE DOCUMENTAL 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
no uso de suas etribuiçóes e na qualidade de Presidente da 
Comissao Organizadora do Concurso Publico Estadual, para 
Ingresso ao provimento ao Curso de FomnacàQ de Oflclill da 
Polícia Milili)r o do CorDQ do Bombeiros Militar. pertencente 
ao Quadro de Pessoal da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Milaar do Estado do Amapá, conforme disposto no 
Decreto n• 2627, de 12 de maio de 2005, Edital n• 001105, de 01 
de junho de 2005, publicado no DOE n" 3530, datado 01 de 
junho de 2005, Edital 002105, de 04 de setembro de 2005. 
publicado no DOE n• 3616, datado de 04 de outubro de 20Ó5 e 
Edital n• 00312005, de 25 de outubro de 2005, publ;eado no 
DOE n• 3629 de 28 de outubro de 2005. 

RESOLVE: 

HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

OFICIAL BOMBEIRO MILITAR 

DATA: 281 12/2005 a 29112/ 2005 
LOCAL: AUDITÓRIO da Secretaria de Estado da 
Administraçao.SEAD 
ENDEREÇO: Av. FAB, sJn- Bairro: Central 
HORÁRIO: 08:00 lls 12:00 h e 14:30 as18:00 

;. MUtl!CiPIO: IAACAPÁ 

NOMO -------·-
~ PELSOJ!DRE UAR"'TIN""'-S-"O"'A_.s.,IL"'V-"A _ ___ ___ , 

02 JORGE PRAZERES CARDOSO 

pOl,_t-"'ED:oi:::M:;,AR:=SA"'N"'T'"IAo:G<->0'-'U=!I,_A-"JU,.,H:!!I:<O!!.R _ ____ -·- _ 

04 VILYAR LAURJNOO JÚNIOR 

p;,OG'---pWE=ND,EL=S,OU""'ZA"-"f!eERO!H!!AN=O:.cE:!.S _ _ -·-- __ .. 

01 ROGtRIO ULtBELINO DA SILVA 

oa FÁiliO MOtlTEIRO COELHO 

09 HEYOER BRITO FARIAS 

10 JOSt CLEIOSON BARBOSA RAMOS 

12 IVAN ETE MORAES MONTEIRO 

1~ FREOSON WILLIAN GOMES GARCIA 

15 ANDR~ ROBINSON SERRA MACHADO 

11 EDGAR VASCONCELOS DA SILVA 

18 JAIRO SANTOS PEREIRA 

19 ANTONIO ELIELSON CARVALHO DO NASCIMENTO 

20 LUIZ DE ALMEIDA SILVA 

21 PAULO ROBERTO GOMES DOS SAIITO$ 

2~ DENISE IIEVES PINHEIRO 

25 ANA CARO\.INA COARCA L.ODATO 

26 FÁBIO ALESSAIIDAO CARDOSO SILVA 

27 vÀ.tRIA DE SOUZA PEREIRA 

29 JA n \tEL DAR DOSA MARQUES 

\ 

_ _ '=--<~_!!!acapá -AP, 26 de dezembro de 2005 

~-rffv1~ I - I([L -

L
I ~~~~LT S~ m~~lra~~ tA 

Presidente da ComtSsao 

( DIÁRIO OFICIAL) 

fi'STRUME:-ITO: r TER. \I O A DtTIVO AO COi\-rRA TO N" 
016/0S-SEAD 

!'ARTES: ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO- SE,\ O E 
A FIR~H V. S. PANTOJA. ME. 

Cl..\USULA PRI.\IEIRA - 00 FI :NDA~IENTO LEGAL: O 
PrcS<nre Termo Aditi>-o tem resp;~tdo legJI no An. 37 Cf/SS e 
An 24. Inciso IV, An.S7 incuo 11. da Ler 8 66619J, e dcmars 
altemçOO. 

Cl..\tiSULA SECUNDA · DO OllJETO: O presente Tormo 
,'\d iti~·o tem por O~JCto a conlr:tt:I~Jo de fiJ (Sd.''ôtnta) se:rvcntcs, 
p3J':1 t'{ecucr stt'VIÇOS de Lunpcu e Con.scJ'~o nos pridtos 
pertencentes a Sccrcl3ri:! de Estai.! o dJ Ar.Jman~lra~~n - SEAD e uus 
an~xos, qunnlificndos c •der~dlicado!r n3 JUstificati\'3 nn Anex\'1 t 

C.LÁtiSULA QUARTA· DA DOTAÇ,\0 ORÇMtENTÁR IA 1: 
DO PREÇO: 1\S dcspc.s:1s JJcconcnlcs dc:sce Termo Adlti\'O 
Wto~I ÍQm o "':ilor dt RS G1S.8SS (Seiscentos t Sctt:nht r Cinco Mil 
OiiCK:rntu, c CinqUrut1 c Ci11t0 Ruis), SL!'ndo que: p3t3 o c:xercfc1o 
t.!t lOOS. o \'Jfor scr:i de RS 20S.69S,OU (Ouunlui c Cinrn Mil 
Stiscrntus t Noventa c Cinco Uuú), referente aos meses de 
ScLOut Nov P:&OS no valor unit!no de RS ~8.975.00 ( Quruta c 
Oihl ~til No,•cccntas t ~rtn ra r Ciaco Rr2is), c;,Ja pcrf:u.cndo 
nr!lSc tnmestrc n v;11or de RS 1.,6,925.00( Cento t Quneobt c Sti.\ 
.\til Novrccnto.t. c VInte Cinco Ruis), c o més de ~;umbro com n 
V':l!Ot un1târio de RS 58.770,00 ( Cit1qUcnl:i c Oi lu MU, Srrecrntn~ 
r Sctcnt:a Rc:lis), c o resuntc pm o cxcrcJcio de 2006. di"·•J•dos 
em (08) pltCCI~ igu;us c SUCCSSIY3S de RS !'8.770,0U ( Cinqücnht r 
Oito Mil Setccralos r Scttnla Ruis), ~da, ~rf.ncndo um 101al de 
RS 470.160,00 (QuaCTOcentos c Sf lcnla l"l il Cento e St'Henta 
Itc-lli.,), que corrtrOo d cont.'l d~ Oolaçiio Or~ameol :iri" no 
l'ro~roma de Tr1b1lho 04.122.0001.2!44, Fonrc 001 (F.P.F..), 
El~ealo dt Duptst 3~!0·37, cnnfonr.e t-:ota de Empenho n• 
__._-::).J&._ms, em11tda em ..IJ. _I JJ;V 2005. conforme 
quanttdJdc: prc;os unná.rios da faturo da CO.VfR,\ TADA. 3tc o 
q\..:,\to di:1 Util do mé.s subsequenlc 3 presroção dos sct vtcos. os qu:aas 
incluem os custos neccssirios ;\ pcrfclt3 execução dos :iL"f\'tÇU~. 
englobando. mtlustvc. os SC"guintrs llcns 

S·Rc:nuner:lÇ:1o dos recwsos hunU.nC"s, 
2· r:m:3t~os SoeaJts c TrubJihtsctto;; 
J;Trc.imm1ento dos recursos htun;~.nos. 

4·To..l:t" Js desres.:~s com consul1orcs, t~cmc()). crlc.:3.rl'cg!ldns 
:U"-QSOrcs, necessârios co pl:mcjMJenlo, coordcmçlo. )upervi~>~n 
d1rcç~ c conrrolc dO$ serviÇos. 
S·Tocbs ns despcs:u rcJncaonad.u com uniforn~c;;, C"qutrameniOS e 
uonspartes. neccss:\no' aos recursos hutnJnos. 
6-T~3.S as despes.'\S deeorrcnlts de indcn,~ç:la por dn."\Os 
oc:uiorudo.s ao patrim6nto púbhco n:sulb.nte de o;çlo ou om\S.sJo do 
Contr.aud:l, de\ icbnltntc apurados, '"''Spc:it:l."ldo u xompanhJmcntn 
p:b CONTRATADA dG processo d.: Jmestig:IÇ~D e 3pur~3o e o 
direito de defesa~ 
7-Dcsp:s.:u referentes ao luczo c adnlultstr;~çJo dos )Cr\'lços: 
S.::)espe:sas conctmcntcs á 1nft3ÇlO de postura!' c rcgu!Jmcntn dJ 
Umlo. do Est:ldo e do Mumcip.o ou ~\."Stc 3to 

Cl ... ~USUL\ SEXTA- DO I'R,\ZO: ~te: Tcnno ,\dlti\'CI \ igornró. 
n partir do 31 .0S.OS; J0.08.2006. 

CL.ÁLISUl..\ DtCIMA PllDIEIRA - DA rUnLICAÇÃO· O 
presente contrato Jcvcr.i ser pubhc:::.do em resumo. nt' prn.1o mb1mo 
de 20 (vinte) dw, 1 cont.lt de :.Ul. :a.s.sirutum. no 01.ino Oficb! do 
Estado do Am3pi (Art. 61 e parigrafn t• d3 l.ct 8 ltG6l9l) 

CLÁUSULA DtCIM.\ SF.CUNDA • DO FORO. O Foru dl!ltc 
C('Sitr3to l o da Com~ de M3elp.i, E!.bdo do Amap!, com 
exc:lus:lo to.tnl de qUJJquer outro que SeJ:t mvoc3\JO. 

E ~r ~s-<.an:m :wim justos e a\:urd.ullb, lirm:\nt os panes este 
Controlo. em 02 {du!\S) vi.u de IS,ua l teor c formJ p:ua um só efeitO, 
devendo este msll\Jmcnto ser publicado no 01irio Ofic1al do Estodc
no prnzo de 20 (\·inte) d1:1S 

Ju5t ifkaliva N• 030/05 - ASSF .. mR-SEAD M•cop6, 
os109noos. 

Assunto: 2" Termo Aditiv~Contl'liiO de Preslaçlo de 
Serviço Ent<f'Ktodal '}' Ot6JÕs,\;uc celebra o Go•·emo do 
Est•do do Amapá/G~, atravt da Secretario de Eswdo 
da AdmioislraçAoJSE' De a Fi a V. S. Panloja - ME. 

• s: da Ad~;imstraçiió 
Verso o pr=ntc pruccsso sobre a justi fica~iva 

para nutori7Jlção de elabomçâu do 2" Termo Aditivo an 
Contrato de PrcSlnçâo de Serviço Emcrgc'llcial n• O I 6n005, 
celebrado entre a fintl3 V. S. PANTO.IA- ME c n Governo 
do Estado do Amnp:i com inh:rvenienda da Secretaria de 
Esta& do Administtoçâo - SEAO. 

\ 
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Atualmente a empresa em questão. t 
conttalada pelo Estado do Amapá c prcsta serviço 
considerado de natureza contínua, tendo em vista no 
ulondimcnfD de necessidade desta Secretaria e demais órgãos 
do Governo , no que c conccmc a prcstaçllo do .serviço de 
hieicne lirnpc7Jl c conservuçüo exCC\ft:lda pela referida 
crnpn.~a 

O Tenno Aditivo em cplgrafc, terá por cxtro:ma 
necessidade de ser prorroeudo. em faa: da Administraçao nl\0 
sofrer soluçJo de conlinuidadc, cru virtude do n:vogoçâo dn 
processo licitatório, modalidade Concorr~ncin n• OO tn005, 
cujo objetivo ero o conlmtaç:lo de Empn:sa Prestadom de 
Serviços de I .impcza c Conscrva,.W. 

Pugnamos pela manulcnçllo rln Empresu 
considerando a C~>pncitoçno do pessoal já habiiUado u 
dc.<envolvcr sutiS ali>• idades com zelo c lotai intt:graçâo, frente 
à exigência da contmlantt. Pela economia da despesa gc:rnda. 
haj3 vista, a empresa manter o ntesmo preço ajustndo 
Mh:riorrnentc. Sendo nesse momcntu, temeroso a substiruiç..'k) 
por outros funcionários. cuja odaptaçAo demandaria lcmpo, 
ante a demonsrraçOO de responsabilidade, credibilidade c 
confiança comprovada pela contmtante ao longo da vigtlneio 
docontr.JIO . 

A prorrogaç;!O do Contrato Emcrgcnciol n• 
016/2005, encontra runparo legal nos artigos 2t, § 2", inciso 
11, combinado com o onigo 43. inciso VI; 49 § J• c 110 da Lei 
de Licitações n• 8.666/93, o qual determinou a anulnçílo de-ste 
r,roc.:dimcnto liciuu6rio, por consid<.>rar que o mesmo ni\o 
atendeu an< ditames legais no que se "'forc aos prazos limites 
paras devida c exigida publico~ do Edital. 

O procedirnentu em cpígr:úe devidamente 
fundamentado nos anigos 24. inciso IV. 57 inciso 11, da Lei 
8.666/93 e demais modifi cações. foi elaborado inicialmenlc 
com o quonritotivo de 45 (Quan:nla c Cinco) scn-cntcs, 
altcTado postcrionncntc, lllravés do t• Termo Aditivo para u 
qmmtitativo de 50 (CinqUcnta) serventes. atunlmcntc scr"j 
firmado com nltemr;ílo na Cláusula Segunda referente o 
quantifalivo. que sctú dt 60 Sc.ntntes, onte a exigt!ncia do 
Surb'Ímcnto de novos postos de trobnlho. O pr=ntc Tcnno 
Aditivo, Sc.'rá loL~Iizado no valor de RS 675.855.00 
(Seiscentos c Setenta c Cinco Mil, Oitocentos c CinqücnUI c 
Cinco Reais), sendo que. para o exercício de 2005 ser.l 
destinado o valor de RS 205.695,00 (Duzentos e Cinco Mil, 
Seiscentos c No>cnta • Cinco Reais), referente ao pasnmento 
dos meses de Setembro Outubro e Novembro, que foi 
efetuado no •·nlor unitário de RS 48.975,00 (Quarenta c Oilo 
Mil. No•·c:centos c Sctcntll c Cinco Reais). o mês de 
De-zembro ser:\ pago no valor do RS 58.770,00 (CinqUcnta c 
Oito :0.1il, Setecentos e Setento Rc:ris). O n:&tantc ser.\ 
transferido p:>m o cxcrclcio de 2006, divididos em 08 (oito) 
parcelas Íb~tnis c sucessivas no valor de RS 58.770,00 
(CinqUenln c Oitu Mil, Setecentos c Setenta Reais). 
perfazendo um total do R$ 470.160.00 (Quatrocentos c 
Setenta Mil, Cento c Scssentn Reais). O contraiu em cplgr.úc, 
tcr:l seu pr"JZO de vig~ncio estipulado em OI (um) ono, a 
contar de 3 I/081200S a 30/0Sn006. As dcspcsos decorrentes 
da presente prorrogaÇllo, oonerllo tl conta do I'PE 00 I 
Progronu de Trabalho 0.1,122.0001.2544. Natureza de 
Despesa 3390· 3 7' 

Como trata de contrato de n~tur.;-la continun. 
que são serviços auxiliares necessários à Administração Jllll1l 
o desempenho de sun:; atribuições, cuja intcrrupçao pos.<a 
comprometer a continuid~1e de suas ruividadcs e cujo 
C...'tlnlratnçOO dc\'í\ cstcnder·S4! por mnis de urn exercido 
linonceiro, entendemos que o prozo do ContmfD, deverá ser 
ampliando. considcrondo estar a Administr.>Çl!o diante de 
circunstâncias incontomtl•-cis. sob pena de lcsllo oo interesse 
público. Ra>.:lo pela qual. pugnamos pela prorrog-.lÇl!o do 
Contrntu nos termos do nrt. 56, inciso n. da Lei de Licitações 
n• 8.666/93. 

No ca«> em apreço. como se tmta de atividade 
contínu:l, nf\o tc:mos outm ahcmativ~ senão a de 
prorrogarmos o Contmlo por m:r.is O I (Um) ano, a1~ que a 
CPUSI'.i\D, promova a abertura de uma neva licitru;ílo, 
ubcdcrendo uos pr:t7.0S lcg:Us. no nl<l<blidade Concorrência u 
fim de nao ser preciso causar n interrupção do serviço. 

Em sede doutrinâria, Marçal Justen Filho anui 
que ... a prorrogaçüo é indcstjàvel, ma.r não pode ser 
proibida." 

O lnforn\alivo de LieitaÇôes e Conu·mos 
veiculou ur1iso J~: Alberto SWl7. Sogay:\1' que. busc.a.ndo npOiO 
em Carmem Lúcia Antunes Rocha, faz vcr que "com esse 
princípio do finalidod~ imbrica-se outro: o da rtsullantc 
sociol.. .. de rradu adianraria pensar-se no finalidade cogiwrlo 
pt/o legislador se esta finalidade rrl/o ti1•esse cnndiç~cs de ser 
aperfeiçoada quando do sua aplicaçllo. Direito existe na e 
para a .tociedade. Logo. o resullado que tlt produ::a 

cnncreJamenre, compromrá o suo ju.teza e o suo ju.tiça ..... a 
limitaçiJo do prazo de 180 dias poderá. em certo.t casos, 
afrontar o iJJteresse público, indo de enconlro cum u 
com-eniéncia lOCial. •• 

Em face do exposto, I<!Tldo em vi<L' o que 
dispõe a Lei n• 8.666/93, que pennile n prorrogaçílo do 
Conttruo Emergencial nlnw~s de Termo Aditivo, enqu•nto 
perdurar a situaç;!ll de emergência, ante a impossibilidade do 
pr3Lo do contmto ser insuficiente para a conclusllo do 
processo lieitat6rio. modalidade Concorreocia. 

Diante do exposk>, por se trnUt de contrato de 
nnluraa runtinuo. t1ll decontncia do lllc:ndimcnto de situaÇ.'In 
que possa ocasioru>r prejuízo ou comprometer a sq;urança das 
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pessoa!, obrus. serviços. equipemcnlO$ ou OU1rOS ~ 
necessários ao atendimento de siluaçllo emergencial. 
sugerimos que seja prorrogado o Contn11o Emagencial por 
mais OI (Um) ano. Ficando porém. a critério de Vossa 
Excclálcia o dcfcrimcmo do referido Pedido de Pronogaçao. 

superior. 
É ~a justificativa 9ue s7 à aprov~ 

iio---
c oeft d EA~gues 

POin'AIUA ~ /12-lOOS·DRH/SI:AO. 

A DIRETOAA DO DEPARTAMENTO DE RfQJRSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMlHISTaAI;ÃO, usando das atribuiÇões que lle s:io 
oonfendas peta Portaria n• 103/!MI·SEAD, de 06103/98 e, 
te-do em VISta o contido no "'-'<! - Protocolo 
~/SHO n" 44!KI0/2005, resolve, 

Col'oceder 03 (trfll) ,_de ~&\pedal Prtmlo 
por Mlidllldecle, na forma do artigo 101, da le o• 0066, de 
03 de rna!o de 1993, a servidora '-a l..eda Atac)Jo, OClJpaote 
do Cargo de F'!ov)nentn Efetivo de Profl!$00', cada5110 nO 
290050, pertenc:e'lte ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, lotada na SEED, no período de 01/01 • 31/03/2D06, 
referente ao Q(iinqUênlo 04/0S/1993 a 02/05/1998. 

Macap.i·AP,~de.D é~b1Q:le 2005. 

SA1.DlTE COSTA 
6o /SEAD 

A DlafTORA DO DEPARTAMENTO DE Rf<1HtS05 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AOMINIS'T'IlAoÇio, usando das abibuiçl5es que lhe s:io 
conferidas pela Portaria n• 103/98-SEAD, de 06103/98 e, 
tendo em 1/lSt! o ccnbdo no l'rclc:.so - Protoc:IOio 
GMnA/SEAO,. 4Hn /'11105, resolve, 

Conceder 03 (tris) ,_de~· Pr6mlo 
por ARkll~. na fonna do artigO 101, da Let nO 0066, de 
03 de rna10 de 1993, a servidora Maria de l..cMirdes Araglo 
,.,... ... , owpante do cargo de Provimento EfetiVO de AUX!har 
de Enfermagem, cadastro nO ~99196, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Cívol do Estado do Amapá, lotada na SEAO, no 
período de 13/03 • 12/06/21)06, referente ao qtllnqOénoo 
04/05/1993 a 02/05/1996. 

Macapá·AP, emZ3 de ~t:-~"'tbro de 2005. 

Wb<n~<O><A 

PORT'ARIA No9f;t/12·2005-DfUC/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPAifTAMENTO DE RE.ClJASOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADM~. USilndo das a~ que lhe sao 
ccnfendas pela Pofbria n• 103/IJIS..SQD, de 06/03/98 e, 
tendo em vosta o ccntido no "'- - Protoc:IOio 
G#nA/SUD n• 48446/21105, resolve, 

Concede1' 03 (tnl) ~ de ~~ Prêmio 
por MAduldede, na l'orma do artigo 101, da le no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servodora Ana Maria Silva ele Souza, 
oc:upante do Cargo de ProYomentn EfetiVO de Esar4o de 
Polioa, Cadastro no 308480, pertencente ao Quadro de Pessoal 
CMI do Estado do Amapá, lotada na SEJUsP, no período de 
01/0l a 3tl/04/'llk06, referente ao qOonqüênoo 28/03/1999 a 
25/03/2004 

Macapá-AP, em,22 de)~Mbf'o de 2005. 

"'"':~'""· 
POII.TAAIA ..q5-g /12·2005-ottH/SEAD. 

A D1JlETOAA DO DEPARTAMENTO DE RfQJRSOS 
HUMANOS DA SI:CRETAIUA DE ESTADO DA 
ADM!NJSTRAÇAo, usando das atrtbuÇ!es QOe lhe s:io 
ccnferidiK po1a Portaria n• 103/-SI:AO, de 06/03/98 e, 
imdo em llista o <Xllltido no "'-'0 - Protoc:IOio 
Gerai/SESA n• 432la/2005, resolve, 

CDnceder 03 (tril) ,_ de ~&peclal Pfêmío 
por Ao5slclui0ade, na forma do artigo 101, da le nO 0066, de 
03 de ma:o de 1993, a servidora Aida s-ro Pi,.. Nerl 
ocupante do Cargo de Prowneotn EfetiVo de Agente de 
Poouna, Cadastro o• 363910, perteiUnte ao Quadro de 
Pessoal Ovll do Estado do Amapá, lotada na SESA. nos períodos 
de 02/01 • ,./02 e 01 a ltl/06/'llk06, referente ao 
QüiOQilên.o 12/06/2000 a 10/06/2005. 

Macapá·AP, em.Z6de .Dt~de 2005. 

~~OOSTA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ltECURSOS 
HUMANOS DA SECitETAIUA DE ESTADO DA 
ADMINlSTRAÇÃO, usando das atrtbuoçlles Que lhe sao 
conferidas pola Portaria n° 103/!18-SEAD, de 03/03/91J, 
resolve, 

Conceder 03 (INI) n-. de l..loença-fspedll Prêmio 
por Asúduldade, na forma do artigo 101, da Let nO 0066, de 
03/05/93, aos servidores abaixo relacoooados, ll!egrantes do 
Quadro de Pessoal CNII do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR{ A) : fll AegiN ciM s.ntM Silva I:. 
CARGO Professor - A 
MATIÚQJLA : ~ 1&452 
QUINQU~10 ' 10/07/1996 a 08/07/2001 
PERÍODO(S) 15/01 a 11/~/2006 
PROCESSO • Protocck> Gerai/SEED nO 48013/2005 

SERVIDOR( A) . lulieta Vaz CS. c.onc:.lc;ao V 
CARGO : Professor - C 
MATIÚQJLA : 325-490 
QUINQUÊNIO 12/07/1999 a 09/0712004 
pt1ÚOOO(S) · 01/02 a 30/04/2006 
PROCESSO Protocolo Geral/SEEO no 48012/2005 

SERVIOOR(A) : w.hll~gten CS. Silva Souza 
CARGO • Professor - C 
MATIÚQJIA . 397563 
QUIN~IO : 21/0S/1996 a 19/0S/2001 
PERÍODO(S) 01/02 a 30/~/2006 
PROCESSO · Protocclo Gerai/SEED no 47897/2005 

SERVIOOR(A) : Mlrinl de HaDré CMnlho ele 
Oliveira 

CARGO : Professor - A 
MATRÍQJLA : 316261 
QUINQUÊNIO : 01/(fl/1999 a 10/01/2005 
PERioOO(S) : 01/03 a 31/05/2006 
PROCESSO • Protocolo Gerai/SEED nO 45626/2005 

Macapá·AP, em2.3 de 

A DIRETOAA DO DEPARTAMENTO DE ltfCUR.SOS 
HUMANOS ~ SECRETAIU.A DE ESTADO DA 
ADMINlS"''RAÇÃÃ, usando das atribUjçl5es que lhe são 
arlendas pela Pofbria n• 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em viSta o conbdo no "'- - Protocolo 
Gerai/SlMS no 44526/2005, resolve, 

Concede1' 03 (tril) - ele l..lcMça-&pecial Primio 
por~~. na l'orma do artigo 101, da Leo n• 0066, de 
03 de maoo de 1993, ao serVIdor l4lnMI UbenotD eo.ta 
Fllrill, ocupante do Carvo de Pr<Mmento Efetivo de Agente de 
Vígdânaa, Cadastro nO 333662, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovol do Estado do Amapá, lotado na SIMS, nos períodos 
de 01 a 31/01, 01 a 31/03 • 01 • 31/05/21)06, referente 
ao qúonquênoo 21/06/1~ a 29/fi9/2002. 

Macapá·AP, em.Z3 de~~ 2005. 

~'""' 
A DlllETOAA DO DEPAATAMEHTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA SECRETAIUA DE ESTADO D.& 
ADMDIJSTilAÇAo, usando das atrtbuoc;ões que lhe são conferidas 
pola Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98 e, tendo em VISta o 
contido no Pl'~- Protocolo Gerai/SESA n• 2!IO!M/2005, 
resolve, 

RmflCAR a Porbna n° 131/08-2003-0AH/SEAD, de 
22/08/2003, publicada no Di~rio Ofioal do Estado do Amapá do dia 
28 do mesmo mês e ano, Que passa a vogorar com a seguonte 
redação: 

·Conceder 03 (llts) n-. de U~fapedal Pl'êmlo 
por Assiduódade, na fonna do artl9o 101, da lei nO 0066. de 03 
de maoo de 1993, ao servodor Afonso dos SantDc cardoso, 
ocupante do Cargo de Pr!Mmentn EfetJvo de A9eflle de Portana, 
Cadastro no 3&4112, pertencente ao Quadro de Pessoal Ovol do 
Estado do Amapá, lOtado na SESA, nos períodos de 01 a 
31/10/2003, 01 a ll/01 e 01 a ltl/04/2004, referente ao 
qüonqiienlo 15/0S/1995 a 10/10/2000. • 

Mâcapá.AP, errJ.2. de j)~bft) de 2005 

SALDETE lu 1 1 
, ARTINS COSTA 

~RH/SEAO 
Setrap 

lli 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

EXTRATO DO COi'TRA TO ~- • !!~lll1Ml5 SETRAP. 

OI -INSTRUMENTO PRINC'IPo\l.' 

FXTRATO llOCONTRATON '04212005 SETRAP 
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01- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRF.TARIA OE ESTADO DE TRANSPORTES 
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
C R ALMEIDA S/ A- ENGENHARIA DE OBRAS 

PREÃMBULO; DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: Conslrtulçlo 
Federal de 1998, Constitulçlo do E5tado do Amapé de 1991. 
Leis 4.320164, 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, Llcftaçlo 
na modalidade Dispensa de Uc;haçlo n• 01212005-
CPUSETRAP. Processo n. • 6.00024ni2005-SETRAP 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Servoços de 
PavunentaçAo asfáftica da Rodovia AP 010 (5.28Km ). Sub
trecho Roo Anauetapucu/Mazagao. MunJC/pio de MazagAo, no 
Estado do Amapá 

CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR, EMPENHO E DOTAÇÃO: 
O Valor Global do presente contrato 6 de R$ 1.085.057,14 (Um 
milhllo, ootonta o cinco mil, dnqllenta e sele reais e qualorzo 
centavos) e corre~o a conta do Programa; 28.780.0162 -
Manutençlo do Sistema de Transporte do Amapá, AçAo. 2441 
- Manutençllo e Conservaçlo das Rodovias E5taduals e 
Programa 26.782.0163 - Efociênaa no Soslema MuHimodal de 
Transporte. Açl>es· 2443 - Pavimeotaçlo e Construçlo de 
Rodovias Estaduais e 2441 - Reslauraçlo das Rodovoas 
Federais e Estaduais; Elemento de Desposa· 4490.61 -Obras 
e lnstalaçOes. Fontes· 001 (F P E) e 021 (ConlribulçAo de 
lntervençllo no Domln10 EconOmoco-CIDE) conforme nota de 
Empenho lniàal n• 2005NE02563 de 1211212005 a qual fica 
fazendo paote ontegranle deste contrato 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA; O prazo de vigência do 
contrato sera de 120 (cento e vonta) dias con,ecutJvos. 
contados a partor da eml$$10 da Ordem de Servoços. 

... AP.J~dZ....noo~ 

EXIBA TO DO COi''TRATO N. '04SI2095 - SEIRAP. 

OI -INSTRU~IENTO PRll\CIPAL: 

EXTRATOOOCONTRATON. '04SI209S SETRAP. 

Ol- PAJI.TE DO INSTRI;MENIO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

SECRETA RIA OE ESTADO DE TRA~SPORTES
Sl'TRAP. 

b) CONTRATADA 
SICOL- SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. 

PREÀMBULOc DOS FUNDAMENTOS LEGAIS Consbtuoçllo 
Federal de 1998. Consl~ulçlo do Estado do Amapa de 1991, 
leis 4 320164. 8.666193 e suas alleraç6es posteriores, UataçAo 
na modalidade de Tomada de Preços n• 01712005-
CPUSETRAP. Processo n • 6 000062612005-SETR.&i' 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Serviços de 
Conservaçlo Preventiva e Rotineira da Rodovia AP-280- lago 
Novo, (40Krn de extensão) e Terra Fume, (12Km. de 
e>dendo), no Municipio de Tartarugalzonho. no Estado do 
Amapt 

CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR, EMPENHO E DOTAÇÃO; 
O Valor Global do p<esenle conlrato ' de RS 794.367.99 
(setecenlos e novenla e quatro moi. lrezentos e sessenta e sete 
ruis e noventa e nove centavos) que correrto l conta do 
Programa· 26.782 0162 - ManutençAo do Sistema de 
TraotSpOrte do Amapa. AçAo· 2~1 - ManuteoçJo e 
Conservaç4o das Rodovias Esladuaos, Elemento de Despesa: 
4480.61 -Obras e lnstalaçOes. Fontes: 021 (Conl!ibulçOes de 
lntervençio no Domlnio Econ6mico-CIDE) conforme nota de 
Empenho lnldal n• 2005NE02583 de t511V2005 a qual fica 
fazendo parte integrante deste conlrato 

CLAUSULA SEXTA - DA VIG~NCIA: O prazo de vigênoa do 
conlralo senl de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 
partir da emisdo da Ordem de Serviços 

Mocapi-Al' I li 1 I~ 1200S. 

EXTRATO DO 5' TIR~IO ADmyQ 
AQ CO!'iTRATQ N. • OSJ(lOOl. 

OI- INSTRll~tE:"'<TO PJU'\CIPAL: 

EX !'RATO DOS' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N ' 
05312003 SETRAP 

Ol- PARTE DO NSl'RU!IIE'ITO PR"CIPAt.: 
a) CONTRATANTC 

SECRE:Ti~RIA DE ESTADO DE TRMiSPORTES -
SETRAr. 

b) CONTRATADA 
COOPERATIVA DE VE(CliLOS LE\'F.S E PISADOS 
DO ESI ADO DO AMAPÁ • COOTRA.\ 1 

t) OBJETO 00 TER\10 ADITIVO 
Fi<>. l"'""'godo o pnzo flOI mais 90 (no-.111.1) dias, 
ficlftdo u:u no ... o ctnnu-.o ptO&r.uT~ado .,-. o dia 
17101/lOK, c ACRESCIDO no tliusula quorta o valor 
de lU 7o«.I65,0J (!Ciec:tniOI e quarenta e qustr~ mil. 
cento c ussenta e cinco reaiS c lrh centotvos). pass;ndo ao 
valor tut.11 de lU 5.lll.17J,QJ (cinco milhlles. trezentos e 
tr•n•• e doos mil, cento c setenta • ruos c tres ccniJihlS). 

Ol - DATA DE.\SSL'I.-\TURA DA AVf.'IÇA PRINCIPAl: 
OS de Dtumbro dt lOOJ. 
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~ 1 _'_IJ. ::_rxH• 

~~ 
Sccrct6rio • SETRAP 

F,XTRAIO 0 0 r TFJill_o...A!!Iffi::Q 
AO COl\'TRATO !'i. ' 052/200:!, 

01- II"STRUMENTO PRINCIPAL: 

eXTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AO COl'.'TRATO 1'.' 
05912002- SCTRAI'. 

02 - PARTE DO li'ôSTllU~IENTO PIUNCII'AL: 
o) CONTHI\TI\NTC 

SECRETARL\ DE ESTADO DE TRA:-ISPORTES 
Sf.TilAP. 

b) CONTRATADA 
ECAP ENGENI L\RL\ LTDA. 

<) OOJETO 00 TERMO ADITIVO 
Fico ACRESCIDO ao controlo em qucs~ o valor de RS 
138.622,80 (cento c trinL1 I! oi1o míl, sciscc:ntus e vin te c: 
dnis reais c oilcnf3 centavos) p;~s.s:mdo o .,·ator 3tu:~l do 
contrato p.1ra RS 693.114,00 (sci~ccuros c noventa c tti.s 
mil ccn10 c quaton.c: reais) 

OJ - DATA DE ASSINATUI\A DA AVE~ÇA PRI:-ICII'AL: 
JO de outubro de 200~. 

~--'~ ~ ~:_oos A 

~ 
Sccret!.rio • SETIW' 

J::XTBA TQ..!l.O l' TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N' 00212005-
~. 

OI - INSTRUMEI\10 PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 2' TERMO ADITIVO AO CO>lV~I'IO N' 
0021200S-GENI'MU 

02- PARTES DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONCEDENTE 

GOVERNO DO ESTADO DO M L\PÁ. 
INTERVENJi.l'iCIA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 11{ANSI'ORTES 

b) CONVENENTE 
PREFEITURA Mtr.'IICIPAL DE LARANJAL DO J ARI 

<) OBJETO 00 TERMO ADITIVO: 
Fka Acrescido ao \'llor do convtnlo RS 54.816.0<1 
{OnqOea ll t qut lr o mil, oitDCcnto.J c dc:zuscil ruis). 
ficttndo o n lor arual tm RS 274.816,00 (DuzcDros ~ .st lt t,tJ 
c quatro cull, oltoccnco.s e dt-usse.lt ru is). 

OJ - DATA DE ASSINATURA DA AVEI'iÇA PRINCIPAL: 
08 d< A~ os to d< 2005. 

~AP.2 J. I ..J.l1200s. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORR~NCIA PÚBLICA n• 00612005·CPU SETRAP 

A Secretaria de Es tado do Transportes, através de s ua 
Comiss~o Ponnanonto de Llcltaçao, torna público a os 
interessados que promoverá licitação na modalidade 
Concorrência Pública, tipo Menor Preço, tendo como 
objoto a Scleç3o do Empresa para Pre s tação de Serviços 
de Segur.1nça o Vl gil~ncla Armada e Desarmada. 

Os tnlercssados em adquirir o Edital e/ou obter matares 
tnformaçO<!s relalivas à ltcrla çao objeto desla pub6cação. 
devorao dirigir-se à sede da SETRAP, na sala da Comissao 
Permanente de Ucilaçao, sito à Rodovia BR-210, km O- Sao 
t.azaro. Macapâ-AP de Segunda ll Sexta-feira. das 08:00h às 
12.00h 

O referido certame sera re alizado no dia 27/ 01 I 06, às 
09:00hs, na sala de reuniOes da SETRAP. 

Meio-Ambiente 
Edvaldo de Azevedo Souza 

I'O RTAR I A 
( I') N.• 1 ~ 0/0~~~HI.VAI' 

O Slo:l' I\ETÁR10 n E ESTADO UO MEIO 
A\fnt1-: f\TE. nomc."''o velnT>a;f'C.tn n•0011 de OI dc:J~tnc:irorle 20.01 

e nó uro du atribni~"1 que lhe do eonferid.u pelo ln..:i~u_ X, do .A.ftacn 
.1 R, do Dcc:rdo n." ~J04, de 07 d: novanhro de 1.997. 

Com:ichr-.mJw o teor rln Memo n• 09~ttl~· 

Olil".."CR.·VSEMA. de 16 <k "-'cm.lw d:=. ':'nns, e o ProjcleliAç5u n• 
2339 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Al1. I' • AuturitN fi doilnc .. 1.mn~tn doi str.•ldon:, 
UA~1 PINHO D.A s n .V.\ , Auxdi:tr Tá.-nic.o tk Ocf.:sõ\ Amhicnt~ e 
RAIMUXVO PORTAL llODRIC:liF.S, Aftnt< de Tr."'J'<>t1• 
;\britimo e Fluvial. de: ;\lat~p:à 1110 L>Utritu du Railiqne·, rm paii'X'h de 
2fi .ll? 11 Jn. to.os. com objetivo de ~11tt.~~ l'l li-.· i,t.:-d~ rercn:n1c< I)() 

ntMtjn cY. qucldnios, d;\•ido ao pcriotb do: tbuvt~!o d-u tarl.t:U"U!P·'· 
IO'ctitW. 110 ~ojcto Q·AMA (rrotcç~o c ~bncjo m T;u1.1aU~~ dl'l 
Atnfll.õn.iA) 

C:AnJNETll DO SECRtT.\JUO DE l:SL\UO 1>0 MF. TO 
AMBIEXTF .. cnt hfnC<tpi·AP .. 

PO R TAR I A 
( P ) N.' l41/tlS.SEM.VAr 

O SF.CRETÁRJO DI: ESTADO UO m:JO 
#\ 1\IOIF.~Tf ... nomu&> pdo De..-mo n•oon de OI d::J.tm::it-u do: :!OOl 
c nu 11110 d.•u •trihuiçk.oc t[UC lhe sln cnnfcrid.u pelo lncno X. Ju Artigu 
l1J Ju De\:.mo n * S lt\J. de: fY1 de nnvernhro c:k I 997. 

Cuu,idf'rlluu.ln o lct.r rtn. Men~n 1f" U22."C':R,\!S~ .. \fA. 
ti: 27 09.(lS. 1.:11 Prujo:lw!Aç~ n"2~J'J. 

RF.S01.V F. : 

1\rt. 1• • ,\utoril:.r o dcsloc:uncnto d~ •er..-idorc.s, 
UUi:CTO U MA Tlf. OUVEIRA, r..,&naclo< dn CRA c 1\'ETE 
DA SI LVA ~IOilAI S, Ch<fe •'• LlSA't'lliA. c .tOSE Ff.llllF.lR.\ 
UA RDOSA, .•\gente de f)cfcs:. Amhic:nL·ll. d; M:u-:t p~ :w th,lrito do 
lJ:.~i!;lt ur, no 1M."riodn etc 114 • I I.IO.OS. cnn1 nhjctivn de .:aoomj»nh:~rt:Ot 
.,. ~CftUllotuiorc.oc nn!.l l nl~11uu de cbNwt~çrao do Pl.:ano do l\b n:JO. 

C:Anll'tTE DO S~CRET,\ruO tli:: l:S'I'.~U ll no )tf:TO 
.\1\J DIE!'\TE, em ~1~:::.'\p:\·Ar. 2Q d1.: A c 

S:xrd~riu 

t•ORT.\RI,\ 
( 1' ) N.• t -'2105.Sf .. \f.VAP 

O SECI\ET,\ruo llE rsr,wo DO MEIO 
.\hfTHt:'IIIE, rwmc.:uJo pelo Oc:çrdn n"' 04l l111c Ol &.:j;mc!ro de lOOJ 
c nl\ u..n d'\oc lllnWi\·l-..." 1{\ll,;. lhe do ernf:ncl"'\ p: lo ln-·uu X. do Artigo 
~ R. do Decrc:tnu.'"HV4. W07 de nO\' tmbrod: 1.1J'J7. 

Cun.sidt r-utllln teor llos l\l:mn u·' 
I)';!:':<~OJAISI!l\IA. de I S.09 ns. ~ o Prujl.'tostAçÕC'$ nol2)Jil. 

ll ESO L V f. : 

J\ r1. t • • Humol1>~:1r o dcslucam:nto 1\v.' ~l."rvidon::s, 
1'.\IJI .O Sf.IIGIO SA~II'A IO J.lGUEillA. Ch<f< tb 0 01,\, 
NE.LSI,~\NA DlJART'F. T EIXElR .. \, Auxili:ar Opeu.: ionn l d:: Scrvi~jL» 
D1vmor;. e CO(';*\R MACJ.:.L OE AL~ tEIDA. Agente de SC'I'viço tio: 
Limpe7!1, d: M~eftp-4 ao municip10 d; Stn-a dn Naviu. nu periodo de 
26,09 n O.S . IO.OS, omk: i.mpl.ontornm Bihlioh . .:.;:~ Ambicnl.:l l, 
admtn ioch llfMI 1:11rw Jo .;:ap.,ciu~Jo pam J«\'itl tt"u;: tp.IC irlo tom:~ r C'4'lnl3 

d.l rciCrida Oihhotc.:õ\ 

p(J 11 '1' .\ lll.\ 
( p ) N." 14l i0S -SE~ IAI.\ I' 

O SI::t' ttt.:TÁ!UO ll r. E'TAI)U DO ~n:ro 
A.\lnt f:NT(,. rl<'fU\::\du f'Çlo Decreto n• Otl11 de UI ~e j3n:iro de. 20IH 
c no u~o rl.u AtribuiçUc:~ lJUc lhe S~h cr..rcridx~ pdo Inciso X, do !\rti~o 
38. 00 Occrd n 11 1' 5)0 1. ,lc67 de n.ova ubru , lc 1.997. 

Colulllt r ii1Uin o t ~C\( do ~ fc.mo nr t)llt!U! 
OOEt):CKA dc07 de or.~tn cte :ou~. \ol o r"rojcto-' ,\ç3o n"'!l~ 'J 

R F.S fi L I' E 

,\rr. 1 .. • Hon,olor.,,. o rla.lo.:<~rue:oolu .lo .. r.::,... idor 

MANIIEL TIAGO DA SIL\',1., Ttcni<o dlt DVI::O. d: Mn<-Ap:i An 

munit.:ípio de: T ar1nur:alduhn 1 no paíodo de 09 a I ".!.08.0S, uoclc ft'Z 
p:.r\~o~ cb apcd~:io 110 ntnmo d." Reaçf'Y;a Rinl~ic• LA!;o du lltr""ulu. 
pant tãtcr R\ mcdi~ik' com Oü PS de r-.·fô\C:L\p.'l o TAI1nn~g•b-inhu c de 
To~~ ~N~:.Itinho D Fnt do At•g11 ~u. 

Art. r · l»sc Ciên:io. Cumrr,. ·•c c PuhlilfUl.:-1t. 

C.~ lll ~t;TI: DO SECRETÁRIO DE l::STADO DO MEIO 

"'""~·-·-·,W,~>,N> . 

~~~sou~ 
Sucrct.1rio 
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I'ORTA III A 
( I')!'." 146/0S.SE~IA/AP 

O SECRET,\R!O DE ESTAIIO Dll MJ::IO 
A.M1lJ F.NTJO:, rwntt.Ado pclu Decreto n• 00 17 de OI dcjM.C:Lro &.: 2003 
c no u•n clu l'trihuiçõel que lhe do çoa(crWf.u: l'~eln IncUo X, du Al1i!,"O 
1K. do Oc..:u.1u n.• nu4, de 01 d: novemhrn de 1.!';97. 

Can~lderaudn o teor ,lu .\-k rnu n' 03.3iOS·COE\f.\ 
dt 19d:~tembro dc200S, co l'rojdo/Aç.-.un" . 

ll i: S O L \' E 

Art. t• · liomolognr n dulncrunt:nto do 't:1"'-'itk1r 
hWICO ANTONIO DE t.T MA NliN~. Cun<Oiboiro Suplente do 
COEM.'\. dt ~h•ur:i 3M muni.:ipi~s d~ C :.t.Jçot tlf' c Ft rrc lrn Gomrt: , 
no pct lodo de 26 .10 n 111 ! LOS, onde alo))mp~hou o equipe t~cniCI!o do 
fN\.RA, um 4 (tpHitro) ,.m:ntamcnt01 pre,•isto D serem c rio d~ qu e li~O: 
Trene e Felipe, f'nn:irinh<t, S:mlo Antonio d.1 Pcdrci r.a e Mnn le !'i~~~ti. 

Are .l • · 0~-sc Ciincia, Cumrr~-lc c; l"ubiicpl..:·~c. 

Tlfl MEIO 

P O RT A R I ·\ 
( P) 1'.' 147/05-SF.M,V,-\1' 

O SECilETÁRIO ll~ l:SfADO 110 MUO 
\l'o t lJil::N"J E. r\\Jm(..ldo pdn Oec:rcto n• 0017 d.; OI de j3ncir~ de 20n.l 

c 1to u-o ,t,! <tlnhuiçüc' (jUC lhe ~A('I oo11fc:ti'~'1 pelo Inciso X, do /vticn 
1M. l"' Dc:reto n.' S30.t. de: n1 d: t~nvtmbru de.: 1.991. 

C.ntiAidtr<At lclu u t~ dos :-.1:cmo na n31:l>SN<:L>1A, 
'~ '26.09.0S. c o 'Projc:tnociA.yõ.~ n• 2)43. 

ll~S O LV E : 

:\rt. I " · llomoiOt3r o ckal~mtntu do scr'\oidor. 
l'EOkU GOMES DA COSTA, r\gcnl.: dt: Tci«--muni;.,ç&ll e 
Eh:tricidnde. de M:u·:a r á ;m município de Pnrrn Cr:m d•, nu JX,Tio.to 
de J0.09 :~ 02.1 11.ns. nndc 1).1t1Í~:ipuu do "F'c~tival do Al.J,t~xi .. , com 
monl~gcm de U"mlcr .: r.:~ i h~ko de C1nc J\n1hia1 l11J íhlfMh: o ..:\1\:nto. 
HnmolnC"' t.o.mbcm o dc.sloc:ammto do scrvidtrr JO~'E. lU LtA .. \-lAJl DE 
ARAUJ O c.;O~Ç.\.l\'Jo:S. ~fotnri11th, ' JUC cumluúu o .... cículo d-: 
l fllll'l"''fh: 

CA DI NETF. no SECRI!l'.-\JUO DE ESTAnO no MEIO 
A.l\ t D1F.N1"F .. au MAc.p.ot·A.!J. 17 d: outa rode. 2 .. 00S. 

I' O t!TAil l A 
( P) N.' l481tl5-SEM,VJ\J' 

O SF.CRET,\ruO DF. F.'IT .\0 0 110 MEIO 
.\M DJENTL. nomt ldo pelo Oe:çreto n" OIH? de OI dcj:mcirn de 2tltlJ 
c no us.o d.1s :uribuiçõcs que lhe silo c:onfc:rid.'\\ ptlo lnc:i, o X, do Artiso 
31, do DCIO:n:to n. • $30~, do 01 rie nnvcmhrn dt 1.997. 

C:nu,l!lt-r~mdo o t.c::or d.Js Mcmu n• 029lDS.-vCDJA. 
de 2(, UI) .U.S. e n Pr~jct~:\ÇOC\ n"' 2 .. \.10. 

IlE S O L V!:: 

Ar1 . , .. . HcmolO!.V o daloc;unc:nto dos 1ervidorcs, 
ltf:-IATO LUIS DA SIL\'A DRASfl.lt l'iSF., Ttcnicn em A»ulll<» 
Fchu:actm,.,._ Vt\rtRO C.O;\tE .• "i DA COS I"A. Agente de 
·r ~h.~.:~.-munic.u;iicl ~: Ell1ric.:id3dc.. d! ) J3c:tp{l2o mun.ic ipio de Sur2 
do Navio, no pc:riodo de 04 a IO.IO.O.S, onde. p-omO\"Cr:un ofici112 d: 
Saúde Ambient:ll, E.duc:~ç.ao Ambicnt:~l c CampMh:~ Educ:ativ.s com 
4.:\ibiç:.O d; fi1mn ~ tcmitit:. d: Re1icbos Sólidos, otnavés do Cir1c 
1\MbicntnJ. llomolor:~ r também o dukK.amento dn s.::rvidnr .TOSE 
IUUA~I,\Il DE AllAl'J O GONÇALVES, ~lo!OrUU. qoe conduziu o 
·.~lt\llo de tntnocpoete. 

Ar1.r ·Oê-se Ciên.ci:\o Cumpra.·sc e Puhliquc:-st. 

GADINETt DO SECRETÁRIO or. •:<;TADO DO \11:10 
AJ\fD IEI'TE. an ~bc>p.I·Al' .. 17 de tuhrode2.00S. 

POR T AR I A 
( P ) N."l 4?m~,~!:~I.VAI' 

O S t:.e.: ltt:T .\.x.IU U t: t!::tlADO DO Mt:IO 

,\.\I IJI I!N 't'J::, nunt<•tlo p<lu o..~r<lo n' UO I7 de OI ck jan:~o de 200J 
c nu u.o d.t~~o 111tribuilj&,: qvç lho 'lio cmfc:ritbs pelo Inei' o X. do .o\tti2o 
.l ~. W 1)1,:Çn.1o n.• SJ04, de U7 de novc:mbro de 1.997. 

CoMiderando o t«~r dot ~lemo n• niiiDmcfp-'CRA, 
dcO).IO.OS, col'rojctoo/,\ç&a n'2346c2J4S. 

RT. S O LV E : 

Art. t• • J\utnriz.nr " d eclOCIWl('Jllfl ctn. ~~ocf\·idnrcs, 

.'\Lt'INOO J OSK RIDf.ll\0 SILVA. Chefe <Lo DMCFPICRA. A. 'iA 
LUCIA DE CAMPOS FERREIRA.. Chefe elo Oi\'Õs~o de Anoliscs 
Químie..,._ MARIO Sf.RC:IO TlOS SANTOS RlllEIRO, Chefe dlt 
ORL.IC'CF c HAMILTO~ SIMOES DE SOUZA JU~ IOI!, 
En~~:onhc:iro FlurQ:hl l. ,te M~u.w.t pl4 IUJ munil.:iDiu d: \'it úr i:A rto J nri, no 



Macapá, 27.12.2005 

perfndo de 07 a 12.11.05, com ohjetivn de re:tli7Grtm vi.1t.oriu tklnicat 
nos ón:., doo Cll1fll'<md.mtnlm CADAM SIA e JARI Cclulooc 
com[>"<CndcnM 1) CAD . ..,..I _,_ de cx ... çio e de prt· 
bcncficlamcnlo do min~o do Ç~Uhm. ii} J/\RI: piMho de cuçolyptas tp; 
Jli'I'C<UOS de ~ç!o de odulooc. •ist<ma de -'tOk doo tflucnl<• 
Hquido• c a~• 1\utarizar t.aJubàu o dcs1ooamca.to do .crvidor 
CLOVIS SA.'"TOS DA COSTA. Motor,.IA, I(Ue oonduzirA o vdct~o 
t.lc t.Nin~J.)Mo. 

GADlNETit DO Sr.C'IUTÁ.RIO DE ESTADO DO MEIO 
AMDIENTI!. em Mooop.i·,\1' .• 17 de nut de Z.OOS 

PORTA RI~ 
(P) N.' I~ID~·SitMA/Al' 

O SltCRF.TÁJUO DE tsi'ADO DO METO 
A.\UIIKNTt, oomeado pelo Ocuet.> n• 01117 de Oi de Janeiro de 2003 
c: no uw du atnbuiçOet que lhe 'lln eoaferiW. pt.:Au lnciso X. do lvt1gn 
3V, w L>coreto a.' B04, de 07 dc "'"'"'bru do 1.997 

C:cm.•ld .. reltde o 1..u-Jos ~ctllon•out71DS.~t('DIA. 
de 09.09.0$, c o ProjctcwiAç&• n' 2-497 

K~SOL\ t: 

Art. t• • HomologM o dciiOCAnlentn dA aO'\·Jdún,, 
l\'El'1 D,\ SILVA MOIWS, Chefe da D.'>AICDIA, de Man.,O ooo 
munJOfpu• de I'*"'-' do Plrlriln • T~oblnho, no p<riodo de 
J6 1 19.09.05, onde pattiGtfWJU de rcu.rúio "" comunidAde de. Jp[(una 
Orando. paro cri.çln de •rn• COCJpCOiti'tl~ do& RihcirinhM, c: "" 
comuntd;adc de Arxwcm~ dA n:untiu tk: 1mplantoçln dn Projdo •• 
Ascntca Atuhiettüi~ (ÃuQun,tana& .. 

GABINETt: ~l.WO DO MElO 

PORTAR! A 
(I').'".' 151105-SF.MAIAl' 

O SECRI.T ÁJUO nt: F..'I'AIIO DO :\lEIO 
AMWEI'ITE. """'eodo pelo Ocadtl n' 0017 do: UI cJ..1•ncwo de 2003 
ç fto nw du •lnb..lÇÕC.! cpJC. lhe .an emferic.1.1a pdu lnt;J~ X:, do Arugo 
l~,d.•l~n.'S304. de07deR<>Vmth<ndel'l'J7 

CoRJkferancht n toor do M~.-"mo n• 016tDI::\.:CDllt.. 
de 06,Ct9.05, c o ProJclr.IAçl\u n"237Q, 

Rt:SOL\'It: 

~"rt. 1• - Jlum.ologat o cb:Jocamec'ltn de. ac:n'i~\un:t, 
ANA MAIUA ('ORRL\ OA"RROSA. Pro(....,.. (l.;,.n,..., do ORJI), 
111A.'"0EL RltiNAl.OO COSTA Ff.RRKIKA, Au<ilutt OpcraOinllll 
~ Scrviç,na Divcn011, l.k Manp4 001 mun10tp1r. de f'ulh'' tio 
,\r'IIICt.Do~rf c T~trCIU'\Icablnho, no periodo de I' • 2<( 09 OS, unJc. 
rc:ahzWtm ab\'iJKh:.s de cducoç4o, Jlll6de an•htt:t~tal. c divulgA~ ds 
Pnrt.at\A tU ~ -'0' <fUC' RgubmC"'''t~t a~ t\A 1cc,llo Ju hi.L'tV ç mull.o 
Arapan. l.OCDU Lunbàn minittmnm curso de c~ilau;io pan 
r~.~çPiodc Atcnlct. Amb~enl:.iJ C"omunitâr.cM "" rc,;ti..,W Apon.:ma 

Art.l•- nc: .. e ('iinc1a, C'umpn·~~t.:"' Publi<f!c .. c-

camNF.TK DO SI:C~r.\.RIO DE ESTADO DO Ml'.IO 
A~fBIF.NTF,rn•M~·AI', i9deiJOito dc2.00S. 

PORTARIA 
( P) K'15l/05·SEMAIAI' 

O SECRI.TÁIUO DE t.l>'TADO DO ~lf.TO 
A.'\JBU:I\ n: .• nomeado pelo Decreto n• 0011 d\.1 Ul "-' JIIIIU'n de 1003 
~no uao ~tu atnhu&çlloi que lhe •Ao çon(erul.s pdu lnc~to X, do ... rt,so 
38. do Ow"u n 130-1, dc M de nnvcmhro de I 997 

C•mkJnt~tMio o tenr do Memo n" 0861DEA•t'lHA, 
de 06.V9 OS, c o Pro;tc;L~· "'tÔ!e\ n~ 2 ~.p 

RESOLVI,, 

.Art. t• . I Tontol1~r o rlotlroeamcnto do •CtV&dtT, 
JOSÉ t"I!KKEIRA JIAR.BOAA, ''!""te de [)d",.. Amb.CIItal, do 
Mae1lp6 :t01 murúeípio. tk: Jt~bal de Firlrlm c Twtaruc.altillho, 00 
p<t!ndo de 16 a 24.09.0S. onll.o ..,.,.,ponl_ o Merda no ch SO.iA ato 
AI Cotnunut.des do Pedrt.r1 ~.: (.' .-mu do \ta~. c:omo u.mbem 
manlatmu cano ck t:opacal.lc;W P'" {una~lo de Atente~; :-\mbtcntll.l 
c.:ornundrto. n• rcgtAo doApon:ma 

G.\IJI!\LTE 00 ~.CRf.TARIO DE F.S"I"ADII no '1MO 
AMBIE.N'rL.emM.:D.p6·AP 19deou o~1HCI~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
( P) N.'l !".l/05 SEMAIAP 

O SECRETARIO DE ESTADO DO ~fEIO 
.\JIIBIENTI!. nomc•do pdo l>e<rdon'0017 do OI deJill<lrOde 200J 
c OU UM) <Ju alribut~ "Ur,; lhe aJO coq(erj~ pe-JO }OCSCO X. do AnÍIO 

JK, ~.lu UC\:mu n "S3114, de 07 de no"cznhro de 1.997. 

C•osldcnndo o teor do Mcml" rt" 08~DP.4.·'rT>JA, 

do Oó.tl9 M. e o l'rOJ'* ·\~6cs n'23H 

RESOLVE: 

Art. a• • Homolog"' o lblucamc.nlo !.k.II•~'1'VIdorua, 
JOSt PANTOJA FUU!EIIIA. Chefe dA OL'isAo de E.ducaçlo 
Ambll;ntal, MA.IUJ::IDE FJ.:RREIRA AllfANAJAS. F.duead<n Scloin 
,\mbtc.ntal. de M ... pA ao MUnicfpio de Tan:.nt('~Wubo, no pcri()(i) 
de li 1 2111.09.0,, onde nuNJtraMm C::UI"\n 'k ~ilt~ p.va fm:Daçlo 
de Atenta. ,\n1hicntaio. C"cwnuad4n<l' ""' n:;ilo du Apnma.•l•aAnda 
\lod:lo(Tunnall). 

Art.t• • OHe Ciinci., Cum~ u l\1h1Kfo11.:1C 

,;•, :INF\Tf, DO '<E<"R.ETARI.O Ut. lS"IADO DO MEIO 
~MhlF.NTF, em MOCIIJ'II·Al', 19•I•OUIU dcl OOS. 

'. 

PORTARIA 
( P) N • I ~JIO~.SKMAIAP 

O Sl'rRITÀRIO DE ~AliO DO MEIO 
AMDIENTF, nomeado pelo fl«r<tn n• 01117 de OI do J..,."" 11< 2003 
c no uso d.u atnbtltc;6cs qUe lle sln C<WJfcnM• peJo lm.-u.u X. du Artlfu 
31 • .lo Ocerdo n.' SJ04, de07 de om·cmbrodc I Q97 

c .. ,ddtnuNie o teor do Mc:mo n• 086/0E.A/COJ,\ 
J.: 06.09.0S, c o l'rojttos/Açõw a• 2.379. 

RESOI. Vf,: 

.\M. 1• • Hrcnologu o ~lu.:arncnlo W -=n-1d.A', 

t•.u:;os·nNO DE SOUZA MO'ITEIRO. ~S"'" de flcf"a 
, •/,. ,/...flhtl de \1D~api I<' mun~lpln de Cutl"• tio AnlcUM.ri, nu 

pe.iodo de I.S a 1909 0,, Mdc rca1izau M,i,;,Ldc.: de cchu::.çi\l,u6ô.,; c 
f•c-aliu;lo Gr~hicntal. M Un dn B~t~im e mcdw Arqu.n.. 

CAlli:\"ETE DO ~.C"RETA.IUO DE ESTADO DO METO 
AlllDIENTE,emMKajli·AV, 19dc •brolk2.00S 

' I I 

PORTARI.I 
( P) N • l5MI5·SEMAIAI' 

O <ECRETARIO DE l!STAOO no M.!IO 
MtDiENTE. oomcodopdo Dccn.úJ n• 0017 de OI doj>OCtmdc100l 
c .::Ó u.o du atnbu;ç&. fjUO Dtc •:iu eonfcridN pelo Jnot.~o X, M Arttf!u 
3S:"Mue.:r«on'S10~ do07de""'tmbrode 1.997 

Cutuid•ratwlt o (Q)r lL' ~h:mo n• I lt/{1,!. 
fY.'FRN·"<."ll: dcO~doJUiho d<znns, eoPru)'lu'A;ion'23U 

"RFSOL\• [: 

Art. 1• - Hornuw,.,. o detloc.amcnto dot ,ervtdM:t. 
JOSI' "RIC'4RDO E SI L\'·' VAZ. Ch<fc da OCFk.\1, JACEUNl 
nF. <\R.\ IIJO SOUZA, Ano lu .. Qui"''""' 7AlZIMO OUVEI.RA DA 
SlL\'.\, Afcntc ci:: DcJc:u Atul•lcnl»l ç UAVJ rtNilO DA SrtVJ\. 
Aaf\di<~.r Ttcructt &: Dcftw~ Aalhk."ntal. de Mae:tl" an MUlnlCtp~ tk. 
A~p.a. nn pe:riodo de 07 • 11 .07.0,, onde ~~t aohul•liiu do 
Oficio n" ?11lji.PJA. '-'- I'Nruotona de Jut.ti;a dn Anu1pi pcdand~J 
uupc;Jo no ntctadnurn pablk:o .Jo Muntcip.o do Aln-.\1\, pMmO\\.:r~tm 
ay6:1 do fi~.QD.Ii,..aç:ijn atll'll re~~IU:ou;ão de barR1ms na.~ loc-111lidad~ 11~: 

Apcrc:m>' (comuned.~ S'u 8-r.odito). J1omolocar tambê:m o 
detlocam"'tn dn .avi.Jor, .\GOsnNBO D4 SI L\.\ PUREZA. 
Mol.nru.\11, que~. o 'ci~lo de tt.nip(W't~: 

GAUII'IETE DO SF.C'RF.TÁRJO lll: t:STADO DO MP IO 
\MIII~~TE.om~l=r'··\P 19deontu d• 200S. 

POR T ,\RI A 
( P) !'.' 156/0S·St:.\IAIAJ' 

O Sr.C'JU:TÀRIO llt; ~S'IADO DO MEIO 
.\MBIEI'ITE, nomc:odo pelo l>«:rcta n' 0011 dc OI <Jojon<ir~ de 20U~ 
e nn u 1tt dAl at.rb.liy&s que lhe tio 
coufcrid.u pc\n 1ncUo X, do -o\ruto 31. do Dcl.;n:tu n" S 304, !.L U1 de 
no\'"cml.-n de 1.997 

Contidtrllldn n teor Jo Mcmn n• l34•0S~ST DAA. 
U..: 23 ck uulubro de 2001, • c-. Pmldt\.',\çln n'" 2.l.n 

RBSOLVL . 

.An. J • • tlomolopr o dalocamcnto do 'ctvidor 
.IO~t. MARIA DE AL\IEIDA SANTA DRIGIUA. ~ente de 
ALM~Io \i•numa c Ftuü1l de M•taP* ao muntclpto de ltl\ubal do 
P'"llll'"irina. n" pa-lQd.c. de 22 • 2.5.09 OS. twtdo canduz;u VO..ldeU'I que 
"""'"'"'.., tó<rucoc do '\Ui A. alo alrcahdadc de lpilrou Mnoda. 
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rORTARIA 
( r )I'!.• IS7105~~EM.VA1' 

O SlCRF.TÁRIO DE ~ADO DO MElO 
MIUIE~t, nomeado pelo Oocrctn a• 0017 de OI ~'!"""'"'do 2003 
ç no UIO das •tributç.&es quo lhe alo cmfcndlt 1~1u UM.:i•o X. du AtltiO 
3", do L>ocn:to n.' S304. do 07 de nov01nhto elo 1 997 

Conskh.rando ttcr do Mc.cno n• 
027li\IS'SI'RNJ1'1'C7JSEMA de 2.S de oa .. bro de 200S. e o 
l'roJdU' Aç;io n• 23 71 

.-\rt. I'· Amurizv o cbloculento do servidor, Ltn7. 
MIGUEL SILVA DE <.:AKVALUO. CO«d<nadcr SPRN.1'Pf;7. d, 
MoNpw • "''"'de d..llr.uila·DF, ao pcnodo de ll.ltla 11 11 OS,..,.. 
oh1CC:1YO de trahtr t.k: IIUUnlm: rel~ionodCM: ao POAT c&ad.l~t~l, oomu 
fM<.Uçl• de ...... dua •un' ênioa 2000"'-QOI G2, 20n~ .. 1~1JIIIliF.MA o 
2fl04ov0011 i lti(I02111!I'AiEAP. ban "'"'" oc:nmpanlulr a. pruccttllf 

relaU\'nc ArM con"in''* :t c.enm c:debnubt OM' n Muü,t6no do McuJ 
Arnhtcntc. clhJcU'W'ando a conchnlo do Projeto do C".utin Ambicnl•f 
lnt.qva.io 

CADINETE DO Sl1.C•RII,TÀRJU DK ESTADO DO ~fETO 
AMDIENTE.crnMooapA·AP. 27do:oo do200l 

PORTARIA 
( P) N.'!Sl/OHiE!IfAIAP 

O SECRETÁIUO DE ESTADO DO ~lEIO 
M101ENTE. no u•u d .. t~l.nbuLç&a ""c: lhe alo confaidat pelo Jnci.to 
X, dn An•go :11. do!Mnlon' S304 de07 de no'cmbtode 1.997. 

Cenddtraado o tettJ do Mctt)O a' OIU.ttS· 
OA.VSilMA. de 2S de""'"""' de 200S, 

RE~OI.VE: 

Art. 1• • CCiu:cdc:r Qn ~.tt\1~ ~.maacncloll 
.dWlWnaUo aa .aurac ,lu .,-qv,dor AfONSO ctLS0 OI. ALMDDA 
SA..~ANA, Rcspca.U" cJ pelo Grupo de: ,\4vicbdc:a de~ Gcni11. 
DA.o\ISEMA. ncu \ctwu:. da lc1 o• 062-Lill rcgu1~~~nllcnt•ndn n Decreto 
n• )547/01. no \'alnr de R.S 4.000,00 (Quatro tbUI rnll), ~ndu 
viahih7:ar o CU\tcin de pc:cp~•· dc&:paas do cani.rcr cmCf};cncill tb\111 
Secretaria. 

.\ri. l' 0 odi ... UmCIIIO oonoedido ..,_~r6 JCr 

aplu:•<l> no (n<O lllo.'<IIIIU do 40 (<f"IIQta ) di.u. O -tar da doto de 
~mc:nlu 

Are. 3' • A referida dc:.pa:111 00~ ser cq,p:nh.ad. n• 
Fonte de Recursos 001, •cndn nn ProçrND• de Trab.lhu S'TlOOl. R.S 
1.100,10 (4nl• oúl r •it:eC"fntus n-h),. no c:laocnto de cbJIC-Ul 
ll.!IO JtJ. ~lot<nal w ç.......,o, RS 4ot.OO (,...,.,..n,., uab). no 
<im>onto de d<Jp<ú• 33.90.J6. P- Fla•ca c RS ROII,OO (•Iene.,,..,. 
rcak), no e\emcnk) de ~ ~,Q0 .:\9. !'\avtQOt de iau~To, pau01 
jurídico 

Art. 4• • t.».-:C:ibvoaa. CumprHcePublaquc--tc. 

C.\Bl'\ETL ADO DO ~ftJO 
.'\IIIBlti'ITE. em ~i«oop•·Al'. 

PORTARIA 
( P) K.' I !9/(IS,~li:M.VAP 

O SECRETARIO DI. I.Sl"ADO DO MEIO 
AMBJE!otT[.. nn...,.lo pcloD=do n•0011 de Oi dej1t11<11U de2U03 
c no • v. eSQ •trihlli~ que Uac tilo oon.ft:rldu pdu lncitu X. du Mq,~o 
'R~ dnD.crctn n 111 S:t04, de 07lic novcrnl-ro,k 1.997 

Cau•id•,.ndu o llõOI" do M'C!lo n' 102/0S· 
lXJC"CKM!iMA, c\:06 ll; ootalnu dc200S.col'n>jcto/\çlo23l9 

RtSOLVF.: 
Art. I' · Homolos• o detloo.....,to doa 1..vidono 

DAVI PINHO DA SILVA, Auxtliar T<a~ioo do Otf ... Ambu:n!OI. 
CECI !L ll"& SOUZA G.U.fA. P""''"iudor-'JP.P,\, T.lliZ ANTONIO 
COL"rKO JUNIOR. 1\:a~o...J.lr.'IEPA. JOS"& CARDOSO NETO, 
Ao<lh>r Opcnctoaal dt Scr\içoa Di,_.. e RAIMUNDO POKT:\1.. 
"ROORIC:IT.<;. Ascote de TronJpcrt< Maribmo e rtuvW. de ~fa<ap4 
.., Oulrtlo elo U.iliquo, oo pc:nndn de 14 • 27 lO OS, or.io n:alimMI 
lc\· lln~nH~to i.ctioló,.awo ç de a\o1&.:uu" ,.~,~ •ut.td.ar n Pia'"" de 
\bt\l.;jO d'J M.CJc:rY~ }:hni6J:IUI dn I'MAltnhtt 

Art. r -~"te Citnti~ O.mpra...., e PuhiM(uc-te 

GADINtTE DO SF.("RJITÁIUO nr. lt.~.\DO DO MEIO 
AMDTENT[, .. \íooap.I-AP. OI ll<nov odeliiOS . 



Macapá, 27.12.2005 

PORTARI A 
(I') N."l60105~~DIA/AI' 

O SECRETÁRIO DE E.'T;U>O no MF.IO 
AMntf.NT t-:, nom~.:~u pelo D~-rdo n• tlUli de 01 dejnncirn de 2003 
c no u"' cbs 3tribuiçõct que lhe são oot\ÍL"ti<bs pelo In~.;,o X, do Artig.n 
_:\l'l, '~ Oo.:rctn n.f' 5304, dc:07 dç QO\'cmbrudc 1.99'7. 

C~Jn~lthnnllo o tenr do t\femn n"'O 17/SMP:DAA, de 
1ll de outubro d; 200S, ~o Projcto/Aç.\o nl'2H3. 

RESOLVE, 

An. t• - Homulogi4r o d~o,loc:l'mc:nto do ~uvidnr, 

Jo'H.A.'K!SCO CORREA PICANÇO. Chefe do Sdor &: M•l'ri'l c 
Polrimõnio, de M:.c-~p:i :;u município de l..Jr,ranj3.1 do .Jari, no pericdo 
& lll n I·U 0.0$, onde re.lli.lou inv~.nl:ulo lk bcn~ cnlncndos il 
ltispo~iyi\o M r.Mrctenaçlto Regionul Sul. HumologM t;~.mhân o 
cksiOo.::•m'-'ftto \k: J(l..\() nr. OF.lJS MACIEL. Chefe do Setor J~ 
tr:o~nspor11.\'f, tj\11.: i.:ontlu:z.itt o veiculo rle lrnm;IX'lrtr:. 

c;~llll"f:TE DO SECRETÁIUO l>t: t:~"f.illO llO MRIO 
Af\l lliE:'\TF., em l\b;:,'\p~·AP., OI de vtmbro de 2.00~. 

rORTARlA 
(r) N.' 1 61105·SE~1.VAP 

n SF.C:RETÁIUO DE ES!'ADO 1>0 MEIO 
A.\iUI~J~'l'~. numudo peln Dccrc:lo n~ 0017 d : O l de janeiro c;\c 2003 
c no uso dJ~ :1hihuiçõcs que U\-c s~o cnnrc:rid,~ p:ln lnci.so X. do Artigo 
~K. do~ Occrcto n.' 5304, de 07 d~,; nu..-f.%lltnu ~1e \.997. 

Considnando o teor d.1s Mcmo n~ 027.:CR:VSEMA, 
d: 27. 1Cl.OS, c.: o l'ruj"l"'.'Açüet~ u"23·13. 

:\n. 1" • Homologftf o tblnc onu.tliO rios servitlora~. 

(I!I~:CJO LIMA DE OLII'EIRA. CoordM<lor .U C:RA. 
IJ~N~UITO DE ASSIS COF.J.liO, Chofe •h DRWCRA c llt:.'CLE! 
UCllOA DE AN"DRAUl:. Aux-. Ttcnico rlc: dc:fe$-:l Amhi:nt:)l, tlc: 

~1:'1Up.\ AC'I n1unieípio ele CW{UI'IW', nu p~o:riodu rlc 21< 11 29.10.05, nndc: 
p.trticipar;,m lk\ I Eu~onc rn de "Pescodoru do ]\ior11', promovidCI pdu 
Conselho Uc; ,\rticolK'f!to tlo:l Pcscl'lrlnre~~. dn Amop:i, no municipiu ,k; 

Cnl;;ocnc. ' 

.\n.2• • Oé.·sc Ciénci;t, t:umpr.1-sc c Publiquc:.·liC:: . 

GADir-:ETE 
A"'1 llllo":''TE.anM~tpli·Al'., 01 dcnnvc1 

1'01\TARI.\ 
( r ) N.' 1 61/05-SE~LVA.I' 

ADO llO MEIO 

O SF.CRET.\RIO lll\ ESTADO 00 MEIO 
AMBTf:NTB, IIC'IJnC!ldO rxlu DL'\:f(.10 nCI 0017 d: OI dc:-_innc:iro de: "."!00:\ 
c: na um Mil 11.tri lmi~t-c:\ CJil~ lhe ~iio conti:rid-u 11elo lnci..~l) X. du Ar1i}\u 
3lol, lto {)~relu n." Sl04. d_efl 7 de novcmhro de I ,991, 

C.nndt.lcr:uulo o teor du Mcruo n" I 00.11F..'\/COTA. 
lk: I ll . liblS. e(\ Prujclrx,',l\t;~• n" 2J66 ~ 2355. 

RESOLVE: 

An. 1• • Homolos:u- o dejlo::unc:ntn d"'• J.CJ·virlvra, 
JOSÊ l'ANTOJ;\ f'F.RRF.IRA. Chefe .. b Ui~:io ,~; Educ:l;.'lo 
.<\mh10nul, JOSE FEIU\U RA DARDOSA. Agon~< de f>< f,.• 
J\ntbif..-nlal. de ~lllcllp;i i10S munM:itbo' ck Tart a rue-;d ·Linhu C' 

C.alçnc:nC', ntl periocio cic 26 11 30.10.US, onde p:mi<;ip:;~r.I!U de reunião 
com o' Acentc:<C Ambil.1ll:tÜI ComuniL-lrit.f. ru. 1t~lAo do 
Apnrcm,.:Ft~tc:ml:t Modelo e São Ocncdito. b~m enn1n p.:trticipar.lm du I 
F.n.:ootm dCb l'c:sc.M...'C"e-. Amap:.c:n5e' tln Nt11te no nmnicipi ... tl:: 
C:~I'JC)ntt:. 

t;AUINETE ~ lEIO 

A.\tUI ~.~T[.. em Macapi·AP., 11 I dc:.n 

PORTARIA N' 163 r.oot.-GABISEMA 

0 SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pelo Decreto ( E l n• 0017 de 01 de 
janeiro de 2003, do Governo dO Estado do Amapá, e usando 
das atribuições que lhes são conferidas pelo lrciso X, do artigo 
38 do Decreto n• 5304 de 07 de novembro do 1997. e lendo 
.,; vista o Que dispõe os incisos VIII · e IX do art. 11 da 
Consti lulçêo do Estado do Amapá c o artigo 2' da Lcl n' 0318, 
de 23 de dezembro de 1996. 

Considerando as denUncias formulada~ 
pelos moradores das comunidades Jocaizadas na bac.ia 
hidrográftca do Rio P~ativa afioonte do Rio Malapi, sobre a 
prática de peSGa predaló<lo do Plrarucu (Arapaima gigas) e de 
oulr;n csp«ics de pclxe.a na regia o . 

Considerando ser dever do Governo do 
Estado. atralléa da Se<tetaria do Eslado do Meio Amblcrte -
SEMA, em parcc:ria eom as comlJ'1ldadc& do Estado, zelt~r pclil 

(DIÁRIO OFICIAL) 

presetVaçêo e pelo U&O correto dos rcel.f'S.OS naturais 
existent09 no Estado do Amapá. 

RESOLV E: 

Art 1•- P roibir por tempo indeterminado 
3 pe><:a do Pirarucu (Ara~lma glgas) em toda a bacia 
hidrogr~~ca do Rio Plr•llw .nuente do Rio 'Matapl. slluado no 
municlpio de Santana, Estado do Amapá. 

Art. 2' ·Proibir por tempo IndeTerminado a 
pesca C<>morclel e Amadora das demais copécles de peixes 
em loda 3 baci3 hidrográfica do Rio Prativa afluenle do Rio 
Matapi, a~uado no munlclpio de San1ana, Estado do Amapá. 
cem utilização dos scguirtes apetrechos elou métodos: 

a) 1-orol de milha can bate~a ; 

b) espinhei; 
c) osping3rda do mergulho: 
d) armadilha do tipo tapagem can 

runçao de bloqueio como: cacurf, 
curral, cercado ou qua~uer aparelho 
fiXo can essa função, 

c) oxplo&ivoo ou substâncias que, em 
contato com a égua produzam eleitos 
semelhantes, 

f) rodo de espera (mahadeira) can 
malha inferior a :J<:m (30rnm) entre 
angulos oposTos; 

g) zurucá com zagaia; 
h) baleç~o de água; 
i) tatTafa 

Parágrafo 1' - Para os efeitos desta 
Portari3, compõem 3 bacia hidrográfica do Rio Pirariva as 
comunidodes de São Roimundo do Prativo, São Sebastião do 
Pirativa o Ano Pirativa, situacbs nas áreas de abrangência de 
QUO tratam o~ Migos 1' o 2'; 

Parágrafo 20 • Considera-se PesCJJ 
Comerei•/ a que t~ por fltl3idade realizar atos de comércio 
na fonna da lcgisloçào em vigor. 

Parágrafo 3' • Considera-S<> Pose• 
A~dora a que tem por finalidade realizar atos de la2er ou 
desporto, çem ftnalidadc comercial. , 

Art. 3'· PERMITIR a Pesca de 
Subslsténcla. can a 1.Wzaçao de rode de espera 
(malhadeira), com tamanho da malha a partir de 3cm (3Cmm) 
entre àngtios opostos, comprimento m~ximo de 1cm ( dez 
metros) c aHLr.l máxima de 2 m ( dois metros), ~o podendo 
ser superior a um terço de q~lqocr ambiente aquático onde ror 
ostcndida, nem rcar a menos de 100 metroo da 
desembocadura de rios e confluência de rios com lagos e 
igarapés. 

Parágrafo único - A Pesca de 
Subsist(:ncia dos demais espécies ser.\ permitida. 
exclu&lvemente com a U.ifização dos seguintes o petrecho&: 

a) -Unha de mao; 
b) - caniço; 
c) - zagaia; 
d) -arco e nexa: 

Art 4' • PERMITIR somente aos moradorca 
loc.ais a Pesca de Subslsténclp dt! or..cras es-pécies, exceto 
Pirarucu, nas 4reas do abrangência de que: trata esta Portaria. 
em quantidade diária ~o •"'"'rtor a 10Kg ( dez Quilos ) por 
tamilia para r1na exclusivamente de subsistência. 

Art. 5• • Aos lnfnltores da presen1e Portarla. 
ser.lo aplicadas as penalidades previstas na Lei 
Complementar Estadu:>l n• 005194 c Decreto Estadual n• 
3009198, sem projulzo da Leçlslaçao Federal e Municipal 
apl icável ~ cspécla. 

Art. 6' • Esr.. Portaria eolra em VIgor na da!a 
de sua public:>ç~o. revogadas as disposições em contr.\rlo. 

, 28 do novembro de 2005 

PORTARIA N' 1110 f2005.GAB'SEMA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pdo Decreto (E) n• 0017 de 01 de 
j:.nolro do 2003. do Govcmo do E st3do do Amapâ, e usando 
das atribuições quo lhes são conferidas pelo Inciso X, do artigo 
38, do Docrolo n' 5304 de 07 de novembro do 1997. o lendo 
em viola o quo dlop6o os incisos VIII e IX do art. 11 da 
Consti lulçêo do E.tedo do Amapá e o artigo 2' da Lci n• 0318, 
de 23 de dezembro de 1996. 

Consldorando a& denúncias formuladas 
pelos moradores das comunidades Torrão do Malapi c Igarapé 
do Formigueiro, localizadas na ba<:ia hidrográfica dos Igarapés 
do Palma o Famiguciro, no mi.Jlk:ipio de Santana. sobre a 
práti~ de pesca predatória do Pirarucu (Ar.~paim~ gigas) c de 
outras espócios de peixe na região. 

Considerando ser dever do Governo do 
Estado através da Secretaria de Eslado do Meio Ambiento -
SEMA.'em conjunto com a sociedade. zelar pela preserva~o c 
pelo uso corrdo dos recursos naturais existentes no Eslado do 

Amapá. 

RESOLVE: 

Art 1' • Proibir por um perlodo de 3 
(I rás) anos a pesea do Pirarucu (Arapaima gigas) em toda 
a bacia hidrogr.lnca do lgarop6 do Palma o Igarapé do 
Formigueiro, afluentes do Rio Malapl. si1uados no ml.lliclplo de 
Santana, Estado do Amapá. 

Art. ~ • Proibir a pesca ComPrdal o 
Aln3doro d(}S danais cspócics de peixe em toda a bacia 
hidrográfica do Igarapé do Palma e Igarapé do Formiguei-o, 
afluentes do Rio Mataol. situados no município de Santana. 

Pág. 16 

Estado do Amap~. com utilização dos seguinte• apelrechos 
e/ou metodos: 

a) farol de milha com bateria; 
b) espinhct, 
c) espingarda de mergulho; 
d) annadilha do tipo tapagem can 

função d~ bloqueio, como: cacurl, 
CU<r.li, cercado ou qualquer aparelho 
ftxo can ossa funçáo, 

c) explosivos ou substâncias que, em 
contalo com a água produzam efeitos 
semehanles, 

1) rode de ospora (malhadelra) com 
malha inferior a 2.5cm (25rrvn) entro 
~ngulos opostoe; 

g) zuruc.! com zaga ia; 
h) bateçao de água: 
i) tarrafa 

Parágrafo 1' - Pare M eleitos desta 
Portaria. compDom o OOcla hldrogréfica do Igarapé: do Palma e 
Igarapé do Formlguclro. as comunidades de Vila do Torrão do 
matopi o do l garap~ do Formigueiro, situadas nas arcas de 
abrangl:ncla de QUO !ralam"" artigos 1' o 2'; 

P.,u~grsfo r · Considera-se Pesc:J 
Comercial a que tem por fna lidadc realizar atos de comércio 
na forma da legislaçilo em vigor. ..<'"\ ' 

Parágrafo 3' • Considera-se Pvsca 
Amador.t a qoo lcm por fnaiidadc realizar olos de lazer ou 
desporto, sem finalidade comercial. 

Art 3'· PERMITIR somente aos moradores 
tocais. a Pesca de Subslst<inc/3, com a utilizaçao de rede d~ 
espera (malhadeira). can tomanho da malha a partir de 2,5cm 
(25mm) c,..re àngul"" opostos. com)X'imenlo máximo de 2cm 
(vi,..o melros) c aht>'a m~xlma de 2,5m (dois melros e meio), 
nao podCndo ser superior a l.lll terço d~ qualquer ambicrte 
aqu~lico onde for ostendida, nem f tear a menos de 100 metros 
da dcsombocadura d~ rios e contluéncia de rios com lagos e 
igsrapés. 

Parágrafo Único - A Pesca de 
Subsist~ncia das demais espécies de peixe ser.\ pe1m~ida, 
oxclusi~me...-:e cC'I"''' a utifzaçéo dos seguintes apetrechos: 

a) -tinha de mào: 
b) - caniço; 
c) - zagaia; 
d} -arco c nexa; 
c) - lanterna do pilha; 

Arl 4' • PERMITIR somente a cada famlllo, 
moradores locais, a Pesca de Subsistência de outras 
espécies, exceto Pirarucu, nas áreas de abrangência de que 
trata esta Porla~a. em quantidade diária nao superior a 10Kg 
(dez QUilos) para fins excluslvamente de subsistência. 

Paragrafo Único · PERMfiiR somente o cada 
t.>mllla. moradores locais, o transporte de até 5Kg ( cinco 
qulkls.) de pesc.ado, oxceto Pirarucu. para sustento de &eu& 
familiares, residentes fora das comunidades referidas nesta 
P011aria. 

Art. s• ~ Aos infr'atores da ~esente Portaria. 
scrao aplicadas as penalidades previstas na Lei 
Complementar Estadual rf Dl5194 a Ot!tlcto Estadual no 
3009198. &an )X'C]UIZo da legislação Federal e Muricipal 
aplicllvcl à eopéclo. 

Art. 6° • Esta Portaria entra em vigor na data 
do 6U3 publlcaçao, revogadas as disposições em contrário. 

. 8 do novembro de 2C:05 
\ 

Educação 
José Adauto Santos Bitencourt 

PORTARIA CONlUNTO·ADMINISTRAllVA N° 442/2005 
GEA·SEED/PMS·SEME 

O SecretáriO de Estado da Educação do Amapá, Professor 
José Adauto Santos Bitencourt I SEED, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo Exmo Sr 
Governador de Estado do Amapá Antonio Waldez Góes da 
Silva através do Decreto n° 3431 de 27 de dezembro de 2004 e 
o Secretário de Educação do Munlópio de Santana, Professor 
Kleber Nascimento Rocha I SEME, no uso de suas 
atribuições legais conferidas por delegação do Exmo Sr. Prefeito 
de Santana José Antônio Nogueira de Sousa, através do 
DECRETO n• 020/2005 - PMS de 03 de janeiro de 2005; 

Considerando conjuntamente a importànda de se 
INSTITUIR a COMISSÃO PARITÁRIA DO GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁIGEA e PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA/PMS para dlagnostlcar, estudar, discutir, deUberar e 
acompanhar o REORDENAMENTO DE ENSINO DE NIVEIS E 
MODAUOADES entre escolas estaduais e municipais confonne 
Art.s•, § t o, Incisos I , li e 111 da LOBEN n° 9394/96 que 
demanda regime de colaboração entre as esferas 
administrativas de ensino, objetivando garanUr acesso, 
permanência, continuidade e terminalidade de estudos com 
qualidade à cidadãos brasileiros, direito imperativo subjeUvo de 
todo santanense e obrigatoriedade de garantia de oferta de 
autoridades competentes; 

RESOLVEM: 
Artigo 1 o - NOMEAR os seguintes seTVidores do 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ para compor a comissão: 
1. Espedito Pessoa do Nasdmento - Geo Educacional de 

Santana 
2. Jallson Gilson Soares Nunes- Coordenador do NAE 09 
3, Nélla Moreira Aroucha- Coordenador do NAE 10 
4. Arlete Nunes de Carvalho - Coordenador do NAE 08 

Artiao 20 • NOMEAR os seguintes servidores da 



Maca á 27.12.2005 

PREFEITURA HUNIOPAL DE SANTANA para compor a 
Comissão: 
1. Maria Eliana dos Santos Duarta Oliveira - Assessora 

Especial GAB/SEME 
2. Mauro César da Silva Correia - Cooraenador de 

Planejamento e ProJetos 
3. Nelceia Margareth da Silva Figueiredo Chermont -

Coordenadora de Assuntos Educacionais 
4. Neicy da Costa Pereira - Diretora do Departamento de 

Educação 
Artigo 30 • l1ca sob COORDENAÇÃO DOS PRIMEIROS, 

a oompetêncla de organizar e cooduzir o processo de 
reordename1lto de engno entre Estado e Municipoo de Santana 
em espa9' geográfico deste MIXióJ*); 

Artigo 40 - Esta Portaria consta em 04 (quatro) vias: 01 
(t.ma) para o 5ecret\r1o de Estado da Educação; 01 (uma) para 
o Seaetáno Municipal de Ed~; OI (uma) para o 
representante do Estado na Comlss3o; 01 (uma) para o 
representante do Munldplo na Comlss3o. 

Artigo 5° • Esta Portaria Conjunta entra em wgor na data 
de sua publtcaçi!o no O.áno Ofiaal do 

Artigo 6• • Revogam-se di · 
D~·SE CI~NCIA, RE E 

CUMPRA-SE. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAo 

RESULTADO DE LICITAÇ,\0 

HOMOLOGO 

Processo n•: 200511 68 
Pregio n•: O 14105 - CPUSEED 
Objeto: Controlaçao de empresa especializada em 
transporte aéreo que disponibilize 06 (seis) 
aeronaves, visando à locomoção de técnicos do 
FUNDESCOLA c NEUSEED. 
Valor da aqulslçlo: R$ 49.032,00 (Quarenta e nove 
mil e trinta e dois reais). 

LICITANTE VENCEDOR: 

RTO NORTE TAXI AÉREO LTDA 
RS -19.032,00 (Quarenta c nove mil e trinta e dois 
reais). 

COMISSÃO PERMANENTE DE liCIT A(ÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

IIOMOLOGO 

MacapA-AP., '[L f ' 

Secretário de Estado da 

Procmo n•: 2005141350. 
Pregio n•: 013105- CPUSEED 

RT 

Objeto: Aquisição de Impressos para Cadastramento 
de Escolas, Alunos c Docentes das Redes Estadual, 
Municipal e Privada de Ensino- NPEISEED. 
Valor total da aquislçJo: RS 10.834,58 (De~ mil 
oitocentos· e trinta e quatro reais e cinqüenta e oito 
centa"?s). 

LICITANTE VENCEDOR: 

E. FONSECA CARDOSO- ME 
RS 10.83~.58 (De: nut Ollocenros e trmra c quatro 
reais e cmquenta e oito ctn/al•os) 
Vencedor dos itens' OI, 02. 03,04 e OS. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Mobilização Social 
Maria de Nazaré Farias do Nascimento 

PORTARl-\N.'~-SIMS 

A Sf:CRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso cbs suu alribwçtlts que lhe for.a 
ootorg>cb pela Lei o•081l.de 20 de janeiro de 2004, ooseu ut. 81, 
tll1 COOSCldJ>Cia COOl 0 1ft 8", IOC. XlJ do Dcttcuo 0° 0029, de 03 de 
janeiro de 2005 

RESOLVE: 

Art. I Homologar o de>locammto do servidor, JOst 
MARLINDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Motorisb, qu<: se dc:slocou 
da sede de sow atribuições Mocapi-Ap,all m Mwucfpom de Maraú 
e VIla Nova. com objetivo de Transponat .,. stt\'ldorts de.sta 
S<Ct'Cf>na pan efcnwcm o pagamento do Programa Bolsa Famllla 
Cicbdl, deslguldos atrav~s da Poruna a'IIOIOS·SlMS. oo dia 02 de 
julbo de 200S. 

Ar1.l' Ot·st Cibtcio, Cumpra·se c Pubtique·SC 

Mac.>~-Ap. 29 de oovembro de 2005. 

MARIA DE ••• ~~ NASCirtll!.NI'O 
Sccrdina de ~~obitiuçlo Soe:~& li SlMS 

PORTARIA N.'~OOS-SrMS 

A St-;CRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, DO uso das suu ouibuoçtlts que lhe (ora 
ootorpcb pela Leo n• 08tl, de 20 dej:lllciro de 2004, DO seu :111. 81. 
em COMOGincll com u ort.S". inc. xn do Doaeto •• 0029. de 03 de 
jonwo de 2005. 

RESOLVE: 

Ar1. I' Designar 1 setYidon. ELIETE MARLY ALBUQUERQUE 
MIRANDA, AssiSicntc Socia~ que se v~ cb stde de suas 
alnbwçõcs Macap!. ali a Cidade de Brosflia·DF, <91D objellvo de 
p:utícopar do Encontro Nacionol do Ocneficlino de Prcsuç~ 
ConUnU3da·BPC.noper1odode 1Jo1Sdedezcmbm~c2005 . 

Ar1. l' Dt·se Ci~nc.a, Cumpr.o·>e e l'llblique-se. 

Mac1p.i- Ap. 29 de noYembto de 200S. 

MARl-\DENA~~SCIIIIEI\'TO 
Sctnüria de Eslado-~~Moblllzaçlo Sodai/SIMS 

PORTARIA N.' ~005 -SIJIIS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOOll.IZAÇÃO SOCIAL. no 1150 das suu lllribuiçtlts que ih< fora 
OUiotg,ul.t pela la 0° 0811. de 20 de janeiro de 2004, DO Stu art. 81, 
em COIISO<Iloc11 com o att.l'. inc. Xll do D<creto a• 0029, de 03 de 
janeiro de 2005 tendo em vis~> o conudo DO Oíi<oo 
o002S7nOOSJSEPI 

RESOLVE: 

Art. I' Tonur sem efeito • Portaria o'I9610S do th lO de 
outubro de 2005. l'llbUcocla oo DWio oroaal n'36S3 do dia 2 de 
dezembro de 200S. 

Art. l" Ot·se Ci!ocoa. CUmpra· se e Ptobliquc-se. 

Mlcap'- Ap. 02 de dezembro de 200S. 

MARIA DE NAZA~~~NASCIMF..II'TO 
Stuttiria de ütado ~~sllfobU!zaçio Soáai/SIMS 

I'ORTARIA N.• bW2005 -SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCJ.USÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIA.L. oo llSU d.u suas lllribuoçilcs que lhe fora 
OUt(ltJillclo pcb lto n' 0811, de 20 dejal><tto de 2004, DO SCU 1/t 111. 
em COitSQ01ncu com o att.s•. UIC. xu do Decreto D• 0029, de OJ de 
JODCoro d< 2005. tendo cno .;,ta n contido no Oflcto n'022710S·SE.PI. 

RESOLVE: 

Art. I Homologar o deslocama11o do ser.iilot. NILTON 
DA SU. VA PERF..IRA, Oertntc de Unidade do: Execu~o. Céd. COI· 
3. q11e "" tk&klcari cb stde d< suas alnbuoçõcs Macapá.Ap, llt o 
Muttidpio do Oiapoque. com objetivo de tnllllstrar Oftcina de 
Anesanalo lndlgeoa, no perlodo de 13 a 17 de outubro de 2005 

MaraP' - Ap 02 de deumbro de 2005. 

Pá . 17 

• PORTARIAN.·~-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso das suas alnbwçtlts que lhe fora 
oolorgltda pela lto n• 0811. de 20 de janeiro de 2004, no seu 11t 81, 
em eoosoalocia com o att.S", inc. XII cln Dcmto D• 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Art. I' HOIDOiopr o dellocam<oto doi servidorn, 
BENEDlfA ELIELZ.A CÓES DE OLIVEIRA Gcreale de 
Subi"'P" de Allvidades do Projeto "Famllia Cidadl", Cód. COS·2, 
Taounln, EDJNtiA BARROS DOS SANTOS, Rtsp. pela 
'liqem, Con1r110 AclmillUtlllivo, EUA !\E CONÇAL VES, Gcra>1e 
Geral do l'rojelo Fllllllil Cidad1. C6d.CDS.3, MARIA DO 
SOCORRO MARQUES PEREOlA, WALDEZ AMOIUM DE 
Al.IIU:IDA c IVO ALENCAR JUBEIRO todos Gcuntc 
OpcnciOilll do Projeto "Pamlli• Cicbdl'', Cód CDS.I, LUIS 
CARLOS DALMACIO RODRIGUES, Axeott Administrativo do 
coolnto Adminluntivo, MARIA OIOCELES DO NASCEMENTO 
SOUZA, Gtotc de Subpupo de Atividade.s do Projcto "ÁJUI e I= 
pan v;..,. Melhor" COS-I c os l'oliciais Miti~arq SGT QPPMC 
IZAEL DE SOUZA CABRAL. CB QPPMC M'TÔNIO 
DAllRETO DA SU.VA, CB QPPMC PAULO COSfA SILVA, SD 
QPPMC INALDO LUIZ SOARES, SD QPPMC MANOEL 
FRANCISCO DOS SANTOS COSTA, SD QPPMC FaANCISCO 
AL.'\fEJDA DE OLIVEIRA, SD QPPMC PAULO ROBERTO 
MARAES SANTIAGO, SD QPPMC EVERALDO DA Sfi.VA 
OLIVEIRA, SD QPPMC FRANK NELSON DA CONCEIÇÃO 
DUARTE e SD QPPMC JOSIVAN DE MIRANDA BARROS que 
viajaram da sede de suas lllribulções Maca~. ar.! 01 Municfpios e 
localidades do Bailiquc. lllmatatoba, Conoeiro e Vila MaccdO<>ia e 
Progrc.sso com objetivo de realizar escolta e poaamcnto do Programa 
Rtoda para Viver Melhor, rdercatc aos mesa de DOVemlno c 
deumbto de 2005, no perlodode I' 14 de dezembro de 20QS. 

Art. r Ot·se Cie.cia. CUmpra-se e Publiqu<·sc. 

Macapi- Ap.~r~ de 200S 

ADE ~~DEOLIVEIRA ~~:'!~!!~cio 
PORTARIA N.' U2flOOS -SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILI7.AÇÃO SOCIAL. DO 1150 das suas alnbulçOcs que lbe fora 
ouk>rpda pela Lei o• 0811, de 20 de janeiro de 2004, oo seu art. 81, 
em OllllS<lllllldo com o an.8'. me. XII do Dcttcuo n' 0029, de 03 de 
j:mciro de 2005, ICtld3 mo vista o cauido no Mcmo .. 410/QS. 
PRVM/SlMS. 

RESOLVE: 
Art. I llomologat o deslocamcniO doi servidores. 

BENEDITA ELIELZA GÓI!S DE OLIVEIRA, Gereotc de 
Subgnopo de Atividades do Ptojclo "F>mllia Cldadl". Céd COS·l. 
Tesourolra, IULDEMAR LOPES MONTERJO, Aacnte 
Admini.unlivo do ConlnlD Adminisltalivo, Resp. pela Vlacem. 
ELIANE GONÇALVES. Oc=te Cerol do Projeto Famllla Cidadl, 
Cód.CDS·3, l\IANOEL DÁ RIO LOPES DA SILVA, MOIOri.<la. 
ANTÔII1A DE SOUZA ALVES AssisleAIC Soeial do Cootra10 
admWJiralivo e PoUcW. Militares CB QPPMC TEODORO 
MANOEL PICANÇO MACUADO, SO QPPMC CARLOS 
CANTIDIO CORll: NETO, SD QPPMC VAL'IlliEI DA Sll.VA 
TRINDADE, SD QPPMC LUIS FABRICIO DAS NEVES DA 
SILVA c SD QPPMC JURANI)Ilt DA SU.VA FERREIRA, que se 
deslocuam da sede de suu atribuiçOa Maeapi·Ap, ar.! os 
Municfpios e LocaUdades de Tutarugalzlubo, Pracudba, Amapi. 
Flcul. Calçocne, Canoo, l..oumlço c Cujubim, com objetivo de 
rQHwcnt dcolta e pap.....,to do Prognmo Ronda Para Viver 
Melhor, refmnlc 101 meses de novembro c deumbro de 2005. oo 
perlodo de OS a 09 de dezembro de 200S. 

Ar1. 2" Dt·st Ci!ncia, Cumpta·s< e Publique-se. 

I'ORT A RIA N.'2401l005 -SIIIIS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOB!LIZAÇÃO SOCIA.L. DO uso 4as suas atnl>uiçilcs que lbe fon 
ouliXpdl pela Lto a' 0811, de 20 de j•neiro de 2004, no seu art. 81, 
em coosantoeoa com o att.S", ioc. XII do J:)cc:mo D• 0029. de 03 de 
jaDcuo de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1 Ocsiguu 01 ...mclotes, LEONOR CONCEIÇÃO 
ANDRADE, Gmotc Opaaaooal do Ptojelo "Famllia Cidadl", C6d. 
COS-I. Tacurdro, MARIA APAllECIDA MACIIADO 
BARRETO, Resp. pela vllo&tm. do Coolnl.o AdrniniJtrativo 
ELIANE GONÇALVES, Gerente Geral do Projuo Pamllia Cidldl. 
Cód.CDS-3, ROSANGELA MARIA MIRANDA, Gerente de 
SttbgJujxl d< Atividades de Pesquisa e l!.slllfsdas O ProjdO 
"Aaxnponbameo10 e Mooitoramcnto l!.staWbco de M;paçio", Cdd 
COS-I, JOSÊ MARLDI'DO ARAUJO DE OLIVEIRA, Motorista. 
WJU.ON JOSt VIANA PANTOJA, MOIOri.<la OOclal, Cód . .COI·l 
el'obciaa MililaiCS SGT QPPMC CARLOS ALIIERTO MACIEL 
VILHENA, Al CPC. JOLEO ATAIDE DB VII.HENA, AL CPC 
PEDRO PAULO DE MOURA SOUZA t Al CPC ALUIZIO 
QUEIR.OZ PA~'TANA que se deslocwto da sede de suas 
otribotiçtlts Ml<l~. att 01 Municfpi01 de l'ctrtira Oomcs, Potto 
GRode, Cupili, San do Navio, Sele lllw c Pedra Branca do 
Amaparl, com objdi"' de rcaliw= cocolta c p.1pmen10 ao 
Proarama Reocla pans v;..,. Mt:lbot • refuCDle 101 mc:acs de 
novembro e dezembro de 2005. no periodo de lO a 12 dedezanb-o de 
2005 



Macapá, 27.12.2005 

l'ORTARL\ :-1.• UlnOOS ~~Jl\IS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO ~; 
MOBU.IZAÇÃO SOCIAL, no u>O ws su:ts otribuições que lhe foro 
outorg•da pe!J Ler o• 081 1, de 20 de j•oeiro de 2004, no seu :ut. 87. 
em coosonâncía com o an.8", ioc. XII do Decreto o• 0029. de 03 de 
janeiro de 2005. 

RE SOLVE: 

Art. 1 Designar os oervidores. ~L\RILENE JORGE 
FEWIAI'o"DES, Coottato Administrativo, Tesoureira, SUELY DO 
SOCORRO VIANA DE BRITO, Gorcotc de Subgrupo de Atividade 
do Projeto 'T..,mflia Cidadã" Cód. CDS-2, R<>ponsánll'cln V fogem, 
ELL\NE GONÇALVES, ocupant< do c"'8" de Gettnle Gemi do 
Proje~o Famnia Cidadã, Cód.CDS-3, DRL\NNY MINELLI 
AGUIAR QUINTAS, Gerente de Núcleo de Renw c Cidodania 
CDS-2. lllRLON JOSÉ VIANA PANTO.TA, Motorisll Oficial, 
Cód.-CDI-2 e Policiais Mmt.arcs SOT QPPMC Dll.ERMANDO DO 
CAR.\10, CB QPPMC NATANAF.L COEUIO CAMPOS, SD 
QPPMC VAI,TINEI DA SILVA TRDIDADE, SD QPPMC 
INALDO LUIZ SOARES c SD QPPMC LUIS fABIÚCIO DAS 
NEVES DA SILVA que viajar.lo da sede de suas olribuiçõcs 
Mocapi, oté os Locolidodes de Abocatc da P.:dleir.>.. Santo Antônio da 
Pedreira. Curicat::l, lllubol, lnJji, Corre Águo, TracJjaruba 1, Sonta 
luzia, Slo Tom6, Cutias do Araguari, Gurupora c São Jo.1quim do 
PJcul, com objetivo de realiw escolll e pagomento do Programa 
Rcod3 Par:~. Vi\·cr Melhor, referente .aos meses de novembro c 
dcumbro, no periodc de 13 a I 5 de dezembro de 2005. 

Ar1.2• Dé-sc Ciência, Cumpra-se c Publique-se. 

Maeapá- Ap. 6 de dezembro de 2005. 

PORTARIA N." 242n005 -SIMS 

A SECRETÁJUA DE ESTADO DA !NCLUS,\0 E 
MOBIL17.AÇ,'i.O SOCIAL, no uso dns su;u atribuições que lhe foro 
outorsado pela Lei n' 08tl, de 20 de janeiro de 2~. no seu ort. 87, 
em coosouincia com o.art.h'" , inc. XII do Decreto n• 0029, de 03 de 
j>neiro de 2005. 

RESOLVE: 

Art. I Designa: os servidores, EDINÉIA BARI!OS I>OS 
SANTOS, Cootr:!to Admioistr:>livo. To:sourtira, MAJUA 
APARECIDA ~IACIIADO BARRETO, Coottato Administtativo, 
,Responshd pelá VIagem. ELIANE GONÇALVES, Gtrente Gerol 
do Projeto F.lmlli> CidJdi, Cód.CDS-3, MARIA AUGUSTA DE 
SOUZA LOPES, Gerente de Subfi'Upo de AtividJdes do P,ojeto 
"Água Luz pora Viva Melhor", Cód. CDS-1, l!IRLON JOSÉ 
VIANA PANTOJA, Motnrist> OficiJ!, Cód.-CDI-2 c Policiais 
Milillres. CB QPPMC ANTÓNIO BAIUU."'TO DA SILVA, SD 
Ql'l'MC JOLÉO ATAiDE DE Vll.JIENA, SD QPPMC CARLOS 
CANriD!O CORTE NETO, SD QPPMC FRANCISCO 
ALMEIDA DE OLIVEIRA e SD QPPMC JURAJio"DlR DA SU. VA 
FllRREIRA que se dcslocario da sede de suas >lribuiçõcs Mocapá, 
att o Município e l..oc!llid•des de Mazagào, An>uernpucu, Maz.agào 
Velho e ~ão com objetivo de ruliurcm escolu. e PJGilmeDtO do 
Pmgr.una Renda pm Viver Melhor, referente aos meses de 
novembro c dc:umbro, no dia 22 de dezembro de 2005. 

PORTARIA N.'1d,Y2005 -SIMS 

A SECRETÁRIA llR ESThDO I>A INCLUSÃO E 
~IOBU.IZAÇÃO SOCIAL. no uso dos suas 3uibuiç0cs que lhe fora 
uutorg:J.d.a pc:b Lei n• 0811 , de 20 de j3.nciro de 2oo..t.. no seu m. 87. 
em consooância com o an.S'. Inc. XII do Decreto n• 002Q, de OJ de 
janeiro d~ 2005. 

RESOLVE: 

Mt. I Designu os servidores, !1-L\RILENE JORGE 
FERNANDES, Contrato Mminislr.ltivo, Tesourcira, LEONOR 
CONCEIÇÁO ANDRADF.. Gerente Op=cional do Projeto 
'"l':uru1ia Cid:uli'". COd. CDS-1. Rcsponsá"cl pcb Vbccm.. 
DEI\'EDITA ELIE.LZA GÓES DE OLIVEIRA. Gerente de 
SubJ:Npo de Atividades do Projeto "F>mfli> Cidodi", Cód. CDS-2. 
LISANDRA DA SILVA LOBA TO. Assistente Soei>! do Coouato 
Administrativo, JOS~ MARLINDO ARAUJO DE OLIVEIRA, 
MD101hll c Policiais Miliwes CB QPPMC PAULO COSTA 
SU.VA, CI1 QPPMC NATANIEL COELHO CAMI'OS, SD 
QPPMC JOS!VAN DE MIRANDA IJARROS, SD QPPMC 
EVERALDO DA SILVA OLIVEIRA e SD Q~PMC I'AULO 
ROBERTO MORAES SANTIAGO que vi>jar.lo da sede de su:I.S 
atribuições Mocapá, até as Locotidades de Iga.rapé do Lago. Slo 
Se.b:utii\o, Concciç:lo do Muu:lDuan. Sio R.2imundo do Manunum. 
M21Uà!lUm e Torrao do Matap(, com objetivo de l'Qliurcm ~otu 
e pag>mento do Progr>ma Rcoda pa.ra Viver MeUtor, referente ao:s 
mes.es noYcmbro e dcumbro de. 2005. no di:t 22 de dcu.mbro de 
200S. 

Art. 2' IX-se Cifnci.a. Cumpra-se e Publiqu•-sc. 

PORTARIA N.• Ul/2005 -SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MODILIZAÇÁO SOCIAL. no uso dos suas •lrihuiçües que lhe fora 
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outorgada pela t...i n• 0811, de 20 de janeiro de 1~. no seu an. 87. 
em consonânci:t com o :~ort.SO. inc. XII do Decreto n• 0029. de 03 de 
joneiro de 2005. 

R ES OL ''E: 

Art. I Designar os servidores. ED!NÉIA DARROS DOS 
SANTOS, Contrato Administrativo, Tesoureln. ROM!LDO DO 
ROSÁRIO FERREIRA, Cont.rato Administrativo, Rcspo~vel pcla 
Viagem. ELIANE GONÇALVES, Gerente Geral do P1njeto 
Fanúlia Cidod1. Cód.CDS-3, ROSANGELA MARIA MJRANDA, 
Gerente de Subgrupo de AtividJdes de Pesquisa e Est>.tísticas o 
Projeto ••Acompanhamento c Monitoramento Est.aristico de 
Migroçao", Cód. CDS-1, MANOEL DÁRIO LOPES DA SU.VA, 
Motorisll e os Polici:Us Milit.ares SGT QPPMC IZAEI. DE SOUZA 
CABRAL, CB QPPMC NATANIEL COELHO CAMPOS, SD 
QPPMC JOS!VAN DE MIRANDA UARROS, SD QPPMC 
FRANK NELSON DA CONCEIÇÃO DUARTE e SD QPPMC 
PAULO ROBERTO MORAES SANTIAGO que viajarão do sede 
de suas atribuições Maeapá, ott "' l..ocalid;!des de Maracá e Vi!J 
Nova, com objetivo de re:ilizare:m escolu e pagamento do Programa. 
Renda p:tr.1 Viver Mclbor. rcfac:Dte aos meses de no,.·c:mbro c 
dezembro, no Uia 23 de dezembro de 2005. 

Art. 211 D2·se Ciéncil. Cumpr.t·.SC e Publique-se. 

PORTARIA r;:~005-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO OA ll'oTLUS.i.O E 
MODILIZAÇÁO SOCIAL. no uso das suas ntribuiçõcs que lhe fora 
outorgadl pc:b Lei n• 0811. de 20 de j:.neiro de: 2004, no seu an. 87, 
em consonância com o :m.s•. inc. XII do Decreto n• ·oo29, de 03 de 
janeiro de 2005. 

RESOL VE: 

Art. 1• Dcsign>r 3 wvidoro. MÔNICA SOCORRO 
PEREIRA COLARES. ocuponto: do corgo de Gerente de 
NúclroiCoordco:~.doria de Fonnulaçllo e Gcstilo da Política d..: 
Assistência Soci:~.l CDS-2, que viajarl d.1 sede de suas atrib uições 
Macapá-Ap, oté a cidade de Brasllia-DP, com objetivo de participar 
da VI Conrcrência Naciooal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no período de 11 a 15 de dezembro de 2005. 

Arl. r Dê· se Ciência. Cumpr.I·SC c Publique-se. 

PORTARIA N.'lli-2005 /SIMS 

A SECRETÁRIA DF. ESTADO DA ÍNCLUS,\0 E 
MOBILIZAÇÁO SOCL\L, no nsodas suas atribuições que lhe fora 
outorg>dJ pel> Lei o• 081 1. de 20 de jonei ro de 2~. no seu :ttl. 87. 
em cons~nria com o art.SO, inc. XII do Decreto n• 0029, de 03 de: 
janeiro de 2005. 

RESOL VE: 

Art. 1 Homologar o deslocamento do servidor. 
ALBERTO SOARES DA SILVA, Mnlorisl.l Oficial Cód. CDI·2, 
que mjou do oede de suas atrituições Macapi-Ap. até o Municfpio 
de Maug3o. com objetivo de tr3nsporur sccret.ári;s d3 Ministr;s 
Matilde Ribeiro, no dia 27 de no,embro de 2005. 

Art. z• Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se .. 

...____-
PORTARIA N.• ill·2005/Sli\IS 

A SECRET,\RIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇ,\0 SOCIAL, no uso das suas otribuições que lhe fora 
ou1org3do pela Lei n• 0&11, de 20 de janeiro de 2004, no seu an. 87, 
em conson1ncia com o an.8". inc. XII do Decreto u" 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

ArL 1 Homologar o deslocamcnlo do servidor, 
ALBERTO SOARES DA Sll.VA. Motorist> Oficial Cód. CD1·2 
que vi:l.jou da sede de. suJ.S 01tribuiçõe$ Macap1-Ap, 3té o Munkípio 
de Ma.zJg3o, com objetivo de transpcrU.r comitiva dôl Ministra 
Matildc Ribeiro, no dia 28 de novembro de 2005. 

Art. 1• O~se Ciência, Cumpr3.-SC c Publique-se. 

Macopá - Ap. 9 de de mbro de 200~. 

tyt't.Kt.l""l~ffiA 
..::-,==:;:~·cxcrcCcio 

PORTARIA N.• 24!lll005 -SIMS 

A SECRETÁRIA' DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOB!I. l7.AÇÃO SOCIAL. oo uso das sua.1 otribu.ições que lhe foro 
outorg;>da pela Lei n' 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, 
em con.soo.;iada com o 3lt.8•, ioc. XU do Dccn:to n• 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. 

RESOLVE; 

Art. 1 Conceder Suprimento de Fundas em favor da 
Servidor>, LINDOMAR PEREIRA CUNHA, servidora do Ex· 
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Teni~o Nacionol, no vofof de RS 8.000,00 (oito mil reais) desliludo
a custear despesas cmageneiais com Material de Coosumn, Serviços 
de Terceiros Pessoa Frsica e PessQ;J Jur!Wca. 

Art. r Que os recursos dcverilo ser apllc:~~dos no pruo 
d• 30 (trinta) dias a contar do dal!l do re<ebirucnto. 

Art. J' Que as despcs:!.S devcclo ser cmpcobodas na For!le de 
Recursos 001 Programa de 'l'r.lbalho 14122000120010000, no 
Elemtllto de Despesa 339030 - Matuial de Consumo R$ 4.000,00, 
JJ9036 - Ouuos Serviços de Terc<iros- i'<ssOJ Ffsica, R$ 1.000,00, 
339039 . Outros SeTYiços de Ten:eiro> P<ssoa Jurldiea RS 3.000.00 

Art. 4• O Responsável pelo Suprimento dcveráapr<seot.ar 
prcsllçilo de cont>s na Unidade Finonceira dJ Se<reiula de Esl!ldo 
da lnclusüo c Mobilizaçilo Soda I, dentro de lO (dez) dias, coobdos 
do termino do prazo de aplicação constante no artigo 2". 

Art. 2° Dê·se Ciência, Cumpra-se c Publique·se. 

gjj_á' _' 
Macapt - Ap. 9 dicz.embro de 2005: 

ADE~EPERE OLIVEIRA 
/ .stCrétiriã ':" m J:Cretcio-

PORTARIA N." ~5 -SIMS 

A SECRET,Í.ItiA DE ESTADO DA C<CLUSÃO E 
MOB!LIZAÇÁO SOCIAL. no uso dos suas atribuições que lhe foro 
outorgada pela Lei n• 0811, de 20 de j•neiro de 200l, no seu :u:t. 87, 
tm consoo.ã.Dcia com o 3Jt.lr'. inc. XII do Decrero n• 0029. de 03 de 
jancito de 2005. 

RESOL VE: 

Art. 1• Homologar o deslocamcoto dos servidores, 
ERRASORJS MORAES DE AL.'.iEIDA. ocupante do c:ugo de 
Agcote Administrativo c 1\IARJA CELINA ARAÚJO PINHEmO, 
Assistente Social, que \'iajaram cJa sede de su.u atribuições M~capá
Ap. att o MuDidpio de Mu.ag:!o, com objcli\'o de t:r.atarcm a5suoto 
pertinente ' Senhora AdrionJ Souza de Moraes, abriga<l.l na Cnsa 
Abrigo S5o José, no dia OS de dczcmbru de 2005. 

Art. 2• Dê-se Ciêocia, Cumpr:1-se e Publiq~c-se. 

Macopá - Ap. 9 de dezcmbzo de 2005 .. 

_., __ .._D .. ·~tL!YDRA 
~~~~~Ciãclciõ 

PORTARIAN:~/2005-S!MS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOllU.IZAÇÃO SOCIAl., no uso d:ls SU.lS otribuições quelbe forn 
ou101gada pela Lei n• 08I I, de 20 de janeiro de 200l, no seu an. 87, 
em consoo5nci.J. com o 311..8•. inc. XJI do Decreto n• 0029, de 03 de 
janeiro de 200S. 

RESOLVE: 

Art. I Homologa: o deslocamento' do servidor. 
RIRLON JOSÉ VIANA, Motorist> Of,cial CDI-2, que >iojou da 
sctlc de su;~s a.tribu.içõe:s Mt1C3pá, ilté 3 Localidade Mo...ruanum, com 
objetivo de transporur alimento para festividade na eomunidJde, nn 
dio 26 de novembro de 2005. 

Art. z• Ot-se Ciéncia, Cumpra-se • Publique-se. 

l'ORTARIA N.'lSlllOOS-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOIIILIZAÇÃO SOCIAL. no uso dos suas atribuições que lhe fora 
outorgad• pe!J Lei n• 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, 
em coosoo4ocia com o art.s•, inc. XII do Decreto o• 0029. de 03 de 
janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Art. I Homoloç>T o deslocarn<nto do servidor, 
IDRLON JOSÉ VIANA, Motomt> Oficial COI·Z. que vi.ajou da 
sede: dt. suas. 3tribuições Macapi. 3tf :1 Loc3.lidade M;uagão. com 
objeti>'O de transporur Tknicos pora ocompanhlmcnlo da comitiva 
d3 Ministra d:l SecrewiJ dl DcsigUõll<bde Soci:U, ao di3 28 de 

novembro de 2005. 

Art.l• 0~-se Ciiccia, Cumpra·Se e Publique-se. 

de dcumbro de 2005. 

PORTARIA N.'~2n005 -SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA Il\CLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso dos suJS atribuições que lhe fora 
outorgodo pe!J Léi n• 0811, de 20 de janeiro de 200l, uo seu :ut. 87, 
em roasooânci.3 com o art.~. inc. XU do Deeceto o• 0029. de 03 de 
janeiro de 2005, tendo c:m vistá o conlido no Oficio n•S9/05· 
CFGPAS-AP. 

RESOLVE: 

Art. 1 Homolog3r o deslocamento da stfvidoro, SÉFORA 
ALICE RÔLA DO CARMO, ocuponte do cargo de Coordenadora 
de formulação c Ges tlo da Polític• de Assisléncio Social Cód. CDS-
3, que: viajo Lt d3 sede de suas atribuições Mnc.1p.i , até Cidade de 



• 

Macapã, 27.12.2005 

Bd~m-PA. 00111 ob.Jctovo de ~por do IV Coopmo de Assislblaa 
Social. .., período de 11 1 14 de autubto de 2005. 

AJ1. 2" Df-se C"lftla1. ~-- e Publique-"' 

Macop4-Ap.l2dedcumbrodelOOS. 

PORTARIA N."~S-811\IS 

A St:CllETÁJUA DE E.trADO DA INCLUS!O E 
MOBILIZAÇÁO SOClAL,oo uso du $U1> atnboüç6cs que lhe fcn 
OUIC<pd;a pcbl..d •• 0811, c1t 20 dejoAeiro ele 2004, no""' ast. 87. 
0111 COIHOOlacia com o mr. roc. XII do Dccrtto a• 0029. de 03 d< 
j.uleilllde200S 

RESOLVE: 

Art. I D<slpur 11 KTVtdoru, KAlU.A MAilFÍZIA 
GóES DA COSTA, OCIIputc do C:UIP d< O<raltt de Ndclco' 
Coordcaadoria d< PromoçÃO ~poci1l .COS-2. MARIA DE 
FÁTIMA SOLEDADE BRAGA, Oer<Dte de Ndclco' Coordmadori> 
de Proctç1o SOCial. Céd. COS-2, ENAIM DE PAULA AJIAÚJO, 
OCIIJ!OIIle do ""'F c1t Cocrdcaadcn de ProlcçJo Social. C6d. cos-3 • 
EUETE MOJlDRA SANT'AJ>'NA, Gerente de Urudadt: clt 
l!ucuçJo. C6d. COI-3, q.e ,. dcsloc:arlo da socle de •uas 
lln'buil'6a t.be&J>'-Ap, 1ft o M""oclpro de Calçot1IC. com objetivo 
de atr<p INUnal coporu'IO. pcdoa61JC0 e ..-ur sobre o pmcasr> 
ele COOIÓiO e ele pta~>çlo de c-. do OllóiiÍdptO, pcriodo de 27 I 29 

ck«mbroele:ZOOS. 

AJt. r Df.,. c;e.cu. cu~-oe e Poblicpe-"' 

Moapi - Ap 12 de d<r.cmbrv de :ZOOS. 

PORTARIA N.'15412005-SI\IS 

A SF.cRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUS.-\0 E 
MOBILIZAÇÃO SOC1Al, na ut0 claa su.u auihou1iX'I que lhe 
fora outorpda pd1 La n' OA li , dt lO da janmo dt 2004. oo wu 
an 17, tm coosocW!aa tom o an r , UIC XII do Deatlo n• 0019, 
ele 03 dtjancrro dc 200S 

'RI!SOLVF~ 

F.Jeclar 1 «rVNNcn Joyan 4• Alldradc Slh• Val<.atc, 
p.:lo> rct ....... """'Ç'OI .... ,.,. rr<JIAIIdo 10 UNUICI quo ...... o 
S«viço ele AlcndnncDio ao Cieladlo - SAC dt«a 8=<1.1<11, 

dtonorutr>ndo profiuourutiamo. rnpocuaboliclade c compct<naa DO 
n<rd<inck .... atriloa~ 

Turismo 
Fátima Lúcia Pelaes 

POaTAIUA (P)!'I~ 1411lN5-SETt.IR 

A SU:.'Ill."TAIUA Dt ESTADO 00 TUJUS!~IO, no RSO das 
llriburç.)csqac lbc tloconrcridh pdo Doordo .. 1997, deIS cleju~dt 
2004. e l<ndo em ._ o que ooruu DO Mr•o 1' I~ -
DPTISLTI.R. 

RESOLVE: 

Art. I' • Ocsipar 1 scnidoro LUZt'l E COES FERRF.TRA
Diretora do Depatlamonlo de PlaneJI....,IO ele Turismo - CDS-3, pan 
•IIJII ela sole de S\IIS 1tnbuoç6c1 cno MacoP' alé Rrasllia/DF e Ouro 
Pn:to/MO, no pcrlodo de 21111 1 04112/lOOS. com objelrvo de ponocipar 
ela Reunllo ele Prop .. dt Rceiollllllaçlo do T11osmo - Roteiros do 
Brasil 

Art. z•- Df-se~ •• cumcn-se e publoquc-se. 

MacaP'·AP, 2) de nc-.embro de 2005 

•• n .. :.tr 
St:CRETAJUA Dr I:STA DOTl'RIS!ItO 

PORT AlUA (P) 1\' 149/2M4-SETUR 

1
A St:CRETARIA DL ESTADO DO TURISMO, DO liSO da 

oompcrenc. qaelhe foi dtlepcla pelo Dccrc:oo n' 1997, ele IS de julho d< 
1004. o~ e-m vi.lte o que cOMia ao Mcmo d' 001 --C\.AM1 

RISOLVE: 

AJt. I'- frca prcnopdo o pnzo dt Ç(IIOtlu...SO dus trabalbos elo 
comil!olo da:opada pela PIHtaria IM a• 122!2005 - SETUR, de 
04110/2005, po~bi....S..., Dtlno Of><lll .. )611 ele 06/IOOOOS, DO prazo 
de nrs 45 (-C:OU e anco) dll$, I oonlar da ela!a do >ao tirnuDO 
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MacaP'/Al'. 24 de no•cmbrv de 200S 

FÁTIMA ~PELAES 
SECUTARIA DE~~ DO TIIIUSIIfO 

I'OIU AlUA (I') ~ 15011005 -l>ETUR 

. ~ SOC1lET AlUA DE t:ST ADO DO TUJUSMO. ao - ela 
compdãlcl& ~ t.c foo cldcr.-ela pelo D«rcto n• 1997, clt IS clt jUIIM> do 
2004, • !"""' an ,;.. o quo consur no ~(.-o n' lfJ/2005 -
DPT/StTUR. 

Al1 I' O.srsnat• 1<1\'ldon fi!:IINMDA l'O~TA FONSI!CA 
- Scad.lru E.xccuuw C01·2. p;u11 ac dtslocat ela acdt de suas 
auibw,ôcs ton Macap.l até • "lbdc de Rio D.......,AC, DO pcriodo ele 04 1 

071Jl'JOO.<, ""'' ni>J<f"'" de patt><rr- do 111"1'0 ele Coopmçlo Tkftica 
do ProJdO "Rede Nacoonal de Rcgjonahuçlo do Tutia=" 

I'OkHRIA(P)N'1511l005 · l>ETlR 

.\ SEC'RIITARIA DE LtrAOO 00 T\11USMO, no 1110 ela 
competfncia quellre fot eleleeacla ptlo D«rcto n' 1997, dt IS dejulbo do 
2004, o tendo <m YUII o 'I"<' oonsla no Merao •' 116/1005 -
PROI!COTURJAP. 

kU.OLvt:: 

Art. I' Homolosu o dtslocam<nlo do ....... JOSt PAIXÃO 
MOREIRA ~TIN' - Oer.:ntc de Subti>Jpo de Allvtdadts do 
PROECOT\JR/Al'- COS-2. """ \'Í.IjOU da .00.: do: auaa alnbwçõos em 
Ma<aP' ali o IIILIDI<;rpro de Cal-. no pcnodo de lia 2011111005,"""' 
objdl\'0 lk rcallllr ot;ÓCI pan 1 oftllll<nwUçlo do Pr- ele 
Rezjon>lllaçlo do Twi•rno 

Maap.I·Al', U de ""'cmbro de 2005. 

FÁTI\fA j;;;1 PF.J.AF.S 
SF,('RETÁRIA or.'~r:iJDO OOTURI'>\10 

PORT UUA (P) :<!' 1S2/2005 • SETlR 

A SECREfAJUA DI-: t:.STADO DO TURIS\10 1'.'11 
1..\.i.kCil 10, no""' da alnbu~ quo lbe 5io oonfcndoa pelo Doo:nto 
n' 1997. doU do JUlho de 2004, c lendo em vi<to o~...- oo M
n• 10111005- DDTISI!ITR.. 

RF.'iOI.\'P.: 

AJt. I' O."snat o oocrvulor EDII.SO"' PELAES CAJU)()!j() 
S<crc:tano E•c"'1"·c>'DDT- CD!·2. p;u11 •i•1• da liCdc ele ..... aanbuiçllcs 
<on \1acapA ~~~ o n.,.lil:fpou lk t.annjolllu J..n. nu pcriudo lk 13 a 
llc 1212005, """' ol>jotwo de r<ali7.111' açlko p;u11 a impl<m<ri&Çio do 
Prognma de R <ai•nah7.açio do 1'11NnM>. 

I'OIU A RIA (P) 'o'ISJI20U5-~U Lk 
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AJt. I' - O..pur oo ICn'Íd<lra oboiliO rda<oonodco, pota s.: 
clooloconm ela wdo do ..... """"'•"- an ~lao:ap& á< o .....,c;pio de 
0111p~rc, no pcriodo de .»'11 1 Ol/12/lOOS, com objeb•o d< poniapor 
c1a rue do moboliaçlo do....,.,.._ dt Reponahuçlo do Turiomo. 

~ ALUIZX> (;AJIDOSO Cbcfo ela Do>is.lo de Relaçlo com 
o Mcrcodo/OPT-CDS-2 e; 

o/ SÔNIA KÁTIA 8KNJÓ VAI.RNTR PINHKJRO - Cbtfo 
ela l.livuJo de Oil\ülo c Alcodimcrilo I DOT- CDS·2 

Mocopi/AI'.ll dcij dc 200) • 

FÁTIMA LÍIOA P ..AES 
SOC1lET ÁRIA DE F.sT A 00 TURI~IO 

PORTARIA (P),..•tSS/2005-SlTUR 

A SECRETARIA DI!: r.liTADO 00 fURISMO, no uso claa 
~<p~<lhe&Jo_,rondupclo Decrtwn'l997, ele 15 dtjulho ele 
200-t. e k:ndo em 'ica o qu.1 conSLa no Mano •• Olo&"lOOS -
f)flTISF.TIJR. 

RESOLVE: 

AJt. I' · ~ o .........,.. AMWCO DA SILVA 
TEIXf.UIA- Oim« do DqroNmCIIIO ele Delenvolvllll<f1lo ele T..--.
COS-1, .... "-'j-U'á da ...S. ele....._, alnlru~"'" \lacap.las~ o ....,;ai*' 
dt 0~<. no peri""" dt )OIJI • Ol'll/l005, ,..., ol:rj<lm> de 
poruaP"' elo r- COIIICIIIpradriCIO do IIOdc lurii!IC'O C cJar -
ai) Ca,cla,aro no U1N&ono do T--...,a. COftfonne- dettn'rbiU. o l'lrccrdo n• 
lo106 d.: )O ....... ~ dt 1005 

M"""f"-AP, 2ll do novtmbm do lOOS . 

FÁTIMA L(~ .I.AE.~ 
S&'KI!:Ti\ltlo\ Dl!:~~~:tOOTUIUSMO 

I'ORTAIUA(I')"''I5612005 St:'IUit 

A SF.n!ETAIUA DI!: El>TADO 00 TIRISMO, na uso ela 
<-ompetfnaa que lhe foi cld<JIIUia pelo Dt<rcto n• 1997, ck IS dtjulbo dt 
1004, e ICncl> em ,,... o qL10 <on-. DO MnH a' ~00:!1 -
DMISETUR.. 

AJt. I' OoríCNT o liCMd<w .-\1\'TÓ~IO CARLOS COSTA 
~ori .. OfoO>J • Cn!-1, CJ>C VIIJri ela acdt de 1UU &lnbuiçii<Õ em 
Macap.late o mun!Clpio ele O.apoquc, no poriodo cl<: )0/11 a 02112/lOOS. 
com objct,.·o de lnl~ us tknoC<JO ela SETUR. que reali7.ario a 
rnol>ri11"Çio do Programa de Ret'<'JIIIizaç&o do Twi.mo 

PORTAR IA (P) 1'1~ 157/ltoS • SETt.IR 

A SECRETARIA Dl ESIAOO DO TI RISMO, na uso elos 
1kobuo~ que lhe s1o Qlflrcnd&• Jldn Doordo o' 1997, ele IS de julho d< 
2004, e tendo em v11o11 o que cotuta no Mtmo a• Ul/2005 -
DDT/SETUR.. 

RESOLVE: 

Ar1. 1'- Ocsrgoar 1 J<nlrdora !.ANNA VALtRJA DA (.'OSTA 
LAMJ:IIlA - Chefe ela Dmslo de fonalco._., do T.n.nomllT -
CDS-2, pora •iajv elo..,.., ele .... llriburçllcS 0111 Macajli ali o 1111U1icipio 
ele Sem do Navio, no pctlodo c1t 16 1 1111212005, com ob;ctm> de 
participar da ()fiei,. de S<GIIloliDçlo do Tonsrno- Rolclros do Bru>l 

4 SFCIU':l AlUA Dlt t:ST AD0 00 TI 'lliSMO. na uoo das 
asnburçõos quolbt s.10 cnnlmclaa pclll lk<rcto n'1!1?7, dt IS dtjulhn de 
200~. e tendo <on V>IU o qLIO CM.<U no Mcmo u' 10li20M • 
DDTISETUR. 

Macapo-Al', 12 de dcz<mbto de 2005 

FÁTI\U ~ PEl.AtS 
SECRET AlUA D~ ~~'f DO TlllUSMO 

IU.IiOL'vf:: 

AJt. I' O.So- 1 oervodora LANNA VALt:RIA UA COSTA 
l'ORT AR IA (P) N' I W200$- StTIJR 

LAM'P.IRA Cbtfe cla Dovtsio do Fortalca ..... IO do Turumo-DDT - A St:C:RETARIA DF. rSTADO DO TURISMO, 10 U50 ela 
CDS·l, t>OI' VliJW da...,. dc -llll'll>u•.;üca .:m \t><.>p.lali n munoclJIIO compcttncia que lhe ror dcltpda pelo Decn:to •• 1997, clt IS ele jul ... de 
ele L&raojal do Jan, no pcnodo dt 13 a l.l.'lli2W5, com olrjctl\·o d< 2004, e laldo em ruta o que COCIJII 1111 Muoo o• 067nteS -
real17• açl><s .,.,. 1 omplantllllçlo do J'rorpnl> de RC!lollll>liuçio do DAAISETUR.. 
Tunanoo 

M.o.:apo-AP, 21 dt "'"cmhn> d< lOOS. 

FÁTI\fA Ll~ ~ 
SECIU.'TAJliA DE E.g:r1ooTtJRISMO 

A SF.cRETARIA 0),; f~TADO DO n:RJ~ffi. no uso ela 
oompo~&r.:ra que 11c r.,. dtlrp.la p..~o 0..-.:rtto n'1997, doIS d<julbo dt 
2004. c 1aot1o ..,. vUI.a o q&o< """"'" no \lt- •• 011512005 -
DDTISJTIIR.. 

'RtsoLvt: 

Art. I'- J:Jcucnar o Jtnoodor M'TÓNIO CARLOS COSTA 
Moa,.. Ofocial - CD!-2, pora v11ju da aoclc de SliU alri>oiç6cs em 
Macaca 11t o ~r~~notlpio de Sem do Na\'10. ao pczlodo c1e 16 1 

II112/200S, com ob.JCil\00 dt trusponar 01 léCilioos da SETUR, que 
portleiparto da Oficina do Propo.,. clt Rcpllllluaçlo do Tunsmo -
Roteoros do Brul 

Mocap6-AP,lldcducmbrode 200). 

FÁTNA I~ LU:S 
SECRETÁRIA DI: fsr~f DO TUIUSMO 



Maca pá, 27.12.2005 

EXTRATO DO ! 'TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 01312005· 
SETUR 

INSTRUMENTOS E PARTES; . 
GOVERNO DO EST/\00 DO AMAPÁ. POR !NTERMEOIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, ins!auldo pala lei n' 
81 t/2004, regulõlmentada pe'o Decreto n• 1994/2004, inscrito no 
CNPJ/I'I.F n' 00.394.5nl0001·25, &odiada no Ru3 Independência n' 2g, 
Bairro Contrai, c;omo AOITANTEJCONTRATANTE. neste ato 
rcprcsenloda per...,. Socrotárla, S,. FÁTIMA LÚCIA PELAES (Oocrelo 
n• 1997, de 15107104), bra~ileif:a, sotteira, CPFIMF n° 070.158.582-87, 
RG n• 2t 1370-AP, rukJantc e d omic;.ii~a nesta Ctdado do t-.tbco:zp:i o oa 
EMPRESA V.S PANTOJA • ME. inscrita no CNPJ.V.F sob o n' 
10 227 33&.0001...:)4 Nlabe\ecld.a na Av. José Sur01fun. n" 605. Bai.fro: 
do l;~guinho, Macapó·AP, noslo ato roprescnbdo pelo seu Sôdo.
Propuetiuio, S r VACUER DE SOU2A PANTOJA . CPF n• 
209.427.372-53, RG n• 010.627/SSP-AP, residente e domiciliado na 
cid:tde de M.ac:lpd. AP, resolvem celebrar o pro:;. ente TERMO ADITIVO 
N' 001105 AO CONTRATO N' 013105.SETUA. M conformidade das 
clóusulor. o condiçOOr. ~:.aoulntcs, que 1iO obriQam a curi1prir c respeitar 
fnl~ralmcnlc. 
CLAUSULA PR!MEJ~_i . 
O prcsonto TERMO AOITIVO tem pot ot>tolivo Bl1ornr os CLAUSULAS 

NONA E OITAVA DO CONTRATO N' 013105 - SETUR. que oa:;,;vn a 
vigora com as segu10los rodaçôe$ 
DA V!G~NCIA • ed1tsndo o ptazo paro 12 (do><l meses 00.11 inlm •m 1' de 
janoro de 2006 e Je·mlflO em 31 oo dezembro de 2006. podendo , ., 
prcrrcgável por igual pe<iodo, desde que hajo rnl<<csse oo 3'!\bas as pa~cs 
DA OOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA · os recursa; nccess~:oos para cobrir as 
dc<"..pcsas referentes a• prests;~es de se<VIÇO'> corre~ por cento da 
Dobçao Orç•montlrtl no Exert!cio Fis<>l 2006. 
CLÁIJSY.l..A.l!~GUNDA : 
Pcmmncç.am r-~lifc:ub~ as demais ctàusu!as o c:ondtçõcs. estabelecidas 
no contraio or~lnal. ~o abraJ9das neste Tefmo AcLiivo. 
ASSINATURA: 13/1212005,_ 

Indústria e Comércio 
Z??f'e2!! 

João Benícío Dias 

PORTARIA (P) N° 158 / 2005- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, 00 uso das suas atribuições que 
lhe são 0011feridas pelo Decreto n° 4559 de 07 de outubro 
de 2005 e, tendo em vista o que consta no Memo. n° 
14112005·GABISEICOM. 

RESOLVE: 

Art. ' 1 ° • Homologar o deslocamento do servidor 
ELCIO NOLI DE CAMPOS, Diretor do Departamento de 
Re<:ursos Minerais, código CDS-3, que vrajou da sede de suas 
atribuições Macapá·AP, até a cidade de S3o Paulo·SP, com o 
objetivo de visitar as cidades de Pedretras e Jundiai, em 
subsidio à impfantaç~o do ProjetO Porcelana, no período de 
29.11 à 10.12.2005. E indicamos o Sr. ANTONIO FERREIRA 
DO AMARAL, Chefe da Divisão de Geologia, Recursos Hidricos 
Subterrâneos, para responder acumufativamente c em 
substituição pelo expediente do DRMISEICON. 

Art. lO • Revogam·se as dispOSIÇões em contrário 
Dê-se Ciência, publ1que-se e cumpra-se. 

GAB!Nffi DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E MINERAÇÃO, em !~acapá·AP, 16 de de7.L,nbro 
2005. 

__,r
JOÃO BE-;,;i ).IO DIAS 

SECRETÁRYõiSEICOM 

Saúde 
Uilton José Tavares 

PORTARIA NO 796/0S·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 3434, de 
27 .12.04, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2005144431; 

RESOLVE: 

Art. 1 o • Nomear os técnicos abaixo relacionados, para compor 
a Comiss3o Técnica que tem Olmo atribuição específica à 
avaliação, seleçlío e monitD<amento da execução de projetos 
elaborados por Organizações da Sodcdade Ovil - OSC, para 
atuarem na área de prevenção às DTS/HIVIA!DS, com 
finandamcnto dos recursos do Plano de Ação e Metas - PIIM, 
no exero'cio de 2006. 

Luiz Alberto Costa Guedes - Sociól090 
Sity da Silva Sllvério - Pedagoga 
Kleber Magalhães • Méd!Ol 

Art. 20 • Esta comissão tem o respaldo desta Secretaria para 
definir prioridades e atMdades mais necessárias na área das 
DSTIAIDS. 

Art. 3• • Esta Pcrtaria entra em VIgor na data de sua 
assinatura. 

GABINETE DO SECBETÁRIO/SESA: Macapá·Ap, 16 de 
dezembro de 2005. 

~
~r~~~ 

OSETAVARES 
de Estado de Saúde 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N° 797 /05·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
ATENÇÃO A SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 1572, de 14.03.2005, e 
considerando o que consta do Prot. Geral no 2005148994; 

RESOLVE: 

Homologar a autonza<;ão de deslocamento do servidor 
RANOOLPH ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - Olefe de Centro 
de Saúde - CDS-2, da sede de suas atividades - Macap.j-Ap, 
até a Cidade de Brasllia • DF, com objetivo de partidpar da 
Reunião de Comunicação em Vog ilânóa Sanitária e Seminário de 
Comunicação, Educação e Mobilização em Vigilância Sanitária, 
no período de OS a 10.12.2005, com ônus limitado (vencimento 
Integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DO SECRETÁRlOISESA: ~lacaJ)<i-110, 16 de 
dezembro de 2005. 

PORTARIA NO 798105-SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
ATENÇÃO A SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe ~o 
conferidas pelo Decreto n° 1572, de 14.03.2005, e 
considerando o que consta do Prot. Geral no 2005/47608; 

RESOLVE: 

Relatar, a pedido, o servidor CARLOS RODERTO MONTEIRO DA 
SILVA - Auxiliar de U!boratório, lotado nesta Secreta~a. A 
disposição do HE t~OAP, para desempenhar suas atividades 
funcionais no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, à contar de 
05.12.2005. 

GABINETE DO SECRETÁRlOISESA: Macap.j-Ap, 16 de 
dezembro de 2005. 

PORTARIA NO 799 IDS·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA I ÁREA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE, oo uso de suas atribuições que lhe ~o 
conferidas pelo Decreto no 1572, de 14.03.2005, e 
considerando o que cons1a do ~lemo no 184/05-DAC/SES/1, 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor MARCOS TI\DEU BOUÇÃO DA SILV/1 -
Gerente de Geral do Projeto '"Otimização da Gestão Hospitalar" 
- CDS-3, a se deslocar da sede de suas atividades - Macapá· 
Ap, até a Odadc de Belém - Pa, com objetivo de tratar de 
assuntos de Interesse partirular, no periodo de 22.12.2005 A 
05.01.2006, com õnus limitado (vendmcnto inte<Jral) para esta 
Secretaria. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: Macapâ-Ap, 19 de 
dezembro de 2005. 

d nru.,_,..
O~FLEXA 
e Saúde • Adjunta 

PORTARIA NO 800 IOS·SESA 

A SECRET'ÁRIA DE SAÚDE - ADJUNTA / ÁREA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE, oo uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto no 1572, de 14.03.2005, e 
considerando o que consta do Memo n° I8410S·DAC/SESII; 

RESOLVE: 

Dcslonar o servidor PAULO ROBERTO 8ALBINO - Gerente de 
subgrupo de lltMdades Médicas do Projeto "Implan_;a91? do 
Sistema Estadual de Regulação em Saúde - SISREG , Código 
COS-I, para em substituição e o>cumulativam~e, respond_:r 
pela Gerência Geral do Projeto "Otimlzaçao da Gestão 
Hospitalar" - CDS· 3, durante o mpedime<lto do titular MarM 
Tadeu ~. no período de 22.12.2005 a 05.01.2006. 

GABINETE DO SECRETÁRJOISESA: Macapá-Ap, 19 de 
dr!Zembro de 2005. 

M EBY • o _o. 12-fí:W. 
Secr~~~unta 
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PORTARIA N° 801 I OS·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n° 1572, de 14.03.05, e considerando o que 
consta do Prot. Geral no 2005123060; 

RESOLVE: 

Relotar, a pedido, a servidora EROUA MAOEL DE CASTRO -
Técnico em Enfermagem, lotada na Unidade ~lista de Saúde de 
Serra do Navio, para desempenhar suas atividades fundonals 
nesta Odade de ~1acapa. 

GABINETE DO SECRETÁRIOISESA: Macapá-llp, 19 de 
dezembro de 2005. 

PORTARIA N° 802IOS·SESA 

A SECRETÁRIA DE SAÚDE ADJUNTA I ÁREA DE GESTÃO 
EM SAÚD~. oo uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n° 1572, de 14.03.05, e considerando o que 
consta do Prot. Geral no 2005115893, 

RESOLVE: 

Relot.ar, a pedido, a servidora KÁTlA DÉBORA RODRIGUES 
LOBATO OUVEIRA - Técnico em Enfermagem, lotada nesta 
Sccret<Jrta, com exero'cio no Hospital da 11ulher ·~tãe Luzia", 
para desempenhar suas atMdades funóonais na Unidade ~11sta 
de Saúde de Serra do Navio, à contar de 07.12.2005 .. 

GABI NETE DO SECRETÁRIOISESA: Macapá-Ap, 19 de 
dezembro de 2005. 

EXTRATO 
CONTRATO N.' 02512005-SESA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAV!:S DA SECRETARIA DE ESTADO OA 
SAÚDE. COMO CONTRATANTE E A EMPRESA B!OM~OICA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOM~DICO LTOA. COMO 
CONTRATADA. 
Pelo presente instrumento. c nos melhores lermos da dircilo, os 
representantes no fim assinados como outorgan1es e 
reciprocamente outorgados de um lado. como CONTRATANTE, 
o ESTADO DO AMAPÁ através da SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE DO AMAPA. pessoa juridica de d~ei!o público 
interno, devidamente inscri to no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurldica sob N.' 23.086.176/000t·03, 
representado por seu Secre~rio Or. UILTON JOSÉ TAVARES, 
brasileiro. casado. inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob 
o n.• 116.533.612·04, portador da cédula de idenlidado 
n.• 035013-AP. residente e domiciliado no municlpio de 
Macapá/AP, doravan!e denominado CONTRATANTE. e de 
outro lado a BIOM~DICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
BIOMÉDICOS LTDA - EPP. pessoa jurídica de direito 
privado inlerno devidamente inscrna no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurldic.'ls sob N.' 04.365.818/0001-69, situada à Rua 
Antonio Araújo, 400, Bairro Novo Horizonle, Marabá·PA neste 
ato representada por seu bastante prorurador Sr. ARY 
AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR. brasileiro. casado. empresário, 
portador da C<!dula de identidade N' 1591642 - SSPIPA. e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Flsicas sob N' 266.622.042·20. 
residente e domiciliado à Rua Cuiabà, n• 1 16. Belo Horllonte. 
CEP 68503 • 280, doravante denominada CONTRATADA 
lendo em vista o que dJSpOe a. resolvem celebrar o presenle 
Contrato de Preslaçao de Serviços mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO LEGAL: O 
presenle CONTRA TO !em r~paldo legal nos artigos da 
Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e 25 § 1' 
seguinles: as Leis n• 8.080190; e n• 8.886193 as alterações 
introduzidas pela Lei Federal n• 8.883. de 08 de junho de 1994, 
9.648 de 28 de maio de 1998 e as demais disposiçOes legais e 
re<Julamenlações apicáveis à espéóe, a Portaria GMJMS 
n'822106.06.2001 e Portarta MS/SAS n' 223122.06.2002. 
fundamentada no "capul" do artigo 25 § I da Lei Federal 
8.666/93, . Art. 12 § •• do Con.,~u!çlo Estadual. artigo 25. 11 do 
Lei Federa! N.' 8.666/93. com nova redaçao dada pela Lei 
8.883194 • • conforme pre<Jáo n• 006rll5- CPUSESA. processo 
n. • 2005/49375-CPUSESA, devidamenle homologada pelo Sr. 
Secrct!rio de Estado da Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: Contralaçao de 
empresa especializada em exames laboratoriais automatizados 
e semlautomatizados para bioquímica e leitora de tiras e 
reagen!es para Uranáise. discriminados, pertencentes â 
CONTRATADA, para realizaçao de exames automatizados de 
Hematologia. semiautomatizado e automatizados para 
Bioqulmlca e lei!ora de liras e reagentes para Uranárrse. com 
fornecimen!os de reagentes e programa de gerenciamento 
laboratorial com ln!erfaceamento para conhecimento de 
pacientes, emissao de laudos e fornecimento de equipamentos 
•ob r.omQlfalo. co0$.lalltes no anexo I e 11. nas dependências 
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dO$ Hospitaos de HOSPITAL DE ESPECIALIDADES. 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HOSPITAL ESTADUAL DE 
SANTANA, HOSPITAL DA MULHER t HOSPITAL DE 
EMERG~NCIA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços do 
CONTRATADO serao ofertados com base nas 1ndicaçOes 
lécnicas do planejamento de Saúde mediante compalibílizaçllo 

das necessidades da demanda e a di$ponobü•dade de rewrsos 
inancerO$ 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Mediante Termo Adllivo e de 
acordo com a capaataçllo operacional do cootratado e as 
necessld~s do contratante poderio, nas mesmas condiçóes 
contralla•s os aaescimos ou supressoes que se faerem 
necessános na prestaçllo de setvíços até o Imite de 25'4 (vinte 
e cinco por ceniO). 
PARÁGRAFO TERCEIRO • A CONTRATADA se obriga a 

instalar para a CONTRATANTE os equipamentos relaoonados 
no objeto do contraio, que funcionar.\ com reagenl"" forne<:~dos 
a cargo e exclusiVamente pela CONTRATADA, nos Laboratórios 
dos Hosplla•s HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE, HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA, 
HOSPITAL DA MULHER t HOSPITAL DE EMERGtNCtA 

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO As despesas com 
execuçao deste CONTRATO totallz.am o valor estimado de R$ 
1.769 ~93,72 (um mllhao setecentos e sessenta e nove mi 
quatrocentos e noventa e tres reaos e setenta e dois centavos). 
com valores mensa•s de RS 147A57.81 (Cento e quarenta e 
sete m~ quatrocentos e clflqúenta e sete reais e 01tanta e um 
centavos), que tom!râ a conta da Fonte 007 e 016 . Progratn:l 
de Trabalho 103020090592329 8emento de Despesa 339039-
Servoços de Terceiros Pessoa Jurldica, devendo oer 
providenciado dotaçllo orçamenlâna para o exerc!CIO 
subseqUenle. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA 
PRORROGAÇÃO 
13 f A dutaçllo do presente contrato é de 12 meses. 

podendo ser prorrogados ate 60 (sessenta meses) e 
nos termos da legiSiaçao vtgente 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO. 

15.1 O presente contrato sera publicado. por extrato no OIAno 
OfiCial do Estado no prazo mllximo de vinte d1as, 
contados da data de sua assinatura 

CLÁUSULA DÉCIMA SETtMA- DA LEGISLAÇÃO APLICADA 
À EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

16.1 A legoslaçao 'llpiocolvel é execuçao deste contrato é 
composta petas Leos Federa os N" 8 080190, 8 666193. 
8.883194 e 9 648/98 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO: 
17 1 As partes elegem o Foro da Comarca de Macapá. 

com excfusao de qualquer outro. por m11s pnvilegoado 
que seja. para donmw questoes onundas do presente 
conlrato que nao puderem sor resolvidas pelas partes 
e pelo Conselho Estadual de Saúde 

17 2 E, por e•tarem justas e contra1adas. de pleno acordo 
com as clàusulas e condlçOe• ora fixadas. firmam o 
presente mtn.rnento em 04 (quatro) vias de Igual 
teor, para um s6 efeito legal, perante as testemunhas 
abaiXo assinadas 

Macapá (AP). 12 de dezembro de 2005 . 

Receita Estadu'al 
Rubens Orlando de Mirando Pinto 

( P) A•f61f1()(JS -SRE 

O Ch~/11 de Cohmttt do Secrttorla da ~e~itu 
t:.radua/ ela Governo do fi.Jrtuk> do Amopd, uMJJIÓI> das atrobutç~ts 
q111 Ih< .riJo COIIjirldas polu P<Ntoroo •• 098110/JS-SRE t rendo <m 
>ost<> o 1<:0r do Of •" IXU/20/JS-PFEIPOE 

RESOLVE: 

AUTORIZAR ANTONIO JOSt DANTAS 
TORRES Procurador Ftsral. lollldo "" Stcr<laroa do Rectota 
t:lladiiDI, p<Jra •ta;ar do stdt dt ••os ati>tdadu MacapQIAP ot6 o 
cidade dt .Vata/IRN, "'"dias 16 • 1712. 20nJ. a fim dt acompanhar o 
prtltthmt da AI-AI' ~m YISita ticttlca OOJ 6rai1os adminJJirativos do 
fitado do Rto Grande do .~'ott~ 

Pwblrqut·U t t~mpra-.te _, "~~ .... ,.., 
JOAOBI1TE URTDASILVA 

rAq~ tlt nblnttt/SRE 

( P) N" 169/.100! -SRE 

O Clr(/< de Gahttttte do S.cr<IDI'ID da Rt<ttiU 
E:.tuJuol da Cio>YrltQ do EJrodo do htapd, usrmdo das ambu!Çilos 
qu< V.. J4tJ co'![<r/IJJJS pt/a Portaria n• 09&1200J-SRE e terrdo em 
>istll o tror do Mtmo. n• 068-COTRJ/SRE 
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RESOLVE; 

DESIGNAR ANTONIO JOSÉ DANTAS 
TORRES, Procorador FIJ<al. lotado 11<1 StcrtiDrla da R<C'ftla 
E•taduol, para viajar do «Úe dt "'"' orMdodtJ MactJpd/AP arl a 
c/dorlt de Rio tk Janeiro/RI t Cosra úo Sou•pt/BA, ""ptr(ado de U 
a /1 12 2005, a fim dt r~luor VIJilo tlcnJctZ para buscar subsltltOI 
sohrt a ltgis/aç4D t Op<N1CioNJ/tzllf(lo dt fO)'altltJ t dtmou nctlras 
nllo rnbul6vtu t parttctpOr do 120• Rttou4D do CONFAZ. 
rtsptcliwzmtnlt 

RTDA SILYA 
Orfr dt ablnttt/SRE 

Comunicação 
Marcelo Ignácio da Roza 

P O R T Á R I Á N° 083/05 - SECOM 

O Sccretcirío de EstC1do do 

ComuniCGçllo, no uso dos otr1bU1ç~ que lhc soo 

conferidos, pelo~~ N° 0617 dc 16 de Julho de 2001 
e, Decreto n• 0037 de 03 de Janeiro dc 2005 c, 

tcndo ctn vista o cont1do no Memo n• 148/05-
DCN/SECOM. 

RESOLVE: 

Des•gnor os servidores abaixo 

relacionados, do Secretor1o de Estado do 

(omunicoçoo, poro VIaJarem de Mocopó sede de suas 

ottv1dodes até o tnUn1cÍp1o de Lar o'\) oi do Jari e 

Vitór1a do Jart, poro fazerem cobertura JornalístiCo 

da agenda Of1C1al do Governador nos ações 

governamentaiS dos referidos murucíp1os, no período 

de 08 o 10 de dezembro de 2005. 

-HÉLIDA CRISTINA VILHENA SILVA-Resp. 
pelas Ativ .Notícias-Cl>I-2 
-RAIMUNDO MARQUES SAMPAIO- Gcru!tc de 
Pr6jcto - CbS-1 
-JOSÉ VITÓRIO MATTOS BARRETO-Motorista-
Cl>I-2 .,._.. 

-ANTONIO CARLOS Df SOt.IZA BRITO
Datilografo 
- WEL'l/1/GTON SANTOS DA SILVA-Assessor de 
C"municaci!o-CDS-2 

Macapó, 07 de dezembro de 2005. 

~k MARCELO IliNAaO A R 
SecretiÍI"ío de Estado d Comu coe& 

P O R T A R I Á N° 084/05 - SECOM 

O Secrctcirio de Esta.do do 

Cornunie4Ção, no uso dos otr1boições que lhe são 

CA~rtíeridos, pelo Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 
e. Decreto n• 0037 de 03 de Jonc1ro de 2005 e, 

tU~do em visto o contido no Mcma n° 153/ 05 -DCN/ 
SE COM. 

RESOLVE: 

Des1gnor o serv•doro oba.txo 

relocionodo, do Secretario de Estado do Coii\Unicaçoo, 

poro v1ojor de Mocop6 sede de 1uas atividades até os 

municípios de Loronjol do Jari c Vitória do Jari. Para 
fazer cobertura jornallstica. do ogcndo oficial do 

governador do estado no refer.do município, no 
período de 08 à 10 de dezembro de 2005. 

-MARCIA bO SQCORPO DE S . SERRANO

Asses. de Comunlcaç~ct>S-2 
Moca.pá-ÁP, 07 de dezembro de 2005. 

/)#~1-k~. 
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P O R T Á R I Á N° 085/05 - SECOM 

O Sccrdcirlo de Estado da. 
Comunicaçllo, no uso dos atribUições que lhe soo 

conferidOS, pelo ~i N" 0617 de 16 de Julho de 2001 
e, Decreto n° 0037 de 03 de Janeiro de 2005 e , 

tendo em visto o contido no Me.mo n° 148/05 -DCN/ 
SE COM. 

RESOLVE: 

Des1gnor o servidor oba•xo 

relacionado. da Secretaria de Estado da Cotnunicoçoo, 

paro vioJor de Moca.p6 sede de suas ottvidodes até os 

municípios de Porto Grande e Procuúbo, poro fazer 

cobertura JOrnalística do agendo of1C1ol do governador 
do estado, nas dias 10 e 11 de dezembro de 2005. 

O &ILSERTO U8Á!RA RODRIGUES 

ÁSSCSsor de Comunlcaçllo-COS-2 

Mocop6-AP, 09 de de.zembro de 2005. 

(VV\Â/tl~ 
MARCELO I6NA DA !ZA 

Secretóno de Esta. do Com nico_çoo 

P O R T Á R I Á N° 086/05 - SECOM 

O Secretário de Estado da 

Comunicoçllo. no uso dos atr•boições que lhe sêio 

confer1das, pelo Let N" 0617 de 16 de Julho de 2001 
e. Dccreto n• 0037 de 03 de J one1ro de 2005 e, 

tendo em VISto o contido no Memo n° 152/05-
DCN/SECOM. 

RESOLVE: 

Des•gnor os servidores abaixo 

reloc1onados, da Secretar• o de Estado do 

Comun~eaçllo, paro VIajarem de Mocop6 sede de suas 

ot1v1dades até os muntcíp•os de Porto Grande e 

Procuúbo, poro f azerem cobertura jornalístico do 

agMdo Oftcíol do Governador do estado, nos dias 10 e 

11 de dezembro de 2005. 

-6Il.MAR BATISTA DO NASCIMEN'rO-Gcru!te 
de Projeta- COS-1 
-ANrONIO DE OLIVEIRA BOGÉA-Gerente de 
projeta - CbS- J 
-JOSÉ VITÓIIU'O MATTOS BARRETO-Motorista
Cbi-2 

Ma&4pá, 07 de deumbrv de 2005. 

P O R T Á R I Á N° 087/05 - SECOM 

O Sccrctcirlo de Estado da 

Comunlca.çllo, no uso dos otriboiça'es que lhe sao 

conferidas, pelo Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 
e, Decreto n• 0037 de 03 de Janeiro de 2005 e, tendo 

em visto o contido na Me.mo n• 159/05 -DCNISECOM. 

RESOLVE: 

Designar o servidor abaixo 

relacionado, do Secretaria de Estado da Comuni(4Ção, 
poro viajar d e Macopd sede de suas atívidodes até o 

município de Tcrtorugalzinho, paro fozer cobertura 

Jornanstico do agendo oficial do governador do estado. 

na inougll'oçoo do tcrnunal rodoviá-io, no dia. 17 de 
dezembro de 2005. 



Macapá, 27.12.2005 

O GILBERTO UBAIRA RODRIGUES 
Assessor de Comunicação-CDS- 2 

Macapá-AP, 12 de delembro de 2005. 

~~~ 
Secretário de Estad~:~ nicocão 

P O R T A R I A N° 088/05 - SECOM 

O Secretário . de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe sao 
conferidas , pelo Lei N° 0617 de 16 de Julho de 2001 
c. Decreto n• 0037 de 03 de Janeiro de 2005 e 
tendo em vista o cont ido no Memo n• 157 /05~ 
DCN/SECOM. 

R E S O I.. V E: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados, da Secretaria de Estado da 
Comunicação, para viajarem de Macapá sede de suas 
atividades até o município de Porto Grande, poro 
fazerem cobertura jornalístico do agenda Oficial do 
Governador na assinatura de convênio e lançamento da 
praça dos Maranhenses, naquele município. no dia 16 
de dezembro de 2005. 

-HÉL.IDA ÇRISTINA VILHENA SiLVA-Rt!sp. 
pelas Ativ .Notfcias-CDI-2 
-RAIMUNDO MARQCJES SAMPAIO- Gerente de 

Prcjeto - CDS-1 
-MARaA DO SOCORRO DE S . SERRANO-Asses. 
di! CcmunicoçãoCDS-2 
-JOSÉ VITÓRIO DE MATTOS BARRfTO- CDI-2 
- Mctorista 
-EDGAR PAVL.A RODRIGCJES - Assusor de 
Comunicação-CDS-2 

Macapá, 12 de dezembrc de 2005. 

, . f\Nv&~~Q 
MARCELO IGNACI< DA !Z'A 

Secretário de Estado Com nicação 

P O R T A R I A W 089/05 - SECOM 

O Secretário de Estado da 

Comunicação, no uso dos atr ibuições que lhe são 
conferidas, pelo Lei N" 0617 de 16 de Julho de 2001 
e. Decreto n• 0037 de 03 de Janeiro de 2005 e. 
tendo em vista o contido no Me.mo n• 158/05-
DCN/SECOM. 

REsOLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados. da Secretaria de Estado da 

Comunicação, para viajarem de Macapá sede de suas 
atividades até o munidpio de Tartarugalzinho, poro 
fazerem cobertura jornalística da agenda Oficial do 

Governador do estado. no inauguração do terminal 
rodoviário, naquele município, no dia 17 de dezembro 

de 2005. 

-Gil.MAR BATISTA DO NASCIMENTO - Gm!.nte 
de Projeto-CDS- J 
-ANTONIO DE Ol.IVEIRA BOGÉA- Gert!nte di! 
Projt!tc- CDS-J 
-MARCIA DO SOCORRO DE S . SERRANO-Assu. 
de ComunicaçãoCDS-2 
-JOSÉ VITÓRIO DE MATTOS BARRfTO- CDI-2 
- Motorista 
-HÉL.IDA CRISTINA VI/..HENA SILVA ~ Resp. 
aTiv. Notti:los-Cl>I -2 

/Aacapá, 12 de dt!zembro de 2005. 

N\JJ(} ~-
MARCELO IGNAaO D ROZA 

Secretário de Estado da omunico ão 

(DIÁRIO OFICIAL) 

P O R T A R I A ~ 090/05 - SECOM 

O Secretário de Estado da 
Comunicação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pela Lei N" 0617 de 16 de J ulho de 2001 
e. Decreto n• 0037 de 03 de Janeiro de 2005 e. 
tendo em visto o contido no Memo n° 156/05-
DCN/SECOM. 

RE S OLVE: 

Designar os servidores abaixo 
relacionados. do Secretario de Estado do 
Comunicação. poro vtajarem de Macapá sede de suas 
atividades até o município de Pracuúbo. poro fazerem 
cobertura jornalística da agenda Oficial do 
GOvernador do estado, na inouguraç1!o da energia 
eletr ica, naquele município. no dia 14 de dezembro de 
2005. 

- ERIKA SOCJZA AM.IM - Assl!sora di! Comunicação 
- CDS- 2 :._.., 
-EDI WilSON DA SILVA- Assi!Sscr di! , .. · 
Comunicação - CDS-2 
-JOSÉ VITÓRIO DE MATTOS BARRfTO- CDI-2 
- Motorista 

Macapó, 12 de dezembrc di! 2005. 

/WJJ!t~ 
MARCELO IGNACIO 'DA RO. if 

Secretário de Estado a Comu cação 

Planejamento, Orçamento e Tesouro 
Jurandil dos Santos Juarez 

t'ORT ARIA N" 055/05- SErLAN 

O Sccrt:lâtio de E s t:ldo do Planejl\mento, 
Orçamento e Tesouro do Governo do Es tado do Amapâ, no 
uso das atribuiçoes e tendo em vista a necessidade de dar 
inicio ao processo de licit.a.çào para t:scolhn do 
conce:ssionó.rio dos serviços públicos estaduais de transporte 
ferroviário de cargas e passageiros. na malha da Estrada de 
Ferro do Anlapó., nos tc:nnos da Lei E:stndunl n.• 916, de 18 
de agosto de 2005. 

RESOLVE: 

Desigmr os servidores públicos EDTV ALDO 
DAMASCENO RAMOS - titular, OSMAR NE!.tY Mi\RINlW 
FILHO - titular, GUARAO CAMPOS FARIAS - titular, 
GILBERTO FllUviTNO MARTINS - suplente e EDllENA DE 
MOURA MENDONÇA - .suplente. pa.rd, sob a pr~:!sid~nci~ do 
primeiro nomeado. intcgrnrem a Com.isslo Especial de Licitação 
encarregada d~ promover o Processo Administrativo. com todas os 
pablica<;õcs e demais atos do processo Licitatório. a.ll!m da 
iH.Ijullic.1ç.Jo do objeto da lkitaç3o, submelcndo à Secretnrit'l de 
Estado do PLmci>mento. O!camcnto c Tesouro> proposta finnl de 

hom,:,locaçlo dÓ resultado.~ a convoc.lçào do lldjudic<ltMio ~r.1 
assi.""latura do contrato. 

A Comis~o ora designada l!o!rã o prazo d~ 90 
{nov~nta) dit1s, a contar d11 publicnç,,o desln Portarii'l, pe1r" n 
condusão do Processo Adminic;tr.1tivo c encerramento dos 
lcaba.lhos. com a assinatura do Contrato dl! Concesslo. 

Publique· se. na rOfma da l.ei. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. 
O~~~MEt.'I'O E TtlSOURO. em Moc•pi·AP, 20 de dc1.embro de 
2005. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n• 001/CEUSEPLAN' 

O Governo do Estado do Amap~. através da Comissão 
Especial do Licitação designada pela Portaria 055105 -
SEPLAN, torna público que se encontra aberto processo 
licitat6rio, na modalidade concorrencia pública lípo maior 
ofsrta peta outorga, para concessão. com exclusividade, da 
exp~oração do serviço público da transporte ferrovlolrio de ca!!l!._ 
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e passageiros na matha da Estrada de Ferro do Amapá -
EF A. A Comissão receberá a documentação de habilitação c 
as propostas na sala de reuniões da SEPLAN, situada na 
avenida FAB. n.• 83, Centro Clvlco e Administrativo, bairro 
Central, nesta Capital. A abertura dos envelopes ocorrerá ás 
10:00hs do dia 3110112005, em conformidade com o artigo 43. 
da Lei n.• 8.666193. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no mesmo local. no horário das 8:00 âs 12:00h, mediante o 
recolhimento da importância de R$ 93.42. 

Macapa( / 2005. 

S,iência e Tecnologia 
José Maria da Silva 

JUSnF!Cr'.llVA. N' 01212005- C?LJSETEC 

téXlGBlJQAilE CE LXlTAÇÃO 
PRCCESSO t-." 35.tal.Z11!2m;-SETEC. 
~o l.EG\1. - ~ do art. 25 da lei B.W>-93 e suas 
dlfra;óes pasteriaes. 
OBJETO -~ da auda:le. relemte ao aro de =. ao 
Camho ~ de Secmfr1oo Eola:lu:ia p:ra Asslrtos de Cl!rôa 
e T ecnciO(ja, el"ovar;Ao-CONSECll. 
FAVOOECOO . . Coosdho Nac:ioo;;j de Socr<lfri:ls EstadtBs pa-a 
Assu'tos de CiOncia e T ec:rcl:çia e ~-CONSECTl 
OPJ rf 07.6t9.!lll.ml1-TI 
V/>J..CI?. • RS2.tm,Cil(Ocis L~ Rceis). 

Senhor SocruUrlo: 

&brndoolo6 à á<MIIa ~ de Yo9so 
Ex::d(;o:ia a ~ Justifi<:àiva de ina>ôgibllda:je do >CIXIÓI'TlOriO 
lícita/rio p:ra elá'oo de mlflcoçlo e avtorluçlo do v.Jcr ~ 
citado. em flMlr do Co>seD'o Nacicr\3 de Seaat.io6 Esta:lcas pa-a 
Ass:rt.rs de Ob'da e T<C'dogia o ~ - CONSI:C'Tl, 
dljài......SO alerder ~ cem o pao;rner1o da !I1Jd;de, de 
acctdo ccm o Eslaii.Co da frdidf<le. relermo ao aro de 3Xl5. 

~ de lrteresae da SETEC o pçmno da 
a>00a:1o a COIISECT1. pa-a mQI.btzar a ao <XllldiçOO de mornbro 
dessa <rti:Sa:lo e p;n reaizaç;lo das otribúQOes eslàl.lá'ias do 
relerido tmSe!ho. De acctdo ccm o cpJ do M 25 da lei n • 
afffi93 e !laS 2ilem;OOs post.rlores. lcm>oe I....CÇi'ld a 
ti::ita;{lo pc;s o CONSI:·Cll é a t:rica <rti:Sa:1o "''>'~va doo 
Socra:.ta EliiBdtBo de Clênia. T~ e ln<Mlr;à:>. res<Aando 
rairr.'<blidadede(X)IJ'ol)ltiçOO. 

Nas razóos OOml e><pc6l3s. em QJIT'C)(inerto 
ao M 26 da lei Fedaa rf 8.88.>'94 o rf 9.&111'00, ftllO a Vossa 
Ex::áBria se digne ralliCa' a preserte justriC.16va e ddermi-e wa 
pcb6::açao m Cl~o Cllóa do Estado pa-a QU! pn:x!uza SáS ef<ilm 
leqâs. 

c~~ de= 

~~ 
~Jileau L• Co•lu.JoO\'ragauk M lit;it~ 

ff.'ff.C/)~ 

§.;_gurança 
Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (interino) 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COHTRATO N.' 02211004- SEJUSP 

O Y-'>r hl>U 1>0 AMAP,\. r....,, !wldôc2 de lli reito l'úbUao 
Interno. ôrucrito no CGCIMF sob o n' 00.3~9.S771000 1-2l, por intcnn&lio 
d• SEC!\F.TARIA DI\ EST AOO DA JU~ílÇA E SF.GUllANÇA 
PÚHLICA. ncslc ato rquc;altado por seu Sccrdârlo dt F..sbdo d11 JastJça 
t' Sti!Uran(• l'\\h11a • lnltrtno, l'CJ'IhOf r~ro Rodrltuts GonçiÜVtl 
Lt~tt-, rcsidcnlc no Conj. RC"'Jid01ci•l Ssn ~ÚÂK), n• JGO. Rua "E ... Quodra 
J, c.,. 11, U.ôrro Equotoria~ Maal(ll-i\1', RO 5)9.870/DF, CPF 
2~~.341.181-49, OatOinÍloda CONl'RAT l\l'lm, c de outro lodo •llnl>ro=• 
W.t...L. LISUOA Y.I'P., CNPJ 01.9l6.2UIDOOI•'OO. hto 1 Av. Am111'J, 
433. ~irro C.:cnlr.tl· Pot\o Gtandc·AP, cr~P C.9.991~. n<rie ~lo 

rcpreo:art.1d.l pelo SC'\J rrocurAdor o Sr. Wl\sh.lngton [,uls Lopts Lbbo~~o, 
ht"asilciro, C".!i::!do. rortador d:. Cl u• 3."418.001 - SSr·Ar c CPF n• 
1tSJ.~83.012· 1 3. dnUYAnlo datomi.n sdA COI'ITRATADA. rC$0h'Oll c:clclJrar 
o l'rlmrlrn ·rrnno Adlth·o •n C:ontmto OUJl004. obsen•ando no que 
an.•hn. o I'J'.IC tlift'ik a Lci ~.GGG/9), n\C'\.Ii'"'l\e A& diusubs e CUIHIÍ\'K:s 
'-C&Uinte't: 

r:.o4c Prtntdro Tumo Adlth·, tem por ~;dh'O allet~~r n 
C:!.ÁUSUl.A Tl-:tt<:ElllA - DA DOTAÇÃO E 1)0 PRI\ÇO do 
Cont l"'lltn 02212004 SF..JUSr/Al' 

Q..óUS!II.A SE.GUI!QA - 1!0 VAI.\!11 F. tMPJiliU\! 

lu dorco..• ~ra1tc.t •lQ!dc Contrato ~erJÓ!poor Clr'li1C,. do. 
r~tn:~ orh11dos do C«w&io 08Sil00l - SENASr/MJ, Proyasna de. 
Tt~~b•tho OG.Ill.OOOl.lOOI. Fante 003. Elantnto de ~ ll.90.JO 
t\quitiçltl de M .. ai11l tk Conl\ttno, no valor de RS ..C,(}(i9.X.S (qua~.tto n•~l. 
'tl'.!'cul• e. nove re~~i' e oitmb e ~'co cmi•YG'I) e NetA Je l!n'('Olhn 
lOOlNI;rJOlOO de 12 rlcdcT.allbro de lOOl q\lc será paga op6> • wtôficaç.ilo 
d:\ nuh ll~cal n]Uiv~lc:nle ao objdo a.t.cgue. dq11Mic~do no IJAuco 00 OrMil, 
Ag.é~ci.1 u• )H} 1-l, C01'*1 COf'Taltt n• 8.442·'· 

CI.ÁUS!ILA TERC~(RA- IJA !!AT!f!ÇAG\0 

l'mnamccc:m in•ltcndu: -.<~; Cljusulas e OOI.tdi\)'\a 111l0 

modiriculu dirda 0\1 indirdamallcpor ate inruurnolto. 



Macapá, 27.12.2005 

CI,ÁI!S!J!.AOUARrA-I!A PUDI.ICACAO 

A J"•hliao..,.. olcolc Prim<lro Ttrmo A41Uv. aai p<ovicla>aa&lo 
rei• COI'n"RATAI'nr, no Diirio Oli<.iol .Jo J;otaolo, 116 o qoirto wo ,.;1 
do nà •~&Uinteao da l.ktinMura. de\'Oulo ocorre.. no pr•m de20 (viate) diA• 
doljll<lo doto. ' 

Eporatarn>tdcoomuntK'Ofdo rmnamcotc T'""" "" Ol (du~<) 
\"itJrlc Íttlll lfef c ronna. na~ dutafanu"'hfll. 

Maca~. a; do deumbfo do 2!Xl5 

J~ ....... -r~:. Pedro R rlguoo Go~veo Lell• 
Sec:rot6rlo de Eolado da Justiça~ S"9utança Publica -Interino 

CONTRATANTE 

Mmrlro Tçrmo Adjtho •o Co•JIJio .... otsaoos SEJl!Sl 

rrhneirn Ttrmo Aditivo ao Coatratn .... 01512005- SLJUSP que 
entre si ecl<bnm n GOVERNO 00 f.'iTADQ DO AMAPÁ, ~or 
intemltdio da St(;RETARIA OF. ESTAOO DA JUSTIÇA t; 
lõf:CURA'IÇA rúBLtCA, cootn Contratante co cntp!<>l FORJAS 
TAliRliS SI A. como Contratada. 

0 ESl'AIIQ I)Q AMAPÁ, {'CSSOIIurldic:o dc O.rctto Ptlblteo 
Interno, tnscnto no CGCIMF sob o n' OOJ94.l7110001·2S, por 
mtcmt6dio da !;f.CRF.TARM O& ESTADO DA JUsTIÇA E 
St:CIIRANÇA P(IRLtCA, neste oto rtp!Csentado ror seu 
SrtrtiArfa d't f.\ltdo d• JuJii(l c Sccunnt• PObfiu • 
INTF:RINQ, r~ORO RODRIGUES GONÇAI. Vf.S LEITE. 
brulltiro. <asodo. CPF NO 244.341.751-49, RG NO Sl98701DF, 
ruJdtalr t do,..lcili•do na Ru. E. Q 3, ra.~a 11, tonjuaro 
n-Jtdcadal Su Marlno. JanJint tqualorlah ntdt chladc de 
Mtcap,·AP. < dt outro lado, a <tnprcu FORIM TAURUS SIA. 
CNPI NO 9271UJSIOOOI· Ol, Jlrn o Ao do Fnrtt, Sll, Vllt 
1plran:.• - Porto Alrcrr - R.~ Ct.P - ti.J60-000, dornult 
d•noanltu~da CONTRATADA. I"Uillvtm dt comum •cordo t na 
rntlhor forma dt dirtlro ttlcbrar • prntnft CONTRATO. 
mcclh~nlc •• clhm•lu t condl("ôcs • •c-e ui r: 
~\lSl!~&=.ltQ..Oll.UJ..Il.;. 
Cslc rrlmclro TrriiiiO lul ilivo tem ft(lt objdo allcrar I OhnJa 
S.Jundo. confCiml< tn<.<o I . .Jo Cootroto OI~OOS SEJUSPIAP, de 
atordq cnm a f>itpnu de: Licilllçln a• 010/lOOS- CEUSEJlJSP. 
o..\1&l!t..A._SLGUNor\- DO rBF.ÇQ 

rara I CJ:tc.U("O dFIS IIIYHJadc:s prC-Y!Sl&t; neste rrlmclro Termo 

Adili.,o. ~recursos ~lo de lU 12.519,00 (dol.t. ntil, qu1nhc:Dtos c 
dc.ttnovc rcais)41 Kr paeo de ecordo com o recebimento dos 
cqu1pamcntos c ÇNn L~ clapas c:oncluuW de SCtYiços 

t:L.AUSUL.A.IERCIJRA ~ t:lá.QQIACÀO..ORCAM~IA As 
despesas dccorKnlt.J dcsle Concr~lo eotnr~o por conta do Cotwfnio 
n• 010\101 - SENASPIMJ • Apatcllt>mcruo do CIOSP. Fonte OOJ. I'J- dcTr>Niho. 06 IIIOOH.IOl9 -lmplantiiÇio dos Ccn(ros 
1n1c;rotlos de op.~, de S<eurança Nbtic.J ·CIOS r. Elemento de 
lkspes.o 4490$2 - M>tcrial Pumonaote. no volor de RS 12 )19,00 
(date nu I. quin11enlos c dCGCRO\Ic rtrus). 

(,LÁIISU!.A 0\IAIIIA- !IA RAT!FICAC!Q 

rennlf'<:Cttn inaltc:nd&\ a~ Cliusut.s ~ condiçOcs nSn 
tnudifigdas dittta ou lndirclammlc 1\N este U\SU"\111\tttiO 

S::J..ÁUSLJI.A OV_tt;TA - OA CUDJ..JCACÁO 

A pttblicaçlo deste Primeiro Termo Adihvo ser• 
rmvtdcncioda {'Cio ('Q•;nlATAI'n"F, no Oow Qrtclol elo f;stadn, 
alt u qt~inlo dia uhl do n.ts squmlt ao da assinalura. ~endo CXOC'rtr 
nu rruo de lO dias daquclo dali. 

E pcu rstarcm de comum fltordo firmantcste Te1mncm 
duas vias de igual teor c fCirma. na prncnça das testemunhas. 

~hup6-~l do dtutobro dt lOOS. 

I ~~.....-'- . 
I '"' ,.-.. 

U»lliU!.!lWIJCUES GON!:;ALYt:S...UIU 
~t'C'rtlbln cJt tslado da Jusllfl t ur•nt• róblitl -?nfc~/ 
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t'!OMI~~AO r~rrr.U\1 11t I Wll /\çlu I 

JUSTIFICATIVA N' 18/2005- CEUSEJJ{SP • 

1~""1" 
tiOMOLOGO 

01112n005 
qrlfro~nuutl (flnt• 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO So«t,.,,.,r. E•tanoci
ASSUNTO: ADITIVO AO CONTRATO N'022/04 -6411\IOIW:t""'.o 1 

PROCESSO NO 21.120.000122811006 
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO N'015106-SEJUSP. 
FIRMA CONTRATADA: W. L L LISBOA ·EPP 
VALOR TOTAL: RS 4.0",15 (Quatro MU e sessenta e nove 
reata • ottentA • dnco centavos) 

Para competente rotlncaçJo e oprovaçao pelo Sr. 
SecretArio de Segurança PUblica, aptesent•·se o aditamento 
ao conlr•to ntt022J()4.SEJUSP com o rtapectlvo v~lor 

supra<:Kodo, cuJo odttamonto podcrlt ser proeuudo tom 
base no 111. f5, S 1' da Lei I.S8~3. e alleroç6ts, 
cnrrobOfõldo pelo l»"recer n• OIIJ06- AJISEJUSP e aollcltida 
atravh do oOdo n• 536/05 -OAUPMAP. 

Juotlnca-.. o aditamento ao conllato n'022/04· 
SEJUSP. lendo ~ vista que, após, o cumprimento dos 
mt!lu ploneJodu do convtnlo n'OII//03 SENASP/MJ, ainda 
houve um uldo de recurso financeiros. que poderi se• 
utilizado pora aqulslçlo de m~ttrlat dt consumo constante 
no Plano de Tr11ballw do rt:spectll/o convf:nlo. 

A Lal de Llc~açlo e Controlo• Administrativos 
em seu Art. 65, § 1'. osslm estabelece. 

1-0mlsolo; 

n- por acO<do d .. portes: 
§ 1' O Conlrató>do Oca obflgodo a oceltor, n .. 

mesm~s condlç6ea contratuais, os acr,sclmos ou 
auptessões que .. flz.erern n•• obr1s, serviço• ou compras, 
at• 215%(vlnCe e cinco por cento) do valor Jnlcl•l atu1Rndo do 
contr•t.Ado, •· no c a ao p,vUcula' dtl '*Jofma d• edtncto ou d• 
equipamento, alé o limite~ 50% (clnqOonlo por conlo) paro 
os seus acr,sclmos. 

O orllqo cllado ~ sttbsldlodo pelo IN n• OOt/97, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 20, f 2". que esabelece os rondlmenlos du apDcoções 
flnancrifo• ltflo, obrl~tOJiamente. aplicados no objeto do 
convfnlo ou das transfe•tncl11s. e atendo aujetto.s •• mesfl'\lis 
condtçOet de prestaçlo de contas e~lgldos par~ os 
recurso•. 

Isto posto, dlonle da documentaçlo apruulada 
rclotlvo ao Convlnlo n• 011103 - Aparelhomenlo dos CIOSP -
SENASP/MJ. viu a lmplemontoçlo do Projeto lo'lrlm em 15 
Jocolld.>dtl. objellvando a reduçSo dos lndtcu do 
envolvimento de ldoltstentts em tKuaçlo de vlol~ncla. 
const•ulrtdo atternaUvas de lnserçJo aocLll aos jovens em 
sltuaçao de vulnerobllldade no Estado, no ImbUo <lo Plano 
Noclonal de S"9uronça Pública. Ellsllndo, conforme 
lnlormaçlo da COO<deMçlo de Programao e 
ProjeloiSEJUSP. doloçlo Mç.-nenUrlo por a o pagamento da 
d•spesas e hovendo lnlerouo da Admlnlslraçlo Publica em 
aditar o presente contrato, sob 11 tutela do dfsposto no Art. 
37 do CF. c/c Art. '2 dt Conotltulçlo Eoladuot, Art.. Atl. 66,11 
, dal•l n' 1.188193 e alterações do Lei n• 1.813194. 

Por tudo o que foi exposto, no Intuito de 
pres~rvar os Interesses da ~nlstraçao dest1 entltbde, 
eslondo demonstrado a hipótese lncldenlo dula açlo, 
submetemos 1 presente jusllrtc1Uva e ~preclac;.to e 
filllficaçAo de Vosu Exce~ncla. ao mtsmo tempo 
sollcllamoo 1 IUI publlcaçlo no Ol~rlo Ollclol do Eolodo, 
pau qu• se cumpu o principio dl publh:lcS.de, como 
condlçlo ~ elldclo duto o to. fj_i 

Mac~_pri U ~ novtmbro de 2006. 

JOSÉ MARIANO No DOS SANTOS 
Presido~, do 'f::LISEJUSP 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA N" 1912005-CEUSE~SP , 
r~l-.,..,.~-. 

HOMOLOGO 
07112n005 

IJ'rtfm ~lllfn11urJ 
AÇÕES OE PROCEDIMENTO S..trt.totol.r, 
ASSUNTO: ADITIVO AO CONTRATO N'015105-SEJU~•oca p,. 
PROCESSO N' 28.820.0001227n005 
OBJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO N'015/0S.SEJUSP 
FIRMA CONTRATADA: FORJAS TAURUS SIA 
VALOR TOTAL: R$ 12.518,00 (Dou Mil o Qulnhontos o 
Doz ... nov• Reais) 

Para compotento raUOcaçlo o aprovaçlo polo Sr. 
SecreUrlo ~ lieQuran~ P6blica, apruorrta-so o aditamento 
ao conlt'Olo n'01510!>-SEJUSP com o nospoctlvo valor 
supracitado, cujo aditamento poder6 oor proceuodo com 
base no art. 65, § 1' tia Lei 5.66611J3, o alloraçôeo, 
corroborado polo Pa....,r n' 089105 - AJISEJUSP o 
solicitado atuvb do <Mmo n"114105- CIPP/SEJUSP 

Jusllnca-so o adltamonlo ao contrato 11'015105-
SEJUSP, tendo em vista quo, após, o cumprimento das 
metas ploneJad .. do convtnlo n"'851/03 SENASPIMJ, ainda 
houve um 11aldo de recurso nnanc.-ro:s, que poderi t~r 
ullllzado para aqulslçlo de mate<lol b611co constante no 
Plano ct. Trabalho do rftJ)fl:tlvo conv,nlo. 

A. Lol de llclllçlo • Contratos Administrativos 
em sou Art . es. § 1• .. assim eataMioce. 

1-0mtsals, 

11 -por acordo das partes: 
§ t• O Contr11lldo fica obrigado ;a ac•ll.ar, nas 

tn.smas condlçOa" contratuale, Of acrésclmotl ou 
"'upreu6es qu. •• flz•rem N• ob,...s, aervlçoe ou compra,. 
at6 26-t.(vlnle e cinto por cento) do velor lnJc.lal atuel1r.ado do 
contratado, e, no ca•o particular de rtfonna de edlftdo ou de 
oqulp•monlo, at6 o 11/ntt, do 50% (clnqUonu por cento) pano 
os leu• acrésdmos. 

O arUgo citado 6 s ubsidiado peta IN n• 001/97, 
Art. 20, § r, que estabelece os rendimentos da• aplkaçO.s 
flnancotros aer1o, obrlgatorlamento, apllcodos no objeto do 
conv.nlo ou da• 1ransfor6nclas, uundo sujeitos b metmas 
condtçces do preotaçao d. contao oxtgtdos pt<l oa 
recwtos. 

Isto posto, diante d.1 documonuç1o api'Henuda 
ralo Uva ao Conv•nto n' 085/0l- Apa...lhamonto dos CIOSP
SENASPIMJ, vlsa na aqulslçlo de mobllli.rtos.. equJpatrMntos 
de comunlc:.açao, de lllformiUc.a, de proteçao lndtvldu•l• 
velcuiOll e material d. "onsumo, objoUvando o 
aparelhamento doe C•nuoa lnt~rados cJt OpetaçOts 41ft 

segurança Publica - CIOSP, fo..-ondo utna lnfroutrutura 
bhlca para oou funcionamento colocando om P<iOa as 
ações Integrados dos organbmos pollclals e um melhor 
atendimento a populaçlo local, no tmblto do Plano Naelon;al 
de Segurança PUblica. Existindo, confo""e lnfonnaçto da 
Coordonaçlo do Programas o Projeto/SEJUSP, dolaçao 
orc;a.nent6rla pare o pagamento da dtspesat & havendo 
intortsse da Admlnlstra~o PtibiiQ om aditar o presente 
contrato, sob a tutela do disposto no Art. 37 da CF, ele Art. 
42 da ConsUtutçlo Eslltdual, Art. , ·Arl 65, lt , da Lol n' 
8.6 oó/93 o oltoraçOu do Lol n• 8.8831114. 

Por lodo o que foi exposto, no Intuito do 
pr6trvar os Interesses d.a admlnlslraçJo deslil entidade. 
estando demonstrada a htpólese lncldenlo desta açJo, 
submotomos a presente justtnca\lva e eprecloçlo e 
ratiOçaçJo de Vosu Exeellncla. 10 mesmo tempo 
solicitamos a sua publlcaçao no Dl~rlo Ollclal do btado, 
para que M cump,.. o prlnclp~ ~· publicidade, como 
condlçlo da encacla dosto ato.~ 0 , 

Maca~ ) 07' d\ d~umbro de 7005. 

JOS~ MARIANO BR o oos SANTOS 
Preslde-nll d;a CEUSEJUSP 

Agricultura 
Roberval Sousa de Azevedo Picanço 

TERMO DE JUST1f1CA TIV A N' 0058120015 .CPUSEAF 

RATIFICO 

ASSUNTO: Oi&penaa de LJalltçlo. 
UNIDADE ; Secràn de Eat.lo da~ Pe&ca, 

F1clesla e dO Abasteemento. 
OBJETO ; SeMço d. ~~da Opi1ilo PObllea e 

CUiogaçAo. 
EMPRESA: l,.t'luto EtMIIdo l.Ddl-18. 
FONTE 001 • FPE 33110.39 

Pág. 23 

V. EST. R$ 7.719.32(S«e Ml ~e Deozerto>.. 
Ras 1 Trinta 1 Dois Cenlavol). 

Senhor Secreeúlo. 

Juttif,.... 1 Oilpenu da Uàleçlo para 1 c:ontr.laçlo dO 
at!Mço acma eplgrafado can a .. udic8çlo direta ao tnatluto 
Ewaldo L.odl • IEL, o ~ conlralo 18m por objetl'oO a 
preslaÇito da aeMçotl da PlllqUINt de Oplnllo ~ e 
CGiogaçlo da Produto~ 1n 10e0· com 01 AQriculkna dO 
Ealado. a reapedo da -.ldadea para o melrclarneuto de 
servlçao; suas _..sltlwles e beneflciOI - prtlduta., can 
preço do contraio tompllfvd com o pt;ttiCidO no men:ado, 
""llnll'lle eo 3' Tenno Adtlrvo eo contraio n.• 00712004-SEAF • 
(1'1*cela. 17.10.05 616. t1.05). 
A presenle JuatifiCéilla enc:cnlra te1paldo logll no art. 2-4, Incito 
XIII. da 1...11 N ' 8.1566193, motiva pelo qual aolicU'noe a 
RIIJilcaç.to da 'VOIU Elo:el6nçfl. dlrfdo41 piÜCitladl QUI O 
ato requer, em cumprinen1o M dal~ dO art. 2$, da 
1...11 Fe:lanll da l..lctaç6aa 1 Contntto. Admniii'IIMlo 

~AP. 12rda2005. 

LUIZ R~ COSTA ALVES 
Pnlalderú da CPUSEAF 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 005W:IOOS.CPLISEAF 

ASSUNTO : pwwa da lldlaçlo. 
UNIDADE : Slcratat1a da &tedo da Ag~llul'a, ~ 

FloNWiedo ~. 
OBJETO ; Apol'feiGOimento da FonnaçiO 

Pro!IMionll. 
EMPRESA: lnstlbuto Euvaldo Lodl- lEL 
FONTE : 001 • FPE S3to. 
V. EST. ; R$ 1550,00 (Quln~ a Clnqllenta 

R .... ). 

Sonhar Soc:nrt6no. 

J..Ufl~ a lllapenu de Lldmçlo pera a COidralaçlo do 
!MfVIço acima aplgratado C4lll a adjudlcaçlo direta 10 
lnatttuto Euvaldo Lodl • fEL, o ~ contndo a.m por 
objellvo .-albllltar, por melo da Nlllzaçlo de eadgloe, 
oportunidade da al*felçoam•to da tormaçlo proftealonal 
do corpo cliKenCit da lnllltutçlle& da -mo Superior • de 
Ensino Prollulonaltzan de r grar, com snço do 
con1nt1o compmfvol com o pntdcado no IMICado, rwferenta 
110 13" Termo Aditivo 10 tonlrwto n.• 020101-&EAF - (11' 
pMQia) 17.10.2005. 2$.11.2005. 
A prMe<* juetl1lcatlva encon1nt .-paldo lepl no art. 24. 
1nc1ao XII. da L.al N. • I.ISIW3, .-vo pelO qual eollcltamos 
a RMJt~caç~o c1e v- Excellncll. •~ publlçldade 
que o ato requer,- c:umpnn.no .. daliltm~ do 
art. 2S, da Lal Federal da Ucbçllea • Contmoe 
Admlnlalrdvoe. 

M~,1~brode2005. 
LUIZ RoeeK COSTA ALVES 

PrMidan!.e da CPLISEAF 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 0<1601200& .CPUSEAF 

ASSUNTO: Oilpenaa cll Ucltaçlo. 
UNIDADE : Seclaana da Ealado dl AQriculull. Pe&ca. 

Flofelta a dO Abastaclmerto. 
OBJETO ; S«viço da Pelqulaa da Oplnllo Pabtlcl e 

~ 
EMPRESA: lnsllulo E!Miklo l.Ddi-IEL 
FONTE ; 001 • FPE 3390.39 
V. EST. : R$ 7 71e,32(S* Ml s.tac.ltoa e 0eozerto>.. 

Reais e Trinta e Dois ~). 

Senhor 8oc:tel6tlo. 

JuJtiftCHe a DilpanJI da Ucltaçlo pn a ccrtr1I8ÇaO do 
e.w;o acina aplgrafado can a llfiiJdit:açlto dirá .a lnslluto 
Ewoldo Lodl • IEL o .,.,._ contrtoto .., oor obíelivo a 



Macapá, 27.12.2005 

prestaçOo de sONiçoa de Pesquisa de Oplnlao Pública e 
CataJooaçllo de Produtos "in loco' com os Agricultctes do 
Estado, a respeito das necessidades pora o melhoramento de 
soMços: suas necessidades e beneficies aos produlores, com 
preço do oontr.lto compatl~ com o prallcado no mercado, 
referente ao 3' Tenno Adlivo ao contrn!o n.• 00712004-SEAF -
(2' parcela. 17.11.051116.12.05). 
A presente justlflc;atMI encontra respaldo legal no art. 2<4, tnc:So 
XIII. d.1 Lei N.• 8.666193. rn00vo peJo qual solicitamos a 
Ratlf!CaÇAO da Vossa E.xcolêncla, dand~sa publicidade que o 
ato requec, ecn cumprimento as de!ennin~ do art. 26, da 
Lei Federal de UcltaçOee a Contratos AdminlstràNOS. 

Macapá-AP. 12~ode2005. 

LUIZ ROBER.lt;t COSTA ALVES 
Prosldente da CPUSEAF 

TER/110 Oé JUSTIFICATIVA NO 006112005 -CPUSEAF 

ASSUNTO: Dfs nsa de Llcltaçao. 
UNIDADE : Secmam de Eatado da Agricultura, Pesca, 

Flor'OOita a do A~teclmento. 
OBJETO : Apomlçoamento da Fo~ 

, Proflalonal. 
EMPRESA: ln:IIJtuto Euvaldo Lodi-IEL 
FONTE : 001 • FPE 3390. 
V. EST. : R$ 560,00 (Qulnhootos e ClnqOenta 

Roals). 

Senhor Soera~rio. 

JusUIIca-ee a Dispensa de Ucitaç2o para a contrataçAo do 
~~e~VIço aelma oplgrafado com a adjudlcaçAo dlrela ao 
Instituto Euvaldo Lodl - IEL, o presente contrato mm por 
objetivo poealbUitar, por melo da reallzaçlo do estágios, 
oportunidade do aperl&lçoamento da forrnaçlo prollaslonal 
do corpo discente do Instituições de -lno Superlor a do 
Ensino Prollulonallzanto do 2' grau, com proço do 
contrato eompatJvol com o praUcado no mercado, rvfiH"Bnts 
ao 1~ Tanno Aditivo ao contrato n.• 020101.SEAF - (12' 
parcola) 27.11.2005 à 26.12.2005. 
A presente juaUIIcaUva oncootra rospaldo legal no ;ut. 24, 
lnclao Xllt, da l.ol N.• 8.668193, moUvo pelo qual aoltcltamos 
a RatJncaçao de Voaaa Excellnc:la, dando-so publicidade 
quo o ato roquer, em cumprimento às dat&tmlnaç6es do 
art. 26, da Lol Faderd de Ucltaçõos e Contratos 
Administrativos. 

Mae~P'-AP, 12 Jt\embro de 2005. 

L UtZ ROBERT~ COSTA ALVES 
P~~~daCPUSEAF 

TERMO DE JUSTIFICATIVA NO 0062/2005 -CPUSEAF 

ASSUNTO :I no lblll~ de Ue~. 
UNIDADE : Soeretar!a do Eetado da Aijr1cu~ura, Pesca, 

Floresta e do Abastecimento. 
OBJETO : Proataçlo de MNiçot 
EMPRESA :Telocomunlcaçõos SIA- EMBRATEL 
FONTE : 001 • FPE 3390.39 
V. EST. : R$121,78 (Cento" Vlnto e Um Roaln a 

Sotont.> o Oito Conbvoa) 

Sonhor SeeroUrio. 

Justltlca-oo a Inexigibilidade de Ucltaç,§o p;~ra a ~ 
do aorvlçM lnto~os , virtude da Inviabilidade do 
Competlçlo por ser a EYBRATEL, fomacedor exclusivo 
dos- aervlçoa, panamento refentnte a pagamonto do 
Fatura. tolo!Onlcaa da Embratel, partoncento a SEAF. 
A proaenta j llSIIfiQIUva encontre 1'81p;t~o legal no art. 25, 
"CAPUT", da L11l N.• 8.686/lll, mottvo poló qual ao licitamos 
a Ratlllcaçlo da VOU3 Exce!&nc:la, detido-se publicidade 
quo 'o a1o requer, em cumprimento b dotorml~ do 
art. 26, da Lal da LlcltaçOes e Contr.ltos Administrativo. 

'Macapi·AP, 12rbro elo 2005. 

LUIZ ROBER~DA COSTA ALVES 
Preeldonto da CPUSEAF 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 006312005 .CPUSEAF 

ASSUNTO : I lbUidado do Licil.açAo. 
UNIDADE : Secretaria de Estado da Agriculura, Pesca, 

Floresla e do Abastecimento. 
OBJETO : SenAços TelefOnicos Urbanos e lnterumanos 
EMPRESA: NORTE LESTE $/A· TELEMAR 
FONTE : 001 - FPE 3390.39 . 
V. EST. : R$ 2.603,59 (Dois M~ Seiscentos e TrêS RealS e 

Clnqoento e Nem Cent.al/06). 

Sonhor Socrotàr1o. 

Justii'~C&-sil a Inexigibilidade de t.icitaçao para a contrataçao do 
SONiçoa T elofOnicos Umanos e Interurbanos, utilizados pela 
SEAF, ecn vtrtude da inviabilidade de 0011~ , por sec a 
TELEMAR - T~ do ~ fornecedor 
exclusivo dos releridos seMços. Pagamento de faturas 
telefonlcas da Feila AgropecuMa referente BD mêS NCl'oii!ITlbro 
da 2005 do terminal 3227-3304 pertencente a SEAF. 
A presente Justii'IC8livn encontra respaldo legal no CAPUT do 
Art. 25 da Lei N.• 8.666193. motivo pelo qual solicitamos a 
Ratificaçao de Vossa Excelência, ~se publici:lado quo o 
ato requer, ecn c:urnp<Wnento às determin~ do art. 26, da 
Lei Fodetal de Ucltaçlles e Cenlrrios Admlnis\nltM)S. 

Macapi>-AP, 1rttecnbro de 2005. 

LUIZ ROBE~ COSTA ALVES 
Proeldenle da CPUSEAF 

O SECRETÁRIO DE . ESTADO DA 
AGRICULTURA, PESCA,FLORESTA E DO 
ABASTECIMENTO, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS PELO Artigo 123, Inciso 11 
da Constituição do Estado do Amapá e 
Artigo 36,1nciso X do Regulamento d a 
SEAF, aprovado pelo Decreto N" 0159 de 
27 de janeiro de 1998, e tendo em vista as 
disposições contidas no Decreto N• 3473 
de 19 de julho de 2005. 

RESOLVE , TORNAR SEM EFEITO O 
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA, referente ao 
5" TERMO ADITIVO do Contrato N• 01 1/02-
SEAF/ Aristocilia Silva Santos,publicado no 
Diário Oficia do Estado de W 3660 , do dia 
13/12/05, página 16. 

,ique-se. 

Macapã-AP, 1 de ezembro de 2005. 

S~ZEVEDO 
ICANÇO 

retário/SEAF 

EXTRATO Oé JUSTIFICATIVA 

ASSUNTO: 14" Tenno Ad~ivo ao Contraio n• 02().()1-SEAF. 
OBJETIVO: AHernção da Clausula onava. 

Para competente ratificação. submetemos à apreciação de 
Vossa Exce~cla a presente Jusliflcaliv.l, para a celebl'ação do 
14' Termo Ad~ivo ao Contrato n' 020101 -SEAFnNSTITUTO 
EU'J ALDO LODI, o qual allera a Cláusula aliava do Contrato 
original, fiCando prorrogada sua vigência pelo periodo de 12 
(doze) meres a contar da data de sua asslnalura. 

O presente Termo MdM>, se justifica pela necessidade de 
adequat a disponibilidade Orçamentária da SEAF, para custear 
as despesas com estagiários, dando oportunidade de 
aperfeiçoamento da formação profissional do corpo discente de 
lnst~uiçõc!s de Ensino Superior e de Ensino ProfiSSionalizante 
de 2" grau. sendo necessário portanto. procedermos o 
aditamento do Con1rato em 1ela. 

O presenle Termo Aditivo I em respaldo legal oo Art. 65, Inciso 
1. ele o Artigo 57, InciSo 11 da Le• n• 8.666l93 e Cláusula Nona 
do Cc.ntralo em eplgrale. 

;;F~ 
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EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

ASSUNTO: 4" Termo Ad~ivo ao Contrato n• 007104-SEAF 
OBJETIVO: Aleração da Cláusula Quinta 

Para competente ralifJCa~, submetemos à 
apreclaçAo de Vossa Excelência a presente Justifa:aliva, para a 
celebração do 4• Termo Aditivo ao Contrato n• 007104-
SEAFnNSTITUTO EUVALOO LODI, o qual aftcra o Programa. 
da Cláusula Quarta - Da V'IQCncia, no senlldo de prorrogar 
sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a eonlar da dala 
de sua assinatura. 

O presente Termo Adrtivo, se justifoca pela 
necessidade de adequar e disponibilidade Orçamcnl<iria da 
SEAF, para pagamenlo da preslaçào de oel'liços de Pesquisa 
de Opinião Pública e Calaloga~o de Produtos 'in loc<>' com os 
Agricullores do Estado, sendo neccssár1o portanlo, 
procedermos o adilamenlo do Contraio em tela. 

O prcsenle Termo Aditivo tem respaldo legal no Art. 65, Inciso 
I, e/c o Artigo 57, Inciso 11 da Lei n• 8.666193 e Clàusula Nona 
do Contraio em eplgrale. 

[ Autarquias Estaduais ] 
SIAC/Super-Fácil 
~ z , ••--.e ~ -..-~-~~ 
Luzia Brito Grunho 

RESULTADO FINAL DA CARTA CONVITE Ir 012/0$
CEL/SIAC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 
E IMPLANTAÇÃO DO MATERIAL DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL PARA O SISTEMA INTEGRADO DE ATENOIMENTO 
AO CIDADÃOISIAC- MACAPÁ E SANTANA. 

FIR~VENCEDORA-
M.D. OSTA. ~ 
VAL R GLOBAL- R$ -5 ,00 

ry~· ~p~:~~obr 2oos. • 

Coo.iO MARBA SILVA 
esldente da CEUSIAC - Suoer Fãcll 

RESULTADO FINAL DA CARTA CONVITE N° 01310$
CEUS/AC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA O SISTEMA INTEGRAOD DE ATENDIMENTO AO 
CIDPO/SIAC- SANTANA. 
FIRM VENCEDORA-
I. M .. MOURÃO. t:-
VAL ,RGLOBAL-R$6~ 0,20 . 

06.,[!e dezembr . 
.c---$'-

NO MARBA SILVA 
Presidente da CEUSIAC - Suoor Fácil 

lapen 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Odanete das Neves Duarte Biondi 

PORTAJUA 11° 0339/2005-IAPEN 

A DIRETORA PRfSJDEHTE DO 
INSTlTUTO DE ADMtHISlRAÇÃO PENITEHCIÁRIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- IAPEN, no uso dos atribuições que lhe 
c.5o c:onfC"id.n pc:lo Ooc::reto nO 0698, de 25 de marco de: 2004, 
tendo em vista o teor do Me mo n" 286/05-GAB/IAPEN. 

RESOLVE: 

ERRATA: 

Portaria n° 301, de 26 outubro de 2005, 
publicado no Oláno Oficial n" 3633, de 31 de oubJbro de 2005, 
às 16h30rrin, pág.29. 

Onde oe lê: EdsM Tavztes Vdhena 
Lc:la-se: Bson Tavares Vilhcna 

Re9iotr.-, Publique-se e Dê-se Oênda. 
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( Fundações Estaduais ] 

Fundecap 
Manoel Bispo Corrêa 

EXTRATO DE COKVtNIO 

INSTRU:I-IENTO PRINCIPAL: CONVÊNIO '11° 0~212005-
FUNDECAP 
CONVENE1\TE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ -FUNDECAP 
CO:-iVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS E 
COMPOSITORES DO ESTADO DO MAPÁ -A~1CAI' 
OBJf.TO: O presente CONVENIO tem por objetivo 
repassar rttuuos i CONVENIADA para tustear drspesu 
com • rulitaçlo dos projdos "CARNAVAL BEIRA RIO, 
CARI\AVAL DO POVO. CALDEIRÃO DO PAVÃO, 
CARNAVAL DOS OAIXINIIOS/2006, t CARNAVAL A 
FANTASIA". 
FUNDAMF.NTO LEGAL: O presentt <on•fnio tem 
respoldo l<&ftl nas disposiç6ts do Constiluiçlo Ftderal art. 
37, npul, na ConstltuiçAo do Estado do AmapA. art.ll6 dn 
Lei n• 8.666193, t suas oltoraçiles no Decreto 
Governamtntol n' 2006 dt 09 de ogo•tn de 199?, e, ainda 
nas disposiçiles ltcais que sejom opli<adu em ratt do 
objeto prt"isto t caractc:ri:r.ados ntstc: instrumtnlo. 
CLÁUSULA Ql INTA DOS RF.CURSOS 
FINANCEIROS: Foram •lo<adus <rtdltos orçamtnt:lrio 
no valor de RS 75.050,00 (setenta e <ineo mil t <inqutnta 
reais), a sttem rtpassndos tm untll úniu parcrla. 
Pro~:ram• dt Trabalho: IJJ92.00Sl.J.023 
Projeto: P.AI.D.E.C/BALIJARTE 
Natureza da D<sptu: 33.50.43 
Valor: RS 75.050,00 
fonte: 007 
VJGtl\CIA: O prato da vigôntiA deslt ATO 
CONVENIAL inicia-se nn dntn d• Assinatura da muona t 
lindandu em J0/0)106. 
ASSINARAM: O Sr. Manoel Bispo Correo 
Diretor/Pruldentt da fllr\DECAP e n Sr. Marctlo de 
Motos Uins- Presid•nlt da AMCA P. 

(PODER JUDICIÁRIO) 

Tribunal de Justiça do Estado 
Das. Raimundo Nonato Fonseca Vales 

RESOLUÇÃO N" 054/2005 - TJAP 

Dispõe sobre o cstruluro, 
compeléncio e olnbuiçõcs 
dos unidades odminislroli'l'os 

do Tribunal de Jusliço 

O Tribunal de Justiça do Estado do 

Amapá. no uso dos prerrogolivos que lhe sõo 
conferidos pelo orl 125, porógrolo I 0 do 

Conslilu1ção Federei, pelo Decreto INI n° 
0069/91 e pelo ort 13 de seu Reg,mento Interno 

(Resoluçõo n° 006/03) 

Coosidcrondo o necess1dode de 

organizar o eslruturo e 6$pecilicor o compelêocto e 
os atribuições dos unidades odminislrotivos do 
Tribunal de Jusliço 

Considerando o que restou decidido no 

4 I 9" Sessão ordinário do Pleno Adminislrolivo desta 
COtle,' realizado em I 4 de dezembro de 2005 

RESOLVE 

Art. I 0 Aprovar o /Vionool de 
Competência dos Órsõos a de Atrobuições dos 

Cargos do Tribuno! de justiça, que vigorará com o 
sequinle lexto: 
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MANUAL DE COMPETÊNCIAS DOS ORGÃOS 
E DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AI-MP Á 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Arl 2" Integram o estruturo 
odminisl!olivo do Tribunal de jusliço o Tribuno! Pleno 
Admimsl!olivo, os Gabinetes do Presldênc•o. do 
Vice-Presidência, do CorregedoriaGerol de jusliço e 
dos Desembargadores, o Escola judicial. além de 
seus Orgãos de Assessoria Direto, dos Comissões e 
suas respectivos SeCielorlos 

TÍTULO 11 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 00 TJAP 

Art. 3° A estruturo orgonizocionol 
odmi,úlrolivo do Tribunal de justiça do Esrodo do 

Amapá compreende, hierorquicomenle 

I - o Tribunal Pleno Adm1n1slrohvo, 
composlo por todos os nove desembargadores e 
presid1do pelo Presidente do Tribunal, 1 

o Presidência, o qual vinculados os 
seguintes 61gãos de ossessoromenlo direlo 

o) Sectelorio do Tribunal Pleno; 

b) Chefio de Gobinele; 

c) Assessoria jurídico, 

d) Assessor~o de Gob~nele; 

el Assessoria de Planejamento e 
Organização; 

Interno; 

Permanentes. 

11 Assessoria Espeool Admimstrohvo; 

g) Assessoria Técn1ca de Controle 

h) Comissão Permanenle de licilação, 

ti Agenle Especial de Segurança, 

il Sccrelario dos Comissões 

11 Gabinete Mil i lar, o quem 
suborJ,nodo o Subgabinete Militar; e 

ml Assessoria de Comunicação Social, 
o quem subordinado o Auxiliar de Divulgação e 
Mídia; 

111 - a Vice-Presidência, a quem se 
subordinam os seguintes órgãos: 

ai Chelio de Gabinete; 

b) Assessoria jurídico, 

cl As.scssOfia de Gabinete, 

d) Agcole Espec1ol de Segurança, 

e) Secção Única; e 

fi Cãmoro Único subdividida em 
Subcâmaros Cível c Crim1nol; 

IV - o CorregedoriaGeral de justiça, 
composlo por 

o) Chefio de Gob,nete; 

b) Assossono jurídico, 

cj Assessoria de Gobinele; 

d) Agente hpcciol de Segurança; 

e) Secretor~a do Corregedoria, a quem 

subordinodas o Camtssõo judiciária de Adoção, a 
Seção de Controle Eslalislico, a Seção de Cadastro 
Geral, a Seção de Cuslos e a Seção de legislação; 

V-
órgãos. 

ai 
Pedagógico; 

a Escolo~ud~u~nles _ 

Conselho Administrativo e 

bl Diretoria Geral; 

c) SecretariO Execuliva, conlendo as 

divisões de Tre,namenlo e Formação e de 
Documenlaçõo e lnio<moção. 

VI os Gabinetes dos 
DesemborAadOfes, com o segu1nle asscssoramenlo: 
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o) Chefio de Gabinete; 

b) Assessoria Jurídico; 

c) Assessoria de Gabinete; e 

di Agente Especial de Segurança, 

VIl - a Diretorio-Get-al, que funciona 
com os segu~ntes 61gãos e Departamentos o ela 
subordinados 

ai Chefia de Gabinete, 

b) Assessoria juríd1ca, 

c) Assessoria de Gobinele; 

d) Assessoria de Conlrolos e 
Convênios. 

e) Assessoria Especial ExecuhvÓ; 

f) Cenlral Psicossocial composla dos 
Seções de Atendimenlo Psicos=cial ao Sef\lidOf e 
de Apoio Psicossocial ã Presloçõo Jurisdicional, 

g) Deporlomenlo Adminislrotivo - DA. 
conlendo m Divisões de /Vioterial e PatrimóniO, de 
Engenharia e Fiscalização, de Sef\liços Gerais e de 
Garagem, Arquivo e Depósito; 

h) Deporlamenlo de lnfOfmóhca e 
Telecomunicoçôes-DEINTEL, conlendo a Assessoria 
em Tecnolog1a do Informação c os Divisões de 
Desenvolvimento de Software, Telemólico e de 
Microinlormólico; 

1l Deporlamenlo de Recursos Humanos 
- DRH, conlcndo os Divisões de Codoslro e 
legislação, de Folha de Pagamento e de 
IViogtSirados; 

il Dcportomenlo de Conlobilldod~r 
DECON, a quem subord1nodo o DiviSÕo de 
liquidação e Presloçõo de Conlos; 

I) Deporlomenlo de Orçomenlo e 
finanças - DEPOf, o quem vinculada o Dl.l:.ào de 
Orçamento, 

m) Deporlamenlo Judiciório; e 

n) Seção de Biblioteca e Oivulqoçõo 

TÍTULO 111 

DA COMPETÉNCIA DOS ORGÃOS 

CAPÍTULO I 

00 TRIBUNAl PLENO 

Art 4° O Tribunal Pleno Adminislralivo 

é o orgoo de cúpula do Tnbunal em õmbilo 
odmimstrolivo e lem sua compelêncio especificado 
nos ort.gos 13 e I 4, de seu Regimenlo Inferno. 
(Resolução n° 006/2003-TJAP) 

CAPiTULO 11 

DA PRESIDENCIA 

Do Secreloria do Tribunal Pleno 

Art. 5° A Secretario do Tribunal Pleno 
é o órgão incumbido de proveio dos meios 
odminislrohvos necessónos ao exercício de suas 
olividades legais ,. 

Arl 6° Compele ao Direlar da 
Secrelaria do Tribunal Pleno: 

- coordenar os trabalhos da 
Secrelaria, 

11 - cumprir e fazer cumprir, no prazo 
de 48 lquorenla e oito) horas, as decisões e 
despachos dos rela!Ofes; 

111 - redigir e supef\lisionor a expedição 
dos comunicações dirigidos ás portes processoois; 

IV - verificar. poro confirmação de 
quorum c ordem de voloçõo no julgamento dos 

processos, a presença dos Desembargadores nos 
dias de sessão, 

V- organizar as poulas de julgamenlo; 

VI - sectelarior as sessões de 
julgomenlo do Pleno; 

VIl - elaborar os atos das sessões de 
julgamento; 
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VIII - supervisionar o elaboração dos 
relatórios mensais, trimestrais e anuais; e 

IX - supervisionar a contagem dos 
prazos processuais. 

Do Gabinete do Presidência 

Art. 7° O Gabinete do Presidência é o 
órgão de assessoramento direto poro os ações 
administrativos ordinórios, elaboração de proietos e 
estudos de interesse do Poder Judiciário, cumprindo
lhe o coordenação e execução das atividades de 
competência do Presidência. 

· Do Chefio de Gabinete da Presidência 

Art 8° A Chefio de Gabinete do 
Presidência é o executor direto das ações ordinários 
do Presidente da Tribunal, responsável pela 
coordenação dos atividades do gabinete e 
integração com os demais componentes, grupos e 
órgãos de ossessoramenlo ligados à Presidência. 

Art. 9" Compele ó Chefia de 
Gabinete da Presidência: 

I - prestar a paio à execução das 
funções do Presidente do Tribunal; 

- coordenar as atividades do 
Gabinete, elaborando a agendo do Presidente; 

111 - receber, transmitir, cumprir e fazer 
cumprir todas as determinações do Presidente do 
Tribunal; 

IV - distribuir, dentre os funcionários 

lotados no Gabinete, as tarefas o serem executados, 

revendo e conferindo o expediente elaborado; 

V - coordenar os ações do Cerimonial 

do Tribunal de justiça, com o apoio direto do 
Assessoria de Comunicação Social da Presidência; 

VI 
correspondência, 
Presidência; 

examinar e 
autos e papéis 

assinar 
atinentes 

o 
à 

VIl - comunicar-se diretamente, sempre 
que o interesse exigir, com autoridades públicos, 

salvo com os que forem hierárquico e 
protocolarmente iguais ou superiores ao Presidente 
do T ribunol de Justiça; 

VIII controlar o assiduidade e 

pontualidade dos serventuários lotados no Gabinete 
e, constatada o relevância dos motivos, abonar os 
faltas destes servidores; 

IX propor ao Presidente a 

instauração de Processo Administrativo no que 
resultar dos sindicâncias, contra servidores lotados 
no Gabinete; 

X - levar à consideração do Presidente 
os casos de competência não previsto neste 
Regimento, lendo em visto a natureza dos latos; e 

XI - executar outros atividades que lhe 
forem atribuídas pelo Presi-dente. 

Do Assessoria jurídico da Presidência 

Art. 1 O. A Assessoria jurídico do 
Presidência é o órgão de assessoramento técnico 

responsável pelos subsídios jurídicos necessá rios à 
tomado de decisões administrativas e iudiciais de 

competência do Presidência do Tribunal. 

Art. 11 . Compete à Assessoria Jurídico 

da Presidência: 

I - analisar e emitir pareceres iurídicos 
em processos administrativos do Tribunal de Justiça, 
avaliando os aspectos legais dos pedidos e o 
conveniência de serem acatados pelo 

Administração, em subsídio à decisão superior; 

11 - analisar a regularidade formal dos 
requisiçGes de expedição de Precatórios, 

preparando os relatórios das respeclivos decisões 

exequendas e outros correlatos; 

111 - analisar e relator os requerimentos 
de Suspensão de Segurança dirigidos ao Presidente, 
subsidiando suo decisão com pesquisas de 
leqisloçüo e jurisprudência pertinente à matéria 
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suscitada pelas partes; 

IV - atender, quando necessar~o, às 
consultas dos órgãos de apoio vinculados 

diretamente à Presidência, nos assuntos que 
requeiram conhecimentos iuridicos; 

V - elaborar estudos com vistos à 
edição ou alteração de normas de competência do 

Poder judiciário; e 

VI · executar outras atividades correlatas 
que lhe forem atribuídos pelo Presidente do Tribunal 
de justiça e pelo Chefe do Gabinete. 

Da Assessoria de Gabinete do Presidência 

Art. 12. A Assessoria de Gabinete do 
Presidência é o grupo de assessoramento direto das 
funções do Chefe de Gabinete do Presidência, 

encarregado da execução imediato dos atividades 
administrativos ordinários do gabinete e de ordens 

diretos do Presidente. 

Art. 1 3. Compete à Assessoria de 
Gabinete da Presidên'cio do Tribunal: 

I - assessorar o Chefe de Gabinete do 
Presidência no exercício das atribuições 
administra tivos de suo competência; 

11 - recepcionar autoridades, Diretores e 
servidores do T ribunol e demo is pessoas com 
audiência marcada ou que deseiam contato direto 

com o Presidente, efetuando triagem discreta o 
respeito do assunto o ser com ele trotado e passar 
ao Chefe de Gabinete os casos urgentes. 

111 - colaborar no elaboração e fazer 

observar, no limite de suas atribuições, a agendo 
diário do Presidente: 

IV - realizar os contatos internos e 
externos necessários ao cumpri-mento da agendo do 
Presidente, informando-lhe de imediato qualquer 
alteração. 

V - acompanhar a Chefe de Gabinete 
nos missões administrativas do Presidência do 
Tribunal, quando por ele escalado o tonto; 

VI - colaborar no elaboroçõo de 
oficios, memorandos e comunica-ções diversos 
expedidas pelo Chefio de Gabinete; e 

VIl executor outras atividades 
correlatas que lhe !orem atribuídos pelo Chefe de 

Gabinete ou pelo Presidente. 

Do Assessoria bpeciol Administrativa 

Art. 14. A Assessoria Especial 

Administrativo da Presidência é o órgão de 
assessoramento direto do Presidência do Tribunal de 

Justiça destinado à reolizoçüo de ações específicos 
voltadas à solução de questões administrativos e 

iurisdicionais extroordinórios. 

Art. 15. Compele à Assessoria Especial 
Adm inistrativo da Presidência do Tribunal: 

I - subsidiar o Presidente nos ações e 
decisões em matéria administrativo e jurisd icional 

extraordinário. no âmbito do Poder Judiciário e nas 
relações políticas com os demais poderes 
constituídos do União, Estados e Municípios; e 

11 - cumprir, por determinação do 
PrE'sidenle, missões administrativos e jurisdicionais no 
Tribunal e nos Comarcas. da Capital e do interior, 

prestando-lhes o auxílio o que extraordinariamente 
dcsíinodo. 

Do Assessoria de Planejamento e Organização 

Art. 16. A Assessoria de Planeiomento 
e Organização é o órgão de ossessoromenlo direto 

da Presidência, encarregado de estudos, 
orientação, coordenação e controle dos ativ"1dades 

relativos ao planejamento geral e ó organização, 
racionalização e modernização, no âmbito do 
Poder judiciário. 

Art. 17. Compete à Assessoria de 

Ploneiomenlo e Organização: 

I - no área de Planeia menta: 

oi fonmulor o plano qerol de trabalho 
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do Poder judiciório, com base nos políticos e 
d"11etrizes emanados do Presidência; 

b) acompanhar as leis de iniciativa do 
Poder Executivo que afetam à odmi~islroçõo do 

Judiciário, tais como Plano Plurianual - PPA, lei de 
Diretrizes O rçamentárias - l DO e lei Orçamentária 
Anuol - lOA ; 

c) acompanhar o execução dos 

diversos programas o partir dos informações 
fornecidos sistematicamente pelos órgãos executores, 
com vistos ao cumprimento da programação 

estabelecido e eventuais modificações; 

d) propor o estabelecimento de normas 

e procedimentos poro elaboração dos relatórios dos 
atividades do judiciário, em consonãncia com os 
diretrizes estabelecidos; 

e) elaborar diagnósticos globais e 
setoriais, montar cenários de médio e longo prazos, 
visando à definição de diretrizes dos planos e 
programas de ação da administração judiciário; 

f) elaborar o proposta de orçamento 
anual e do plano plurianual, o partir dos 
informações dos demais órgãos, a estes 

assessorando tecnicamente quando do elaboração 
dos diretrizes orçamentários; 

g) coleta r, processar, classificar, 
relacionar, avaliar e divulgar dados estatísticos 
relativos ós atividades do Tribunal de justiça e, 
supletivamente, dos demais órgãos do Poder 

judiciário; 

h) analisar índices estatísticos e 
demonstrar seu comportamento, tendências e 

variações: 

i) coordenar e controlar o registro e 

análise de dados eletrônicos; 

i) fornecer subsidias e acompanhar 
proielos em andamento desenvolvendo estudos 
específicos compatíveis com os suas finalidades; 

I) implementar ' Plano de Gestão' pelo 
'Qualidade do judiciário'; e 

m) exercer outros atividades pertinentes 

que lhe forem delegados; 

11 - no área de Organização: 

a) promover estudos, planejar, orientar 
e coordenar atividades com vistos ao constante 
aperfeiçoamento e atualização das eslruluros 
organizacionais da administração judiciária; 

b) elaborar diretrizes, de ordem geral, 
poro revisão e atualização de regulamentos internos 

e manuais de odministroçãa ou serviços; 

c) colaborar no elaboração de 

anteprojetos de lei, resoluções. atos, reaimenlois. 
instruções e ordens de serviço com os 
correspondentes justificativos, acompanhando os 

proposições sujeitos à deliberação do Assembléia 
legislativa do Estado; 

dl pesqu isar, desenvolver e propor 

proietos relativos o questões de organização e 
modernização administrativo no âmbito do Tribunal 

de j ustiça; 

e) promover o acompanhamento e o 
avaliaçã o das ações organizo·donois e sislêmicos 

desenvolvidos pelos diversos órgãos que compõem 
a estruturo odminislrotivo do Poder judiciário; 

f) examinar expedientes especiais que, 
através de suo competência, devam ser submetidos 
à consideração do Presidente do Tribunal de Justiça, 
sol icitando os diligências necessárias o suo perfeito 

instrução; 

gl solicitar, o quaiOJJer setor de 
atividade do Tribunal de Justiça, os elementos 
indispensáveis à realização de seu trabalho; e 

h) exercer outros atividades pertinentes 

ou que lhe forem delegados. 

Da Assessoria Técnica de Controle Interno 

Art. 1 8. A Assessoria Técnico de 
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Controle Interno é o 61gão de assessoramento direto 

do Pres1dêncio do Tribunal de jusllço, respons6vcl 
pelo loscolizoçõo contób1l, finonce11o, orçomentàno, 

operacional e patrimonial do Poder judiciário, atento 
à legalidade, legitimidodc, oconomiCidode, 
opl1coção dos recursos e renúncia de rece1tos. 

Ar1 19 Compele à Assessoria Técnico 

de Connole Interno· 

I - osscs$01or à Presidência nos 

assuntos odmimshohvos; 

11 - dor ciência à Presidência, sob peno 
de responsobilidode solidário, de quaisquer 
lrreguloridode e desvios de que tiver conhecimento; 

UI - em•hr parecer prév1o nos processos 
de l•quidoçõo e pagamento de despesas, nos áreas 
de pessoal, controle orçamentário, financeiro e 
operacional do Tnbunol de justiça; 

N solicllor ju~tílicotivos do.~ 
deporlomenlos responsávo1s, efetuando 
consoltdaçõo e opresentoçõo referente o 
notílícoções odv1ndos do T11bunol de Contos do 
Estodo; 

V - procede~ à onól.se, com relalólio 
consolídodo, do prestoçõo de contos onuol do 

_!!ibunol, detectando possivets impropriedades, 

sugenndo os correções necessários. 

VI - procede! ó análise dos prestações 

de contos referente ct suprimento de fundos; 

VIl proceder ó onóltse pr& 
homologot6rio dos licitações, 

VIII - supervisiOnar os atividades dos 
órgãos que •nlegrom o estruturo do Tribunal, 
comprovando o legalidade e oval iondo os 
resultados, . quanto à elic6cio dos gestões 

• orçomenlàrio. financeiro e polrimaniol no oplicoçõo 
dos recursos públicos, e 

IX - realizar periódicos oud1lorios, 
localizados e por amostragem. em todos os 61gãos 

que integrem o estruturo do Tribunal no Estado 

Do Comissão Permanente de licitação 

Art 20. A ComiSSÕO PeHnonente de 
lictloção do Tubunol dejushço é o órgão coleg•odo 
do administração cncorrcgodo de desenvolvêr, 
controlar e ocompooho1 lodos os ações 
odmíntstrotivos merenles oo rocebimento, exoma o 
lulgomento de todos os documentos e procedimentos 
relotrvos à inslouroçõo de licitações, bem como 
op1nor sobre os casos espec•oos de dispenso e 
incxigib•lidode. 

Arl 2 I Compele à Comís.sõo 

PeiTnonentc de licitoçõo. 

I - receba o julgar os ped1dos de 
codostromenlo de fornecedores ou suo renovação. 
onohsondo documentação c expedindo o 
competente Cert1lícodo de Registro Cadastral -
CRC. coso deferido o pedido; 

11 - clossilicor os fornecedores por 

grupos de otiv1dodes, acompanhando o seu 
desempenho quanto oo cumpumento dos obngaçóes 
d10nle do Admintslroção, mediante informoç6es dos 
órgãos competentes, onotondo em controle 
mdíviduol; 

111- promover, o pedido ou de oficio, o 
cancelamento do cadastro; 

IV - elaborar os elos convocolóríos dos 
liciloções, encaminhando-os previamente à 
AsseS$01iO Jurídico do Secretouo-Gerol; 

V - receber e julgar, em sessão 
publico, os en~lopes contendo hobilitoçõo e 

propostos dos licitoções, decid1ndo quanto à 
hobíl1toçõo ou inobílitoçõo, closstficoçõo ou 
desclÓss&licoçõo de lícllonto, em estuto observOncío 

oos lermos do edito! e à legislação correlato; 

VI promover dil;qêncíos poro 

~ecimento dos procedtmcntos licitotórios e10 prol 

do interesse público; 

VIl - <f!CeOer e lnSirUII OS recursos 
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odmin1slrotivos contra os seus atos, encaminhando-os 
à autoridade supenor, 

VIII - sugerir à autoridade competente o 
aplicação de penol1dodes aos lícilonle que 
prcticorem infrações durante o licítoção, c 

IX- elaborar lustificohvos de dispenso e 
inexigibilidade de licitação, encominhoncJo.os 
prC\IIomentc à AsseS$01rO JurídiCO do SecretortO 
Gero I 

Art. 2? Compete ao Presidente do 
Comissão Permanente de l.Jcitoção 

I - presid" os sessões licitotàrios. 

11 - anunciar os deliberações do 
comiSSào, 

111 - instruir os processos o corgo do 
com1ssõo de licitoçõo, determ•nondo o juntodo ou o 
de!.Bnlronhomento de documentos pertinentes, 

IV - proferir despacho no p<ocesso do 
licitoçõo; 

V - prestar mformoç6es em mondado 
de segurança; 

VI- osseS$01or o autoridade supenor; 

VIl - temor os providências necessários 
à tromitoçõo dos processos o corgo do comrssõo 
que pres1de; 

VIII - utriiZO< o SCPA poro Entrado, 
Saído e Consulto de PA's e documentos, 

IX - exe1ccr o poder de policio com o 
ob1clivo de manter o ordem e o segurança nos 
locais de reunião, solicitando previamente, poro 
tonto, v•o outoudode competente, o necess6rio forço 
pohcd; 

X - solicitar, d11etomenle. nos casos de 
urgência, o necessàuo forço pol.ciol poro manter ou 
restaurar o ordem nos sessões, 

XI - rubriCar os documentos de 
hobilítoçõo c os relativos às propostos. 

XII - resolvBf. quando forem do suo 
competência decisório, os pedtdos verbais ou 
escritos, op<escntodos nos sessões públicos; 

Xlii-votar, 

XN -assinar documentos. 

'IN - solicitar osses~io. laudos. 

pareceres e análise 1uridico de minutos de edital e 
de controlo; 

XVI - solícito< pessoal odministrolívo 
poro opo•or nos l&e&tações, bem corno poro o 

llobolho burocrático. 

YNII - ovolior os servidores lotados no 

CPl poro efetto do progressão funcional; o 

YNIII - em1hr RelatóriO de RDV e trator 
produtos não conformes e Desvios do Ouolidode. 

Do Agente Especial de Segurança do Presidência 

Art 23 O Agente Especial de 

Soguronço do Presidõncio é o assessor direto 
responsável pelo condução e p<oleçõo pr ímeiro do 
Ptesídente, durante 1.0us trajetos pessoais e naqueles 
em rozõo do excrcicío do Presidência 

Art. 24 Compele oo Agente Especial 

de Segurança do Pres1dêncio· 

I - conduz•r os veículos aliciais do 

Ptes•dêncio do Tribunal, 

11 - olereccr segurança pessoal 00 

Desembargador Presidente; 

11 - acompanhar o Desemba1godor 
Presidente em solenidades e viagens, quando nestas 
necessórío e devtdomente outori7odo; e 

111 - desenvolver outros olividodes 
atr ibuídos pelo Presidente. 

Do Secretario dos Comissões Permanentes 

Art. 25. A Secrelorio dos Comissões 
Permanentes é o órgõo de assistência e 
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ossessoromenlo dos Comissões Permonenles e 
Temporários do Tribunal de justiça do Amopà, nos 
lermos de seu Regimento lnlctno 

Art. 26. Compete à Secretorio dos 
Comrssões Permanentes 

I - secretollor os reunroes dos 

comissões, IOVJondo os respectivos atos; • 
11 - preparar e cumprir os despachas e 

decisões de seus presidentes, relatores ou membros, 
111 - pesquisar, organizar e manter 

coletõneo de leg1sloçõo especifico, por assunto; 
IV - elaborar minutos de projetos de lei, 

resoluções, assentos e emendas regimentois; 
V prestar OSSBS$01omento e10 

trobolhos que visem o implontoçõo de leis, 
regulamentos e procedimentos em ge~ol, 

VI - monler ugorosomenle orgomzodos, 
com remossoo de alterações, os leis de 
Orgonízoçõo Judiciário do Estodçl, o Reg1mento 

Interno, os demais Resoluções e Instruções 
Normativos do Tribunal. com otuolizoção do~ 
divulgações no tnlronel e no internet; e 

VIl - ocomponhor e manter otuolizodo 
o jurisprudência do Tribunal, preparando os 
publ1coç6es e10 revislos e repert6rios especializados, 
sugeundo medidos que facilitem o pesquiso de 
julgados ou processos. 

Do Gob1nele Militar 

An 27. O Gobtnete Miltlcr é o 61gão 

de osscssoromcnto direto do Presidência responsável 
pelo logístico de segurança militar do Poder 
Judiciário, seus membros, juízes e dependências 

físicos. 

Art. 28 Compele oo Gobínele Militar. 

• I - assessorar o Presidente no que so 

relere o assuntos m1litores. 

11 - c01dor dos relações do Presidente 
com os autoridades militares; 

111 - receber 
Presidente os outortdodes 
federais ou estrangeiros; 

e encaminhar oo 
mílítores estaduais, 

N - desiocumbit-se do representoção 
militar do Presidente do Tribunal, quando por c~le 
determ1oodo; 

V - elaboro r. em con,unto com o 
Chefio de Gob1nele do Presídêncro, o plonejomento 
dos viagens do Presidente do T ubunol de ju~lic;o ou 
de Desembargadores que o repre1.0nte, bem como 

ocomponhéHo e10 visttos c atos oliooi~ de natureza 

mtlitar e, quando solicitado, o ouflos, 

VI - preslor informações e dor parecer 

em matêrio de suo compe-tência, quando solicítodo; 

VIl - supervisionar c orienlor o grupo de 
segurança responsável pelo prédio do Tribunal de 

Justiça; 

VIII- receber, lronsmilír, cumprir e fazer 
cumprir todos os determinações do Presidente do 
Tubunol; 

IX - lazer cumprir o Plono de 
Segurança Policial Militar do p<édmede do 
Tubunol de jusliço, dos Unidades Jud•ctàrios, dos 
residências oliciois do Presidente e 

Desembargadores, bem como do Plano de 
Prevenção e Combate o lncêndto dos referidos 

1 
prédros, 

X - recepcronor e dor segurança os 

ouloridodes conv•dodos do T ríbunol d11 jusliço que 
vrsttore~n o tstooo; 

XI - transmitir os ordens e inslruções 

recebidos do Presidente do Tribunal, e 

XII - manter estreito entrosomenlo com 
os chefies dos Coses e Gabinetes de outros Poderes 

e 6rgõos nos assuntos de Interesse policial mililor 

Do Subgobinete Militar 

Art. 29. Compete oo Subgobinele 

Militar· 

I - substiturr o Chefe do Gobtnele 
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Militar nos suas ausências; o 

auxiliar nos ações de 
gerenciamento do contingente de policiais do 

Tribunal de Justiça e todos os demais depeodêncios 
do Poder j udiciário. 

Do Assessoria de Comunicação Social 

Art. 30. A Assessoria de Comunicação 
Social é o órgão de osses!>Oiamento direto do 

Presidência incumbido do coordenação, execução e 
controle dos atividades relativos à divulgação, 
Comunicação Social e Relações Públicos internos e 
externas do Poder judiciário do Amapá. 

Art. 3 I . Compele à Assessoria de 
Comunicação Social do Presidência: 

I - no que longe à impren~: 

oi redigir e· distribuir noticiário poro 
veículos de comunicoçõo social; 

bl prestar apoio, quando solicitado, 
poro que profissionais do imprensa, rádio e televisão 

tenham maiores locilidodes no exercício de suas 
!unções em dependências do Poder judiciário; 

c) preparar o edição de órgão de 

divulgação de ossunlos infernos, periódicos ou 

eventuais, conforme o interesse do Administração. 

dl auxiliar, no que couber, o normal 
relocionomenlo dos autoridades judiciários com os 
órgãos de Comunicação Social e seus profissionais; 

e) preparar o gravação de entrevistos 
concedidos em rádio ou televisão pela Presidência e 
Vice-Presidência do Tribunal de justiça, bem como 
aquelas de interesse poro o Administração 
Judiciária; 

I) lazer o cobelturo de evcniOs de 
interesse do' Poder judiciário, no copitcl e no interior 
do Estado; 

g) realizar o leitura diária de jornais 

locais e de outros Estados, visando à. 'taxação" e 
ao encaminhamento Õ Presidência; 

hl organizar c o manter oluolizodos os 
arquivos de leias, gravações de programas e 

notícias produzidos pelo unidade; 

i) participar no elaboração do relatório 

anual do T ribunol de Justiça; e 

j) coordenar e produzir 'home poge' 
do Tribunal de j ustiça, dando-lhe "linguagem 

compatível e cuidando do aluolizoção dos 
inlormaçães colocados em rede; 

11 - no que tange à Relações Públicos: 

a) apoiar à Administração j udiciário no 

desenvolvimento de projetos e respectivo aplicação, 
abrangendo os públicos interno e externo, bem 

como auxiliando no definrção de prioridades; 

b) organizar e manter cadastros de 
autoridades do Poder Judiciário e dos demais 
Poderes, em todos os níveis; 

c) prestar integrei apoio á Cheiro de 
Gobinere do Presidência no orgoniLoçõo dos 

cerimoniais o cargo do Poder judiciário e de seus 
integrantes; 

d) p1estor integral apoio à Chefio de 
Gabinete do Presidência no organização protocolar 

de audiências e atos relativos à Presidência e 
demais inlegranles do T ribunol de Justiça; e 

e) cuidar do orgonizcçõo de mostras 
de orle no espaço cultural do Tribunal de juslrço. 

§ 1• A Assessoria de Comunicação 

Social cabe, ainda, realizar o ligação dos diversos 
áreas do administração do Poder Judiciário com os 
órgãos de comunicação de . massa c seus 
profiss'ronais, bem como desenvolver e aplrcor 
político de relações públicos, segundo diretrizes 
estabelecidos pela Presidência do Tribunal. 

§ 2" A ação do Assessoria de 
Comunicação Social estender-se-á à alivrdac!e 

forense de 1° grau, conforme orientação do 
Presidência. 
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§ 3° As farelos preparatórios de 

molérios e o cstobelecimeniO de ações de apoio à 
imprensa, rádio e televisão serão cumpridos na 
mesmo jornada em que forem cometidos, poro 
assegurar otuolidode jornalística, ressalvados os 
traba lho~ que exigem pesquisas ou o colaboração 
de lercéiros. 

Do Auxiliar de Divui!=Jaçào e Mídia 

Art. 32. Compele co Auxiliar de 

Divulgação e Midia: 

I - auxiliar o Assessor de 
Comunicação Social nos seguintes tarefas: 

o) gerenciomenlo do Portal 
[renovação, oluolizoçõo e monulençõo) ; 

b) redação e divulgação de matérias 

jornolislicos poro o portal e poro o impren~; 
c) criação e eloboroçõo de material 

institucional do Justiça, como jornais, revistos, 
cartazes, folderes: e 

dl gerenciamento 
documentoçõo em lotagrolios. 
outros mídias. 

CAPÍTULO 111 

do serviço 
ví-deos, OVO 

DA VICE·PRESIDENCIA 

Do Gabinete do Vice-Presidência 

de 
e 

Art. 33. O Gabinete do Vice-
Presidência é o órgão incumbido de prestar 
assistência ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
no desempenho de suas atribuições. 

Do Chelio de Gabinete do Vice-Presidência 

Art 34. Compete à Chelio de 
Gabinete subsic!ior o Vice-Presidente: 

I - no elaboração de seu expediente; 

- no preparo dos a tos de suo 

competência exclusivo; 

111 - no suo comunicação com os 
serviços do Tribunal; 

IV - no sua representação externo c 
nos audiências; 

V - no suo organização de registros e 

arquivos que se tornarem necessários; 

VI - no elaboração de minuiOs de 
informações aos Tribunais; 

VIl - no elaboração e observância 
'lrranlo ao cumprimento do agenda diário do Vice
Presidente; e 

VIII - no desempenho de outros 
atividades determinados pelo Vrce-Presidente. 

Do Assessoria Jurídico do Vice-Presidência 

Art. 35. Compete à Assessoria jurídico 
do Vice-Presidência: 

- cooperar na elaboração de 
decisões sobre os assuntos de competência 
regimental do Vice-Presidente e naqueles que o este 
compelirem por delegação do Presidente, em 

subsídio à decisão superior; 

- analisar processos e elaborar 

minutos de despachos e decisões em recursos 

extraordinários e especiais; 

111 - olender, quando necessário, às 

consultas dos órgãos de apoio vinculados 

diretamente à Vice·Presidêncio , nos assuntos que 
requeiram conhecimentos jurídicos; c 

IV - executor outros atividades 
correlolos que lhe lerem atribuídos pelo Vice
Prcsrdcnrc do Tribuno! de Ju>liço c pelo Chefe de 

Gabinete. 

Do Assessoria de Gabinete do Vice-Presidência 

Art. 36. A Assessoria de Gabinete do 

Vice-Presidência é o órgão de assessoramento 
direto · dos !unções do Chefe de Gabinete do Vice
Presidência, encarregado do execução imediata dos 
a tividades odminis~o livos ordrnórios do Gabinete e 

de ordens direto do Vice-Presidente 

Art. 37. Compele á Assessoria de 
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Gabinete do Vice-Presidência do Tribunal: 

I - assessorar o Chele de Gabinete no 

exercício dos atribuições odminislrotívos de suo 
competência; 

- recepcionar autoridades, diretores 
e servidores do Tribunal e demais pessoas com 
ovdiêncio marcado ou que desejam contato direto 
com o Vice-Presidente, efetuando triagem o respeil~ 
do assunto o ser com ele trotado e passando ao 
Chele de Gabinete os casos urgentes; 

111 - realizar cantclos internos e 
externos necessários ao cumprimento da agendo do 
Vice-Presidente, inlormondo de imediato co Chele 
de Gabinete qualquer olteroçõo; 

IV - acompanhar o Chefe de Gabinete 
nos missões admini$1ralivos do Vice-Presidência do 
Tribunal, quando por ele escolado o toniO; 

V - colaborar no elaboração de 

olícios, memorandos e comunica-ções diversas 
expedidos pelo Chelio de Gabinete; e 

VI - executar outros atividades 
correlatos que lho !orem atribuídos pelo Chele de 

Gabinete ou diretamente pelo Vice-Presidente. 

Do Agenle Especial de Segurança do Vice
Presidência 

Art. 38. O Agente Especial de 
Segurança da Vice-Presidência é o assessor drrelo 
responsável pelo condução e proteção primeiro do 

Vice-Presidente, duronle seus trajetos pessoais e 
naqueles em razão do exercício do Vice-Presidência. 

Art. 39. Compele ao Agente Especial 
de Segurança do Vice-Presidência: 

- conduzir os veiculas oficieis do 
Vice-Presidência do Tribunal; 

- olerccer segurança pessoal ao 
Desembcrgodor Vice-Presidente; 

111 - acompanhar o Desembargador 
Vice-Presidente em solenidades e viagens, quando 

se lizer necessário e devidamente autorizado; e 

W - desenvolver outros atividades 

correlatos atribuídos pelo Vice-Presidente. 

Das Secretarias Judiciários 

Art. 40. As Secretarias Judiciários do 

Secção e do Cõmoro Únicos, subordinados à Vice
Presidência, contorõa com seus respectivos 

Diretores, servenlvórios e demais auxil iares lotados 
segundo a necessidade do trabalho. 

Dos Diretores dos Secretario Judiciários 

Art. 4 I . Incumbe ~ aos Diretores dos 
Secretarias Judiciários do Secção c do Cãmoro 

Únicos, auxiliarem os Desembargadores ou seus 
substitutos, no desempenho de suas atribuições, 

devendo, poro tonto: 

- processar os autos, cumprindo 

todas as providências necessários, desde seu 
primeiro recebimento até o devolução final ao 
Deporlamenlo judiciário ou juízo de origem pelo 

trânsito em julgado do acórdão ou o interposição de 
recurso o outro Tribunal ou órgão julgador deste 

Tribunal; 

- lazer os autos conclusos aos 

relatores e remetê-los aos revisores e à Procuradoria· 
Geral de justiça; 

111 - controlar o circulação dos 
processos, onolondo os movimentações no banco 
de dodos; 

W - lavrar termos e certidões, elaborar 
editais, pautas de julgamento e natos de expediente 
poro intimação dos portes, fiscalizando-lhes a 
publicoçóo; 

V - extrair certidões, traslados, cópias 
xerográficos, oulenlicondO"Os, e cortas de sentença 
enquanto os aulas permanecerem nos secretarias; 

VI - secretariar os sessões, lavrando os 
atos r~spectivcs, encominhondC"Os à publicação; e 
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Vil - lazer registrar os acórdãos 
lavrados pelos Desembargadores ou substitutos. 

Dos Diretores dos Subsecretarias 
Judrcrórios 

Art. 42. Incumbe aos Diretores dos 
Subsecretarias poro Matérias Penal e Civil 
exercerem, por delegação do Diretor do Secretario 
do Cômoro Único, dentre os atribuições definidos 
no artigo anterior, aqueles compatíveis com 
atividade do respectivo Subsecretaria. 

CAPITUlO IV 

DA CORREGEDORIA-GERAl DE JUSTIÇA 

Do Gabinete do Corregedoria-Geral de Justiça 

Art 43. O Gabinete do Corregedoria 
Geral de Justiça é o órgão incumbido de prestar 
colaboração ao Desembargador Corregedor-Geral 
no desempenho de suas atribuições legais e 
odminislrolivos, nos termos do ot1. 30 o 32 do 
Regimento !Resolução nQ 006/2003-TjAP} 

Do Chefe de Gabinete do Corregedoria-Geral de 
justiça 

At1 44. Compele oo Chefe de 
Gabinete do Corregedoria-Geral de justiça 
coordenar os ollvidodes do Gabinete. 
responsabilizando-se pelo integração e hormon.o 
dos órgãos de ossessoromento direto do 
Desembargador Corregedor, com vistos ao normal 
desempenho do Gabinete. 

Do Assessoria jurídico do Corregedoria-Geral de 
justiça 

Art. 45 A Assessoria jurídico do 
Corregedoria-Geral compete ofertar pareceres nos 
matérias que lhe forem sub(Tletidos pelo Corregedor, 
bem como ossessoror·lhe nos correições realizados 
no unidades tudiciôrios do Capital e do interior. 

Do Assessoria de Gob•nete do Corregedoria-Geral 
dejushço 

Ar1. 46 A Assessoria de Gabinete do 
Corregedoria é o órgão de assessoramento direto 
dos funções do Chefe de Gabinete do 
Corregedoria, encarregado do execução imediato 
dos olividodes odminrstrorivos ordinários do gobrnele 
e de ordens diretos do Desembargador Corregedor. 

Art. 47. Compete ô Assessoria de 
Gabinete do Corregedoria de justiça; 

I - assessorar o Chele de Gabinete no 
exercício dos atribuições administrativos de suo. 
competência, · · 

11 - contrrbuir com o Chefe de Gobin~lc 
no elaboração e obscrvôncro do agendo diórro do 
Corregedor; 

IV - realizar os contatos internos e 
externos necessários ao cumpnmento do agendo do 
Corregedor, inlormondo-lhc de imediato qualquer 
oheroçõo. 

V - acompanhar o Chefe de Gabinete 
nos m1ssàes odministrollvos e jurisdicionais do 
Corregedoria do Tribunal, quando por ele escolado 
o tonto. 

VI - coloboror no elaboração de 
oficios, memorandos e comunicações diversos 
expedidos pelo Chefio de Gabinete; e 

Vil - executor outros olividodes 
correlatos que lhe forem atribuídos pelo Chefe de 
Gabinete ou diretamente pelo Desembargador 

Corregedor. 

Do Agente f:speciol de Segurança 

Art 48 O • Agente Especial de 
Segurança é o assessor direlo responsável pelo 

• condu~õo e proteção primeiro do Coyegedor, 
durante seus tro1etos pessoais e naqueles em razão 
do exercício do Corregedoria 

Ast. 49 Compele ao Agonlc Especial 
de Segurança do Corregedoria: 

I - conduzir os veículos oficiais do 
Corr~edorio do Tribunal, 
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- oferecer segurança pessoal ao 
Desembargador Corregedor no desempenho de suas 
funções; 

111 - ocomponhor o Desembargador 
Corregedor em solenrdodes e viagens oficiais, 
quando nestas necessário e devidamente 
autorizado. e 

IV - desenvolver outros atividades 
atribuídos pelo Desemborgodor Corregedor. 

Do Secretario do Corregedoria-Geral de justiça 

Art. 50. A Secretario do Corregedoria· 
Geral de jushço é o órgão incumbido de prestar 
colaboração o assistência ao Desembargador 
Cortegedar-Gorol, sob o coardenor;ão e direção do 
seu Diretor, observado o competência que lhe é 
reservado por esle Regimento 

Do Diretor do Secretario do Corregedoria-Geral de 
justiça 

Art. 51 Compele ao Diretor do 
Secrotorio do Conegedono-Ge•ol do, justiça do 

Estado do Amapá: 

I - coordenar, or1entor, dirigrr e 
supervisionar os seções que lhe são subordinados. 

11 -receber, transmitir, cumprir e fazer 
cumprir os determinações do Corregedor; 

111 - assinar e aulenlicor ce~idões 
extraídos e suas cópros; 

IV - propor ao Corregedor o 
instauração de Processo Admrnislrotivo do que 
resultar dos sindicãncios, rndusive sugerindo o 
composição do Comissão de Inquérito 
Admrnistrolivo; 

V - verificar, fiscolizar e assinar os 
fichas de freqücncio dos serventuórios lotados nos 
Seções; 

VI - apresentar ao Corregedor 
relatório dos olivrdodes desenvolvrdos em cada ano 
ou exercÍCio, 

VIl levar à consideração do 
Corregedor, os casos om•ssos. tendo em visto o 

1 natureza dos fotos; e 

VIII • prolicor os elos n~rios ao 
bom desenvolvimento dos serviços administrativos do 
Corregedoria. 

Do Comissão de Adoção 

Art 52 Compele à Seçõo do 
Comissão Estadual judiciário de Adoção · CEjA: 

- manter sob seu controle, 
devidamente atualizado, posto contendo todos os 
atos baixados pelo Tribunal de justiça, 
Corregedorio·Gcrol, CE;JA e outros Órgãos Afins; 

11 - conservar os livros prescritos em lei 
ou recomendados pelo Corregedoria-Geral do 
justiça devrdomente regularizados e escriturados; 

111 - executor os atos processuais nos 
prazos estabelecidos em lei; 

N - secrelorror os sessões • do CE.JA. 
lavrando os atos respectivos; 

V - organizar e manter em ordem o 
sorv1ço do Seção. de modo o permitir o localização 
imediato do ouros, papéis e outros documentos; 

VI - manter o Seção aberto e em 
func,onomento durante o horórro de expediente; 

VIl - cumprir e laze• cumprir os ordens, 
decrsôes 1udiclois e os determinações dos 
autoridades superiores. 

VIII - abrir o correspondência aliciai 
endereçado à CI;IA ou co seu Presidente. quando 
por este oulonzodo; e 

IX - permanecer no Seção, ausentado
se apenas quando nela esliver presente quem 
legalmente o substituo 

Do Sessão de Controle Estolíslico 

Arl 53 Compele à Seção de Conlrole 

Pág. 29 

Estatístico dos Serventias judiciais e Extrajudiciais: 

I - coordenar e orientar os Chefes de 
secretarias dos Varas do Capital e Interior do Estado 
no elaboração dos boletins estatísticos mensais; 

11 -elaborar e publicar, até o dia 15 
de cada mês, os resumos mensais dos movimentos 
estotíshcos, no que longe o audiências e sentenças; 

111 - elaborar e publicar o resumo dos 
sentenças condenatórios e absolutórios prolatados 
pelos diversos juizes Criminais e de lnfõncio e 
juventude do Estado; 

rv - elaborar e publicar o resumo dos 
oudrências realtzodos e sentenças proferidos por 
todos os Juizes do Estado; 

V - elaborar e publicar, até o dia 15 
de janeiro do ano subsequenle, o resumo estatístico 
anual; e 

VI - comunicar ao Diretor do 
Secretario do Corregedoria, poro os providências 
cabíveis, o serventia que não apresentou o boletim 
eslolishco. 

Seção de Cadastro Geral 

Art. 54 Compele à Seção de 
Cadastro Geral SECAGE 

I - informar os processos nos quais os 
titulares de canários extrajudiciais propõem o 
designação de substitutos o autorizados, 
controlando-os e registrando-os; 

11 - expedir cerlldàes e declarações, 
submetendo-os à autoridade competente; 

111 - manter rigoroso controle de cargos 
de autos, quando determinado, e executor os 
demais expedientes relacionados com os assuntos 
gerais do Corregedoria, 

rv - remeter poro publicação os 
matérias procedentes dos Varas e dos Comarcas. 

V - elaborar todo o expediente do 
Secretario do Corregedoria, compreendendo os 
publicações no Drório Oficial e os devidos 

anotações e conferências; e 

VI -receber, prolocolrzor, dossilicor e 
fichar lodos os documentos que derem entrada na 
Corregedoria, controlar o saído dos mesmos e fazer 
o distribuição às seções competentes poro 
lromrtoção 

Do Seção de Custos 

Arl 55 Compete á Seção de Custos 
judicrois e Emolumentos Extrajudiciais~ 

I - organizar, orientar e supervisionar o 
controle geral dos recebi-mentos de custas, 
emolumentos, taxas e quaisquer outros importâncias 
em dinheiro, no justiça do E~odo do Amapá: 

11 - eloboror demonstrativos mensais de 
rodos os receb•mentos. reco-lhrmentos e 
pagamentos, bem ossrm o demonstrativo geral 
anual; 

111 - elaborar relatórios anuais 
concernentes às olividcdes do serviço; e 

N - elaborar e publicar mensalmente 
demonstrativo dos recebimentos e recolhimentos de 
custos e outros importõncios havidos em todos os 
Comarcas do Estado do Amapá, tendo por base, os 
mapas resumidos 

Do Sessão de legislação 

Ar1 56 Compele á Seção de 
legislação, Controle e Movimentação de Pessoal: 

I - manter rigorosamente otuolizodo o 
licho cadastral dos serventuários lotados no 
Corregedoria e nos Ofícios Judiciais e exlroíudiciois. 

11 - informar processos odm1nislrolivos, 
atinentes o pessoal; 

111 - emitir pareceres conclusivos, 
concernentes aos assuntos afetos á Corregedoria, à 
luz do legislação vi~ente; e 
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IV - elaborar portarias de alas de 
competência do Corregedor. 

CAPÍTULO V 

DA ESCOlA JUDICIAL 

Art. 57. A Escola judicial tem sua 
final idade, estruturo, competência e atribuições 
definidos em seu Regimento Interno ! Resolução n° 
028/2005-TJAP). 

CAPÍTULO VI 

DO GABINETE DE DESEMBARGADOR 

Art. 58. O Gabinete do 

Desembargador é o órgão incumbido de prestar 
colobaroçõo c assistência odminislrolivo e jurídico 
ao Desembargador. 

Da Chefio de Gcbinele 

Ar1. 59 . À Chefio de Gabinete de 

Desembo•::;ad01 incumbe coordenar os atividades 
do Gabinete, responsabilizando-se pelo integração 
e harmonia dos órgãos de ossessoromcnlo direto do 
Desembargador, com vistos ao normal desempenho 
do Gabinete. 

Do Assessoria Jurídico 

Art. 60. À Assessoria Jurídico de 

Desembargador cabe, nos lermos do art. 5 46, do 
Regimento Interno, !Resolução n° 006/2003·TJAPI. 

I - d ossi lícor os valos proferidos pelo 

Desembargador e zelar pelo conservação das 
cópias e índices necessários à consulto; 

- cooperar no revisão das nelas 
toquigrálicos e cópias dos votos e acórdãos do 
Desembargador, antes de suo juntada aos aulas; 

111 - selecionar, dentre os processos 
conclusos o~ Desembargador, aqueles que versem 
questões de solução já compendiado no 'Súmula do 
Jurisprudência Predominante' dos Tribunais 
Superi01es, submetendo-os ao exame c verilicoçõo 
do Desembargador; 

IV - lazer pesquiso de legislação, 
doutrino e jurisprudência; 

V - executor, sob orienloçõo do 
Desembargador, outros lrobolhos que concorrqm 
poro o celeridade do julgamento; e 

VI - manter em ordem o cópia e o 
relação dos acórdãos cu jo publicação no órgão 
aliciai do Tribunal lenho sido recomendada pelo 
Desembargador. 

Do Assessoria da C'Xlbinele 

Art. 6 1 . A Assessoria de Gabinete de 
Desembargador é o órgão de ossessoromenlo direto 
dos funções do Chefe de Gabinete de 

Desembargador, encarregado do . execução 
imediolo das atividades adrninislralivos ordinários do 

gabinete e de ordens diretos do Desembargador. 

Art. 62. Compele à Assessoria de 
Gabinete de Desembargador: 

I - ossesso•c r o Chefe de Gabinete de 
Desembargador no exercício dos atribuições 

odminislrolivos de suo competência; 

recepcionar bdvoacdos. 

ouloridodes públicos, Diretores e servi-dores do 
Tribunal e demais pessoas com audiência marcada 
ou que desejam conloto direto com o 
Desembargador, efetuando triagem o respeito do 

assunto a ser com ele !raiado e repassando ao 
Chefe de Gabinete os casos urgentes; 

111 - colobor~r com o Chefe de 
Gabinete no elaboração e observân-cia da agendo 

d iário do Desembargador; 

r.! - realizar os conlolos internos e 

externos necessários ao cumprimen-to do agendo do 
Desembargado•. inlormondo-lhe de imediato 
qualquer alteração; 

V - acompanhar o Chefe de Gabinete 
nos missões administrativos do Gabinete, quando 
por ele escolado o tonto; 
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VI - colaborar no elaboração de 
alicias, memorandos e comunicações diversos 

expedidos pelo Gabinete; 

Vil - colaborar no redação e revisão 
de acórdãos; e 

VIII executar outros atividades 
correlatos que lhe forem atribuídas pelo Chefe de 
Gabinete ou d irelomenle pelo Desembargador. 

Do Agente Especial de Segurança 

Art. 63 . O Agente Especial de 
Segurança é o assessor direto responsável pelo 

condução e proteção primeiro do Desembargador o 
que estiver subordinado, durante seus lrajelos 
pessoais e naqueles em razão do exercício do 
Desembargo. 

Art. 64. Compele ao Agente Especial 
de Segurança de Desembargador: 

I - conduzir o veiculo oficial do 
Desembargador o que estiver vinculado; 

- olerece1 segurança pessoal ao 
Desembargador no desempenho de suas !unções; 

111 - acompanhar o Desembargador em 

solenidades · e viagens oficiais, quando nestas 
necessário e devidamente autorizado; e 

IV - desenvolver outros atividades 
olribuídos pelo Desembargador o que se encontrar 
vinculado. 

CAPÍTULO Vil 

DA DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL 

Art. 65. A Diretorio·Gcrol e o órgão 
responsável pelo plonejomenlo, supervisão, 

coordenação, orientação e liscolizoçõo dos serviços 
odminislrolivos do Tribunal, de acordo com os 
diretrizes eslobelecidas pelo Presidente e as 
deliberações do Tribunal Pleno. 

Do Diretor-Geral 

Art. 66. Compele ao Direlor·Gerol do 
Tribunal: 

- dirigir, coordenar e fiscalizar os 
atividades odminislrotivos do Tribunal de jusliço, 
responsabil izando-se, em conjunto corn os Diretores 
de Deportomenlos de que !rola o inciso VI, • g" o 'n· 
do artigo 3°, pelo regularidade daquelas atividades 
perante a Presidência; 

- despachar com o Presidente do 
Tribunal de Justiça o expediente do Diretoria-Geral, 
apresentando-lhe também ás petições, autos e 
papéis; 

111 - receber, lronsmilir. cumprir e fazer 
cumprir os decisões do Tribunal e do Presidência; 

IV - secrelorior as sessões solenes e 
odminislrolivas do 'Tribunal de Justiça, lavrando os 

respectivas alas, assinondaiJS com o Presidente 
depois de lidos c aprovados; 

v 
correspondência, 
Diretoria-Geral: 

examinar e assinar 
aulas e papéis atinentes à 

VI - despochor pedidos, subscrever c 
oulenlicor certidões e cópias de documentos 

elaborados ou exlroídos pelas unidades sob sua 
direção; 

Vil - comunicar-se, diretamente, sempre 

que o interesse exigir. com ouloridodes públicas, 

solvo os que lerem hierárquico e prolocolormenle 
iguais ou superiores ao Presidente do Tribunal de 
justiça; 

VIII - submeter à Presidência as 

controleis, ajustes e demais instrumen-tos que gerem 
obrigações poro o Tribunal; 

IX - submeter à Presidência, paro o 
necessário autorização os processos relat ivos à 
efetivação de despesas que superem a competência 
dos ordenodores de despesas; 

X - reunir-se, periodicamente, com os 
Diretores de Deporlomenlos e Divisões, discutindo e 
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tomando providências que visem o melhoria dos 

serviços, propondo à Presidência do Tribunal de 
j ustiça as medidas a serem adotadas; 

XI propor a prorrogação do 
expediente dos Departamentos, de 1ocorda cÇ>m os 

necessidades dos serviços; 

XII - baixar portarias, ordens de 
serviço e outros aios que digam respeito á matéria 
adminislrolivo sobre assuntos de competência do 
Diretoria-Geral, mantendo o respectivo controle de 
todos aqueles alas; 

XIII - determinar o inslouroçõo de 
sindicãncio e propor á Presidência o abertura de 

inquérito adminislrolivo; 

XIV - abonar faltas ao serviço, de 
acordo com o relevõncio do motivo, bem como 
conceder licenças até 30 ltrinla) dias aos servidores 
lotados no õmbilo da Direlorio-Gerol do Tribunal; 

'IN - monler o · guarda dos aulas 
concluídos, documentos e livros, assim como atender 
ás solicitações de informações .. sobre eles, desde 
que devidamente oulorizada_s; 

'IN I - guardar, em formo sislêmico. 
documentos, papéis e livros odminislrolivas; 

XVII - submeter á Presidência, 
junlomenle com o Assessor de Planeja-mento e 
O rganização, o Assessor Técnico de Controle 

Interno, o Diretor de Deporlamenlo de Orçomenlo e 
Finanças e o Diretor de Deporlomenlo de 

Contabil idade, nos prazos legais, o proposta 
orçamentária, os pedidos de créditos adiciona is, os . 
balanços orçamentários, financeiros c patrimoniais, 
c os tomadas de contos, devidamente organizadas 
e conferidas, poro encaminhamento aos órgãos 
competentes; 

'INIII - submeter à Presidência os 
processos odminislralivos de interesses de 
Magistrados e Serventuários; 

XIX - submeter á Presidfmcio os 

conlrolos, convênios • . ajustes, acordos e demais 
inslrumenlos que gerem obrigações poro o Tribunal 
de Justiça; 

XX - presidir comissões ou equipes que 
tenham como trabalho verificar os necessidades de 
se efetuar qualquer mudança no Estruturo 
O•gonizccionol da Diretoria-Geral do Tribunal de 
j ustiça; 

XXI - elaborar. onualmcnle, poro o 
Presidente do Tribunal de justiça, a lista de 

antiguidade dos Magistrados, por ordem 
decrescente, no entrância e no carreira, bem como 
o tabelo. dos dias de lestes e santificados, segundo 
o tradição de cada Comarca; 

XXII - dirigir, coordenar e conlrolor a 
execução de todos os ativida-des relacionados ao 
conlinuo aperfeiçoamento do sislem(l administrativo 

do Direlorio-Gerol do Tribunal de Justiça; 

XXIII - promover o estruturação do 
Diretoria-Geral do Tribunal de justiça, de acordo 
com os reais necessidades ou diretrizes 
estabelecidas pelo Tribunal Pleno; 

XXW - propor ao Presidente processos 
de desenvolvimento e operleiçoómento de recursos 

humanos do T ribunol de jusliço, efetuando, 
posteriormente. o devido supervisão e controle; 

XXV - receber todos os pedidos que 

importem em novas aquisições, verificando sua real 
necessidade e determinando o abertura de 
processo, pa1o posterior ouiOJizoçõo da despesa 
por porte do Presidente do Tribunal de Justiça; 

XXVI - secretariar as sessões do 

Conselho Superior dos juizados Informais. do Fundo 
de Apoio aos Juizados Especiais IFUNAJE) e do 
Conselho Superior do Fundo de Manulençõo e 
Rcaporelhamenlo da j ustiça IFMRJ) ou de qualquer 
outros fundos que o estes venham substituir; e 

XXVII - executar outros atividades que 
lhe forem atribuídos pelo Presidente do Tribunal de 
luslico. 
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Do Chefio de Gabinete 

Art. 67. Compele à Chefio de 
Gob.nete do Direlotio{;erol do Tribunal· 

- prestar apoio odman,slrobvo à 
execução dos funções do Diretor-Geral, bem como 

ossessoró-lo no planejamento e fixação de d1retrizes; 

- coordenar os atividades do 
Gabinete; 

111 - osseSSOlor seu superior nos 
assuntos que lhe forem requisitados; e 

r./ - executor outros atividades 
correlatos quo lhe forem otnbuídos pelo Diretor· 
Geral. 

Do AsseSSOlio jurídico 

Art. 68 . Compele oo Assessor Jurídico 
do Direlotio-Geral do Tribunal: 

I - analisar e emilu pareceres jurídicos 

em processos odminístrotwos do Tnbunol de Justiça, 
ovolionda as aspectos legais dos pedidos e o 
convemenc1o do selem ocotodos pelo 

Administroçõo, poro que Sll\lam de subsídios à 
dectsào superior, 

- oux,l1or, quando necessõna, os 

órgãos de apoio vmculodos diretamente à Diretona· 

Geral, nos OMuntos que requerem\ caohecJm\l~IOs 
IUIIOICOS, e 

111 - executor oulros atividades 

carrolatas que lhe forem atribuídos pelo Presidente 
do Tribunal do justiça e pelo Ductar-Gerol 

Do Assessona de Gabinete • 

Ar1. 6Q. Compete à Assessoria de 
Gabinete do Direlotio-Gcral do Tribunal · 

· I - ossess01ar a Ductor-Gcral e à 
• Chelta de Gabinete do DiretOtiCl'Geral nas matérias 

admmlslrolivas do Tribunal, 

11 - recebet documentos diversos no 
Sistema de Controle de Processos Administrativas -

SCPA, ocomponhomenta de trâmites de processos 
odm,mstralivos c seu orqurvamento. 

111 - acompanhar a Diretor-Geral nos 
sessões da Pleno Administrativo do Tribuno!; 

IV - elaborar ofic1as, memorandoS e 
comunicações díversos exped,dos pelo Diretoria
Geral; o 

V - executor outras atividades 
correlatos que lhe f01em atribuídos pelo Diretor· 
Geral. 

Do AsS8SSO(IO de Controlas e Convênios 

Art . 70 Compete à Assessoria de 
Caotratos e COflllênios do Diretoria-Geral do 
Tribunal 

- elaborar as lermos de controlas 
administrativos, convênios e ouhos iMhumentos 

correlatos, celebrados pelo Tribunal de Justiça, bem 

coma seus respectivos T ermo5 Adibvos, 

11 - eloboror planas de trabolho de 

convênios e ootros porcenos do Tribuno! de justiça, 
ressalvados as compctãncios do Assessoria de 
Planejamento e Organização, 

111 - exercer a gestão administrativa dos 

contratos. convênios c outros celebradas pelo 

Tribunal de Justiça, controlando, monitorando e 
registrando o vigência, aditamentos e alterações; 

IV - ouxil1ar com documentos c 

Informações o lascolizoçõo dos controlas e os 

responsóveis pelo execução dos convênios; e 

V executor outros atividades 

correlatos que lhes forem otnbuidos pelo Direlot

Gerol 

Do Ao.....or'o E>pt.-cíat Execuhvo 

An 71 Compete à ~ss01io Espcc•ol 
Executivo~ Dirclotía-Getol do Tribu'nal: _ 

I - ossesSOio• o Diretor-Geral e à 
Chelio de Gabinete do Díretono-Gerol nos molérios 

odmmistrahvas do T ribunol; 
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11 - prestor auxílio administrativo nos 

Comarcas de Macap6 e do interior do Estodo, 

quando necessóno, 

111 - exercer o função de mediador e 

conciliador nos Varas de N.odioção e Conciliação 

das Comarcas de /1/v:x.opó e Santana; e 

r./ - e•ecutor outros atividades 

correlatos que lhe forem ot11buidos pelo Presidente 

do Tribunal de Jushç.o e pelo Diretor-Gero!. 

DA CENTRAL PSICOSSOCIAL 

Art 72. A Central Psicossocial é o 

órgão rcspaosávcl pelos ações destinados à 

promoçõo do saúde mental e ocupocionol do 

mog1strados, servidores. tnohvos o pensiomstos. 
através do elaboração de psicodiognõsticos, 

laudos, relatórios, pareceres técnicos, atendimento 

psicOieróptco e o encommhomento o outras 
pmf,ssionols do saúde e o 1nslituições neccssàrios. 

Do Seção de Alend1monto Psicossac,ol ao Servidor 

Art. 73. Compete à Seção de 

Atend1rnenlo Psicossocial ao ServidO<. 

I - gerar polit•cos do recursos humanas, 

de benefícios sacio,s, de saúde ocupacional e de 
desenvolvm10nto orgonizoc•onol, otrové$ do 

desenvolvimento, volidoção e aplicação de 
mstrumentas ps1cométricos nas atividades do área de 

desenvdv1mento de recursos humanos; 

11 - elaborar e executor programas de 

saúdo de coràter preventivo e terapêutico, dentre 

outros atividades de mesmo natureza e grau de 

complexidade, 

r./ - reoli1ar pesquisas. estudos, 

entrevistos, oloboroçõo de protetos poro concessão 
de beneficios SOCIOis, a<gon,zoção de otiv1dodes de 
promoção sac,ol, porlicipoção em programas poro 
promoçõo do saúde, bem como o emissão de 
pareceres e relatórios técnicos. dentre outros 
ohvidodes do mesmo natureza e grau de 

complextdode; 

V - roolizor atividades o fim de 

prevenir ou mtmm1zar dificuldades de natureza 

biopsrcassociol que possam afetar ou estejam 

afetando mog,strodos. servidores, inativos, 

pensionistas e seus dependP.nfes, bem como 
promover umo melhor integroçõp entre família, 

comun1dode e orgonizocão; e 

vr - desempenhar outras competências 
no unidade delegados pelo out01idode superia< ou 
contidos em normas. 

Do Seção de Apoto Pstcossaciol à Prestação 
Junsdicionol 

Art. 74. Compele ó Seção de Apoio 

Psicossocial à Prestoção ju!lsdtcionol: 

I - proceder o perícias em ações 

lud1c1ois que necessitem de caohecimenlo técnico
profissional de Assistente Sac,ol ou Psicólogo dos 

juízas dos Voros de Fomaia, Órfãos e Sucessões, do 
lnlãncio o do Jwcntudc. de Mcd1oçõo e 
Conciliação, dos ju1zodos Especiais, dos Comorcos 
lnteuoronos e justiç.o Itinerante T erre.,tre e Fluvial de 
todos os Comarcos, 

11 - proceder ovoltoção ps1cossaciol de 
candidatos ao Com,ssoriodo Volunt6!io dos juizos 

do~ V aros do lnfõncio e do Jwentude dos Comarcas 

de Mocopõ e Santana, 

111 - procede! ovolioção psicossocial 

de condidotos o jurado do Tribunal doJuri, 

IV - pracoder atendimento psicossocial 

de mogrstradas e scrvcntuórias do justiça Estadual; 

V - proceder ovolioção psicossocial e 

acompanhamento • de reeducondos em sentença 

penal condenatório em reg1me lechodo, semi-aberto 
e aberto, com a prestação de serviço à 
comuntdode, através do Juiza da Varo de Execuções 
Pena1s do Comarca de Macopó, e 

VI - e•eculor outros atividades 
correlatos que lho forem atribuídos pelo Diretor· 
Geral 
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SEÇÃO I 

DO DEPART~NTO ADNIINISTRATNO 

An. 75 . O Depor1omento Admmi51fotrva 

é o órgão respons6vel pelo geslào de maleriol e 

patrimônio, bem coma pelo OpolO logislico e 

ope10ciooal às ahvidodcs dos demaiS órgãos do 

T nbunol de jushço do Estodo do Amop6 nos àreos 
odmimstrotrva e jllfisdicionol, no que per1ine à 
monutençõo de prédios, móveis, veículos, móqllinas 

e equtpornentas. 

Ar1. 76< Compete ao Deportomcnto 

Administrativo: 

I - coordenar as olivldodes de controle 

de olmO>Coufado e patrimô-nio; 

11 - 0t10lisor e aprovar colendário de 
compras de material. tuntomenle cqm os demais 

departamentos. com base nos necessidades das 

órgãos, e 

111 - coordenar os atividades de 

serviços geroos com VIStos oo pleno funcionamento 
de todas os unidades, compreendendo, mclusive, 

transportes. 

Do Diretor da Depor1omento Adminislrolivo 

Arl 77. Campeia ao Diretor do 

Departamento Administrativo programar, coordenar, 

supervisionar. oricnlor c controlo r o execução dos 

atividades das Divisões que lhe sôo subordinados. 

DA DNISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

Art 78 . Compele à D1111SÕo de 
Material o Patrimônio coordenar. or1entor, dirigir o 

superv1s1onor os Seções de Patrimônio, de Compras 
o Alienações e o de Almaxanfodo que lhe são 

subordinados, além ele elaborar projelos básicos 
relativos ó DiviSÕo 

Do Seção de Pokimõnio 

Ar1 7Q Compele à Seção de 

Patrimônio 

I - emploquetor, tombar, codostrcr e 

montar acervo documonlol de todas os beru do 

TJAP, por ocos1ão de SUO oqutsição; 

11 controlar e otuolizor as 

transfcrênc10S de bens entre os unidades e órgãos 

do TJAP. otrové$ de programo informatizado, sendo 
obligot6rio o emissão dos correspondentes Termos 

de Transferência, nas quais devcró conslar no 

mínimo o ass,noturo do novo responsável pelo{s) 

bemlsl; 

til - efetivar o cao~ole mensal e anual 

dos enkodos e saídas de boru permanentes, através 
de rclol6fios sintéticos e analíticos, conslondo IOdos 
os dodos codmlraiS dos bens; 

N - realizar ínvenlórios periódicos poro 

ocarnponhomenlo e averigua-ção do locolizoçõo e 

estado de conservação de bens permanentes, 

devendo ser corrigidos as divergências encontrados 

e procedida o emissão dos rcspcclívos Termos de 
Respaosobilidodc, 

V - ocaodicionor em local apropriado 
e zelar pelo conSCIVOÇÕo dos bens permanentes 

0011os, ainda sem dcst•noçõo, dos usados e dos 

deterioradas; e 

VI - promover o legolizoçõo dos bens 

1móveis deste Egrégio Tribunal juntp aos Órgãos 

comoetentes 

Do Seção de Comp~s e Alienações 

Art. 80. Compele à Seção de Compras 

e Alienações! eloboror e executor levontomentos de 
custos dos bens permanentes e de consumo o serem 

odqumdos, realizando cotações de preços no 
mercado loco! e outros preços, instru1ndo processas 
de compras do mater10is e promover o alienação 
das bens mservive 1s 

Do Seção de Almoxonfado 

Art. 81. Compele à Seção de 
Almoxoufcdo· 

- receber e guardar os bens de 
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consumo adquiridos por este Egrégio Tribunal; 

ofender, dentro dos 
disponibilidades existentes, os Requisições de 
Materiais oriundas de todos os Deporlomenlos e 
Comarcas Interioranos deste Egrégio Tribunal;· 

111 - controlar os estoques dos materiais 
de consumo, através de sistema inlormolizodo, bem 
como com o utilização de fichas de prateleiras 
individuais de entrado e saído de material; e 

IV - elaborar o inventário anual do 

material de consumo adquirido durante o exercício 
pelo TJAP. 

DA DIVISÃO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO 

Art. 82. Compele à Divisão de 
Engenhprio e Fiscalização: 

-analisar e·emilir de parecer técnico 
da àreo; 

- realizar visitas nos Comarcas 
I nlerioronos; 

111 - emitir relatórios dos visitas 
realizados; 

IV- emitir Boletins de /IAedição, loyout, 
Desenhos eletrônicos, Projetos completos, Atestado 
de visito de empreiteiros, Avaliação e laudos de 
Vistorio Técnica, Desenhos de Mobiliários; e 

V - elaborar projetos básicos relat ivos 
à Divisão. 

Do Seção de Monulençõo e Instalações Prediais 

Art. 83 . Compete à Seção de 
Manutenção e Instalações Prediais: 

I - fiscalizar e !amar as providências 
técnicas e burocráticos indispensáveis à 

. conservaçao e ao funcionamento regular e 
permanente dos instalações elétricos, incluindo 

crupes aeradores. hidráulicos incltlindo rrullloros 

bombas, sanitários e prediais bem como de 

máquinas, ; equipamentos, móveis, elevadores, 
aparelhos e centrais de ar condicionados, reparos 

em alvenaria , madeiros e pinturas; e 

exercer fiscalização e 
ocomponhomenlo dos conlrolos de serviços e 
locações. 

Do Seção de Engenharia 

Art. 84. Compele à Seção de 
Engenho rio : 

- levantamento lécnico de serviços in 

loco; 

11 - levonlamenlo de quonlitotivos de 
projetos orquilelônicos, hidro-sonilários, elétricos e 

estruturais; 

111 - elaboração de orçamentos; 

IV - supervisão, coordernoção e 

orientação técnico; 

V - estudo, planejamento, projetos e 
especificação técnico; 

VI - estudo de viabilidade técnico-
econômico; 

Vil vistorio, avaliação, laudo e 
parecer lécnico de imóveis; 

técnicos; e 

Arquitetura : 

VIII - execução de desenhos técnicos; 

IX - fiscalização de obras e serviços 

X - relatórios de viagens e check-lisl. 

Da Seção de Arquileluro 

Art. 85. Compele à Seção de 

I - elaborar projetos: 

o) orquilelônicos iloy-oul, Pl. Baixo, 
cortes e fachadas, Pl. de siluoçõo e locação, PL 
coberto); -

b) lumino-lécnico, paisagístico e 
_ ~rbonismo; 
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cl de insloloções hidro-sonilários; e 

d) de móveis e adequação de espaço 

físico; 

11 - elaborar orçamento de mobil iários 
e especificações detalhados; 

111 - monler os desenhos de 'As Built' 
paro arquivamento no outo-cod !diaitocõo\ dos 
prédios sem projetos básicos; e 

IV realizar visitas poro 
ocomponhomenlo de obras, de acordo com os 

projetos criados. 

DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

Arl. 86. Compele à Divisão de 

Serviços Gereis coordenar, organizar, orientar e 
fiscalizar as seguintes Seções a elo vinculadas e 

suas respectivas atribuições, além de elaborar 
projetos básicos relativos ó Divisão. 

Da Seção de Comunicação 

Art. 87. Compele à Seção de 

Comunicação: 

- emitir, receber, conferir, agendar . 

instruir e controlar, prolocolizor e lançar em livros 
ou fiches e dar andamentos o lodo e quaisquer 

expedientes; 

- instruir, encaminhar e lazer juntado 

em processos; 

111 - exercer controle geral no arquivo e 

reprodução de cópias de expedientes, mensagens 
via fax e ligações telefônicos ou outro meio de 

comunicação; e 

IV - pesquisar, organizar, d istribuir e 
arquivar matérias ou outros assuntos inerenles ou de 

interesse do Deportomenio Adminislrolivo . 

Do Seção de Protocolo 

Arl. 88. Compete à Seção de 
Pro1ocolo: 

I - receber, protacolizor e dislribu'rr os 
correspondências enviadas às unidades desta Corte, 

bem como as enviados o seus servidores; e 

encaminhar, através do 

preenchimenlo de formulários próprios, todo 
correspondência oficial, seja sedex ou não, à 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
exercendo inteiro controle e responsabil idade pelos 
mesmos. 

Do Sessão de T ronsporles 

Art. 89. Compele à Seção de 
Transportes: 

- conduzir servidores desta Corte em 

suas atribuições externos, transportar materiais, 
viagens às Comarcas Interioranas e outros 

obrigações não especificadas que exijam veiculas 

ou motoristas; 

- controlar e distribuir combustível, 

óleo lubrificante e oneus a lodos os 'kículos de 
serviço e representação, bem como coordenar, 
fiscalizar e o que se fizer nece.ssório em orçamentos, 

revi5ões de garantia e consertos em geral dos 
citados veículos; 

111 - zelar pelo conservação dos 

veículos, exercendo um rigoroso conlrole de 
quilometragem, consumo, renovação e guarda de 
documentos, vistories diárias poro detecta r e apurar 
problemas de toda ordem, fazendo a devida 

comunicação; e 

IV - orientar e educar os motoristas em 
ossunlos que visam o uso correto do veiculo, suo 

peneilo manuJenção e conservação. 

Comarcas: 

Do Seção de Apoio às Comarcas 

Ar!. 90. Compele à Seção de A poio às 

I - promover a interação e inlercãmbio 

entre os Comarcas do Interior e a Sede do TJAP; 

11 - receber e atender os solicitações 

daouelos Comarcas: 
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111 - acompanhar a entrego de moleriol 
permanente e de consumo; e 

IV - verificar in loco, o necessidade de 
manutenções preventivos e correlivos nos prédios e 
instalações desses Comarcas. 

DA DIVISÃO DE GARAGEM , ARQUIVO E 
DEPÓSITO 

Art. 9 1 . Compete à Divisão de 
Garagem, Arquivo e Depósito; 

- coordenar, organizar, orientar e 
fiscalizar as Seções a ela vinculados e suas 

respectivos atribuições, além de elaborar projetos 
básicos relativos à Divisão. 

Do Seção de Garagem 

Art. 92. Compete à Seção de 
Garagem: 

- efetuar manutenção preventivo e 
corretiva de todos os veículos pertencentes ao Poder 
Judiciário; 

- solicitar, quando necessário, o 
troco de peças danificadas e materiais de consumo 
imprescindíveis ao perfeito funcionamento de 
veículos (graxo, óleo lubrificante, fihro e ele); 

111 - realizar diariamente serviços de 

lavagem de veículos, troca e conserto de pneus, 
pequenos serviços de lanternagem e elétricos; e 

IV - acompanhar e ref:J iS/rar o custo de 

monulençõo por veículo, através de fichas próprios 

ou por meio de banco de dedos. 

Do Seção de Arquivo Judicial 

Arl. 93. Compele à Seção de Arquivo 
j udicial : 

- Zelar pela recolhimento, 
conservação e guardo de processos judiciais findos 

e de outros documentos oriundos dos Secretaries 
judiciais do Tribunal de j ustiça do Eslodo do Amapá; 

11 - organizar os arquivos de forma a 
garantir o efetivo acesso aos documentos; e 

111 - organizar os documentos a fim de 

agilizar o recuperação dos informações. 

Do Seção de Arquivo Administrativo 

Arl. 94. Compele à Seção de Arquivo 
Administrativo: 

I - zelar pelo recolhimento, guarda e 

conservação · dos documentos administrativo 
produzidos e dos recebidos pelos órgãos do 
Adminislroçõo do Tribunal de j usliço do Amapá; 

11 - organizar os arquivos de forma o 
lacililor o acesso e manuseio aos documentos; e 

111 - organizar os documenlos o fim de 

agilizar a recuperação das informações 

SEÇÃO 11 

DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E 

TElECOMUNICAÇÕES 

Ar1. 95. O Deporlomen1o de 
lnformólico é o órgão responsável pelo 
planejamento das atividades de processamento 
eletrônico de informações, desenvolvimento de 
sistemas, gerenciamento do porque de 
computadores e do rede de leleprocessomenlo, 
necessoflos ao luncionomenlo dos unidades 
odminislrotivos e jurisdicionais do Poder j udiciário do 
Esrado do Amapá. 

Arl. 96. CQmpele co Departamento de 
lnlormótico e Telecomunicações: 

I - elaborar proielos de aprimoramento 
lecnológico dos sistemas de informação do Poder 
judiciário; 

11 - conlrolor o desenvolvimento dos 
a tividades de informático, proporcionando análises 
periódicos com vistos às adequações necessários; 

111 - desenvolver e implementar soluções 
e melhoramentos através do destnvolvimenlo de 
sistemas de informático; 
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VI propcx • programas de 
aperfeiçoamento e lre10omcnto de pes.sool no óreo 

-de rniOJmóhco; e 

V - implementar procedimentos de 
ovolioçõo permanente de desempenho produtiVO e 
quolitolivo de soslemos de hardware e soflwore 

Do Assessoria em T E!alOiogio do lniOJmólico 

Art 97. A Assessoria em Tocnologio 
do lniOfmoção do Departamento de lnformólrco é 
rcsponsóvel pelo desenvolvimento de programas e 
sistemas que facilitem o funcionamento dos 
olrvrdodcs do Judicrário, ossrm como o criação de 
projelos que atendam os necessidade dos usuórlos 
nos unrdodcs odmmislrohvos o jurrsdicionois do 
Pod01 Judíciórío do Estado do Amop6 

M . 98 Compete ô Assessoria em 
Tecnologia do Informação 

I - desenvolvimento de Sislcmos e 
Programas de computador que facilitem os 
olívidocles do Judiclório; 

11 - buscar tocnologio de softwore que 
ouxrliem e facilitem o desenvolvimento de sistemas 
poro o Tribunal do Just,ço; 

111 - buscor subsídios nos diversos 
unidades poro o elobomçõo de projetos com 
precisão técnico e orçomenlári~ 

IV - definir e assinar projetos de 
processomcnto do dados; · 

V - criar cronograma de lreinomenlo 
nos sistemas desenvolvidos pelo Divisão de 
Desenvolvimento, e 

VI - acompanhar o implonloçõo dos 
srstemos nos unidades judiciãrros e odminislrolívos 
do Tribunal de JU$1oço 

DA DMSÃO DE DESENVOLVIMENTO E 
SOFlWARE 

Arl. 99. A Divosõo de Desenvolvimento 
de Softwo.e é responsóvcl pelo planejamento e 
desenvolvimenlo dos sistemas e ROlo processomenlo 
eletrõnoco de rnformoções, necessõroos ao 
luncoonomcnto dos unrdodcs odminislrolovos c 
jurisdocronois do Podar Judiciário do Estado do 
Amapá. 

Att. 100 Compele o Divisão de 
Descnvolvímonlo de Soltwore. 

I- planejar, pro1etor, Ol'ienlor e avaliar 
os ohvidodes de desenvolvo·me~o. rmplontoçõo e 
operocionolizoção de srstomos co~putodorizodos; 

11 -desenvolver sistemas de informático, 
com vistos o roclonolizoçõo orgonizocoonol, através 
do rmplonloção desses Sistemas nos Unidades 
Judiciãtoos e Admonislrotrvos do Trrbunal de Justiça, 

111 - ovolior permanenlemenle o 
funcíooalidode dos sistemas, corrigri'Klo os 
dislorções observados e procedendo à manutenção; 

IV - acompanhar o implonloção c 
monutençõo dos sistemas de$ellvolvidos pc>1 

lerceuos. de lama integrado com o Seção de 
Suporte Operacional; e 

·-

V - acompanhar e orienlor os usuórios 
poro o perfeito uhlozaçõo dos sistemas 
desenvolvidos, goronhndo o integridade dos bases 
de clodos implcmonlodos 

DA DIVISÃO DE TELEMÁTICA 

Art 101 A Divisão de Telemático é 
responsável pelo plone1omenlo, rnsloloçào e controle 
do rede de compuiOdores o pelo coordenoçõo e 
controle dos linhos telelõnrcos, ramais, aparelhos de 
fac-símile e aparelhos do rodiocomunrcoção nos 
unidades odminrslrotiVOS c IUiisdicionais do Poder 
juclrciório do Estado do Amapá 

Art I 02. Compete à Oivlsõo 

Telemóltco· 
··1 - projetor todos os redes de 

computadores nos diVersos Unidades do Poder 
ludiciórro; 
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H - coordenar e con~olor o insloloção 
de linhos lelelõnicos, romors lelefõnicos, aparelhos 
de loc~ímele, aparelhos de radiocomunicoçõo e 
outros equipamentos de comunicação utilizados. pelo 
Poder Judiciário, 

111 - tmplcmentor o antegroção lisico e 
lógico dos diversos redes que compõem o Poder 
Judiciário; 

IV - implonlor, gerencror e manter em 
perle1to estado operacional todos os sistemas 
operociooais de redes no ambiente de informático 
do Pod01 Judocoárro, 

V - integrar o ombionle de informático 
do Poder Judiciário o redes nacionais e 
internociooois, 

VI - observar o tendêncro de tecnologro 
de redes do ponto de vislo físico, lógico e 
procedimental que possibilite um ganho subslonciol 
poro os rnstolações do T11bunol de Justiça; 

Vil - implemenlor programa de 
manutenção puwentivo o correi~ o rede de 

leleprocessomenlo de dados; 

VIII - promover o rntcgroção entre os 
sistemas de pequeno e grande pcxte; 

IX - propcxcionor supcxto aos usuórios 
garantindo o uso ohmizodo dos sostemos que estão 
sob suo rcsponsobilidodo; 

X - manter e avaliar programo de 
manutenção preventivo e corretivo dos aparelhos c 
equipamentos de comunicação; 

XI - prestar orientação sobre o 
operação dos equipamentos sob suo 
re~ponsobilidode. editondo e distribuindO manuais; 

XII - ovolror pC!iodicomente os ligoçii& 
telefônicos, emitindo relotóuo comparativo e 
estolislicos. bem como propondo soluções poro 
possivers dislorções; 

XIII - providencror e coordenar o 
gravação e sonorozoção dos sessões plenários e de 
outros evenlos oficio os, 

XW - controlar e monl01 oluolizodo o 
documentoçõo referente ao licenciamento dos 
estações de rodrocomunicoção, e 

'ttl - analisar os contos telefônicos dos 
Comarcas e do sede do Tribunal de Justiça 

Do Seção de Telefonia e Sonorização 

Art 103. A Seção de Telefonia e 
Sononzoçõo é responsável pelo controle dos linhos 
lelclõnicos, romoos, aparelhos de f~ímile e 
aparelhos de rodiocomunicoção nos unidades 
odminislrotivos e jurisdicionais do Poder Judiciário do 
Es1odo do Amapá 

M. 104 Compete à Seção de 
Telefonia e Sonori.lOçào 

I - controlar o onstoloção de linhos 
tclcfõnacos, romois telefõrucos, aparelhos de foc
simclc, aparelhos de rodiocomunrcaçõo e OUiras 

equipomenlos de comunrcoçõo utrlozodos pelo Poder 
Judociório; 

11 - manter e avaliar programo de 
manutenção preventivo e corretiVO dos aparelhos e 
equipamentos de comunicação; 

111 - prestar orienloçõo sobre o 
operação 00, equrpomcntos sob suo 
responsabilidade, eclilondo e distrrbuindo manuais; 

W - apresentar relotóroos perródicos 
dos ligações telelõnreos; 

V - executor o gravação e sonorização 
dos sessões plen6rios e de outros eventos aliciais; 

VI - controlar e manter oluolizodo o 
documenloçõo referente ao locenciomenlo dos 
esloÇÕCS de rodrocomunocoçõo, e 

VIl - analisar os contos telefônicos dos 
Comarcas e do T~tbuno1 de Justiça 

DA DIVISÃO DE MJCROINFORN.ÀTICA 
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Art 105. A Divisão de 
Microinlorm6tico é respoosõvel pelo ploAejomenlo, 
insloloção, controle dos equipamentos de 
inlormáhco, suporte lécnic;o e atendimento aos 
usuórios dos unidades odministrolivos e jurisdicionais 
do Poder Judoci6rio do htodo do Amop6. 

Art 1 06 Compele o Divlsõo d_e 
Microinlormóhco. 

I - coordenar c controkx o dislribuiçõo 
e o utilização otimizado dos microcompolodores e 
demais equipamentos inerentes à mictoinlormótico, 
bem como manter mapa atualizado do locohzoção 
dos mesmos; 

implcment~r programo de 
manutenção corretivo e prcvooliYO nos equipamentos 
de miaoonlorm6tico, com vrstos ao olendimenlo 
rmedioto dos usuórros e ao bom ondomenlo dias 
serviços dos órgãos do Tribunal de jusliço; 

ill con~olor o insloloçõo e 
configuração de softwores destinados aos 
microcomputadores, conforme o • politico de 
modernização do Tribunal do Justiça; 

N - proporcionar suporte aos usuórios 
garantindo o uso otimizado dos sistemas que eslõo 
sob suo responsobr1idode, 

V - atender ás solicrloções de usuàrios 
poro carroção de problemas em 
mrcrocomputodores; 

VI - acompanhar o implantação de 
novos serviços e equipamentos, opresenlondo 
sugestões técnicos poro o desenvolvimento racional 
do trabalho, 

Vil - manter registro de ocorrências 
sobre o desempenho dos equipamentos. 

VIII - wg01or medidos que possobililem o 
otimização e melhorro do equipamento e elos 
s1stemos; e 

IX - analisar o necessipode e propor 
programo do trconomento ontegrodo &los usuóra cie 
mocrOCOI'T'pulodores 

Do Seção de Atendimento ao Usuórro 

M. 107 A Seção de Atendimento ao 
Usuório é responsável pelo suporte técnico e 
atendimento aos usuórios, insloloçõo de 
equipamentos de informático e softwares externos 
com o prévio autorização nos unidades 
odminrslrolivos e jurisdtctonors do Poder judiciário do 
Estado do Amop6 

Arl. 108. Compete à Seção de 
Alendimcnto ao Usuório 

I - Instalação dos microcompulodores e 
demais equipamentos inerentes ô microinlormótico; 

procedef o insloloçõo e 
conl iguroçõo de soflwotes destinados aos 
microcomputadores, confamo o político de 
modernização do Tribunal de Justiça; 

111 - proporcionar supcxle aos usuários 
gocontrndo o uso otimizado elos sislemos que eslào 
sob suo responsabilidade, 

W - atender às solicitoções de usu6rios 
poro correção de problemas em microcompulodores 
deshnondoos ao laboratório; 

V - manter registro de ocorrências 
sobre o desempenho dos equrpomenios; e 

VI - sugerir medidos que possibilitem o 
otrmizoçõo e melhoria do equipamento e dos 
sistemas. 

Do Sessão de M.anulenção 

Atl. 109 A Seção de M.anulençõo é 
responsóvel pelo manutenção corretivo e preventivo 
elos equtpomentos de inlormólico que são 
encaminhados oo loborolório do Divisão de 
M•crornf01m6trco 

Att 110. Compete õ Seção de 
Monutcnçõo· 

I - executor programo de manutenção 
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corretivo e preventivo nos equipamentos de 

microinformólico com vistos ao atendimento imediato 
dos usuários e ao bom andamento dos serviços dos 

órgãos do Tribunal de Justiça; 

11 - atender ás solicitações de usuários 

para correção de problemas em 
microcomputadores; 

111 - manter registro de ocorrenc1os 
sobre o desempenho dos equipamentos; e 

rv - sugerir medidos que possibilitem o 
otimização e melhoria do equipo111ento e d,os 
sistemas. 

SEÇÃO 111 

DO DEPARTAN\ENTO DE RECURSOS HUN\ANO S 

Art. 111 . O Departamento de Recursos 

Humanos é o órgão responsável pelo gestão de 
pessoal rlo Tribunal de Justiça do Eslodo do Amapá, 

contralor:do o assentamento funcional de 
magistrados e serventuários. 

Art. 1 12. Compete ao Departamento 
de Recursos Humanos: 

I - coordenar e supervisionar os ações 

vohodos á política de recursos humanos; 

11 - acompanhar e controlar o vide 

funcional dos magistrados e serventuários; 

111 - propor e implementar plano de 
treinamento e capacitação de pessoal; 

IV - elaborar estudos, relatórios e 
projetos paro divu.lgação e aprimoramento das 

atividades do unidade; e 

V - desempenhar outros competências 

delegados pelo autoridade superior ou contidos em 
normas. 

DA DIVISÃO DE CADASTRO E LEGISlAÇÃO 

Art. 113. A Divisão de Cadastro e 
legislação é responsável pela coordenação dos 

ações dos Seções que a integrem, controlando a 
mavimentoçãa de processas encaminhados ao 

Departamento de Recursos Humanos. através do 

Sistema de Controle de Processos Administrativos -

SCPA, o cálculo dos vantagens indenizatórios de 

que trela o art. 5B, 11, do lei Estadual n° 066/93.-e 

o controle do ponto eletrônico dos servidores do 

Poder judiciário. 

Do Seção de Cadastro 

Art. I 14. A Seção de Cadastro é 
responsável pela inserção de d~dos, oluolizaçõo e 
controle do Sistema de Recursos Humanos - SRH do 
Tribunal de justiça, onde são armazenados lodos as 

informações decorrentes de Processos Administra tivos 

e Porlarios provenientes do Presidência, do 

Secretario do Corregedoria e do Diretoria C':>erol, 

relativos á vide funcional de magistrados e 

serventuários, bem como pelo digitalização dos 

documentos em sistema próprio e arquivamento de 
documentos. 

Art. 115. A Seção de Cadastro 
também é responsável pelo administração de 
projetos do Tribunal de Justiça de. cunho social 
envolvendo menores. 

Arl. 116. Compete à Seção de 

Cadastro: 

I - implementar e manter os registros de 

lotação, movimentação e ocorrências funcionais dos 

serventuários; 

11 - realizar averbação de portarias, 

com registro em livro próprio; 

111 -, manter o controle e iegistro dos 

publicações do Diário O licial relativos o pessoal; 

IV - supervisionar e avaliar o fluxo de 

férias, ~egundo os cronogramas enviados pelos 

departamentos e secretarias, previamente 

aprovados; 

V - controlar e supervisionar o !luxo de 
licenças de qualquer ordem; 

VI - controlar c supervisionar do fluxo 
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de freqüência mensal; 

VIl manter registro dos 

correspondências e processos destinados ao DRH; 

VIII - controlar o emissão de cartões 

funcionais; 

IX - elaborar relatórios individuais 

necessários a concessão de aposentadorias e 

pensões; 

X - manter oluolizodo o quadro de 

lotação de pessoal, conslondo o número de vogas 
existentes poro cada cargo, bem como demais 

informações sobre demissão, exoneração e 
aposentadoria; e 

XI - desempenhar outros competências 

no unidade delegados pelo autoridade superior ou 
contidos em normas. 

Do Sessão de legislação 

Art. 1 17. A Seção de legislação é 
responsável pelo assessoramento técnico do 
Diretoria do Departamento de Recursos Humanos no 

instrução de Processos Administrativos, fornecendo 
análises sob o ponto de vista legal e informando os 

aspectos jurídicos e regimentais em cada atuação 

específico. 

Art. 118. Compete à Seção de 

legislação: 

- analisar e emitir pareceres em 

processos que trotam de: 

a) provimento e vacância; 

b) requisição, cessão e, disponibilidade 
de servidor; 

c) CllfeJtos, vontogen~ e beneficios; 

d) aplicação de regime disciplinar; 

e) pensões, aposenlodorias, vantagens 

e proventos de inativos. 

11 - prestar informações necessárias à 
instrução de processos adminis-trativos e judiciais; 

111 - emitir certidões de tempo de 

serviço, extratos funcionais e correlatos; 

IV elaborar minutos de atos 
normativos internos, contratos e convênios; e 

V - desempenhar outros competências 

no unidade delegados pelo autoridade superior ou 

contidas em normas. 

Do Seção de Progressão Funcional 

Art. 119. A Seção de Progressão 

Funcional é responsável pela aplicação dos Projetos 
relacionados o Progressão e Promoção de 

servidores. 

Art. 120. Compete á Seção de 

Progressão Funcional: 

I - promover. orientar. coordenar e 

avaliar atividades de recrutamento e seleção de 

serventuários poro os atividades do TJAP; 

- manter controle de estágio 

probatório, progressão e promoção funcional: 

111 - propor normas poro estruturação e 

desenvolvimento do processo de suprimento de 
recursos humanos; 

IV - manter controle dos estágios 

curriculares e extra-curriculares disponibilizados aos 

alunos de instituições de ensino; 

V - acompanhar o registro dos cargos 

efetivos e comissionados. observando o quantitativo 

e suas alterações; 

VI - e!oboror estudos, relatórios e 
proictos paro divulgação e aprimoramento dos 

atividades da unidade; e 

VIl - de~empenhar outrm competências 

no unidade delegados pelo autoridade superior ou 
contidos em normas. 

DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

Art. 12 1 . A Divisão de Falho de 
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Pagamento é responsável pelo confecção de· folha 

de pagamento dos servidores ativos, i nativo_~. 
pensionistas, contratos odminislralivos e bolsistas, 

além do gerência dos controlas com olonos de 

saúde, emissão de relolórios e pareceres técnicos 

que subsidiarão Processos Administrativos. 

Art. 122. Compete á Divisão de Folha 
de Pagamento: 

I - manter e controlar registros de 

vencimentos, remunerações e vantagens, visando o 

elaboração do folha de pagamento dos servidores; 

11 - fornecer elementos necessários à 
elaboração de proposta orça-mentário e crécitos 
adicionais, no que per tine o pessoal; 

111 - elaborar o folha de pagamento dos 

serventuários, com emissão dos documentos e 
relatórios pertinentes; 

IV - emitir anuários e outros relatórios, 

tais como: RAIS, DIRF e comprovantes de 
rendimentos; 

V transmitir arquivos para os 

estabelecimentos bancários, via processamento de 
dados; 

VI - elaborar estudos, relatórios e 
projetos paro divulgação e aprimoramento dos 

atividades do unidade; e 

VIl - desempenhar outros competências 

no unidade delegados pelo autoridade superior ou 

contidos em normas. 

DA DIVISÃO DE r'MGISTRADOS 

Art. 123. A Divisão de N\agistrodos é 
responsável pelos procedimentos administrativos 

nccessorros aos registros . de assentamentos 

funcionais do magistratura .e ao encaminhamento 
dos Processos Administrativos, de interesse de 

magistrados, em lramitoçõo pelo Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal. 

Art. 124. Compete à Divisão de 
Magistrados: 

assessorar o Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos em matéria 

inerente a magistrados; 

11 - acompanhar e promover o correta 
aplicação do legislação, jurisprudência e dos 

normas regulamentares o magistrados, de acordo 
com ns diretri7.es do Tribunal de Justiça; · 

111 - acompanhar o vida funcional dos 
magistrados no tocante aos seus direitos e deveres; 

IV - instruir, providenciar os o los e 
acompanhar o lromitoção de processos referentes o 

aposentadoria, pensões, revisões de proventos, 
reversão à atividade. fé1ias. licençqs, _ajuda de 
custo, recesso forense e outros de interesse de 

magistrado: 

V - elaborar, sob o superv1soo do 

Diretor do Departamento de Recursos Humanos. o 

folha de pagamento dos magistrados; 

VI - elaborar estudos, relolórios e 
projetos poro divulsoção e oprimoromcnto das 

atividades do unidade; 

VIl - emitir requisição de pagamento 

dos vantagens indenizatórios de que traio o art. 5B, 

11, do lei Estadual n° 066/93 e de inscrições em 

cursos e congressos cuja parlicipaçõo do 

magistrado tenha sido autoriz.odo pelo Presidência 

com ônus poro o Tribunal; e 

VIII - desempenhar outros atribuições, 

no unidade, delegados pelo autoridade superior ou 
contidos em normas. 

SEÇÃO IV 

DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Art. 1 25 . O Departamento de 
Contabilidade é o órgão ligado á Diretoria-Geral 

encarregado de evidenciar . os alas ligados à 
administração orçamentário, linonceiro, poirimoniol 
e operacional. mantendo controle metódico e 

I 
1-
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regi3tro cronológico, sistemático e individualizado, 
de modo o demonstrar os re.wltodos do geslào por 
meio de bolonceles menso1s e do bolonço anual. 

Art 126. kJ Depo11amento de 
Contob1lodode compele 

I - evidenciar os atos ligadO$ à 
administração orçamentário, financeiro, patrimonial 
e opc~ocionol, mantendo controle metódico e 
regisko csonológico. S1Siem61ico e individualizado, 
de modo o demonstrar os resullodos do geslõo por 
mo1o do balancetes menso1s e do balanço anual; 

11 - controlar e avaliai os ações do 
orçamento do Podor Judiciário, em consonõncío com 
o leg1sloçõo pertinente e os objetivos definidos pelo 
oito gestão; 

111 - informar e monler controle sobre o 
liberação e pendôncios de suprimento de fundos, 
analisar o pr~loção de contos; 

N auxiliar o Asse:ISOfiO de 
PloneJOmento e Ogoniloção no elobo1oçõo do 
proposto orçomenlório do Podor Judíciàrio; 

V - controlo1 empenhos globais e 

VI - ocomponh01 boletfls de cooco 

bem como demonsllotivo mensal do despesa 
reol1zodo c anulado no mês, 

VIl - acompanhar o execução dos 
despesas liquidados e pagos; 

VIII - o1goniz01 e monle1 atualizados 
os sistemas contobeis, conforme o legislação 
pe1hnente. 

IX - acompanhai os controles de 
opl1coções linonceiros, 

X - controlar c informar sobre 
pendências de odiontomenlos concedidos; e 

XI - ocomponhor mensalmente. os 
Balanceies dos S1stemos Fononceoros e demais 
dcmonsllctovos contábeos 

DA DIVISÃO DE liQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

Arl 127 A Dívi5ão de Uqu1doção e 
Prestação de Contos é responsável pelo 
coordenação do execução e controle orçamentário 
do Poder ludiclório, e de prestação de contos 
através de balancetes c do balanço geral 

Ast 128 Compete á Dív1sõo de 
Liquidação c Prestação de Contas 

I - lonç01 o Guodro de Detalhamento 
do Despesa • GDD, após o publicação no Dióno 
Oficial do Estado no Sistema de Contobolidode e 
finanças- SISCOF, 

11 - onolosor e proceder o dossoficoçõo 
orçamentário dos ~ nos processos recebidos 
sob o ponto de visJo lego!; 

111 - elaborar impacto orçamentário e 
f1noncc.ro do dospe!>O, 

N - empenhar todos os d~pesos 
previamente autorizados pelo ordenodor de 
despesas, 

V - registrar os empenhos e os 
anulação em fichas de controle orçomenlório, 

VI - anular, total ou parcialmente os 
desposas empenhados, quando previamente 
ouloriZodos, 

VIl - cm1tir relatório dióno de todos os 
despesas empenhados e anulados; 

VIII controlar o execução 
orçomentóno, fomeccndo dados poro o elaboração 
do proposto orçomentOrio; e 

IX - d1stnbU11 os vias correspondentes 
dos empenhos e onub;ões. 

· Do !>cssõo de Conciliação Boncório 

Ast 129. A seção de Conciliocõo 
Bancário é responsável pelo execução, controle do 
orcomento do Poder ludic1ário e pelo onólise do 
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documentação 
finoncc1ro 

recebida do Deporlomento 

Art 130. Compete á Seção de 
Concilioçõo Boncó1io' 

I - cxocutor o orçamento do Poder 
judicióuo. em consonãncio com o leg1sloção 
pertinente e os obtelivo~ definidos pelo alto geslõo; 

- controlor os Óosponibilidodes 
orçoment61ios; 

111 - efetuar os registros conlóbeis do 
receita e do desposo, de acordo com os 
ospecilicoções constantes no orçamento e dos 
créditos adicionais; 

W - registrar os suplcmenloções 
orçoment61ios ou reduções, quando for o coso, 

V fornecer o Assessoria do 
Planejamento c Organização os subsídios ou 
informações nocess6nos õ elaboração ou 
relormuloçôo de planos e programas e o 
prepo1oçõo do proposto orçomcnl6rio do Poder 
Judiciáuo; 

VI auxiliar o 
Planejamento no elaboração 

Assessoria de 
do proposto 

orçamentóuo do Poder Judiciário; 

VIl- e~omono1 e conferir os documenlos 
contábeos; 

VIII - receber o conc1lioção boncório 
poro verificar registros do entrados, !>Oidos dos 
contos bem como os soldos, c solicitar, coso 
occessõrio, os acertos ao Departamento de 
Orçamento e Finanças, 

IX - analisar o movimento do conto 
Restos o Pagar no exercício poro, coso necessário. 
d1ligencior oo Dcportomento do Orçamento e 
Finanças que procedo aos ajustes necess6rios; e 

X - fazer levcnlomento dos soldos do 
Conto Finonccuo de Reslos o Pogor poro 
cancelamento por ocos1ão do Balanço Geral, 
levondO'SO os impo116ncios respectivos à conto do 
Receito do Trobunol. 

Do Sessão do Prestoçõo de Contos 

Ast 13 1. A Seção de Prestação de 
contos é responsóvel pelo análise dos od1ontomentos 
concedidos, arquivamento dos prece$ receb1ck» 
do Depo1tomenlo Fmonceiro, bem como pela 
eloboroçõo do Balanço Geral do Poder Judiciôuo. 

Art 132 Compete õ Seção de 
Prestação de Contos· 

I - organizar e manter otuolizodos os 
sistemas contobeis, conforme legislação pertinenlo; 

11 - acompanhar mensolmenle, os 
balanceies dos sistemas Orçomen-lório e Pokímoniol, 
e demo1s demonstroh\105 contóbeos, 

111 - clobcrar, anualmente, o Balanço 
ge10l, juntamente com seus anexos em conjunto com 
Departamento de Orçamento e finanças; 

N - efo1uc1 o registro de todos os 
despesas e rece1tos orçomcnlórios e extro
orçomentórios. 

V - onolisor previamente os processos 
com soliciloçõo de suprimentos de fundos, 

VI - manter regislros de supr1mentos de 
fundos concedidos, conllolon-do os prazos de 
aplicoçõo c comprcYoçõo; 

VIl - 1eceber os processos de prestação 
de contos dos suprimentos de fundos, verificando se 
o documentoção ·estó de acordo com o legislação 
em vogar; 

VIII - devolver oo suprido os processos 
de prestação de contos cujos documentos 
opresentorem ureguloridodes. poro que os mesmas 
sejam sanados; 

IX - encaminhar em tempo hábil á 
Assessoria de Controle lntA<no lod05 os p10cessos de 
prostoçõo de conto~ de suprimentos de fundos. poro 
onàlise finei. 
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X - baiXOr o responsabilidade por 
suprimento de fundos. por meio de lançamento 
contóbil no Sostemo Orçamentóno c finonce1ro, 
oJX» o OPfoYOÇào dos contos pelo autoridade 
ordenodoro, 

XI - prcYidencior o atendimento de 
diligências promovidos pelos controles Interno e 
exlerno, nos prazos solicitados, de ações pertinentes 
oo departamento de contabilidade; 

XJI - fornecer informações pertinentes à 
6reo, necessõnos 6 clobor~r1;õo dos diversos 
rclot6ríos do Órgão, 

XI analisar os demonstro~ 
potrÍinO'fliois, 

bolonços dos 
ootrimoniois e 

c0030iidodos das vonoções 
composição dos dosponibtlidodes, 
sislemos OIComcnlános. finonceiroi 
emitir pareceres quando solicitado; 

XW - monler o controle e guardo dos 
processos rele~ente e documen-tos relotivm o 
esa1turoção de dcspe$0s, pelo prazo lego!, até que 
se1om remetidos poro o arquivo geral, e 

~ - de5ellvolver ou!ros atividades 
lípocos do Seção 

SEÇÃO V 

DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

Art 133. O Departamento de 
Orçamento e finanças é o órgão respons6vel pelo 
gestão do execução orçomentório1inonceuo e 
patrimonial do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amopó, dentro dos proncipios contóbeis e dos 

• pnncipios que regem o odminisl1oção público. 

Art. 134. Compele oo Departamento 
de Orçamento e finanças· 

I - gestõo dos ações do financeiro do 
Poder judiciário, dentro dos princípios contàbeis que 
regem a adminiStração pública o outros ajustes 
celebrados pelo Tnbunol de Justiça do Estado do 
Amo pó; 

11 - elaborar programação e esludos 
de rocionolozoçõo de custos. -

111 - encaminhar oo Depo110mento de 
Contobilidodo o documentoçõo e os demonstrações 
concernente õ execução financeiro; 

W auxiliar 6 Assessoria do 
Planejamento do Presidência no elaboração do 
proposto orcomentório do Poder Judiciário; 

V - PfOtnCWer o controle do disJribuoção 
de recursos lmonceiros mensais repassados pelo 
E~todo por IUbtico de despesa; e 

VI - coordenar o emissõo de ordens 
bancários, llonslercncios de fundos e outros afins, 
com prévio oulorizoçóo do aulolidode svper101 

DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO 

Art 1 35 Compele õ Divi5ão de 
Orçamento· 

I - controlor os depós1tos de todos os 
rece1tos orçomenlóroos e extrCl'Oiçomenlórios; 

acompanhar e coordenar o 
liquidação dos despesas 

111 onoli!>Or o c;onciliocào dos 
disponibilidades financeiros 

w - elaborar estudos poro detector 
possíveiS desvios de progr0100çõo; 

V acompanhar conciliação 
bancário e vcuftcor os registros de enhodos e saídos 
dos contos correntes; e 

V1 implementor e manter 

cronograma de desembolso de despesas projetados. 

Do Seção do Execvçõo OçamentOrio 

Art. 136. Compele à Seção de 
execução Orçamentório. 

I - opcrocionolizor os ofos relotivos à 
programação e á execvçõo financeira do Tnbunol 
de justiça do Estado do Amop6; 
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acompanhar a> demandas de 
recursos financeiros do Tribunal de justiça de 
Amapá; efetuar o movimentação nos contos com o 
devido autorização de Gestor; 

111 - propor, implantar e administrar os 
instrumentos gerenciais paro o projeção de dados e 
controle de informações sobre o disponibilidade e 
utilização de recursos financeiros; 

IV - propor, implantar e administrar os 
instrumentos técnico-opera-cionais paro a captação 
de informações referentes à execução financeiro do 
Tribunal de justiça do Amapá; 

V - registrar os depósitos de todas as 
receitas orçamentárias e extra-orçamentários; 

VI - controlar e avaliar a aplicação 
dos recursos orçamentários e extra-orçamentários; e 

VIl - acompanhar e avaliar a rece"tlo 
e despe;:~ realizado pelo Estado, visando passíveis 
excesso de arrecadação, paro futuras solic"tlações 
de créditos suplementares. 

Da Sessão de Classificação Orçamentário 

Art. 1 37. Compele à Seção de 
Classificação Orçamentário : 

- analisar os processos que vão 

paro pagamento, sob o ponto de vista legal 
conforme o Art. 63 da lei 4.320/64; 

11 - verificação do direito adquirido 
pelo credor lendo par base os títulos e documentos 
comprobatórios do rEispeclivo crédito; 

111 - verificar o origem e o objeto do 
que se deve pagar; 

IV - analisar o importqncio exato a 
pagar, lendo por base o noto de empe~ho; 

V - analisar o quem se deve pagar 
paro extinguir o obrigação; 

VI - efetuar cálculos dos encargos 

decorrentes de pagamentos de tributos e 
contribuições; 

Vlt :. gerar e emitir noto de liquidação 
pelo Sistema de Contabili-dade, Orçamento e 
Finanças - SISCOF; 

VIII - emitir e controlar os relatório 

pertinentes à liquidação; 

IX - acompanhar e controlar os extratos 

dos movimentações bancários, elaborando boletins 
e conciliações; 

X - controlar os disponibilidades 
financeiros dos contos bancários; e 

XI - encaminhar documentação dos 

pagamentos efetuados ao Departamento de 
Contabilidade. 

Do Seção de Pagamento 

Art. . 138. Compele à. Seção de · 

Pagamento: 

elaborar ordens bancários de 

pagamentos; 

- emitir guias de recolhimentos de 
INSS, FGTS e IR e outros obrigações fiscais; 

111 - efetuar o pogamenlo, via rede 
bancária dos despesas do TJAP; 

IV lançar os documentos de 

pagamentos no Boletim Financeiro Diário do 
movimentação financeiro do TJAP; e 

V - gerar boletins financeiros diários, 
bem como demonstrativos do despesa realizado . 

SEÇÃO VI 

DO DEPARTAN\ENTO JUDICIÁRIO 

Art. 139. O Departamento judiciário, 
vinculado à Diretoria-Gero!, é o órgão encarregado 

. pelo protocolo judiciário, distribuição, autuação, 
encaminhamento aos órgãos jurisdicionais e arquivo, 
quando cabível, dos leitos de .compe.têncio 
oriÇ~inório e recursal do Tribunal de Justiça, bem 
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como pelo coordenação dos serviços loquigróticos. 

Art. 140. Compele co Departamento 

judiciário: 

I -o protocolo judiciário do Tribunal de 

justiça; 

11 - certificar os olqs processuais 

reiCltivos à distribuição, litispendên-cia , conexão e 

prevenção e encaminhar o leito ao óigõo julgador 

competente; 

111 - preparar guia de recolhimento de 
custos processuais e portes de remessa e retorno de 
autos aos Tribunais Superiores, informando, par 
eslolislica mensal , ao Deporlomenlo de 
Contobi I idade as emissões efetivados, par o controle 
orçamentário; 

IV - elaborar eslolíslica mensal de 
processos distribuídos e enviá-la à publicação; 

V condensar, lrimestrolmenle, 

relatório enviado pelas secretarias poro encaminhá
lo ao Supremo T ribunol Federal; 

VI - elaborar ao Final de cada ano o 
Relatório de Atividades judiciários, fazendo constar 
o estatística do Poder judiciário, o ser apresentado 
pelo Presidente no dia 1° de fevereiro; e 

VIl - arquivar e manter sob sua guardo 
e controle os processos de competência originária 
do Tribunal de justiça, já findos. 

Do Seção de Registra> de Acórdãos e 
jurisprudência 

Art. 14 l. Compete à Seção de 
Registros de Acórdãos e Jurisprudência: 

. I - reg islrar todos os acórdãos 
lavrados, certificando no verso do última falho do 
acórdão acerco do respectivo registro; 

11 - alimentar e atualizar o programo de 
consulta • Ap·juris'; 

111 - fornecer dados para o Revisto de 
jurisprudência do Tribunal de justiça; 

IV - arquivar cópia dos acórdãos 
proferidas pelo Tribunal de justiça, com o devido 

registro; 

V supervisionar e anotar os 
publicações de Acórdão no Diário Oficial; 

VI - atender pedidos de informações 

formulados pelos Desembarga-dores, Assessores e 
pessoas autorizadas, bem como fornecer cópias 

relativos aos acórdãos publicados; e 

VIl - preparar relatório mensal e anual 
de Registro de Acórdãos. 

Do Sessão de Distribuição de Processos 

Art. 142. Compele à Seção de 
Distribuição de Processos: 

I - autuar e distribuir a,. feitos de 

competência recursal e originária do Tribunal de 

Justiça; 

11 - cadastrar os dados referentes aos 

leitos na Sistema de Controle de Processas do 2° 
grau; 

111 - tedístribuir os feitos, em casos de 

impedimento, prevenção ou susperçoo de 
Desembargador, nos lermos do Regimento Interno; e 

IV - lavrar e publicar os alas de 

distribuição. 

Do Toquigrofrio 

Art. 143. Compete, ainda, ao 
Deporlamenlo judiciário, o coordenação e 
supervisão dos serviços troquigrólicos do Tribunal, 

cujas atribuições CQmpreendem: 

loquigrofar os sessões de 
julgamento dos Secretarias do Tribunal Pleno, do 
Cõmaro e Secção Únicos , além de outros 
ordenados pelo Presidente do T ribunol; 

controlar a entrado dos 

loquiÇJrofos nos sessões; 
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111 - protocolar as notas loquigrálicos o 

serem enviados às Secretarias das órgãos 
jurisdicionais e do Pleno Administrativo do Tribunal 
de j ustiça; 

IV - manter arquivo atualizado dos 
notas taquigrafados nos sessões; 

V emitir relatório anual dqs 

atividades taquigróficos; 

VI atender aos pedidos de 
informações formulados pelos Desembargadores; e 

Vil - degrovor fitos magnéticos, de 

sessões e audiências, requisitados por 
Desembargadores, juízes e Diretoria-Geral. 

SEÇÃO VIl 

Da Sessão Biblioteca e Divulgação 

Art. 144. A Seção de Biblioteca e 
Divulgação vinculado à Diretoria-Geral tem como 
finalidade gerenciar e disseminar os informações 
jurídicos aos usuários quanto á utilização de todos 
os serviços e matérias, possibilitando uma crescente 
interação entre Biblioteca e Usuário. 

Art. 145. À Seção de Biblioteca e 
Divulgação compete: 

I - manter sob suo guardo e controle 
os livros, periódicos e similares de doutrino, 
jurisprudência e legislação pertencentes\ ao acervo 

desta Corte; 

- ofender os interessados em 

consultas ao acervo, registrando os empréstimos e 
devoluções leitos por membros do Tribunal, 

serventuários e pessoas oulorizodos; 

111 - realizar pesquisas mediante 
solicitação de órgãos e autoridades do Tribunal; 

IV - seleciona r e propor o aquisição 
de publ icoções nacionais e internacionais de 
interesse do Tribunal; 

V - manter intercâmbio com outros 
bibliotecas e cen1ros de pesquiso; 

VI - distribuir e controlar Diários 
Oficiais, periódicos e similares no ãmbito do Poder 
judiciário do Amapá; e 

VIl - executar os demais atividades 
correlatos que lhe forem atribuídas pelo Diretor do 
Departamento 

TiTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 146. As atividades dos serviços 
auxiliares do Tribunal e .. especialmente, a execução 

de planos e programas de trabalho serão objeto de 

permanente coordenação. 

§ 1 ° A coordenação será exercido em 
todos os níveis de administração, mediante o 
atuação dos chefias individuais e o realização 

sislemático de reuniões com os chefias direlomenle 
subordinados. 

§ 2" No õmbilo de direção superior, o 

coordenação será assegurado através de reuniões 
periódicos, de modo que os assuntos submetidos ao 
Presidente com preendom sempre soluções integradas 
que se harmonizem com o político geral do Tribunal 

de Justiça. 

Art. 147. Este Regulamenlo entra em 
vigor no dato de suo publicação. 

em contrário. 
Art. 148. Revogam-se os disposições 

Mocopó, 14 de dezembro de 2005. 

. ~ 

Desembargador RAIM~'./ 
Pre~c;, 

RESOLUÇÃO N" 056/2005- T.IAP 

Allera a Rcsolu\-ão n• 044/05, 
que lnslilui o Rej:\imc de 



Macapá, 27.12.2005 

Plantão de 01$emhargado~~ 
no Tribunal de JustiÇ:l do 
Estado dÓ Amnp:l. 

O Tribunal de Justi~":l do Estado do 
Amapá, no u~ das prerrogativas que lht- ~ão 

confcridu~ pelo artigo 125. Parágrafo 1'', da 
Constitui~-ão Federal, pelo l>tcrcto (Nl n." 0069/91, e 
p~ln url. 13. de '~u Regim~nlu lntcrnn (Rc,.Jiuç:in n" 
006/0J). 

Considerando a nece~idade de 
aprimorar o regrnmento do Regime de Plantiio ele 
Dcscmhal")(adure.s, in>lituídu pdn Rcsulu~'iiu n" 
1}44/2005, de 23 de nonmbro d~ 2005. 

Considerando, nindn, o que restou 
dcddidn na .tn• Ses.<ão do Pleno ..\dmini,trativn 
destu Corte, realiwda em 26 de dezembro de 2005. 

RESO L\ E: 

Art. t•'. o~ urti~o' 111 c Jl\ capul c 
parágrafo uni co, da Re.~oluçiio n'' 0~4/2005, ck 2..1 de 
novembro tle 2005, pa.,am a vigorar com ll\ 

~e~uintc' •·cdaçck<: 

"Art. 1". Fica instituido o Plantão de 
Jle~mhnrgndores, em rr~ime de sobre.~viso. no 
âmbito du Tribunal de Justiça do Estado elo Amapa, 
conforme c~~ula~ c~tipuladas c dh·ul~-tadas 
memalmrnte pela l'residénrln, pm-a apreciar matéria 
penal de ur~:ênda e nutras mcdid:" onde for evidcnlt• 
o risco de grave e irrep:~rúvelle~o." 

"Art. 3". Os feihl\ qu~ contemplem a 
matuin dt <JUt trnta o art. 1°. cuw nindu niiu 
ocorrido, ~erão n~gulamlt'nte di~trihuido< antes de 
serem enl-uminhadus ao Desl·mhargador Plantunista. 

Par:ígmfo tini~o. Uespachado o 
prol"t:S>U e cumpridas ~~~ providência~ dctcrminacluç 
pelo planl:to, \tr:io os fcito5 encnminhudo~ nos sru' 
nspccth·n~ rclntnr~~:· 

'Art. 2". Esta Rc~luçilo entra em ,·igor 
nn data de <un puhlicnç:io no lliario Oficial. 

cuntrúrio. 
Art .. l". l<c\Ojlnm-.o;c a, clisposiçôe~ em 

Maca pá, 26 de clctt;;t.êtlOS. 

Dcscml~<~l')!~dur HMMl V 
Prnitl~ r 

~TOPO NONO TERl\tO.APUIYO AO CONTRATO,_ .. 
il..m.OOO·T~ 

I ·INSTJtU~IENTO PRINCIPAL 
CONTIV.TON"OitnQOO.TJAP 
11- P.\RTES DA AÇÃO COIIoiRATUAL. 
CONTRATAA'TE TRIBUNAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DO 
AMAPA 
CONTRATADO; Sr. ADIELPINHEIROOASPAR 
111-0B.Il:TO: 
O presente Termo Aditivo tem )lOr obje1"o ajustar o Cronograma de 
~bobo Ftnanceuo do Contrato n• 01112000-TJAP, de JJCordo 
c-011\ a quantidade inic.almenlc prcv1sta. 
IV· DOTAÇÃO E VALOR: 
PtiD ~·"'· r ..... AditiVO o ..,,,.. gloóa/ tk> Co..tro1o n• 011/1(1(). 
TJAP. sml ""P'IIÁado o inrponàn<lo <k RS 6.1U,S6 (s<ls •il, 
Cllfl• ' Y'itJU fii<GITO IV«& I dltflltnl• ' Mil «1114WJ.f) no 
Orr•-•to do COt.TRA TAIVTE PGI• o eurclc/o tk 1005. unJo 
~t! .,,.. Uttpt~nllo Sft'd no \IGlor d~ RS S. IOJ,16 (d11U ~~tU, «nlo t 
ITb ruis t UIIIIÚI t sds tvoto..,s) dutmodo ao CONTRATADO, 
f1'/o iftth o prt!SiaÇJlo Iins s""'iços dt CDJINr.lro no dt!t:orru tk 09 
(no•·•} •·iagctU. E outro empa/rq no •olor dt RS 1.020,10 (TtNm ,.u, 
vinte rafs ~ Dltllrt~ c~llltl"os) oo INSS. por imptra/h'O da norma 
legal, IIU<ulpida no ortigo 12. inciso I. tk> Ltr Ftdual 8.212. de 
U/061/991. com rtdoçiio da Lt/ Fttkral n' 9.876. tk 16/1111999. 
a .. boJ sob n código 01.111.01/6 }6JJ (}()(]() - Man~ltn<ào dt 
Ser\·rçM Ad>o!1nLttratiwos. Elmtnto de Duposa JJ90.J6- ~niços 
d~ Ttrcrtros-P~ FísiCo. 100JNU.JOOJNE407 t100JNEIJ7J. 
\'- FUSDAMENTO LEGAL: 
Lei Complementar rf I O I. de 04 de maio de 2000; lei n• 4 .320, de 17 
de m3rço de 1%-1; Artigo 57. f 4°, ela l.d n• 8.666, de li de juMo 
de 199) c altCCIIÇÕCS post,ora; Cliuwla Q>wU do Contt:>IC n• 
011•2000.TJAP; l'roct:$SOA mmisllllivon•t296.'200S·SGTJAP. 

Muapi-AP, I de drumbro dtlOOS 

a_QJ.A r 
Des. RAIMUSDO \'ALE 

Pruldmte elo TJ 
CO:nRAT E 

EXTRATO DE COI<oãRATO PÚBLICO 

l - INSTRltMEHTOPRINCIPAL 
COr. 'IRA TO N" 03012005-TJAP 

·11- PARTES DA AÇÃO COI'IIRATUAL 
CONTRATANTE: TRIBUNAL OI: JUSTlCA 00 ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: MÁRCIO A. MESCOVãO- ME • PROMAQ 
111 - OBJtTO: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O p,.....te CoottoiO - por objao a e<miRtaÇio de cmpreso do ramo 
p<ntnente pano fomocicnealo de Copiadora. com assilttncia tá:oica 
durwnte o pcrlodo de praalia. conforme espocif~ tknica 
C<>nstantcs ela pnlpOJio c....-cW e coadiQ6a uiAbclccidu neste 
lnstnnnmiC contratual. 
IV- DA ALTERAÇÃO, EXECUÇÃO E VIGtNCIA 
Par6graro Prllntlto · O Conllalo poda;l ser akerodo nos ~ 
preVIStos no art. 65 ela lei 8.6U/93, desde q\IC haja int~RSse ela 
Administraçlo elo CO~TANTE, com a aprcoonlaçlo du devidas 
JUStif!calivas adoquadas 10 obj<IO. 
Par6graro Sec•ado - A uocuçlo date Conlnlto. bem como os 
casos ode omiuot, rqJUbm·se pela cli....,las c:oolraluais e pelos 
p~«:eilos de direto pilblico. aplicaoclo.so-lhes ouplel•vamentc, cn 
principias ela Teoria Genl dos Conuau. e as duposiçõcs de dueto 
pnvaJo, na fonna do an. 5._ da Lol a•uwn, eomlllnado COct> o 
In<. XII, do an. 55. do mesmo diploma kp1. 
Parigraro Tcrulro- O pi!Wl de vigãlcia dato Conlr.lto 1eoi o da 
a;u-anlia do equipamento, ac..,.i<lo do pruo de <nbep, contados da 
d.1ta de sua wmatuta, com elic.\cia lepl apÓia publicaçlo do stu 
t'lrato no Diirio Oftelal do Estado do All1ap&. tendo inicio e 
YCIIC!meato em dia de opcdiente, devendo-se excluir o primeiro c 
in<:luiroültJmo. 
V- DO VALOR COI'ITRA 111AL: 
Pcb tcmpcsti" accuçlo do objao cn contntado, o 
CONTRATANTE pcpri i CONTRATADA o valor atobaJ de RS 
7.750.00 (setr mil. sda:colos ccinqilcnla reaiS) 
VI - DOS RECUSRSOS FINANCEIROS: 
A despesa com o fornecimento e assisléncaa tb::n1~a dura.nlc o período 
de garanua do equipamento de que tntla o objeto ckotc lnstn~mento, 
mediante a emiss3o de Nota de Empenho ordinUio, c:sli a c 
argo do <l<m<nto orçalllelltino <W90S2 - Equipoma~tos e Material 
Pc:rm>n<nle do Projao 02.122.02162.6530.0.00- Manutcoçlo de 
Serviços Adminiotrali..,.. 
Par,anra Primoiro - AI danai> d<:spaas docorTtntu de peças c 
""ÍÇO'l nõo cob<ltos pela prantia (Pa,jpfo QutniO ela ClAusula 
~ona), n<Cudrios 10 pcn.;ID fWICionomento do equlpameoto, serlo 
justifiCados e aoorciado< r=iamente, sendo obj<IO de empenho a 
pone )lOr conla do elemento de despesa com:spoodenle do orçamento 
nnual do CONTRANTE. 
VIl- FUNDAMENTO 1-ECAL: 
Ltt Compl=cntor n• 101. de de maio de 2000;L<I n• 8.666, de 
21.06.1993, com n:doçlo ela n• 9.648198; 1.<1 n• 4J20 de 17 de 
ntlrçode 1%-l.t... n' 8 078!90; esso n•otOI4tnOOS·SG 

\1acapõ,22 d 5/ 
Des<mbaraaelor RAIMUNDO ALES 

Prtsldtnle elo TJAP 

EXTRATO DO PRIMEIIIO TERMO ADITIVO AO COhTRATO 
PUBLICO 

f -1,\STRU.WE!VTO PRINCIPAL; 
CO!\TRATO N"021/2004·TlAP 
11- PARTES DA AÇÃO CO,VTRATUAL: 
COIIo~TANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPA 
CONTRATADA. M. S. C. LTDA 

111- OBJETO; 
O pracntc Tenm Aditi•o tem )lOr obj<li•o elar SU)lOttc 10 ac~uno 
quanhtatn·o elo obJetO do Contralo n• 02112004-TJAP. 
IV -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; 
As dt:tjN:sas com o pn:entc TMaO Adit/110 totalt:ar4o a l~ttponánciiJ 
dt RS 4 010.00 (Stil mil ~ c/nqôt111o ~•is). únp<IIÁadiu no 
Orramtnlo •·.gcntt do CONTIUTANTE. sob o eédigo 
01. I 11.0116.16SJ.OOOO- ManuttnÇÕo de Su.iços AdmmiSITatiW». 
JJ90.J9 - ~n.-lç<n dt TtrctittW Pt.1100 J.ridico. co'lformt Nota 
<k Empaho 100$N€1J71. dt 191121100J. 
!' · FUNfMMENTO.C.~ 
Lei Complementar n• I OI, de ().1 de maio de 2000;lci n• 4.320, de 17 
de morto do I %-1; Anigo 65, 1ncíso I, allnea "b" ela Lei n• 8.666, 
de 21 de junho de 199J. e allcnçôcs; Processo Administrativo n• 
001261·200S-SG'TJAP. b 

lo1aupj-AP, 11 • de dclOOS 

-DtL RAIMUNDO VAL 
- Pruldeolc do TJ 

EXTRA TO DO QUINTO TEAAtO ADITIVO AO 
CO:OCXRA TO N" 011/lOOJ-TJAP 

I -I~STR!iMENTO PRI!'ICIPAL: 
CONTRA TO N"017/200l·TJAP 

11 ·PARTES DA AÇÃO CONTRAT11AL: 
CONTRATANTI: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADO: HAROLDO JOSÉ GONÇALVES SOZINHO 

111-OBJETO: 
O presetU< Tmno Adiri110 tem !'O' obJetivo pronopr a visã>ei• do 
Contrato n•ot71200J.TJAP. por um pcriodo de06 (sei>) meteo 

IY- VJCf.NCIA t: PRORROGAÇÃO: 
Pelo presente Termo Adtti'"O 1 vig!ncia do ContraiO n• 01712003· 
TJAP ftea pcoiT1lpela ptlo pcrlodo de 06 (seis) rnew, contados de 
J• de janeiro a ]Q de I unho de 1006, podendo SC'I readitada, et~ O 
limite de 60 (..,.c:nca) IIICISCI, nos tamos ela tosisiaçlo viFfiiC. 

\'. V.\LOR t: DOTAÇÃO ORÇAM.EI<oTÁRI,l: 
PGTG CIUI<ar o dupaa tk> ptUtrtlt AJith'O. stroJ nnp<llltoda o 
imponàocio tk RS &.113,61 (oito aU, IT<U ttois t s.....ta 
wlhl..,.). 110 Orr-to do CONTRATANTE tk> o:wcicio de 
1006. mrrllontt o pvblicaçiio do Lt1 Orranrmtória AnuaL ~ndo 
q•• um tmponAo uró no WJlor tk RS 6.611,06 (stb lfll1, 
ui« .. tos t ul .. to t oito ruú) dt>idos oo CONTRATADO.po/a 
•:ft~i•-a prtstaçiio dos smiç<n 110 f1'riodo t outro tmpenJ,o 110 

..alor tk RS l.JJS,6D li•• •U, lrtUitiDS • lriloiD t cinco ruú • 
"'"'n"' ctnto..,s) oo INSS. por lmperoliW> do norlltD /tgol. 
li'I.$Cillplda '"' OrlÍ/(0 11. lll(:.i.A) '· da Lft, FN~I 1.111. dt 
UlfJ6/1991, CQM rtdo(4o do Ltf Fttkrol n•9.876. d1 1611111999, 
• .,tw sob o código 0) 112 0116.16H.OOOO- MD!tu~õo dt 
S."·•ros Adminlstratrvos. NoMno dt Dtspno JJ90 J6 - Serviços 
dt Trrurros - Pessoa Fíiko. cOI!{o,.t (IO""f'"D""' tk 
Dt!:\·.:nt.boáo Frnaft«irQ, p~ inl~rt;tJ/e ~ irutportiwl do prutnl~ 
!tUtrumtnto. ·• 
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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADmyO AO 
CO:o(TRAJl) N" 00612004-TJAP 

I- INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRA TO N" 006/2004-TJAP 

1J • PARTES DA ACÁO CON'fllATUA!.: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUS'hÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CO:-m~A T ADA: C. NOGUEIRA SOUSA- ME (EMPREUM) 

llL-.QJI.lETlVQ; 
O proscnte lnslrwncnto tan como objeiO pronopr a wig!Dcia do 
Contr•tu n•006/20Q4.TJAP, por um pcr(odode 12(eloza)m ..... 

IY- DAS CONDICtJEs DE UGAMENTO: 
Ptla rtp/ar t co.,p/Lta u..:vçiio doi s.,ÇJJS obj~o do prutnlt 
Tumo Ad1t1vo. foró jus o CONTRATADA. oo >IS!Of' 11ttJUtZI tk /tS 
6S.S7f,U (UUilOIJI e clnCD •0, fW/alltltlos t /.dOIIill uLJ tw& t 
~~nc•ta • 11M cmJGPOS). 

f.: DOT tfÇÃQ O~Ç.&!!ENTÁIIIA • 
A< d<spt.tos dtoorrmta tÚJIJI Ttrmo AJJ((vo /)QID o am:íclo 
}006. IOiollzáo o lmport411cia Ih RS 786.9/9.J1 (UituntM t 
olttlllo t stlt mil. nowtlntol t dtzeno~ rtlili t trilfiD t doiJ 
,·tnta'l--aJ) t tkverõo ocorru pelos Crédilos (ÂÇDit'U!If.tdritJ.J 

•·inculadtU oo ConlrDlo n•006f1ooi.TJAP. sob o código AtMdatk 
01.111.0116.16JJ.OOOO Manutt~iio dos ~IÇJJS 
Administroliwl1. Elemtnto d< ~poso JJ90.J7 -l.ocar;M tk Mifo
dt·ObttJ 

Yl· CLÁSULA OITAVA- DA YIC!.h'C/A .· 
O prozo dt ••gincia tk> C01111a10 n• 006/1004.TJAP. a ponir tk> 
publlcaçiio do pmtntt TtrlftO Adltlwo Str6 <k IIUlll 11 (lou) 
mtltl, conrodos ~~ 
pcdc11do str prorrogado atl o 11"'114 dt 60 (st.UtntJJ) muu ntlS 
ttrmoJ do lrgtsloçõo tm "lgor 

yn- EUNPAI\IENTQ U:GAL 
Lei Complemeotar IOI, de 04 de ma10 de 2000;lci n" •.320, de I 7 
de ma~ de 1964;Artiso 65, lliCitO L a1úv:o '11", e f t• e r ela Lei 
n• 8 666. de 21106193, altmda pelo L<i o• 9.648, de 

n:osi9R,Cbusula TC!l%Íta.~· J.lS, elo Coodnlo •• 00612004· 
TJAP;Proccsso Admioistnot1 o•9247~00S·SG. 

Mocapi·AP, 22 ~de200S. 

Du. RAIMUNDO V -
- Pr .. id...,tt... P • 

EXTRATO DO SEXTO TERl\10 ADITIVO AO CONTRA TO 
'11"017/2002-TJAP 

I- INST1lUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO N" 017/2002·TlAP 

11- PARTES DA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONIRATAA'TE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRA T ADO:JOÃO SOUSA BF.IITES 

m - oan:ro: 
O rr-><• Termo Aditivo lem por objcti"" pmnopr a vipia do 
Conc .. <o n• 017/2002-TJAP. por um per{odode06(seis) mcaca. 

IV • ALTERAÇÕES 
Ficam alteradas os cláusulas Qulata (DA VtGbiCIA E DA 
PRORROGAÇÃO) c Sexta (DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA) do Conlr>to n" 01712002·TlAJ'. 

V· VtCi.NctA E PRORROGAÇÃO: 
Pelo pesente Tenno Aditi"" a vipia do Contraio n" 01712002-
TJAP f a prorropda pdo paiodo de 12 (cloza) mesco, COCIUdo& de 
J• de IADcJ[Q a lO de (ubt 20tti, podendo ser readitacla, m 0 
hm•tc de 60 (scssenta) meses. tiOS ttmiOII ela l<cislaçio vi&<ft!C. 

VI- VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para caatl!tu o tk:spesa do prnmte AditiW>. será ~adtJ a 
lmporrd~~eia tk RS 1.610,61 (obo •U. ulsca101 t !llr111 ~.u • 
sn.unt• • o/lo ctoltl .. s ), no llça~~~U~o do CONTRATANTE 
poro o u.rrtício tk 1006. •ttll011tt o pwblít:aç4o do Ltl 
CHço~J~rmórla Anual-LOA/1006. Smdo qttl! .,. ~ suá 1t0 

..a/v de RS 1./1),16 (uu ai~ cUtlo • olt- t lrh fHll • 
oitenta t ui1 cenrrn'OS) Jnidot ao CONTRATA/)(), f1'la efeJI..a 
f»"''IOÇÕO Iins SUI'iços no ptriodo t OlltrO tmpaho no wlor tk RS 
1.416.12 /11•• ,.,u, fllllfroctiJJol c lrilot11 t uil u.U t o/ltnla t 
dois ctn/o""J) ao INSS. fXN imporallvo da no,.,• /ego/, l111cvlpldo 
no artigo 11. inciso I. do Ltl Ft:dmJ/8.111. tk U/06/1991. com 
rtddrão da Lti Ft:dual n• 9.876, dt 1611111999. amlw sob o 
códi~ 0111101/6.1651.~00 MD11ultnÇ4o dt Smiços 
.4dnrinutroli>W. !l'tJJ•rmz dt Dnposa JJ90.J6 - ~01 dt 
Tcrctrros - Pessoa FiliCII. COII{ontV OoMtrant• tk Dnmlboúo 
Finanulro, ptÇO lnltgrarút t 111Sfpar6.,/ do prtstnlt IIIS17vllltPliD. 

VIl • FUNDAMEIIoãO LEGAL: 
Lei Complementar n" I OI, de 04 de maio de 2000; Lei n• 4.320, de 
17 de""'~ de 1.964; Art. S7, inciso O, da lei n• 8.666, de 21 ele 
junho de 1993 e ahcraçõcs posl<riora; CLtusula Quinta (Da 
Víg~ncia e da ProrJ08jiÇIQ~do CorrtraiC n• 01712002-TJAP; 
Pro<<toO n"0097&812005- M . 

Maup6-AP,2l ~~del005 
DoS. RAIMUNDO VA 

-Presidente do TJ -



Macapá, 27.12.2005 

EXTRA TO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 01212003-TJAP 

I · INSTRUMEI\10 PRINCIPAL: 
CONTRATO N' 01212003·T1AP 

11 · PARTES riA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: MANOEL LOBA TO DUARTE 

111 - OBJETIVO: 
O presente Temto Aditivo tem por objt1ivo prori'Clg,\T a •·igtru:i> do 
Contrato n' 01212003-TlAP. por mais um pcrlodo de 12 (do1.e) 
meses. 

IV- ALTERAÇÕES: 
Ficam •ltend.ls as clâusulas Quinta (Da Vlgêntla e da 
Prorrogaçlo) • Suta (Do valor c da Dotaçlo orçamcntórla) do 
Contnlo n' Ollll003·TJAP. 

V. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 
Pel.o prcs<nte Trnno Aditivo a vigencia do Ccntrnto n• 01212003-
TJAP fica prortogad:l por nulis um pcrlodo de 06 (seis) mc:scs, 
contados ae .l:..d.cJ~nc! n~ a . .30 de !unho dUW. podendo ser 
n:aditada, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da 
legislação vigente. 

VI · VALO i!~: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para cust(!Qr a despesa do presente Termo Aditi'J(). será 
empe"nlraàa a impôrt6ncia dt R$ 6.811,S6 (seis mil, oitocentos e 
on:e reab· e. cinquenla e selt centa\IOS) no Orçamento do 
CONTRATANTE para o exudcio de 1006, mediante a 
publicação da úi Orçam'"tárfa Anual· WA/1006. Sendo que um 
rmpenho será no valor de RS S.676,JO (cinto mil, ulsuntos t 
stttnta e s~is uais ~ trinla etllfQPDS) devidos ao CONTRATADO, 
pelo. efetit.-a presroçào dos serviços no ptriodo t . outro êmperr.ho no 
wJIOrde RS 1.135,16 {hum mil, celllo e tri11ltl e dJtt:o reais e \'Ínle 
t s~fr centavos) ao INSS. por imperativo do norma legal. 
insculpida no artigo 11. Incisa I. da ui Federal 8.111. de 
U/06/1991. com redaçdo da Ltl federal n• 9.876, de 1611111999. 
ambos sob o código 01.111.0116.16H.OOOO - Manutenção de 
Serviços Adminisll'ali't'OS, Natureza de Dtspe.ra 3390.36 - Serviços 
de Terceiros - Pusoo f'í.sica. conforme Cronograma de 
Desembolso Financeiro, pera integrante c insepariwcl do presente 
ltwnuncnto. 

Vll . FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Complementar n• I OI, de 04 de maio de 2000; Lei n" 4.320, de 
17 de março de 1.964; Art. S7, incioo li, da Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, alterada peb Lei n• 9.648, de 27 de maio de 1998; 
Cláusula Quinta (Ih Vig ·a e da Prorro~). do Contrato n• 
012.'2003-TiAP; Processo o' 841nOOS·SGfTJAP. 

o de 2005 

EXIRATO DO.OUARTOTERMO ADITIY..Q.AQ 
.mm.RAI.()]'/. 006/2004-TJAP 

I • INST RUMEN[O f..RlliCJ.U..L: 
CONTRA TO N" 00612004-T1AP 

11 • PARTES DA AÇÃO CONTRATUAl.: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
CONTRATADA: C. NOGUEIRA SOUSA- ME (EMPREUM) 

!11 - OBJETIYO• 
O presente instrumento t<m como objetivo a alteração contr.ltua! 
concernente a supre:s.sio no qu:anlitacivo do objeto do ContJalo n" 
QQ6.'2004·TJAP, corr<:<pondente e exclusão de 09 (nove) srrveotes, 

IV . DAS CONDICQES DE PAGAMENIQ.: 
Pelo regular e completa execução dos suvlços objeto do presente 
Contrato, fará jus a CONTRATADA. DO valor mensal de RS 
6S.S76,61 (ses.unta e cinco mil, qulttlttxtos ~ stttnta e srls reais t 
stsstnla t um t tnkzvos). 

V- DOTA CÁO ORqMENTÁRJA; 
As despesas de(OfTtnlts deste fn.stiVml'nlo Contratual para o 
exercício Je ](JOj, lotalizarão a importância de RS 869.841,62 
(niloctnlos t sessenta t no,·t mil. oitocentos e quarenta e dol.t rtais 
~ sr...s.tenta e dois untavas) t dew.rdo ocorrer pclo.s C~ditos 
Orçamentârios vinculados ao Comrato n• 006nOM-TJAP. da 
seguinte fol1tla: Atividade sob o código 01.111.02/6.265J.OOOO -
Manutenção dus Serviços Administrativos. Elemento de Dtsptsa 
3390.)7- Locação de Mào.Je~bra. 

ll..::..f1llillNIWf0 !.EGAL: 
· Lei Comrtementar 101. de 04 de ma.io dr 2000;Lei n' 4.320, de 17 

de março de J964;Anigo65. inciso I, alínea "b". e§ I" e 2•<b Lei n., 
8.666, do 21106/93, altmda pela Lei n' 9.648, de 2710S/98;CIAusultl 
Terceira, item 3.35, do Contrato n' 006n004-TJAP;Processo 
Administrativo n• I0.4161200\SO. 

Maupi·AP,2'tmde~OOS. 
Dts- RMMUNDO VALES 

• Presidente do TJAP • 

Comiss3o de Uéit:~ção c Cadastro · 

ERRATA REFERENTE Á JUSTIFIC.\TIVA N' 087/200> 
. CLCITJAP 

ONDE SE Lt: • R$ 8.505,00 (oito ntil qulahentos e cinco rc>is). 
LEIA.SE: "RS 7.938,00 (sele ml~ no\ ... entos e trinta e oito reais) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

AVISO DE PREG.~O N' 00512006-TJAP 

,\ Prrsidfnda do Tribunal de J u51iça do E'itado do An1apá. e 
este Pregoeiro, dcsignad!1 arravés da Portar ia n" 7J7/2005-
CAUII'ftES. de 25 de maio de 2005. levam ao conhecimento dos 
intc~s.1dO~ que, r.a rnnna tia Lei n° 10.520, de 17 dt julho de 
2002. Resolução n· 0~1 1200S·TJAP. c com >plicaçào subsidiária da 
l.ti Fcderol l n" 8.666.~3 c ~u.as ahcra.y(K."S posiL-riOI\.'S , r:ui rc.slizar 
licitação na modalidade PregAo. do tipo menor p~o. que t<m por 
ohjHn a c:onl rat.tçio dt t-mprtU para o (ornttlnttRIO dt 
OEOEDOUROS para u dh·ersas unit.lades t.lo Tribunal de 
Justiça, t'On(ornlt' anuo ! do Edlt11l, parte lntcç,rantc: dtStr 
rregao. A o~ferido licitaçAo ocorrcr.í no DIA 13 PE JA!SEIRO DF; 
2011~ às lO (DEZ) ~QU!, na "la da Cnmi,.<ln Pcnnancntc de 
Ucicaçlto, sito fi ru;, Gcncr.~l Rondem. n" 129.5 • Centm, nc:.-çta cidade. 
O Edital completo e seus anexos encontr.un.se disponlveis ~ 
CPl tTJAP. no crklr:rrço acima citado, de Sc!gunda 3 ~xta·fcir.l , no 
hor.l tio das 01:30 às 13:30 c das 13:30 às 17:30 hora•. b<'n coono 
quaisquer ou lm.~ \."SI!Iarcdmcnlos nt.'Ccs.s:irios. 

A VISO DE PREGAO N" 006120~ T JAP 

A Prtsidf:ncia do Tribunal dt Justl~a do Estado do An12pí., t 

e1te Prcgotiro, desi~nJdo slnvn da Portaria n11 73712005-
G•\BII'RES. de 25 de nuio de 2005. tev:om ao conhecimento das 
intercoS.1dOS qu<, na forma da Lei n• 10.520, de 17 de julho de 
2002. Rc:soluç3o n' 041nOOS·TlAP, e com apticaç~o subsidiiria da 
Lei Fed<r.ol n• M.661>!93 c SUM alterações postcrion:s. f•r.l n:oliar 
licitaçâo no. mod01lidade Prcgio, do tipo menor p t l"ÇO. que tem por 
objeto a contrataçio de tmpreu para o for nttimento de 
MATERIAIS PARA COPIADORAS, originais do fabricante ou 
slmifll rH, novos t nl o r«ondidonados. conrorme auuo I do 
Edital. parte ince~rantc deste Prtglo. A referid.llicitnção ocorrerá 
nn J2JAJ6 P E JANEIRO DE 2006, b I O (QEZl..Jw:u, na s.1la da 
Cumiss3.o Permam.'Tllc de licitação, si1o à rua Gt:nL'f:ll Rondon, n" 
t2()S - Cenlro, nesta cidad~. 
O Edital completo c seus nnexns encontram-se disponíveis n.1 
CPI.:TJAP, no cn.ic:rt'ÇO acima cibdo, de S(:gunda ~ st:xta- reirJ.. 110 
horário das 01:30 3.< 13:30 c das 13:30 às 17:30 horos. lxm eumu 
q·uaisquer oul ro~ esct;ua:imentos neces.o;;ários. 

M•capâ·AP. 26 de dezembro de 200S 

AVISO DE PREGAO 1\" 00712006-T JAP 

A PrH idênc:la do Tr'i ba.mal de JuuJça da Estado t.lo Anaapá, c 
tstc Pre~ociro, designado alravés da Portaria n' 7371200S
GABIPRES. de 25 de main de 2005. !ovam ao conl1ecioncnto dos 
iruc~ados que, na ronna da Lei n° 10.520, de 17 d r julho de 
2002. Resolução n" 041!200S·TJAP. c com aplicaç~o subsidiâri• da 
Lei Federal n' 8.666193 e suas altmçõcs posteriores. falá reali>"'r 
licic..ç;io na mo-.!JiidJdc PregAo. do típo menor preço. que tern por 
objeto a <'Ontntaçio de tmprHa para o (orntcinttnto de: ÓLEOS 
l.UDRIFICANTES E MAT ERIAL DE CONSUMO, eonfornot 
anexo 1 do Edical, parte: integrante dH"tt Pre-gao. A referitb 
locit•çio ocorrerá no PIA 17 P E JANEIRQ.DE ~006 i1 !O !DEZ> 
h.2r..a..l. n:t s~ la W. ComiSSílo Pmnanent( de Ucicoçâo, sito à rua 
Gttocral Rondon. n' 1295-Centro. nest.:l cidade. 
O Edilill compldo c: seus Jncxos encontram ... se disponiv~s na 
CPI./TJAP. no endereço acioro citado, de segunda l sexta.feora, no 
bor.lrio das 01:30 às 13:30 c das 13:30 às 17:30 horas. bem como 
Q\Hlisqueroulrns c:sclan:cimento~ neccssirios. 

M>e>p.\·AP. 26 de dezembro d< 21105 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da capital 

JUIZADO ESPECW NORTE 
BR 156. KmO, >/n~SõoLózcoo 

EOfTAI DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 
Publicoçõo n° 47/05 

Ptocesso n': 3302/2005 
/wtor(a): SANDRA DO SOCORRO DO CAR!Y'O OUVEIRA 
Advogada: JANILCE ARAGÃO ROCHA OAB/ AP 805 
Rcquerido(ol :DIRETÓRIO ESTADUAl DO PARTIDO 
TRABAlHADORES 
AUOI~f\.'CIA: 06 02.2006. às 10:00 h. 

Ptocc>:.o n': 3320/2005 
Auoe<(ol: SEBASTIÃO EMJt PIRES DOS SANTOS 
1\do.ogodo: MARCELO OUVEtRA OAB~ AP 670 
Requctidalc)HN'RESA DE NAVEGAÇAO BOM JESUS 
AUDI~I'o.'CII~: 07.02.2006. ôs 1 \ :30h 

Processo n•: 3324/2005 
Autot(ol: Cl~UA DE FRANÇA BANDEIRA 

DOS 

Ad"'90do· JOSÉ WENCESlAU FERREIRA ROSA OAB/AP 858 
Roquerldo(a):SUL Nv'f.RICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
AUDitNCIA: 07.02.2006. ós \I :30h. 

Processo n': 3326 /2005 
AuiOoiol: jOSUE CHAGAS DA SILVA 
Advogado: CARLOS EOUA'IDO MEllO SilVA ON3/ Ai 22<1 
Requeoido(o):TR!BANCO S A 
AIIO!f:N\.tA· OR 02.2006. ós li :30n 
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Prece= n°: 3322/2005 
Autot(o): IUCIVAl DE OI.MI~ FEUX 
h:lvosodo: PAULO SANDRO SANTAR&..I OAB/AP 843 
Requerido{a):SUL A'dRICA CIA NACO'-IAL DE SEGUROS 
AUDIÊNCIA: 08.02.2006. ôs I\ :OOh 

Processo n•: 3303/2005 
Autor(a): SANDRA DO SOCORRO DO CAR./..10 a !VEIRA 
Acvogodo: JANILCE APAGÃO ROCHA OAB/ AP 805 
Requeoido(o):DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS 
TRABAlHADORES 
AUDIÊNCIA 09.02.2006. ôs \ I :OOh. 

Processo n•: 3325/2005 
Autotlol: WAlDIR FERREIRA DA SWA E MM.IA HELENA RIBEiRO 
DA SilVA 
Advogado JOSÉ WENCESlAU FWE!P.A ROSA OAB/ AP 858 
Req•-erido(o):SUl N~RICA CIA NACIONAl Do SEGUROS 
AlJDIENCIA: 09.02. 2006, ôs I i :OOh 

Proce:.:.o n°: 25 15/2005 
Autor(ol: JO.-i.O DA PAWA SN>N'AIO MElO 
Advogado: PAUlO SANDRO SAN!A~ÉM OAB/AP 843 
Reqverido(a}:SUl MIÉRICA CIA NACIONAl DE SEGUROS[ 
Mvogadolol: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS OAB/ AP 9 I 9 
SENTENÇA: ·( .. . )Dionte do exposlo. julgo procedente o pedido, 
pooa condeno• o 11! o pegar co oulc< a importância de R$ 
2.400,00 (dois mil c quo~ocentos Reais). o '~Jio de seguro 
ob<igctório (despesos médicOs). em razão do acidento sofrido. 
Sob<e tal vo!Of deve<õo incidir juoos de \% ao més. o po~ir da 
citação e c.otreçôo monet6rio peb INPC. da prcpo!.itura do 
pedido. Sem ccndenoçõo em cus·os e honoo6rios. P. R. 1." 

Proces.o n•: 67 I /2005 
t,utot(o): RAIII.\UNDO AlVES DA SilVA 
Advogcdo: M<\URiC!O SILVA PEREIRA OAB 979 
Reqve<ido(o): SUPEIWHCADO FORTAlfZA 
h:lvogodo{a): CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA OAB/ AP 

174 
s:NTENÇA: '( ... )Diante do oxpos•o. julgo IIV.PROCEDENTE o 
ped;do do indenizoçco, extioguindo o proce= com fundamento 
no ort 269. I. do CPC Deixo de ccnd•nor a parle vencido em 
cuslos e hcnorôrios de advogado pcrqve não vislombro, no 
presen:e redomoçóo, litigõncio de mó.fé. con!otme preceito do 
arf.ga 55 da lei 9.099/95. Publiqu""'-'. Regisk~. lnrimelll'>C." 

Ptoces>o n•: I 96\ /2005 
Autor(o): MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS MA.OEL E ~MRtA 
DILVA DOS SANTOS BRITO 
Adv09odo: JOSÊ WENCESlAU FERREIRA ROSA OAB/ AP 858 
Requerido{o): SUL A'dRICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
Advogadoial: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS OAB/ AP 9 I 9 
DESPACHO: "Recebo o recurso lntcrpo,"O. eis que tempestivo e 
preparado . ln time-so o porlo recouido poro clerccet contra· 
razôe~. Vindos ou r.õo os con:m-rozões. s1Jbom cs. autos ó E. 
it.:fmo Recursal, cem o registro do:. homenagens deste Juizo -
GI.AU8ER DANTAS RE!30UCAS - JUIZ DE OlP.CITO' 

Processo n°: 1508/2005 
Aoo1o): IRENE PINTO DE ANDRADE 
Advcgcdo: JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA ON'J/ AP 858 
Requeoidc(o): SUL MiltRICA CIA NACIO"'IA!. DE SEGUROS 
Advogodoja): GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS OAB/ f.P 9 \9 
DESPACHO: 'Recebo o recurso Interposto. eis que tempestivo e 
preparado. lntim&se o poote t&eouido paro oletecer contra· 
razões. Vindas ou nõo os contro·rozôes., s.vbom os oulos. õ E 
I utmo Recurso I. com o toglsrro dos homenagens dcs;c juizo -
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS - JUIZ DE DIREITO' 

Ptocesro n': 25 1 d/2005 
Autot(a). Ao\!IÓNIO CiCERO DE BRITO LIMA 
Advogado: PAULO SANDRO SANTARÉM OAB/ AP 843 
Requerido(ol: SUL AJVo!.RlCA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado(o): GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS OAB/ AP 9\ 9 
SENTEf\.'ÇA: ' ( .. .) Dionle do expasro. julga proceder.ie, em potlc, 
o pedido paro CONDENAR o tequcrido ao poiJOmcnto de 
inéenizoçõo no importe ele R$ 2.2\ 5,\5 (dois mil duzentos e 
quinze Reoh e quinze centovos.t oo ou:or, em rozà:> das. d9spe~s 
médicos comprovados, ocres.cidos. de juros legais a parlir do 
ciloçêo e correção monelório po!o INFC o contar do prcposi!Uro 

do pedido. Sem cu.ros e honotótios advocoticios. r<:>s te<mos do 
o~ 55 do UE. P.R.I.' 

Processo n•: 1924/2005 
Aubr(o}: J.!CIR DA SILVA COSTA 
Advogado: NÁDIA N#NAJÁS DO NASCIMENTO OAB/AP 
11 63 
Requerido{a): BANCO DO BWII SA 
Mvogodolol: SANDRA DO SOCORRO DQ CAWD OliVEIRA 
OAB/AP364 
DESPACHO: ·Recebo o rec'""' inte<pasto. oi, que lcmpesOivo e 
pteparodo. lroime-se o porte rcconido poro ofe!ecef conho· 
rozóe$. Vmdtn ou nõo os con~:o-rozõe$, w~m o& ouiOs ó E. 
TtHmO Recurso!. com o tcgi s~o do.s homenagens de>le Juizo -
GI.AUBER DANTAS REBOUÇAS- JUIZ DE DIREITO· 

Ptocesso n•: 707/2005 
Autoria I: ROMUlO jOSt SIQ\JEIRA lOBA TO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT OAB/ AP 405 
Rcquerido{ol: EDITORA GlOBO 
Advogado(o): SINYA GURGEl OAB/AP 535 
DESPACHO: ' Recebo o recurso intetpc»to . . eis que tempe>tivo e 
preparado. lntrmo-s.c o poarrc recorrido poro oforcccr contto-
rozõcs. Vindo~ ou não os conlro-rozões, subam cs autos ó E . 
Turma Recur~l. com o regis'ro dos homenagens de$1e Juizo -
G!AUBER DANTAS REBOUCAS - lUZ DE DIREITO. 



Macapá, 27.12.2005 

Proce>SO n•. 2828/2005 
Avoor!o): VERUZA /IIOJRÁO DE UMA 
Advogado. ARLETE MAQJA TAVARES FRANCO ON>/AP 369·A 
Reqve,c:lo(a): CN'ENJ CAIXA DE PECÚUO E PENSÕES E 
.VONTEPlOS BENEFICENTE \'111.-.. 
Advogodo(o). KEUY CRISTINA BRAGA DE UMA OASi'~ 371 ~ 
DESPACHO: 'Recebo o recvrsa inlerposlo, "" que lempeslo,o e 
preparado lnlim&se a porle reco<rido poro oferecer contra
remes Vrndos ou não os conlr010ZOeo, •vbam os aulas à E 
Turma Recursal, com o regtr.~to dos homenogerls desle juizo -
GlAUBER DANTAS REBOUCAS-JUIZ DE DIREITO" 

Processo n": 891 /2005 
Autor(o) JORGE NEVES DENIUR 
Advogado PAUlA MCHELL Y MJ:IO DE BRITO ON>/ AP 1125 
Raq...,.rc:lo(o( CAPEM CAIXA DE PECÚliO E PEf'..SÓ€5 
NONTEPIOS BENEfiCENTE 
Advogodo(o) J(fUY CRISTINA BRAGA DE LWA OAB/AP 371-8 
DESPACHO: 'Recebo o recurw lnlerposlo, e" que len>pesllvo e 
preparado ln11rne>e o pane recorrido poro oferecer contra· 
rcuões. Vtndos ou nõo os conk01'ozõeo. •obam os autos ô E 
Turma Recursal. com o rcgislro doo homenogeno dcsle juizo -
GlAUBER DANTAS REBOUÇAS - jUIZ DE DIREITO" 

Processa n": 1890/2005 
Auoo~o) ELISANDRA "'ACHADO VITORINO 
M-ogodo VALDECJ DE FREITAS FERREIRA ON>/AP .560 
Reque~rdotol· SULINA SEGURADORA SA 
Advogodo!o) MÁRCO FERREIRA DA SILVA ON>/ AP 1120 
DESPACHO: 'Acolho o recursa inol'linado opresentodo pelo 
pane recorrente conslon!e de Hs 62 ô 71 lnr•me-seo porle 
1ecorrido poro conl'o-rozoor o rec1.1rso ope!.ef'llodo. no pcczo 
legal - GlAlj!ER DANTAS REBOUÇAS- JlJZ DE DIREITO' 

Proco>SO n•: 2871/2005 
Auto~oj: IUCJMA.R DA SILVA UCHOA 
Advogado. JOSÉ WENCESlAU FERREIRA ROSA OAB/ AP 858 
Raquorido(o): SUL ~RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
M-ogodo(o): GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS ON>/ AP 919 
DESPACHO: "Homologo, poro que surto seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo celeb<odo eMe os portes. consiOnle de fb. 
90/91 In~ o po~e """'luênle poro que, em cinco (05) 
dias. :nforme se ho,., o cumprimenio do OCO<do celebrado, sob 
peno de exhnçõo do fetto. - GlAUBER DANTAS ~EBOUÇ.AS -
JUIZ DE DIREITO" 

Proce>SO n• 3386/2005 
Avoor(o)· LUS Cf\RtOS DOS SANTOS 

• AcJ..oogado: LUCJO FABIO VIEIRA FERREIRA OAB/ A~ 669 
Requendo(o). CAPEM! CAIXA DE PECÚliO E PENSÕES 
tv\O"JTEPJOS BENEFICENTE 
AcJ..oogoc:lo(o)· KELLY CRISTINA BRAGA DE U/IM ON>/ AP 371·8 
DESPACHO: "lv\onifestem-se o• po~ ocerco do retorno dos 
autos do T ur'llo Recursal, em cinco d;os, peno do orqu010monto 
lnr. - GlAUBER DANTAS REBOUÇAS -JUIZ DE DIREITO" 

?roce= n" 1691 /2005 
Recorrente CEUO OA SILVA SANTOS 
AcJ..oogado PAULO SANDRO SANTARÉM OAB/ AP 843 
Recorrido ERM!TA jARDIM NUNES CRUZ 
Advogodoto) l!LIA MAAIA COSTA DA SILVA ON>/ AP 708 
DESPACHO "Chamo o f• ito ô a~dem Em Ieee de uso devido 
comprCNOcào, recebo o teà;rso inlerposlo, e" qoo tempe.>llvo e 
preparado. lnlim....., o pane recorrrdo poro oferecer conbo
rozõeo Vlndoo ou nõo o• oon~01'ozôes, subam os oulo> 6 E 
T umra ~ecursoj, com o registro dOi homenagens de"" juizo -
GLAUBER DANTAS REBOUCAS-JUIZ DE DIREITO" 

Bel. JOJé ~--rol.. Go~Ms 
Ch~~crt'laria 

( Varas e Secretarias do Interior ~ 

Comarca de Laranjal do Jâri 
1• Vara Cível, Criminal e do& Juizados E&peciais 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: Valclr Marvulle 
Chefe de Secreta~a· Roul Sousa Silva Junior 

Processo Cível: 00511012002·DEPOSITO 
Autor. COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES 
EXTRATIVISTAS DO, 
Advogado: JOSÉ LUIZ PINGARlLHO · OAB 07275PA 
Réu: SEBASTIÃO ARAÚJO CASTELO, 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 

Finalidade: lntimaçào do advogado do autor, para comparecer 
à Audl6ncla de Conciliação, lnstruçAo e Julgamento 
designada para o dia 22 de fevereiro de 2006, às 10:00 
horas. 

Sede db Juízo: Avenida Tanctedo Neves, 2605 - Agreste, 
Município do laranjal do Jari, Estado do Amapá 

Laranjal do Jart·AP. 15de deZembro de 2005. 

/1 ~~·~ ' (tfl·vi.. . 
, ti Raul Sousa Sll a Junior 

Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 
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Comorca de Laranjal do Jari 
1' V ata Clvel, Criminal e dos Juludos Especiais 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Direito: Vaiei r Marvulle 
Chefe de Secretaria: Raul Sousa Silva Junior 
Processo Cível. 001193/2005-AÇÃO DE DIVÓRCIO 
Requerente: RAJMUNDA GOMES DIGA, 
Advogado: DEFENSOR PUBUCO • OAB 99998AP 
Requerido: MILIANO SilVA DIGA. atualmente em lugar 
lncer1o e não sabido. 
Advogado: • SEM ADVOGADO 

Finalidade: Citar a parte requerida para ação em seu 
desfavor.advertindo-o de que decorrendo o prazo do edilal. 
terá 15 dras. para contestar, e que não sendo contestada a 
ação. presumlr-se-ão acedas, como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na petição rnrcial. 

Sede do Juizo: Avenrda Tancrado Neves. 2605 - Agreste. 
Laranjal do Jan. Estado do Amapá 

Laranjal do Jari·AP, 13 de dezembro de 2005. 

Ur( . 
Raul Sousa SI~ 

Chefe de Secretaria de Oficio Judrcial 
Assino oor determinação deste Juizo 

Comarca de Laranjal do Jari 
1' Vara Cível, Criminal e dos Juizados Especiais 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direrto: Valclr MaiVulle 
Chefe de Secretaria: Raul SoU$a Silva Juntar 

Processo Civet· 00873212005-REVISÃO DE ALIMENTOS 
Autor: ODENILSON QUARESMA PINHEIRO, 
Adllllgado: NILZA MARIA MAGALHAES CORREA • OAB 
00418AP 
Réu: LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO -RL-ANA LÚCIA 
RODRIGUE, 
Advogado: SEM ADVOGADO 

Finalidade: Intimação do advogado do autor do Despacho à 
fi. 35: "DESPACHO: Sobre a cerlidão de fl. 33(v). manifeste
se a psrle autora, requerendo o que de dJte#o''. Publicado em 
07 de dezembro de 2005. 

Sede do Juizo: Avenida Tancrodo Neves. 2605 - Agreste. 
Munlclplo de Laranjal do Jari. Estado do Amapá 

Laranjal do Jari-AP. 16 de dez/ de 2005 

/) . 

Comarca de Laranjal do J~rt 
1' Vara Cível, Criminal e dos Juizados Especiais 

EIIPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

Juiz de Direito: Valclr Marvulle 
Chefe de Secretaria Raul Sousa Silva Junior 

Processo Cível: 00822512004"'ÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Autor: RÓ BRINDES E CARIMBOS, 
Advogado: FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES • OAB 
OD304AP 
Réu: NOVATEC ·NOVA TECNOLOGIA LTDA, 
Advogado: CHARLLES SALES BORDALO OAB 438/AP 

Finalidade: Intimação do advogado do réu para comparecer à 
Audiência de lnstruçJo designada para o dia 11 de janeiro 
de 2006, As 08:00 horas. 

Sede do Juízo: Avenida Tancredo Neves. 2605 - Agreste. 
Município de Laranjal do Jari, Estado do Amapá 

laranjal do Jari·AP, 13 de dezembro de 2005. 

,., VI I ~~~c \I . 
Raul Sousa Silva~ 

Chefe de Secretaria de Ofido Judicial 
Assino por determtnaç.llo deste Juizo 

Comarca de laranjal do Jár1 
1' Vara Cível, Criminal e dos Juiudos Especiai• 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

JuiZ do Otrelto: Valclr Marvull• 
Chefe de Secretana: Raul Sousa Silva Junior 

Processo Clvel: 00825312004·EMBARGOS À EXECUÇÃO OU 
DEVEDOR 
Embargante: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 
Advogado: JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO JÚNIOR · OAB 
1029SCE 
Embargado: GeRSON MARANHÃO MAIA, 
Advogado: SEBASTIAO GOMES FARIAS- OAB 00079AP 

Finalidade: Intimação dos advogados das panes para 
tomarem conhecimento da Sentença 6s n. 10 e 11: 
"SENTENÇA: { ... / Pelo exposto. JULGO PROCEDENTE a 
pretensão consubstanciada nos embargos para DECRETAR A 
NUUDADE DA EXECUÇÃO, po~s embasecfa em documento 
sem força executiva, ex vi do arr 618, rnc/so 1. do Código de 
Processo ClvU. Condeno o embargado. por 6nus de 
sucumbclnc•a. e em verba honorana. que fixo em RS 200,00 
(duzentos reilJS}. tendo em vtsla o grau de zelo e trabalho 
profissional desempenhado. bem como o tempo exrgido em 
sua reaiiZBÇão e a natureza e importSncla da c.!usa. nos 
termos do stt 20, § 4° ctQ Código de Processo CIVil. Publl"que· 
Sê. Regrslre-se. Intime-se. Transitada em julgado. cettifique-ss 
e arquive-se•. Publicado em 10 de novembro de 2005. 
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Sede do Juizo: Avenida Tanaedo Neves, 2605 - Agreste, 
Munlclpio de Laranjal do Jari, Estado do Amapá 

Laranjal do Jari-AP. 15 de d~mbro de 2005. 

(~01~ 
Raul Sousa Silva Junior 

Chefe de Secretaria de Offdo Judidal 
Assino por detenninaçêo deste Juizo 

Comarca de Laranjal do Jari 
1' Vara Clvel, Criminal e dos Juizados Especiais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Direito: Valclr Marvulle 
Chefe de Secretana: Raul Sousa SilVa Junior 

Processo Cível 00805612004-f'EDIDO DE ALVARA 
Requerente: IRACINETH OLIVEIRA ALMEIDA 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO · OAB 99999AP 

Finalidade: Intimar a Sra. CATARINA MARIA SETÚBAL DE 
QUEIROZ, para ingressar no pólo passivo da presente ação 

Sede do Julzo:Avenida Tancredo Neves, 2605 - Agreste. 
Laranjal do Ja~. Estado do Amapá. 

Laranjal do Jari-AP. 16 de dez/o de 2005. 

Rau1So~1b 
Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

Procuradoria Geral de Justiça 
Mãrcio Augusto Alves 

ERRATA 

PORTARIA H.0 244-CG/PGl, de 28 de abril de 2005. 

ONDE SE LÊ: • ... SUSPENDER, a pedido ... • 

LEIA·SE: ~ .. SUSPENDER, por necessidade de 
~ço ... • 

Publrque-se; dê·se oênda e rumpra-se. 

Portaria n.• 1144-SRC/CG/PG.J,de 21 de dez"'!''lro de 2005. 

A CHEFE DE GAIUNETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTlÇA DO ESTADO DO AMAPA, no uso de 
suas atnbutções legais que lhe oonfere a Portaria n" 534/2003-
Gab./PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

SU8ST11UIR o Dr. ANDRÉ LUIZ DE SOUZA 
IIARJIETO, Prt>rnotor de Justiça de Entr!nd<J Final, tflular da 
Promolllria deJustlça com atribuições perante a 1• Vara Ovel e 
de Fazenda Públlca da Comarca de Santlna-AP, pelo Dr. 
Nti.SOfj ALVES COSTA, Promotor de Justiça de EntrAncia 
Final, tltular da Promolllria de Justiça da Wància e da 
Juventude da referida COmarca, nos plantões constantl5 na 
portaria n" 638/2005-CXi/PGJ, de 04/10/2005, corTe$1)()0dentes 
ao per!odo de 14 a 20/12/2005. 

Pubh<,Je-se, dê-se ciblCia e rurnpra-se. 

CHEFIA DE GAIIlNETE DO PROCURADOR· 

GERAL DE JUSTl~Macapá·AP, 21 de dezembro de 
2005. • 

v«>G'D.. 
IVA LÚCIA FRANCO CU 

tkM!iça 
fe de Gablne1e/P(.il 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO-CPL 
Portaria 2871200!H>G.JrMPEA 

TERMO DE HOMOLOGACÃO DA TOMADA QE 
PRECOS tf,OQ9/2005:CPUMPEA 
REALIZADO NA FORMA ABAIXO: 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS tf. 
00912005 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
NAS UNIDADES 00 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ POR 
PERÍDOO DE 12 MESES, 
CONFORME 
ESPECIFICAÇ OES DO 
ANEXO I. 



Macapá, 27.12.2005 

TIPO: 
DATA DE 
ABERTURA: 
HORA: 
PROCESSO: 

MENOR PREÇO, POR LOTE. 

28/11/2005 
10:00h 
3004094/2005/MPEA 

O Diretor-Geral do Ministério Pübi co do Estado 
do Amapá. usando das atribuições que lhes são 
conferidas por lei, o, tendo em vista a realização do 
Processo Licitatório n~ modalidade de Udtação 
TOMADA DE PREÇOS. sob o n'. 009.'2005-
CPUMPEA. destinado a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DO 
MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ 
POR PERIODO DE 12 MESES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO 1., considerando os 
critérios legais e obseNando os prece~os do Artigo 
43,.1nciso VI da Lei 6.666193. resolve HOMOLOGAR 
o julgamento da Comissão Permanente de 
LicitaçãOIMPEA, realizada na < :tima sessão do 
certame supra-epigrafado, do diJ 09/1212005, às 
10:00 horas, ADJUDICANDO o objeto da presente 
licitação à empresa . vencedora. VECTOR 
COI~STRUTORA E COMÉRCIO LTDA .. que ofertou 
o moncr preço nos lotes 01 e 02. que somados 
totalizan' o valor de R$ 275.492,98 (duzentos e 
setonta o cinco mil quatrocentos e noventa e dois 
roais o novonb e oito conbvos). 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 06012005 

REF. PROC. N". 

ASSUNTO 
FUNDAMENTO 

FAVORECIOO 

OBJETO 

VALOR GLOBAL 

RECURSO 

NEXtGIBIUDADE DE UCITAÇÃO 
ART. 25, 11 C/C 13. V1 DA LEI 
8.666193 E ALTERAÇÓES 
POSTERIORES. 

LÓCUS TREINAMENTO EM 
INFORMÁTICA LTOA.-I.IE. 

PAGAMENTO COM DESPESA 
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 
SERVIDOR IDELMIR TORRES DA 
SILVA. PERTENCENTE AO 
QUADRO DO MPEA PARA 
PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS OE 
SECRETARIADO, DEPTO. 
PESSOAL, CONTABILIDADE, 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, 
DIGITAÇÃO E :NTERNET, A SER 
REALIZADO PELA EMPRESA 
LOCUS TREINAMENTO EM 
INFORMÁTICA LTDA ·ME. NA 
CIDADE OE BELIÔM-PA, NO 
PERIODO OE 2011212005 A 
14/0t/2006. 
R$ 360.00 (TREZENTOS E 
SESSENTA REAIS). 
PROGRAMA 02.062.0005.2.004 -
MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO MPEA .• 
FONTE: 001-FPE. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA, CONSIGNADO 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DESTE 
MINISTERIO PARA O EXERCICIO 
DE 2005. 

SENHOR DIRETOR. 

JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM 
FAVOR DA EMPRESA LOCUS 1 REINAJ.IENTO EM 
INFORMÁTICA LTDA.-I.IE, NO VALOR TOTAL DE R$ 360,00 
(TREZENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE A 
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DO 
SERVIDOR IDELMIR TORRES DA SILVA. PERTENCENTE AO 
QUADRO DO MPEA PARA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DE 
SECRETARIADO, DEPTO. PESSOAL, CONTABIUDADE, 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DIGITAÇÃO E INTERNET, A 
SER REALIZADO PElA..EMfRESA LOCUS INFORMÁTICA, NA 

CIDADE DE BELEM·PA, NO PERIODO DE 20/121200~ A 
H/0112006, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE TREINAMENTO 
E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO 
GAB.IMIUPGJ/MPEA, CONFORME DESPACHO CPLJMPEA. 
HAVENDO INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, 
ENCONTRANDO AMPARO LEGAL NO ART. 25, 11 CI.C ART. 13, 
VI DA LEI FEDERAL N" 8.666/PJ E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. CARACTERIZANDO INEXIGIBIUDADE OE 
LICITAÇÃO. 

, DESTA FORMA. DANDO-SE CUMPRIMENTO AO 
QUE DISPOE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇOES E SUAS 
ALTERAÇOES, SUBMETEMOS A PRESENTE JUSTIFICATIVA 
A VOSSA EXCELI:NC1A, PA MOlOGAÇÃO E 
POSTERIOR PUBLICA 

(DIÁRIO OFICIAL) 
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COOPERATIVA AGRO-éXTRATIVISTA NOVA 
COUNA- COOPANC 

Municfpio de Porto Grande- Estado do Amapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N' 001/2005-COOPANC 

O Presidente da Comledo Organizadora para 
reativaçllo da Cooperativa Agro-éxtrativlsta Nova 
Colina, reprc&entado pelo Sr. VALMIR DA SILVA 
SOUSA, portador da C.l. n• 267800/SSP-AP, 
convoca todos o; cooperados para uma Importante 
reunião de Assembléia G::ral Extra-Ordinária, sendo 
a primeira chamada para as 08:00 h. e a Segunda 
para as 08:30 h c a terceira e úHima as 9:00 hs., que 
será roallzeda no dia 08 do janeiro de 2006, na sua 
Sede provisória na Rua Slo José, n' 1478 - Bairro 
Central, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, 
par:~ deliberar os seguintes assuntos: 
1• - Reforma do Estatuto do Estatuto Social 
(adequado ao Novo Código Civil Brasileiro) ; 
2' - Eleição e Posse da 2• Diretoria e do Conselho 
Fiscal para o mandato quadrienal de 2005 a 2009; 
3' - Escolha dos membros Conselheiros THular e 
Suplente para representar junto ao Fórum Estadual 
do TurlsmoiSETUR e nas represent~ões na esfera 
municipal e estadual; . ..--.. 
4°- O que ocorrer. 

M:leapá-Ap, 

~---------------------------FABRYCIO VASCONCELOS LESSA LTDA 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente • SEMA sua Licença de 
Operação n• 0186/2005, Processo DNPM n• 
858.023/1999, com validade até 22 de novembro de 
2006, para exploração e comercialização de SEIXO, 
localidade da Colônia do Matapi, lote24. linha H, 
Municlpio de porto grande. 

ADALBERTO M. DE SOUZA- ME 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente • SEMA sua licença de 
Operação n• 0204/2005, Processo ONPM n• 
858.05812001, com validade até 22 de novembro de 
2006, para exploração e comercialização de SEIXO, 
lno Rio Ara~uarl, Municlpio de porto grande. 

Pág. 40 

M•'tl4 "I .\C, ,\ o Hll!'o IIC \11,\1 .11,\lllfiU ~\. I U "Nit"O.!. t:M I'C)liii'AI\H.NIII!
I ItlltÚI'IItfl!'o- ATI"IT 

A I,_,,.._._, ,, ,, ' ""'"'"'_,.,.t..\n •.•• , ... ••n"l• • l..nt...teutl"ir,.Of"'' ti'IO 

l oft11f'""H'"I'" I trrr.Orur10• A 11 l ,t _ , ,.,,...,._. h,.'-,.. ,,.. ......,.,_ oU ..-.--ou ..... 

loo Mot ... O"' Iof"ft'oll"'_.. .. ,..,. ..... l t••>4o"''"' t.t-.. ol•••lr A.bo~ '"~ofot "-..l':t f'I,1UJ 

Ã'<t~of,~·y 1-..f 1 ,,, ..... loototoo , t.- 1-•lo\lto of.olrff'l lob I"N• I.flfr, J UI u•Jio/JdJ U fl I t i 
'""'" ol.o oh,t :'I olr 1.-onho olo· :-<.,\1', .,., r~~olrtl\~' oolto ;a lt oo.t chO\ ÃOUIU, n • .\ U.\ l"o .. II'R"' 
t(,.., . .. ,,. ui i\\,u , .,.,,,. ..,,) ., to.tltolo'"\ •'• \n•ollltlr, ;o~...,n l-l•~ 

I l ' u,a,,\ooolo ,\ .,.,., • .,,ln . 

I o ol lt l lll ...... ..,'-;" ,. •'1"'''"'\•l• o o\o• l ''"'l~lo • ~ .. ., -..1 

' ' "' "'·' ..... "I UI OI /lloiiiiU IIII ... .... 

Prefeituras, Câmaras 
c Órgãos Municipais 

EXTRATO 00 CONTRATO N' 002/2005 
I' ARTES DO INSTHUMENTO CONTRATUAL: 
CONSTRATANTE;I'REFEITURA MUNICIPAL 
DE FERREIRA GOMES. 
CONTRATADO; CONSTHtiTOitA TROI'ICAL 
l.TI>A. 
ClAUSULA PRIMEIRA '- DO FUNDAMENTO 
LEGAL: O presente CONTRATO tem respaldo 
legal nos artigos 25 § 1•. 37. caput e inciso XXI 
da Constituição Federal de 1988. ()OS artigos 12 
§ 4°. 116 e 119, Itens 1 e XXVII da Constituição 
do Estado do Amapá de 1991, nas disposições 
que forem pertinentes da Lei, Nacional n• 
6.666193, com nova redação ' -pela Lei n• 
9.646/96 e nas demais disposições legais que 
lhe forem aplie<\veis. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O 
presente CONTRATO tem por objeto a 
execução pela CONTRATADA. em regime de 
empreitada global .os serviços de: 
CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO ECOTURISTICAS DA ORLA 
FLUVIAL DO RIO ARAGUARI na sede do 
município. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: O 
preço para a consecução do objeto deste 
CONTRATO sera de RS 926.316,33 
(Novecentos e vinte o oito mil trezentos e 
dezeseis reais e trinta e três centavos) a ser 
pago de acordo com as medições de serviços. 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO: As 
despesas com a execuÇão deste CONTRATO 
estão orçadas no valor global de 
R$ 1.010.000,00 (Um milhão e dez mil reais), 
ficando empenhado inicialmente a import:lncia 
de RS 928.316,33 (Novecentos e vinte oito mil 
trezentos c dezesseis reais e trinta e três 
centavos), à conta dos recursos oriundos do 
Ministério do Turismo. conforme contrato de 
Repasse n• 169.324-66 MTURICAIXNPMFG. 
Projeto Atividade 1260 - Urbanização. código 
15.451 do orçamento - Programa - Exercício 
Financeiro 2005. consoante nota de empenho 
2005/NE 008 emitida em 26/1212005. 
CLÁUSULA SETIMA - DA LIBERAÇÃO DOS 
RECURSOS: Em consonância e ratificação ao 
disposto na Cláusula Terceira, o pagamento ao 
(a) CONTRATADO (a) será realizado com base 
nas medições dos serviços realizados e 
devidamente atestados pela fiscalização. 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIG~NCIA: O 
presente CONTRATO lera a vigência de 120 
(cento e vinte) dias consecutivos, contados de 
sua assinatura. 
CLÁÚSULA DÉCIMA - DA MODIFICAÇÃO: 
Este CONTRATO podera ser modificado 
mediante assentimento entre as partes, 
lavrando·se o competente TERMO ADITIVO. 
por interesse público. e nos casos previstos no 
artigo 65 da Lei n• 8.666/93, consolidada pela 
Lei n• 9.648198. 
CLÁUSULA DÉCIMA QÚARTA - FORO: O 
foro deste CONTRATO é o da Comarca de 
Ferreira Gomes, Estado do Amapá, com 
oxdusão total de qualquer outro que seja 
invocãvel. 
Por estarem assim. justos e contratados. 
assinam este instrumento em 05 (cinco) vias de 
igual teor e forma. na presença de 02 (duas) 
tesl munha~~~ no fim assinadas. 

p~ Macapá - Ap, 27/1212005. 

MUN. DE FERREIRA GOMES 


	

