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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N" 0718 DE t5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 0068/SEDE-AP, 

RESOLVE : 

. Retificar o Decreto n• 0490, de 24 de fevereiro de 2006, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 3713, de 24 de fevereiro de 
2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, c 

Considerando que o Estado do Amapá iniciou, em 2004, uma 
negociação de parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão • 
JICA e a Agência Brasileira de Cooperação - ABC do Ministério das Relações 
Exteriores para desenvolver pesquisas com o Projeto de Uso Sustentável dos 
Recursos Florestais da Vãrzca Estuarina do Município de Mazagão; 

Considerando que essas parcerias entre a J!CA, ABC c o Estado do 
Amapá se concretizaram em 23 de agostq de 2005, em Brasilia, representado 
pelo Secretário Especial de Desenvolvimento Econõmico, Sr. Alberto Pereira 
Góes, que se cumpriu e se firmou a responsabilidade das contrapartes, 
conforme documento oficial dc,·idamente assinado nessa parceria de 
entendimento; 

Considerando a necessidade do estabelecimento de uma equipe de 
trabalho das contrapartcs representada por um técnico c um suplente, c que 
essa equipe possa se integrar e se reunir no escritório devidamente equipado 
com computadores c materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho 
pré-estabelecido na Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico 
SEDE, de forma a garantir o andamento e suporte ao Grupo de Trabalho; 

. Considerando que este Projeto vem se consolidando em parccna 
interinstitucional com o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis · 
IBAMA, a Empresa Drasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, o 
Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia - IPAM, Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro c Pequenas Empresas · SEBRAE c Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial • SENAI, e torna-se neccssé.rio ao estabelecimento de 
nomeação do Grupo de Trabalho Estadual, · 

DECRETA : 

Art. 1" Fica criado o Gru oo de Trabalho, com o objetivo de 

desempenhar estudo no Projeto de Uso Sustentável dos Recursos F1orestais da 
Vãrzca Estuarina do Municip10 de Mazagão, Estado do Amapá, composto pelos 
membros abaixo relacionados: 

REPRESENTANTES DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Alberto Pereira Góes • Coordenador Geral 

Alandy Patricia do Socorro Cavalcante Simas · Coordenadora Local 
Fernando Guimarães Santos · Coordenador Local 

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRcrO E MINERAÇÃO 
Jairo Alves Gomes . Titular 

Sérgio Luiz de Barros Torres • Suplente 

INSTITUTO t>E PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

Marcelo de Jesus Veiga Carim ·Titular 
Luiz Alberto Costa Guedes- Suplente 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
Ccliza Penna Melo • Titular 

Maria de Nazarê Guedes Figueira- Suplente 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGIUCVLTUIU, PESCA, 
Fl.OREST A E DO ABASTECIMENTO 

Raimundo Rocha da Silva Jünior -Titular 
Mário Roberto Marinho de Oliveira . Suplente 

SECRET AlUA t>E ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOI..O&IA 
Admilson Moreira Torres ·Titular 
Mariléia Costa Simões- Suplente 

INSTTIVTO DE t>ESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ 
João Pinheiro Vaz • Titular 
Josê Maria Vaz- Suplente 

Art. zo O Grupo de Trabalho tem como contraparte da Agtncia 
de Cooperação Internacional do Japão • JICA uma equipe têcnica composta de 

um perito em manejo florestal de longo prazo, um perito em processador de 
madeira, dois intérpretes e um perito em sistemas agro-florestais assim pré· 
acordado entre as partes· 

CHEFE DA EQUIPE JAPONESA/MANEJO FLORESTAL 
Toshihiro Tsu kaji 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PROCéSSAMENTO t>E MADEIRA 
Shinichi Kato 

PERITO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS/SOCIOECONOMIA 
Toru !nada 

INTÉRPRETES 
Kuniyoshi Yasunaga 

Edson Shinji Matsuzaki 

Art. 3° O Grupo de Trabalho terã sun vigência no período de 
02/11/2005 a 27/09/2008. 
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Go.c,..od~ Aaloolo Waldu Góts da Silva. 
V1ce..(iovcmador Pedro Paulo DIIJ de Carvalho 

SECRETARIAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENjO Sl"l ' ".)AL 
Goverruwlona. C001d. Poh elnstiiUc do Amapt: Alb<rto Perrira Góes (inltrinr) 
Dcstnvolvuncnto da Gest:lo do Estado do Amapt: Joel Nocutlra Rodrlgutt ' 
D<s<nvolvimcnlo E<:on&nico do Estado do Amapt: Alberto Perdn G~ • . 
Dcstnvolvunento Socral do Estado do Amapá· tltldtr Josl Frtltas dt Uma For:ma (l o~trloo) 
Dcstrlvolwncnto da Dc:ftsa Soc:ral do Estado do AmapA: Pedro Rodr~uts Gou;-al•ts Lt.lt 
Dcstnvolvimcnto da lnfro.Eslr\Jtura do Estado do Amopl Odlnl Monltrrozo Le;l< 

SECRETARIAS E)I.'TRAORDINÁRIAS 
Sccrctana ExllaorchnAna em Brasfha· Valdtnor Gutdu Soaru 
Mro·descendenle Josi>aldo da Siln Llbórlo 
Se:crctana dos PO\IOS lndlge:nas· Virórla Santos dos S11ntos 
Ster<t:ura Extraordrnllria de Político para a Junntude: Mario Anfsia Nun<s (loltr!no) 
Sccrctano Polllicas p311as Mulheres. Ester de Poula dt Anújo • 

ÓRGÃO ESTRA TtGICOS DE EXECUÇAO 
Oabinelt Civil. LuiJ da Conctl~io Ptrdra G!cs da Costa 
Cosa Militar Ctl. PM llr6ullo Rosanl Gondim Cruz 
Auduoria Gerol: Wellnglon dt Car-alho Campos 
Pro<:~~radona Geral: Rubtn Beruerguy 
Dcfcnsori.1 Púbhca.. J-lclde.r Jos~ Freibu dt: Lima Ferreira 
Pohcr~ Miliw: Cel. Undcmb<r~ Abel do Naulmtnlo 
Corpo de Bombeiras. Ctl. Jost Furudo de Souu Júoior 
Policta Técnico CiC'11tfftC.t. Eltc.te Natc:;tatnto Borgu 
Ou\'ld:m~ Gml: Oton Miraoda de Alencar 

SECI~ETÁRIOS DI: ESTADO 
Adm&n&Siratlf': C. rios AlbtrtoSampaio Caatuiria 
Aaucultura. Rnbtrval Sousa dt Aundo l'icaa~o 
Comun1at~: Marcelo l&nJtio da Roza 
Ct~nc&a c Tccnolo&ll JosE Maria d.a Silva 
Otspono e Lazer: Rui Srbull1o da Cruz Morats 
Educaç~· Jo.K AdAuto S.ntos Ril tnwu.rt 
Rtctll2 Estadual: Rubtns Orlaodo de ~liranJa Pinto 
fndustna c Comtrcio JuJo 8enl<io Dias 
lnfra·Estrutura Altlr Fleudn. Matos 
Mc1~ Atnb1cntt. Edntdo d e /Ut..,tdo Souu 
Planejomtnto, Orçamento c Tesouro: Jurandil tlos Santos Juartt 
Sarrde Abrltrdo da SJin Vn 
S.:gl•ranç3 Pedro Rodr':ues C.onç21ns Ltirt: (interino) 
Sctr&j) Rodolfo Frrnandf'S da Siln Torrts 
Trah•lho c l:mprccndedofiSmo· \la•io Anl.<l• 1\unrs 
Turi.;mo Fi tirnA Lúcia Pr1 1lS 

MobJhtaç:lo Social Maria de Nnn~ Farias llo NucimcaCo 

.\D~t:NISTRAÇÀO L"'DIRETA E ÓfiGÀOS VINC.IJL.I ' 

A~ap: Jrm de RJbamor Oll•·dro Quintas 
Amp:ev: Nlufdo Cost1 da Concriç:lo 
SIAC. SUPER FÁCIL: LuzJo Drlto Grunho 
CAP Muia Gortlh da Silva t Sou.u 
lap:n. Odanctt das Ntv~ Ouarlt Bioadi 
oorc raulo Ctsor Cavalcantt ~farlin• 
Dc:uan· Robt rto Lu i< Amaral d• Rocha 
Diaaro: Raimundo Maçalhlts dos Santos 
Fcr11 JUti1 Rt:cina BaUt.iro de: Souza 
fundceõlP· Joio AJciado <:osla Milhomem 
llcnmp. Joio klcardo Sll\'a Alm<•da 
IEPA AntOnio Carlos da Sll•·• fariu 
IrE" I Alei r Mary Sampaio 
Jocap ttsoo Loba lo Car-alho 
lactn' [lu Lopes da Silvo 
PC$Cif). Jolt dos SsatD.J Olinir.a 
(lro:on Ruzo C:t Juu.s rontu do~ Sil"!a 
PnJJ:tp Fc:rraadoAnconio llor.l ~ ·cuuts 
ROM. Carlos Luiz rc:rtira Marqun 
Rarr.p J~ Aoren~o Corrü de Matos 
Tcr;ap. C,.rsuli:aou da Silva PJnro 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MIST,\ 
AFAr· Aaa Maril ~r Paula Piahti ro Bart:a.san 
C•= lloroldo \'hor de Auvedtr Sootos 
CEA: Arnaldo Sanlot Filho 
Gas3jr Robtrio Alcixo Auclmo :-obre 
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leneiliiõífostan Co: ta Martins 
Direlor 

Robertson Pena Pestana 
Chefe da t'ivis4o Adm111istratlva 

Raimundo Nazaró Yavares Ferreira 
Chefe da Divisa~ l.odustrlal 

Antbnlo Carlos Rosa da Silva 
Chefe da Divido ~a C~. srciaizaç~o 

Mtau •o da ADIO- Auocioçlo llr.u!J<ira dt lmprcnus Oficiais 
Sede \v, Aurlr.o U.."ts o' IOJ- Slo Uuro • Macap:I·AP 
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~ 

REMESSA DE MATII':RIA -
.\5 ~MT~PIA!: A SEREM P:JBUCADAS NO DIÁRIO OFICIA:.,~Oiv'·ENTE SERÃO 

ACE ''.S SE APRESENTt,I:.AS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE..lo\ROURA PARA 3 
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E~ ••til• ................. ....................................... .......................................... - ... - ......... . 
E> :nplor Atrasado . ......... .;,... ....................... , .... ........ . ... ...... --.. ........... .. 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
Ct Ü')'<IIO «<nposlo an bo.Jda pldr;lo....................... ...................... . ..... .......... ....... . Rl 
Cr Ulll<lr,) para co npor .............. . ....................... ... ..................... .... ...... ....... . .. ... RS P' .,. cxclusivL ........... .......................................... ........... ............. _ , ___ ..• _..... . RS 
Pn :lima de Casamento.. .............................. ~............................ .. ................ RS ·: 

Ao >JO t~en·a-sc o direito c!.:: rca,sar 1 pubhcr.;Ao W: rruthias ap:r:sculodas 
notl'II:U. 

, . IIORÁRJO Dr. ATEI\Dl~IFJI.TO 
D:u: 07:30 i; 12:00 e Od>: 14:30 :ls 18:00 huras 

RS S.OO 
RS6.00 

s.so 
8,00 
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Art. 4° Este Decreto e,,tra em vigor na dr.ta de sua publicação.# 

Mocapó, 15 d~ 111t.rçn de 2006 

DECRETO N° 07 t9 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR CO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Dl:crctn 
n• 0027. de 03 de janeiro de 2005 , e tendo em vista o contido no Ofício n• 
098/SRE/GAB, 

R ESO LVE 

Exonerar Gilson ':orlos Rodnguu do cargo em romissão de 
Coordenador / Coordenadoria d~ Fiscalização, Código CDS-3, da Secretaria da 
Receita Estadual, a contar de 12 de dezembro de 2005. 

Mocopó, I 5 de março de 2006 

VA 

DECRETO N° 0120 DE 1 s DE MARÇO OE 2',J6 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbutções 
que lhe são conferidas pelo 11rt. 119, inciso XXII , da Constituição do E~tado do 
Amapá, c/c a Lei n• 08 11. de 20 de fevereiro· de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
098/SRE/GAB, 

RESOLVE 

t::xoncrar Anoto i de Jesus Pires de Oliveira do cargo em conussão 
de Gerc::1tc de Núcleo/Coordenadoria c!c Fiscalização, Código CDS-2 , .ta 
Secre taria da Receitu Estadual. a contar de 12 de dezembro de 2005. 

Mocopá, I S de março de 2006 

DECRETO N" 012 1 DE I S DE 11ARÇO OE 2006 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atributçõcs 
que lhe são conferidas pelo art. I I 9, inciso XXII. da Constituitão do. Estado c!o.a 
Amapá, c; c a LeJ n• 081 1, de 20 de fcvere•ro de 2004, de acordo com o Decreto\ 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, e lendo em visca o contido no Ofício n• 
098/SREIGAB, . 

RESOLVE 

r.:xonerar Eduvoldo Ma~inho Monteiro do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Coordenadorra de.Ftscalizaç:l.o, Código CbS-2, da Secretaria 
da Receita Estadual, a contar de 12 de dezembro de 2005. 

Macopá, I S d~ março de 2006 

VA 

DECRETO N" 0722 DE 15 DE M<\RÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÀ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o conudo no Ofício n• 
098/SREIGAB, 

RESOLVE: 

. ~onerar Antônio Fo:~seca de Souzo da função comissionada de 
~:;~n.e de Umdade de Exccuçào/ Poslo Fiscal/Coordenadoria de Fiscalização 

0 1
9° CDI-2, da Secretaria da Receita Estadual a contar de 12 d d b ' de 2005. • e ezem ro 
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Mocapá. 15 de mar ço de 2006 

VA 

DECRETO N° 07Z3 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de feverei ro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, c tendo em vista o contido no Ofício n° 
098/SRE/GAB, 

RESOLVE: 

Exonerar Jonecila Queiroz de Moura do cargo em comissão de 
Assessor Técnico Nivel 1/ Assessoria de Desenvolvimento Institucional, Código 
CDS-1, da Secretaria da Receita Estadual, a contar de 12 de dezembro de 
2005. 

Mocopó, 15 de março de 2006 

VIl 

DECRETO N° 0724 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuiçõcs 
que 'lhe são confcndas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Le1 n• 0811, de 20 de fevereiro de 20Q4. de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de jane1ro d~ 2005. e tendo em vista o contido no O~Jo n° 
098/SRE/GA.B, 

RESOLVE: 

Exllncrar Raimundo Aldenoro Barbosa de Lucena do cargo em 
comissão de Gerente da Unidade de Execução/ Agência de Atendimento/ 

_Coordenadoria de Atendimento, Código CDS-1, da Secretaria da Rccc1ta 
Estadual, a contar de 12 de dezembro de 2005. 

Macapcí, 15 de março de 2006 

DECRETO N° 072 5 DE 1 5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbu1ções 
que lhe são eonfcndas pelo art 1 I 9, mciso XXII, da Constotuição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 081 I, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, e lendo em v1sta o contido no Offclo n• 
098/SRE/GAB, 

RESOLVE: 

Nomear Cloudionor Medeiros de Andrade para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador/Coordenadoria de r1scaliza~o. Código CDS-3, da 
Secretana da Receita Estadual, a contar de 12 de dezembro de 2005. 

Macapó, 15 de mnrço de 2006 

VA 

DECRETO N° 0726 DE I 5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbu1çõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII , da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 08 11, de 20 de fevereiro de 200~, de acordo com o Occrcto 
n• 0027, de 03 de j aneiro de 2005, c tendo em vista o co11tido no Offcio n° 
098/SREIGAB, 

R ESO LV E : 

Nomear Ubirocy de Azevedo Picanço Júnior para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de F'iscalizaçào, Código 
CDS - 2, da Secre taria da Receita Estadual. a contar de 12 de dezembro de 

• 2005. 

Maca pá, I 5 de março de 2006 

VA 

DECRETO N° 0727 DE t5 DE MARÇO DE 2006 

O ~VERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art 119, inc1so XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Le1 n• 0811. de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, c tendo em vista o contido no Ofício n• 
098/SRE/GAB, 

RESOLVE : 

Nomear Thomas Rivelirio de Souzo Rodrigues para cxer!'er o cargo 
em comtssão de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Fisca.Uzação, Código 
CDS - 2, da Secretaria da Receita Estadual, a contar de 12 de dezembro de 
2005. 

Macopá, l 5 de m;orço de 2006 

VA 

DECRETO N• 0728 DE 15 tlE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfe a Let n• 081 1, de 20 de fevcrcoro de 2004, de ncordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de Janeiro de 2005, e tendo em v1sta o contido no Ofíc1o n• 
098/SRE/GAB, 

RESOLVE : 

Nomear Rolando Giovanni de Farias, ocupante do cargo de Fiscal 
de Tributos Auxiliar (la Fazenda Estadual, Classe 2", Padrão f, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função 
conussionada de Gerente de Unidade de Execução/ Posto Fiscal/Coordenadoria 
de Fiscalização, Código CDI-2, da Secretana da Receita Estadual. a contar de 
12 de dezembro de 2005. 

Maca pá, 1 5 de março de 2006 

DECRETO N" 0729 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbu1çõcs 
que lhe s:lo confendas pelo an. 119, inc1so XXII. da Constotu1ção do Estndo do 
Amapá, cfc a Lei n• 08!1, de 20 de fevere~ro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Ofício n° 
098/SRE/GAB, 

RE S OLVE: 

l\omear J acifeide Marques Pacheco para exercer a cargo em 
comissiio de Assessor Técmco Nivel 1/ Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional, Código CDS- 1 , da Secretaria da Receita Estadual, a contar de 12 
de dezembro de 2005. 

Macapá, I 5 de mar ço de 2006 

DECRETO N" 07 30 DE 1 S DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!f, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fe,·ereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0027, de 03 de janeiro de 2005, e tenda em vista o contido no Of ício n• 
098/ SRE/ GAB, 

R ESOLV E : 

No":lear Moisés Tava res Serra para exercer o cargo em comissão 
de Gerente da Unidade de Execução/ Agência de Atendimento/Coordenadoria 
de Atendimento, Código CDS- 1, da Secretaria da Receita Estadual, a contar de 
12 de dezcmbro.de 2005. 
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Maca pó. 1 S d~ março de 2006 

DECRETO N" 0731 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc o art. 46, da Le1 n" 0338, de 16 de abnJ de 1997, de acordo com os 
pecretos n•s 3730, de 15/08/05, c 0051, de 16/01/0ó, c tendo em V>SW o 
conudo no Ofício n• 081-GAB/ ADAP, 

RESOLVE: 

Nomear Ana Claudia Machado de Souza para exercer o cargo em 
com1ssão de Subgercntc de Integração Opcrac1onal do Pro;eto "Comunidadu 
Duráveis - BIRD", Código CDS-2, da Agência de Desenvolvimento do Amapá, a 
contar de 10 de fevereiro de 2006 

Maca pó, t 5 de mJ\rço de 2006 

DECRETO N° 0732 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOYERNADOR DO ESTAO? DO AMAPÁ, usando das atnbutçõcs 
que lhe são confendas pelo arl. 119, mc1so XXV, da Constituição do Estado do 
Arnapa, c/c o Decreto n• 5415, de 30/12/06, e tendo em V>Sla o contido no 
Ofício n• 0280/2006-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Nomear Manoel Pereira Santana para Membro Supleme do 
Conselho Gestor da Casa do Artesão, como Representante da Associação de 
Trabalhadores Artesanrus e Manuais Afro-Descendentes, em substituição a 
Hélio Isaías Ferreiro. 

Mocop<Í, 15 dr. março de 2006 

DECRETO N" 0733 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR. CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confcndas pelo art. 119, mciso XXV, da Consutu1ção do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n" 0128/2006-GAB/PESCAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de José dos Santos Olive.iro, Diretor 
Presidente da Agência de Pesca do Amapà, da sede de suas atnbu1ções, 
Macap<Í·AP, até a cidade de Beli.m-PA, a fim de partic1par da Semana de 
Engenharia de Pesco e Ciências Aquáticos realizada pela Universidade Federal 
Rural do Amazônia - UFRA, no período de 30/11 a 02/12/05, com õnus 
parcial para o Estado. 

Macop<Í. I 5 dr. março de 2006 

DECRETO N" 07 34 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inCiso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n•, 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o teor do Ofício n• 

038/06-GAB/SEDS, 

R E' S O L V E: 

Exonerar Leomar Mendes do Silva da função comissionada de 
Gerente de Umdade de Execução/Nova EsperançafNücleo de Proteção Social 
BàslcafCoordenadorin de Proteção Social, Códtgo CDI-3, da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobthzncão Social. a contar de OI de fcvere~to de 2006. 

Macapó, 15 d~ 10arço de 2006 

VA 

DECRETO N" 0735 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbuiçõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, 1nciso XXII, da Consutu1ção do lêstaclo do 
Amapá, c/ c a Lei n• 0811 , de 20 de fevcreuo de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0029, de 03 de ;anc1ro de 2005, e tendo em VISta o teor do Ofício n• 
038/06-GAB/SEDS, 

RESOLVE. 

Nomear Damlana Rodriguo:s Chagas, ocupante do cargo de 
Professor de Ensino de I" e 2• Graus, Classe C. NIVclll. pertencente ao Quadro 
de Pessoal do ex-Termóno Federal do Amapa, para exercer a função 
comissionada de Gerente de Unidade de Execução/Nova Espcrança/Nücleo de 
Proteção Social Básica/Coordenadoria de Protcç.ão Sociw, Código CDI-3, da 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobili1.~çâo Social, a contar de O 1 de 
fevereiro de 2006. 

Ma capá. 1 S de m.arço de 2006 

DECRETO N" 07 36 DE t5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbu1ç6cs 
que lhe são confendas pelo art 119, inciso XXJI, da Constituição do E•t.tdo do 
Amapá, cfc a Lei n• 0609, de 06 de julho de 200 I, c tendo em vista o cont1do 
no Ofício n• On/2006-SEDDS, 

R E S O .L V E: 

Exonerar Cássio Luiz de Oliveira Guilherme da função comissio
nada de Responsável pelas Atividades de Assistência JurídieafUF'P/CTP, 
Grupo 11, Código CDI-2, do Complexo Penitenciário. 

Maca pá, 1 S de de 2006 

DECRETO N" 0737 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

_ O GOVERNADOR CO ESTIIOO DO AMAPÁ, u~ando das atnbu1çõc~ 
que lh_e sao confcn~as pelo art. 119, mciso XXII, d;~ Constuu1ção do Estado de> 
Amap~ .. c f c a l..e1 n 0609 de 06 de julho de 200 I, c tendo em v1sta 0 <.untidn 
no Of~e1o n• On/2006-SEDDS. 

RESOLVE: 

No1near Antônio Lopes de Andrade, ocupante do cargo de Agente 
Penitenciário, Classe 3", Padrào I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Responsável pelas 
Atividades de Assisti:nC'w Juridlca/UF'P/CTP, Grupo 11. Códtgo CDI-2, do 
Complexo Pemlenc1ilfiO 

Mocopá, 1 5 de milrço de 2006 

DECRETO N" 0738 DE 15 DE MAkÇO DE 2006 

O GO~ERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ , u~ando das atnbuu,;ões 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso XXII, da ConstitUIÇão do Estado do 
Amapâ, cfc as Leis n•s 0417, de 17 de abril de 1998 c 0762, de 02 de julho de 
2003, c tendo em vista o teor do Ofício n• 060/06-GAB/SEDS, 

RESOLVE: 

. Exonerar Mario de Nozaré Mirando Cavalcante do cargo em 
corrussão de Diretor do Hospital de Clin•cas Dr. Alberto Lima, Código CDS-3 
da Sccretana de Estado da Saúde. ' 
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Mocopó, I 5 d~ m"rço d~ 2006 

VA 

DECRETO N" 07 39 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O 60VERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
t\map,ã, cfc as Leis n•s 0417, de 17 de abril de 1998 e 0762, de 02 de julho de 
2003, c tendo em vista o teor do Ofício n° 060/06-GAB/SEDS, 

RESOLVE: 

Nomear Rosólio Mario de Fr~itos Figueira para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima, Código CDS-3, 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

Mocopó, l S d~ março de 2006 

VA 

DECRETO N" 0740 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
i\mapã, c; c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c tendo em vista o contido 
no Ofício n• 061/06-GAB/SEDS, 

RESOLVE: 

Exonerar Ano Célio Trindade Soares do cargo em comissão de 
Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Código FGS-3 , da 
Fundação da Criança e do Adolescente, a contar de 06 de março de 2006. 

Mocopó, 1 s dt 113t'ÇO de 2006 

VA 

DECRETO N" 0741 DE I S DE MARÇO DE 2006 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c tendo em v1s1a o cont1do 
no Of ício n• 061 /06-GAB/SEDS, 

RESOLVE : 

Nomear José Marcondes de Aro4jo Soares para exercer o cargo 
em comissão de Diretor do Departamento de Administração c Finanças, Código 
FGS- 3, da FUndação da Criança c do Adolescente, a contar de 06 de março de 
2006. 

Macapó, 15 de 11arço de 2006 

DECRETO N" 0742 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

. O 60VERNADOR DO ESTADO !lO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XXII, d.a Constituição elo Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abnl de 1997, de acordo CMI os 
Decretos n•s 0470, de 12/01/05 e 005 1, de 16/0 l / 06. e lendo em VIS!<~ o 
contido no Ofício n• 147/2006-GAB/SET\JR, · 

RESOLVE: 

Exonerar Eldein José Brito Pires do cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "PROECOT\JR-AP", Código 
CDS-2. da Secretaria de Estado do Turi~mo. 

Mocopá, I 5 de •nrço de 2006 

DECRETO N" 0743 DE I 5 DE M/\RÇO DE 2006 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII , cl10 Consutu•çào do Es1ado do 
Amapá, cjc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abnl de l'l97, de acordo c?m os 
Decretos n•s 0470, de 12/01 /05 e 005 1, de 16/01/06, e tendo em v1sta o 
contido no Offclo n• 147/2006-GAB/SETUR, 

RESOLVE: 

Nomear Kelly Christina de Souza Pires para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividade~ do ProJeto "PROECOT\JR-AP" . 
Código CDS-2. da Secretaria de Estado do Tunsmo 

Mocopó, 15 de caarço de 2006 

LVA 

DECRETO N• 0744 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo :1rt. l 19, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 04 17, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o teor do 
Ofício n• 059/06- GAB/SEDS, 

RESOLVE: 

Nomear Tereza Albuquerque de Castro, ocupante do cargo de 
Assistente Social, Subgrupo NS, Padrão V, pertencente no Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe do 
Posto de Saúde MalvinasJI • Reg., C6digo CDI- 3, da Sccretana de Estado da 
Saúde, a contar de 23 de fevereiro de 2006 

Macapcí, 15 d" 

DECRETO No 0745 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

..., GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo ar1. 119, inciso XXV, da Constill•içào do Estado do 
Am<lpá, 

RESOLVE : 

Rctilicar o Decreto n• 0632, de 03 de março de 2006, publicado 
no Diár io Oficinl do Estado do Amapá n° 3716, de 03 de março de 2006, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Est:~do do 
Amapá, cfc a Lei n• 08 11, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Dccrclo 
n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
235/2006-GAB/SETE, 

RESO L VE : 

Exonerar Astrid Maria do$ Sontos Covolconte Mnr~:al do cargo em 
comissiio de Gerente de NúcleofCoorden:~doria de Trabalho, Código Ct>S-2, da 
Secretaria de Estado do Trabalho c Empreendedorismo. a contar de 02 de 
março de 200ó." 

Macopá, I 5 de março d~ 2006 
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DECRETO N° 0746 DE I 5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art I 19, inciso XXV, da Const1tuiçá0 do EMado do 
Amapã, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 0633, ele 03 de mnrço de 2006, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 3716, de 03 de março de 2006, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiÇÕes 
que lhe são conferidas pelo art. 1!9, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c a Lei n• 081!, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
.235/2006-GAB/SETE. 

RESOLVE: 

Nomear Evandro Lul Rodrigues, Coordenador/Coordenadoria de 
Trabalho, para exercer, interina e acumulativamcnte, o cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Coordenadoria de 'l'rabalho, Código CDS-2, da Secretaria de 
Estnclo do Trabalho c Empreendedorismo, a contar de 02 de março de 2006." 

Mocopó , I 5 de marc;o de 2006 

DECRETO N° 0747 DE 15 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. !19, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e lendo em VIsta o contido no Ofício n• 0295/2006 - GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Retificar o Decrdo n• 0674, de 07 de março de 2006, publicado 

no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 3718, de 07 de março de 2006, CJUC 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR 00 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• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vtsla o contido no Ofício n• 
236/2006-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Nomear Joelcy Mário Loureiro Almeida para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Trabalho, Código CDS-2 da 
Secretaria de Estado do Trabalho c Empreendedorismo, a contar de 02 de 
março de 2006." 

Macopá, I 5 de março de 2006 

DECRETO N" 07 48 DE 15 DE março DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, us.mdo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0295/2006-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 0692, de 07 de março de 2006, pubüeado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 3719, n• 08 de março de ?.006. que 
passa a vigorar çem a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1!9, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 08!!, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o Decreto 
n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
236/2006-6AB/SETE, 

RESOLVE: 

Nomear Adolfo Luis da Costa Brito para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Empreendedorismo, Código 
CDS-2 . da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a contar de 
02 de março de 2006." 

Macopó, 1 S de março de 2006 

VA 

DECRETO N° 0749 DE I~ DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das amhu•çoes 
que lhe são conferidas pelo art. 119. IIICISO XXV, da Consutu1çào do Estado dn 
1\mapa. c tendo em VISta o cont1do no Ofício n° 073/06-GAB/SEDIE, 

RESOLVE : 

llomologar o deslocamento de Odival Monterrozo Leite, Secretário 
Especial de Desenvolvimento da lnfra·Estrutura. da sede de suas atribuições, 
Mocopá-AP, até a cidade de Brasília-DF, afunde tratar de assuntos r6erentes 
á 13R·l56 (trecho sul), j unto :lo Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
Terrestre- DNIT. nos dtas 07 c O!l de março de 200o 

Macapá, 15 de março de 2006 

DECRETO N" 07 50 DE I 5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atnbUIÇÓC~ 
que lhe são c:onfendas pelo art. 119, •nc•so XXV. da Constnu•ção do F:st,l<lu tlo 
Amapá, e tenclu em vista o contido no Ofício n• 154/06-GAB/FUNDECAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de João Alcindo Costo Milhomem, 
Diretor·Presidente da Fundação Estadual de Cultura do Amapá, da sede de 
suas atribuições. Macapá-AP. até as cidades de Curitiba-PR f Belém-PA. a r.m 
de partic1par do Fórum Nacional de Sccretános c Dtngentcs Estadurus de 
Cultura e tratrtr de assuntos referentes a Projetos Cultura;~ cie mtcrc~se do 
Estado, respecllvamente, no pe,·iodo de 08 a 12 de março de 2006. 

Ma capá, 1 5 de março de 2006 

DECRETO N" 0751 DE I 5 DE MARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atnbt11çõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituiçao do Estac.lu d u 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• 154/06- GAB/FUNDECAP, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Raimundo Cardoso Mociel. D11ctor do 
Departamento de Desenvolv1mcnto Cultural, pelo t:xcrcicio, em :::.ubstl tll!Çà~, 
do cargo de Diretor·Prcsidente da F'undaçào Estadual de Cultura do Amapa. 
durante o Impedimento do utular, no período de O!! a 12 de março de 2006 

Maca pá. I 5 de março de 2006 

VA 

DECRETO N" 07 52 DE 15 DE liARÇO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXV, da ConstitUiçãO do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o conudo no Ofício n• 071/SEDE- AP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Alberto Pereira Góes. Secretário 
Especial de Desenvolvimento l::(;onõmico, da sede de suas atnbu•çõcs. 
Macopó-AP, até as cidades de Belim-PA e Brosilio-DF, a fim de trat .. r ele 
assuntos de interesse da administração estadual, nos dias 14 c 15 de março tle 
2006, sem ônus para o Estado 

Mocapá. 1 5 de março de 2006 

DECRETO N° 07 53 DE IS DE liARÇO 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
2005/45301. 
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RESOLVE: DECRETO N° 0755 DE l S DE MARÇO DE 2006 

Declarar vago o Cargo de Provimento Efeuvo de Técntco em 
Assuntos Culturais, Classe 2•, Padrão ll, Grupo Administratrvo, Cadastro n• 

498270, ocupado pelo sen•rdor José Amarildo Nunes Magalhães, integrante do 

Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapã., lotado na SEED, a contar de 10 
de novembro de 2005, na forma estabelecida no arugo 43, inc1sa IX, da Lei n• 
0066, de 03 de maio de 1993. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ., usando da~ atnburcócs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constrtuiçào do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abnl de 1997, de acord~ com a 

Ler o• 0793. de 31 de dezembro de 2003, tendo em vista o conti do no Ofício n• 

0120/06/GAB/PESCAP,e Mocopá, t5 

DECRETO N" 0754 

de março de 2006 

w~~~' 
Govemador 

DE 15 DE MARÇO DE 2006 

Considerando a necc~srdacle ele uma melhor atuaç~o da Agéncia de 
Pesca do Amapa no atcndomento as demandas onundas dos pescadores c 
produtores ruraos do Estado, 

DECRETA: 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atnbuiçõcs 
que lhe sáo confcndas pelo nrt 119 onc"o XXV. da Constotuoç-ao do Estad do 

Amapá. e :cndo em vosta o contodo no Processo - Protocolo Gerol/SEED n° 
2006/1093, 

Art. l ° Foca onsmuida a Gcréncra do Projeto "Apoio ao 

Descnvolvomcnto da P<!sco e Aqüoculturo no Interior do Amo pó", subonlonada a 
Agcncoa de Pc,ca do Amapa, com o obJCLJvo de proporcoonar atendimento as 
demanda:\ onund.J.s dos pc:scadorcs c produtores rurui:~ do E:nudo, sobretudo 
nos muntclpws mws dostante~ da caprtal. 

Art. 2° t' Gcn:ncw do Pro;ctu tcr'-l su.t \lfCn<:l,l 110 pcriucl() de 
01/03/0ó a 31/12/06 RESOLVE: 

Autorizar Simone do Socorro Freitas do Noscom<!nto, ocupante do 
cargo de Professor, Classe C, Rcfcréncoa 06, Cadastro n" 409570. lotada na 
Secretana de Estado da E:dueaçáo, pertencente ao Quadro de Pessoal Covil do 
Estado do Amapá, a particopar do Curso de Pós-Graduaçao em Ni,•cl de 
~lestr<~do em E:ducação, promovido pela Uni\'ersidode F:st.lcoo de S<l - Rio de 
Janeoro, n contar de O 1 de março de 2006 a O 1 de m,IJ'ço de 200!1. sem prcjUJzo 
de seus vencnnentos rncnsws 

Art. 3° Fictun ntribuidns i• Gerêncrn 04 (quntro) p,rntificnçõcs 

tcrnporároas, asstm discriminadas: Q I (uma), em nível de CDS·3. para o 
Gercn:c Ocml do ProJeto c 03 (três), em nivcl de CDS-2, para o~ Gerentes 
Locrus elos Mumcip10s de LaranJal do Jn."l de Oiapoquc e de Cah;ocne 

Mocopci, t 5 d<! março de 2006 

~ Orgãos Estratégicos de Exccu~ão ~ 
~mm 

EXTRATO DO CONTRATO N' 00512006·PROG 

INSTRUMENTO E PARTES. CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAPA, 
POR INTERMÉDIO DA SUA PROCURADORIA· 
GERAl DO ESTADO, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA J. C. A. SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA, COMO CONTRATADA, 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO LEGAL· 
Fundamenta-se o presente Contrato nos Ar.s. 25 § 1• e 37 
inciso XX1 da Cons~tuiçao Federal do 1988, nos Arts 12 § 4°, 
116 e 119. Itens I e XXVII, da Cons~tvlçao do Estado do 
Amaptl de 1991, nas dosposiçOes quo forem perlmenlcs da Lei 
Naç,onal 8.666. de 21 de junho do 1993, Lei n' 4.320/64, Leo 
Complementar n' 101 de 0410512000, Processo de Ucitação n• 
2006/1052-PROG e nas normas o cond çoes contldas no 
Edolal da Llcltaçao (Moda'idado Tomada de Poeços n" 
003J2006.CPUPROG). 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO· O presente Contrato 
tem por objeto a prestação de seNiços de Limpeza, 
ConseNação. Higiene e Portaria nas dependências da 
Procuradona-Geral do Estado do Amapa o do seu Nücleo de 
Execução de Créditos do Extinto BANAP. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Sorao necessários a 
dlsponibohzação de 10 (doz) Serventes e 02 (dois) Porteiro•, 
podendo osse nümero ser alterado para mais ou para menos, 
de acor'do com a necessidade da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGêNCIA: O presente 
Conlrõto terâ vigência de 10 (dez) meses, a contar da data de 
sua assinatura (06.03.20061 alé 05 de janeiro de 2007, 
podendo ser prorrogado por Igual perlodo, observando o limite 
de 60 (sessenta) meses, de acordo com art. 57. Inciso ·u· da 
Lei n• 8.666193, atribuindo-se aos serviços caracterizados 
como objetos deste Instrumento "serviços de natureza 
continua". 

CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO: A CONTRATANTE pagarâ 
a CONTRATADA. pela execução dos serviços, o valor global 
de R$ 138.482,20 (cento e trlnta e oito ml quatrocentos e 
oitenta e dois reais e Vinte centavos). dlvid dos em 10 (dez) 
parcelas mensais de RS 13.848,22 (treze mil, oltocentDS e 
quarenta e oito mil e vinte e dois centavos), conforme 
discriminado na P1anilha de Custo e Fonnação de Preços da 
Contratada, bem eomo Cronograma de Desembolso e Plano 
dé Al!licação que passam a Integrar este Instrumento. 

CLÁUSULA SÊn MA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas oom a execução do presente Contrato correrao à 
conta dos recursos oriundos do Progmma de Trabalho n• 
0312200012001, Fonle de Recvrsos: 001-RnJ e Elemento de 
Despesa: 3390.37 (LDcação de Mao-de-Obra). 

NOTA OE EMPENHO N' 2006NE00062, de 07.03.2006. 

DATA DE ASSINAT1JRA: 06 de marco de 2006. 

VA 

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

Mocopá. t S 

SIGNATARtOS Rubeo Bemcrgoy (pela Contratante) e Joel y 
Cr•süna Pinhe ro •,maoa ~ (pela Conttataca) 

Macapá. 07 de março de 2006. 

EXTRATO DO CONTRATO N' 006/200G·PROG 

INSTRUMENTO E PARTES; CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SUA 
PROCURADORIA-GERAl DO ESTADO, 
COMO CONTRATANTE E A FIRMA 
TECNOLÓGICA ASSESSORIA E NEGÓCIOS 
LlUA1COMO CONTRATADA. PARA OS FINS 
ABAIXO DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente CONTRATO tem fundamento legal nos art:gos 25 
§ 1', 37 caput e onoso XXI d3 Consütuoção Federal de 1988. 
nos arbgos 12 § 4°, 116 e 119. ltensl e XXVII da Constituição 
do Estado do Amapá de 1991, nas dospoSiçOes que forem 
pertinentes da Leo NacionaiS 666. do 21 de junho de 1993, Lei 
n' 4 320164 Leo Complementar n• 101 de 04/0512000. 
Processo de Locitaçao n• 2005151 187-PROG e nas normas c 
condrçOos conlodas no Edrlal da locotaçao (Modalidade Tomada 
de Preços n• 004/2006-CPU/PROG) 

CLÁUSULA SEGUNDA· DO OBJETO 

2.1 O presente Conttato tem por objeto a prestaçao de 
aervoços de lnform~tica, envolvendo M•lslêocia té<:nlca. 
manulençao preventiva e corretiva, com reposoção de peças 
no contunlo de Hardware e Peroférfcos. manutençao preventiva 
e corrctova na Rede Etétnca e Rede Lógica, lnstalaçao e 
configuração de Softwares Hard1varcs e Periféricos. 
gerencoamento da Rede Lógoca. com confecção de backup, 
alimentação e manutençao da HOME • PAGE e execução do 
servoço de expansão da Rede Elétrica o Rede Lógica da 
CONTRATANTE, visando atender novos usuános. 

2.2 - O pagamento dos serviços discriminados na Cláusula 
Segunda, Item 2.1. deste Contrato serâ efetuado por hora 
trabalhada 

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E 
DO PREÇO 

As despesas decorr~J)tes com a execuçao deste CONTRATO 
correrao á conta doS recvrsos destinados a Procuradona-Geral 
do Estado do Amapá, sob a seguinte classificação: 
PROGRAMA DE TRABALHO 0312200012001, FONTE DE 
RECURSOS • 001 (RTU) e ELEMENTO DE DESPESA 
3390.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica). no 
valo< estimado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

SUB-CLÁUSULA QUARTA: O valor pago por hora trabalhada 
ser.\ de RS 35,00 (trinta e cinco reaos), efetuado mensalmente 
aouranoo-se o total das horas trabalhadas no mês em curso. 

de março d~ 2006 

CLAUSULA OITAVA· OA VIG~NCIA 

O P•c-seote Conttato tet~ "Oênoa por 10 (dn>l meses. a contar 
aa data lJU sua ass1natura. PO<Jt:nrlo ser prorrog3do por 1Qua1 
per10dO P.xc.lu~ v amante a Cllt~r,o e convE!n1énoa da 
Cnnl•eiJnlo obedecidos os doramrs da Leo n• 8 G66t93 

DATA DE ASSINATURA. 07 de março do 2006 

SIGNATARIOS Ruben Bemerguy (pela Contratante) e Pnscola 
Rayane da Fonsec::J Mata f cela Contratadat 

Macap~. 10 do março de 2006 

TOMADA DEPRECO H' OOS/2~~1!QQ 

O Pres•dente da ~o Pernoane,rte de LC!aÇao pem compras 
e SOMÇO$ da Procuradona-Goral do Es:ado ao Amape temo pubhc:o aos 
rwocssaoos qve enconlra·sa aberto a lldtaçao na Modolldldo To modo de 

Poeço n• 00512006-(;PLJPROG, tipo Menor Preço poo ~em, que tem por 
oiJieto a allOSoçl!o de maiBrial do expediente, irfl>eza e CXln$~, 
lul!nfic;antes. acessôóos para telrulos aulomorores (oneus). acessl!rios para 

IISla!açóes eléltlcas, acessónos para lnslalaç6es ~. acessoros para 
mtquonas copcadola3, ace.sóoos para lnformàbe8, gme1115 airnentooas e 
malenal de acondoonamenlo e emt>alagem. conlorme as espeoficaçOes 
nos lote$, que "tegram o Dnll!Mie Edolal 

A lotaç.\o sart reaiuda no doa 07 do aboi do corrente ano. ás 
tO~ h, na sala de RouniOes da CPl, na sede da PIIXI.ndona-Geral do 
Ella!lo do Ama~. na Rua fle!l!( L8v)>1157, &110$- CeniJ'O.Macapi'AP, 
Céf. 68906-140, 

O E dotal OCJmll(e10 e demais esclarodnoe<l10s. pcJCiono ser obtidos 
graDJotamerue na sala da CPIA'ROG, no 1' andar do endereÇo acima 
menciOnado 
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Secretarias de Estado 
EDITAL N°. 001/06-SEAD/GEA, DE 13 DE MARÇO DE 2006. ( J 

;- . ~ . . . -,; .. ~.- ,·t" . CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE 
DELEGADO DE POLiCIA- GRUPO POLICIA CIVIL 

(futmi~i~tração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuária 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL E O SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. no uso de suas atribuições lega1s e em cumpnmento as 
normas previstas no artigo 37, incisos I, 11 e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 
bem como na Le1 n° 0883 de 23 de março de 2005- Lei Orgânica da Polic1a Civil do Estado do 
Amapá - tornam publico a abertura de inscnção e estabelece normas relativas à realização de 
Concurso Público de Provas destinado a selecionar e formar candidatos para provimento de vagas 
para o cargo de Delegado de Policia de Terce1ra Classe do Quadro Permanente de Pessoal C1v11 
do Estado do Amapá. 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, pelos diplomas lega1s e regulamentares, seus 
anexos e postenores retificações, caso ocorram A realização do concurso ficará sob a 
responsabilidade da Umversidade Federal do Amapá - UNIFAP e da Secretana de Estado da 
Admimstração - SEAD/Governo do Estado do Amapá, assegurada a fiscalização pela Delegacia 
Geral de Policia Civil e participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Amapá, 
Ministério Público do Estado do Amapá e do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amapá, nos 
tennos da Lei Orgânica da Polícia Civil. 

1 2. O Concurso Público visa à seleção e formação de candidatos ao cargo de DELEGADO DE 
POLÍCIA CIVIL de Terce1ra Classe da Carre1ra de Delegado de Policia do Quadro Permanente de 
Pessoal C1vil do Governo do Estado do Amapá. 

1.2.1. O Concurso Público será realizado em 02 (duas) etapas. confonne espec1f1cado no Capítulo 
VIl deste Edital. 

1.3. A validade do Concurso PúbliCCl é de 02 (dois) anos, prorrogável uma ún1ca vez por igual 
período. 

1.4. Todos os atos de divulgação deste Concurso Público, Incluindo os resultados de todas as suas 
fases e etapas, av1sos e convocações serão feitos por me1o dê Ed1tal publicado na internet 
(www.sead.ap.gov.br) e no Diário Oficial do Estado do Amapá, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato acompanhá-las. 

2.1. A Comissão do Concurso será composta pelo Secretário Especial de Desenvolvimento da 
Defesa Social, que a presidirá; Secretário de Estado da Administração; pelo Delegado Geral de 
Policia C1vil; por um representante da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento e por 
um representante da Procuradoria Geral do Estado. 

2.2. Será constituída, também, uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso, 
da qual participarão um representante do Ministério Público Estadual. um representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Secção do Amapá; e um representante do Sind1cato dos Policiais Civis 
do Estado do Amapá. 

3 1 O Cargo de Delegado de Policia de Terceira Classe pertence á carreira de Delegado de 
Policia do Estado do Amapá, organizada nos termos da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005 

3.2. Para o presente Concurso Público serão abertas 31 (tnnla e uma) vagas, das qua1s 02 (duas) 
serão reservadas aos portadores de deficiências, confonne condições estabelecidas no Capitulo IV 
deste Edital. 

3.3. No momento da nomeação, os candidatos aprovados exercerão o direito de opção ao 
município de lotação e exerclcio, em conformidade com a escala decrescente da classificação final 
do certame e da vagas ofertadas 

3.4. o subsidio mensal inicial será o defin1do na Lei 0883, de 23 de março de 2005 

3.5. Dos requ1sitos para a investidura no cargo· 

3.5.1. Este Concurso Público está aberto a todos que satisfaçam às exigências das leis brasileiras, 
podendo ser investido no Cargo o candidato que preencher cumulativamente. os requisitos abaixo: 

3.5.1 .1. Ter s1do aprovado no presente Concurso Público, 

3.5.1.2. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre bras1le1ros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos dire1tos 
políticos, nos tennos do§ 1° do art. 12 da Constituição Federal e na fonna do d1sposto no art. 13 
do Decreto n° 70 436, de 18 de abnl de 1972, 

3.5.1.3. Não ocupar cargo ou emprego público nem receber proventos de aposentadoria. de cargo, 
emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma do art. 37, lnc1so XVI da 
Conslituicão Federal de 1988. 
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3.5.1.4. Apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens ou efetuar declaração nos 
moldes previstos no Decreto Estadual n• 4.487, de 18 de junho de 2002. e na Instrução Normativa 
n° 4, de 15 de agosto de 2002; 

3 5 1 5. Apresentar outros documentos que se fizerem necessános por ocasião da convocação 
para posse; 

3.5.1.6. Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

3.5.1 .7. Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

3.5.1.8. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 

3.5.1 .9. Ter aptidão física e mental para o exerclcio das atribuições do cargo; 

3.5.1.1 O. Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 

3.5.1.11. Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação de Nlvel 
Superior de Bacharel em Direito ou Ciências Jurldicas, fornecido por instituição de Ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação; 

3.5.1.12. Não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado ou 
qualquer outra condenação incompatível com a função de Delegado de Policia; 

3.5.1 13. Ter conduta pública e pnvada 1rrepreensivel. não possuindo antecedentes crim1nais; 

3.5.1.14. Possuir Carteira Nacional de Habilitação no mínimo categoria -e·. 

3.5.1.15. Assinar o requerimento de inscrição, declarando conhecer as instruções especificas do 
concurso e possuir todos os documentos comprobatórios dos requtsitos necessários para a 
inscrição, bem como para o exercício do cargo, assumindo toda a responsabilidade pela 
veracidade das informações contidas no requerimento e nos documentos apresentados, por 
ocasião do exame documental, sob pena do cancelamento da inscrição e conseqüente eliminação, 
em qualquer fase do concurso ou em qualquer tempo após a sua realização, ficando sujeito às 
sanções penais e administrativas aplicáveis à falsidade da declaração. 

3.5.2. No Ato da Posse, todos os requisitos especificados no item 3.5 deverão ser comprovados 
mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia. 

3.6. Das atribuições do cargo de Delegado de Polícia: 

3.6.1 Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do 
órgão e unidades policiais, dirigindo e orientando a investigação criminal e todos os atos de policia 
judiciária da respectiva alçada; 

3.6.2. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da policia 
civil; 

3.6.3. Proceder à verificação e exame dos atos ilícitos chegados a seu conhecimento, tomando as 
providências jurídicas que o caso requer; 

3.6.4. Praticar todos os atos de policia judiciária na esfera de sua competência, visando a 
perV'anente diminuição da criminalidade e da violência; 

3.6.5. Zelar pelo cumprimento dos princípios, normas e funções institucionais da polícia civil; 

3.6.6. lns~urar e presidir, com exclusividade, inquéritos policiais, termos circunstanciados, autos 
de prisão em nagrante e demais procedimentos de sua competência, cabendo-lhes, 
privativamente. o indiciamento decorrente do livre convencimento juridico-penal; 

3.6.7. Apreender objetos que tiverem relação com falos delituosos, promover diligências, solicitar 
informações, exames periciais, remoções e produção de documentos necessários à formalização 
da prova criminal; 

3.6.8. Manter o sigilo necessáno ã elucidação do fato e às investigações a seu cargo. 

3.7. O regime de trabalho do Delegado de Policia ê de dedicação integral, incompatível com o 
exercício de quaisquer outras atividades públicas ou privadas, exceto a de magistério, na 
conformidade da Lei Orgânica da Policia Civil do Estado do Amapá e nos termos do inciso XVI, do 
artigo,37 da Constituição Federal de 1988. 

3.8. Á função policial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança, 
com risco de vida, plantões noturnos e chamadas a qualquer hora, desde que justificada a 
necessidade, inclusive com a realização de diligências policiais em todo o Estado do Amapá ou 
fora dele. 

4.1. Das vagas destinadas ao Concurso Público, 5% (cinco por cento) serão reservadas aos 
candidatos portadores de deficiência, nos termos do parágrafo único do art. 4° da Lei Estadual no 
0066, de 03 de maio de 1993. 

4.1 .1. Serão considerados portadores de deficiência os candidatos que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas no art. 4° do Decreto Federal n• 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal 
n° 5.296/2004, que terão assegurados o direito de inscrição no presente concurso público para 
concorrerem aos cargos em que constar a reserva de vagas para deficiente, desde que a 
deficiência seja compatível com o exercício das atribuições do cargo de Delegado de Policia. 

4.2. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência o candidato deverá, no ato 
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da inscrição: 

4.2.1. Declarar-se portador de deficiência: 

4.2.2. Apresentar Laudo Médico original ou cópia simples, emitido nos últimos doze meses, 
atestando a espécie s o grau ou nlvel da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e à provável causa da 
deficiência. 

4.3. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial. no ato da inscrição, 
para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a sua 
realização. 

4.4. A inobservância do disposto no subitem 4.2.1 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento as condições espec1ais 
necessarias 

4.5. O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim 
como não serão fornecidas cópias deste laudo. 

4.6. O candidato portador de deficiência poderá requerer, no ato da inscrição e através de 
formulário próprio fornecido ho local, Isenção da taxa de inscrição, conforme previsto no artigo 
5°, da Lei 0948 de 15/1212005, mediante a apresentação do documento exigido pelo sub1tem 4 2.2. 

4.7. O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado e 
classificado no concurso público, figurará em lista especifica e, caso obtenha a classificação 
necessária, figurará também na listagem de classificação geral dos candidatos de acordo com o 
cargo de sua opção. 

4.8. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se classificados no concurso, 
quando convocados deverão submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica do 
Estado que verificará sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como 

sobre o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo. 

4.8.1. O não-comparecimento ou a reprovação na peric1a médica acarretará a perda do direito às 
vagas reservadas aos candidatos em tais condições. caso em que o candidato concorrerá na 
ordem geral da classificação. ,-

4.9. As vagas definidas no subitem 4.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos 
portadores de deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem geral de classificação. 

5.1. Período de inscrição: 29 de MARÇO a 07 DE ABRIL DE 2006, no horário de 08h30min às 
17h30min. 

5.2. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo 
da sua inobservância. 

5.3. As inscrições serão efetuadas somente na modalidade presencial. 

5.4. Para proceder a sua inscrição ao concurso, o candidato deverá dirigir-se a Escola Estadual 
Tiradentes portando, o seu documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF, 
momento em que o candidato processará sua pré-inscrição e receberá o boleto bancário no valor 
de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), fixado conforme § 1° do art. 5° da Lei n° 0948, de 15 de 
dezembro de 2005 

5.5. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, 
assim como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou 

5.6. Não será aceita inscrição condicional, nem feita via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo 

5. 7. O candidato deverá, obrigatoriamente, preencher todos os campos do Requerimento de 
Inscrição. 

5.8. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Universidade Federal do Amapá o direito de exclui-lo do concurso público se 
o preenchimento for feito com dados incompletos, incorretos, bem como se constatado, 
posteriormente, serem inverídicas as informações. 

5.9. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, das quais não poderão alegar 
desconhecimento. 

5.10. O candidato somente será considerado Inscrito neste concurso público após ter cumprido 
todas as instruções pertinentes, descritas neste Capitulo. 

5.11 . Procedimentos para Inscrição: 

5.11.1. O candidato deverá dirigir-se á Escola Estadual Tiradentes na Rua Santos Dumont n° 128, 

- . ~ s 
Bairro Santa Rita, em Macapá, no horário de 08:30 às 17:30 horas, munido do original do 
Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Flsica - CPF, quando efetuará sua pré-inscrição e 
receberá o informativo do candidato e o boleto bancário, cujo pagamento poderá ser efetuado em 
qualquer agência da rede bancária , até o último dia de inscrição. 
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5 11.2. São considerados Documentos de Identidades todos aqueles aos quais faz referência o 
item 8.2.1 deste Edital. 

5.11.3. Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de 
entrega de envelope ou comprovantes de agendamento, fornecidos por terminais de auto
atendimento bancário. 

5.11.4. O simples recolhimento da taxa não garantira a mscrição do candidato no concurso. 

5.11.5. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato ou, em caso de impedimento do 
mesmo, através de Procurador constituído para este ato, sem necessidade de reconhecimento de 
firma, com apresentação de documento original de identidade do Procurador e cópia do documento 
de identidade do candidato 

5.11.6. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador. arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu 
representante no ato da inscrição. 

5.11 .7 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo nas hipóteses 
preVIstas em lei. 

5.11 .8 Não serão ace1tas as solicitações de Inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital 

5.11 9. A relação dos candidatos que tiverem seu atendimento especial deferido será dtvulgada na 
internet (www.unifap.br/depsec) no dia 04 DE MAIO DE 2006. • 

5 11 .10. O candidato que tiver sua inscrição DEFERIDA deverá acessar e imprimir o Comprovante 
de Inscrição a partir do d1a 24 de abril de 2006, na mtcrnct, no endereço 
(www.unifap.br/depsec). 

6 1 Serâ indeferida a inscnção: 

6.1.1. Efetuada fora dos períodos f1xados neste Ed1tal, 

6 1.2. CUJO pagamento da taxa não seja eletivado. 

6.1 .3. Paga com cheque devolvido por qualquer motiVo; 

6.1.4. Cujo pagamento seJa feito fora do prazo, por me1o de agendamento; 

6.1.5. Cujo requerimento de mscrição esteja preenchido de forma incompleta ou Incorreta, 

6.1.6. Efetuada sem a apresentação da documentação extgtda neste Edital. 

6 2. Os candidatos que tiveram a sua inscrição INDEFERIDA não serão cadastrados e, 
conseqüentemente, não poderão obter o Comprovante de Inscrição . 

. G.] -. i.ffi~,~:;;; !'iii ~~;" ~~M~t.::t~.,-;;~[~~IÃ~rn-:A~§-A-o~'c~. S?N~çpa=$i..-. ~.!ü ....... tiffi'""'. "'",ft""'RlH\....,~-~"'rurn=jiiW§jltj .............. -

7 .1. A seleção de que trata este Edital se rã realizada em duas etapas: 

7.11 PRIMEIRA ETAPA. compreendendotrêsfases· 

7 .1.1 1. Primeira Fase· Prova Objetiva e Discursiva, ambas de caráter eliminatóno e classificatório; 

7.1.1.2. Segunda Fase. Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório. 

7.1 1.3. Terceira Fase: Exames de higidez e aptidão física, exame psicológico e a investigação 
social, todos de caráter eliminatório. 

7.1.2. SEGUNDA ETAPA: Curso de Formação Policial Profissional, de caráter eliminatório e 
classificatório. 

7.2. A execução das Provas Objetiva, Discursiva e Oral será de responsabilidade da Universidade 
Federal do Amapá- UNIFAP. 

7.3. A execução dos exames de higidez e aptidão flsica, exame psicológico e a investigação social 
e o Curso de Formação Policial Profissional, será de responsabilidade da Secretaria de Estado da 
Administração- SEAD I Governo do Estado do Amapâ, Delegacia Geral de Pol!cia Civil- DGPC e 
Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento- AlFA. 

7.4. Todas as etapas do Concurso serão realizadas na Cidade de Macapá - AP. 

175}~).:\l®Jme,;E;.i\Ui!HidllRQA;mtli%iiW»MftoY&Jífiltlff'~.P'&I 

8.1. As provas da Primeira Fase da Primeira Etapa do Concurso serão realizadas nos seguintes 
dias e horários: 

8.1.1. Prova Objetiva: 07 DE MAIO DE 2006 !DOMINGO!, das 08:00 ás 12:00 horas. 

8.1.2. Prova Discursiva: 21 DE MAIO DE 2006 !DOMINGO!. das 8:00 às 12:00 horas. 

8.2. Recomenda-se que o candidato compareça ao local de realização das provas conforme 
comprovante de inscrição, com antecedência mlnima de uma hora daquela fixada para o seú 
inicio, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, comprovante de inscrição e original 
do documento oficial de identidade que contenha fotoarafia e assinatura. 
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8.2.1. Serão admitidos ·como documento de identidade oficial· Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valham como 
documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC etc.. a Cartelfa de 

Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na 
forma da Le1 n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

8.3. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar 
quaisquer desconhecimentos sobre a realização das provas como justificativa de sua ausência. O 
não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato 
e resultará na sua eliminação do Concurso Público. 

8.4. A candidata lactante que necessitar amamentar. no dia de prova, deverá solicitar JUnto ao 
DEPSEC/UNIFAP com no mlnimo dois dias úteis de antecedência da data de realização da prova 
credenciamento de um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado pela 
coordenação da unidade de aplicação de prova. Não haverá nenhum tipo de compensação do 
tempo despendido com a amamentação em relação ao tempo de prova. A falta de um 
acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 

8.5. O candidato que, por motivo de saúde, comprovar que necessita momentaneamente de 
condições espec1ais para realização das provas Objetiva e/ou Discursiva deverá entregar no 
Departamento de Processos Seletivo e Concursos - DEPSEC da UNIFAP, com no min1mo 02 
(dois) dias úteis de antecedência da data de realização da prova, requerimento, acompanhado de 
Atestado Médico, solicitando atendimento especial, que será submetido à análise da Comissão. 

8.5.1. O documento referido no subitem anterior deverá conter, além da ass.natura do candidato: 
nome do candidato, número do protocolo do requenmento de inscrição ao concurso. nome do 
cargo ao qual concorre, número do documento de identidade, telefone para contato, endereço 
completo para correspondência e tipo de atendimento especial necessário. 

8.5.2. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e 
razoabilidade. 

8.5.3. Ao candidato que não cumprir as condições estabelecidas nos subitens 8.4 e 8. 5 não será 
concedido atendimento·especial para a realização da(s) prova(s). f1cando sob sua responsabilidade 
a opção de realizá-la (s) ou não. -' 

8.6 . O candidato que esteja momentaneamente impossibilitado de transcrever as respostas das 
questões da Prova Objetiva e/ou da Prova Discursiva, respectivamente, para o Cartão de 
Respostas e/ou para o Formulário de Respostas, terá auxílio de um fiscal para fazê-lo, não 
podendo a UNIFAP/DEPSEC ser responsabilizada, posteriormente, sob qualquer alegação, por 
parte do candidato, de eventuais erros de transcrição provocados pelo fiscal. 

8.7. Por medida de segurança e visando garantir a lisura e a idoneidade do concurso, os três 
últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no local de prova até que todos a tenham 
concluldo, quando então serão liberados e seus nomes registrados na Ata de Sala pela 
fiscalização. 

8.7.1. O candidato que não observar o disposto no subitem anterior, insistindo em sair do local de 
aplicação da prova. deverá assmar termo desistindo do concurso, lavrado pelo fiscal responsável 
pela aplicação da prova no local. Caso haja recusa do candidato em assinar o termo, este será 
firmado pelos fiscais de sala. 

9.1. A PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 (cem) 
questões, do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta , 
atribuindo-se 01 (um) ponto a cada uma, totahzando 100 (cem) pontos, e serão distribuldas 
conforme quadro abaixo. 

.-- ----
MATÉRIA QUESTÕES -. 

Línqua Portuquesa 15 
~storia e Geografia do Amapá - 05_ 
~!lhecimentos Gerais (Atualidades) -- 05 - ---
Conhecimentos de Informática 05 
Legislação Especial Estadual: Lei no 0883, de 
23/03/2005 (Lei Orgânica da Policia Civil do Estado do 
Amapá} e Lei n° 0066, de 03/05/1993 (Regime Juridico 05 
dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias 
e fundações públicas es!_ad1,1_~j§) . -
~ 6dministrativo . - 05 -
Direito Constitucional 10 . - .. 

30 Direito Penal -~reito Processuãt Penal 2Õ -- 100 TOTAL - -
9.1.1. A Prova Objetiva abrangerá conteúdos programáticos constantes no Anexo deste Edital. 

9.1.2. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tmta preta ou azul, as 
respostas das questões da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, que será o único 
documento válido para correção eletrõnica Não haverá substituição do Cartão de Respostas por 
erro do candidato. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas neste Edital, no 
Cartão de Respostas e no Caderno de Questões da Prova Objetiva. 

9.1 .2.1 . Será atribulda nota zero à questão da Prova Objetiva que, no Cartão de Respostas, não 
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apresentar marcação, ou cuja marcação não corresponder ao gabanto of1c1a1 ou contiver emenda, 
rasura ou mais de uma resposta assinalada. 

9.1 .3. Por motivo de segurança e visando garantir a lisura e a idoneidade do concurso. serão 
adotados os procedimentos a seguir especificados: 

9.1.3.1. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização; 

9.1.3.2. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, seu 
Caderno de Questões da Prova Objetiva e seu Cartão de Respostas. 

9.1 .3.2.1. Somente depois de decorridas duas horas e trinta minutos do inicio da prova, o 
candidato poderá retirar-se definitivamente da sala, devendo, obrigatoriamente, entregar seu 
Caderno de Questões da Prova Objetiva e seu Cartão de Respostas. O candidato que insistir em 
sair da sala de prova antes do tempo pré-estabelecido, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo fiscal responsável pela 

aplicação da prova no local. Caso haja recusa do candidato em assinar o termo, este será firmado 
pelos fiscais de sala. 

9.1.3.3. Além do Caderno de Questões da Prova Objetiva e seu Cartão de Respostas, é vedada a 
utilização pelo candidato de qualquer outra folha para rascunho ou outra finalidade. 

9.1.3.4. Não será permitido, sob hipótese alguma, durante a aplicação de prova. o retorno do 
candidato ao estabelecimento após ter-se ausentado definitivamente do mesmo, ainda que por 
questões de saúde 

9.1.4. A divulgação do GABARITO PROVISÓRIO da Prova Objetiva será feita até 24 (vinte e 
quatro) horas após sua aplicação, no site da UNIFAP (www.unffap.br/depsec). 

9.1 .5. O candidato poderá anotar o gabarito da prova objetiva, mediante solicitação ao fiscal de 
sala. após a conclusão de sua prova, depois de decorridas duas horas e trinta minutos do inicio da 
prova. 

9.1.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s), na Prova Objetiva, 
será(ão) atribufdo(s) a todos os candidatos presentes na referida Prova. 

,.. 
9.2. A PROVA DISCURSIVA, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 05 (cinco) 
questões, valendo 20 (vinte) pontos cada uma, totalizando 100 (cem pontos) e abordará 
conhecimentos específicos das matérias de Direito Penal e Direito Processual Penal, podendo ser 
exigida a elaboração de peça prática, e serão distribufdas conforme quadro abaixo. 

~-- MAIORIA QUESTÕ.".S . ~TCl_TAlDE PONTO§_ 
~!r:.el!.o ~enal ____ <N.__ 60 _ 
Direito Processual Penal 02 -· --:-:4:=c.O:-----i 
~------------~T_O~T~A~L~G~E=~AL DL .~10~0~--~ 

9.2.1. As questões da Prova Discursiva serão formuladas com base nos conteúdos programáticos 
constantes do Anexo deste Edital. 

9.2.2. A Prova Discursiva será corrigida por Banca Especializada designada pela 
UNIFAP/DEPSEC. 

9.2.2.1. Para efeito de correção das questões da Prova Discursiva, serão levados em consideração 
os conhecimentos jurldicos do candidato, a coerência, a coesão, a clareza e a objetividade das 
respostas dadas a cada questão, bem como a correta utilização da norma padrão da Llngua 
Portuguesa. 

9.2.3. A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, de forma legível, sendo obrigatórios o uso de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta e a transcrição da resposta definitiva de cada questão 
para o espaço indicado no Formulário de Respostas. 

9.2.3.1. Será atribufda nota zero à questão respondida a lápis. 

9 2 4 O Formulário de Respostas da Prova Discursiva não poderá ser assinado, rubricado. nem 
conter qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. 

. . . 
9.2.4.1. Somente os textos definitivos no Formulário de Respostas serão considerados válidos para 
correção da Prova Discursiva. O espaço para rascunho é de uso facultativo e não valerá para tal 
finalidade. 

9.2.4.2. A transcrição da resposta de cada questão para o respectivo espaço de texto definitivo no 
Formulário de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções contidas neste Edital e/ou no Caderno de Questões da Prova 
Discursiva. No ato da correção, será atribuída nota zero à questão da prova discursiva que. no 
Formulário de Respostas, não corresponder à questão indicada no Caderno de Questões. 

9.2.4.3. Não haverá, em hipótese alguma, substituição do Formulário de Respostas por erro do 
candidato. 

9.2.5. Durante a Prova Discursiva, será facultada a consulta a textos de lei sem comentários e 
sem notas explicativas. Não será admitida consulta a fotocópias de textos ou textos impressos da 
Internet. 

9.2.5.1. Não serão admitidos textos anotados, as Exposições de Motivos e as Súmulas de 
Jurisprudência dos Tribunais, bem como os que tiverem simples referência a outros textos legais, 
cabendo a UNIFAP/DEPSEC vedar a utilização dos que entender em desacordo com esta norma, 
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pela forma que julgar mais conveniente. 

9.2.6. Por motivo de segurança e visando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso, serão 
adotados para a Prova Discursiva os mesmos procedimentos aplicáveis à Prova Objetiva 
enumerados nos subitens 9.1.3.1 a 9.1.3.4 deste Edital. 

1 0.1. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

1 0.1.1 . Chegar ao local de prova após o fechamento dos portões; 

1 0.1.2. Não comparecer a qualquer uma das fases e/ou etapas previstas neste Edital; 

1 0.1.3. Durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou 
pessoa não autorizada; 

1 0.1.4. For surpreendido. no interior de estabelecimento de aplicação de prova. ou durante a sua 
realização, portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos 
(bip, telefone celular, relógio do tipo "calculadora". walkman, agenda eletrônica. pagers, notebook, 
palmtop, receptor, gravador e outros); 

10.1.5. Utilizar-se de livros, códigos ou qualquer outro tipo de impressos para fazer consulta 
durante o perlodo de realização de prova, quer seja na sala de prova ou nas dependências do local 
de prova, ressalvado o disposto no subitem 9.2.5 em relação à Prova Discursiva; 

10.1.6. Fazer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

10.1.7. Ausentar-se do ambiente de prova sem acompanhamento de um fiscal ou antes de 

decorridas duas horas e trinta minutos do inicio das provas objetiva e discursiva; 

1 0.1.8. Desrespeitar membro da equipe de fiscalização, bem como proceder de forma a perturbar a 
ordem e a tranqüilidade necessárias à realização das provas; 

1 O. 1. 9. Não realizar qualquer uma das provas, assim como se ausentar da sala de prova sem 
justificativa ou sem autol'ização, após ter assinado o Controle de Freqüência, portando ou não o 
Cartão de Respostas da Prova Objetiva ou 9-Formulário de Respostas da Prova Discursiva; 

10.1.10. Não devolver o Cartão de Respostas da Prova Objetiva ou o Formuláno de Respostas da 
Prova Discursiva, além do Caderno de Questões completo; 

1 0.1.11. Não permitir a coleta de impressão digital em caso de identificação especial; 

1 0.1.12. Quando, mesmo após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafotécnico, ter o candidato se utilizado de meios ilícitos; 

1 0.1 .13. Transcrever as respostas de forma ilegível para o Formulário de Respostas da Prova 
Discursiva, ou fazê-lo fora dos espaços indicados; 

10.1.14. Assinar, rubricar ou se identificar de qualquer forma no Formulário de Respostas da Prova 
Discursiva. 

1 0.1.15. Não for considerado habilitado nas Provas Objetiva e Discursiva. aprovado na Prova Oral, 
apto no Exame de Higidez, indicado ou ausente no exame psicológico, não recomendado no 
Exame de Investigação Social, não aprovado no Curso de Formação e que não atender aos 
requisitos descritos no item 3.5 deste edital. 

11 .1, Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos. 

11.1.1. O candidato que não for habilitado na Prova Objetiva será eliminado do concurso. 

11 .2. Será considerado habilitado na Prova Discursiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos. 

11 .2.1. O candidato que não for habilitado na Prova Discursiva será eliminado do Concurso. 

11.3. O total de pontos de cada candidato classificado será igual à somatória obtida das Provas 
Objetiva e Discursiva. 

11 .4. Serão classificados e convocados para prestar a Prova Oral os candidatos habilitados nas 
Provas Objetiva e Discursiva. ordenados em forma decrescente da somatória de pontos obtida, até 
o limite de 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas neste Concurso. 

~· 11.4.1. Os candidatos não selecionados pelos critérios estabelecidos no subitem 11.4 estarão 
eliminados do Concurso. 

12 
11 .5. Em hipótese alguma haverá revisão de prova requerida administrativamente. 

11.6. Em caso de igualdade do total de pontos terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

11 .6.1 . Com maior idade; 

11.6.2. Com maior número de pontos na Prova Discursiva; 
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11 .6.3. Com ma1or número de pontos na Prova UOJetlva; 

11.6.4. Com maior número de pontos na Prova Oral. 

12.1. A PROVA ORAL, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100 (cem) pontos e avaliará 
o conhecimento do candidato nas matérias de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito 
Constitucional, abrangendo os conteúdos programáticos especificados no Anexo deste Edital. 

12.2. Os candidatos serão convocados para prestar a Prova Oral pela ordem de classificação de 
que trata o item 11.4 deste Edital 

12.3. A Prova Oral será aplicada por Banca Examinadora designada pelo Presidente da Comissão 
do Concurso, compÇ>sta de 03 (três) membros, serdo. 02 (dois) pertencentes ao quadro de 
professores da UNIFAP; e 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil- Secção do 
Amapá 

12.3.1 . A prova oral será constituída de questões obJetivas a critério dos exammadores. O 
candidato será avaliado por cada examinador sobre o programa de sua matéria, durante 15 
m1nutos, no máximo. Não será permitida qualquer espécie de consulta 

12 4. A pontuação de cada candidato na Prova Oral corresponderá á média aritmética dos pontos 
a ele atribufdos por cada um dos exam1nadores nas suas respectivas matérias. 

12.4.1. No cálculo da média referida no subitem anterior, considerar-se-á o resultado até duas 
casas dec1ma1s, desprezando-se as demais. sem arredondamento ou aproximação. 

12.5. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cmqüenta por 
cento) dos pontos na Prova Oral 

12.6. Demais Informações, regulamentações e critérios de avaliação a respeito da Prova Oral 
serão definidas no Edital de Convocação. 

/ 
13.1 Os candidatos aprovados nas duas pnmeiras fases da primeira etapa, ordenados na forma 
decrescente da soma da pontuação obtida nas Provas Objet1va, Discursiva e Oral. até o hm1te 
máximo de 31 (trinta e uma) vagas ofertadas para este concurso, serão convocados, 
sucessivamente, para os exames de higidez e aptidão fis1ca, exame psicológico e a mvestigação 

social, todos de caráter eliminatório 

13.1 1. Em caso de eliminação do candidato em quaisquer dos exames ou na investigação social 
referidos no subitem antenor, serão convocados os classificados remanescentes até o limite 
necessário para o preenchimento das vagas do Concurso. 

13.2. A convocação a que se refere o subitem anterior será realizada em data a ser anunciada em 
Edital especifico. após a divulgação da lista de aprovados nas duas primeiras fases da primeira 
etapa 

14.1. O Exame de Higidez (Exame de Saúde), de caráter unicamente eliminatório. será constituldo 
de avaliação méd1ca e clinica após as quais os cand•datos serão considerados aptos ou inaptos. 

14.2. O Exame de Higidez será realizado pela Junta Médica do Estado, que Irá aferir se o 
candidato goza de boa saúde flsica e psíquica, para suportar os exercícios a que será submetido 
durante o Curso de Formação Policial Profissional e para desempenhar as tarefas típicas do Cargo 
de Delegado de Policia. 

14.3. No Exame de Higidez serão avaliados os seguintes requisitos: 

14.3.1. Sistema Cardiovascular; 

14.3.2. Visão; 

14.3. 3. Audição e Fala; 

14.3.4. Avaliação Neurológica; 

14.3.5. Avaliação Psiquiátrica; 

14.3.6. Avaliação Ortopédica; 

14.3.7. Avaliação Dermatológica. 

14.4. Para ser submetido ao Exame de Higidez o candidato deverá providenciar, às suas 
expensas, e apresentar à junta médica os seguintes exames: 

14.4.1. Eletrocardiograma, com laudo; · 

14.4 .2. Eletroencefalograma, com laudo; 

14.4.3. Exame oftalmológico com laudo completo (inclusive com avaliação sensocromática); 

14.4.4. Abreugrafia ou RX de tórax; 
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,_ 

14.4.5. Exame de urina- tipo I; 

14.4.6. Exame de sangue: hemograma -glicemia- VDRL, HIV; 

14.4.7. Exame de sangue: PSA (para candidatos do sexo masculino); 

14.4.8. ABO + RH; 

14.4.9. Beta HCG e PCCU (para candidatos do sexo feminino); 

14.4.10. Exame auditivo, com laudo; 

14.4.11. Exame toxicológico (cannabis sativa - maconha e metabólicos do Delta 9 THC, cocaína, 
anfetamínicos, metabólicos e derivados - merla, solventes - hidrocarbonetos, opiáceos e 
psicofármacos, e qualquer outra substância que cause dependência química), com laudo; 

14.4.12. Atestado médico que comprove a condição física do candidato para se submeter ao Teste 
de Aptidão Física. 

14.5. Em todos os laudos e resultados dos exames, além do nome do candidato, deverá constar, 
obrigatoriamente. o número do seu documento de identidade. sem o qual o exame não será 
considerado autêntico. 

14.6. Para submeter-se ao Exame de Higidez o candidato deverá comparecer no dia, horário e 
local designados, munido dos exames e atestados exigidos nos subitens 14.4.1 a 14.4.1 2 e de 
documento oficial de identidade. A não observância do disposto neste subitem acarretará a 
eliminação automática do candidato. 

14.7. Fica a critério da junta médica a solicitação de exames complementares. que em caso de não 
apresentação acarretará a eliminação do candidato. 

14.8. Demais informações e regulamentações a respeito do Exame de Higidez serão definidas no 
edital de convocação para esta fase. 

14.9. A junta médica, após o exame clinico e a análise dos testes e dos exames laboratoriais 
exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 

14 10 Os candidatos considerados i,D6ptos no Exame de Higidez serão automaticamente 
eliminados do concurso. 

15.1. Serão convocados para o Exame de Aptidão Física os candidatos considerados aptos no 
Exame de Higidez. 

15.2. O Exame de Aplidão Física, de caráter eliminatório, tem por objetivo avaliar a capacidade 
mínima necessária dos candidatos para suportar, física e organicamente , as exigências do Curso 
de Formação Policial Profissional e o desempenho eficiente das funções policiais em razão da 
natureza do cargo. 

15.3. O Exame de Aptidão Física será aplicado por Banca Examina~ora designada pela Comissão 
Central do Concurso que decidirá, inclusive, sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a fase 
dos testes físicos. 

15 
15.4. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras. contusões, 
gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que impossibilite o candidato de submeter-se 
aos testes ou diminua sua capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, 
portanto, nenhum tratamento diferenciado será concedido. 

15.5. Os trajes e calçados para a realização do Exame de Capacidade Flsica serão de livre 
escolha dos candidatos. 

15.6. O Exame de Aptidão Física constará de 05 (cinco) testes práticos para o sexo masculino e 
04(quatro) para o sexo feminino. Em cada um deles o candidato será considerado apto ou inapto. 
O referido teste será realizado na ordem especificada a seguir: 

15.6.1. Teste de equilíbrio: 

15.6.2. Teste de abdominais; 

15.6.3. Teste em barra fixa- somente para o sexo masculino; 

15.6.4. Teste de impulsão horizontal; 

15.6.5. Teste de resistência aeróbica: corrida de 12 (doze) minutos. 

15.7. Será considerado apto no Exame de Aptidão Física somente o candidato considerado apto 
nos 05 (cinco) testes trsicos para o sexo masculino e 04 (quatro) para o sexo feminino, de~critos no 
subitem anterior. O(a) candidato(a) considerado inapto em um dos testes físicos relacionados no 
subitem anterior estará eliminado do Concurso, não podendo, inclusive, permanecer no local de 
realização dos testes subseqüentes. 

15.8. Nos dias de realização dos testes práticos, o candidato deverá comparecer no dia, horário e 
local designados, munido de documento oficial de identidade e devidamente trajado para os 
referidos testes. 

15.9. A preparação e a execução do Teste de equilíbrio para os candidatos de ambos os sexos 
consistirão de: 
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15.9.1. Posição Inicial: O candidato ficará no solo, em pé, descalço, pés paralelos antes da trave 
de equilíbrio. 

15.9.2. Execução: o candidato deverá caminhar, apoiando calcanhar e ponta de pé, sobre uma 
trave de equilibrio com as dimensões de 04 (quatro) metros de comprimento, 30 (trinta) 
centímetros de altura e 10 (dez) centímetros de largura, até a sua metade, quando atingir esse 
ponto deverá executar um giro de 90 (noventa) graus e caminhar lateralmente, até o final do 
percurso, no tempo máximo de 05 (cinco) minutos. 

15.9.3. Não será permitido ao candidato. quando da realização do Teste de equilibrio, tocar com 
o(s) pé(s) ou com a(s) mão(s) no solo ou na trave após o início da prova, bem como receber 
qualquer tipo de ajuda flsica ou qualquer outro artifício para seu auxilio no teste. 
15.9.4. O desempenho mínimo exigido dos candidatos está especificado no quadro abaixo: 

----;;--s_e_x_
0 
___ ~ - DISTÃNCIA MINIMA ~XIGIDA ~ 

Masculino 4,00 (quatro) metro~. 
Femi~ino'---_____ ..._ __ 3,50 (três vlrgula cingOenta) metros _ 

15.9.5. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho 
mlnimo na primeira. 

15.9.6. O candidato que, após duas tentativas, não atingir o desempenho mínimo estabelecido no 
subítem 15.9.4, será considerado inapto e estará eliminado do Concurso. 

15.10. A preparação e a execução do Teste de abdominais para os candidatos de ambos os 
sexos consistirão de: 

15.10.1. Posição Inicial: O candidato deitará em posição decúbito dorsal sobre uma superffcie 
plana com os dedos das mãos entrelaçados na nuca, os joelhos flexionados formando um ângulo 
inferior a 90 graus, a planta dos pés em contato com o solo e afastados até a largura dos ombros. 
O avaliador deverá manter os pés do candidato em contato com o solo e presos para não 
escorregar. 

15.1 0.2. Execução: O candidato elevará as costas do solo, flexionando o tronco e o quadril até os 
cotovelos tocarem nos joelhos, voltando à posição inicial, repetindo o movimento tão depressa e 
tantas vezes quantas forem possíveis,A'lo tempo máximo de 60 (sessenta) segundos, até atingir o 
desempenho mínimo exigido no quadro abaixo: 

SEXO 
---11f---N_Ú_M_E_R_O MiNIMO DE REPETIÇÕES 1 

Masculino _ -----i·l----- _ 20 (VInte) 
~r:!l!nino'--------'--- _ 15 (q.!Jinze) . 

15.10.3. Não será permitido ao candidato, quando da realização do Teste de abdominais, receber 
qualquer tipo de ajuda flsica ou qualquer outro artiflcio para seu auxilio. 

15.1 0.4. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho 
mínimo na primeira. 

15.10.5. O candidato que, após duas tentativas, não atingir o desempenho minimo exigido no 
subitem 15.1 0.2, será considerado inapto e estará eliminado do Concurso. 

15.11. A preparação e a execução do Teste de barra fixa para os candidatos consistirão de: 

15.11.1 . Para os candidatos do sexo masculino: 

15.11 .1.1. Posição Inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra com pegada em pronação 
(dorso das mãos voltado para o candidato), mantendo braços estend1dos e, quando autorizado, 
deverá iniciar a execução. 

15.11.1 .2. Execução: o candidato deverá iniciar o movimento com a flexão dos cotovelos até que o 
queixo ultrapasse a parte superior da barra, estendendo novamente os cotovelos e voltando à 

17 
posição inicial, sendo assim considerado um movimento completo (uma flexão dos cotovelos). O 
movimento só se completa com a total extensão dos cotovelos. A não extensão total dos cotovelos 
e inicio de nova execução caracteriza movimento incorreto e não é computado no desempenho do 
candidato. O teste é dinâmico, não sendo, portanto, permitido abandonar-se o implemento entre as 
repetições a título de repouso. 

15.11.1.3. Não será permitido ao candidato quando da realização do Teste em barra fixa: tocar 
com o(s) pé(s) no solo após inicio das execuções (é permitida a flexão de pema(s) para evitar o 
toque ao solo); receber qualquer tipo de ajuda física; utilizar qualquer artiffcio para proteção das 
mãos (exceto para cobrir ferimentos); e apoiar o queixo na barra. 

15.11 .2. O desempenho minimo exigido no Teste de barra fixa será de 04 (quatro) repetições do 
movimento completo. 

15.11 .3. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho 
mínimo na primeira. 

15.11.4. O candidato que, após duas tentativas, não atingir o desempenho mínimo exigido no 
subitem 15.11 .2 será considerado inapto e estará eliminado do Concurso. 

15.12. A preparação e a execução do Teste de Impulsão horizontal para os candidatos de ambos 
os sexos consistirá de: 
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15.12.1. Posição inicial: ó candidato ficará em pé. parado, com os pés apoiados no solo, 
paralelos entre si e atrás da linha de partida marcada no solo, sem tocá-la. 

15.12.2. Execução: Ao sinal do avaliador, o candidato deverá saltar no sentido horizontal à frente, 
com os dois pés, tentando alcançar o ponto mais distante possível. Serão permitidas a flexão do 
joelho e a movimentação livre dos braços. 

15.12.3. O salto iniciado que toque a linha de partida (queimar) será contado como tentativa. 

15.12.4. Não será permitido ao candidato, quando da realização do Teste de impulsão horizontal , 
receber qualquer tipo de ajuda física nem utilizar qualquer equipamento (aparelho ou material de 
auxilio à impulsão) ou qualquer outro artiflcio para seu auxil io no teste. 

15.12.5. A distância saltada será medida da linha de partida até a marca atingida pela parte 
anterior do pé ou por outra parte do corpo que mais se aproximar da linha de partida. 

15.12.6. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho 
mlnimo na primeira. O intervalo entre a primeira e a segunda tentativa será de 01 (um) minuto. 

15.12.7. O desempenho minimo exigido dos candidatos está especificado no quadro abaixo: 

.--------- - - -

SEXO DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA 

Masculino 1,50 metros 
r.___--------~F~e~m~in7in~o~--------~-----------1~3~0~m~e~t~r~os~-----------
- . - ~~-------L----------~~~~--------~ 

15.12.8. O candidato que, após duas tentativas. não atingir o desempenho mlnimo estabelecida no 

subitem 15.12. 7 será considerado inapto e estará eliminado do Concurso. 

15.13. A preparação e a execução do Teste de resistência aeróbica: corrida de 12 (doze) 
minutos para os candidatos de ambos os sexos consistirá de: 

15.13.1. Posição inicial: O candidato ficará em pé, parado e atrás da linha de partida marcada no 
solo, sem tocá-la. 

15.13.2. Execução: Ao sinal, o candidato deverá percorrer a distância mínima exigida, no tempo 
máximo de 12 (doze) minutos. / 

15.13.3. O candidato, durante os 12 (doze) minutos, poderá deslocar-se em qualquer ritmo, 
correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. 

15.13.4. O início e o término do teste serão determinados pelo seu coordenador por meio de sinal 
sonoro. 

15.13.5. Não será permitido ao candidato quando da realização do Teste de resistência aeróbica: 
depois de iniciado o 'teste abandonar a pista sem a autorização do avaliador; deslocar-se no 
sentido progressivo ou regressivo após findos os 12 (doze} minutos. sem a autorização do 
avaliador; dar ou receber qualquer tipo de ajuda fisica (como puxar, empurrar, carregar, segurar na 
mão, etc.); e praticar qualquer ato de deslealdade com candidato concorrente. 

15.13.6. O desempenho mlnimo exigido dos candidatos, no tempo máximo de 12 (doze) minutos, 
éstá especificado no quadro abaixo: 

-- - -
FAIXA ETÁRIA/DISTÂNCIA MINIMA EM METROS 

-
SEXO Até 25 De 26 a De 31 a De 36 a De 41 a 45 46 anos 

anos 30 anos 35 anos 40 anos anos ou mais 
- --

MASCULINO 2300 m 2200 m 2100 m 2000 m 1900 m 1800 m 
- - --

FEMININO 1700 m 1600 m 1500 m 1400 m 1300 m 1200 m 
- -

15.13.7. O candidato que não atingir o desempenho mínimo estabelecido no subitem 15.13..6 não 
terá direito a uma segunda tentativa, sendo considerado inapto e, portanto, eliminado do Concurso. 

15.14. Imediatamente após a realização dos testes práticos. os candidatos considerados aptos. 
poderão ser submetidos a exame toxicológico, que será procedido por equipe médica designada 
pela Delegacia Geral de Políçia Civil. 

15.14.1. A coleta de urina dos candidatos será efetuada no local dos testes práticos sob 
responsabilidade da equipe médica. 

1~-14.2. O candidato que obtiver resultado positivo no exame toxicológico referido no subitem 
15.14 será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

15.15. Demais informações e regulamentações a respeito do Teste de Aptidão Flsica serão 
definidas no editai de convocação para essa fase. 

16.1. O Exame Psicológico. de caráter eliminatório, tem por objetivo analisar as condições 
psicológicas do candidato, suas caracterlsticas e aptidões para frequentar o Curso de Formação 
Policial Profissional na Academia lnteQrada de Formação e Aperfeiçoamento (AlFA), de acordo 
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com o perfil exigido para o cargo de Delegado de Policia. 

16.2. O Exame Psicológico possuirá 02 (dois) estágios distintos, porém integrados. A composição 
da avaliação será constituida de testes que devem ser de conhecimento do Conselho Federal de 
Psicologia, e serão aplicados somente por Psicólogos, com registro nos r.espectivos Conselhos 
Regionais, designado pela Comissão do Concurso, através dos seguintes instrumentos: 

16.2.1 Entrevista Individual, que compreenderá: 

16.2. 1.1 . Testes de Personalidade; 

16.2.1.2. Testes de lntehgênc1a; 

16.2.1.3. Testes de Habilidades Específicas 

16.2.2. Dinâmica de Grupo. 

16.3. O Candidato deverá preencher as caracteristicas inerentes ao cargo de Delegado de Policia, 
especificadas no quadro a seguir 

PERFIL PROFJSSIOGRÁFICO DO DELEGADO DE POLICIA 

CARACTERISTICA PARAMETRO DESCR!_ÇAC!_ _ 
Habilidade de reconhecer as próprias emoções 

Controle Emocional Elevado diante de um estimulo, controlando-as de forma 

f- ' que não in~rfiram_~m seu comportamento. 
Preocupação antecipada com aceleração das 
funções 

. que pode afetar ~ua Ansiedade Diminuída organ1cas, 
capacidade de reação diante de situações de 
estresse. - -- Incapacidade de controlar as emoções e 

Impulsividade Diminuída tendência a reagir de forma brusca e intensa, 
diante de um estimulo interno ou externo. 
Habilidade sinestésica para movimentar o corpo 

Domínio psicomotor Adequado com equillbrio. atendendo às solicitações 
I psiquicas e/ou emocionais. 

,.. Atitude de autodomínio, presença de espírito e 
Autoconfiança Adequada conf1ança nos próprios recursos, estabelecendo 

contatos de_ forma _ resoluta e decidida 
r- acreditando em si mesmo. 
1---- -- --

Habilidade de manter suas atividades em bom 
Resistência à Elevada 

nível, quando privado da satisfação de uma 
Frustração necessidade pessoal, em uma dada situação 

- profissi~r:'al ou pessoal. 
Grau de inteligência global dentro da faixa média, 

Inteligência Adequada aliado à capacidade de Incorporar novos 
conhecimentos e reestruturar conceitos já 
estabelecidos. 
Capacidade para memorizar sons e imagens 

Memóna Elevada principalmente fisionomias, tornando-as 

---- dJspol"!íveis p~ra a lembrança imed1ata. 
Energia que dispõe o individuo a enfrentar 

Agressividade 
Levemente situações adversas, direcionando-a de forma que 

Elevada seja benéfica para si e para a sociedade 

-- - 41ostra!ldo-se uma pessoa combativa. 

Adaptabilidade Elevada 
Capacidade de o individuo adaptar seu 
comportamento às mais diversas situações. >- -·-
Capacidade de o individuo agir com desenvoltura 

Flexibilidade Elevada nas mais diversas situações e/ou idé1as. - -----
Desenvolvimento físico e psicolôg1co de acordo Maturidade Adequada com a idade cronológica. 

Responsabilidade Elevada 
Capacidade do individuo em tomar decisões, 
assumindo suas conseqüências. 

Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 

Iniciativa Elevada 
Capacidade em empreender e propor novas 
atitudes e/ou idéias. - """~--- -- -------·-

de forma 
Fluência Verbal Elevada Capacidade em comunicar-se 

compreensível e agradável. ---- --
Capacidade em conviver em grupos de forma a Sociabilidade Elevada proporcionar a possibilidade de trocas afetivas. 

Capacidade de Elevada Capacidade de gerenciar grupos em todos os 
Liderança seu~ aspect~s. --

Medo irracional ou patológico de situações 

Fobias Ausentes 
específicas como: animais, altura, água, sangue, 
fogo, etc., que levem o individuo a desenvolver 

---- - ---- -- _evitaçâo ou crises de pânico. 

Honestidade Elevada Respeito aos limites alheios com probidade e 
decoro. - - -

16.4. O Exame Psicológico do candidato deverá indicar conclusivamente um dos seguintes 
resultados: 

16.4.1. INDICADO: significa que o candidato apresentou perfil psicológico compatlvel com o 
exigido; 

16.4 .2. CONTRA-INDICADO: significa que o candidato não apresentou perfil psicológico 
compatível com o exigido, sendo, portanto. automaticamente, eliminado do concurso; 
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16.4.3. AUSENTE: significa que o candidato não compareceu ao Exame Psicológico, sendo, 
portanto, automaticamente. eliminado do concurso. 

16.4.4. Os candidatos contra-indicados no Exame Psicológico obterão tais resultados através da 
entrevista devolutiva com o psicólogo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
divulgação do resultado pela comissão do concurso. 

17 .1. Somente serão selecionados para a Investigação Social os candidatos considerados 
INDICADOS no Exame Psicológico. 

17.2 A Investigação Social terá caráter eliminatório e os candidatos serão considerados 
recomendados ou não-recomendados. 

17.3. A Investigação Social será realizada pela Delegacia Geral de Policia Civil, a partir das 
informações constantes de formulário específico, a ser preenchido e assinado pelo candidato, que 
estará disponlvel na internet, no endereço eletrônico (www.sead.ap gov.br). 

17.4. No dia da realização do Exame de Higidez, no momento da sua identificação, o candidato 
deverá entregar, em envelope opaco, lacrado e identificado, o formulário referido no subitem 17.3, 
juntamente com os seguintes documentos: 

17.4.1. Cópia autenticada do documento de identidade; 

17.4.2. Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Fisica- CPF; 

17.4.3. Cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 
candidato do sexo masculino; 

17.4.4. Cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou 
certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; 

17.4.5. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS ou declaração do 
órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que 
nunca exerceu atividade la?oral; 

17.4.6. Cópia autenticada do diploma, deVidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nlvel superior de Bacharel em Direito ou em Ciências Jurídicas, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 

17.4.7. Cópia do comprovante de residência atual (água, luz, telefone, etc.); 

17.4.8. Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cump'rindo, no exerclcio profissional ou 
de qualquer função pút:lica, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por 
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal. estadual e/ou municipal; 

17.4.9. Certidão negativa de antecedentes criminais obtida junto ao poder judiciário estadual; 

17.4.10. Fotocópia autenticada da última declaração de bens ou declaração efetuada nos moldes 

previstos na Lei Estadual n° 0883, de 23 de março de 2005; 

17.5. O candidato que não entregar, no momento da identificação do Exame de Higidez, a 
documentação especificada nos subitens 17.4.1 a 17.4.10 ou prestar declaração falsa, será 
considerado não-recomendado na Investigação Social e estará, automaticamente, eliminado do 
concurso. 

18. 1. Serão considerados aprovados na Primeira Etapa os candidatos ordenados na forma 
decrescente da soma da pontuação obtida nas Provas Objetiva, Discursiva e Oral, até o limite 
máximo de 31 (trinta e uma) vagas ofertadas para este concurso, e sejam considerados APTOS 
nos Exames de Higidez e Aptidão Física, INDICADOS no Exame Psicológico e RE~OMENDADOS 
na Investigação Social. 

18.2. Aplicam-se para fins de desempate na Primeira Etapa do Concurso os mesmos critérios 
estabelecidos no subitem 11.6. 

18.3. Os candidatos aprovados na Primeira Etapa serão convocados para a matricula no Curso de 
Formação Policial Profissional (Segunda Etapa). 

19.1. O Curso de Formação Policial Profissional (Segunda Etapa}, de caráter eliminatório e 
classificatório, será ministrado pela Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento- AlFA, 
em regime de semi-internato, exigindo-se do candidato tempo integral com freqüência obrigatória. 

19.2. Enquanto estiver freqüentando o Curso de Formação Policial Profissional o candidato fará 
jus, a titulo de bolsa mensal, de um valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do subsídio 
fixado no subitem 3.4 deste Edital, devidos desde a sua matricula. 

19.2.1. Sendo candidato servidor do Estado ficara afastado do respectivo cargo, enquanto 
freqüentar o Curso de Formação Policial Profissional, sendo-lhe facultado optar pelo recebimento 
da bolsa mensal ou pela remuneração do seu cargo, emprego ou função. 

19.3. Serão considerados aprovados na Segunda Etapa os candidatos que no Curso de Formaçao 
Policial Profissional obtiverem freqüência acadêmica igual ou superior a 90% (noventa por cento) 
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da carga horária de cada disciplina exigida pela AlFA, bem como média final igual ou superior a 06 
(seis) pontos em cada disciplina. 

19.4. Serão eliminados os candidatos que não obtiverem a freqüência e o rendimento mfnimos 
estabelecidos no subitem 19.3 e/ou que incorram em ato de indisciplina na AlFA durante o curso, 
após apuração mediante procedimento lnstítucional de responsabilidade da Comissão do 
Concurso, tendo como base legislativa a Lei Orgânica da Pollcta Civil do Estado do Amapá. 

20.1 . Os candidatos aprovados na Primeira e Segunda Etapa do Concurso serão ordenados em 
forma decrescente da soma da pontuação obtida em ambas, para fins de apuração do resultado 

final do certame. 

20.2. Na apuração do resultado final, aplicam-se os critérios de desempate estabelecidos no 
subitem 11.6 deste Edital. 

21 .1. O resultado final do Concurso Público será homologado por ato do Governador do Estado do 
Amapá e publicado no Diário Oficial do Estado. 

21.2. é de responsabilidade do candidato a obtenção de todas as informações referentes ao 
resultado final do concurso. 

21 .3. A nomeação dar-se-á por meio de decreto governamental publicado nc1 Diário Oficial do 
Estado do Amapá, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação do resultado final do 
concurso. 

21.4. A aprovação final no Concurso Público gera para o candidato apenas expectativa de direito á 
nomeação. O Governo do Estado reserva-se o direito de proceder ás nomeações, em número que 
atenda ao interesse e ás necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

21.5. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas 
de candidatos no conc_urso, valendo para tal a divulgação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

22.1 . O candidato poderá recorrer administrativamente, sem efeito suspensivo, com relação à 
opção considerada como certa no gabarito provisório da prova objetiva .. 

22.2. O prazo para a interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contadas da divulgação 
do gabarito provisório da prova objetiva. 

22.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 22.1 , 
sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

22.4. Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do 
prazo, com indicação do nome do concurso, número do Edital, nome do candidato, endereço para 
correspondência, número de inscrição, data e assinatura, conforme modelo abaixo: 

r- ----------------~G~O~v=e=R~N~O~D~O~E~S~T~A~D~O~D~O~A7.M~A~P~A------------------. 

CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

Número do Edital: 
Nome do Candidato: 
Endereço para Correspondência: 
Número de inscrição: 
Questionamento: 
Data: 

[Assinatura: 

22.4.1. Os recursos deverão expor fundamentadamente as razões de solicitação de impugnação e, 
no caso de se referirem à formulação e resposta de questões, serão feitos separadamente um para 
cada questão. 

22.5. Todos os recursos referentes ao gabarito provisório da prova objetiva serão dirigidos a 
Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos COPS/UNIFAP, mediante 
protocolo na Secretaria do Departamento de Processos Seletivos e Concursos da UNIFAP, no 
horário das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00 horas, em dias úteis. 

22.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, e-mail, telegrama ou outro meio 
que não seja o especificado neste Edital. 

22. 7. A Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos COPS/UNIFAP terá 
72 (setenta e duas) horas, após o recebimento do recurso, para responder ao candidato 
recorrente. 

23.1.Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade ou falta 
de documentos exigiveis, eliminar-se-á o candidato do concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição. 
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23.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para o exame correspondente, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso a ser previamente publicado. _ 

23.3. Ocorrendo a disponibilidade de novas vagas para fre~O tar o Curso de Formação, além das 
estipuladas neste Edital e atendendo o prazo de vigência do esmo, os candidatos convocados 
em rigorosa ordem de classificação deverão ser submetidos ao exames pe higidez, aptidão flsica, 
psicológico, documental e a investigação social. ~· 

23.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Co issão do Con~urso. 
~ )., 

~--.·--rc-:. / 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Secretário Espacial da Desenvolvimento da Defesa Social 
Prestdenle da Comtssão do Concurso 

,/ 

ANEXO DO EDITAL 

lÍNGUA PORTUGUESA 

~ fijiJ~'S)(~)rt> 

1. A prova de Língua Portuguesa visa a averiguar, sobretudo, as habilidades do candidato no que 
tange à leitura e interpretação de texto. 2. Dessa forma, procurar-se-á avaliar o domínio no 
entendimento de textos do cotidiano, sejam eles escritos em linguagem verbal e/ou não verbal, 
variante padrão e/ou não padrão, do tipo narrativo, descritivo ou dissertativo, tais como os 
veiculados em jornais, revistas, livros científicos e literários, entre outros. 3. O candidato deverá 
saber a forma como esses textos se apresentam no que tange à organização e hierarquia das 
idéias, às relações lógicas e formais entre elementos do texto, à coesão e coerência textual, ao 
significado das palavras e das sentenças, à compreensão dos usos e funções da linguagem. 4. 
Ressaltamos que o domlnio dos confíecimentos gramaticais, dentre eles colocação pronominal, 
concordância, regência, etc, será avaliado de acordo com a estrutura do texto apresentado e com 
as respostas a ele referentes, segundo os componentes semânticos, sintáticos, morfológicos e 
fonéticos. 

HISTÓRIA DO AMAPÁ ..:...:..:..::....:....=-:....:.:.:....:....:=-=-..:....::..:.:..:....:..:...:....;_ _____________________ --·----

1. As terras do Cabo Norte no período colonial; 2. O Amapá no contexto do Projeto Colonial 
Português; 3. Limites e demarcações da fronteira do Amapá; 4. A presença militar no Amapá: do 
período colonial até os dias de hoje; 5. Os grandes projetos na Amazônia e a exploração mineral 
no Amapá; 6. Organização do Território Federal e do Estado do Amapá; 7. Temas atuais- Terras 
lndfgenas e Remanescentes de Comunidades de Quilombos: 8. A questão ambiental no Amapà. 

GEOGRAFIA DO AMAPÁ 

1. Geografia do espaço amapaense: as novas formas de produção e circulação do espaço 
amapaense; 2. Os projetos econômicos e suas implicações sociais e ambientais no Amapá; 3. A 
territorialidade dos povos amazõnidas na organização sócio espacial no Amapá; 4. O espaço 
amapaense no cenário regional e nacional (formação histórica, dinâmica populacional e a 
organização da cidade); 5. A questão das minorias sexuais e étnicas (negros, índios, 
homossexualismo). 

CONHECIMENTOS GERAIS- ATUALIDADES 

1 -Acontecimentos. fatos, informações relacionados ao Estado do Amapá, ao Brasil e ao Mundo. 

CONHECIMENTOS DE INFÇ)RMÁTICA 

1. Conceito de Internet e Intranet. 2. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e 
planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros. 2. 1. Windows 98, Word 97, Word 
2,000, Excel 97 e Excel 2000. Windows XP. 3. Principais navegadores para Internet. 4. Correio 
eletrônico. 5. Procedimento para a realização de cópia de segurança. 6. Conceitos de organização 
de arquivos e métodos de acesso. 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL: CONHECIMENTOS DA LEI N° 0883, DE 23 DE MARÇO 
DE 2005 (LEI ORGÂNICA DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ) E DA LEI N° 0066, DE 
03 DE MAIO DE 1993 (REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO, 
D~~ Al!!~~QUI~~-~ ~~N~~-Ç~ES PÚBLICAS ESTADUAIS) . 

1. Conhecimentos da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, que dispõe sobre a Policia Civil do 
Estado do Amapá e conhecimentos da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993. que dispõe sobre os 
Servidores Públicos do Estado do Amapá. 
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DIREITO ADMNISTRATIVO -----------------
1. Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; 
natureza, fins e principies. 2 Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios 3. Organização 
Administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração; organização 
administrativa: administração d1reta e indireta. 4. Agentes públicos: espécies e classificação; 
poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único: 
provimento, vacância, remoção; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, 
criminal e administrativa (Lei 066/93 - Regime Jurídico do Servidor Público do Estado do Amapá). 
5. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder 
disciplinar; poder regulamentar; poder de policia; uso e abuso de poder. 6. Ato administrativo: 
conce1to; requis1tos; validade; ef1các1a; atributos; extinção; classificação, espécies e exteriorização; 
vinculação e discricionariedade. 7. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, controle, 
formalização, execução, inexecução, rescisão. 8 Licitação: princípios; obngatoriedade; dispensa; 
inexigibilidade; procedimentos; modalidades. 9 Serv1ços públicos: conceito, classificação, 
regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, 
autorização. 10. Controle da administração: administrativo; legislativo e judiciário 11. 
Responsabilidade civil do Estado: responsabilidade civil da Administração no Direito Brasileiro; 
reparação do dano; ação regress1va; responsabilidade por atos il!citos. 12. Sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilfcito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função da administração pública direta, indireta ou fundacional (Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992). 13. Processo administrativo: principies; fases; modalidades de processo administrativo 
disciplinar; meios sumários 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

1. Direito Constitucional· natureza; conceito e objeto; perspectiva sociológica; perspect1va política; 
perspectiva juridica; fontes formais; concepção positiva 2 Constituição. sentido soc1ológ1co, 
sentido polit1co; sentido JUridíco, conceito, objetos e elementos. 3. Classificações das 
Constituições: constituição matenal e constituição formal; constituição-garantia e conslltuição
dirigente; normas constitucionais 4 Poder constituinte: fundamentos do poder constitui~te : poder 
constituinte originário e derivado, reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; 
emendas à Constituição. 5. Direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e 
coletivos; tutela constitucional das liberdades; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos 
políticos; dos partidos políticos. 6 . Organização politico administrativa: regras de organização; 
repartição de competências e Intervenção. 7 Poder Legislativo: fundamento, atribuições e 
garantias de independência 7 .1. Proces90 Legislativo: conceito, objetos, atos, espécies normativas 
e os procedimentos. 8. Poder Executivo: forma e sisteMa de governo; chefia de Estado e chefia de 
governo; atribuições e responsabilidades do Presidente da República. 9 Poder Judiciário: 
disposições gera1s; Supremo Tribunal Federal, Supenor Tribunal de Justiça, tribuna1s regionais 
federa1s e JUizes federais, tribunais e juizes dos Estados; funções essenciais à justiça 10. Controle 
de constitucionalidade: conceito; sistemas de controle de constitucionalidade. s1stema brasileiro de 
controle de constitucionalidade; inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalldadEl por omissão: 
argüição de descumprimento de preceito fundamental. 11 . Defesa do Estado e das instituições 
democráticas: estado de defesa e estado de sitio; forças armadas; segurança pública; organização 
da segurança pública. 12. Ordem social· base e objetivos da ordem social; seguridade social; 
educação, cultura e desporto; c1ênc1a e tecnolog1a comunicação social; meio ambiente; famUia , 
criança, adolescente e 1doso 

DIREITO PE:.:..N:.:..A;.::::L _____________ __ _ 

1. Principies constitucionais do Direito Penal. 2. A lei penal no tempo. 3. A lei penal no espaço. 4. 
Interpretação da lei penal. 5. Infração penal: elementos, espéc1es. 6. Sujeito ativo e sujeito passivo 
da infração penal. 7. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade 8 Excludentes de ilicitude e 
de culpabilidade. 9. Erro de tipo; erro de proibição 1 O Imputabilidade penal 11 Concurso de 
pessoas. 12. Concurso de crimes 13 Extinção da puniblltdade 14 Crimes contra a pessoa. 15. 
Crimes contra o patrimônio. 16. Dos crimes contra a propnedade imaterial. 17. Dos crimes contra a 
organização do trabalho. 18. Crimes contra os costumes. 19. Dos crimes contra a familia. 20. 
Crimes contra a paz e fé pública. 21 . Crimes contra a administração pública. 22. O direito de 
representação e o processo de responsabilidade civil e penal, nos casos de abuso de autoridade 
(Lei n• 4.898, de 9 de dezembro de 1965). 23. Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 
entorpecentes (Lei n• 6.368, de 21 de outubro de 1976). 24. Crimes contra a ordem tributária (Lei 
n• 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 25. Crimes hediondos (Lei n• 8.072, de 25 de julho de 
1990). 26. Crimes resultantes de preconceitos de raça ou cor (Lei n• 7.716, de 5 de janeiro de 
1989). 27. Definição dos crimes de tortura (Lei n• 9.455, de 7 de abril de 1997). 28. Estatuto da 
Criança e do Adolescente: Dos crimes contra criança e adolescentes (Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990). 29. Estatuto do Idoso: Crimes (Lei n• 10.741 , de 1.• de outubro de 2003).30. Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990). 31 . Crimes contra o 
meio ambiente (Lei n• 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). 32. Crimes de "lavagem" ou ocultação 
de bens (Lei n• 9.613, de 3 de março de 1998). 33. Dos crimes de trânsito (Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997). 34. Registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas- SINARM: Dos crimes e das penas (Lei n° 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003). 35. Lei de Imprensa (Lei n• 5.250, de 9 de fevereiro de 1967). 36. Apresentação e uso de 
documento de identificação pessoal (Lei n• 5.553, de 6 de dezembro de 1968). 37. Crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional (Lei n• 7.492, de 16 de junho de 1986). 38. Código eleitoral (Lei n• 
4.737, de 15 de agosto de 1965). 39. Execução Penal (Lei n° 7.210, de 11 de agosto de 1984). 40. 
Convenção Americana sobre Direitos Humana:1 (Pacto de São José da Costa Rica - Decreto n• 
678, de 6 de novembro de 1992). 4 1. Contravenções penais (Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro 
de 1941). 

DIREiTO PROCESSUAL PENAL - - -------------------------- --·--.. ·-· ·-

1. Principias do Processo Penal. 2. Sistemas processuais. 3. Noiitia criminis e o Inquérito policial: 
conceito; natureza jurídica; características: instauração; atribuição; inquérito policial e o-controle 
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externo da atividade policial pelo Ministério Público; arquivamento e desarquivamento do inquérito 
policial; termo circunstanciado de ocorrência e Juizado Especial Criminal. 4. Ação Penal. natureza 
jurfdlca e classificação; pressupostos processuais e condições da ação; falta de justa causa para a 
ação penal. 5 Jurisdição e competência. 6. Da prisão cautelar: prisão em flagrante; prisão 
preventiva; prisão temporâria (Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989); prisão administrativa e 
prisão civil. 7. Das medidas contra cautelares: fiança e liberdade provisória. 8. Hábeas corpus e 
mandado de segurança em matéria penal. 9. Questões e processos incidentes: questões 
prejudiciais; exceções; incompatibilidade e impedimento; conflito de jurisdição: restituição de coisas 
apreendidas; medidas assecuratórias; incidente de falsidade; incidente de sanrdade mental. 10. 
Dos atos processuais: citação, intimação e notificação. 11 . Acusação e Defesa: defesa como 
injunção legal. 12. Da prova: consrderações gerais; exame de corpo de delito e perícias em geral; 
interrogatôrio e confissão; perguntas ao ofendrdo: testemunhas; reconhecimento de pessoas e 
coisas; acareação; documentos; Indicias; busca e apreensão. 13. Processo e procedimentos: 
fonnas oe procedimento. 14. Sentença: conceito; requisitos formais; principio da correlação; coisa 
julgada. 15. Teoria geral das nulidades: princípios básicos das nulidades; nulidades em espécies; 
momento oportuno para argüição. 16. Lei n• 6.368, de 21 de outubro de 1976: dispõe sobre as 
medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevrdo de substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência fisica ou química; 17 Lei n• 8.653, de 10 de maio de 1993. 
dispõe sobre o transporte de presos. 18 Lei n• 9 034, de 03 de maio de 1995 dispõe sobre a 
utilização de meios operac1onars para prevenção e repressão de ações praticadas por 
organizações criminosas. 19. Lei n• 9.099, de 26 de setembro de 1995: dispõe sobre os Juizados 
Especiais Civis e Cnminais. 20. Lei n• 9.296, de 24 de julho de 1996: regulamenta o rnciso XII, 
parte final, do artigo s• da Constiturção Federal. 21. Lei n• 10.054, de 07 de dezembro de 2000: 
dispõe sobre a identificação criminal. 22. Lei n• 10.409, de 11 de janerro de 2002: dispõe sobre 
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção. ao uso e ao tráfico 
ilicito de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência ffsica ou osiouica. 

~~====~============~ 
@fucação ) 

José Adauto Santos Bitencourt 

JUSTIFICATIVA N" 016106-

Processo n• 200611140 I 
Assunto: D••pensa de Licotaç~o 

----

Fundamento Legal: Artigo 24, lnc•so 11 da Lc1 n• 
8.666/93 e suas alterações. 
AdJudicado: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA 
Valor: RS 7.200,00 (sete m1l c duzentos reais), pelo 
período de I 2 mês. 
Fonte de Recursos: Progran1a: Gesti!o da Políllca e 
Educação; Açlo: Alimcntaçào e Saúde Escolar: C6d1go. 
08 243.0204 2570: Elemento de Despesa 3390.36 -
Outros Scrnços de TcrcCJros- Pessoa Fls•ca, Fonte 001 
-{RTU); 
Objeto: Contrataçllo de um técnico 6pt1co para prestar 
serviços junto a Coordenadoria de Assistónc•a ao 
Educando- CAEDISEED. 

Senhor Se<:rctário, 

Justifica-se n presente d1spensa de procedimento 
licltatórJo, que tem como objeto à contrntaç.l.o de um 
técnico ópllco para que, em carâtcr de prevenção, proceda 
a confccçi!o {montagem) c DJUSte de óculos para serem 
doados, mediante receita mtd1ca, a alunos de 07 a 14 
anos, prioritariamente carentes, do ensino Fundamental da 
Rede Pública Estadual. 

A Vl5ào é imprcscmdfvcl no processo ensino 
aprendizagem, principalmente dos alunos na fmxa ctãrJa 
acima, além de ser um estimulo motivador para a 
comumcaç!lo e realização de ações, bem como, o 
relacionamento com o mundo exterior, cuja dificuldade 
visual pode causar graves prcJulz.os para a aprendizagem 
c soc•alizaçào dcs~s cnanças c adolcsccn1es 

Nesse contexto, surge o adjud1cado com sua larga 
experi!nc•a. uma vez que vem realizando hâ vários anos 
os serviços acima, sendo, portanto, dotado de 
compet~ncia para exccuçi!o dos referidos serv•ços. 

Por todo o exposto, Senhor Secrctãrio, submetemos a Sua 
aprcaa_çlo esta Jusuficauva de Dispensa de Licitação, 
para autorização e rauficaçlo do valor acima c1tado em 
favor do referido adjudicatino, com o objetiVO acima 
cspec1íicado, cujo valor estar compativel com o pruticado 
a, nlvel de Governo, bem como, sua homologação na 
fol'llla que determina o artigo 26 da Lei n• 8.666/93, a fim 
de que produza a cficâcia do nto 

M...,._AP., ll ck matÇO ck 2006 

DIM~~. ~~~ 

JUSTIFICATIVA N-027/06- CPL-SE.ED 

Processo n• 2006/11404 
Assunto: D1spensa de Lltltaçào 
Fundamento Legal: Art1go 24, lnc•so X, da Le1 n• 
8.666/93 e suas alterações. 
AdJudocado. RAIMUNDO DA SILVA SANTOS 
Valor RS 12.000,00 (doze m1l reais). 
Fonte de Recursos: Programa FUNDEF- Univcrsaliz.açi!o 
do Ensino Fundamental: Aç~o:Aqu1siç~o, Construçào, 
Reforma, Aluguel c Rcaparclhamcnto de Prédios 
Escolares do Ensino Fundamental; Código: 
l2.J6!.0127 2577; Elemento de Despesa. 3390.36 -
Outros Sen11ços de Tcrcclfos- Pessoa Flsica, Fonte. OIS
(FUNDEF) 
ObjetO locação de Imóvel 

Senhor Secretãno, 

Justifica-se a pr~ente dispensa de procedimento 
Jicllatório, que tem como objeto à locação de um imóvel, 
localizado na Passarela Principal, n• l\79- ba1rro Mma, 
Vitória do Jari-AP, para funCIOnamento do Anexo a 
Escola l!stadual Teotônio Brandão Vilela, com fulcro no 
art1go 24, mciso X, da Le1 n• 8.666/93, o qual diZ: "para 
compra ou locaçilo de 1móvel destinado ao atendimento 
de íinahdadcs precfpuas da Administração, cuJas 
necessidades de InStalação e localização condicione a sua 
escolha, desde que o preço seJa compatlvcl com o valor 
de mercado, segundo avaliação préVJa". 

A locaçllo do •móvel em questão é de fundamental 
1mport1nc1a para dar continUidade ao processo de cnsme>
aprendi:zagem no Municfp10 de Vn6ria do Jarf-AP, c, 
conscqOcntcmcntc. atender as crianças c adolescentes 
com o l!nsmo Regular, desta forma a Admm1straçJo 
cumpre com o seu papel e com o que d1spõe a 
Conslltu•çllo Federal, ou seJa, garantindo o "Ensino 
Fundamental obrigatório e gratuito, assegunda, 
loduaive, sua oferta gratuita para todos os que a ele 
nlo tiveram acesso na Idade própria" (Constituiçlo 
Federal, artigo 208, lnc1so !). 

Visando atender essa demanda, a locação do imóvel se 
faz necessário, pelo fato de que a estrutura existente nao 
comporta toda a demanda, CUJO 1móvcl funcionarâ como 
Anexo da rcfenda Escola, onde serão instaladas o1to (8) 
turmas Nesse contexto, surge o adjudicado que é 
proprietáno do 1m6vel, que pelas necess1dades de 
mstalação da Unidade de Ensino c da localizaçilo 
estratégica é adequado para atender as finalidades 
preclpuas desta Secretaria de Estado da Educação, cujo 
valor proposto e aceito de RS 12.000,00 (doze mil reais), 
correspondente ao perlodo de 0110112006 a 31/1212006, 
ou seJa, RS 1.000,00 (um mil reais) mensais cstâ 
compatlvel com o preço praticado no mercado. 

Vale ressaltar, ainda, que a ex1st~ncia da impossibilidade 
de cumpcir o Que dcterrmna a Le1 de Licitações. ou seja, 

liCitar. que é ""um procedimento adm1mstrauvo prelimmar 
que pcnmte à AdminiS!rnçào a sel~~o de seu futuro 
contratante dentre todos os concorrentes que acorreram ao 
seu chamamento, escolhendo o que melhor conv1cr ao 
serviço publico"' {Comentários à Le1 de L•c•taçoes c 
Contratos da Admmistraçao Publica- Maria Adcla1de de 
C. França), portanto, dmnte desta possibilidade, a abertura 
de processo formal paro a contrataçao em pauta, cstana 
fadada ao fracasso, pois n~o atrainarn interessados em 
potencial, haJa v1sta, a carénc1a de prédios adequados às 
finalidades aqui propostas, na Comunidade. prejudicando 
c inviabilitando o atendimento aos mandamus 
constitucionais, alem de retardar o atend•mcnto das 
necessidades aqu1 expostas, com ISSO, podendo, Inclusive, 
causar prejulzos a Admm1straçàó c principalmente aos 
Alunos e Professores. 

Por iodo o exposto, Senhor Sccretiroo, submetemos a Sua 
aprec1açAo esta JustJficatova de Dospensa de Llcllaçllo. 
para autorizaç1!.o c rat ificação do v~lor acima citado em 
favor do referido adJUdicatáriO, com o objetivo acima 
especificado, bem como, sua homologação na forma que 
determina o art1go 26 da Le1 n• 8 666193, c posterior 
d1vulgaçllo da mesma no Oulno Ofic1al do Estado do 
Amapá. a fim de que produta a eficácia do ato 

JUSTIFICATIVA VOS0/06 -CPL EED 

HOMOLOG~O ~ 
• M'"''-"·-11-'_0 "tl 

JOSÉADAUTOSANTÓS 10"0' RT 

SECRETÁRIO OE ESTADO "FIED~UC ÇÃO 

Processo n• 2006'13396 
Assunto D1spensa de Llcotaçào 
Fundamento Legal· Art1go 24, lncoso X. da Le1 n' 
8.666193 e suas alterações 
AdJUdicado: ROSÁLIA DOS SANTOS RIBEIRO 
Valor: RS 15.600,00 {Qum1c mil e seiscentos reais). 
Fonte de Recursos: Programa: FUNDEF-
Univcrsalit.açllo do Ensmo Fundamental, 
Açlo.Aqu1sição, Construçào, Reforma, Aluguel e 
Rcaparclharncnto de Préd1os Esc.olares do Ensino 
Fundamental, Código 12 361 O 127 2577; Elermnto de 
Despesa 3390 36 - Outros Scrv1ços de TcrccJTos -
Pessoa Ffsica; Fonte: O 15- (FUNDE F). 
ObJeto· Locação de Imóvel para atender a Divisão de 
Ensino Especial 

Senhor Secretário, 

Just1fica-se a presente dispensa de procedimento 
hc•tatóno, que tem como objeto llocaçào de um imóvel, 
localizado Av Raimundo Álvares da Costa n• 2431-
Bairro Sama Rita, para funcionamento do Núcleo de 
Formacllo dos Professores c Desenvolvimento de A\UJ• 



Macapá, 15.03.2006 

Habilidades' Superdortação, com fulcro no artigo 24, 
inCISO X, da Lei n• 8.666/93, o qual diz: "para compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento de 
finalidades precípuas da Administração, cuJas 
necessidades de mstalação e localização condicione a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor 
de mercado, segundo avaliação prévia". 

A locaçào do imóvel em questão é de fundamental 
importância para a capacitação de profissionais de 
graduação c de atendimento as pessoas com surdeL, e, 
consequentcmcnte, atender da clientela portadora de 
necessidades especiais, desta fom1a a Admm1straçào 
cumpre com o seu papel e com o que dispõe a 
Consti tuição Federal, ou seja. garantindo o "'Ensino 
fundamental obrlg2tório e gratuito, assegur2da, 
Inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele 

nlo tiveram acesso oa idade própria" (Constituição 
Federal, artigo 208, lnc1so 1). 

Visando atender essa demanda, a locação do imóvel se 
faz necessário, pelo fato de que a estrutura existente nilo 
comporta toda a demanda, cujo imóvel funcionará como 
Centro de capacitação de profissionais de graduação e de 
atendimento as pessoas com surdez. Nesse contexto. 
surge o adjudicado que é proprictáno do imóvel, que 
pelas necessidades de rnstalayão da Unidade de Ensino c 
da localinção estratégica é adequado para atender as 
finalidades precípuas desta Secretaria de Estado da 
Educação, cujo valor proposto e aceito de RS 15.600,00 
(Quinze mil e seiscentos reais), correspondente ao 
perlodo de 01/01/2006 a 31/1212006, ou seja, R$ 1.300.00 
(urn mil e trezentos reais) mensais cstã compatível com o 
preço praticado no mercado. 

Vale ressaltar, ainda, que a existência da 1m possibilidade 
de cumprir o que determina a Le1 de Licitações, ou se;a, 
licitar, que é "um procedimento administr~tivo preliminar 
que permite à Administração a seleção de seu futuro 
contratante dentre todos os concorrentes que acorreram ao 
seu chamamento, escolhendo o que melhor convier ao 
serviço público" (Comentários à Lei de Licitações e . 
Contratos da Administração Pública- Maria Adclaide de 
C. França), portanto, diante desta possibi lidade, a abertura 
de processo formal para a contratação em pauta, estana 
fadada ao fracasso, pais não atrairiam interessados em 
potencial, haja vista, a carencia de prédios adequados às 
finalidades aqui propostas, na Comunidade, prejudicando 
e inviabilizando o atcndtmento aos mandamos 
consti tucionais, além de retardar o atendimento das 
necessidades aqui expostas, com isso, podendo, inclusive, 
causar prejuízos a Admimstração e principalmcnle nos 
Alunos c Professores. 

Por todo o exposto, Senhor Secretário, submetemos a Sua 
apreciação esta Justificativa de Dispensa de Licitação, 
para autorização c ratificação do valor acima citado em 
favor do referido ad;udicatário, com o obJet ivo acima 
especificado, bem como, sua homologação na forma que 
determina o artigo 26 da Lei n• 8.666/93, e posterior 
d&vulgação da mesma no Diário Ofictal do Estado do 
Amapã, a fim de que produza a eficácia do ato. 

PORTARIA N• 05912006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUC/\ÇÁO 

usando das alnbuiÇóes que lhes são confe ridas pelo Decreto n" 
3431 . de 27 de dezembro de 2004, e considerando 

• O Que estabelece o Capitulo 11 1\rt. 37 Inciso IV da 
Lei n• 0949105, que d1spõe sobre normas de tunclonamenlo do 
S1stema Estadual de Educação e reestrutura o Grupo 
Magistério do Quadro de Pessoal do Governo do Estado e 
organiza o Plano de Cargos e Sahlroos dos profiSSionaiS da 
educaçao basiea do Poder Exewtrvo. publicada no D1áno 
Ofic1al do Estado n' 3668. de 23 de dezemb1o de 2005. 

RESOLVE· 
Art. 1° Garantar Parcela Compensatoria 

correspondente a 15°.4 (qumze por cento) tnctdenle sobre o 
venctmento básico do respectivo padrão c dasse aos 
prof1ssionais da Educação Que atu~m em unidades de cns1no 
loc;Jiizadas em centro de ressock11ização e reclusao penal do 
Estado. conforme relação anexa. 

Art. 2° • Determinar a Coordenadona de Ensmo em 
conjunto com a Coordenadoria Admmtstraliva e Ftnancetra 
através da Unidade de Pessoal. que tome as rnedtdas 
admmtslrativas cabfvels. objettva do a tmedtala relttada da 
Folha de Pagamento oa r erld grahfJCação quando esses 
profissiOnais forem deshgad d entro de ressoctalização e 
reclusao penal 

Dé·se ciência pu s e cumpra-se. 
Gab1nete do Seaetároo. ~ pá 03 de março de 2006 

Josf! Adauto S nto 
Secreténo de Es do 
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03- Marcos Hascunento Branche- Professor h·lpesap · Cat:;Jaslfo n• 
6 13096 
04 -Mana neusa dos Santos Profe~o•a ~stadual - Cadas11o n• 
4.232ol 6 
OS - lvanddt Souza da S•lva • ProfessOfa Estadual· Cadastro n 535723 
00- Jefferson Rezende de Castfo. ProlessOf Esta(lual- Caaastro n • 
318767 
07- Vêma do SocOtro Sousa dos $antos- ProfcssoHt Est.aUUJI 
C3Clastro , , ~ 2843Bü 
08- V~n•a Gonçalves de Souza Profesv.na Estadual CaoaSifo n" 
621~1 
09- Mana José Souza AlmeiCJa - Sectttana Escolar· Cadawo n• 
'30St7.-
1 O - Mamo Gulembef'gue Nasc•memo 81anc.he • Professor Eslitdual. 
Cada suo n••oOS21 
1 1 - M1rane)' Oastos de AI' auto · Professora Esta<Ju;u • Caoasuo n~ 
3193~ 
12-Ma11a Cnstma Fortunato de Souza- Professor Estadual · Cad<~slro 

n' 686301 
llC.O.ll> ESIADUAL PROfE~J'LCY RODRIGUES 
~ 

01 -Anéz•a Pauta f..t~ranoa oos Santos- Professora Estadwl - Cadasl.ro 
n' <12198 
02- Ehane Fernandes da Cruz. Prcft!oSOfa Estadual Cadastro n• 
•95212 
03- Ellla GUIIhennt.o Müa Professora Estadual· Cadastro n• .CXt-429 
04 -José R1bamar Sousa da Stlva - Professor Esta"ual · Cadastro n• 
416576 
OS- Mana cJo Socorro dOs Santos Mendonça- Otreto1a cN1n.;u'o • 
Cadastro n· "'6370 1 
06-Mana Raimunda dos Santos de Aunet<la Prole nora EstaduAl · 
CadaSiro n• 362~33 
07 -Paulo Ronaldo Candade do C a, mo· Pror~ssor E~ta<l'1"1 · C:M<'WO 
n• 332607 
08 -Pedro do E.spirito Santo dos Rets ·Professor E!õladua1 · C<J<IasHo n~ 
291365 
09- Ro~umuodo Oal'bosa de Souza · Prolessor Esfaduat • Cadastro r\" 
327379 
10- LIJ'Z Fernando Rlbetro Vtana • ProfesSOt (staduol • Cadasllo n· 
250775 
11 - CalJa Cnstto(J Mendes dos Santos - Sw~tãlla Esc:ola• Cadastro 
n ' 325635 
12- Nubta S11none Sard1nha Ouate Pro.fes!ii0f3 Estadual Cadastro n' 
253a59 
13- RUI 00 Rosáno Bll.rbosa • Prores5oCI'a Estadual· CaaasiJo n•]'i1S8~ 

~(;bODE PAIS E AMlGQS O'll.Qt~~AIS" 
APAE-
01- Ma Crtsuna S1l"'a dos Santos· Professota Estadual- Cada sul') n• 
288683 
02- Afia Mana Rtoetro P~mel ProfesSO( a Estadual· Ca<lastro n 
501883 
03 - All<Jréa Reg1na Brno . ProteS$01'9 Estaaual - Cadastro n 281 ~ 14 

04 - OJntele Brasa o Gomes Nunes· Professora Estadual- Cadastro n " 
" 117787 
O!J- Oen~s.e Gomes Furtado . ProfessCI"a Ex-IPESAP ·Cadastro n• 
6t92tJ 
06- Oorahce Bastos da Costa- Protessor<t Esrttrtual • Cadastro n' 

~;...:~~ndde- Me~ta Santos 4 Professora Estadual • Cadasllo n• 
2813-C4 
08- Edna Marta Chag3S Pe<lroso • Pfole$.50ra EST.ldual · C.t(lflst•o n· 
326593 
09- Edna Souza da S1tva ·Professora Estadual- Cada$Uo n· 2854•7 
10 - Edvâma AlbUquerque FCito..-:a . Pr-:~fessc•a Es(adv;;tl · Cadastro~ 
395838 
11 - G11vana Santos do Nasdmemo Matos· Professora Esradual • 
Cada suo n•436<153 
12- Herenllde Santos (1os Ros • ProfesYJ•a Est3dual · Cada~ !lo 
n"?Qll2~H 
13- He"valda da Conct"tçào Rodrigues Sltenc:.oon • ProtcssOI'a Estadual 
• Cadastto n• .&003"3 
14 - Jan..lina Campos Cardoso- Professora Esladual · C~dasuo n~ 
288645 
15- Jose Joaomar Gama da Silva P1ofessof Estadual· Cadawo n" 
28?227 
16- .ltflla de Angela MOfafs Machado Profess(l(a Estadual· Ci1d3stro 
n~ 312169 
17-LUCia do Co1rmo Valente Pere1ra Professota E!ollldual ·Cadastro n• 
325678 
18- Manoel Machado da Sflva Filho- Protessor f=s1~u.11 - Cadastro n 
397032 
19- Mâtcla Graolda Lacerda PltT'Ientel - Professora E'Stodu<JI Cadastrc.o 
n' 327077 
20- MarQOc'le Barreto F'.gut~redo • Prcfessor3 E$tadual - CadasttO n' 
~21570 
?1 -Margarete Leal da Silva - PfofessOfa Estadual- CanAstra n~ 454885 
22- fAana Auren.r oc l•ma. Ptofessora C.stadoat • Cadi'SUO n· 40G37G 
23 - fAana de Natar~ Su<:uoira Souza· Prolessora Esra<:~u-.t • CadJslro 
n , 25t917 
2.C - Uana tzabe4 Caldas Duarte· Professora Estadual • C;v.tastro n• 
439282 
25- Mana Luoa Sllvein OamAs.ceno. PtcfessOfa EsfOOU31 C3dilstt o 
n" ·l08581 
2fl- Mana Zenewje Mumz de Fre-tas ProfesYJfa Estadual · Ce~dasllo n<~ 
•36755 
27- Manlda Bra.z:.O Tolo:oa. Protesso.·a Esladu81- Caoastro n 332780 
28- IIAtnuma Mana Le~o dos Sant~ · PrOfessora Estadual · C:»daskv n' 
3120~5 
29- Noemia do SOCOrro Frt~las Ca ... alcanle Feueua - Profes-sora 
E.sladual -Cadastro n• 2•7553 
~O- Regina Teima Cardoso Pantoja - Professora Estadual· C3dastro n" 
500<96 
31 - RoStane Leal da S11va -Professora Estadual ·Cadastro n' 2-t i2:i5 
32- ROSilene Maria Lopes Gomes· P1olessc><o Ex·IPESAP • Cadas~o 
n' 635391 
33 - Sónt& Socorro Santos dos Rf'ls- Profe$$ora Estadual· Caoastro n• 
290832 
3-4- Su~yda Cooce.çAo Fle:xa . Professora Ex-IPESAP ·Cadastro n• 
6291i0 
35- Uberbce s.money Amaral de Arau,o. ProfCSSOfR Estadual 
Caoaslro n• <1 31940 

t1Jl!I~O QE EQUCACÀO ESPCC~ 
01 - lone Josely Sou1a Assas • Profess01a Estadual • Cadastfo n' 
416-110 
02 - Leifa Mana Frertas daS Santos • ProfesSOt"a Estaduaf- Cadasvo n• 
•10935 
03 - Ehane PantOJa Montetro. P1o!essor3 Estadu~ • Cadawo n' 28-4831 
04 - Valden•ce Batista dos Sanlos • Ptofess\)fa E$1a<luat · Cadastro n 
•92973 
OS - Terez.nha de Jesus Monte~ro da Fonseca· Professora Estactual 
Ca<last10 n' 25~70 
06- Alda.r ferre.ra de Obve11a- ProtesSOl' Estadual • Coda5trO n · 
499870 
07- tz.abe4 da ROCha Soare-s· Prote'l.Wtil Estadual · Cadastro n~ 
291820 
07 - VantkSa Luc.a Nunes Cunt\3 • P•cfesWt"a Estadual · Cadas"o n· 
<09723 
08- Chns.se Castro do Carmo · Profe;sora Estadual · Ca"asuo n• 
250082 
09 - Jane Cnsllna Souza de Ollveha- Professora Estadual ·Cadastro n 
. 97371 
10 - Mao.1 Ctlla da CNz do Canno- Professora Estadual· Cadastro n• 
32202• 
11 - Rosilda Pires do Has<:.met\to. Professora Estadual - Cadastro n• 
32202. 
12- Marilz.a de Lima da Sitva ·Professora Esladual· Cadastro n• 
2• &255 
13- Sõnta Marta Guedes oos Santos- ProtessOta Estadual ·Cadastro 

Pág. 25 

n' J22J69 
14- Mar. a Reg•ane Gomes Pereua ·Professora E:Ma<tual • Cil<1astro n' 
43l 117 
tS- Val'l\lda LUc.a Nunes Cunha . Professora E~laduaf - Cada!tro n' 
409723 
16- Euclé4~ da Stlva Cunha- ProtessOI'a Estadual· Cadastro n· 31703& 
17-Eltzabeth FUJtado de 01we1ra de 0 J1Ve"a · ProfesSOt"a Estadual· 
Cadastro n· 

18- M"ra Conc.e•~o Gonçalves de Souza. ProtesSOI'a Estadual· 
Cadastro n• 

!;.!<NJ_&QJlf.EDlJÇ{<CÁO PRQFIS~l. ~jC.Eel\J 
01 - 01\'al'\lf Pena Valt-s Professor Estadual Cadastro n • 281.C64 
02- JeaMe do Socare Oatrsta Agu•a• • Profess(l(a Estadual Coldasun 
n·354215 

lliOJ.M.l>lAOVAL OOM ARISIJO~S PJR~V_llfo!Q 
01 - Ceha Padllha aa SIIV3. Prole~SOfa EstaouaJ- Caoastro n 282200 
02- Ra1munáa lnfo ~ MS Santo~ E5C"l u1t1ol,l· Pr('ltp\~ra Eo;tan~~a• 
Cadastro n' :?4~467 

l&,NTf\0 DE IIP010 P~PA(lO(liC() AO UHICIEN IL VISUo\l 
~ 

01 -Ant0010 C dos S Pereua · PtufesSOt Estadual· Cadastrou' 
612685 
02- Claudele da S L ou retro· Professora Estadual - Coláastro n• 248608 
03- Cteobaldo Costa dos Santos· Professor Estadual • Cad<t ... tro n 
61-6319 
04 - Cusoane Vales Meoel- Professora Estadual- Cadasuo n· 249912 
05- Elza Lopes de Ol.vetra- ProteMora Estadual- Cadastro n · 42879~ 
06- ltaCJaoe Mendes da Rocha- ProleSsora Estadual- Cadastro n~ 
423220 
07- Jl)lma de SOuza Nazarc Pro!esSOfa Estadual Caa.uuo n• 
2~~88 
08- Manoet d~5 Graças Re.s Toloesa Protesso1 Esla<lual • Cacasuo n' 
•97J39 
09- Rosenilda F a nas da Costa· Ptofessora Estadual Cada suo n· 
281000 
10- Ros1nete dOs Santos ROóngues- PtoleS$0f'3 Est3<1ual . Cadd!stto ,,. 
•97550 
t 1 - Mana Cely Sll ~.<estre Feuelfa ·Professora Estadual· Cadar.t•o n• 
327220 
12 - Mant cJa Cooc~çao Braga . Profe$Sor3 Estadual- C3dastro n 
323357 
t3- Mana VerOntca de Melo ·Professora Estadual· Cadastro n· 397911 
!.C - Marcelo de Jesus S COI'rea - P1olessor Estaoual Cada5lfo n· 
187970 
15- O~rdam .losfllenctra chave~· Prorc:sSOf Estaduttl · Ca<1a~1ro n 
398011 
15 - 0 Jteane de S04.Jza FC!11~n<Jes M'!nC:Zf!S- ProtcsSOta Estadual · 
Cadastro n' 28!)668 
17- ReJane Pt!le•ra dos Santos Ptolessora EstiY.1ual Cada~!ro n• 
324504 
18- Seh Man.a da Stlva Alencar Proles~a Estadual- Cadéi~IIO n-
4.C 1015 
19- Nübia t-.4orgareth dos S ft.iodesto- Professora Estadual· Cadastro 
n• 25189~ 

CENTRO DE EQ\JCACI\Q ESPECIAl RAIMUNDO Hl)MIQ 
Q!&BQ.D.B.IC.V.E.S 

0 1 - Al()el'\tZede UmaS Menezes- Professora Estadual - Cadastro n· 
•08808 
02- AJI.a Cnsttna Campos Stlva • Professora Estadual· Cadastro n' 
616-062 
03- Bene<111a Msoa oo S RosariO Protessora Estaoual ·Cadastro n· 
312800 
o.c- C•rene o a S•t~a Almeida - ProtessOfa Estaaual Cadastro n' 
283916 
05- Cl1oa Reg1na Santos Esorndola Ptofessora Estadual CCK~astto., 
409120 
06 - Clélrc~Ua,•a de tlma . Professora Estadui!.l • Cada.st1o n• 319627 
07 - Oanna Marques da S de AraUJO· Protessora Estaaual · Cadasuo 
n• 2809-&1 
OS- Edncte Néns O• as · Ptoless.oca Estadual· CadiJsllo n" -411884 
09- Hene de Qh,•eira S•lv~ · Proh:ssora Esta<Jval Cadastro n' l2•3Sl 
10- Fabtola Plt'Ylent~ Lacerda· Prore.ssora Eslalt"'al · Cadastro n' 
288772 
11 - Franc1nele Negrêo Costa. Pfofessora Estadual • Cadas.tto t• 
284777 
12- G11vandro dos Santos PantateAo. Prot'es.c;or Eslartu .. l . Cadastm n~ 
288896 
13 - Gt:tuoOJ o e Ltrna Xa01egas • Prolessora Esli\dual • Cadasrro n~ 
2909-17 
I .C - Lacyny Bened•to Carvalho· Proressota Est.ldual • Ca.:iiiiiliO n" 
282847 
1!:1- Uvanet<le GOes Fene11a ·Professora Estadual· Caclaslro n' 
•08590 
16 - Lúo3 Hetena de Jesus A~o • Ptor~ssora Estad~l • Cadastro n• 
28~8·6 
17 - Maria Attee Viena SOuza SorQes • Professora Estadual .- Ca1aslro 
n' 250889 
10- Mana Marta de Sou=a Goncatves • Pfotessora Estadual- Colcastro 
n' 498939 
19-Mary Na11reoe Sucupira Souza- PtotessOta Estadual· Cadastto n• 
211445 
20- Mar r Luce Soare~ O .ar~ · Ptoless.ora E $-taoual • CitdilWI'J n 
318370 
2l -Mana Al..,.es P111neuo. Protessoca Estadual · Cadastro n· 2500l l 
21 - Neu:sa Matla Coraov•t Santos- Protess01a Fstaoual· Ca<~astto n~ 
322a.l4 
22- Ne1c1rema c:M Silva Puteza · Pcotcssora Estao1\lal Cada suo l'l' 
329436 
23- Niizete Mendes Costa- Professora Estadual · Cadastro n· 620971 
2-6- Ndvta Matta r fOtlunato Professora Estadual · C3dasllo 11~ 
327980 
25- Odila óe Souza Mac•el • Professo' a Esla<Sua.l· Cadastro n • 62S112 

~~ Ot1etde ROC"la t.ta S•t•.-'a Fc·t~sa f.lroles~rrt E<l;t;:.n~•al • Cad,:~.Wo n 
21)11g(J 
2 .. - R.ta M .1tlu-:o:> de Oh'<~trJ · ProlessOta b1adua1 · CWuslto n-
2qs,·; 
~~- Rofo,;.l t-.ta.r: "I OP Oh~o-fl1.1- Pr.,fec.\C"''a E'statl1 ai C3oa.st'o n· 
.:!1'000 
:•J ~.•ek C\lnha RRrn«o. f'r ol€!'-.~r..r:. E~O~t-'1· (."(lil<",tro n n Vt-49;;;. 
.;o- T liC.+I•a dc..s SanlOS ..,I)(! I~<,· Prot"!S!-Of" Eo;.t;t(tuA • CM(lSir~. ,. 

J~'7ij2 .. 
3 1 T dl• ~rd Cou.J.t:uo P10fe:.SN J E~ladua• Cadasllt' n · 6JS4BO 
J2- V;;~ud"' r.~ ..... •.:..Jet C<.tstd Al-..es Ptd.;!iSora E:,.to:JO~JUI Ctv.tasuo o· 
283G90 
33 MJtta -:lu C.moo AlrueY.la Sa·va~J• P• oles~Ota Eslat.Jual Cltd!ISt!U 
n · 25655':' 

~(9l,/\,Ui fA..QlLAL~ll<i.Afl P!iP.~ 
tH - Adfli'r\;t Pil!llC•ol doll '-'' Gt>m;:tqu~ • PrNesYJra Esl-'dl.l~ - Cadntro 
n 4:'-:J[·)g 
fJJ - Oeoo•.a VHJnl'l S lv3 Pr~têss:)fa Esladual • Cadnr.tro n" J1G2J7 
0) E-Jua Luoa ft<:Uetreoo PcmiGt::l P••:f~SSOtll EstJUual Cadast•O .,, 
,j t -:'44~ 

(14 - Hr-!~~~~~·~ f.' ~<.hdd(,J sa,uana P· CofE-!.SOfJ E>:.ll•Jual C~tOdSU·J 11 
4 1::!63~ 
(ilj - Mana ll'lê.:. Ma-;nado sa,\ta•la • P•of"="~wa Estadual Ca<la~uo ,, 
.C;'05 H 
C6 - Mana ~1o SOcorro 8<\rbosa Cost« Rets . Prole!.SOI'.l ES!adúal · 
CadastrQ n• 31239CI 
01 - Ranolfo f..\oraes SH-..a • ProiUWI E•-lfJESAP • Cadastro 1'1 ' -520114 
C\S - Sll-,an.a MMo!l de Arau.J') P~sso~ . ProfeS~l\ Es.uu:;tuc-1 Cadastre. n 
:;~nnc. 

!i_SCOlA ESl AOUAL PROFESSOR LAURO DE CARVALH<l 
!;Ha.VtS 

o t - Mau3 H(.-ltil~ Pontes OUitNorAts- ProressOta Estadual Citdas11o n• 
ZS8.c.tS 
C•2 -luo-doo da S1tva Fu11a<Jo- Professora EsLadual C~a~ro 1"11 

28•62& 
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03 ~ Ann MMa Almeida Ollvetf3 · Prolfl'!..~t(-1 f:Sid1ht-ll Cl',1dl~llo 11 
360970 

!;.tll!1\{lJ/~~Uf/A1it.[,l.flQI\I.IAPA- f:fNAP 
OI • 1.1~0<1 C: A GIU•õl Nasc.mer1 P.>!-l.eC. • F'tCrlt~~s.ota E<.ld,ht~ 
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OI • Cf:4Jdal.,., dM Santos Dual1e • Prorusota Estadual · C.ld,lWt'l n 

~22<82 
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1:- M" ·• Alet '·' S• .... 1 O·wqe~ Ptottl~ .. -. toA r: .. I.JJ•ta1 LA1.:.·-"" n 
,\A\·' 

t;'-.( \HA t~,fi'\OVAI~Anntrl 0( At.M[101"~ <:,\f~ 
-JI Mi•·n,.JCICs( 1f1H ('rôC:amar\l t•nt .. \SOIJfsladuJ' 
.,.., d:.tlvn , ... ~ 

·J~- I.Jil.l dt' V.t:.oOetl-t.iC~ So:!o-~J.) f'ttii•!UOfd lst'f ... ·~·. CII"U,. 
J • .U~6 

~.ll.TVD~~,.Er.llloQ MCQJÇE 
•1 -fi~ f<te'SouatMa P11 ftS..~J[s.tJJ·~I Coo., II·Jf' J .... 4 <.• 

f...SC.OL.A FSTADUAI.._fP~Wf>kU 
,,, - (;p 1:} Heg•"·' ~.1 )ur.l l'.ta~ .. had•J l"tc,.f~:~s ... ·•<f C slJdu<• Ca:l.l'>lt~ n• 
2963;4 

lSÇQ\.to fáTf-J)\)AL_SEBASTIAN'' LCNIR 
\I- rJMta J~, .Jto1(41 r ~l.a' R,)(,fft~ •s Ptufe~'..""" tE t J~s..Jl 

I ,) 11'\11 11\ V,CQ4 

c -t..~:llAlf•rwo «t~ .. r 7·f' , .. sw-..C•rtJ" •;..:.1-J 11 

'· < 
r.~J'lal•., • u~• ... lk•t· 

f~· L,-1 f.l..l,~'li_Al fM~tJnNUMII 
0 - ~JII'IullY.t 'loo!IIQ) Po;,..t:':io's•.r 1 ( • tJu J:l 

'· 

(}(•..JI..fl(~.d•\(•11/,l !li, Jt·t A 
Ol H~n r•t-•t<tV,·~ J,JI\1 p,,, .. .,';>t .. ;,(oslaOO.Jd I .IJtr.J(lr ~I 

u,i'C •!.,A [ 1 01DU_,l l\RA.,IliM<IQ.IU.,H 

" 
,. ~)1,1nllhl'.rAf\~ \11 f' f~S.SO'~r lotJu:tl C..tl ' 

EXTltA.TO DO t'(SFCU~DO)Tt;R.-.10 ADIJIVO AO CO~V~\10 '' 
0007l200S-~nn 

lnurumtniOJ t Partn GE.A.ISEHD t o (d CAIXA E~OUR 80\l 
J~SU~ J)() ARAGI'ARI 

~ f.J.lJI!JAi O prt'Halt TtnM A.l!•l·~o .... pot ob)rt 
•.crcttuf., rt'UI'101 u CO~\"l."tiO '\0 OOO'J!lOQS .. SIF.O f'ID ' a 
(t.hhJU luuJn.rot~f~KUW • "i:'"' 

.o.J.L;JtLt TERCC/~1 {)Q5 ltF~ O lt'NrtO 
df'llll\13o I trtcw(ln do r t~EGl SUO) TUL\10 .wnt\'0 u 
('0~\ ~lO 'I' 0((171005, IOt.&lut wm rnnnt•nlt dr RS I tiOO.OO jr.~•n mtl 
reJ,I\~ 

Cl..d{'StdA.J'L"C.'J.:1!D...t: Pemuncum ln•lrtnJ.u 11 drtnll' Clhlula• c
tortdlçOu tll•bdaldu 110 lnJitultWIIlO p.Modp• 

~ O ~r~uno dt fA~o~'&fiO f o Pttudratr da ( \I.'V\ 
t~OLAR 80\t JrSt ~ 00 \Jt'\(.."1. \JU 

JOÇI<\"''ir 
(t~efc-C::• l!z:uJ• 

I 

F.:'\TM,\f() lJU l' O'I::RCtTROI TfAMO \UUJ\0 \0 l"O'Ii\ #\'lO~· 
009.t'l00~ S._LO 

'"•lnt_.,rtot, '"'". cr''' fl•,. C•)l'·'IXA c..-.cor.~R t\A:'CIIOI 
GOt"'o(.A.I.\'t~ \URTI!IIS 

QtÍ(.Sl'/1 tBI'tfl&{' 0 prt~~otnft Ttrmo o'\dldYO Ctm por !Jb;f!Y 
urrt:ttnt.ar rtcuno. •11 co~·vtNIO l\"' 009412005 - Sf:F:n Cn! lUa 
Clh•ul.l T~:rctlra, tonformr 1 r.rt:ulr 

~CQCt'l&S -DOS 1.,!CJ.:.!lf}!_ • rt<uno 
ducuudo 6 ••eo.;to do )" (TfRl"fiRO) TfRMO 1\Uirl\() '" 
COS\'I:\'101\.~lOU!!.wu:,uuntmo•U"~ItlttRllS<Il.•(ldCd 1111, 

q~o~1.abuto1 n111~ 

C'L:ll'Sl/1 S'EGl,\lti• Pu,_I•IJCtm 11Uhtndat •• dtiWk CUutuld t 

<:>ondl(bn ni•IIC!It\.lohu eu •ntc-Nmcnlo pnnttp•l 

~O c;e<rcdtio dt [duu('Jc c o Praidr.n(l d• CAI\:J\ 
[S('OU.R IVAfltiJO~ GONCAl.VF.S MARTINS 

JOSI\~[ ·-~~~FtRRE!RA 
Cbtfr:d.l L~·;·ct~'rfolfl SEED 

E\ TRATO DO lo (!\'E.CIJ\"00} TERMO ADITIVO ,\0 COS\"tNIO h" 
tlllf.lOOS Sl-f.ll 

IJUCrwtnt"IIU t Pln" Cf.AJSttO t o 1• 1 tAI:U ltSCOI.AR J I 
UR.'\r._;(~ Ut N~\'E 

CL.d.l Sl•L1 U/l{EfR1 O prnuk Ttn'DO Adld" ltm por objrro 
acractotat f'H\.no>t u CO~Vl,IO "11' DU9flOOS - ~EED '"' ••• 
OhJ.~.~IJ Ttrrtln. roftl~t • Jr:tul~ 

CL/t 'SC:LA TCIICt!Jftd - DO$ MCU~(OS; o uc11no 
dttdn.IHio l n:~uç lo do 1• (SF.G\JNOO} T[RMO AOITI\.'0 10 

co..-v tNIO :oi' I U91100S.10Ca ll.t.a wm montanet dt RS l.SOO,OO (dob mil e 
qwfnhtoiOI rnh),. 

C/ÁUSL'Ld S6'Gl':\'Def• hrnunecr-. ln.a.lftudu 11 drouh Cl611'u'-• t 
rondlcOfol ,.,Ubcl«id•• oo JrutnutKniO prtM•pal 

~ O Srurdrio 4r tduuçb r o Prc:t•llrruc· d a CA.I);.A, 
UC0t.ARJ.L 8RA:-tf.'AOES VF. 

' r[RR€TRA 
nvtruo- SEED 

[XTIIATO 00 l' (SECU~OQ) TEAMQ ADmVO 40 COI'IVtNIO N' 
0001/lOOS - SUO 

INlrvmutc.. t hr1tt; CEAISE.ED t o (a) CAIXA ESCOLAR 
CRUUIRO 

Q6JLI!l: rt~tuno 4udi1Jido • p• &• .cnta dt .unulrD(Io. 

CLfUsUU PIUHE18A: 0 pn:Mnlt T•uoo Adlllvo , .. por objtto 
tcnte'toalt rttwnot 10 CO~\'tN IO r;• OODtn:OOS - SE.ID ta• t ul 

C1h.w.J1 Ttrc:.lta. tOOfONM • lftwlr. 

CLÁUSiJU TUC(I&« - D4t IEQI&tQS· o rtrNno 
du liMdo A t aecu-cll do t" (SECUNDO) TERMO ADmvo ao 
CONVt.HIO N• OOOIIlOOS. IOtallu • m mootaatt de ltS &oo,OO (td.i(ulo. 
.....,,~ 

o./usl!Ld SI$GUNQ6• Pt,...OKtm lat lut-lllu a.1 dtruk CUu1ulu t 

condtÇ'Ór"t••bclt<ld•• no lnnrwmentG priodpt l, 

~ O Sccndr1o de UutiCIO t o Pr~tn~ da CAIXA 
F.SCOl.AR C RUUrRO. 
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JOSIANE 
Cb<lodo v . 

I!.XTIIATO DO 1' (SECUNDO) URMO ADtnVO AO COHI'tNIO N' 
0117/lOOS- SEED 

lnllruow~ti.OI t ,111tt~ CtAISt!ED c o (a) CAIXA ESCOLAR SÃO JOÃO 
DOMATAPL 

Q.IJJ!I1l: rta~no tkttlnodo • p•a•mtDto d• msnultaçlo. 

CLÁUSIIU fi/Mio"JMt O pnwalt TKIDO Aditl"' tva par objdo 
urnctnC..r rtturtoel6 ao CONVlNIO N" 0117/lOOS - SEED tm tUt 

CU~ Ttrctfn,. rooformt • •ttulr : 

CLÂlJSUU WCBJ.&i _-.JlJJ§ RECURSOS. o ttcvno 
dollnado t uteutlo do l " (SECUNDO) TERMO ADITI\'0 tli 

CO~VINIO N" 02111lOOS, CO(allu 11m moohnlt dt RS 700~00 (Kitttnlot 
rult). 

a.iUSULA St:GfJNOA · PtnnU«fln lullrncf•• u dtmtiJ Clhsula• ~ 
coadi(Ot• tllabdHidtl no fn1trvmtnlo prlncipML 

~ O S.Crwdrto de Eduuçlo t o P'rtddntt da CAIXA 
ESCOURSÀOJOÀOOO MATAPI. 

JOSIANB~~ ... FERR2TRA 
C.Kftda U~.,;.·r~taio ·SEED 

RXTRA TO DO 1' jSECL"NDO) TERMO ADITIVO AO CONYiNIO N' 
ll6fnOOS- SEED 

QIJ.EJJJ.: realn4 cktdudo I pltJIIUDIO dt D\anUli:D('IO. 

g,Jusuu fiUMfl&A: O prt"Mott Twmo Adidwo lml por objrco 
ltrnctDttr ncunot ao CONvtNIO W Ol6tflOOS - St:ED em IUI 

Cüu•ula Tcrulra, conrormc a wtv.lt: 

adJ.tSUU WCEI&A - DOS BEÇUBSQS· o ruuno 
dHdNdo l nKI(IO do l' ~SEC\JNOO) TERMO ADITIVO ao 
CONVt."IO N• tU91200S, cotaiW um monlanlt de RS 9.000,00 (DOvr mil 
reab). 

ClÁUSlU,A fECUN{Jdj Pc.nnancttm lnalltncfu aa drm.all Cliwulu t 
tondlçWt f'tabc-ltddJt •o latlrumtnlo priftrlpal. 

~ 0 Sctntiõo dt EdutaçJo t o rruidcrut da CAIXA 
ESCOLJ.R DA ESCOLA DB ARTES CÁNDIDO PORTINA•I. 

IXTRA TO DO 2'" (SI:CUNOO) TERMO ADITIVO AO CONYtNIO N'" 
00SI/280S- SEED 

lnttniDttiiOt t Partn.: CltAJSEEO c o (a) CAlXA ESCOLAR URUÁ. 

Q4JJI11l: nrvno dt~hudo a papmulo dt IUDVItaçJo. 

CLÁUSUl.d UIMZJ.M: O prcwn.tc Tff1DO Adklwa lt• por objctu 
scrutMt.ar rcnnoa ao CONVL"''IO ,.. ... OOSI/2005 - SEE.D t .• tua 
ClJu.ub Teru(n, coalormt a ~trl.dr: 

cwiUSUI.d WCEI«J - DOS RECTJRSQS: o nnno 
llttclnado • uctwclo do J• (SECUNDO) TERMO AOffiVO ao 
CONVtNIO N• OOSI/2005, totaUu u~ monlllnte dt R$ ;oo.,oo (aetecnaoe 
f'tlb). 

CLÃUSlJU gGl!NDAr Ptnrummm IAalttnwlat •• dtmah CIJu•ula• e 
auw:Hç6t1 c-at.abd«lda• no lrucn.untiiiO principal. 

dS..S..ltM.JI.d 0 S«ttlhio dt E:dutt(lo t o Prukltntt da CAIXA 
ESCOLAR URUÁ. 

EXTIIATO DO 1'(SECUNDO)TERMO ADITIVO AO CONYtNIO N' 
01.0/100$ - SEED 

hutn.~mcntot • Par1n: CF.AJSft:O t o (a) CAIXA ESCOLAR MANOF.L 
QUE IROl. Blt~IMU~l 

a.Wsuu UIMeJ«A· O pns.tott Tcmao Adilh·o ttra por objcto 
1crncuur m unot ao CONVtNJO H- 0141111005 - SUO em Nt 

C'u.ula Ttntl,.., ro•fonM a w-awJr. 

ct.Jusuu TEICEIJU - DOS &ECU4SlJS· D rtatrtO 
dntin.do • Ueft(lo do r (SECUNDO) TERMO ADmVO ao 
CO!"'fVf.NIO ,....,. Ol,.OilOOS. touUu um moatute- de RS ( .000.00 (quatro 
raD"aJ1). 

CLiC§UJ.d SEGUNDA• PtrMUKtnl lfta.lltt"allu 11 dttUb C'Uwutu t 

tOndloljba ttllbeltc:lctal GO hutnuauto prlarlpal 

~ 0 S.Cndrio de Uurt(IO t o Prnldnt& da CArXA 
I!SCOLAR MANOEL QUI:IROZ BRNJA.\UM. 

EXTRATO DO 1' (SI!CUNDO) TERMO ADrTIVO AO CONYtNIO N' 
0095/lOOS- SEt.D 

lnurumulot e Ptrw.: CEAISEED to (a) CAIXA ESCOLAR lGAR.APt 
DAS ARMAS. 

QJJJEt!1; ntuno dc•rhudo a ptJarDtnco dt mni.IIU(to. 

C!ÁÜSULA fWiEfBA: 0 pnwotr Ttnno Adiclvo ltm pDf' objdo 
lrnKtQllf' rKVnOJ ao CONVê:NJO N" 009S/200S - SEED tm IUI 
C'lh,aula Tcrulra, ron(01'11W' a ·~•.llr: 

a.JV.SULA TUCE/Itf - DOS R{Cl/RSOS; o rec.uno 
dai.J .. do • nl!N(IO do z• (S&CUNDO) TERMO ADITIVO 10 
tosvbno w 009S'200S.tcMaltu un~ Goetut• de RJ soo.oo (qulnht-Ofot 
rub~ 

a.Jusuu SEÇU.YDA· Ptnaa.Dtu:m lnalleradu •• dtlllllú Cliu.Malu' 
coodiljOa at.abtltddu no in•tnmrmo princ.~L 

~ O S.Crellr1o df: f.da.t.a(&o t o Pf'Hidtlllt da CAIXA 
ESCOLAR ICARAPt DAS AR.\tAS. 

Cp!ÁRIO OFICIALJ 

EXTRATO DO 1' (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONY~~IO I<' 
OUl/1005 - StED 

t.&ctuiiM-.tOt t P•nu: CIIAISEED t o (a) CA IXA ESCOU.R 
CONSELJIO ESCOLAR AIUAAMJIA. 

~: recvno detdudo • p811Gttto dt manutrn(IO. 

CI.ÁC!Slll.tf UL'tiE/U• O pracatt Tumo AdJclvo ttra por obj"o 
&crf'letntar rt<unot 10 CONVtNIO ,.-• Ol4lll00S - SEED c.n tua 
Ctiu•ub Ttruin, eoftrot".ne • Mlutr: 

CIÁli.JUU fERcet«A - OQS AECURSQS· o ncuno 
dHd.n&do t Ut<Yçlo do J • (SECUNDO) TERMO ADITIVO ao 
CONVtl'\10 N• Gl4JIZ005. toer.l.l.u 11m montaatr dt RS 5.000,DO(ri.oco mil 
rub ). 

CLÁVSULA SECUNJM· Pt:f'nluterln iNfttr8d•• 1o1 dtm.a~ Cl iulul.lol t 
co.d'çkt c..t•bdtcldu no tn•INISMnto principal. 

~ 0 Stcndrio de ~UU(lO t o Pruhltnlr ti• CAIXA 
ESCOLAR CONS[LIIO ESCOLAR ARIRAMRA. 

EXTRATO DO 2' (StcUNDO)TERJIIO ADITIVO AO CONYtNIO N' 
0096/1005- SEEO 

lniiNIIltatot t P'IMN' CfAISE.ED to (a) CAlXA ESCOLAR. ICARAPt 
00 RUAITI7.Â.l.. 

QJJ.I.EI.!t• f"CtUI"tt &udaado I PJJIIIMIUO df IDIQ.IUt(IO. 

CLÁUSULA r&!MtJM: O prtuntc Ttrmo Adltln tem por obJ~o 
atruttnt.ar rtcurtot u CO~VtNJO N' 00t6/'JOOS - SEED tm "''' 
CU.usuS. Tcrcdn, toolorw.r a tc'IUirl 

aJvsuu U«ÇEIIU - pos RECU&SOS• o ucuno 
dettin.do ' tUW(Ae do l" (SECU...,OO) TERMO ADmVo ao 
CONVtNIO W OOHIJ~ Wf1llu n1 montu.tt de R$~ (qulahtnto• 
rub). 

Cl iUSULA fEGUNQd · Prmuttt,. ltu.ltt111d•t u. ckruh Ohtulu c 
tOQ!.II(6H nlabdtcld•• no itNnuotniO principal. 

~ O Secrwt,rlo cJc- ~d~at•<lo t o Prn hJcn U da CAIXA 
ESCOLAR IGARAPt DO BURJTil.Al. 

I 

A F'ERREfRA 
e onvbüo ·SEm 

EXTRATO 00 I'ISEGUNOO)TERMO ADITIVO AO CONYtNIO N' 
0009/lOOS - SEED 

lnttt\lmtntot r hrtu: GIAJSU:D t o (a) CAIXA ESCOlAR ROSF.NOO 
NASClMf.J\'1"0 FlLHO. 

Il1llJ:Ifl; r«urtO dc-ttlnado • papc.tnto dt IILinultll(IO.. 

C!.AtJWI d 1'81\felBA: O prMtntt Ttrmo Adld'-o tt.m por objtto 
r.crc~e.t•tor rtrewrtc» ao CONVtNIO , •• 0009/lOOS - SEED em •u• 
CUusull Tuuln, toororm.r a lf~Ui r: 

CLllJSliU TPBCClltf - DOS II!CURSOS· o recuno 
dC"'daa4o • tufu(Jo do r (SECUNDO) TERMO ADITIVO ao 
CONVtNIO N• 0009/l:OOS. tot11W1 um muntutt dt RJ 1.000,00 (um mil 
ruh). 

CLiUSULA SECI/NQA· Penn.uw:ctlll lnlCLndu u dtm.ab Cliuwlu e 
cortd~6a tllr.bckdd.u no (n.cnnnulo prinripaL 

~ O Sttn tJrio d1 f.duuflo c o P~Mkacc dl CAIXA 
ESCOLA R ROSJ:NDO NASCIMENTO flUIO. 

EXTRATO 00 J" (SKCUNDO)TKR1110 ADmvo AO CONVtNIO N' 
OlllllOOS - SE[D 

lnll•'\uNI\101 t Partu: CF.AISF.EO c o C• ) CAIXA ESCOLA~ SÃO 
SEBASTIÃO 1JO LAGO PI~ATIYA. 

Q./J1.J:IJ1.! re<uno d~Minado • paaarnulo de nlonut•n<lo. 

Cf.tÚ 'SW d PBW61BA • 0 prtt.C'Oit Ttrmo Adlllvo ttm JlOt' obJeto 
IC~cnt.ar nc:unot 10 CONVRNIO N' ouanoos - SEED tm wa 
Clhl•ula Ttrtdn, unrormt 1 MSwlr: 

CWÍ[ISlJU UlfCEJM - par UOJ&SQS• o rwuno 
dndudo t curu~lo do 2• (SECUNDO) Tt:R.\10 ADJTIVO ao 
CONVtN'IO N" GU.An• cotaiiLa IDI ~notttaolr de R.S 700,00 (Kfttenta• 
ruis). 

CLICtSlJU St' Gl}'W)A · Ptr.wnft'c• llultcnd•• u dtnlalt Ohtull.t t 

condl("'\ft csllbdtcldal no lntfntKJtnlo pn rttlpaL 

~ O Stc:mJr1_o dt Educaçl o ' o Prnldtrur da CAIXA 
ESCOLAR SAO SEOASTVt.O DO LACO PLRATIVA. 

JOSIANE~'~FERREIRA 
C1tdeclaU.~.!I1~ostvàio · SEED 

/ 
EXTRA TO DO 1' (SECUNDO) TtRMO ADITIVO AO COS\'tNIO N' 

OIS9fZOOS - SEED 

ln•trumfniOt r Partu: CEAJSEEO .. o (a) CAIXA ESCOLAR EDGAR 
UNO DA SILVA. 

QÁUSlJI.d I'IUM6/Rd: O P"uol• Ttrmo Aditl,·o cem por objuo 
a<rnctntllr rccu l"'ot 10 CONVêNIO N" 0159/lOOS - SEED rm aua 
Clhaull Tcrctln, conronnr • M'tUir: 

CUUSlll.d TERCHIBA - DOS RECl!RSOS.• 0 ncuno 
dt'ltln•~o • Uct\&(10 do 2' (SF.CUNOO) TE.R.\10 ADrTIVO •o 
CONVENIO N" 0 159/lOOS, tot.al.lu um mantanlt dt RS S.OOO,OO (rlocq mJI 
na i~). 

qJtJSliLd SECliNQAi Pffm&ottt"' ln•huatln at dt:m.all CUu•ulal t 

to•cU(O« K1abc ltdd11110 lns.trumtalo prlnrlp• L 

~ O Sccrtürio dt Edun(I O e o Pruidcntt da CAIXA 
ESCOLAR EDGAR UJ\0 OA SILVA. 

A f'E.RREIRA 
c.vbtio. SEED 

f.XTRATO DO 1' (SECUNDO) TBRJIIO ADITIVO AO COII'VbiiO N' 
OOSJ/100S- SEED 

laa.4:rwft'o&o• t P.,.ttt: CEAISUD t o (a) CAIXA ESCOLAR 
CONSELHO O:SCOLAR TllUVÓ. 
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~ rtc1tno drlllnado • P•1•mn1o clc o\tluttn(lo. 

ClJC:SUl,A Plf!IEJBA: 0 prncnte Tt ,_o AcUU'IO tna por objtlO 
ttrt:~euur rH .. nOl 10 COHvtNIO ,.;• DOSliJOOS - SEED cm wa 
Ohuut. Ttruira, toafonat a lfl\llr: 

Cl.ÂliSUIJf UBCEJIA - DOS UOJ8SQS· o rtC'Uno 
dt:t.Unado I trH'-tCJo do 1" (SEGUNDO) TERMO ADITIVO ao 
CON'Vf.NIO "' GOUllOGS, tot.allu Ul"' mo-11111 ~ JtS 4.000,00 (quatro 
11\ilrub). 

CL1'LISULd SfGCINQtf.:. hrou..uM lnalttndu •• duuh CUu.~1d11 c 
road~• rtlabcledd•• no INCrurnuto ptiodpaL 

~ O S«"rttJrio de EdutafiO e o Prnidtnlf d1 CAIXA 
ESCOl-AR CO,SEUIO ESCOLAR TIRIVÓ 

JOSIANt ~ 

Chefe (b Un .. ·_ """'-'=~ 

I 
iX"fAA TO DO 1' !SECUNDO) TF.RMO ADITIVO AO CONVANIO N' 

001011~-SEED 

lntlrumtnlc. ~ Per1.u: CIAISET.D e o (1) CAIXA &SCOU. R SÃO 
RAL\fUNDO 00 AIIACUARL 

flJJJJiiD.: rteuna dudnado a pa~unrtalo dt m•nwltf'lljlo. 

Ct.Jl/SI IU fiiMEJ&f: 0 pretrDff Ttl"810 AdJti~ &tm por obJt:to 
l~rurtour tKWI"tt* ao CONVt,.JO N• 0010.'2005 - SEI.O tm tlll 
C UiutUia Tutdra. conronnt 1 N'lulr: 

cy/ufCII.A TUCJ:UU - PQS «EOIUQS· o narea 
dcUihAdo • cucv(lo do J• (StCUNOO) TIRh10 ADITIVO ao 
CONvtNJO ;o.~• 00101200S, tac. uu •• ~nenUI•tc de RS 600.00 (tthttotM 
rt~h). 

CLÁUSULA SfiGCit\'PA· Pr,...otrtm lnahnda1 1.t dtat.als CUv.tulh c 
coadlfllc. •tabr&trklu no h\ttrwtncato prindpaL 

~ O S.tnürto d1 tduu(lo • o Praldcalt da CAIXA 
ESCOLJ\R SAO RAIMUNDO DO AR.ACUARI 

JOSIANE ~RvÀ-FERRI:IRA 
Cbc(c ela Un~U:'fanvtaio-SEED 

F.XTRA roDO J'(Sr.Ct;l"'oOO)TF.AMOADtTI\-OAOCO:"!VÍ.l'IO N" 
01'9112005- SI!:KU 

~-;~R~7:"~;'S ~~~~~~F.AIStro t o (a) CAIXA r.SCOL.AR ELCY 

lllJJ.EIJJ.,· rteuno dtttlnati<J 1 P•tu"nt.o dt ll\lautcrttlo. 

ct.dUSlll.d rti/V&l«d: 0 prtMn~ Ttri'DO AdUI\o'O lt:m por objuo 
ICf'UC'fiUir tKUil!()t 10 CONvtNIO ,.. 0191/lOOS - St:EO C"ID .UI 
O~u.,AII Ttrttlrt, unform t a tfl'llr: 

CLÁVSlll<f TUCE/&1 - DOS 1UiCl/&fOS! o rtcuno 
dnrlnldo I utru(lo do l" (SECW'COO) TERMO ADITIVO 10 
~?I~).Vt.NrO 1\" 019111:00$, f~K.o~llu um mont•ntr dt RS ~ll.OG(quinhtniOt 

CLiltSCJl.d SEGUNDA· Prr.luet'l'ta lnaJftndu at dcro111 Clht ufu c 
rof'dl('6n Hflbtltcidu ""llu.trumtato principal 

~ 0 S«.-.tjrlu cft Kduc.acJo t o Prnldratt ela CAIXA 
F-'ICOLAil ELCV RODRIGUES LACERD • ._ 

JOSlANt ~Ã-r&RREUIA 
CMIC da Uo~.!t~oawlDio. SE.I!D 

EXTRATO DO 1'CSECU~DO) TERMO ADITIVO AO CONVêNIO N' 
00flll005 - SIED 

I~VInu~ttnro• t Parftt. C[AJSV[O r o (a) CAlXA E.SCOl .AM. ICARAPt 
DO CARNRIAO. 

QA..f.CLQ: rttunn dfliJnado 1 P•J•aw:nto dt rn .. ul~ft(lo 

CLÁVSULA Jl&fMEJM ~ O pruntt Ttrmo Adhho rtm por objclo 
acrrKtnfar rteuntl t 10 CONVtNIO 1\• 0097nGOS - SUO tm 1ua 
ClJ u•ula Ttrc-tln, co•rorrut • utulr: 

a.JU.SULA TCBCeuu - DOS BBCVRSQS· o rttuno 
dndnado • tucut&o do t• CSECUNOO) TERMO ADn1V0 ao 
CONV~NIO N• OGPin005, couUu un1 m(u:W ... It dt RS 100,00 (l«<«tnlot 
rnh). 

Ct.ÁUSlll,A SECIIA'Od.• PtrnuiM'C'tm llllhrnd.u •• dtm.~~b Cllutulu t 
road'<AH UllbfoiHkl•• •o ln11rvmuuo pri•clpa.L 

I 

'>:TRATO DO I' cStCUNOO)TER."O ADITIVO AO CONVt.><IO J\ ' 
Ollt/1~- SEBD 

hut,mtnCOI t Partt:t: CEAI$EIO to f•) CAIXA ESCOLAR ANNIBAL 
BA.RCELLO.S. 

QJJ..JUJ1: rttuno dalln•do • p.l&nltaro df menutt:oc;lo. 

CIÁUSUU fBIM&IRA• O prttt:alt Ttfmo AdJdV"O tem por objtoco 
locraccntu r«unot ao CONVgNIO N" Olltn005 - SEED em tua 
Cliuaul• Ttt'C'Cif'l, roMornlC' 1 MjUJr· 

CLdUSllt.A WCEJJU - DOS RliCURSOt o rccvrto 
dulirt~:do 6 rlrtU(IO do l" tSECUNOO) TIRMO ADITIVO ao 
CO~Vt.NtO ~· 0219n005, 10ttll.u Uni mont.an11 d• RS 9.000.00 (aovt mil 
rult). 

O,ÁlJSIIU S6GUNJM· Ptrlhlllte:tm (naltc:radat 1J dtDUú CUu1ul11 c 
t0tt.dl(6tt ttlah\.oCttldll no lnMI\IRMOIO prfotfp1l 

~ 0 SetrH.hio dt F..duut .. t o Prakltnlc d.a CAIXA 
ESCOLAR ANNHJAL. DARCt:Ll..OS. 

VA fERREIRA 
Co.t"&ão-SEED 

iXTAA TO 00 J" CSE.CU.""'OO) TERMO ADITIVO AO CONViNIO tr 
0!4411005 - SEI\0 

lrui.N .rmatoe c Parkl: CtAJS&ED e o (1) CAIXA ISCOLAR JOÃO 
BATISTA MARCIAl. 

QJU.EIJJ; nnAO dntlaado • P-PINO(• dl .. tJUNteç.lo. 

C&ll/StJU UUfEIBA: O pnMnta Tcr.o Adkl•o l.tm por obfteo 
arrn«atar t~nOt •o CONVlNIO N• Olé61lOQ5 - SI&O elb tu.a 
0.6ut•l.t T«ctlt1. contonnc • MUlr. 
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CUUSUU TEBCEfBA - DOS R6Cil@SOS: o n tuno 
dndn1do l UKuçlo da 1• (SECUNIX)) TERJ\lO ADITIVO 10 
CONVêN IO N'" 01"6/JOOS. lotallu u~n mOnlanlc de RS S.OOO,OO (cinco mil ... ~~ 
~B!i.JJlilM; Ptr .. Dtecm loall~rad•• •• dtnuiJ Cl•u•ulu t 
rollodM;ht uttbcltdd.u no htalrumt:nlo prin.:lpal 

~ O Mctri.Jrlo de Eduaçlo c o Praidtrút d1 CAIXA 
ESCOLAR JOÃO !ATIST A MARCIAL 

I 
EXTRA TO DO 1' (SECUNDO) TERMO AniTIVO AO CO:WtNIO W 

oz90noos - seEo 

hutnutw"lot • t"artu; CEAJSEEO c o (IJ CAlX..\ t.SCOLAR ANTÔNIO 
JAhUÁRIO PEREIRA. 

QJJ1J:.7JJ.: r«un.o dt1Uudo I PIIUIXnto d~ manutrnçJo. 

Ct.JUSllLd PHIMCIIUr 0 l"rtUIUt Ttnno Adhlvo l•m po,- objeto 
ltruccnur ruunoc 1 0 cosv~~IO N· 0290/lOOS - SE:EO t/U IUi 
CIAu tul• Ttrtdn, toafonnc: a w aulr: 

CLáUSULA TERCEfRd - f)QS RECVR$0S: o rMuno 
dt:~-tiHJUio A tucuçto do r (St:CUNOO) TERMO ADITIVO au 
CONVtNJO N" 019011~ totaliu um mo~:~tancc de RS 6.000,00 (~th mil 
ruitJ. 

a.dJJS(J~ Ptrm~~~ttcrm i~U~lmadu u thl'h-tlt CIAuau1n e 
condkOtt ftUbdedd11 no lnifNmt.nto prlndp1L 

~ O St.crtt6rio de F..duc:tçlQ ' o Pruldtnlt d• CAIXA 
E.SCOt..All ANTONIO JANUÁRIO PERILIRA. 

JOSIANE • 
Chefe La u,.· 

I 
fXTKA TO 1>0 z• (SeCUNDO) TERMO Aon·tvO AO CONVQ:I'iiO N• 

0)6111005 - SEED 

lnattumtntos r PartH: C€AJSEr.D c o (a) CA1XA F.SCOI.AR ESCOl~ 
OE MÚSICA WALQUJRIA UMA. 

CUUSUU tRIMEIRA: O pnwncc: Ttrmo A<llllvo t('m por obJtto 
acrunol.lr recurw1 ao CONvt."iiO N• Ql6.SnOO$ - SEiO em 1ua 
CIJ.uud• Tcrcdn, coq(on:nc a w-rulr: 

CLiUSULA TERCEIRA - D(),SJ~ D rcc.uno 
dntlnJdo t uteuçJo do :1" (SECUNDO) TERMO ADrTJVO ao 
CONVftNIO W QJ68fli)QS, tot.llza um mont.nlc dt RS 9.000,00 (tU)\'C mil 
na I•). 

q.Jusuu SEGL'ó'/M; PumsiM'C'tm lnalltnd•• u dcmall CUu1ulu r 
c:ondlç6u ut•bdrddat no lnururntnto princ.paL 

tXTRA TO 00 1• (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CON\'21'110 N' 
oos.annos -SEIID 

IDIJtntm tnlM ~ Putn: CEAISEEO t o (1) CAlXA ESCOLAR ÁGUA 
BRANCA DO CAJARL 

f11UEIIJ: rtcuno dniiMdo a p.ac•muco dt manutcoçlo. 

çUUSW..f PRI\tEW: O pnu~nte Tnmo AJllh·o '''" flOr Objtto 
acrnuour rtcu.rtOt 10 CONVtNlO W OOS-&11005 - SEED tcn ,,._. 
Ct6wula Tttt.tlra, ta"ronnt • wcwlr. 

ClÁlJSUl.f TI;'BCE/Bd - DOS Bfi'OJBSOf" o ruur.o 
dm:lnado l n«uclo do r (SECUNDO) T.ERMO ADITIVO ao 
CONVt.Jr( IQ N" OOSUJOOS. wtaiW um 1U0bta11tc de RS .4.000,00 (qualro 
mJiruh). 

CI.Ál!SlJU SE{i(JNDd• Pt'tMIDiftfln lnAJIU'ldll u dcmtb Oiu&ulu c 
toDdlck..l t.ifabtit(fd .. ao lntiNmt.nto prlnclp~l 

~ O Stcrttirto dt Eduu~lo t u Pn!:Sidcntt da CAIXA 
ESCOLAR AGUA BRANCA DO CAIA RI 

JOSIANE 
Cl>ofc<i>U.-

EXTRATO 00 1• (SEGUNDO) TRRhiO ADITIVO AO COI<VtNIO N' 
OOSl/2005-SEED 

lnwnnat. .. tDt t P.artea: CBAIStEO' o (I) CAlXA f..SCOLAR rTAUBI\L 
00 P1RIR1)l 

DU.EIJJ.: t'KUnt cktthudo • p.ap.ntato dr .u.nultaçlo. 

Cl fUSlii.A ClfMflltd : O ptttml~ Ttrma Adhhl ltm por obJtUI 
IUOCICtallr n<unot 10 CONVtNJO P\" D05ln00S - SE'.EO em wa 
CUuMLI• Tc'"tra. ~rorow • t.r-aWr. 

Q.Âli$CILd Tf«CfiBd - DC!S R &qJRSOS: O f't(UriO 

d•dnad• il •uc~lo do z• (SECUNDO) TEJ\MO ADITIVO 10 
CONVtNIO w oonnoH, lOLIIUu ura lnDRI.Uie ... lU 15.000,00 (Nit mil ... ~~ 
CLiusuu SECUNDA · Ptnn•nt<ta:. ln•ltcrtdll u dtmalt CUwul•• t 
tondl~ 1:1L1bll!.kddu .o I~Uotn~..cmo prhvlp•l. 

dJllti.A.WJ;. O S.ndrio dt td"'ufiO c o Pruidt.nlt d:t C<\ IXA 
ESC.OU.R.ITAU!AL 00 PIRIRIM. 

(Saúde 

JOSIANE 
Chr:fc dt Uai 

Abelardo da Silva Vaz 

AHM.R.EI~ 

vfnio • SEED 

) 
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PORTARIA N° 53 /06·5ESA 

O SECRETÁRJO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições QUI! lhe são conreódas pelo Decreto n• 0226. de 
08.02.2006, e cons:lderando o que coi\Sta do PrOl. Geral no 
2006,16878, 

RESOLVE: 

Designar o se!Vidor SAMUEL SPfNER · Sociólogo, a se deslocar 
da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até a Cidade de 
Brasilia - DF, com objetivo de participar do I Congresso da Rede 
Nacional SAMU 192, no período de 20 a 23.03.2006, ocorrendo 
as despesas através do Programa 0001, Ação 59.2001, Fonte 
007 e Elemento de Despesa 3390-14. 

GABINETE DO SECRETÁRlO/SESA: em MaQlpá·Ap, 09 oe 
fevereiro de 2006. 

PORTARIA N° 78/06-SESA 

O SECRETÁRJO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuiÇões que lhe SilO oonfendas pelo DecretO nO 0]76. de 
08.02.20061 e considerando o Que consta do Prot Geral no 
2006/9807; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder Supnmenro em nome do ser.11dor RUI 
DEODATO GONÇALVES LIMA, no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reaiS), destinados a OJstear despesas de P<onto 
pagamento, junto ao Fundo Estadual de Saúde · FES 

Art. 20 - O adiantamento concedido será aphcado no máXImo. 
de noventa (90) d1as, â contar da data do receb1mento. 

Art. 3° • A referida despesa, devera ser empenhada na Fonte 
de Recursos 007, Programa de Trabalho no 0001, Ação no 
59.2001, Elemento de Despesa - 3390.30 - Matenal de 
Consumo, no valor de RS 2.000,00 (ools m11 reaiS), 339()-36-
Serviços de Terceiros - Pessoa Física, no valor de R$ 1.000.00 
(hum m1l rea1s) e -1390·39 - Serviços de Terce~ros - Pessoa 
Jurídica, no valor de R$ 1.000,00 (hum m1l reais). 

Art. 4° - O supndo deverá apresentar a Prestação de Contas 
devidamente homologada pelo ~tular do Órgão, na DMsão de 
ApOIO Administrativo, dentro de dez {!O) dias, contados do' 
ténnino ao prazo de apl,cação constantes no 11r1.2o. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA - em Macapá - Ap, 20 
de fevere~o de 2006. 

Dr. ABE 
Secreta 

PORTARIA 11° 87 /06·SESA 

O SECRETÁRJO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são oonferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e CDnSJderando o que consta do Prot Geral no 
2006/7327; 

RESOLVE: 

Designar os servidores EDUARDO MONTEIRO CARDOSO • 
Enfermeiro, GRAÇA MARIA SILVA DE SOUZA MAXIMIN -
Té01ico em laboratório, MARIA DO SOCORRO GATINHO 
RIBEIRO e IZAMARA NERY MAGNO E SILVA SOUZA -
Assistentes Sociais, a se deslocarem da sede de suas atividades 
- Macapá-Ap. até a Cidade de Slío Paulo - SP, com objetivo de 
partiCiparem do Tre.namento sobre a "lmplantaç.!o da Central 
de Notifação, captação e DIStribuição de Órgãos no Estado -
OKDO/AP", bem como sua lmplementaç.!o, no período de 0'1 a 
10.03.2006, ocorrendo as despesas através do Programa 0071, 
Ação 59.2615, Fonte 007 e Elemento de Despesa 3390-14. 

GABINETE DO SECRETÁAIO/SESA: em Macapá-Ap, 2J de 
fevereiro de 2006. 

PORTAIUA NO 88/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são oonfendas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta dO Prot. Geral n° 
2006{7327; 

RESOLVE: 

Oeslgl'laf os servidores EBERENICE PAULA FERREIRA • 
Enfermeira, LUOANO MAIA BfZERRA - AssiStente Social e 
MARIA ESTRELA DA SILVA MARQUES - Awoliar Operacional de 
Serviços Diversos a se deslocarem da sede de suas ativ1dades -
Macapá·Ap, até a Odade de Goiânia • GO, oom ob]ebvo de 
participarem do Treina~to sobre a " Implantação da Central 
de NotifiCaÇão, captação e D1stnbuição de órgãos ncl Estado -
CNCOO/AP", bem como sua implementação, no petíodo de 06 a 
10.03.2006, ocorrendo as despesas através do Programa 0071, 
Ação 59.2615, Fonte 007 e Elemento de Desoesa 3390-14. 
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GABINETE DO SECRETARIO/ SESA: em Macapá-Ap. 23 de 
fevereiro de 2006. 

Dr. ABE 
Secretá 

PORTARIA N° 104 /06-SESA 

O SEC~ETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
ambulçoes que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226 de 
08.02.2006, e oonslderando o que consta do Proc Gerai 0o 
2006/127q l , 

RESOLVE: 

Art. 1• · Designar os P<oliSS!onaiS aba1xo relacionados para 
Sob a Presldênoa do Primeiro, oonstltufrem a c~1ssão 
Permanente rle L10tação da Secretaria de Estado da Saúde: 

José Eldem1 de C..tvalho - Presidente 
Maria Rosa Soa•es - Membro 'lirular 
Cezar da Costa Santos - Membro Titular 
Ruth Mana MOillelfO de Al\drade - ~lembro Trtular 
Oeor>etde da Costa Arau10 - Secretana 

SUPLENTE: 

Fraoosca carvalho de Albuquerque - Membro Suplente 
Élson Souza PantOJa - Membro Suplente 

Art. 2° - Foca revogada a Portaria no 317/2006·SESA de 
04.07.2005, publkada no OOE no 3558, de 12.07.2005. ' 

Art. 3 " · A j)(esente Poftana terá seus efe110S retroagldos à 
contar de 23.02.200&. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/ SESA: em Macaoa-Ap, 07 oe 
março de 2006 

Dr. ABE /1 ~ Secret~~~~:eAZ 
PORTARIA N° 105/06·SESA 

O SEC~ÁRJO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atflbu.çoes que he são oonfefldas pelo Decreto no 0226 de 
08.02.2006, e amsideranoo o que consta do Prot. Gerai no 
2006/46713; 

RESOLVE: 

Revogar a Portaria n° 67{06-SESA, de 15.02.2006, publicada no 
DOE n° 3716. de0J.03.2006. 

GABINETI: DO SECRETÁRIO/SESA; em Maapá-Ap. 07 de 
março de 2006. 

PORTARIA NO 106 / 06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
alrfbult;ões que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, 

RESOLVE: 

Art. 1° · Designar os técn•cos abaixo relacionados, objetl\lando 
constitwr a equipe de apolo, bem como: o pr!!goelro e 
SUbstitutO, VISando a reabzação de licltaçiio na Modalidade 
Pregão. para aqu•s!ção ae bens e serviços comuns de 
necessidade da Secretana de Estado da Saúde, por um petiodo 
de 12 {doze) meses: 

EQUIPE DE APOIO: 
Wllmar Silveira Dutra 
Maria Rosa Soares 
oeone,de do Costa Araújo 
Ruth Maria Montt1ro de Andrade 
Élson Souza Pantoja 

PREGOEIRO: 
José fldem1 de C..rvalho 

PREGOEIRO SUBSTITtJTO: 
Cesar da Costa Santos 

Art. 20 - Aca revogada a Portana no 346/2005-SESA, de 
18.07.2005, publcada no DOE n° 3568, de 26.07.2005. 

Art. 3• - A Pf1!51!11te Portaria tera seus ere~os retroagldos A 
contar de 23.02.2006. 

GABINEn DO SECRETÁRIO/SESA· em Macapâ·Ap, 08 de 
março de 2006. 

PORTARIA N° 107 /06-SESA 

O SECRETÁRJO DE ESTADO DA SAUDE, no uso de suas 
alnbu1ções que lhe são conferidas pelo Deaeto no 022&. de 
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08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2006/8688, 

RESOLVE: 

Autonzar o servidor LUCIANO TffiE!RA DA SILVA -
Odontólogo, a se deslocar da sede de suas abvldades -
Macapá-Ap, até a Cidade de Vitória - ES, com objetiVO de 
partlc1par do Encontro de Coordenadores Estadua1s de Saúde 
Bucal, no perÍodo de 12 a 19.03.2006, com ônus hm1tado 
(vencimento Integral) para esta Secretarla. 

GABINETE 00 SECRFTÁRIO/SESA: em Macapã-Ap, 08 de 
março de 2006. 

PORTARIA N° 108 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferida< pelo Oeaeto no 0226, de 
08.02.2006, e COilSiderando o Que consta do Prot. Geral no 
2006{11287; 

RESOLVE: 

Designar as servldolas ROSILENf FERREIRA CARDOSO - Chefe 
da Divisão de Controle de Endemias - CDS-2 e RAFAELA 005 
At(J()S PINHEIRO - Bióloga, a se deslocarem da sede de suas 

·atividades - Macapã-Ap, até a Odade de Brasíl~a - DF, oom 
ob)ebvo de participarem da 12• Reunião de Avaliação do 
Programa Nacional de Controle da ~lalárla da Região 
Amazônica, no período de 12 a 17.03.2006, ocorrendo as 
despesas através do Programa 0066, Ação 59.2604, Elemento 
de Despesa 339Crl4, Fonte 016. 

GABINETE DO SECRE'T ÁRIO/SESA: Macapã-Ap, !O de 
março de 2006. 

PORTARIA N• 109 / 06-SESA 

O SéCRFTÁRI DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de soas 
atribuições QUe lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2006/13294' 

RESOLVE: 

Auto<lzar o ser;idor ED!LSON LEAL DA OJNH,I, - Olefe da 
Coordenadoria de J.ssistônda Farmacêutica - COS-3, a se 
deslocar da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até a Cidade 
de Brasma - DF, com objetivo de participar da 111 Reun1ão com 
Gestores Estaduais de Assistênoa Farmacêutica, nos d1as 22 e 
23.03.2006, com ônus limitado (vencimento 1ntegral ) para esta 
Secretana. 

GABINETE 00 SECRFTÁRIO/SESA: Macapâ-Ap, 10 de 
março de 2006. 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICIT AÇÃO/SESII 

~P,t.T<ll!.ll.l 1\i!UI.W.Jl.C!l llF IICITõC',\(l 

IIUMOl.O!oO 

loM.O,(_lq:(j:?C'oC 

----

('OI\\'1 rt: N" 002120G6·('PiiSt:S.\ 

O IUKI (); ('(lnlrJL~;)u ck. empresa ~fk:Ct.lhauJ~ na pt~laç.'kt d\.': 

~f\11\=U" IX ~liU\UUÇ;)o de: Ulll;) hlltn .. -atlrt ~ prõ.ltch:ir:r.> na c~nlr-.11 lk: 

1\rAJI/I.'n~m c Ui,tnhtu~ de Jmunoh•ulo•.;icm d.t SI:~A 

MN'I,I:SI' lXI I'ROCESSO LICil'ATÓRIO O procr«" hcllarurm 

l.'ft1 \.'f'i:_\.(":1(~ IC\'C sta 11M:nura no dtA 22 de (c:Vt:f\!HO de 200.'1, :15 

17 '\U lwa" na "-,la 1.k n:um:1n Ws Cri .. t\Odc 0 4 (quatro) elttpreo;ns 

tthti\Cr:uu '' l'n C:UfW('ICaturi43 c lrCs csl i\'C:r:lm pn...."\\.:ntc. Onmh.: do 

1.'\fH"'" c apc-o: anah~ lkr.. dvcumcotos de ll:~.htlll ilÇ'lk'l c d~ Pr(\[l(X1U.~ 

l\1.1n~re-i~" ap~tlklas vcriftc:~tn.ft\ que ttlda__~;; .au:ndcrnm 15 

t.:,i~nl.' t:." ckt ato a-.n,,~e. .. .atfniu e du Allt.:.\0 I O rrc.;hkntc 

CI"'JSI:\1\ , adjudtC0\1 o Objc.lO w ... Slil li~tliiÇàn :t empres-a OJ. ror 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Ah.:ntkr ih" llllcu.:\.;c<. da ')I SI\ 

· Vo\I.OR (;1.011~1 R.~ 7~ R7H7 

O~dcccndcl fi tod•'IS os diLBU\C'\ d:t Lei n• 8 666'9) e .,ua~ 

;flh:r:...,,)C, çm-.h:ru~r\'!\. suhmth:nw~ o prcs,~.-nh:. Jd:uõnu a õlprccu~çao 

'k' I wt•lcul•'i\llliO Scnhur ~e-:rcllrlU d..: l\laduab ~:turh:, f'IJra lint d..: 

ht~•u•ln~.::.ç.1'' c f'li'l\l~rMlr puhiii.:J..,lu 

COMISSÃO PERMJ.NENTE OE l.ICIT .4ÇÃO/SES.4 

Jll~ rlfJC,\TIVh I>' 00212006 -CPt1'SI;~\ 

AS.'l '~TO 

fl •'II)I\\Jt:l\10 

o INF.XIGIRILIDMII: Dr. Llf.ll,\Ç,\0 
: A ri. 2~. Inciso 11. c/c Ari.IJ, lnr•;u VI. 
d11 l.ci n• 8.66619J c sua, sll cr:t(õrs. 

Scnhnr Scactãr•u . 

Suhnlctcm~ a clc: ... ad~ cons1da.t.çlo de v~sa L\"ccl~ncia 

n rrc-.:nle )u,llf'J"IIVO .obre • INEXIGIUit.IDAOt- DE 

1.11."11 A(AO. em favor do ccooornisla Sergio Anl\1nio r:"crrcira, q1 ~ 

IC:n\ \:H0\0 OtljClO 3 prt.~laçkJ de SCf'YIÇ.()S d( (\>nS!.JhOriO, VI$UIIoJU 

ah:nth:r '' (iru(M' de A11v1dad~s e Controle de O~TJAIU~. com o 

mtmln de "lortlllt'etr m· Açt}u u, F..xt.cuçOo do.1 Ruur.tn.• út · 

lurciiVO.f do /'tf \1- /'lono dr AÇ'Ül'S t Mf!UJ, por'"" v+mOÚQ tk I} 

((/IJ;t')lll(.WJ 

Juslifica·SC 8 lnc:~~;igihi\id3f.lt lJe l.ittla<;~l Clwn ruh.'N na 

Mt 2~. lnc1MI 11. d11 I .c• n" H Mh,ÇJ a sua.~ 311craçôcs. por possuu o 

l~cmcu "Uf't;l mcnt:.unaJn ml!tiraa c.spccialll.3Ç~ ~ proruntJo 

c•mhccüm'tlltt rcl~fl'ntc a cxccuçQulk li..'$pcsas ~ snhrt IJS1'AID~. c 

que ul\'lah1111a qualquer compeu~:'lo hcl1&16ml 

l1cl:l~ rvt'lc~ ac1mõt c'po~UI~. compro-wltniJo a ln~lab,luJaJc 

d\' ltcll:u;:lu \' em cumprunento oos d•L'l11CS leg:us do An 26. da I d 

'iuflr.t \'CnlllaJ:t :<~uhmctcnu.l~ a prcscnu IUStlrtcauva 3 ust•fic~~o do 

I \Ceh·nlt~Mn"Kt 'V 'cet'\.:t.-no de F~tado da Saodc e comequenle 

fhlhh~,~clu no l>1Anu Oftctal do l:sl!tdô do AmapA. cumpnndô o 

princijlitl do publicidade. 

A S\.'l;fl;t:ana l.le E~ladn da Saude do 1\lllapi\, por inlcrm~dio d-.: seu 
l'rt:ltnctw. IOrTI:l· puhlico nus int~:r~;ssados. que Q,lart~ rc.-.tiJ.audo 
hCIIiliiAu n:l ~·.\KtaJ•dade .,,egttu. oo t,hll c hotàtlo a s.t.:guu 
n.:lm:n>nadus com hn.-..c nu que disp<\! ;1 l.c• n'' I() 520102. com 
aplu.:r~çàtl !itthMd1âria pd3 l.~;1 nf' M.6661'>3 c suns ttllcrnçt''ks 
pO"ih!fiOf\..'S 

!!!!k.to _ _;, Aquas.çllo de matcflal::. Llc c.:on:)uroo. d\.'Siin~dos 3 
fiTOCl'dUn\!ntus 'CII'\J~kos de onolmologta no Ho~pital de Ctlnic2b Dr 
i\lhl.'nu I 11\13, tlc. 3cordo corn ns cspc:~iflcaç,\o do 1\I'"'O I. parte 
mtqvanh: Uo c~lllal. 

!.W.u..hora tlr ahfrltl ra da Ll.til!cao: 2710312006 i'> 09 30 hs 

~ Sa!J di, ('tHni~li.âo de I.1C11:u,:..\l c.IJ Sc(:u.:t;ui.1 de F.stadt• lla 
\mtú~: tf11 .J\tnapa. >llU 1\\' fAIJ. 690- Ccn1m- MacapWJ\P. 

Oll': EcJ11aJ Ct)IOflklu c \CU'i Anc~U!i es:lan1o dhponivcis. c poderio 

>Cr •~•lidos. na '"I" u• CI'USESA. nu h>riri<> 08:00 b 12:00 t 1 ~:00 

~" IH:OO, meti ~ante cn1rcga IJc OI (unl) desqucle virgrm p:trn gnwaçOo 

Jo mc\nw Qu;'il'}ucr inlbmnoçàl.l adicaon:1! poder~ ser ·obtidn ~ 

Pág. 29 

Resolução n.• 061105- CIBIAP 
Ma capá. 07 de dezembro de 2005. 

. A Comissão lnlergaslores Blpar1Jie do 
Amapa, no uso das suas alribu1ções que lne sao conferidas 
pelo Regimento Interno da CIB-AP, publicado no D1~rl0 Oficial 
do Estado de 15 de Dezembro da 1997. a; 

Considerando a Importância e a 
par1JCipaçAo do Setor Filanb'ópico no Sistema único de SaUde 
confonme a Le1 n• 8080190. 

Considerando a Portaria n• 1721/GM de 21 
de setembro de 2005, que cria o Programa de Reformulaçáo 
da Polltica Especifica para o Setor Filantrópico que definição as 
responsabilidades pela contraluallzação e Adesão do Gestor 
Estadual em conJunto com o Hospital Filantiópico. 

Resolve: 

Aprovar Arl-referendum a Adesao ao 
Programa Reestruturação e Contralualização do Hospital 
Filantrópico São Cam11o no Sistema Único de SaUde- SUS/AP. 
sobre a responsabilidade da Geslào Estadual. 

~· Ullt ~res ~ n U!iJalao Rocha 
Presld nte da CIB-AP -prulcl'iint)Kla CIB-AP 

• Resolução n.• 059/05- CIBIAP 
Macapà, 04 de novembro de 2005 

A Comissão lntergestares B1oart1te do 
Amapa . no use das suas alnbu1c;óes que lhe são contendas 
pelo Reg1mento il'lerno da CIB-AP. publicado no D1ãrlo Of1C1al 
do Estado de 15 de Dezembro de 1997 e. com Iutero das 
deliberações da reunião ortl,nar13 realiZada no d1a 04 de 
novembro de 2005. e, 

- ConSiderando a portaria n• 2084/GM de 
28 de outubro de 2005, que eslaoolace nonmas. 
responsabilidades e recursos a serem aplicados no 
financ,amenlo da AsSistência Farmacêu~ca na Atenção B~sica 
e define o Elenco Minimo DbngatóriO de Medicamentos 

Considerando a Pactuação real izada em 
reumão da ComiSsãO lnlergestores B1part1ta do A;nap~ ao d1a 
04 de novembro de 2005: 

Resolve: 

Art. 1° F1car pactuado 1ncentivo á 
AsSislênaa Farmacêut1ca na Atenção Basica de RS 1,00 (um 
real) por habi!anto ano para o EstadO e para os Municípios 
oriundo de orçamentos própnos 

Art. ~ A foona de repassa do Recursal~; • 
F1 nance~ros assim estabeteodos: 

I - Para os Mun1clpoos de Vi16na do Jari. 
Amap~. Se"a do NaviO. Porto Grande, Pracuúba. os recursos 
finance~ros dos gestores federal e estadual são depositados no 
Fundo Estadual de Saude. cabendo ao Esrado a aquis1ção e a 
dlSinbu•~o dos medicamentos. nos lermos pactuados Os 
Muntclp•os r1cam responsá'1r'e1s pela apl•cação dos recursos 
relativos a sua contrapartida rcspe.tando o m1nUTJo definido na 
pactuação da Com1ssão lnlergestores Tnpartile. 

11 - Para os Mu01cíp10s de Mazagão 
ltaubal. Macapá. Pedra Branca do Amapan, Cullas. Santana. 
Tartarugalzinho. Ferre1ra Gomes. Laranjal do Jari, Olapoque. 
Calçoene. os recursos financeiros dos gestores federal. 
estadual e municipal são depositados no Fundo Munic:pal de 
Saúda e aplicados pelo município na aquisição dos 
med1camemos e prOdutos definidos na pactuação da Comissão 
lntergestores Bipartite. observando-se o minimo definido peJa 
Com•ssão lntergestores Tnpart•te 

Art 3' Os med1camen1os de H1perd1a e Asma. f•ca 
dec1d1d0 Que o Min1stêno da Saude efetue a aQutstçào cos 
med•camenros o em,1ar ao Estado para d.slllbuição 

• Repubhcado por 1ncorreçôes publicadas no 01a 0511212005 
<llarto n° 3655. . 

~n~ha ~=aÓIÚP 
~ceita Estadual ) 
Rubens Orlando de Miranda Pinto 

( r) t>" 02J/1006/SRE 

O Chefe de Gobmt tt du Surdmi/J da R1celta 
Estadual du Govuno do Estado do Amupâ, umndo das alrlbu/ç&s 
que Ih~ sdo conftrldtu ~la Portana n• 09811005~RE e tendo rm 
vuta o ltor do OjicJo MFISRF/CoratJn• 47. 

RESOLVF.: 

1/0MOLOGAR o o'tsloccmtnln do strvldor 
ELIELSON MOREIRA SANT'ANNA, Anl.rrtnft Admmwrotrro. 
C6dtgo CDJ.J, lotado na SecrclarJa do Rt"IID Eszodual. que IIUlJOU 

do sed• dt suas olivrdadn tlll Mocapá/AP 11/t o crdath dt NilloVRN. 
no ptriodo dt OJ o 09.011006. ojlm rlt ponicipDr do r<ll1ff/lo d• 
anã/i!.e ~ compatrblltzação dt n~nlos « atrlbuJoJ do afllal 
PGDICNPJ. 



Macapá, 15.03.2006 

MacaptliAP ij'1 e ''~""~ úd006 

JOÃO BITTE: URT DA SILVA 
Chefe < Gahin<t<ISRE 

( P J N" 013 12006/SRE 

O C.A~fr de Gabinet~ dn Sl'Crctnria dn Rtcc.Jta 
Esrndunl do Governo do Estado do Amopó. usando das atnbuir6es 
que lhe são tonfc.n"das pt!lo Portan'a n• {)98n005/SRE, t tendo tm 
vil/o o teor doMemo. n'071 COTT!IISRE 

RESOL VE: 

HOMOLOGAR o substliuição da scn.idora 
CRISTINA MARIA FAVAC/10 AMORAS, GertCJIU dt 
Nüdco/Coordenadoria dl' Tnbutn(ilo, C6dtgo CDS-1, /orada no 
Sr.cNtnria do Receita F.stadunl, que rr.spondeu acumulotJ\idmenle 
pf'/Q cnrgo de CbordeiUJIIor de Tnbutaçdo. Código CDS-1, ~m 
subst/tutrão o respe<:t/va tiru/ar EDY PINHEIRO DE OLTYE/1/A 
SILVA, q~ encontro\VJ· se em go=o firlOS rcgulamt.Jttarrs no 
pcriodo de 02 n 16 O I 2006 

Puhltque-sc (!cumpra sc 

MncnfJ<l/AI'. 1~ fewmro 1Ü lMd 

JOA.OBITTE COURTDASILVA 
Cio<fe de abiH<te/SRE 

(P) N"OU/2006-SRE 

O Chcft de GnblntU. da Secretaria do Rccetta 
Estadual do Oowrno (./() Estado do Amapú, U.Jando da.J atrlbutcae& 
que llu: JiJo conftrldcu pela Portúrla ,• 091Jn005-SRE r tendo tm 
l'lsta o t~or do Mtmo n• 020/SHE/CEPAF 

RESOLVE: 

DESIGNAR JOSILENE li«RECO DOS 
SANTOS BRITO. Gtunte!Centro de Pesquisa e Anális. Fiscal. 
C&itgo C:VS-1. /01ada tJD Suretanu da Rtcfita Estadual, para VIQ)ar 

da fede dt sua.s ntn-ldad~s '"' Mocapd/AP ate a c1dndt fk Rio de 
Janclro!RJ. •10 p<rlodo de 07 a /O OJ 1006. a fim dt fJ<lrtiCifJ<lr do 
ca~rso de Ni\'tlamento Conctllual de lnt~IIRêncw F1scal 

de março de 2006 

( P ) N"OlS/2006-SRE 

O Chtfc de Gobltttte da SecreLOrlo do Rutilo 
Estadual do Govuno do EJIDda do Amapá, u.sando d.:Js ambvtçdes 
que lht Jllo conforultu P<l' ptla Portaria H' 098!200S.SR • tendo •m 
vbtn a teor do Mema. n' OOSISREICOFIS. 

RESOLVE: 

O :SIGNAR GILSON CARLOS 
RODRIGUES, Coorútnodor!Coordenadorla dt Ft1cali:açllo. Cddtgo 
CDS·3, paro viajar da sede de Jua.r atmdudcs tm Macopá/AP at~ a 
c1dade de Fnr dn lguaçilii'R, nos dtas 16 e 17.03 2006. a fim de 
porllc1par do IX E.NCAT- E.ncomro NaclonDI dt Coorde110dort s ~ 
Adnunislradorts 1'rlbutdrlos. 

Publiqttt·3e e cumpra·st 

JOÃO 81 OURT DA SILVA 
CAife de Rbi~.W SRE 

( P) N" 016 12006-SRE 

O Chtfo de Gahuwtt do SccrtlOna do Rt!ctlta 
E..toduol do Governo do li1/J1do da Amap6. usando dJJS a/rtbulç/lts 
qu. lht s/JQ conforldas ptla Portar/a H' 098!200S.SRE e ltndo "'I 
•Isto o twr doMemo n' 016/AP/ICMSICOTEPE. 

RESOLVE: 

DESIGNAR CRISTINA MA RIA FAVACHO 
A MOI/AS, Gtrrnlt dr .Vúclra/Coord<nadarta dt Trtbwtaçdo. C6digo 
CDS·Z. lotada na Stcrtlario do Rectdto Esladva/, paro viajar óa sede 
de sua~ a/IV/dodu Macapô!AP oti a cuiadr de 8r<UII1aiDF. no 
ptrfodo dt 06 a 09.03.1006. a fim dt fJ<lr11clpor do I U' Rtun14o 
Ordin4ria do COTEPE. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

( P) N' 029 12006-SRE 

O Ch~tft dt! Gabmrt~ da Stcrttarw da Receita 
Es1adual do Govtrno du Es1ado do Amvpá usfmdo das arr1buiçCes 
que lhe stlo ronferidJJS prla Portartn n' 098/lOOS-SRE t ltndo tm 
utstao /tordo Memn n'0/7/API/CMSIC'OTfPE 

R E SOl. VE: 

DESIGNAR LULl VANDERLEJ DE AlMEIDA 
COSTA. Fucol de Tr1butos Aux1!tar da Fa:~nda EsladUiJI, lotado na 
Srt.:n:turw dn Rerttlu f.stadual. para \tn}Or da stdt dt JUllJ 

mfvuindrs rm .4fa('cipái.~P att o ndtJde út Bra.u1wDf~ a fim 
parl/ctpn' da Rtunldo do GT I S SINICGRAIICMS. fiO p<ríodo dt 06 
n 08 03.2006 

Pubhqul'·St c cumpru-.st 

Ma~af'á.'~P. 7 t mw-ço de 2006 

JOAOB 'COURTDASILVA 
Cite de Cabint!lt 

( P) N'OJ0/2006-S/U' 

O Chtfr d~ Gahmete dn Si!Crí'farm da Rectlla 
EJtadua/ do GO\'tm<J do Estado Jn ,tnrapá, usando das atnb~Jiç&s 
qu~ lhl! s&1 co,lfuldos ptlo Portarta n• 09S/200.5..SRE t• tt~do em 
vuta n ltor do Mi!mo n• {)(I~!COFIS1NUFES 

RESOLVE: 

DESIGNAR MARCO ANTÔNIO 811AG.4 
QUEIROZ t FERNANDO ANTÔNIO SANI'OS DA CUNHA, 
Audllon~ Fucan da Faunda Estadual, lotado.s na Stcretorlo da 
Rl!c~tla El:lotiual. para vlojartm úu ude dt .tua.J attwdodts em 
MO<apá/AP ati CIJ ctdodu de Sbo l.iuz/AlA t Araca)lüSE, no 
perioda d.· 12 a 16.01 Jn06, a fim de '"ali:arem fiscal.:.açllo tm 
pro/undídadt C! tspccUJ/ nos COIUrlbu;mes .rubslltuto.s Ccrvtjarla Astro 
SIA 1 CervtJ<mo CIIJrn.s S:A 

(Desporto e Lazer 

Rui Sebastião Cruz Moraes 

ERRATA DA PORTARIA N• 
01712006- GABISEOEL 

Publicado oo D.O.E n• 3696 de OI de fev/06-pá,. l O 

Onde se lê: 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores 
WILSON JOSÉ QUEIROGA DE SOUZA. Professor 
c RICARDO CAVAJ,CANTE ALCÂNTARA DE 
OLIVEIRA, Gerente do Núcleo de Esporte de 
Participação e Aventurada-NEPNCOEUSEDEL, CDS-
2, da sede de suas atividades Macopâ-Ap, ate o 
Município de Mazagilo, nos dias 14 e 15/0:?12006, com o 
objetivo de reali7.arem a 11 Conferência Municipal do 
Esporte e Lazer, no referido Municlpio. 

I..cia-se: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
RICARDO CAVALCANTE ALCÂNTARA OE 
OLIVEIRA, Gerente do Núcleo de Esporte de 
Participaç!o c Aventurada-NEPAICOEUSEDEL. CDS-
2. da sede de suas atividades Macapá-Ap, 8le o 
Municlpio de Mazagão, nos dias 14 e I 5/02/2006, com o 
objetivo de reali:w a 11 Conferéncia Municipal do 
Esporte e Lazer, no referido Municlpio. 

DÊ-SE C!ÊNCLA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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GABINETE DO SECRETARIO OE ESTADO 00 

DES:~R~~~~~IJ/0~ 
RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAF.S 

SECRET ÁRIOISEDEL 

JUSTIFICATIVA N° 001/2006 
Senhor Diretor, 

Em conforrn•dc>de com o contrato n.• 005/2003. 
celebr<>dos ent"" o Departamento Estadual do De.sporto e 
L4zer e a COOVN' {Cooperativo dos Proprietários de 
Transportes de Veículos Lew:.s e PesadO$ do Estado do 
1\mapó). no qU<II sofreu 4 (quatro) Termo !1d•t1vo e sohCitodo 
para o 5 .• Termo ild1t1vo 

Temos o 1flformar com ""loçao o ocrésc•mo do 
aditamento do 5° Termo Aditivo. conforme o 1\rt 93. 
De.creto-l.t-1 200/6 7. 

O ocriscimo de 30 7. no valor do aluguel dos 
veiculas. foi encaminhado o Secrt.toria o planilha de custo 
~lo COOVAP, a prestadora de SUVIÇOS com<> é do 
e<>nhecunento, através de me1os de comuruGoç4o houve 
reajuste no C<>ltlbustível e ~os de repos•ç4o, por LS.So, 
contrapomos no vnlor paro 107., no qual foi aceito pelo 
prestadora, •'~formamos que o ocrtscuno do contra · 
proposta está dentro dos consultas de pr..;os de mercado e 
dos parâmetros ex~g•dos pelo l.e1 n. • 4.320/64 e l.e• 
Complementar !OI. nodo temos a 1mpar e s•m regulor•zar o a 
OOifatnento para que nao sofro des<:onllr1.1ídade dos SUYIÇOS 

do ~tar10 que se ut1h~a destes velculos Segue juntado 
ao Processo o respOSTa de aceitoçao da contra - proposta 
fornuido pela COOVAP. 

Macapá-AP. 06 de jone~ra de 2006. 

4wo f(aJnÜi.?.f fifli(l 
r,u otS,cleo•Gr~tc,\wo SíOh 

oacrt:to H .t4U' o~ 

@etrap ) 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

PORTARIA N• 092/06-SF:TRAP 

o cm,ll ut t.~ur~rrr O\ srcRET\Io' 
OF F'llllO Ol rR\\\1'01!1 1'~ ()0 ES'I ADO DO \\1\1'\ 
OC'o \15<.1 4.J;h lltn hU!ÇVc~ '4Ut: lftt:\ \~O ..:.onfcndas. pelo Oe,/CtO u• J l4S 

de Oó.'vW2oOs o Pon'"' ,. 47lill3-~ETRAr 

R E S O r ~ l: 
~rl. 1• • JlOntOI"gar \) Úc:'h"-t1n1Cill0 dO S~IVI~\)f 

RAI~Ilii'IDO OLEM.-1:\. .\IRF~ IIACIIADO. Gmntc (rorJI de 
A'ompnnh;uncatu de R.:\:u,..,u, f-e:dNa1s, qut Vl.tJOU da Sedl! de: 'Ul"' 
,,lnb:.tlçôe> Ma~.:arlâ/1\ll i.llé n c•d~.,dc de Bra~ilta - lJI com,, uhitll\'~ 

de tr,U:ll 3 \\UOII I rc:lcrtniC~ a pt~'li1Ç311 tlc t,;ntHJ dO'í (011'11~:111..'~ fl(t 
U!h 7b-Df'\rr c PCr-OIJ6{J I.no p\:tHtioht U< 1J a I~:OJ/04. 

\I~CAP.Á ·A~, H~). -n· . f RO DF lOOG. 

l't\111.0 ll'i-\CIO DA S I L I ' A 
('IIEFE lll:. . t SF.TRAP 

~uran~ ~ 
P·edro Rodrigues Gonçalves Leite (inte~ 

PORTARIA N° 021/2006-SEJUSP 

O SEa<ET ÁRIO DE ESTADO DA JUSl:tÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
dos otribuíçil'es que Ih<: são conferidas ~la artigo 1Z3, 1 e 
li do Constituiçlio Estadual: ele o Pardgrafo ÚniCa do Art. 1° 
do Decreto Estadual n• 4166 de 08 de seleJIIbi'O de 2005 

RESO\.VE: 

1\rt. 1° • AltV'<II' os Membros da Cotntss3o Especial de 
Ucltaçí!lo do Sur<:tario de Estado do Justiça e S<:gu~a 
Público, que pass4 o vigorar com o oeguint" ~daçêlo. pcll"<l 

f•ns de p<'O<ess<>m.,to de despesas oriundas de Convb1ios, 
bem corno executar os recursos de.$te sistema, que 
funclan<lt'i ~lo perfodo de OI (um) ano: 

Pru1dente: JOCILDO SILVA LEMOS 
Sec""tclriQ: IIV<RCELO NEVES PACHECO 

Membro• Efetivos: 
ARIÁDNE DE ALMEIDA ALENCÁR 
TEN. Ct:l. JOSÉ CARLOS CORR~A DE SOUZA 

Rewga-se QS disposlçõu., contrória, 

Dê-... Ciência, Cumpro-se e Publie<>-5~ 



Macapá, 15.03.2006 

Mocapó·AP, 13 de março de 2006. 

F-r.;-:. 
PEDRO RODRI61./tS GONÇALVES LEITE 

Secretdrio de Estada da Jus!. e Segurança Pl!blica-Interino 

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAÇAO 

JUSTIFICATIVA N• 00212006- CEUSE_.4JSP , 

·y·"\,....'-"'" 
HOMOLOGO 

1010312006 

AÇ0ES DE PROCEDIMENTO 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 28.820.000296/20ot 
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS Ai:REA A SEJUSP. 
FIRMA ADJUDICADA: COUBRl TURISMO L TOA 
FUNDAMENTO lEGAl.: Art. 24, lncloo V da lei 8.666/!13, e 
alleraçõea. 
VALOR TOTAl.: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais Centavos) 

Senhor Secretário 

Submetemo& a presente Juollficallva para 
competente apreclaçlo e raUilcaçk\ de Vossa excelência, 
amparada legalmente sob a égide do artigo 24, Inciso V, da 
Lei 8.666/!IS e pooleria<es ahrações, com as segulntn 
conslderaçõea: 

1 - No dia 17 de fevereiro de 2006, a Comsslo 
Especial de UcHaçioiSEJUSP, realizou procedimento 
llcllatórlo, na modalidade de convlle, tipo menor Preço, para 
contralaçlo de ~resa para fornecimento de passagens 
a4re.o a SEJUSP, divulgando nosso quadro de aviso àa 
Informações a respello do Convlle n• 00412006-CEUSEJUSP. 
Entretanto, no local, data e hor•rlo marcado para a llcllaçlo, 
somente uma empresa convidada compareceu com os aeus 
envelopes de documentos • proposta para a •bertuno do 
cerh.me, sendo oblklo o seguinte resultado: "UCITAÇÃO 
FRACASSADA". 

2 - Sendo repelida o certame par• a mesma 
llnaUdade, no dia 03 de março de 2006, atravé• da reedltaçlo 
do Convite n' OCW2006-GEUSEJUSP, sendo convidados G4 
(quatro) empresas p01a participar do certame, no local, data 
e horário marcado para a tlcltaçlo, somente urna empreSôl 
convldilda c~ com os seus envelopes de 
documentos e proposta para 1 abertura do certame , tendo 
obtido o seguinte reauHado: "LICITAÇÃO FRACASSADA" . 

3 - A escolha de EmpreSôl supracitada, deu-se 
com principio da econorrictdade e l oonomio, pois a mesma 
oferece a proposta de menor preço. Pa< outro lado, 
podia~ solre o.m processo de descontinuidade das açõea 
desenvolvidas peta SEJUSP, prtnctpalrnente as metas 
traçadas pe1;1 SEJUSP concernente """ dealoaomentos dos 
servlda<es a virias loaolldades. Com efello, a Lei n• 
8.666193, com 11 alleraçõ~ posterla<es nela Introduzidas, 
preleclona em seu Art. 24,1nclso V, "In verbls": 

4. Art. 24 • 'dlspensàvel a llcltaçlo: 
Omissos 

V - quando nlo acudltem lnteress.ados à 
llcllaçlo anterior e esta, juslllicadamente nlo puder ser 
repetida sem prejulzo para a admlnlstraçlo, mantldu neste 
caso, todu as condições pré-estabelecidas. 

5 • Assim, havendo lnlereS$11 pübUco a 
ruguardar, entendeu..ae que o caso enquildra-ae na 
Dlspens.a de Ucl1açlo e eo1ando o PfOÇO aPfeaentado 
compaUvel com o Pfallcado no mercado, o procedimento 
encontra-se em pt""" observincla à leglslaçio vigente. 

Pelo upoato e para aalv.guarda do interesse 
público e ftel cumptlmento """ dHames da lei n• 8.886193, 
sollcltamoa a Vossa Excelência, a ratlllcaçlo da presente 
Justiflcatlva corno exigência do Art. 26, da Lei n• 8.666/8S e 
suas allerações e bem como, a condições de sua eftclicla 
dentro dos prazos legais. 

, 10 de ,...rço de 2008. 

JOSÉ MAR1 OS SANTOS 
Pres JUSP 

COMISSAO ESPECIAL DE UCITAÇAO 

JUSTIFICATIVA N" 003/2006 - CEUY'tJUSP 

, \ """-'-"'í.::-

AÇOES DE PROCEDIMENTO 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 28.820.00034112008 

HOMOLOGO 
1010312006 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVlÇOS 
DE MANIITENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
COMPUTADORES E INSTALAÇOES DE REDE LóGICA DA 
SEJUSP, AlFA, OUVIOORIA • 
FIRMA ADJUDICADA: SYSTEM INFORMATICA LTDA 
FUNDAMENTO lEGAL: Art. 24, lnclao V da lei 8.6$61t3, e 
attMaçOu. 
VALOR TOTAl.: R$ 80.000,00 (Oitenta MO Reais Ceniavoa) 

Senhor Sec~trlo 

Submetemos 1 presente Justllicallva para 
competente llpl'eclaçio e ratlllcaçlo de Voaaa ••ce~cla, 
ampar..S. legalmente aob a égide do artigo 24, lnclao V, da 
Lei t.MIIU a poatertorn alterações. com as seguintes 
corJslderações: 

1 - No dia 17 de fevereiro de 2006, a Comlsslo 
Especial de UcHaçloiSEJUSP, realizou procedimento 
UcKatório. na modalidade da convite, Upo rnena< PreÇo, para 
conltataçlo de empn~sa para fornecimento de pass.agens 
a4rea a SEJUSP, divulgando nouo quadro de aviao b 
lnlorrnaçôü a respalto do Convite n• 00512008-CEUSEJUSP. 
Entreúnto, no loca~ dala a horário marcado para a UcHaçlo, 
aomente wn.a empresa convk:lad~o com~receu com os aeus 
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envelopes de documentos e PfOpotta para a obertura do 
certame, sendo obtido o seguinte resullado: "UCIT AÇÃO 
FRACASSADA". 

2 - Sendo repetida o certame para a m~ 
finalidade, no dia 03 de março de 2008, através da reedttaçlo 
do Convite n• 00512006-CEUSEJUSP, sendo convidado• G4 
(quatro) ontfnlll para participar do certame, no locai, data 
e hortrio marcado para a Ucltaçio, somente Lm1ll empresa 
convidada compareceu com 01 aeua envelopes de 
documental e propo$11 paro a abertura do certame , tendo 
oblldo o seguinte rewttado: "LICrTAÇAO FRACASSADA". 

3 - A escolhi~ de Empresa WPfacltada, deu·se 
com principio da economicidade e Isonomia, pois a mesma 
oferece a ptopom de menor Pfeço. Por outro lado, 
podlamos sofre um processo de desconUnuldade das aç<>ea 
eles envolvidas pela SEJUSP, principalmente os meta a 
traçadas pela SEJUSP concernente a moderntzaçio do 
Parque Tecnológico da SEJUSP. Com eleito, a Lei n• 
8.866/9S, com as alleraçi5ea posleriO<es nela Introduzidas, 
preleclona em seu Art. 24, Inciso V, "In verbls": 

4. Art. 24 • ~ dtspen~vel a llc~açlo: 
Omls$00 

V - quando nllo acudirem lnteress.adoa A 
llcl1açio antertO< e esta, )uoliflcadamente nio puder ser 
repelida sem prejuizo para a admtnlstraçlo. mantidas neste 
caso, todas as condições pré-<!stabelecldas. 

S - A»lm. havendo lnterecse público • 
resgull"dar, entendeu-se que o caso enquadra-se na 
Dispensa de Ucttaçlo e estando o preÇo apresentado 
compatlvel com o praticado no ...-cado, o procedlme<1lo 
encontra ..se em plena observância à teglslaçlo vigente. 

Pelo exposto e para salvaguarda do Interesse 
pübllco e fhol cumprimento aos ditames da lei n• 8.666193, 
soUcltamos a Vossa Excelêncía, a raUilcaçlo da PfeSente 
Jusllftcatlva como extg~ncla do Art. 26, da Lei n' 8.888193 e 
suas atterações e bem como, a condições de sua eftclicla 
dentro dos prazoalegals. 

JOSÉ MARiANO BRjN#fl'ifo 
Preoldente da C 

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAÇAO 

JUSTIFICATIVA N' 00412006-CE~JUSP , I "'--..--.·.,-.o-

AÇÕES DE PROCEDIMENTO 
ASSUNTO: DISPENSA DE UCITAÇAO 
PROCESSO N" 28.820.0002&412006 

HoMOLoco 
10103/200$ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA 
SEJUSP, AlFA, OUVIOORIA . 
FIRMA ADJUDICADA: J M R DA SILVEIRA· ME 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso V da lei 8.666193, e 
a1teraçõe1. 
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (Oi1enta Mil Ruis Centavos) 

Senhor Secretário 

Submetemos a presente Justifiutlva para 
competente •Pfecíaçlo e ratlf~eaçlo de Voou excelência, 
amparada legalmente sob a eglde do artigo 24, Inciso V, da 
Lei 8.666193 e posteriores alterações, com os seguintes 

conslderaçõ:~: No día 16 de fevereiro~ 2006, a ComtsaAo 

Especial de Llcl1açlo!SEJUSP, re~llzou procedimento 
llcllatórlo, n~ modalidade de convite, tipo menor PreÇo, para 
contralaçlo de empn~sa para fornecimento de pass.agens 
oérea a SEJUSP, divulgando nosso quadro de aviso b 
lntormações a respeito do ConvHe n• 003/2006-GEUSEJUSP. 
Entretanto, no local, data e horário marcado para a llchaçio, 
nenhum~ efTl)rcsa convidadA compareceu com os seua 
envelopes de documentos e proposto para • aberturo ~ 
certame. sendo obtido o seguinte resultado: "UCITAÇAO 
DESERTA". 

2 - Sendo repetida o certame par• ~ mesma 
finalidade, no dia 02 de março de 2008, ,través da reedHaçlo 
do Convite n' 003/2006-GEUSEJUSP, sendo convidados G4 
(quatrol empresas para participar do certame, no local, data 
e horário marcado para a licbçlo, nenhuma empresa 
convidada compareceu com os sooo envelopes de 
documentos e PfOposta para • abertura do certame • tendo 
obtido o seguinte ro&ullado: "LICITAÇAO DESERTA~. 

3 - A escolha de Empresa supracHada, deu-se 
com principio da economicidade e lsonomlo, pois a mesma 
oferece a proposta de mena< preço. Por outro lado, 
podíamos ao!te o.m processo de descontinuidade dao ações 
desenvolvidas pela SEJUSP, principalmente as metas 
traçadu pela SEJUSP concernente a alimenlaçio e tanch~ 
aos servtdorea da SEJUSP em opNaçl'if!& pollclals. Com 
efeito, a Lei n• 8.6661!13, com as alterações posteriores nele 
Introduzidas, prektclona em seu Art. 24, Inciso V, "in verbls": 

4 . Art. 24 • 6 dtapensàvela licHaçlo: 
Omissos 

v - quando n3o acudirem interess.adoo 
llcilaçlo anterior e esta, justificadamente nlo puder "' 
repel ida sem prejuizo para a admlnlatraçao, mantidas neste 
caso todas as condições pré~slabelecldas. 

' 6 . Assim, havendo Interesse público a 
re.sguard~r. entendeu--se que o caao enquadra4e nil 
Dispensa de U citação e eslando o preço apresentado 
cornpatlvel cO<n o praticado no mercado, o procedimento 
encontra..P em plena observlncla A leglslaç4o vigente. 

Pelo exposto e para oalvagu.,do do lnteresoe 
público e nel cumprimento aos dltamea da lei n• 8.666193, 
solicllamos a Vossa Excel~cla, a ratlflcac;io da presente 
Justlftutlva como exlgênclo do Art. 28, da Lei n• 8.666/93 e 
suaa alter,ções e bem como. a condições de sua eflclicla 

dentro dos prazosleg~ls. 
, tO de março de 2006. 

JOSÉ JtfARJAN DOS SANTOS 
PrH aCE EJUSP 
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(A9n~ultura J 
Roberval Sousa de Azevedo Picanço 

EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO n' 006106 SEAF. 
celebrado enlre o Eslada do Amapá. po< 1n1ermê<jío da 
Secretaria de Estado da Agnc:ultvra. Pesca. Floresta e da 
Abastecimento • SEAF e a FlrTna W DE OLIVEIRA NUNES· 
ME. assinada em oe de março de 2006 

CLÁUSULA PRIMEIRA • FUNDAMENTO LEGAl.: O Presente 
CONTRATO lem respaldo legal no Processo a n' 
28750 000848/20()5.8, referente a Carta CorMte n• 00112006. 
e no § 1' do Artigo 25. 37 Caput e Inciso XXI da Cansiltu,çêa 
Federal, Artigo 12 § 4' 116 e 119. Incisos I e XXVII da 
CanstlluiçilO do Estado do Amapá e Artlgos 22. Inciso 111. da Lei 
8 666193 e suas atterações. 

ClAUSULA SEGUNDA • DO OBJETIVO: O presente 
CONTRA TO tem po< ObJehvo a 1ocaçao de uma embarcação 
motorizada com capac1dade de 20 toneladas e 40 
passageiros. para fazer o escoamento da produção 
agroextra~v1sta nas Comunidades nbe<nnhas de Paga Dividas. 
Maraja. Parto Aleore. J01nJand1a. Jacararu. MUiuaú e Igarapé 
dos Pallll. no MunicípiO de V1tOna do Jari 

CLAUSULA TERCEIRA · DA FORMA DE PAGAMENTO As despesas 
com execução desle CONTRA TO estão orçadas no valor 
global de RS 37.494,00 (Tnnta e Sete Mtl , Oualrocenlos e 
N011enta e Quatro Re<ols), conerãa à conta aa Fonte 001, 
Programa 20.605.0132.1107, Elemento de Despesa 3390.39. 
Outros ServiÇOS de Terceiros- Pessoa Jurldica. senda 
empenhado 1mcialmenle R$ 4 166.00 (Quatro MU. Cento e 
Sessenta e Seis Reais). conra~ Nota de Empenho NE n• 
00111 emitida em 07 de Março de 2006. e as demais 
parcelas conforme Cronograma de Desembolso em anexo e da 
apresentação da ialura pela CONTRATADA até a qumla dia do 
mês stJb6eq0entc it prestaçllo das serviços, as quais oncluem e 
comportam nos custos necessários à perlella execução dos 
serviços 

CL.ÁUSULA QUARTA · DA VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá 
sua vigência pelo prazo de 09 (nove) meses a contar da data 
de sua assinatura. _ _ 

Macapa.Ap. de t3de~marçode 2006 

""""~ 1 & 
. ICAMA A 
hefeda u c F 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO E PARTES: s• TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO n• 007104-SEAF, celebrado entre o Es!ada do 
Amapá. por intermédia da Secretaria de Estado da Agricullura. 
Pesca, Floresta e do Abasledmento e o INSTITUTO EUVAl.OO 
Loot Assinado em 10 de Março de 2006 

clAUSULA PRIMEIRA • FUNDAMENTO LEGAl.: O presente 
Termo Aditivo tem respaldo legal no An 65. Inciso 11, alinea 
'"b', da Lei n' 8.666193 e Clàusula Seguoda e Quarta do 
Contrato em epigrare. 

('1...-\USUL~ SEGUNDA. Merar a Cláusula Segunda 
(parágrafo úmco ) do Contrata onginal, na sentido de 
acrescentar mais 04 (quatro) pesquosadores. perfazendo um 
Jotal de 18 (deza~o) pesquisadores. que irão fazer a p<estaçio 
de serviços de pesquisa de opin1áa publica e calalogaçâo de 
prodUios in toca com os egricuKores de Estado. a respeito das 
necessodad89 para melhoramento dos produtos. suas 
necessidades e beneltclos aos prodUiores. 

ClAUSULA TERCEIRA: AKerar a Cláusula Quarta do Contrato 
n' 007104-SEAF com o acrêscoma de R$ 3 435,04 ( Trés m11, 
Quatrocentos e trinta e clnco ReaiS e Quatro Centavos ) em 
seu vatar mensal. passando de RS 12 022,64 ( Doze mil. VinU! 
e dois rea1s e sessenta e quatro centavos ) para R$ 15 457.68 
( Quinze mil, Quatrocentas e cinquenla e sete ReaiS e 
Sessenta e O~o centavos ). passando seu valor lotai de R$ 
144.271.68 ( Cento e quarenta e quatro mil. DuzentO& e . 
Setenta e um rea1s e sessenta e oi!o centavos ) para R$ 
139 I 19.12 ( Cento e tnnla e nove m~. cento e dezenove reais 
e doze centavos ). sendo os recursos liberados de a<:<>rdo com 
o cronograma de desembolso anexo ao presente lnslrumenlo 

CL.ÁUSULA QUARTA: Todas as demaiS Cláusulas da 
Contraio n• 007104-SEAF. não atingidas pelo presente Termo 
Adrtiva ficam ratifrcadas. 

F por ~rtm :t."-lltnl BJWlt.ado.'l: em rf:l:lçAo 
ao OOTilL'Üdo tl....."'<fc lnsm1n~no, a.._,,..irwn o n~ulO em 04 (14u:~uu) 'aas 
de igu::~l lt:~Jr . na prCSC"nç.a de 02 {duas) tCSLcmunhna tamhtm nu fim 
ll$\rod.ot.i. 

Macapá-Ap. 10~~eMarçode 2006 . • 

CAMA.T 
hele da U AF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICfTAÇAO 

O GOYerno da Ealado da A~ a1ni\/Cs da Secretaria de 
Estado da .-.,;cuKtra, Pesca. Flores1a e do AbaotecrneniO e de 
sua CornlaaAo Porrnanenle de l.JcltaÇAO. toma público que 
prornoo.uâ llcll.açAo confame eopedficaçAa abai10: 

MODALIDADE : TOMADA DE PREÇOS N ' 00212006 
TIPO . MENOR PREÇO 
DATA : 30.03.2006 
HORÁRIO : 09.00 HORAS 



Macapá, 15.03.2006 

LOCAL 
OBJETO 

:Av. Fab. 0085. Centro Admlrlatrativo 
: Aquslç!lo de Sementes Cerllfoca:las 

A ComiiSilo Pormanenla de UcltaçAo, encmtn~se a dsposição 
PMO 08daredmentoo do âMdOB, lnrormaçóes complement..-es e 
entrega de editais no ende<OQO reiromondonado. 
Telefone (096) 3212-9507 

Macapé-AP, 13rn.....,e;ro de 2006. 

LUIZ J,A COSTA AL\IES 
Precldente da CPUSEAF 

(fi!!ra-Estrutura ) 
Alcir Figueira Matos 
~---~------------------------J 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVfNIOS 

Extnto de Contnto 

Instrumento 
~: Termo de Contrato n° 00'1/2006 - SEINF, que rotre si 
celebram o Governo do Estado do Amapa, atraves da Secretana 
de Estado da Infra-estrutura - SElNF, como Contratante e a 
empresa OLIVEIRA & NASCIMENTO LTDA, como Contratada, para 
os fins nele declarados. 

fl!ndamento Lea•l: O presente COmRATO tem respaldo legal 
nos artigos 25 § 1 o, 37, caput e inaso XXI da Constituição Federal 
de 1988, nos artigos 12 § 4o, 116 e 119, Itens 1 e xxvn da 
Constituição do Estado do Amapá de 1991, nas d1sposições que 
forem pertinentes da Lei Nacional no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e nas dema1s disposições legais que lhe forem 
aplicaveis. 

pafáqraro Único: O presente conlrato tem sua origem na 
efetivação do processo licitatóno: Edital de Tomada de Preços n° 
023/05-CPl/SflNF/GEA, do processo no 2005/48345-SE!Nf. 
Homol09ado em 02.12.05, pelo Exmo Sr. Secretáno de Estado da 
lnfra-esti\Jtura com base no Decreto n° 2042/95. 

21!1c12: Reforma Geral da Escola Estadual Veiga cabral no 
Munldplo de Amapâ·AJ>. 

~: R$·359 657.45 (Trezentos e cinqüenta e nove mil, 
seiscentos e cinqüenta e sete reaiS e quarenta e cinco centavos). 

Q21~: As despesas com a execução deste CONTRATO estão 
orçadas no valor global de RS-359.657.45 (Trezentos e 
cinqüenta e nove mil, sescentos e cinqüenta e sete reais e 
quarenta e dnco centavos) e correrão à conta dos reOJrsos 
ortundos do Projeto: 12.362.0205 2.582 - Construção, reforma e 
reaparelhamento de prédiOS Escolares do Ensino f~édlo e 
Profissional. fonte (007), Nature>a da Despesa: 4.4.90-51 -
Obras e Instalações, consoante nota de empenho 200S/NE06362, 
emitida em 12/12/2005. 

llisl!nm: O presente contrato tErá a vigência de 120 (cento e 
vinte) dias consecutivos, contados a part" da data de expedição 
da Ordem de Serviço. 

capá, 01.03.2006. 

(Meio-Ambiente ) 
Edvaldo de Azevedo Souza 

EXTRATO 

COI'óvtNIO N" tltl3/l006 · Sf:MA 

tnr.trumentuiii'IU'tn - St:-cret:vil dt r..~do do Me:1o Amblcnte -

SE~fA. < Amochn .!i Amorim Lld:a. 

Fandamrnto Lea:al - O pr~sc:u1e CQnvênio tem rc.spaldo legal no§ 1" 
do an. 1S d:a Constituiçio Fedcnl. combirvodo oom os orts. 12, § 4', 
116 c 123. u1ciso IV. art JJO, § I' d:a Consti1uiç3o do F..udo do 
Amar~ art. 116 d. Lc1 8.666J93 • su.:aa: alt..!raç~t podcT;u.~~. ::!.~ Le! 
l:::stadutl n• l(iSI'Q4 e c ~t:tc:io Õc: Kcgutvncnt:tçlio n• 677:00 e os 
[)e~TdOS n• 2 042195 t 3.8.55.'97. 

0o Objeto - O prc-seote Convénio lem pot nbjeto a m:mut.ençio de 
m.a.is de oo'l.'cnlA animais alojAdo' em "i"ciros.. desde: ~~ alun~ntaçló 
aiC lratAmCnfll n1.;dico vdain.irio ~<L::qu!Uio 

Do Dolaçjo Orç.-..tirla: As desp<sa~ com a eK<CuçiO deste 
Convénio, e>lio orçadas no VIÜO< global de RS 49.992,00 (q...,..nta c 
novt ntil, novcc:enlut e novcot.a c doli ra.i'l). qu.e .:orTc:rlo l c:ont.a 00 
Progr>.'"" do Tnhalho t8.54t.Oti1.23S7, Elcmmto de Oc<puo 
3350.4t - Cootribuiçôu, Fonle 040. confonnc No<a de Emp<nho 
20061\T.OOOI9 de 08103/2006. 

D• \"l~Uid• - O prcst:nle Ccn\•ênio t.eri "-'* 'Yig&-.cia a putir de: 5\UI 

.,..;natura. ott J 1/11/2006, po<kodo ser pn>cropfo confornt<: Votltodc 

das1par~<s. 

p_ J"'If eslaretn de acordo. as p.u1n auinam O pi'C.SC'Oh~ \~mo C'~ 0) 
(l.rêc) 'YirL"' de: íguaJ teor e forma, Jlr&TI que produza ~ st os l<:g:~Hmos 
efeitos de direitos, aa picstrlç.t da~ testemunhas que umbé:m o 

subsaevem. 

O.ta cft' Astinatun: 10 de: nwyo de 2006 

MSC3pt- AP, tO de m.m;<> dc2006 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO 

RATIFIC 

til. h_ 
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Jwtlficativa .n• 006/2006- CPlJSEMA. 
PROCESSO N'. 32.000- 136/06. 
ADJUDICADA: MERCK SI A. 

ASSUNTO: !NEX!GffiU.!DADE DE LICITAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição elo Ma1erial de Consumo. 
VALOR. R$ 2.614,00 (Dois mil seiscentos c quatorze 

reais e vinte e nove cenlJivos) 
FUNDAMENTO LEGAL: An 25, inc. I, da Lei 
8.666193 e AltetliÇÕeS P<lOteriores 

DOTAÇÃO ORÇAMI!NTARIA: FONTE - 040 -
PROG: 18. 541.0113 2357- El.EM. DESP. 339030. 

Senhor Secretário: 

A presente justificativu tem como objetivo 
li aquisição do Material de Consumo, fluorocult Caldo 
LMX, frasco com 500g, pertencente ao 

Laboratório/SEMA, considentldo a necessidade de 
reoliw análises bacleriológicas oe>to U.boralório. ê 
importante ressaltar que a EllljJ'esa: Mcrcb SI A. é a 

representante di>1ribuidorn exclusiva do tcfc:rido 
produto, conforme doclaroc;lio em anexo, estando o 
preço compotl~ com o praticado no mercado rutc1onal, 

inviabilizando qtwlquer tipo de compctiçAo, 
caractcriz1mdo-sc assim, 8 INEXIG!Bn..IDADE DE 
UCIT AÇÃO com amparo l~'glll no art. 25, inc. l da Lei 

8.666/93 e suas alterações postenores, destinado ~ 
att:nder 80 Projeto d~'Tiominado "Sustentabilidade 
Administnltiw do COEMA c Apoio ns Ações de 

Controle, Fiscalização, Monitoramento e Educação 
Ambiental da SEMA" 

Pelas razões expostas acima e em 

cumprimento aos ditames legais estatuldos pela Lei n• 
8.666/93, su.os alterações, submetemos a presente 
justificativa A RA TIF!CAÇÂO do Exmo. Sr. Socretário 

do Meio AmbaenUJ, e posterior publicação, conforme 
determino o art. 26 da suorocitada lei. 

Maeapá-ap. 09 de lllllfÇO de 2006. 

~ 
SA VIO DE SOUZA JUCÁ 
PRESDEHTEJCPI.JSEMA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RATIFICO 

~Sjp-.0:.:15<-.t.Qd{_ 
"i!!~---..'· 

JllStlficatlve n• OOS/2006- CPLIS.EMA. 
PROCESSO N". 32.000- !37/06. 
ADJUDICADA: HEXIS C!ENTIFJCA SI A. 
ASSUNTO: INEXIGIBUJDADE DE UCIT AÇÃO. 
O EJEto: Serviço de Manutcnç!o Com:tiva do 
Equipamento deste Laboratório. 

VALOR: RS 1.574,29 ( Hwn mil quinhentos e setenta e 
quatro reais c vinte c nove centavos) 
FUNDAMJ:NTO LEGAL: An. 25, inc. I, da Lei 
8.666193 c AltCf!IÇÕC$ Postcrtorcs. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FONTE-040-
PROG: 18. 541.0113 2357-El.EM. DESP. 339039. 

Senhor Secretário: 

A presente justificativa tem como 
objetivo é ..-c&.iZ8çlio dos Serviços de Manutcoção 
Com:tiVIl du equipomento Espcctrofotümctro J:?RI2010, 
marca Hach, per1c:ncente ao Laborat6rio/SEMA, 
dcsllnado a atender ao Projeto dcnominndo 
"Susten!Jibilidadc Administrati"ll do COEMA c Apoio 

as Ações de Controle, Fi.scol.izaçAo, Monitoramento e 
Educação Ambicnllll da Sema". À reali7..açlio dos 
Servicos de MAnutenc!o Corretiva do <Quipomenlo 
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marca Hacb. pertencente a esta Secretana, e que 
eqwpum o Laborutório de Annllse Qutmicas/SEMA, 
pela Fmna· !·liDOS ClliN'nflCA S/A, oue t a 

representante exclusiVB em todo o Temtóno DT11Sileuo 
pm venda, nmstêncaa técwca e fomecuncnto de peças 
de repostção dos cqwpumentos da Hach, conforme a 
carta de exclusividade em anexo no Processo n• 
0137/06, estando o preço compatlvel com o pn~ticado 
oo memtdo nacumal invi•bilizando qualquer tipo de 

competição, cardcterizande>-se assim, a 
lNEXIGIDu..IDADE DE LICITAÇÃO com arnptro 
lcgul 11<) 1111 25, inc. I, da Lei 8 666/93 c SUAs alterações 
postcrtorcs 

l'ciB.< Tll:l.il<'.s c'XpOSllts =m• c ~-m 

cwnprimento aos ditames lcgAJs cstatwdos peta Lei n' 
8.6ó6/9J, suas alterações, submetemos o presente 
justificotiw li RA TmCAÇÂO do E><m0. Sr. Sec:retlirio 
do Meio Ambiente, c posterior puhlioaç!o, oonforme 
d~1ennina o at1. 26 da supracttada lei. 

(Turismo 

Fátima Lúcia Pelaes 

PORTARIA (l') :-;• 00811006 - Sf.TIJR 

) 

St'.(:RI:TARIA Of. t:STADO 00 11JRISM0, 110 U!O dt' 
atribuições que lhe: ~u cnnfau1as pelo Decreto n° 1991. de 15 de 
julho de 2004. c. tendo em vista o que corasta nn \1emo •• OOS!2005 
DPTIS[TIJR. 

RESOLVE: 

Art. I' - Homologar o dc:slocamcnlo dos sc:rvidores 
EDILSO:'< PELAt:S CARDQSO- SccrctoriO Execu11vo- CDI-2, c 
L.VINA VALERIA DA COSTA LAMEIRA - Chele da D1VJsiO de 
Forulec1mcn1o do TurisiTI<lii10T - CDS-2, que viaj>t>m da sede de 
suas atribuições em Macapà ate o municlpio de Laranjal do JB.Il, no 
per iodo de 07 a 0910212006. com objetivo de particifW da reuniAo de 
mob1hn.I,Ao do Ph)g.rama de K.egtonah.l3ç.lo do TurUmo - Roteiros 
do f\cosol 

Macapl~AP , I(J dce 1G ... cre~ro de 2006 

•·An~ IA PE.LAES 
SI;CRETARIAMó"E L~~AOO DO TURISMO 

UNIOAOE DE CONTRATOS E CONV~NIOS 

EXTRATO DE CONTRATO N' 002/2006-SETUR 

INSTRUMENTOS E.fARI.Ei;. 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. POR lffl'ERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO nJRISMO- SETUR 1nSt1tu1da 
pela Lei n• 81112004. regulamentada pelo Oecreto n' 
199412004. mscr~o no CNPJ/MF n' 00.394.57710001-25. 
sed1ada na Rua Independência n• 29 - Centro. como 
CONTRJITANTE, neste ato representada por sua Secretaria. 
Sr' FÁTIMA LÚCIA PELAES (Decreto n' 1997. de 15107/04). 
bras1le1ta, soKe~ta. CPFIMF n• 070 198.582~7. RG n• 21 1370· 
SSP/AP. residente e domiCiliada neste cidade de Macapa. e de 
outro lado. como CONTRATADA. Empresa R.L.V AZEVEOO. 
1nscrt1o no CNPJ/MF sob o n• OI 701 845JOOOI -14, 
estab~le-c1do na Av Alagoas. N• 475 Ba1rro Pacoval. Macapá
AP. neste alo representado por sua Sócia Proprietana R&gltl.l 

Lucia Valadares de Azevedo, bfasde1ra restdente nesta 
Cidade de Macapá. RG 1378-SSP-AP e tPF n• 210 218 802-
72. resolvem celebrar o presente CONTRATO N' 00212006-
SETUR, na conformidade das cl~usulas e condições 
segUintes, que se obngam a cumprir e respe~ar Integralmente 
E\i!IIM~.!;.~~ 
O presente Instrumento enconlra~se amparado legalmente &ob 
a áglde do art. 25, § I' e 37 'Caput". da Consl~uição Federal: 
no art 42 'Caput' da Conslituiçao do Estado do Amapá e art. 
24. Inciso 11 da Lei n• 8.666193, Lei Complementar n• 101 , do 
().4 de maio de 2000, Lei n° 061212001. Lei Estadual n• 
81112004 Decreto Estadual n'l994/2004. no Parecec n' 001· 
ASSEJUR/SETUR e, ainda nas di&p051Çôes legais que seJam 
apliCadas em v1rtude do ootelo prevtsto e caracterizados neste 
Instrumento legal. 
po OBJETO· Este Contrato tem por obJeto a contratação de 
servços de Confecçlo de Material Gráfico para a Secretaria 
de Estado do Tunsmo-Setur. 
DO PRECO E DA DOTA.Ç!Q....QRCAMENTÁRIA, A de&pesa 
decorrente do objelo deste Contrato está orçada no valor global 
de RS 78.400.00 (Setenta e Orto M~ e Quatrocentos Reais) 
oriunda da Fonte OOt. Programa de Trabalho 
23.695.0176.2662 e Elemento de Despesa 3390 39. Nota de 
Empenho n• 041 . emHida em 09 Qe fevereiro do 2006 
QA.)ililfNÇJA: O presente contraio terá inicio em 08 de 
fevereiro de 2006 e seu término em 31 de dezembro de 
2006, podendo ser prorrogado de acordo com a cláusula sexta 
deste instrumen1o 
ASSINATURA; 0910212006 



Macapá, 15.03.2006 

Unidade de Controtos e Convênios 

EXTRA TO DO 2' TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N" 
013/2005.SETUR 

ltiUR!JMENTOS E PARIE.~; 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMEDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, 111stituida pela Lei 
n• 8t 1/2004, regulamenlada pelo Decre!o n' 1994/2004, 
inscnto no CNPJiMF n• 00.394 57710001-25, sediada na Rua 
Independência n• 29, Bairro Central, como 
ADITANTEICON~TAN'!)', neste alo representada por sua 
SecreUrla, Sr' FATIMA LUCIA PELAES (Deaeto n• 1997, de 
15107104), bresüeira. so~e1ra, CPF/MF n• 070.198 582-87, RG 
n• 211370-AP, residente e dom1crhada nesta Cidade de 
Macapá e a EMPRESA V.S PANTOJA • ME, mscrita no 
ÇNPJIMF sob o n• 10 227 33810001-34 estabelecida na Av 
José Serafim, n' 605, Bairro do LagUinho, Macapá-AP, neste 
ato representado pelo seu Propneli!rlo, Sr. VAGNER SOUZA 
PANTOJA , CPF n' 209.427 372-53, RG n• 010 627/SSP-AP, 
residente e domlcrüado na cidade de Macapá • AP. resolvem 
celebrar o presenle TERMO ADmvo N' 002/05 AO 
CONTRATO N' 013/0S.SETUR, na conformidade das 
cláusulas e contflçOea aegutntes, que se obrigam a cumprir a 
respeKar lntegralmenle 
CLÁUSULA PR!biEIRA; 
O presente TERMO ADITIVO tem por objehvo allerat a 
CLAUSULA OITAVA 00 CONTRATO N' 013/05 - SETUR, 
que passam a vrgora com a seguonte redaçao 
COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 00 CONTRATO 
N.• 013105 - SETUR, edrtando no valor de RS 62.828,00 
ISessenla e D01s Mil, Novecentos e Vinte e Oito ReaiS) 
sobte o valor prtnclpal de RS 251.996.00 (Duzentos a 
Cinqüenta e O~o Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais), 
na mesma Fonle de Recurso. Programa de Trabalho e 
Natureza da Despesa 861abei8Cido no Contrato Orrginat 
g,Ausu~QAõ 
Permaneçam ratoncadaa H demars clausulas e condlçOes 
eslabelecidas no conlrato orlgrnal, nao abrangrdas neste 
Te<moAd1bvo 
M.SHIAil.IRIIl o 110212006 

Maca pé (AP)~e março de 2006. 

FÁTIMA LÚ~:JELAES 
Secret.ri~~ JeTUR 

[ Órgão Autônomo ::J 
(Detran 

Roberto Luiz Amaral da Rocha 

PORTARJA tt' 032/06 DF.TRAN/ AI' 

O Diretor do Depanamento Estadual 
de Tronsito do Amapd· DF.TRAN, no uso de suas 
atribuiç6cs legai.~ que lhe silo confendas pelo 
Decreto ,.• 0.329 de J 0/02/2006 

Resoz....,, 

llomolognr o Servidor GILBERTO 
LUIZ MENDES REIS, Secretó.no do Gabinete do 
Prcstdcnte, Código CDI-3, para responder 
acumulatl\'amente pt:lo Cargo com1sstono.do de 
Diretor /\dlrurustratlvo CETRAN/1\P, Código CDS· 
2, durante o unpedunento de seu respectivo 
titular, VALDEZ BARROS DA SILVA, que entmrã 
em gozo de Cenas reculamentarcs no período de 
01/04 o 30/04/2006. 

e e Publique-se. 

. OB7" 2006 'b; 
TOLUI. HA 

reter Gerol ·RA ~ 
PORTARfA n' 034/06 DF.TRAN/AP 

O Diretor do Depa.rtantettto Estadual 
de Transtto do Amapd-DF.TRAN. no uso di! suas 
atribuiÇóes legais que lll.e sao conferidas pelo 
Decre!D n' 0329 de J 0/02/2006. 

Resol....,: 

Homologar a Servidora, ADELAIDE 
DE NAZARE ESPINDOLA DOS SANTOS, 
Responsável pelas Ativtdades de lnscnçào, 
Prontuãrio e Cadastro de Condutores Código CDI· 
3, para se deslocar de suas atnbuições ate a 
CJdade de Belem· PA, a fim de participar da reunião 
do sistema RENACH, no periodo de 16/ e 
17/03/2006. 

) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARJA tt' 035/06 fJETRAN/IIP 

O Diretor do /Jeparla menta Estadual 
de 7'rattsllo do Amapd-DF.TRA N, no uso de suas 
atnburÇile> IPyaéç que lhe $/!O oon[cndas pelo 
Decrew n• 0329 de J 0/02/2006. 

Ruolw: 

Homologar o Serv1dora, !VETE 
OLIVEIRA MACIEL, Secretana Exccultvo Cõdtgo 
CDI-2, para se deslocar de suas a~nbulções ate a 
cidade de Belém-P/\, n fim de part>Cipar da reunião 
do sistema RENAVAM, no periodo de l ~/ e 
1 5/0J/2006. 

Cumpra-se. Re{JISira se e Pt•bllque-se 

PORTARfA rt' 036/06 DETRAN/AP 

O Dtretor do Dcpar!D.mento Estadual 
de Tmnsllo do Amapá- DETRAN, no u_.o de suas 
atnbUiçiles le(ais que lhe sdO conferidas pelo 
Decreto n• 0329de 10/02/2006. 

Resol""': 

Homologar os Servidores LUIS 
CARLOS SOUSA DA COSTA, Resp. P/ Ativ de 
Vtstona e Emplacamento de Veículos, Cochgo CDl· 
3, JONATHAS DA SILVA SANTOS, A,o;ente 
Admmtstrauvo, CLARA JAMILLE DA SILVA 
XAVIER, Agente Arlmmiatrauvo, pare se 
deslocarem de suas atnbutções até o Munrcipto de 
Serra do Navto -AP. o fun de reahznrcm prova• 
tcóncas, atua.bzaçAo c prauras, no período de 1 O a 
11 de Março de 2006. Sem õnus pam o Estado. 

Cumpra-se, Rl!f]1S lra ·sc e Publzque-se 

PONTA H/A n• 037!06DETRAN/AP 

O Dire!Dr do Dcpcutamenlo Estadual 
de Tmnsllo do Amapá· DF.TRAN, no uso de suas 
atnbuiÇóes legais que lhe sao a>nfendns pelo 
Decreto n• 0329 de 10/0'2/2006 . 

Resol&4: 

Homologar os Servidores HERINALDO 
NASCIMENTO DA SILVA, Resp. P/ Attv de 
Ltbcraçâo de Veirulos, Cbdrgo CDl-3, MARIO 
FERNAI'IDO DAMASCENO PJCANÇO, Motonsta 
Ofictal, PAULO RAMOS PINHEIRO, Agente 
/\dmtniStrauvo, MIGUEL MARIANO DE GOlS 
FILHO, Agente AdministratiVO para se deslocarem 
de suas atribuições ate o Mumcipro de 
Tnrtnrugnlzmho-AP, a fun de rcw..arcm provas 
teõricas, atualização c preucas, no período de I O a 
11 de Março de 2006. Sem õnus pare o Estado. 

Cumpra-se, Re{JIStra·se e Publtqt~e-se. 
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Comossao Penrenente óe LJdtaçao 

A Comssao Pennanem• óe Ldtaçao do Oepanamento Estadual de 
Trans<looo Arrapa- Oe~an'AP 10ma ptiblicoqua fanl realizar em sua 
Sede na R~a BR. 155. s/n, sao Uzaro. Macap6, Estado do 
Amapa. CEP 68 909-130 a lta'.açao na modeldade de C~VTTE 
aoa~o rwldonada· 

Oetran/AP- T P no 00112006 
D<a. 31 03 2006 (>exts Je.ra) 
Horáno. 10 OOh 

Otli'!IO AQu~ de suonmentos de lnk>rmbiiCII 

O Ed>lal e sll\JS anexos encon1r11m-se é d~poslÇáo dos nlere..ados 
na Rodrma BR 156, s1n sao Lézaro Macaf)t'AP. CEP 68 909-130. 
das 07·JO as 1330, tel (0u96) 2t2 43t2. fax (Oxx96) 211 4306, 
devernlo os ~leressadcls aoresantaram pera rellradot do Edota! e seus 
ane.xos o canmbo padroniZado do CNPJ aa rrma e OI (um) dlsquele 3 
y, 

[ Autarquias Estaduais 

(Rurap 
José Florênço Corrêa de Matos 

PORTARIA 
N.• 0081/2006 UP/D IREX- RURAP 

] 

O Dtretor Exccuttvo do INSTITUTO DE 
DESE:\'VOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ!RURAP, 110 uso das atribuições 
confendas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de Jane1ro 
de 2003, c tendo em VISia o lcor do Memorando 
n.• 001/06 - GTC I Tarlarugalzmho 

RESOLVE: 

Art.Ij TRANSFERm o servidor 
EMERSON LEITÃO BESSA, Técnico Agrícola, 
do GTC dt: Tartarugal7mho, para exercer suas 
atividades no GTC de Sanlana . à contar do dia O i 
de Março de: 2006. 

Art. 2") . Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cumpra-st:. 

PORTARIA 
1'\.0 0082/2006- t:P/DIRF:X- RtJRAP 

O Diretor Executivo do Il'iSTITlJTO DE 
DESE:\'VOLVI:\1F.NTO Rt.:RAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso dos atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de 
Janeir o de 2003, c tendo em vl!.ta o teor do 
:\fcmorandu n.• OI 0/2006 -CQ.I\- Ru rap. 

RESOLVE: 

Art.l 0
) DESIGNAR o 

deslocamento do ser vidor JURANDIR DIAS 
MORAIS, Coordenador de Qualidade 
Agroalimenlar, para viajar da sede de suas 
atribuições Macapii, até Boa Vista/ Roraima, 
com o objetivo de participar da reunião entre 
DA TERJSAF/MDA e Banco da Amazônia., a 
fim de ajustar c encami nhar o projeto de apoio 
e fo rtalecimento de ATER do Amapá, no 
período de 06 a 09 de Março de 2006. 

Art. 2°) . De-se Ciência, 
Publique-~umpra-se. 



Macapá, 15.03.2006 

PORTAIUA 
N.• 0083/2006- UPIDIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do I:'\STITUTO DE 
DESE!\VOLVI\lENTO RURAL DO 
A\fAPÁ!lWRAI', no uso da> atribuiçõc~ 
conferidas pelo Occrcto n.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, c tendo em vista o teor· do 
\:lemorando n.• 005/2006 -UCC/ Rnrap. 

RESOLVE: 

Art.!") DESIG'IAR o 
deslocamento do sen·idor ;\fÁRIO MILTON 
\lATOS DA SILVA, Chefe da Unidade de 
Contratos c Convênios, para viajar da !>cd~ de 
suas atribuições Macapá, até ao \1unicípio de 
Amap(r, com o objetivo de verificar contrato~ de 
locação de residências destinadas ao' técnicos 
do Rurap, no período de 03 n OS de Marçu de 
2006. 

POR1 ARIA 
N." 0084/2006- UI'/OIREX. Rl'RAP 

O Diretor Executivo do 1'\STITlTO or 
DESENVOLV!MtNTO Rl'R.\L DO 
AI\-L\l'ÁIRURAP, no uso da> atribuiçõc> 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, c tendo em '''ta o teor do 
Memorando n.• O I 16/2006 -SETRA/ Rurap. 

RESOLVF.: 

Art.l") HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor RAIMUNDO DA 
SILVA MORAF.S, Motorlsta1que viajou da sede 
de suas atribuições Maca pá, ntrY a localidade de 
São Joaquim do Pacui, com o objetivo de 
conduzir veiculo !JUe irá transportar calcário 
para a referida localidade, no período de 15 à 17 
de Fevereiro de 2006. 

Art. Dê-se Ciência, 

JOSÉ F 

PORTARIA 
N.• 0085/2006- UP!DIREX - RUJW> 

0 Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENT O RURAL DO 
AMAPÁ!RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. • 0062 de 02 de 
Janeiro d e 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 0117/2006 -5ETIW Rurap. 

RESOLVE: 

Art.!") HOMOLOGAR o 
desJocamento do servidor RAIMUNDO 
MATOS BARRETO, Motorista, que viajou da 
sede de suas atribuições Macapá, até a 
l~calldade de Silo Joaquim do Pacuí, com o 
objetivo de conduzir veiculo que transportou 
combustfvel para outro veiculo (Toyota -:- NEI -
2408), que estava na distribuição de calcário na 
'regiilo, no oer(odo de 17 de Fevereiro de 2006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Dê-se Ciência, 

J>ORTARIA 
N.• 008612006- Ul'ffil REX- RURAP 

O Diretor Executho do Il'iSTITUTO DE 
DESE:\'VOLVII\1ENTO RURA L DO 
AMAPÁIRURAP, no u~o das atribuiçõe~ 
conferidas pelo Decreto o.• 0062 de 02 de 
.Janeiro de 2003, c tendo em vista o teor do 
Memorando o.• O 118/2006 -SETRAI RliRAP. 

RESOLVE: 

\rt.t •) 1101\tOLOGAR o 
deslocamento do scnidor RAJ:\Jt:JiiDO 
A:'\TONlO FERREIRA DA SILVA, Motorista , 
que viajou da sede de çuas atribuições 1\tacap:í, 
até a localidade de Carvilo (.1\lunicipio rle 
Mazagilo), com o objcli~o de conduzir veiculo 
que trançportou uma C!Julpe técnica do ProjNo 
Borracha, no penodo de 17 c 18 de Fevcrciru dl• 
2006. 

PORTARIA 
N.• 0087/2006- (JI'fDIRI'X - Rl'R•\P 

O Diretor Executi'o du I'ISTITt:TO Dl. 
DESENVOLVIJ\tE:'<TO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no U\0 das atribulçõe\ 
conferidas pelo Decreto o. • 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em \'ista o teor do 
Mtmoraodo o." 0119/2006 -SF.TRA/ RlRAI'. 

RESOLVE: 

Art.l") HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor RAIMl'NDO 
ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Motorista, 
que viajou da sede de suas atribuições Mncapã, 
até o Mu nicípio de Amapá, com o objetivo de 
conduzir veiculo que transportou uma equipe 
técuica do Rurap, que foram participar da 2' 
etapa de capacitação de extensionista para o 
Projeto de comunidade Duráveis, no pcrlodo de 
21 ir 24 de Fevereiro de 2006. 

Ciência, 

PORTAIUA 
N.• 0088/2006- UP/DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLV~NTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 0011/2006 -GTC/Balllque/ 
RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o 
deslocamento do servidor LUIZ GONZAGA 
PANTOJA BORGES, Perfurador Digitador, 
que irá viajar da sede de suas atrlbulçiles 
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Macapá, até a Cidade de Macap:í, com o 
objetivo de participar do treinamento whn• 
planilhas no EXCEL, no pcrlodo de 06 à 15 de 
Mnr\O de 2006. 

JOSÉ FLQhl~ 
Ditetp 

PORTARJA 
:-..• 0089/2006- t:P/DIIU:X- RUR-\P 

Ciência, 

O Diretor Executi'o do Il'<STITllTO DF. 
DF.SF.!\'VOL\'lMF.:\'TO RCRAL DO 
AMAPMRL"RAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo necrcto n.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, c tendo em vista o teor tio 
\-tcmorando n.' 00 I 0/200ó -GTC/Bailiquc/ 
IU'RAP. 

RF:SOI \'F· 

Art.J •) DESIG'\AR o 
deslocamento do servidor ERASMO 
:\IACIIADO ME~DO:'\ÇA, Chefe do GTC de 
flailique, que Ir:\ 1 iajar da ~cde de \U:t> 
atrihut\'Ões ArquipélaJ!o do Baihque, ate a 
Cidaclc de Macap:í, com o objcti'u de participar 
do treinamento sobn planilha~ no F.XCEI. 
(Crédito Rural), nu pertodu de 06 à 15 de Março 
de 200ó. 

-'}rf-"1") . Dê-se Clência. 
Publique-\~ c C!lmpra-sc. 

PORTAIUA 
'1.• 0090/2006- liP/DIRFX- RliRAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
OFSENVOLVI'\IE~TO RURAL DO 
.\:\-1-\PÁ/Rl:RAP, no uso das atribuiçõe~ 
conferidas pelo Occreto n • 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, c tendo em l'ista o teor do 
Memorando n." 007/2006 -GTCI:\1azagi'lo/ 
Rl'I~Al'. 

RESOLVE: 

Art.l") DESIGNAR o 
deslocamento elos senidores ADELÁDIO 
VIDFIRA DE CASTRO, Auxiliar Operacional 
de Agropecuária, GERt\LDO COSTA DA 
CRUZ, Auxiliar Operacional de Agropecuária, 
JOSÉ CLÁLIOIO PUREZA BARRETO, 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos c 
ANTONIO C01UtÊA DA CRUZ, Chefe do 
GTC de Mazagllo, que lram viajar da sede de 
suas atribuições Mazagão, até a Comunidade de 
Alto do Maracá, com o objetivo de fazer 
lc1·antamento de produção de castanha do 
Brasil, na r eferida região, no período de OI à OS 
de Março de 2006. 

Dê-se Ciência. 

PORTAIUA 
N.' 0091 /2006 - UPIDIRF.X · RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOL~NTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atrlbulçiles 
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conferidas pelo Decreto n.0 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando o. o 008/2006 -GTC/Cutlas/ 
RURAP. 

RESOLVE: 

Arf.I•) HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor SÉRGIO ALVES 
DOS SANTOS, Técnico Agrícola, que viajou da 
sede de suas atribuições Cu tias do A ragu a ri, até 
o Municfpio de Tartarugalzinho, com o objetivo 
de auxiliar a equipe do GTC/Tartarugalzinho, 
na vistoria de projetos para emissão de Laudos 
de Assistência Técnica, no periodo de 06 à 15 de 
Fevereiro de 2006. 

PORTAJUA 
N.• 0092/2006- UP/DIREX - RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ!RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. o 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 120/2006 -SETRA/ RURAP. 

RESOLVE: 

Art.!") HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor RAIMUNDO DA 
SILVA MORAES, Motorista, que viajou da 
sede de suas atribuições Macapá, até o 
Município de ltaubal do Pirirlm, com o objetivo 
de conduzir veículo que transportou 
combustivel para o GTC/Itaubal, no período de 
23 de Fevereiro de 2006. 

t. 2•) Dê-se Ciência, 
Publique se e Cumpra.se. 

1 
e Março de 2006. 

JOSÉ 

PORTARIA 
N.• 0093/2006- UP/DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ!RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto o.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 121/2006 - SETRAI RURAP. 

RESOLVE: 

Art.t•) HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor RA1MUNDO 
MATOS BARRETO, Motorista, que viajou da 

· sede de suas atribuições Macapá, até o 
Município de Porto Grande, com o objetivo de 
conduzir veículo que foi buscar um outro (Fiat 
Uno de Placa NEY- 8160), pertencente ao GTC 
de Pracuúpa, que se encontrava com problemas 
mecânicos, no período de 24 de Fevereiro de 
2006. 

Dê-se Ciência, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

POR TARJA 
N.• 0094/2006- VP/DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto o.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 122/2006 - SETRA/ RURAP. 

RESOLVE: 

Art.J•) HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor RAIMUNDO DA 
SILVA MORAES, Motorista, que viajou da 
sede de suas atribuições Macap:i, até o 
Município de Porto Grande, com o objetivo de 
buscar o veiculo (Fint Uno - NEY - 8160), 
pertencente ao GTC de Pracuúba, que 
encontrava-se com problemas mecânicos, no 
período de 24 de Fevereiro de 2006. 

JOSÉ F 

POR TARJA 

Dê-se Ciência, 
c umpra-se. 

6 f:r~ço-de 2006. 

Ç ~MATOS 
ecutivo/RURA P 

N.o 0095/2006- UP/DIREX- RURAP 

' O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIM.lNTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n. • 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando o.• 043/2006 -CATER/ RURAP. 

RESOLVE: 

Arf.l•) DESIGNAR o 
deslocamento do servidor V ANDERLEI 
SANTANA AMANA.JÁS, Gerente do Projeto 
"Centro de Difusão Tecnológica", que viajar:\ 
da sede de suas atribuições Macapá, até o 
Município de Serra do Navio, com o objetivo de 
assessorar a equipe local na elaboração do 
Plano de Ação do assentamento Serra do Navio, 
no período de 16 à IR de Março de 2006. 

Dê-se Ciência, 

PORTARIA 
N.• 0096/2006- UP/DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto o.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 044/2006 -CATERI RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o 
deslocamento do servidor REGINALDO SILVA 
FERREIRA, Técnico agrícola, que viajará da 
sede de suas atribuições Porto Grande, até a 
Cidade de Macapá, com o objeth·o de participar 
do treinamento sobre elaboração de projetos e 
laudos de assistência técnica, na linha do 
PRON AF c FRAP, o o período de 07 à 17 de 
Março de 2006. 

~· 2") . Dê-se Ciência, 
Publiqu~e c)Cumpra-se. 
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PORTARJA 
N.• 0097/2006- UP/DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESEN_YOLVI."IENTO RURAL DO 
AMAPA!Rl:RAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 d~ 
Janeiro de 2003, c tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 050/2006 -CATERI RURAP. 

RESOLVE: 

Art.I•) DESIGNAR o 
deslocamento do .~ervidor ffiLCÊLIO VIEGAS 
PICANÇO, Médico Veterinário, que viajará da 
sede de suas atribuições Itaubal do Piririm até 
a Cidade de Macapá (Comunidade de lga;apé 
dos Porcos), com o objetivo de fazer 
atendimento de extensão rural a produtores 
daquela região, no período de 14 à 2I de Março 
de 2006. 

Dê-se Ciência, 

JOSÉ 

PORTARIA 
N.0 0098/2006- UP/DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOL~ENTO RURAL DO 
AMAP Á!RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto o.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, c tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 021/2006 -CATERI RURAP. 

RESOLVE: 

Art.t•) HOMOLOGAR o 
deslocamento do sen·idor DORJVAL VIEIRA 
DE ANDRADE, Técnico agrícola, que viajou da 
sede de suas atribuições :vlaeapá, até o 
Município de Tartarugalzinho (São Benedito do 
Aporcma), com o objetivo de realizar 
levantamento de uma área florestal para 
executar o manejo de minirno Impacto nos 
açaizais nas propriedades de dois (02) 
produtores rurais, no período de 09 à 14 de 
Fevereiro de 2006. 

Art. 2") . Dê-se Ciência, 
Cumpra-se. 

JOSÉ 

I') 0~6 e Março de 2006. 

f? 
ORREA DE MA TOS 

ecutivo/R I IRA P 

ORTARlA 
N" 0101/2006- UP/ DIR.EX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ!RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em visto o teor do 
Memorando o• 029/2006 - UMPSGIRURAP. 

RESOLVE: 

l" - Conceder adiantamento em 
nome do Ser vidor JOSÉ DAS GRAÇAS DA 
CRUZ, ocupante do cargo de Agente 
Admin istrativo, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Ex-território Federal do 
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Amapá, nos termos do inciso I c IV do Artigo 3°, 
da Lei n• 0624 de 31 de Outubro de 2001 
regulamentada pelo Decreto n• 3547 de 14 d; 
Novembro de 2001, no valor de RS 2.000,00 
(Dois Mil Reais), para custear despesas de 
pronto pagamento inerente à necessidade da 
administraçllo, com aquisição de material de 
consumo e ser viço de terceiros, para n 
UMPSG/COAFI. 

2" - O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo M:u:.iruo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do r ecebimento. 

3• - A referida despesa deverá 
~er empenhada na Fonte de Recursos - (001) 
FPE -, repassados a esta Autarquia, Programa 
de Trabalho 16.2001 20.122.0020.2001 , elemento 
de despesa 33.90.30 (Material de Consumo) a 
importância de RS 1.000,00 (Um Mil Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Física) a importância de R$ 
500,00 (Quinhentos Reais) e elemento de 
despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Juridlca) a Importância de R$ 500,00 
(Quinhentos Reais). 

4• O responsável pelo 
adiautamento devera apresentar prestação de 

· contas, devidamente homologada pelo titular do 
Órgão, no prazo Maximo de I O (Dez) dias, após 
o termino do prazo da aplicação, determinado 
no item 2" desta Portaria. 

s• - n· e Ciência, Publique-se e 

JOSÉ FL 

(Terrap 
Gersuliano da Silva Pinto 

AVISO DE U CTlAÇÃO 

O InsUMo do T<rn• clo Am>pá. TF:RRAP. auav&l do sua 
Cumiss!o Pcrnun.entt de Licit&i ln • CPL. innnuida pela Port:ui a n• 
00210~ do 02 de Jl n<iro de 2001, <Wllprindo os d.spoS1'/Õ<5 do• arts. 
3'. § 3' c 21, § 2', I\' da lta F«<<nl n• 8.666:93, oom lltcraçilt.l 
posteriores, que rege u Lieha.Ncs t Contrata& da Adntinislraç.lo 
PUblica, avisa ao púbhco que prormwcrt licitação, corúonnc 
cspecifi..:açôts aba.ixo· 

MODALIDADE 

TIPO 
OBJETO 
IIORÁRIO 
DATA 
LOCAL 

: TOMADA DE PREÇOS N."OOI 1 2.006· 
CP!lTERRAP 

: ~11':1\0R PREÇO 
: AQU16IÇÁO DE VEÍCIJWS 
: J():OO tis. 
: 07 /0411.006 
: CPI.IfERRAP- RODOVIA BR 156 Kl\1 
SÃO LÁZARO, MACAPÁ-AP. FONE 
96 3111.1600 

O Tuto int.egral do Ed1t.d c Anexo desta Tomt.tb de 
PreÇOI

1 
assim como o csclarecimc: nto d.: dúvidAs ou infonna~õu 

oompltmeruartt. dc~o'tfio u r oblidat nesta CPUTERRAP. no 
t:nderc:.ço a.cin:&a mencionado. 

(Adap ) 

José de Ribamar Oliveira Quintas 

PORTARIA N'.039106·ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n' t 146, de 1 O de Melo de 
2004. e tendo em vista o teor do Momo 010/06-GABIADAP, de 
to de março de 2006. 

RESOLVE: 

Alt. 1' Autorizar o deslocamento do servidor 
Elinaldo Farias de Assls, Sut>-gerente operac1onal BIDIADAP. 
da Sede de suas atribulçOes Macapá - AP. até o Munlclplo de 
Laranjal do Jari, no perlodo de 11 a 1310312006. com objetivo 
de prestar orientação ao plano de Desenvolvimento da 
Cooperativa COOPERALCA 

D~..SE CI~NCIA. CUMPRA.SE E PUBUQUE.SE. 
Macapá - AP. 10 de maroo de 2006. 
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_//22r .. Qul~t~s ~.i~~=~e 
PORTARIA N'.040/06·ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atnbuições conferidas pelo Decreto n• 1146, de 1 O de Maio de 
2004. e tendo em vista o teor do Memo 010108· GABIADAP, 
de 10 de março de 2006 

RESOLVE: 

Art. 1 ° Autor&Zar o deslocamento do servidor 
Raimundo Prazeres dos Santos-motorista, da Sede de sua$ 
atnbuiçOes Macapã - AP, até o Munlclplo de Laranjal do Jari 
no período de 11 o 13/0312006, e<>m objehvo de conduzir 
técnicos desta Agéncla. 

DE ..SE CiêNCIA, CUMPRA..SE E PUBLIQUE-SE. 
Macapã · AP. tO de março de 2006 

ÚPEM ) 
Alcir Mary Sampaio 

Portaria n• 006 de 14 de Março de 20 06. 

AO DffiETOR GERAL DO INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no li<;O 

d H f·ompetCntin Ci\l f' lhe outorgA o artago J" da Ll"l 

0048/92 c tendo em \'ISt .t .J.S n.tnbUlçóe~ lcgaJs qu e lhr 
são confcndas pch• DC"'nrln 11° -Jl:lq/200.1 nr:.'\ t' 

l'orrnnn n• 080/?00~ INMFTRO. 

RESOI.VP.: 

Autonzar os M:l'"\'tdorrs Uon\'al MaJ\Oel dd 
Fnn :-.<•c:1 Ftlh~ ,\nrnt<" lll,.ti'()IÕI(H'(' f' GIAUbft \ 1(1('(:do 
F'razáo ,\geme metwlog,co, il \ taJarcm da scllt> tlr 
su as au ilJuaçtk~ t'll l M.u otpfl lilc~ o Jllii OU'I P HI de 
Ttt rHtru Kalztnho dta 1-1 / 03.12006. para rcalrzruem 
30 \adade-:. 11..1 ftr t"U mruolugtGi, de Flsl:ulll .. u.,.tul r 
Aknçi'io cie lno;trumento~ de med n 

L>ê f' tCnrta, tC'giS.II t' M' t: c ump r.1 M" 

Úapen ) 
Odanete das Neves Duarte Biondi 

PORTARIA H0 0039/ 2006 • IAPEN 

A DlREroRA PRfSIDfNTE DO INSTTIUTO DE 
ADMINlS'TRAÇÀO PENTTENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ - IAI'EN, no ""' das atribuições que lhe são 
conferkJu pW.o DKreto rP 0698, de 25 de mMÇo de 2004, 
tendo em vista o 11:or domemo n0020f()6.Ç()PlAN(IAPfN-AP. 

RESOLVE: 

Homolooar o deslocamento des 
Servidores llaldnet da Coob Faria - CB PM, Klob• da 
úào RDdrig..- - SD PM, Joel da Coob OIIYindo - Aoente 
Penttenc:lârio Kàll CrtttinA feltx Miranda - Agente 
Pen~endârio e Ednalda llarbDIRI Figueiredo - Agente 
Pen~enciârio, que s:e deslocaram da sede de suas Atribuições 
Macap.!·AP, até o ITJJnlclplo de ~rrelro Gomes - Pi', realiundo 
eso>ltll de detontos no per iodo de o~ de Janeiro de 2006. 

Reglstre-so, Publique-se e Dé·se Ciência. 

PORTARIA 11" 0076/~006- IAPIUI 

A DIRETOII.A PRBSIDIIJITB DO 
Dr8TlTUTO DB ADIUW18TRAç.Ao I'BIIlTEIICIÁRIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - !Al'EII, no """ das alriuuições 
que lhe s.Ao mnfer1dns pelo Ot."'C...TClO rf' 0698 , de 15 de 
março r1e '2004, tendo em vista o teor do Oficio u• 
00 1/06·CMAES/SE/ME 

RESOLVE: 

t lomok.>gi:u · o dcflloca.mC" mn d~ 

Sr-Mdorea J•lm e Gomei Bubaea • c herc da Urudatle de 

A~Jstêncsa MutniaJ e Albino LuUa.n.l d• Coâa Brito -

C: hcfe da Coordenad oria d& Colo nan ~n."ll, que VUlJfiniO 

da sede de sun~ Atn huiçocs Mw.:apé· AP, o té õ c1dnde óf" 

Bruilto/DP, no periodo do 27 a 31 d-. Man;o/2006, a 

fim de pR.ftie1porem do Bucontro NaeioooJ rlm: 
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C:mrrlt>nn®re~ dn~ Unidades df' Produçao llo Program11 

P111tando a Li~nt.utr - lti:'W"rç., o Socaa\ pela 1-Toduçiio de.~ 

MAtenJ\I 1-;sportNo. 

~er.istrc·sc, Publique-se c OC·se Cti:m:&a 

Macapó Pi', 13 de Ma rço de 2006. 

~B--~ Diretora · Prclddente do lA.PEJf 

(Lacen 
Elza Lopes da Silva 

POI!T~IUA n.' OJ.I I2006·LAC'EN 

A I>IRETORA PRt.SIOP {ff. DO LABOKA I'ÓRIO 
CE:>IT RAL DE SAÚIJE PÍIIILICo\. no uso d" alnbuoçOos que lhe 
confere a l.c1 n"'JJ8. ~c t6.()4 97 c o flocre1o n'OOJS, de 01.01.03, 
constderando o que coml! do Pmces-.o Protocolo Gcrs11l.ACCN n~ 
200<>114(,qJ 

Rf.SOLVE:: 

l'le>~gnar oo ;ervodor JORGt I)() SCX'ORRO I'FRREIRA 
B·\lA, Chefe do Scniço ele Cor\lrulc de: QualidAde lutra e 
lntcrlaboratonalflAC:l:N. para. no pcnodo de 28 de março a O 1 •le 
abnl do ano em cur)u. :.e tlcsloclll da ~ede de suas all\lld&dC$ M~l'a· 
AP ate a c1da.dc de Bra"•hafOF, .:a fim de parttCipnr doCur;o tk Got:KI 
de Residuos de Scn iço ti..: Saúde 

\f001pR, 14 de Mnrço d< 2006 

~ 
Elza Lop..:s Ja '\''"'' 
OJ!("Iu"' Prt~idtntr 

ERitAI ~ 

Na Portana n • 022/2006-LACEN. de 07.03 2006,publlcada no 
D1éno Oflc1sl do Estado n • 3720,de 09 03.2006, 

Onde se 16: 
Para no perrodo de 25 a 29 de abr~ do ano om 
curso, 

Lo la--co ; 
Para, no perlodo de 24 a 29 de abnl do ano em 
curso. 

Maca pó 13 do março do 2006. 

Etza ~da S1lva 
Diretora Pr!!5ldente 

@icola de administração Públici) 

Maria Goreth da Silva e Sousa 

EXTRATO DO CONTRATO N.' 010/ 2006 

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO m: PRESTAÇÀO 
DE SERVIÇOS colcbrado entre a Escola de 
AdmlnlatraçAo Pública do Amapá • EAP. rnmo 
CONTRATANTE r· a Emprua Antares Acencla de 
Viagens e T'urlamo Ltda., Nome Fantaai.a "Antares 
Turismo" , como COI'óTt<ATAIJO 

DO FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente CONTRATO , tem 
rc•paldo legal na morlahdadt 1lc l~r-1taçâo SHOPPING n" 
03/06- CPL/EAP, com fu lcro no disposto no Art. 42 § 5' 
ela ~~ n ' 8.666/93, al terada pela Lca 8.883/94, tJpo 
Melhor Proposta Avaliada , bem como, Menor Preço 
Umtitno, conforme o que dctC"nruna o Acordo d~ Donçào 
RTF TF 021958 c CEC TF 026654, e o Convêrúo n• 
0000 12/MMA/SDS/SPRN/EAP. 

DO OBJETO: O presenlr mstrumr nto ltm por objeto a 
prestação de ser.'t("OS de cmis..o;;ito de Po~Stlt{t::n~ Atreas 
Nac10mus, conforrnt proposta aprcscntRda pela 
CONTRATADA. pnrn atender ns demandas do Programa 
Eslndual de CapacJta~ão Ambiental nlrnves do 
COH'VtNIO N' 000012/M.MA/SDS/ SPRN / EAP 
ATIVIDADE 02 01.04.02.0 1, Apoaar n lmplementnção do 
ProgTama Estadual de Capacitação Ambiental; 
1\TIVJDADE 02.0 l.04.02 .02. Capocotar Técrucos 
gmtt:rnamcntrus em mstrumcntos de gestão runb1ental: 
ATMOADE 02.01.04.02.03. Capacatar Técn1cos 
Murucoprus em Educaçào Arnb1ental; 
ATIVIDADE 02 O 1.04.02.04. Fortakcimento das 
orgamz.nçóes ambu:~nlfll~ Socu~dóidt.• Cl\'ü 

DA DOTAÇÁO: As despesas com a (•xccução deste 
CO:-ITRATO correrão á conta dos recur sos onundos do 
PrnJe!O/ AtmdHrk 04 128 0032.2090 0000, Fonte de 
Recursos 00 I c 030, P.lem•nto rle [)espesa 33.90 33. 
confom1c Nota de Empenho 2006NEOO_ , erm11r111 em 
_ /_/2006, conforme plano de ap~cação e cronograma 
de desembolso, parte m tegrante deste CONTRATO 

DO PREÇO: P•ln execução do objeto do presente 
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Contrato, a CONTRATANTE, pagar:i o Emprrsa Antares 
Agenc1a de Viagens e 1\msmo Ltda . o valor esumado de 
R$ I O 000,00 (dez mil rcrus). paso rnedl1lnte a 
apre~ntaçào de Nota F1sClll. 

DA VJG~NCI.A: O presente contrato VIgorara pelo prazo de 
06 de março n 30 de junho de 2006, podendo ser alterado 
ou prorrogado, medismtc lavrarura de Tcnno Ad1llvo 
correspondente, desde que nollfiendn uma d!ls partes com 
nnteceuéncm minuna de 30(trinta.) dias. 

Dl!t:tn · Presut~ntf em c rodo 

MaCllpá - AP, \06 de marco de~ 

Jro I I I J .I 
7"-UlCIZ" Lalllr:l'try 

dn Escola de A m1stração Nbhca Amapá 

c ·-;;:ndaçiies Estaduais ] 

IM: 'C'tt'b '2 e r•teYbtsb :..:t'f'i' ·e ·v • §'~" rshzJ 

®r_ia 

Kátia Regina Balieiro de Souza 

I'ORT AlUA N'. OJl/2006/I'ClUA 
M~~a~pi-Ap. 09 4< Março de 2006. 

A !>trriarw Praidr.ntr ela Fu.ndaçAo d_a Crian~• c do 

Adolto«nte do ~!tudo do AsnaP'JFÇJUA. .......So •• 
alril>1111'6n ~ ... U... alo eoakridoo pdo Oecn1o N". OS4' .. 16 
do jasvtro de 1005 o, 4< -.4o com o ..C.b<!Kido no Ali. 40, 
Soçto I, C'opllolo VIII, dol!otlllvlo apn>.,..do pdn flK...to (N) n•, 
1..)77, 4<05 de a,cooro de 1998; 

RI!SOJ.VF.: 
Art. I' -~ u ......Wo,..., JIILOMl.NA 

SILVA VALENTE, Advoaada. do Quadro de P....U Ovll do 
Govrruo do l!otado tio Amapi, lol...ta na O.frnsória Publk• 4o 
~o 4o A.,.pi, l dlspoolfllo •• hiiii"''Ao da ert_. < do 
A~ VICENTE CASTILO DIAS JUNIOR, Educador 
Pmlkndjr!o NM - a.... 3, Padlilo I, do Quadro d< Peoooal 
O•U •o ~'Atado 4o A<napi, lotodo 4o lnotllulo d< AdmlaldraçAo 
Pmit<.olcllri&, à dls~ de01a Pllll<l"''io da C..U.Ç. • do 
Ado-e; ANA MARIA BARBOSA BRITO, Sodólop 
,.. • ...., 111 a.... A 111, locada aa S<crdarla d< lndulo • 
Moblllu.flo Sod.&, < • .U.poalç§o da ~'lDldaçio do Criall\'1> e do 
Ad~C.. para oob a praldlacla da prinodn., .-.dbdr a 
c- p • ......_.u d• Slndl<inda, IDcasnblcl• de apunr 
liolos <...,tania noa proc ... o de SI.Ddlrincla N.' I 1.1)00.154120116. 
d<ttaFCRIA. 

Art. 2• - itn'opra-M:U dh~CJn C:OU:rarlo.. 

kÁTIA ~._j,.cOIDESOUZA 
~~!~~~-

PORTARIA N'. 1134 n006/FCRIA 
M.aeapl-~ 09 dt Muço 4<1006. 

A IXrdon Pru.ldrnte da JIIWIIO(b da ~.a • 4o 
AdoiH<mk do l!otado do Amllpl/}'CRL\. IISODdu ... 
alribui{oa ~ ... lba do <onf•ridu p<IO n ......... s·. ()8.19 •• 26 
4< jaacln> de 1005 <.de aeorolo C01Il o .,..loel<ddo no Art. ~. 
Seçllo I, C'.aJI!holo VIII, do ~uto aprovodu pdo l.l<cn10 (N) u•. 
l.J77, de OS de "lOOÍO del998; 

RI!SOI.VE: 
Art. I' - Oalpoar ., a<rvldo....., I'IT.ClMENA 

SU.VA VAJ.IlNTE, Advot:aola. do Quadro d< P""""" OvU do 
Cavemo do l!:otado do Amapi, lotada na D<fmsórta l'úblka do 
l!otado do Amllp4. à .U.poalrio •• 1'111>11~ da (."'ru!nj:a • 4o 
Atlol<ocnU; VICENTE CASTIW DIAS .JUNIOR, FAuaodor 
Pmlteoclário NM -~ J, l'Unlo 1, do Quadn> le Pewoel 
Qril do P.o<ado ... Alroap4. lotado do lnotleu<o d< Aüttnbt~ 
Pentu:adÁrta. ' dbpodçM de.u Fu.M•('io d• C ri.•np C' do 

Adolrau.ale; ANA MARIA BAR.IlOSA BRITO, ~ 
Padrllo UI a...t A llL lotada DI S..n(arla d< lndllSio • 
1\!obi.l.b:"'''o Soda1. • a dlo~o da l'und~ da C..U.Ç. • do 
Aclolc:Kmtc, pan aob • pruldbld• da rrtm~tr., mrurtltuJr • 
C"""-Ao P<n>a .. ate de Slndlciooda, Incumbida de aparar 
r..tooconolanúo n<>a prousaode Sl,..ldnda N.' ILOOO.t!IY.l006. 
d..C.H.'RIA-

Art.l'-l(l'loaota-a<u dlspoolçWt ....... crareo. 

KÁTI~~SOUZA 
•Dtftaora PtaJ.drntr • 

(.'O:VTR.\'ffi N'. 11&'1006/FC.RIA 
CO~IRATO QL'E f.:O.IRF. SI f'F.I.F.BRAM A FWIDAÇÁO 
DA CRL\NÇ.l r. 1>0 AllnJ.I:SCt~IF: 1>0 ESTADO DO 
AMAPÁ, CO~IO CO:-ITMTAJ~TE. E llC,: OL"IIIO LAOO 
COMO, INSTRIITOR lGOR NA7.\RF.NO NU:I'ES DE SOUZA 
!'ARA OS FINS NELF: DEClARADOS. 
Fll\DAMENTO LEGAL 
O pn.,~nll.: Corur:Ao .. ~Ira tuportc nu "JUintcto lin.l••" de 
m~utnO\ lcga11' 

Art. 24, n da l.ei o.• 8666193. 
Art. l', I, 11. lll IV e V f'.arihllo 11 - elas Comp<tEntou - Do 
E.laloOo da Fllndaçlo da Criaaço e do Adolmeale'I"CRIA 
CLÁUSUU PRtm:t.RA- DO ODJETO: 
Cornatua ob)eto do prescnlc lnstnuncNO • tontratttr;.lo ..Jc um 
ln.atrutor de. Mu.acultÇlo para Lh.:•cn ... oh.cr •li"'w..des ~ o. 
adoh:1ccnlc.t do C""ntro Sótio-EcJu.:ah"o de Iruemaç.ic-., 
dcm•ndatáriOt da Pol1ht.t de Promt)Çin Gatanbl c- Dcfc.s11 de 
4iR:110 da CnMÇJI c do adolaccntCI, executada pele Funda-ç.io da 
Crian91 e do AJJoiC$Centc 
CL..I.USUL..\ SEGL~'DA -DA VIG~NClA 
O Jlfc.~cnte CONTRA TO tai vagenc•• de 03 (trts) mcse•. • coot~~r 
cb daLI de ass1dalu.rt. podendo ()(()(TCf' prorrogeçlo. dtido que nJo 

ullr:tp.uH o praz.o múuno <k 60 m4.:6c•, la\nndo-•e, ntltc cno. o 
eot~~pelenoe TER\10 ADITIVO, eluo;claclu o pcrindo do 
P"CJ"''O•ç.lo c as c.auu1 dcccrminad•• do mesmo 
CLÁUSULA QUARTA · DA LWERAÇÁO DOS llf.f'IIRSOS 
O. n:cuno1 damado• a cxceuçlo do JW'etcntc COvrRA TO. num 
valor IOUJ de RS l.SOO.()O(um mil c auinhc:ntot rca11\ com:rlo I 

(DIÁRIO OFICIAL) 

C.Mta do orçamento da CO'ITRATA."Tt:, oo seja, com:rio .J cont. 
dal t"f"ç.amc.nlu dA l-umbçM> dH Cn1nça c: \ia Adol~c:c:ntc: 00 [~ado 
di• ·\mnpa. ~om aloc"Çiio nat ALI\Idad<:s .ob o C6d.Jso N' 200l, 
Fonte. OOl, Flcmcnln de Dcspcaa n•. JJ.90.l6, SO'"'o'u;o• de: 
rcroctrDA - Peno• fbiCA. no valor atolwl de RS 1.500.00 (um mil c 
quu\hcntOt reais). dh.id•da em O~ (três) parocla.~o no vai()" de RS 
500,00 ( quu>heoiOs reau ~ 
('l.Á USUl.A SF.XTA- 00 FORO 
O F ()(O d~alc COr-IRA TO, cxcluido qu.alquc:r outro. por meis 
,.,.,ih.au-.Jo que: sc;a. to da Comarca de ~1anp4. Esaado do AmapA 
f\K c\bn."tD auim, justo~ c c;on\<eruados.. auin&ID este CO~'TR..\ TO 
cto Oj(c~nco) ..,,u tk •su•l loor, ftll prcw:ncra de {12 (du.t) 
~cmunha~. t.mb..;m oo 6m auu\adas 

~. 1 ~Maeapà-AP,
1

16 de J&noro de 2006. 

IÜTL\ ~}0.\UEI.R DESOUZ.I 
O.retora 11-estdcntc. F I f\ 

CONTIIA TO N'. GSnOOOFCIU.A 
CONTRATO QUE ENTRJ... SI CF.LP.BRAH A FUNDAÇÃO DA 
CRJANÇA E. DO ADOI.ESCE./VTI! DO l!STAJJO DO AMAPÁ, 
COMO CONTRATANTE. E DE OliTRO LADO COMO, 
INSTRUTOR ER.'IA.'ii>O BRANDÃO DA SILVA. PARA OS 
17NS /VI!.LE DECLARADOS. 
FUNDMIU.'TOLEGAL 
O proente Contrato e-ncontra suporte- nu regumt.c:s lmhu de 
cnrum01. lega••· 
Art. 24. n da a...; n.• 8666193; 
Art. 3'. l n_ lll IV < v. Capolülo n dai CompetmOIU Do 
E6tatuto de Fund~ dA Cnança c do AdolclloOcnh:•:l;CRlA 
CLÁUSULA PmMEillA- 1>0 ODJETO: 
Con•lltui obJdO do pu.cnh: tn.t.Nmc:nto a oootn~o de.· um 
lnatJUIOf dç O(iC\1\a de Oan~ pua dciiCn\•olvcr .. JVHilldc• com 01 

ldolcsctrnle• do Ccnllo Sócao-1-.Aucai.Jvo dl: lnt.c:maçlo, 
dcmand.uánoa da Polít1e1 de Prom~Oa.-.nbe t: Od't:u de 
T>tr.:tto da Criança e do adole~centa, C'XCC.Ut.di pct. Pund.çJo cb. 
Cnençe o do Ad~esct2t~. 
ClAUSULA SfA::UNDA - DA \lCtNCIA 
O prcaçntc CON'fRATO tcrl. vigé:nc1a de. 03 (trb) IIIC#f, a «~nt. 

d:t daw de usinatuA.. podendo OCOITCr prormgaç.lo. deadc que nilo 
uhnpa .. e o pruo mâximo de 60 mecw, l.avrando-se.. aeate c.uo. _o _ 
competente l'I'.KMO í\IJIIlVO, c:IYCitkdo o pcriodo de 
rrorroa•911o o .. c.u .... ddc:munada. ~ menau. 
('J.ÁUSULA QUARTA- DA LIDJ!RAÇÁO J>OS Rl.CURSOS 
0t rcc:u.nos dcslmlldos a excouqlo M prc::Kn(c C.O~"rRATO. num 
veJor tot•l do lU 1.500.00. (l.Jm mil c quinhetltos rt.a11). CQm:rlo a 
oon.la do on;.NZlCnto da CONTRA T ANTt..., ou tc:Ja. cxrrcrlo a con'
W UIÇIImcnto da Fundaçio da Crian~ c do AOOlacmtc do E.atado 
do AmApá, com aloc.çio nas Ali.,id.aôc.s tob o Cód•so N• 1001, 
fooJe. O OI, Elemcn&o de I>c.pc:.a n• Jl.90...l,, Scrvi9(Mi de Tc:ru:iroa 
• J•ctJOa Fisic:a. ao \'&1or global de RS 1.500,08. (Um mil e
quonheniOa rcoo-1: d>V>doda em 03 (IIÜ) pwoclu no volor de RS 
lOO,OO (quinheniOt ~;,~ 
CLÁUSULA SE:.XTA- DO FORO 
O Foro l.kstc <.:ONTRATO. cxcluido quak{uer outro. por matt 
pivilcai.adn que .q, ~ o da Comarca de Muapá. Eatado do AmapL 
Por ctlAtcm u~1m, juttoe: c: c:on.,.cmadot, auinam. cale 
CONTRA TO em OS(canoo) via.t de igual tt.:Ot, na jrCICnç.& de 02 
(du.u) tet.temunbaa,ta.m~m no tim auinadat 

MbCa('Á- AP. 16 del111ciro de2006 

KÁTIA~~tSOIJ:t.A 
Uimor1';..':~;;;;,dt;;A 

CONTRATO N'. Gt/2006/Fl' IUA 
CONTRATO QUE I!NTRE. SI CELEBI!.I.\f A FUNIJAÇÂO DA 
CRII.\'Ç I E DO AnOJ.ESCI!.f<fl'l!. DO ESTADO DO AMAP4. 
C'O\U) CONTRATAJ\If. E DF Hl.TRO LADO C0\10, 
li'HRITfOil MARIO DOS 5;\J'ÕTOS SO~Z.\, PAJU OS FINS 
\'f. I. F LlE<..'l..;U~..WOS. 
FI'VIlA ~lf.NTO LEGAL 
f) prc:.•cnh; Conlralo -:m.ontra Juponc na.' ~gumlc~ Lmh"' de;. 
lMumoJ lcaa~t. 

M 24 11 <lo Lei" • 8666:•n. 
M J '. L li, lll IV • \' f'opllulo 11 - elas Cump<lenoou Do 
f--'Lilulo da Funt!açlo da Criença c do Adokau.;entc.}'CRIA. 
('1.\t:Slll..\ PRDIF.IIIA- DO ODJETO: 
C"onu,,u, obJeto do pre-se1te lmtna:ncnhJ 1 contrtta.;i!o de: um 
lrutrutnr de Ori~illll tk: Vime pan de~cnol,·u MJvidadct com u. 
w.lt'lcwcntc• da Cttu +.los Cn1nç1 c do 1\dl)h:n.ent..:.("RJA. 
dr;man.t.l•lános da P~~thCI íl~o: f'romoçlo.G•a.nba c Odeu de 
L>tmto da Craan~a c do adoJaccntc:a, c:<cultada pela Funda.;Jo ela 
CriAnça c do Adolescente 
CI..At•SULA StGL'SDA -liA "1G!1NClA 
O J'lfe&enh. C:ONTRATO leri \o"1{,"énc:11 &.:: 03 (trh) mcsc•. a conLor 
d.l dAli de ,otuinlltu.-., podendo noorrer prorrog*jlo, de,jdc que n~o 
ultrapauc o IW'170 mh.1mu do 60 mt:tcs, 11\Tando-~c. nc&to ~o. o 
cornpclcnte Tt:RMO ADITI\'0, clucidldo o pc:riodo de 
prorroaaçl.o e- a. CA.UU• ck:lcrmanadu do me•rno 

C I .Á t:SULA QUAIITA - DA LIDF.RA(' ÁO J>OS Rf.Ct:IISOS 
0• '"unos dca:hnadol • CJCccuçlo do p-csciStC C OSTRA TO, num 
\ .. lar lotai de: R.S 900.00 (aO\'ee:C'ntm rea,,), com::r-1o t conto do 
aoçamo:nto da CO"'\TRAT.\~IE. ou "-1&. ~ a eon11 do 
<wça.mento da rundaçõo da Cnança c do ,o\doiQÇmlc: Jo E.stado do 
\tnatu, com lt.!oca~iio ou tu h idade• )oe\h o Códtgo N" 2001, f mte 

001, l:.lanentu de: De:speu n• lJ.90 . .}6, ~G"'\"JÇoa de T«cettos • 
Pc:.i\01 Fi•1c-, no \ator ~loba! de RS 900,00 (nov~centUI rcttn). 
divid1de em O.l (ttÇe) parçcJ;ts no valor de R$ lOO.OO. (l.tCZcniOA 

C"l:ll•). 

('l,\t 'SIII, \ SJ::XT,\- DO FORO 
O ~oro dc•tc C'O,IRATO, t!,"<.cluülo qualquer owro. ptM" ma1s 
prnalc~udoquc ~JI. e o Ji~Coman:a de Macap&. Fstado d,, Amap.i. 

Por Cllt~m a•ttm, JUliO' t OOf'IVCnlldC,. 

&.'IIJunam utc CONTRATO em 03(coanco) \<lU de agu.al teor, na 
prc:M:"nçl de 02 (dua•) kstcrnunha"· tambc:ttt no G.m •a.at.O&du. 

.j;l~<~, 20 de Fc\'trQIO de 2006 

zELIA ~-os 1,\ Ui' .~os 
Oucton Prttldcnlo CJd Exenac:;o FCRIA 

CONTRATO N•. 1Gn006JF('RIA 
CONTRA TO QUE EN'l'Rl. S1 f'EU\IlRAM A FUNDAÇÃO 
DA CRIANÇA F. DO AI>OLF.SCENTK DO ESTADO DO 
AMAPÁ COMO COI\'TliATANTE, I! DE OITfiiO LADO 
COMO, INSTRliTOII JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA 
OUVtli!A, PARA OSPINSNI::I..J! DECLARADO&. 
Ft!SDAMl!.NTO LEGAL 
O prescr.rc Conlnito c:DCOCtra aupanc DI& aepln.tea hn.Ma de 
ituwnot kp111: 
Art. 24, u "" l..ci "-'1666/93;, 

Pág. 37 

M .1•, l n, 11~ IV e V. Capllulo 11 ciM Compdlno>u - Do 
F'AWuto dA hndaçJo da Cnança c do Ado)c.ecntcJl-'C'RJA 
CI.AIJStii.A PRIMEIRA DO ODJI!TO: 
Cumbhu obJdo do prctcnJe lncll'umc:nJ.u a CQ'IIJ'I!IIaçlo de um 
lrut:rulor de Oficln.a de Grafite c Attennalo para dcacnvolvc:r 
llhvaJ.dea c.om ot aJole.oenk• do ("«'11.10 SOoa~E.ciac.atJvo de 
lnlc:rnaqlo, deruMds.t.wlot da Políhc. de J'rom09&o,Ci.,...~ta c 
Oc:fcu de: DU"Ctto da Cnmç... c do edolCIOC.n.tet. c:tCIXItada pet. 
fundaqlo da Criança c do Adolc:lccnle 
C'I.ÁI:Sul..\ 6EGUNDA - DA VJGt.NCJA 
O prcac:nlc CO!'ITRATO tcri viaãtcu de 0) (ri&) meta. a GOft1M 

~ datA ~ a~tinarum, podaKio ooom:r prorroPQio. dudo quo alo 
uhrepusc o pnzo mWmo do 60 mc:&ee. laVT"lUido-tc. nc:atc cauc. o 
oompclentc. TERMO ADITIVO, elucldado o período de 
prOfTOSaçlo c •• eeuna dctmnio&daa do mumo. 
CLAUSULA QUARTA - DA I.IR~IIA('ÁO OOS R.U'UIISOS 
()I fC CUniOI da~hnadot & CJCecuç.lo do prcu:n.lc CON'fR.i\TO. num 

vaiOf loc.~!l de H.S 1.500,00 (um mil c quillhcat.o. rtJHI.l oot'f'erlo • 
contA do «ÇArUento da CONTRATANTE, au seJa.. oorretlo a c.ont.a 
do orçememo da Fundaç.Ao da Cnonça o do Adolctocn\.c cb F.1bdo 
do Am•pl. com tloc&Çio n.u Atntdadc:. aob o C6dtao o• 1001, 
Fonte· 001 . FJe:rncnto de Uc:spcaa Q•. JJ.90.J'. Scrv1901 de 
Taççro• - Peua. Pítio&. no \-alor s lobal de I.SOOpo (wn mil c 
~ut.hcalol r~u). d.JvicLdli co 03 (lt"t:l) pvcclu DO " .. ler de RS 
~0.00 (quonhaoiOa ,....u) 
('1-~t..'SIJL,\ SEXTA - DO I'ORO 
O Foro duto CONTRA TO. excluído qualquer ou.tto., par maia 
P""•lc:s&.ado quo acja,. i o da ConJ~~tca de Mil capa. E.udo do Amapa. 
Por qWc:m UJtm, ;uac.o. c ecnvct:uadoa, auinam ate 
('ONTIL\TO ecn O~(ctnco) ~UII de ltc\.111 loor, na rwoaeny.a de 02 
{duu) lcltc-munh•. lambbri no fim aumadaa 

~~
ia<opà- AP 02 dcJ1111o:om de2006 

0\ 
KÁ'flA BAI.IF.IRI) F. SQliZA 

r>wc:mu Prc.Jdcn lo'FCRlA 

<O..,TRA TO N'. 12/1006/FCR.I.l 
CO'TRA TO OUF E'>'TilE SI CEI.tBRA \1 .\ Ft..'l'IDAÇÁO 
Do\ (KIANC,:A l. 00 .I.DOL~st'ENT.t: DO U.'TADO DO 
\MAPA. COMO CO!''TRATA.'iTP, t DE OllfRO l-ADO 
C0)10, INSTRL'TOR RJ!SÉ ROBERT fiiO<'U~T-U:\'DIER 
PAR.\ OS I NS '>F.I.E DFC'I,\It-\nOS. 
I IJ.~ DA \I C,:\'1 O l I:GA L 
() prc:•cntc ("nntn.ln enct'lnlrA (U("ôrte na.. tcgulnlet hnhu de 
IIIW111<1' I!Ofll•: 
\rt 2.&, 11 da I." i n ~ tl66619'. 
\rt ~·. I. U. lll IV I! V Capalulo 11 - da• Compctencib - Do 
btah ... ll) ,Jal uwJe.wlu da Crt&.'1ÇI c do AOO!c""'cnlc }-"CRIA 
Jutolic:ati\ 1 de n" 002•"2006..CPl fCKIA 
CL..H'SULA ~RIM EIRA- llO OB.n:fO: 
C"nn~otut nbjcto do prcu:nl~ lmttumento a eonuataQ&o de um 
lns&Rtcw de Aik.ido par• dc"nvol"cr at.t\1cbdes tom o.a SC'f\,doret 
Jo Centro ~·"'i\)-FUuco~h\IIJ d~ IRtm\1-;lo, ~ma~anOJ da 
PchtiCM de Promoçlo.G.vanba c Oc:f'cu de Oire1to da Cnanç• e do 
adoJc--..:~.-ntt..-.. ~.;::u;~utJtW. pcl .. FunWçJo J. C'rianç~ e do> .-\dol~cntc. 
(.'1...\CSl!l~\ SEGL':I'DA DA VlGRNClA 
C) flf\;iCült: ('ON fKATU laJil Vl~nt:ta (l. OJ (trhl mc:tÇ~o, "'tflnllll 

da d.ul.il. de Cl.'4"11111ura, ~dendal nONrT:T ~goç&o, dctdc que ndo 
ultrara.u.c ,, pra10 mã'<imn de (10 mc•e,, la\Tand~!IC. ncuc: cato. o 
onmpctcnlc TER.\fO ADITIVO, cluctdado o pcri('lckl de 
f'h'rtc.tgaçl.o c 0-!1 .-~u.,G~ dc:knninuda' do mt\mO 

CLÁCSUl.A OtlARTA DA I.IHFRAÇ,\0 DOS RECURSOS 
Ut rtcllr"'I' dcstlnadot ~ cxe.:uçlo do p-cJCntt CONTRI\'1'0, num 
\'lf. IDf 1oJI.d &; RS J .SOO,OO(um md c qutnlu.:ntot run). wm;riu .J 

wnta do Of'\'o'\m~nlo d• CO,TK..\ To\. ' 'TE o• W:J&. correr l o • conta 
W ll'f,.,.Dl(,.nlo da fun..ta~•o toLa (.'nanç• c do Adolaçe-nlc do EAI.ado 
do .'\m•P'. ~;:om lllOCIÇâO ne.- ALI\aJidu tOb o C"ô~JO ~ .. 1001, 
~onte 001 Flemmlo de l'>«pc11 n•. 33.90.36 Sc:f\·tÇó! de 
lC'T'Ct\To• Pe",oe Fi~Jt&. nn \alor cloNI de R$ 1.500.00 (um mtl c 
qumhcnl~ rcai~\ d..l\·idida cm ()J tttb) pwoelu no volcw- de: RS 
~0.00 I qu1nbcn1o' rc61s) 

C 1,\ l Sl I...\ SF:I: I' A - 00 I ORO 
o r""' Jc;)otc CONTRA TO, cX\..JuuJo qu:alqi.O outto. pu- lDIIIi 

pnVIkt~lllt.IO tjUC 'tia. to U..C'omarct de M•capl.. l-ll•dodo Amlilpá 
Por ç•llllROl lll!llm. JUIIot c: tOn\cruedos, •umam csh: CO~TKA. TO 
em Qj(~.;1nc..>) \li' de •gw. l lc:or. na JJ'lbcnÇa de 02 (duM) 
lc~Lcf'HU11ha'- uunhc:m no fian "•1n•iJa., 

L 
Mao~ • AP. J I de Janaro do 2006. 

~ AÁ L .,_{ 

KAIIA K~:9~J.A U.I.LU:IJ( DV.SOU1..A 
Diretora Pre-!!dcntc:lF IA 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 
. ........, 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 
Des. Honildo Amaral de Mello Castro 

CARTóJUO ELEITORAL DA 10' ZOifA - IIACAPA 

Edital n• 034/2008 

PRAZO: 05 dlaa 

O Or. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES, 
MM Jull Ele~OIBI da 1 0' Zona de Macap~. usando das 
n1buoçõos que lhe são conferidas etc ... 

FAZ. PUBLICAR o presente Edital, em cumpr1men1D 
ao d·•pooto no artigo 2" do Pmvlmonlo n.• 001m.CREIAP, 
dando ciAncia aos lnteres.sados, quo os eleitores relaàonados 
abaixo, l.erto seus tiiiJios suspensos. em decorrência de 
lnterdlçao lransitlda em Julgado. pare que. querendo, 
apresentem conlestaçllo no pruo de 05 (cinco) dlu Autos 
de Suapenalo doe Direitos Pollllc.. - lnterdlçio n.• 
5.028108 

E pera que chegue ao conhecimenln de lodos. e"')ede-se o 
onosanla EdlLal qua sará al\xado no Gatlôtlo Eleitoral da 1()' 

J 



Macapá, 15.03.2006 

Zona de Macspá a pubUcado no Diário Oficial do Estado. Dado 
e passado nesla cidade de Macapé, Capltal do Estado do 
Amapá. 808 20 dias do mês de fevernlfo de dois mn e seis. 
Eu ................... Fabio Dayan Anlújo Batista, Cllefu do Cartório 

Elellonllde c:~::::r~vo. 
ANTONIOERNESTOA. COUARES 
J, it.&itorolh Jo•z,r(Jj 

CARTóRIO ELEITORAl. DA 10' ZONA -IIACAPÁ 

Edital n" 03512006 

PRAZO: 05 dias 

O Or. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES, 
MM. Juiz Eleitoral da 10' Zona de Macapá, usando das 

• als1bulç0es quo lhe sao contendas etc. 

FAZ PUBUCAR o plllliBntB Edllal, em cumprimento 
ao dispo5to no artigo 2" do Provimento n• 001199-CRE/AP, 
dando ciOncia oos Interessados, q<>e os eleitores rolacionados 
abaixo, teo'Ao seus tltulos SUipansos, em de<Xlrrêncla de 
c;ondenaç4o crlmlnal trunsllsda em julgado. pam que. 
querendo, aoroson10m conlllstaçào no prnzo de os (tlnco) 
dlu. Auto• do Suspanaio dos Direitos Polhlcoo n! 
5.027106 

Soçio 

0134 

E pam quo chegue ao oonhedmenlll de todos, expede-<;e o 
prosonln Edltnl quo scnl efixsdo no Cot1ório Eleitoral do 10' 
Zona do Maca pá e publicado no Dibs1o Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta ddade de Macapá, CapllaJ do Estado do 
Amapâ, aos 20 doas do mtls de feverctro ds dois mi e seis. 
Eu ................... F~lo Dayan Anlúlo BaUota, Chefe do Cartório 
EI•I!Oral da 10' Zon(~cr~vo. 

---~~ -: -
ANTONIO ERNESTO A. COUARES 

J~(, Flntnnd Ja 10• Zo~Y 

cartório Eleitoral da 100 Zona- MaC21J)á 

Edlbl n• 036/06 

PRAZO: OS dlan 

O Or. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES 
MM. JuiZ Eleitoral de 10' Zona de Mac:apá, em exercido. 
us.andodas alr1bulções qLJelhe sAo oonlondas. etc .. 

FAZ SABER, o todos quantos vtrom o prosento 
EDITAL ou dokl conhocimonto Uvorem. em cumprimento ao 
disposto no artigo 1' do Provimento n.' 002197-CRE/1\P, dando 
clênda aos lntarossados, que os ele•lllres relat~onados abau<a, 
IBr.'!o seus tillJios cancslados em virtude de falecimento, para 
qua. quernndo. apresontem contestação no prazo do 05 (onoo) 
dias. Autos de Cancolamanto do Inscrição por Faltclmenlo 
n! 6.02910ó. 

EleHonoa 
ARCIA MARQUES SENA 
OSE SÂHTARÊi.i. - . 

E pera quo choguo ao OOrlhecimen(l) de todos, expede-se o 
presenla Edital que será ofixedo no Carttlrio Eledoral da 10' 
Zona de Macapá o publiCado no Diário Oficial do Eslado. Dado 
u passado nesla cidade de Macapâ, Capital do Estado do 
Amapá, aos 20 dia do mês de fevereiro do dois mil e seis. 
Eu,....... .............. Fabio O..yan Araújo Batista, Chefe do 

Co~ E~~~c:_:s:::=vo. 

AWTONIO ERNESTO A. COLLARES 
Juiz Eloilnral da 10' Zona 

(Tribunal de Justiça do Estado ) 

Des. Rainundo Nonato Fonseca Vales 

EXTRA TO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO PÚBLICO 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
CONTRATO N"002!2006-TJAP 
PARITS DA AÇÃO CONTRATUAL: 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÀ 
CONTRATADA:COMERC - COMÉRCIO, EMPREENDIMENTO. 
REPRESENTAÇÃO ECONSTRUÇÃD L TOA. 
OD.IETO: 
O presente Tcnno Aditivo lcm pnrobjctlvos: 
l - Dar suporte AO acrúcimo quanritotivo do Conrrnro n" 00212006-

TJAP. MA ortlcm de 49,71%. referente o amplí•clo da Sccretana do 
fóolJm da Coman:a de C.lçoene; 

11 - Prorrogar a vigtnciJ. do Controlo n• 00212006-TJAP. por mais 
um período de 30 (trinta) dii!IS. 
PRAZO TOTAL DA OBRA: 90 (oovcnla) dias consecutivos. 
VALOR: 
O presen1c Termo Aditivo impona em RS 9J47,17 (nove mJI. 
lrnentos e quarenta e Ide ruU t oitrnt.a e ~I e «.nta\'01). 
OOTACÀO ORÇAMENTÁRIA: 
O 't'&lor do presente Tcnno Aditivo estA devidamente empenhado 
atn~& da nota de empenha 2006NEll3, estando à cargo ~o 
elemento orçamentãrio 4490.5 I - Obr.u r lrulalações, dentro do 
Projeto/Atividade N' 02.061.0007. l00l0000 - Ampliaçl o e 
Melhoria ~o Espaço Flsico do Judieiirio • Footc 001 
FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Cnmplanenlar n• 101, de 04 de llliliO de 2000;U:i n• 4320, de 17 
de m11rya de 1964;Anif10 57, § 1' , inciso IV, ele Artigo 65, inciso I, 
allnca"b"e§§ l'c2'.dal.ein'8.666.dc21 dejunhode 199J,c 
allcraçõcs paslcrioru;Ciaúsula Qloíouc do Colllnllo n" 00212006-
TJAP;Proceuo Administrativo n' 1\177/2006-GP. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Maupé-AP. 03 ~v0116 
O..cmborgador RAIMUNOO V S --

Pn:sidrnlc ~o TJAP 

fUfl(ic~-~~-~~--~ e~m .. ~.·• da Lei 
Em:l~ _/ 

Des. Pr~sidente d ;Y 

JUSTIFICATIVA N' 02912006-CPL/rJAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N"021 13/200h-SG 
ASSUI'oTO: 11\EXIGIBIIJDAOE IICifATÓRJA 
OBJfTO: RFALIZAÇAO DO CURSO DE: AVAUAÇÃO DI: BEN~ 
(MÓVEIS E MÁQUNAS/EQUn'AMENTC!SI. OFSTL'IIADOS AOS 
OFICIAIS DE JUSTIÇI\ 1\VAIIAOORES Di\ J\ISTII("A IX> 
ESTADO DO AMAPA. 
~-UNDAMENTAÇÀO LEGAl..: Anígo 25. 11 ele >n•go 13. VI. da 
Lei n" 8 666i'll1 com nx:Ltç!n 11.1 La n' 9 MR"'X 
ADJUDICATARIOS: Engcnhcu" r,.,, ALBERT GABBAY 
VALOR TOT AI..: RS !,SQO,OO (Dois mil c quinhcnlu• c no-.111.1 
rulsl 

Entlenriulmo Stnhar Prnidtnlc, 

Pmcndc C:Sb Cone de: Ju,lu;., JlolCtu:u c.um o Engc-nhctro (ivtl 

ALBERl GABB,\ Y, CPF n' 741 9:'2 Sf.Gt;P -AP. vi,.ndo m1ms<ror 
n cur.c1 de a;,;ahaçào de beru unO\·os c an.lquana!..' cquapouncnur::. 
deshn~nllb 30) Ofkiats de Jwuça Avalladon .. ..,. nu tot ... t de .f.S 
(QU:Ul:OHJ e cmco patttcapamcs). 5t.:lb .1 cootdcnaçl,) cll L\Cola JuJ11.:ut. 
no Yalor global de HS 2.590,00 (Oni~ mil c quinhentos e no\'cnra 
ruis). 

A escolha da adjudaeatána f.tz-o;;c n~n.l dtJnt.: ili n~~.·it&Jc 
de capocatar os OfictGIS Judtcl3ic; AvaltJdml!-. dn E"tou.lo õu Am.lftá 

A Douta Assessontl Jurld1ca. manifcsiA>u·sc !l<'ll Cnnlr:lta,ãn D1n.'l:l 
do EnRrnbriro (1>-il 1\I.RERT GADHAY. fun.l.lmrnLJn<ln ,UJ 

dte:ls3o no 3f'llgu 25. 11 c'c <~:nigo 'l, VI d.J Lcs de Licil\Çê~ c 
Conuato Admsn,~tr3li\'CIS em \-1gor H ca fcder.lll n • ;.; (1()6 '13 C' 

alt~ôtt), o qual estabtll'\:í'' 

.. An 25· Ê sno.a~i'~~Cl a la:sw.;lo 4u~mdn huu\'Cf JO\·sahlhl).~,h si~ 
~upcuçàll.·· 

11 • par.r :'1 conrra~o de ~sços tb:nu:os <."nutnetaJus no df't 13 
desta Lei. dr n.t1tl.11aa ssn~ulu. wm pruli~Jun.1ss tiU cmpn.."WS 1.h:' 

notóna cs.pcculv..l.Ç.in. \'c..·tLuL "' Jnl".\tllthilt~t.u.J~: po~r.1 scrvitos 1.!·: 
publil;idad.: c UivulgJ\oiln. 

An ll Para os fins des(a LLs, çon:tidc-r.tnH.c s.crt'IÇ'O.i :&·n11:os 
proftSSionais C'$pcctl!lli.ados tb trabalhos n:L1.h ... o~ a 

VI tn·itramcnw c UfJt't[clÇOOml'llfa J,· pt'UotJI. 

Ad hun~ mudo, vt.,lica·\t-, sn c.asu, que fo~m atendidnç totSos .:>5 
rcquisuos 1~~.> e faclu.ai~ bJlir.adOre!!t dzJ açãfl Jdmsnar.trnttva em 
pauta, ltl.is como: a rnzãn da C'oc:Oihll da cxo:uLtnle e n iu\tifto::nllva do 
p~t=ço. Dai conclusnnc:tS <tue ~ eomr.rrn.;ao sub exame: enquadra-se. 
p<rfci~•m<ntc, n.> hirólts< de INEXICIIllliOADE liCITA TÓRio\. 
msculpida no ar1ig,o 25. 11, c/c Dn. 13. VI, da Lca 1-"c.dcral n" 8.6(16/'13 
c 3lLernç:tk<. 

Pelo opo.,to. para salv-o~guanlar ();S mtcresso d<~ Allmiru'\lmçii\1 
deMc Tribunal, c demonstrada a hlpÓCt.'S(' íncidentc desta :.çào. 
submCfcmOS a presente Jusufi~tava ã apn:ciaçãu c homologação de 
Vossa. F..xceiC:nc:itt, ao momo u.:mpo t..'fll qu.e solícttamos a SIU 
11ublicaçõo na lmprcrua Of~e1a1, par.l que ~c c.umpr.~ o dl'fiO..Io fk) 

anago 26, da LCi de Licitaçck\ c Ctmtnun., ao vignr. condiç.lo de: 
dicácsa d t:Sh: alo 

ft.hcap6-AP. lO de fr,·crt'iro dt 2006. 

Bel. Al'oTERO OA ~AMA MACIIAOO 
• P<coident~ <:J.IJT JAP • 

TR I BUNAL PLENO 

P ALITA D E JUL.G~1ENTO 

De ordem do E•.:elonlíssimo Senhor Dl'S<:mbargador 
Raimundo Nonato Fonsccn Vales. Prcsidc11tc do Tribunal 
Pleno, faço c ic!nle a lodos os inrercss..1dos t aos que virem o 
presente EDITAl, ou dele conhccimcmn tiverem, que no dia 
29 (vinte • nove) de março de 2006 (quarta-relra), h 08 
(alto) horas, ou an sessão subseqüente, no edificio sede do 
TJAP, sito n:~ Rua General Rondon, n• 1205, esquin :-t com a 
Av. FAB. Bairro Centml, na Sllla de sessões do Plenário, 
real iLar·sc·a a 198' Sessiio Ordinária pam julgam•'ll iO dos 
seguintes fcitn!; e daqueles aprcsenlados em rne:sa, 
indepcndcnlemente de publicoçiio: 

MANDADO DE SEGURANCA N' 839/2005 (contlnuaçio 
do julgamenlo) 

Impetrante: DENILSON HENRIQUE SILVA DE 
MIRANDA 

Advol:lJdos: ALAN KLEBER SOUTO FERREIRA e 
WILTON AGUINELO VIEIRA 

Informante: SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÀ 

Relator: Descmhargadnr GILBERTO PINHEIRO 

REPRESENTACÃO PARA PERDA PA GRAOUACÁQ 
DE PRAÇA N' 32/2004 (eonlinuaçio do julgameolo) 

Rcpn:scnJantc: MINIST~RJO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 

Rcprc.<auado: 
Advogado: 
Relator. 

ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO 
VICENTE CRUZ 
Descmboraador GILBERTO PINHEIRO 

Pág. 38 

MANDADO DE SECll_R.MKA.:'I'llillDO~ 

lmpetranlt'>. PlDRO AURELIO PENHA 1 A V ARlS e 
A'>ITÓNIO WANDF.RLER C"OLARES 
TÁVORA 

Ad,ogados: DELCIO FERREIRA DE MAGALHÃES c 
BENEDITA Dlr\S DE ANDRADE 

lnfom1antc PRESIDENTE DO TRIIllll\AL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

Rclstm Dc.<..mhargnd<>r AGOSTI'\0 SILVÉRIO 

\olacapa. 14 <lc março de 2006 

tal.o&s 
<.."Cn.'laria dv rnbunal r'tlcn,. 

Dlll.\Rf;Os Dt: ll!Ol'l. \RM,:.\0 .~0 IIAOE.\~ CORPL'S :o;• 
I.J12r2iiOS 
bnbnrr.om< JOS~ CARLOS CORftti\ lll SOl!/-\ 
Aú»g•do· JOSl UiAGAS .\LVES (0 ·\ll"DF n"·l7l?) 
Rel:atn,.. Dt$Ctnhn~11dor fON:\RDO SOt:zA 

··DECIS.\0 

JOsF. L\Rl (J' CORRt \ llE 'o<)ll,\ Yl 

Ad\l'I~.HJ!l r.:~ul.un.cnlc: lubdsiJ.d•t. nH<fJ"'.h cmt•.sr CU" .k d..~l•r.t,') 
on l.t~o'< d•1 \ .. vrd.bn n: fJ(f/ (J~ I rmlalildo f'ICb ~.: .. -..;.k' t :ns,;-o d.:"'tc: 
Tnlmnllllh ll•}·I4X' 

f.m "I:Ui: runJamentOS. :..lt~íl (jUt' !l C\..:ludcnte ti..: 
~mto .;tm;pnm..:nli' J.: de\'l!r le~;al fo1 A..1,pla.rnente ..kmon~ra.U n~-. 
At·,')rdl1\' tnab.trc;.!d" rotl\.ndo a.mba~Oi\hd.: quand>Jo ~ NO\IflhJU 1 

nce~.<;.•.td.ld.c de • i''"Ot'ilt u"t"Mt d.1 dill·i.J.u· pAta ,, ~~~ 

rte•)nh.:~.irn~ut~> ~.,)f o.:asslo d.l scnt-.!nÇ:\ d.: pron1\ncan 

Rtlat;ldfl•. nn C'"C.f"n<'lill. P&\jJR • funclAmenUI:r C', 

rm ~tt,ufdll. dc\'"l4H•· 

\r•''- cx:uuw \l dclldrulh;'fltc 0\ l.u,r.; qwuJ~ .. 
k&L'b.;lu .trli .. .J\"d, l:t.mcntõt\chn.:nh! '"~JI.l JK".:JUJJC.J(ll 1 )I 1~ ,L,ll.l 
rc;~:ur.:tl. P'Jl' nla hi n.'i•lqu .. ') 11.: n~.·nhum.s ·Vd!!m a scr..:n1 h:l .J:o nc 
-\ .. Ó(d~~ t)11C!>llntl.td•' 

(\lW>c~uc:ntcm<l\te . .lJl\~ a mA!HI~lJ. m:puJu~c.!rth.'1l 
d.~ r.: ... 'Ur\t\ • .: 1.!: lod\' 'on\'O::mcnl~ (lu..:. ae tn\'~ d.: ilhnrr\"'l.tr ~ p'1:.1 1 

d..: JUi!~lintC11h•, lleSil·)h.: -se~Uill(t)tl), C<..•IM dU10!1LIJLJ li "f lit {120, ~ 
2• d:.~ C f' I' c no ai\ 4K ) '2 11. du Rc~nnent•.t lnla'Tlõl- d~.>Ma ( crt.: 

Com efcrto. s.tbo!·~~ que 1.'1- ... "Tll~.v'~-" do:d3Ttlh'fNS 
:;;w cnJ.:re,.:.td'J::I. .11J JUil ou lnbusul. prolalor da ~11t..:n-?'. :..:órdih 0:' 
rlr.:i .. l•l .t lim do: L!tlC ceja UW\dl !!.m'~-t!gUhi.ldt oh~ 1rid.ld<' 
..:vntnWtotJ-1) ou ~~~m~ll I:>!Jr·wntufll ~·).,:L'RO'lte 

\.,lb c.r.:\< cnitH')IJC', nãn c.: f'lOC"k f'l1nd:!.~ •JUe ~:und.1 
q11~ I) pC'OI>I)~Jl ·' d4 pano: ~"1.l pn:qsrNt•"t\..,t .1 n1:tl<'fll p.1r:t \lahilt7 .1r 3 
t·H\.'1\) ~I.;!o rJ..: t\.~un.v ..: ,iJ'I.'l,,ll <n..t .:Xtr.II.•Jrdu'tllnv, mt;lCJ se f~ 

Df"lntJr prc~~nmcntc 11 o.:orrCrn.IJ dto ulg1m1i\ d.t.. .. nu .. -ul.t•, ~I.'Tii.U· r. 
a.rugtl td9 do CPr•. cuu•' h1ro1~s~ '!o ll"i.llhva..\ 

Adi3nltt, c:nt.lo. que O cmbar~JIIt~· nlu v.c h-xl\·..: ,·om 
1\ d~· .. sd.'\ ;umçlo BO cl11.hr.1r:tf :1. ('(1içlo J<), emhJ..-~ih, ~om·:. dc:c.LJtub 
Jn.t::\LStc W"' A~ôtdàll esnharoad-' ~UAiquer .unbsgnid:tJl._ restAndo dJr:t 
o inlcnç-ao .lc re~h~~.;uli.r m.u.c:n.1 l(UC$ ji tili Mt;'lamrnll: apr\!..:i~~ ,, 
c1ul! ~ incahive1 pcb \·in tl~ttJ 

"PROCESSUAL PENAL - Embocg<>r de Doclaraçâo 
f'!tn Embargo& de! O~laraçào • AJagaç-"1) da lln-.asr..oa 
tnex.s1cfl1as - PuHensãa de curat« rnc;dJrtealrvo ou 
lnfnngttnle - Jnett"ê:ncia de erre n1\llct•ill o~ do 
nulldado mamfe&ta - Hlp6!e5e de nao cab•rr.emo -
NAo conheCimentO - Condula processual prolebtóna 
- lnckltlncla dos comRndos do an 339 CDpul ft § 2°, 
do R~TF - 1) Se o.s embe,gM de decl:trnç."'o, o 
desperto de Sõlt cizerem dlfOCtOn&doa 90 Supflfnt!f'IIO 
dO omissóoa. na verd3dEI 16m natureza lnfnngcnte. 
pok pretendem redt&Cullr quesJôes Já cntrenaadAs e 
dtK:sd•d11s peSO ecórdAo embargado, com o pr-op6s!lo 
do obter modlf'IC3yào de aeu desfechO dt~IP.~ ntto se 
conhece 2) Adm!tt·'-8 cHrit&t modifl~( l\·o a 
emb1rQ'O$ de dcc:lareçào St>~nonle na h•potese do 
acordào ~brtgar erro material oo nulidade mdl'll~eela -
3} A drsslfl'lut.lç~o. 1'\a tentoll~ de tograr cunho 
infnngonto em embargns de d&claraç.\o. qudr.do 
fn:Jdmdó&rvct a a1utx.çào desse caratet ao recu· &e 
lndusl\o'C rr.11crando o 5eU mane,o. tambem oonfi\:U!a 
conduta processual prote(dóna, que Implica na nào 
au5pe.nsêo do pr~~~:zo p3r1 lnterposiçAo de ouuos 
recu"'os. conforme rnrel.g~nc1a do af1 339, caput, e § 
2°, do Regimento lnternc do Supfema Ttshu:\31 
federal." (EO EOACr n." 2187105- Ae6rd~o n.0 874 1 -
Rei. MÁRlO GURTYEV • C:im:~ra Único - j. 
06/1212005 - v Un~n1me • p. 161011'2006 - OOE n.0 

3884) 

On. como oom~lgrlCl no r Ac""dtu o l.!mbarganh: 
busca o lrans.:amc:nto da :\ç! o 1•enal n"' 147: 1991, e m trimiLc n.t \':u-a 
ÚnicB do Comarca de Oi~uc. n.1. qual, "' êpou, cr:s T mente dtl 
Polic1a Malitar do E.sLado do A.rnapa --; fot pronunc1ad!l p<la pnlltl.!.t.. 
em lese, do delito capituls.do no atL \21, incisos r. 11 e f\. c!l! an 14 
inc n. do Código Penal (luxnicidio qua.Jificado na rormm IMtol.d&) 

Fmhora a1gumll."' dA., queuc\e"' suscilAdBJ nn HC em 
coml!oto e'ttvea.sc:m ''do .:nfrentadas c M"ltll!sadDS quando do 
Jl.llgamcnlo do RSE n' 167")9, foi ele conhc .. 'fdo e julgado pelo rt'l(.rilo 
j:\ que, c:omo remédio j urídico de indole constituctonat, n~o deve 
sofrer hnutaçlo com prtdusao oem com 11 001S1 julgada JC, por ób...;e,, 
ficar evHknc1ad.t o c ~ntência dt nulidade nbsoh.tta c nlo haJa 
Sltnt ficnuva tprec•açlo de provA 

Ct)m re.l..çlo ao ponln ~ucstum&-du. esta c\"}>h.:no no 
AcÕf'lÜo que a f"''nUnci il crtCcrra mern j ufzo de admik .. ihl lsda dc da 
denUncia. o.iu.ndo submeter o acusado t o JUigamcnao pelo (:on•dho 
de: Senten;~ . Nc:s.sa fMe ., qutrtlo se decide p ro JOC'Jetalt e nio p1o 

reo, por k ttatar apm.ts de ju izo de suspeita, nlo podendH o 
mag:isrndo adentrar no m..Tito da,$ quc:at()cs postu.. 

Isto, aliU. conslou da cme'l1la do ii venlila.do RSE. 
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Macapá, 15.03.2006 
Veja-se: 

"PROCESSO PENAL IM:>RONUNCIA A 
impronúnci::a ~omento pode oconer w quando 
presentes provas claras e irreflfãvers do ~ 
cometimonto do crime pelo acusado. Nessa fase, 
prevalece o brocardo tatino In dubJo socJotale. 
Precedentes da Cor1o" (RSE n.-Q 167199- AcOrdao n.' 
3474 • Rei. EDII'IARDO SOUZA ·Câmara Única • i 
1MJ.412000 • v Unénlme • p 2.w512000 • DOE n.• 
2303) 

'Em com1!quênda, mcSJUO no C1lJO das ~~cludcnti!s 
da ilicirude. a absolviçlo sumária somente e po:ssi\'r:l se rcsurem 
dcmonstradu através de provas seguras t incontrovc:rsn~ oo seja., 
-provas e.\Trt:mt IÚ dan.idtu", até porque qualquer discussào .!!. 

r.espúto tttl.nSfere o julg.amemn pa.r,a o Júri Popular. 

Por isso que registrei na fundamtntaçAo do Acórdio 
que para o recoob~1meoto da f!.xcludcrue questiooada ~M.) a dt..:islo 
d~e. ~tnbar·sc t.Jm provas e.\'li'Cmc de dUvidM, tis qui! nes.u fase, 
1\."J)ito, M dUvidJt 'e decick: em b..."ncficio da rwciedack. No caso em 
Julgamento, nio tui nt:nJwm elem~to, sequer indiciirio, no sentido de 
que o paciente agiu em estrilo cumprimc:nlo du dever legal " 

N!o há o que escl31ecer ent favoc do ~mbA.rg3nle1 
undo impertinente e iMdtqUlldO rtdisculir, oeste~ tmlx\rgos 
dtcl:uutórios. questio claramente dcctduia.. • 

Ex ptnilis, diaot,;: da au5ência dos requisitos. de 
admiuibilidadc, ~go s.;:guimcnto aos embargos. 

Uhunadas as provtd~ncias de pra.~ arqui\·~·st 

Macop.!-AP, 13 d< março d< ~OOG 

O.S.mbaraadur EDlNARDO SOUZA 
Rrbtor .. 

l.JJ~.r.rv ~·P.,~u \-.7 .Lt r JJ..~v 
/lírL Albrtto flj Pinhdro de O'fi••eira . 

• Dir~~.'tor ~ Secrctaria da So:d.o Uni.:a 

Sf.CCAO ÚNICA 

:!ru.'PliB\,LCA~ 

HAHF.AS CO,RPL'S...!t:J~(~S) - lmpelnU .. 
: KLF.RRR NA.'>CIME~'TO ASSIS • Pacicn1e: PAULO BRA~DAO 
D,\ SILVA • Coa1or. JUizo DE DIREITO J)A 1.' VARA 
CRIMINAL D1\ COMARCA DE MAC.\PÁ • R<lolor. 
D ... mbaraador GILBERTO PINHEIRO 

~F.NT,.-i: "PROCESSO PENAL • IIADEAS CORPUS -
ANALISE DF. PRO\' A. 1) O habeos corpus c!o i o meio ad<qu.do 
p.u-a verifi..:ar SA:: o p3citntc e ou nlo o autor do ddilo apurado. de\'cndo 
Vlf demonstrado nas razões do impetrante, de forma clm, extnJmc de 
dúvidas, o comlr~ ilcgol "'frido <m d""""'<ncia do dccisilo 
proferida l) Ordem drnegoda." 

ACÓ.RllÃQ: .. VistM, rc\at1do! t dpcutidos os pn:sc:ntes autos, :1 

SECÇj\0 Ú~ICA do Egrégio TRJBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO A \tAPÁ, por UMmrnidad< conheceu do habeas corpus 
e &mcgou a ordem. nO!I lermos do voto profaido p:lo Rdator." 

lút~ORPL'S.Ji,_J.371!2006 CA<, N' 9,146) • lmpetr.,.,.., 
PEDRO DEZERRA DE C.\STRO e LUCIANA DE SOIIl.A 
C\STRO. Pacien1<. EVÀNIO CO.'ICEIÇÁO DOS SA:-ITOS. Aut 
Coa10<a: JUIZ DE DIREITO DA VARA tNICA DA COMARCA 
DE OIAPOQUE • R<la1or: o.s.mbar&ador CARMO A~'TÓNIO 
~: • PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

HOMICIDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. 
RECAMBIAMENTO DE PRESO 1) Pronunciado o réu. fice euporada a 
alegação do oonatrangamenlo ilegal da ptisáO por excoaso do pro.zo na 
ill'lõ1ruç0o criminal. 2) A I"'Itma processual penal autorl.m o Juiz a 
determinar a Mgfeg:açào do réu quando este n~o for localizado para a 
intimaçOO de sua pronOncia. 3) lne:d$1e con5trangimento il09íill na 
morosidade raz~vel do recamblomonto do paciente, quando ~o ~uve 
culpa do Juizo, quo. Inclusivo, diligenciou junto ia autofidadcs 
competentes para tal deskfemto. '>Ordem d~negada: 

A.C.ónnÃ.Q: "'Vislos, n:lalados e discurido1 o- pr-tsenles tiUIOS. a 
SECÇ..\.0 ÚNICA DO EGRÉGIO TRIRlii\'AL DE .JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, A unanimidade. conheoeu do habeas corpu1. 
:\o mérito, por maiona. denegou 1 llr&..m Vo!ncido o Oescmbarg1dor 
.Edlmtrdo Souza. nos terme» dos VO(OS praferidoA. '' 

HAH&IS COR.e1/S_ 'i• IJ80/!l6 CAr ;;• .2.0S2J - lmp<lnuue. 
KLI!UER NASCr.\11!:'1'1'0 ASSIS - Pacienl< JOAQL'L\1 
MARLISO~ PICiiiEIRO DF. A7.EVEDO ·A C0>10ra: JUÍZO DE 
DIREITO DA l' VARA CRJ:O.IlNAL DA COMARCA DE 
SA:\'1' ACiA • Relaw: Dt,..,nbuiodor LUIZ C,\I{LOS 
~: "HABEAS CORPUS. CRIMES DEFINIDOS ;iA 

LEI 6J68176. PROCEDIMENTO D.\ LF.I ,o;o 10.409/02. 
INAPLICABILIDADE. NCUDADE L'IEXISTE:->TI::. EXCESSO 
DE PRAZO. I'EITO SEI\'TENCIADO. I) NAo há aplicabilidade dos 
pro.çedtmeruos prev~-w ru. L(:1 n• I 0.409/02 em rcla.çã.o aos crim~ 

elencados na l.ei de cóxic06.. u "i do anigo 27 da nova lei. que limita a 
aphcaçào do proc.:dimcmo por ela Adotado AOS cri.rrk::s ~IA contidos. os 
q\Uls sofrenm VeiO do Poder Execuli,n. lAgo:>, nft<> M r.t .. em nulidade 
do prc...~...o, s..: o rito seguido gatttlllÍU a ampla dcli:u~ 2) Tambtm n.lo 
bÃ r.1)11t em excesso d.! pmzo da prisão do pACa.;nte $1! O fdtu j! fui 
s.:n1cnc1ado S<ndo 3tfU<I< conde1udo na.< pCn3S dos 11r1 12 c 18. 111. I' 
parte, da Lei n' 6.368i76; 3) Ordtm denegoda."' 

.lCÔ.RJ>ÁQ: '"Vistos, relatado\ c di.scmi.dos os pn:5-~.'oh:~ autos. a 
SECÇ;\0 ÚNICA do EGRf.GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
F.ST ADO DO AMAPÁ. i unanimtdalle. ,'Onheeeu do 1/abeas Corp1u 
t dentgou a Ordcrn, nos tcnrlo! do \-"Oto do emincn~.s: Rchltor:· 

lldBW COR!'I!S N.• IJ84/IJ6....(.M, N' 9.12~ - lmpclranlos: 
FÁBIO AI.MRIDA DRASIL FREIRE E GEOVANI MAHTINS 
SALES (ADYOGAOOS}. Pacitnlt: EDE.-; MATOS DA COSTA. 
Au!Oqdade Coo.1oru: JlliZ DE DIREITO DA VARA DO 
TRr8UNAL DO .IÚRJ DA COMARCA DE MACAP,\ • Relator: 
DE.'I. MELW CASTRO 

.f.Mlo:NT ~: " IIADEAS CORPUS LLBERATÓRJO 
HOMICÍDIO QUALIFICADO - AMEAÇ~ À TESTEMUNHA • 
PRJSÃO PREVENTIVA· <;ARANTIA J)A ORDE~1 PÚBLICA E 
CONVE."'It.i'ICIA DA l"'STRUÇÁO CRIMINAL· CONDiçOES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS • IRRELEVÂNCIA • ORDE..\1 
CONRF.ÓDA E DENEGADA. I) A pruio l"eventiva. ombora 
considerada wn mal neces.sirin. um.a. vu que suprime a liberdade do 
acu~iado anles de wna. s.:ntenta oonden&lóri3 tr3nsil4da em iul~. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

justiJica·se, em certos casos, por seu obJttiVO dt gAnUUia da nrdcm 
púbhoa. da prcservoçAo do instrução aiminal e da fiel execução da 
pma: 2) Demonstrada nos autos a c:xistãtci3 de. arne.:açu à testemunha 
fcius.s oclo t)dciente. nJo se vi.!lumbra qu:~l4u~~.-r ilt:g<~ lid:tdc na dt\.1slo 

que: dt~ l1 custódia ca.utclu do P"citntt:. mormente fJ\l&JldO 
ntcess!na à gATIU\IIB da ordem pôbliCll c D prC$t:t"Vaçlo da ins~ruçlo 
criminál. 3) Condaçõn pcs.w:us favorávc1Ji do tg\."TrtC: • COOIO bora 
antooe~~ residência fin c ocupaçAo licilA. etc. n.to do g.v:uu.idor~u 
de CY\.'Oiual dlr<lto i libetcbdc:'pro\1s6na., S<t a manutenção da CUStódia ê 
rcoomendada por outros clcmenlfl!' dos autos; 4) Ordem conhecida c 
denegada." 
~: "ViS10S. rrlatadm c di.!õCUiidos os presentes aut05. a 

Sccçio Cnic::a dQ F.grCgio Tribunlll de JustiÇll do Estado do Am.spÀ. à 
WlAnimidade, çonOOceu do Habe4s Corpu,\ e denegou a ordem, nDI' 
lmnos do voto profcndo pelu aruncnlc ReJaJor." 

lid!!~!Hifl§ (Ac. N' 9.147) - lmpclnlrlt<: 
KARICiA TORRES LIJ\l<\ - Pa<t<nl<: LUIS A~'TÓNIO 
FERREIRA DA SILVA - Aut Coai.: JUiZO DE DIREITO DA 
\'ARA DE E.XECUÇ.'ÕES PENAIS DA COMARCA DE :\lACAPÁ 
Rcl:u<><· O...mbargador MÁRJO GURTYEI' 

.f.ME;TIA: " PROCESSUAl PENAL- HABEAS CORPUS 
Cessação do constrangimento - Prejudicialidade - Por fo~a 
do que dilp3c o art. 639. do Código d< Pro=so Penal, julsa-s< 
pt"CJUdicaOO o habeas corpus se. no cuno do s.eu proc::essa.mcnto. n:sur 
ces~ :t coaçlo aponlada como ilegal." 
~: "Vi~oo e rela!.l~OS os au1os. a SF.CÇAO Úl\'ICA 

DO TRJIIUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO A~ lA PÁ. n:unida 
ordiOAI·irullencc, conheceu do hab.!Dt corpw c o julgou preJudicado. 
ludu à uronimidn& c nos li=mu~ do voto proftrido pelo R.:lotor" 

\!A."'DADO DE .SJ!GURA.'IC'A :s• 87S/200S !Ac !'(• 9 IH\ · 
lmpetrolltl< Al\A PAULA SOUZA VITIJRJ:\'0 • Ad•·og:>do; 
:\IARr.\ALDO RORF.RTO DR BARROS- lnfonnon«· J1T!ZO DE 
DJRF.ITO J)A J' VARA C!vF.t. DA COMARCA DE MAC~PÁ • 
Rdaloc. O...mbareadur LIJJ7. CARLOS 
~; " PROCF.SSIJAL CT\11. MANDADO DE 

SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DR ATO JUDICIAL PASStvEL 
DE RECt'RSO. MEIO PROCF.SSUAL INAJ)EQCADO. 
AUSÊ:SCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. :-1.40 
CO!'ii!ECIJIIENTO. I) O mandado de segurança não é o lllSirUmcnto 
JWÍdicame:nte admissivel pAra at~tc.ar ato judicial quando existtr R«:U:rSS 
próprio a impug.n.v o ato apontado como tOi:!.lor. Súmula n11 267 do 
STF: 2) R<m<-dio Hero"-o nllo oonbc<.1~o c. por for;• do 1nciso VI do 
Códlgo de Pro..:~s.so Civil, exlinlo ~em julgan11.·nto do menta" 
~ ·v~os, r~lata.dos e di$ol+.'\.llltlos os pre&entos au tos a 

SECÇÃO ÚNICA do EGRÉGIO TRJIIUI'iAl. DI! JUSTIÇA DO 
ESTADO DO A.'lAPÁ. à un.mimidad<, nlo CMheceu do •rir. nos 
1CTT1105 dos votos proferidos.'' 

MANDADO DE Sf9,URANCA N 876!2005 1Ac ;;• 9,148) • 
lsnp<~nntct: ELISE 1~L\RAL RODRJGUES e OUTROS -
AJJ,·ogodu: MAURICIO SILVA Pt:IU:IRA -lnfonnanlt: JUIZO DE 
DIREITO DA CO.\tARC,\ lll! CALÇOEI'E · Re lator· 
O.S.miMlrpdor CAR.\10 ANTÔNIO 

f:mlí.IA: "CONSTITUCIONAL. MANOAOO DE SEGURANÇA 
CONTRA DECISÃO JUDICIAL AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 
PREPARATÓRIA DE AÇAO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTATIVA. UMINAR. SUSPENSÂO DE POSSE E NOMEAÇÃO 
OE CASOS DA POL.k:IA MILITAR. DIREITO L!OUIOO E CERTO. 1) 
Mandado de Segurança nAo e &ub611!UtiVO, nem &ucedãneo de f8CUniO 
cablvel conlra doclsAo )udk:ial inlorlocutOrle, especlalmenle quando 05 
impt~tronles tinham i sua disposiçAo loda doc1.1mentação rclatrva oos 
rundamentos dos qua•s se scrvif3m para ajuizar a açtio mandam amai. 2) 
Mandado de Segurança ~o oonhec1do ~ 

~ROÃQ: "'\'istos, relatados c discutidos. os presentes autos, a. 
SECÇÃO (JI'ICA DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
EST AOO DO ,\:O.L\.PÁ. ror maion11.. n!o conheceu do"""· n~ tcrmQi 
dos votos profl!ridof., vencido o I'À.~11harga.dor Mello C~ro." 

IDO RESCISÓRIA N • 027101 IM N' 2 020) - 1\u!Of: 1>. M. DE 
JESUS - ME e OUTROS - AdvoCJido· PAUI.O RE:->RJQUE 
CA.\1PEW - Reu· J & .1 NEGÓCIOS IMOBILIA.RIOS E 
E~G~N!!,\IUA LTDA . Ad,og:>do· C \RLOS AUGUSTO TORK 
DP. 01.1\'EIRA - Rolator De,.mher&ador GILBERTO 
PC'4HEIRO 

DIR:STA: "CI\'IL- RESCISÓR.!A - AÇÃO Dt: DF~~PE.IO 
POR FALTA DE PAG,\MPITO CUMLL\D,\ COM 
COBRA:\'ÇA IJE ALUGIJÉS E R.ESCJS,\0 CONTRAT UAL -
CERCK-\J\1ENTO DO DIREITO DE DEFESA - OFENSA AO 
PIU!\'CiPIO DA lDEl\llDADE FISICA 00 JUIZ- RF.ANALISE 
DE PROVAS. 1) n}Ao tem <lu~ se falar em .::erct:~mento do direito de 
dtfesa se o mnglstnd.o dt:tx.l de tiver rubliCJ.T o desp3cho saneador 
quMdo este tr:t de conhecunenlo das p.11'1eS.. que deixam ~r.mscorrcr 1n 
afbJI o pi'UO piV'4 1nMifesta.r qu.:alquer incoofonni~n. 2\ Nlo nft-t\dc. o 

-pnncrp10 dãaaênh~ Osica o.:, JUil. o rato ae OUttiJ magt$traOo JUlgar" 
lu.le, numeadamauc se nl.!. t3.~ wnenor~ nlo hou\'er produ~u de 
prova testc:munhaJ. J) .\ n.çao resci!:lrr-i:J n3o ~ Ul5ti'Umetno h!bll para 
OO\'à a.ná.list de prova, que som~.W.: ~ poss.ivel lllr.1Vés d!: apdaçlo 4) 
Açio n:sctsóna JUig3d::a impr"OC"cdentc ·• 
Mj>~ .. Vist~. relatados c di104."t11idcs os pt(t;Cflles autos, a 

SECÇÃO ÚNICA do Egr<gio TlllBUNAL Dt: Jt:Sr!ÇA DO 
ESTAI)() DO A.\lAPÁ. por li!UUUiuida<k «>nhooeu da Aç3o 
R~~i~in rejeitando •~ preliminares lk ilegitimidade: pass.1\-a od 
cr.u~atH de nulicladt do proccssu, pr.>r Cl!r'OCa.mc:nto de cKr~a. ~o rnêrito 
JUlgou-lhe amproccdtnte, nos termos do \'Olo prof\,-ric1.> ptlo Rdalor .. 

I \ 1PJ:CNACÃO AO \ ' ALQR..U:). CAUSA ,.... 1101/01 IAc, N' ?,IZJ) 
lsnpugruwe: .I & J .NEGÓCIOS IMOBILIÁRJOS E 
F.NGEI\11ARIA LTDA. Advogado C..\I{LOS AUGUSTO TOIU< 
DF. OLIVF:IRA • lmpugMdo: O. \1. DE JESUS - ,\1E • OUTROS· 
Advogado PAI'LO lfENRJQU~. C,\,\IPELO Relalor 
D<otmbarc>dor GILBERTO PINHEIRO 

EMID!IA: '·C!\'! L - RESCISÓR.!A- AÇ.:i.O I>E IJESPEJO 
POR FALTA DE PAG.~ME.'ITO (:U)I ~LADA COM 
CODRA.'iÇA DF. ALliGIIF.~ E RESC'ISÃO CONTRATUAL -
CERCEA~IENTO DO DIREITO J)E DF.FF.SA - OFE.'ISA AO 
PRINCÍPIO DA IDE!\IIDADR F!SICA DO .JUIZ- REAN,U .ISE 
DE PH.OVAS. 1) njao tem que se falar em t.'tr.:e&rnentn do direito dt 
dcf.:M w o magistrado dc1xa de fazer publicar o dc:sp3cho sant::tdor 
quan.OO c:ste era d..: conhecimtnto das part.cS. que dtiXlm li4J\SCQtret in 
alb1t o pr:12.0 ~ manifc:star qualquer Inconformismo. 2) Nao oft:ndc o 
princípiO da idcrltidadc Osica 00 jmz o f3to de outro nugi.suado JUlgar a 
lide, nonxadamcrue st:: DAS fa~-s &nh."Jlorcs nio hou\er produçlo de 
prova lc::stc:tnunhal. J) A ~:~çio n.~cisória 1\Jo e uuuumano hibil p3n 
nova análist de prova, qut: somenll! e poss1vel atravês de: apeli!.;lo. 4) 
AçAo re11el\bria julgada improecdcnt..:" 

ACÓRDÃO; .. Vistos. r\Slat11dos e dj~tidos os prc:sentes autos, a 
SECÇÃO ÚNICA do Egrigio TRJBUNAL DE JllS'riÇA DO 
EST,\DO DO A.\lAPÁ. por uruuúrnidad<. conho«u da Açl o 
RCS(.-it6ria n:jcit.ando as prdimin.;u-cs de itegítimidadt: p.t.~iva ad 
cau.1cHn de nulidade do proccs.so, por cereo:unenco dt defesa. No mtrito 
julgou.Ut.: tmprOI;ederu.c, nos U.'TT1U do \'Oto proferido oelo Rel31or."' 

Mal:llpi 'AP. 14 d< mar~udtl006. 

) Otút Y')/J t..~t~ J t?~~~ lJ;r; Ãlbt.\o 1-:b~htlro dt obreira 
r>iretor de Sc~-.'fetana dA S~C'!o Ünica 
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Af'ELACÃO CIVEL H. 2410~ 
Apelante· FAZENDA PÚBUCA DO ESTADO DO ~APÁ 
Advogado: ANTONIO JOSE DANTAS TORRES 
Apelada: A. OLNEIRA E CIA LTDA 
Advogado:RAUL ARTEMIOAN MORALES DA SILVEIRA 

DESPACHO 
ESTADO DO AMAPÁ interpôs apelaçAo civel 

contra a sentença proferida pela MM Juiza de Dlfei!o da 4 • 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapâ. que 
julgou procedentes os embargos à execução r,scal para 
declarar a nulidade da ceri.1dão da divida ativa que se embasou 
e lundamentou em lançamento nulo. por alronla ao principio da 
legalidade, bem como pela Impossibilidade de mutabilidade do 
crédito lributlirio, sem o devido procedimento legal. 
decretando, com isso, a oonseqüenle extinção do processo de 
exe<:ução Determinou. ainda. a desconslituição da penhora 
realizada. Condenou-lhE. ademais. no pagamento de 
honorá11os advocaliCios, arbitrados em R$ 1 .000.00 (hum mil 
rellls). 

O apelante. em suas razões rer.ursals. 1raz aos 
autos falos e documentos novos (fls. 1221128). que não 
eXISham a epoca do ,utgamento da causa. Rerendos 
documen1os dão conta de que, no lapso em que o processo 
estava concluso para sentença. prolatada em 2411112004, a 
embargante dingtu-se a Secretaria de Estado da Fazenda. 
momento em que adenu ao Programa de Recuperação Fiscal 
- PREFIS (1511012003) e procedeu ao parcelamen1o de seus 
débitos para com a Fazenda Púbhca Estadual. 

De se ressaltar. ainda, que nos termos do 
documenlo de fl. 126, a enbargante declarou a sua desistência 
nas ações existentes relerentes aos débitos parcelados, bem 
como renunciou a quatsqcer dlrellos sobre os quais se fundam 
os relerldos processos. Comprometeu-se. ainda, a entregar na 
Proruradoria Fiscal do Estado, cópia das decisões 
homologatônas das mendonadas desistências. no prazo de 30 
(lnnla) d<as da data de sua publicação 

POIS bem Por tudo que rol dllo. percebe-se 
que efettvamenle hOuve uma pretensa regularização. M esfera 
administranva. dos débitos que a embart~ante tinha para com o 
F1sco. mormente se considerarmos que esta, mesmo 
devidamente 1nbmada para contra-arrazoar e. por conseguinte. 
Impugnar ou confirmar tais documentos. manteve-se inerte. 

Com ere,~o. devena ter a exeqüente ou a 
embargante Informado ao Juizo da causa a superveniência 
desse parcelamento. haja vista que se deu em data anterior a 
prolataçAo da sentença. Com essa lnlormação. com certeza. 
leria a Magistrada ouspendklo a execuçAo e. 
consequenlemenle. os embargos. até o cumprimento Integral 
da obrigação avançada entre as panes. nos termos do que 
dispõe o art. !51 do CTN. al!e<ado pela Le1 Complemenlar n 
104/2001 

Pelo exposto e. por prudência. resguardo-me 
no d•re1to de apreciar a presente apelaçAo. após te r 
informações esclarecedor.os sobre o parcelamento menc1onado 
nos autos 

Ass1m, determino à Secretaria da Câmara 
Única que expeça of icio à Secretaria da Receita Estadual 
requís1tande>-lhe Informações sobre o parcelamento relerente à 
no~ficação n. 033/98. proc. Judicial n. 639199. devendo esta 
consignar o cumprimenlo ou não de tal obrtgaçAo. bem como o 
estágio em que se encontra. 

Maca pá-A?. 13 de março de 2.006. 
(a) Des. EDINARDO SOUZA 

Relator" 

Macapa (AP). 14 de março de 2.006. 

Bel'. Ana Célia Madeira Barros Alcoforado 
Diretora da Subsecretaria Cível da Camara Única 

-~~c./J.MJ • 
Bel' . ClaJ,y ;;: P. Bandeira Barbosa 

Diretora da Se<:relarla da Camara Única 

~JltiiCA 
SUB.::SECRETARIA CIVEL 

AGRAVO NO RECURSO ESPECIAl. NA_Af'ElAÇ~ 
N.' 2 04Q/2005 
Agravante: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL 
Agravada: FÁTIMA DO S. DO CARI,IO FIGUEIRA 
Advogado: Dr. JOSE MARIA DA SILVA FILHO 

DESPACHO 

11Encaminhem--se os autos ao E. Superior 
Tribunal de Justiça. com as nossas homenagens. 

Macapá (AP), 06 de março de 2006. 
(a) Des. DOGLAS EVANGELISTA 

Vice-Presidente" 

AGMV_Q NO RECURS.Q ES.Pt:CW.. NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NA AP~CÃO CIVEL N ' 2,35112005 
Agravante: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. MARCOS J. REÀTEGUI DE SOUZA 
Agravado: JOS~ RAIMUNDO BANHA PICANÇO 
Advogado: Dr. ROBERTO JOSÉ NERY MORAES 

DESPACHO 

"Intimem-se o agn~vado para contramlnutar, no 
decêndio legal. 

Macapá, 06 de março de 2006. 
(a) Des. DOOLAS EVANGEU STA 

Vlc~·Presid~nte" 

AGBAYO NO RE~URSO EXTBAQRDINÁR!O .. .NO$ 
~A6G.95~CLAMCÃO NA APELACÃO CIVEL N.• 



Macapá, 15.03.2006 

idlli220~ 
AQravanle: ESTADO DO AN.APÁ 
Advogado: Dr. MARCOS J . REÁTEGUI DE SOUZA 
Agravado: JOSÉ RAIMUNDO BANHA PICANÇO 
Advogado: Dr. ROBERTO JOSÉ NERY MORAES 

DESPACHO 

"lntlmom·ce o agravado para contraminutar, no 
decêndio legal. 

MaQpA, 06 de março de 2006. 
(a) Oes. OÓGLAS EVANGELISTA 

Vlce-Pr•cidente" 

Alil!AVO NO RE~B$0 ESPECIAL NOS EMBARGOS Qi; 
!2.6.C~ÃO HA APELAÇÃO CIVEL N~ 2,4791l!l)O~ 
Agravanle: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. MARCOS JEÁTEGUI DE SOUZA 
Agravada: SENCOL - CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 
Advogado: Dr. ANTÕNIO CABRAL DE CASTRO 

DESPACHO 

"Intime-se a agravada para, contramlnutar. no 
clec4ndio legal. 

Mac:apá, 03 de março de 2006. 
(a) Des. DÓGLAS EVANGELISTA 

Vlce.Presldenle" 

AGRAVO NO RECURSO E;u&A-ºBQLifÁRlO NOS 
f.M.IlABG.QS DE.QfCLARAÇÂO_liA Ae.!il.ACÃQ CiyEL N ° 
z..mLW.5 
Agravanla: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: Dr. MARCOS J . REÁTEGUI DE SOUZA 
Agravada: SENCOL - CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 
Advooado: Dr. ANTÓNIO CABRAL DE CASTRO 

DESPACHO 

"Intime-se a agravada para, contraminutar, no 

doclndio legal. 

MacapA. 03 de março do 2006. 
(a) Des. DÓGLAS EVANGELISTA 

Vlce-Presldenlo" 

Macapá/AP. 13 de man;o de 2006. 

Bel' Clam H. O a~arbosa 
o .relora da ecra a da Câmara Úrl!ca 

CÂMARA ÚNICA 
~B-lliRETARIA CI\'EL 

AeELAC.i.O..c.IYEI. N-~ 2.2320005 
Apelanle: BETRAL- BENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA 
Advogado: Dr. JOÃO AN.ÉRICO NUNES DINIZ 
Apelado: GILLIS CARVALHO SOARES 
Advogado: Dr. EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA 

VISTOS, ETC. 

Homologo o aeo<do oelebrado nos termos das peças 
prolocoladas em 1710212006. para que ·surtam seus efe11os 
juridicos e legais, e. em conseqüência. julgo exlinto o processo 
com fundamenlo no art. 269. inc. 111. do Código de Processo 
Civil Brasileiro. 

Del-se baixa. devolvendo o fello à Vara de ongcm 
PRI 

Macapá, 06 de março de 2006. 

(ai Des. DÕGLAS EVANGELISTA 
Vlce-Pre51dente" 

Macapá!AP. 13 de março de 2006. 

r. .!L..n..-,~,.t~ 
Bel' O.J.,';íi! 0: Bande<ra Bart>çsa 

Oirelora da Secretaria da Câmara Unlca 

~~ÚM!CA 
SUB.SECRETARIA CIYEL 

AGRAVO N,' 1 74312006 
AGRAVANTE:ESTADO DO AMAPÁ 
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MARIA MEIRELES AMARANTE 
AGRAVADOS: DIANNE CHRISTHINE PENA DA SILVA E 
OUTROS • 
ADVOGADO: Dr. CICERO BORGES BORDALO JUNIOR 

"Vislos. etc. 
Em razão do Ofiao n• 050106. oriundo da 3' Vara 

Clvel e de Fazenda Pública da Comarca da Capital. 
Informando que o Magistrado e quo, em sede de juizo da 
relralaçllo. revogou a llm1nar coocadida In initio liris. vejo que o 
plello em tela encontra-se prejudicado anle a perda do seu 
objeiO, e. por conseguinte, os agravanles (do Agravo de 
lnslrumenlo e do Agravo Regimental) não possuem mais o 
lnleresse processual em prosseguir com o fello. Dai porque, a 
ex!Jnção do processo, monoctal<camente. sem julgamento do 
mêrilo é med•da que se impõe. 

Assim, em conformidade com o inc•so VI. do art 267 
ele art. 529 e 557, lodos do Código de Processo C•v•l e art 48. 
§ 'i'. IV. do Regimento lnlemo desta Excelsa Corte. nego 
seguimonto ao recurso em face da sua. prejudicialidade. 
exlinguindo-se o fe<IO sem julgam enio do ménlo. delerm•nando 
afrlda. o seu arquivamenlo. 

Intimo-se Cumpra-se 

Macap•. 13 de março de 2006. 

(a) Desembargador LUIS CARLOS 
Relator" 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Maca~. t3 de março de 2006. 

Bel' Cla y H ~rtiosa 
Diretora da Socro na da c:Amara Única 

kAM~ 
~B.SECRETAR~ 

Afi!LACM~L N,'U25/2004 
APELAHTES: PAULO ROBERTO CHAVES FERNANDES E 
JOÃO DAS GRAÇAS DE LIMA CARVALHO 
ADVOGADO· HIPÓLITO GARCIA a HÉLIA MAGNO 
TAVARES 
APELADO: JOSÉ CHAGAS ALVES 
ADVOGADO: JOSÉ CHAGAS ALVES 

·em que pese a dedsào prolenda nos embargos da 
dodaraçllo. nJlo há qualquer lmped1men1o para que as partes 
firmem acordo após essa rase, e1s Quo a transação poderá sor 
realizada a qualquer momenlo. 

Assim. homologo o acordo firmado enlre as partes 
oom fulcro no artigo 269. 111. do Cód•go de Processo CIVIl. 

MacapA, 07 de março de 2006. 

(a) Des. GILBERTO PINHEIRO 
Relator" 

Macapá/AP. 13 de março de 2006. 

-Í ~~r-~...,.... 
Bel' Clamy \.i O Bande•ra Bart>çsa 

Drrelora da Secretana da Câmara Unica 

CÂMARA ÚNICA 

LADITAMENTO Á PAUTA DE JULGAMENTO 

Do ordem do Excelenliss<mo Senhor Desembargador 
DÓGLAS EVANGELISTA RAMOS Presidenle da Câmara 
Única, faço acnle a lodos os lnleressados e aos Que Vlfem o 
presenle EDITAL. ou dele conhecimenlo tiverem. que no d1a 
21 (vinte e um) de março do ano 2006 (terça-feira), h 8 
(oito I horas ou em sessao subsequenle. na Sala de Sessões 
do Plenarlo do Ed1tldo Sede do Tnbunal de Justiça do Estado 
do Arnapã, slluado na Rua General Rondon n•. 1295, Ba~rro 
Central . reahzar-se·a a 541' Sessão OrdlnArta para 
julgamento de processos adiados constanles de paulas 1á 
publicadas. os apresenlados em mesa oue independem de 
publlcaçllo. e mal~ os segu•ntes processos· 

~$9 EJ,I$!;Nnoo ESTRilO 

~ 3Z1106 -Origem Vara do Tnbunel do Júri da Comarca de 
Mac:apá - Reoorrente. Eunco Alves dos Santos - AdVDgado; 
DefonSO< Públloo Recorrido: M•msrério Púbhco do Eslado do 
Amapá - Relalor Desembargador G1:berto Pinheiro 

mLAÇ0ES CRIMINAIS 

!C 2,330106 - Origem. t' Vara Cnminal da Comarca de 
Sanlana - Ape!anle Raimundo Mendes C3rdoso - Advogado: 
Defensor PúbUoo • Apelado Mltl<sléno Público do Eslado do 
Amapá - Relalor Desembargador G'lberto Pinhe~r-o - Re111sor 
Desembargador Lu1z Carlos 

~ESSA E~ 

~5/P§ - O~gem: 2' Vara Civel da Comarca de Santana
Remelcnle E• Officio Juizo de D~reilo da 2' Vara Cível da 
Comarca de Sanlana - Parte 1: Companhia Brasileira de 
Asfallo da Amazonia • CBM( Adogado: Dr. Ruben Bemerguy) 
- Parte 2: Municlpio de Santana (Advogada: Ora Ronlso 
Silva da Silva I - Relalor: Desembargador Gilberto Pinhelfo 

fC..2.334lll~ - Qngem: Vara Única da Comarca de Mazagao
Apelanle. Banco Finasa SIA - Advogado: Dr. César de Barros 
C Sarmento • Apelada· Mana Eslela de casrro Amaral -
Advogado Defensor Público • Relalor Desembargador 
Ed.,ardo Souza - ReVisor Desembargador Dõglas 
Evangellslas 

!Cj.365105 - Origem 2' Vara Civel e Fazenda Pública da 
comarca de Mac:apâ - Apelanle Dn•lson Borges de Ohvelfa -
Advogado Or Anderson MárCiO Lobalo Favacho • Apelado 
Eslado do Amapá - Advogado Dr. Ca~os Orlando Fonseca de 
Souza - Rela tor· Desembargador Ed,nardo Souza- Revisor· 
Desembargador OOglas Evangel•sta 

~tml - Or.gom 5' Vara Cível e Fazenda Pubhca da 
Comarca de Macapá - Apelanle· Associação Educacional da 
Amaz6nia- ASSEM1A- Advogado: Dr.Joao Henrique Scapin 
- Apelado:Carlos Alberto Cauduro SaUa Duro - Advogado: 
Defensor PubOco- Relaror Desembargador Edinardo Souza -
Revisor. Desembargador Dõglas Evangelista 

!f,. 2.516/N - Origem: 2' Vara Clvel e Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelanle: Eslado do Amapá -
Advogado: Dr. Ca~os Orlando Fonseca de Souza· Apelado: J . 
Lopes - Advogado: Or. Jozlmar Lopes dos Santos - Relalor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor. Desembargador 
LUIZ canos 

I 

Macapá, 15 de março de 2006 

Bel' ~~arbosa 
Direlora da Secretana da Câmara Única 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da capital 
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.DITAI DE NWACÃO DE J.J)VOGAOOS 
tt"rJ.cocõo f\~ 19/06 

P'"""'"' r I ~~I 2005 " 
~-"*' 1 JCN Nl.IV ~AS 
Ar.VO!Jnrlo ,OAQUIM t •EIIBC< CARDOSO [)A COS'A 
~<<Jv•<·doln l SUU"JA SECli~AfX'Hi• S/ A 
'•ovoqodo IW\RC O i lRPEIRA DA. SilVA 
FII'.AlrDADf ohmo• o pOIIe re o ~omo·""" o pego"'"""' dn 
cordenoçõo. em cinco u•o•. co·forr1P cólculo de f., 78. pe10 de 
cYC»~lJ•fTiet"'IO em execvcóo 

P•occ= r' 2833/1005. 
1-.IOffc l IUCIRIE'-E IWlhO NOGUEIRA DA SILVA 
t;dvogodo DEFENSOR PUBliCO 
ReQ"'" OO:o! CAPEMJ CAIXII i>' PCClJliO f Pf'l~S [ 
NCNfff'IOS., NC'ICTNTF 
1\dvogcoo (f JV \~1~11'-A ~~AG.\ Jf IINA 
~lf\.AI.IDAl;( lr1·1IO' o peno ,e poro. , ... nl 74 hOlc• e·etuc• c
P<l:JCI'le'lo oo •Olor dO «>00<•10ci>c oeno ce o·o•...g• ""'"lo w 
(!)le(UI;ÓO 

=>r\.lCth~ n ° 4069/2()()c. 
Aulo·iol kOSI.VAJ!Y C~OEI<O DA SUVA 
Aovogodo NATAN El CAVAlCANTE IWIRTINS 
Req.e11do!ol PRONO~Tf I"COIPORACÓES COI>IIERCO 
Aoo,oogooo HElO CllAR ROD!IIGU:S 
fiNAliDADE lnhmor o po•le •é o comprovo• o pogome<11o do 
co"Cienocõo ""'c<oco dóm. conle<""' cólculo de R, 106/107 
~ de p10$.$eg.um"'"'lo em 9KKuçOl) 

Proco"'o r 'J!>20/2006 :Cr ""•olt 
A.•I<H(ol AN10N0 JO~ COUIIM·O PrRl·RA 
Advogooo NILLA M'-F. A MI\GAIHAFS CORRE~ 
~<Qve.,,lo(o) ClAtS'-IE'DE BARBOSA MONJ'EIRO e c.~··m 

Au-ogodc J0St: I l~REIRA COSIA e <MO> 
DESPACHO ' indcl"o ! ro lo..., de f>M""' e.l<ooho oo proce..o 
por10n1o .,,tendo q<e d!Ml ''" obe<iec•do o de>pocho ro 
p·o1cudo ne"-' oroce"o • follo<cpó 08 02 2006 MARCON 
MARINHO PMfNIA Juz de ) <&I 'C 

Poocc>>O n • 3307 /?OO!J (C' """" I 
Au'O'fol OAVAI'.E PENA VlcriE''A 
A.:vOQO:io I){ •' I'. >OI! JU\11<~ 
,...,_;,o<J,>f<J' )I..Cfll() MO'\J-:IRO DOS SAN' '}S 

Ao..ogodo liCERO BO<GE$ BOI:DAIO IJ"~ 
OESPAC.t-0 ~Atv:J !Y.)t'l(1o c:~"•d::Jt""'~lro .,, o• :os -"Cf·l,--:o G tt> ')(' 

lt QIQn. 1., 'ftO Otl (J~ÓO Vf:'\t'll fle ri(J'I. f!Z(; p...~ . .:;,..; ('4::>1 <J :,.!O')I.JCU 

pele dcl1o •,p.t.ccdo nc o·t o~ oo .CP co'llorme cenunc"' ce f,, 
OQ e. O\l!tO de OÇÕ:t JXo'f'OI pt vodo em IOZÕO do Gl·me de n't.;,,o 
coJfO Que•IIO eoc:onlro-.e cpenso co> presenleo oulo>. o quol foi 
recebtno e tru.ttuid('l no 010 11/02/06 lodovio ...erif co que o 

denuncio •eloi•VO 6 oçõo peno! pilblóco oóndo nõo lo. •ecebódo. 
'Ompouco houve o ón>IILWo c• rn•nol do feólo. que dewr·o ler 
ocouKio no mesmo oudlénclc mencionado Dlor\le do cxposiO, 

cnomo o ie 10 6 orcem. poto oelerm•nal o fU'lkldo co qt.~eiJc.o 
C' imo 00$ orC".oPnlru nutC'Is, docto n c:o.,exõo <1m fc10s. 'CS M•<.1r1no 

o t'Omo O(ÕO pw.c,pol crs que jo lt.'t.:ebioo po' eslt: juil:o Apó). 
de~ gfl~ novo oud•6,c.o corr os porr.e!ro. po•c Ottrvo etl'l reloçôo 
ó periUih<x.óo do $05!'C90, opor lun)(]ode em C1..Je rl«.tdtre• !itJbfe o 

ràeêt:um&nlo do res.pec llvo denl.~io e ~oour;õo de oaovo~ ptovO) 

o._..,., c•enc•o oo ""'"""""' Publ r.o e om od""90do> do> f'O'"" 
onl"'"'"' ' /v\ocoo6 DO OJ 7006 MAf<CONI MA~ "HO 
?IN.ENTA. loJ<Z de D''"'lo 
Prece""' ' • 3307/2005 (C.1rr1oc.f 
Av~ol 0AYANE PENA V1ll-lfNA 

Ad-oqodo DEFEI\.~011 "l-1\IICO 
Roc-<lldofcl ,JCLIK.> "'IONT[ <0 X:S !.A"JIOS 
Ao'"9""o CIC=i!ü BCõiGE~ 3C'CMC ;I.NlO> 
AUOI(NC A J0/03.'2000 '" I(Jh()()-r' 

?roco= r." Jy2 7/2006 / 
A.Jiorro) JURflM DE AWEIOA DE SOUZA ''TO 
Al:vuOOcM> RODR GO BARBOSA o< AZEVEDO 



Macapá, 15.03.2006 

Requerído{o) w.PO~'ADOIIA E EXf'ORlAIX)RA 240 liDA 
fiNIIUDADE. lnfim01 do oudii•ncio dn>ognnno 0010 o C>Q 

27 04 2006 Ó> 10h30mon 

P1cx:e..a n• W22/2005 / 
Au101)ol jOSE RiCAROCl OliVEIRA CARVAlHO 
Ad""9odo SONIA saANGE MACIEl 
Roqueudo(o)· GERAlOCl MAGEIA H(R;v\OCENES DA '!-J.VA 
FINAdDADE ln~rror o porte requet&'lre o ~"'!~acNe. em cinco 
d•o>. >ebte o conleúdo do «li' dõo de H> 52 

?tcx:c»a n.• 0752/2005 • 
Aulor{ol AM[UO Dt AlfVEOCl fli10 
Ad""90do jUUEIW.E SIQUEIRA DE SOUZA 
Roque<odo(o) ALDESARO DA SILVA IWORAS 
f iNAlJOADf lnhmor O porte OU~O'O poro em c1nco d1or.. IQmOf O$ 

pravidêncoa> que eole<ldet cobovco>. >Vb peno de exhnçco do 
prnco.>a pcv abandono de cou>a 

P!oceuo n • 0367/2005 • 
AuiO<tol FABIO ARRAIS 
A<Mlgodo· rRANCIS DA COSTA CAVAI.CAN"F 
Re(lue<;do{ol MARCO ANlON'O fAC/'~ IA DA SilVA 
FINAliDAO( on•mc• do oud•éncoo o""'onodo o<no o doo 
/8 04 2006 Ó> 10!>30mon 

P1oce>>a n • 3406/2005 ' 
AuiOflol SILVANA SIQUEIRA Or SOUZA 
Ad""90do CINTHYA j()QDANA PICANCO 
Roquendolol PECUliO UN'AO PR~VlD[NCIA 
Advogado KEilY CRISTINA BRI-GA ()( liMA 
fiNAliDA!)( ''"'mo' o pO/Ie 10 o cn.,.p·ovo• o pogomc>to do 
condenoçõo, em onco d'o>. conlo<me cólcúlo de li> i 47 peno 

de pco.s.sagu1111en10 em exocucóo 

P1oce>>a n ° 26 29/2005 
Au!Oilol EDNA ROD~IGUES PONTES 
Ad""90do JOAQUIM HFRBEIIT CAROOSO DA COSTA 
Re(lue"doial: CAPEM CAJXA DF I'FCUL'O PE"SOES 
MONTEPIOS 
/'<!vogado· KFUY CRISTINA BRAGA DE LIMA 
DESPACHO 'Com llJlào o Conkldor J•dococl O oc6<dóo de ~' 
208/215 •elom10u n >efllnnço no> ""mos oo varo rio> •·'la 
p!alerodc- pel<J ju!l Ca•los Conez,n (P> ') 13/2 14). de modo qoe . 
ncx•stc.rr. 'tOiorM o lel'en resbttN:bi O ouk:lfo ApOl inbmaç:õo d<Ji 

JXIIIIK ao 01qu'-'o' foloo"'pó· 1 O 03 7006 PR:SCYlVI DA SilVA 
PEIXOTO. )•hc de Di•etiO 

P!oceo>O n • 3873/2006 " 
AOJIO•Iol: RUY BERNAROCl SilVEIRA GA7El 

Ad""90do GILLENE DA SilVA SANCrlES 
Requonclo{o) ODilON BARBOSA CARVt,tHO FilHO 
~o DI:NIZ CHAVES AlMEIDA 
fiNAUDADE lnhmc11 da oudoên<:oa de.,gf'Oda po•a o doa 
28 04 2006 ós lOhOOmon 

Ptnce= n • 3931/2006 ' 
Al..iotlcl HEIDE MORAIS DE AlíVCOCl 
Ad""90do GllVANlOClSA'-ITANA AMANA)AS 
Requendoial fRANC;SCO 005 SANTOS VAIADA~ES 
HN'UJDADt . lnfirnOf do oudocnoo U..•gnodo oa·a o doa 
26 04 2006 ós 0Qh30mon 

Bel. Jos~ • - IJ_/ 1hoto Gomn 
Ch~/;;,,nnn 

Varas e Secretarias do Int~ 

I' VARA CIVEL DA COMARCA DE SAr.TANA 
Av. Clóudio Lúcio Monteiro, 1.100- Vila- Santana-AP. 

FoncJ IZ..JJOO- Ramllls: 3741/3742 

Juil d< Direito: MARCO MIRANDA 

EXJ>EDIEN'TI. 00 DIA 13 DE MARÇO DE 2006. 
para catncia dn plrtCS. seus advog;wios e dcvid.u nt'lttlic~ 

f&OC, 794194: • JI'IVEHTÁRlO, 
6JUJt: AlLTON CORR~ DE SÁ r JOS~ MILTON CORiltA 
DE SÁ mo\'t em r~Jaçlo ao .. Hpóllo dchado por: \\<I L'ON 
PEREIRA DE SÁ. 
E.lMJ\Ll.OAD.E: Intimação do 3dvupdo da m\rta.n:\nle Ur. 
VALDECI FREITAS FERREIRA. po111 que em visla do ttot do 
otlcio de n. 303, 11\3nifc:ste-se nos ;au\O~Ç, bem como JUntar 3~ autos o 
compm ... anre de reco1himenln do im~lo d(' lt3:nsm•~sào c qu•taç~u 
ftSCaiS 

PRAZO: 05CCINC0) DIAS. 

.r.BDC...9~ ~CÃO DE I:XECUÇÃO....DLJiiULQ 
txfRAJ.IU)I.CJAL. 
A\l_lor: BANCO DO BRASIL S/ A. 
Btll: M.C.N.Dli'IZ r outro>-
6J>Y,: RUI RÉGIS CAVALCAr-TE. HORÁCIO MAURIEN 
FERREIRA DA MAGALHÃES, CRISTÓVÃO COSTA 
MIRANDA. 
I.l,&l.lllAl»:;. lntunoçõo dos •dvugade> da parte executada. pam 
que tomem conhecimento da d:su designada rou"3 a rcatu.açào d.1. 
autJK.ilcia de conciliação. que ra.lizara-so--i na S:lla de nudaêneiD deste 
Jfoli7.o, sito à Rua CLiu.dto Lúdo Monteiro. 1.100. Vila Ama..wnas
Sanuna~AP. 
DATA: 0210S/06, h 11:00 IIORAS. 

f!WC. l ,!\!11/!7: • II'!Y.&S'[IÇ .... dQ..Df..UU:RNlPAQE QC 
ALIMENTOS:_tEXEOI.C~ENCAl. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

álll!U't~ M.P .A. rtplpl V.P.A. 
cill_\,l LÉLIO JOSf: IJAAS. 
~V.G.L 
J:Jl'ALID~O~: lnttmJç5o do O:d••ogado d:l outor.J r>ara que 
man1feçrc-o;e nos :tUIOS sobre os docutncnlu\ JUntado~ .1os nulos ~s rls 
217 226 
PllAZO: 05 (CI'<CO) DIAS. 

.I.'!!QÇ. 3.7Q6/9.S; ·1~0. 
A.u.w: MARIVALDO VASCO 'ICE LOS DA SILVA. 
AP.L: Lt:I.IO JOSÉ liA AS. 
Rty: TO\! É PEREIRA \IUNI1. 
f]N.\l,.IDAilf;: lntunoção do advog.>do dJ pall< autor. para que 
tnmc conhcc•mento e manifeste--se 1.4u.antu ao d~pacho de t1 22 1, A 

u~Uif ttBnscrito •fPrnufga·s' a f.Auurtio a~nus ' nr uluran an 
d;biM prinripal. Anrt o uor Jo c~rt;Jaa dt }L 1 J J. d;~:a o ,.uqiirnlr 
sob, n km oJ~nutliJ pdu utruttldo, htm tom o ~obrt a 'ôJia 
••vlioç4o (//. 1/0). (. .. ) Pris<yllu da Silvo PrLroto, Jul:a d• Dluita• 
PRAZO: ~(cinro) dias. 

ffi_OC. 4.19019.8· RElNTEG.RA_ÇÂQP& POSSt;;. 
A.!!Jor.,: VITAL GONÇALVES TAVARES r MARIA ENY 
MIRA:oo!OA CAMPOS. 
lli!!: ANT0:-110 BRAZÂO MORAES, RAIMUNDO LOPES DA 
SII.\'A <JOÃO DE DEUS FERREIRA MEDEIROS. 
A!L'I(: ARA CI LOURDES DE MORAES F A VACilO. 
ftrSALIDAOE: ln11m3Çôâo d3 ;)(hupdJ dJ pan.~ fU.IUend.l fHUi: que 
liquç c•enlc c: ttquCtt"J o que de d•relhl. quanto a scn1enç:~ profend.l 
nos au1os às n 285'293. da qual Sctuc trans.cnto seu dl)p(bJh\'U 
''f.-). Pdo t!.t:pusto, ~lo livrr ctutvcncinlrntn que /nrmn: I. 
REJEITO as qut'J/d~J prdlminoU.f d( lnromp11inrla ubscluta drstr 
Jui:,u formulado Jklu UNIÃO r M dt'nwis ,;1,,., bl-1" ronru a~ de 
UrxúliJuJr pasfiwt t o Jrr;pâa do fHI/(do lnldul duorrtnlt Jr 
p~lldo Jurldkumttrte ilt~posslwl furmu_latla pclus rb1s ANTÔNIO 
BRAZAO. RAIMUNDO LOPES' JOAO DF. DEUS: 1. ACOU/0 
tm f'l"'' a prt.li'"ltuu J, ltrxltimldodl' pauboo d" ~',"\1.40 
FEDERAL, r, por conuguintt, txdu~ dt1 lidt, t:ctinguindo, paro 
rir u /tlftJ um ju/gallr~111o do mirito (CPC, Drt. 161, VI); 1. JULGO 
H/PROCEDENTE. o p~dido pones .. tDrlo r,.unado na ptriç4o 
in/dJJI,• 4. CONDE/'VO os DU.Iora ffD~ ('uctal prouuuaü ' nos 
honorDrlos aJ .. vtaticios qut fL'<D rrfi ~'1Jior Jt Rl 1.000,00 (mil 
rtals), turt .. ,ddos dt juro:~ montl6rloJ dt ' " att mls fNCC. art. 406J 
,. oluoll:.aclo monttária JWIO INPS, ambos rou1utlos dtJJa ttntt!nca.· 
P.R.I .. J)i.~-.~ ciincio ao MP. ( ... ). Joio T t.lu!ira dt Motos Jun;or. 
Jul:. d' Dlrtllo SubsJiruto" 
PR,\7.0: I ~(QUINZE) DIAS. 

fRQÇ.J.U9llOOG.ACÁQ Dt.D.A~QS !>I ORAIS.. 
âli.lll.c: BARROS E TA VARES L TO,\ . 
ó.Q.V,: PAULO SÉRGIO ABREU ME:'IIlES, GEORGE WADRÉ 
ASSUNÇÃO, MARCO ANTÓ'IIO DE SOUSA ROSA r 
ROC~RIO DE C~RO TEIXEIRA. 
Jlli: REFRIGERANTES 00 AMAPÁ S!A- REAMA. 
IIJ2Y,; CARLOS AUGUSTO TORK DE OLI\ EIRA. DENIZ 
CIIA\'ES, JOSÉ RONALDO. MARCELO VICTOR r T~ISA 
MARA. 
f.lli.A1-lDA0f:.; lnllma.;jo dos .td,..og.ados da~ parl.:s rara que tunH:rn 
conhlXimcnto d:a. sentença homologatória prorcnda nos autos à n 
174. 3 ;)cgu.r transcrita· uf.-). Antf. o munifcstordo cfmjun:u ôs fls.. 
/621/63, 1/0MOLOGO, POR SENTENÇA, p<Jra qu• J•rto stus 

j 1m'dicfX t lcguis rt[rilos. u aco1Úo crlchrorlo, no.r .ftguinltJ termos: 
/)A txuutado ruonhta fWl' ojiru dt qul taçdo do dJblto ptuo (om 
a .. J. tqiitlfle o ptiJ:Uifltnlo lÚI lmpundncla tlt RJ ).016,16. 1) O 
(J(Igumrntu dos honurários dt sucumbi.ncia ~erJ frlro inttgralmtlt/1' 
por11 o t.:.:tqütnu no tfia 1JIJ 1105. '"tdianrt chetut. ,?J O n4o 
ptl~t~mtnto 110 Jatg tstipult~da lmponu4 tm u .uil41o destu arorrlo, 
~endo a di.,lda utuafi:.DJo, inl'idimlo ~irtdll ntlllta no peramuul dr 
lO"• wbre o WJ/or do mnma. 4) E•·tntuois cust11s umii,,Jamts 
u r4u t~rc•odus pdo tx«Mtado. Pos11 ilSD, uma •'«': t..'(OJiffdu o 
propó.rito da oçtio ex~t:UH,.,, DECLAHO EXTINTA A EXECLÇÃO. 
110.r t)JIIns IUtfiDS do art. 794, htr/U> /, do CPC. C11stas ji11oiJ.. Y 
hou••tr, pela I!XtC'Mtada. ( .•• ). Prisq/12 du Si/WJ Ptixntu. Jui."..l de 
Dirtilo SubJJitiiiO ,. 

f&)C. Z.IJO/Z.OOl.:.ACÂ.QJlE COBRANÇA, 
AIIW:: DA'<CO DO BRASil.S!A. 
àJ2Y,: NA?.ARÉ SANTANA. 
&: BRAONIENE AGUIAR MEl RELES. 
fi.&\.1J.PA.PE.; lnhm:w;lo da ad•ogad• da JU~< autora porn quo: 
tome conhecimento cb suspcn.slo do ruo pelo prazo de 60(srssenla) 
d...a~. 

PROC 7Jllll001· AÇÃO DE Rt:ltm:ít.IIACÃQil.f...fOSS.E..= 
~urJo d~ llooor'rio• t\d•'W'lldo~ 
dJWu'A: SANDRA OLIVEIRA- r m tau,. própria. 
Bi!!: JOSE ROBERTO RODRICUES DE SOuZA r OUTROS. 
fiNALIDADE: lnlimatio dJ advugadaloulora na Aç3o de Ex<o.:uçlo 
de: Uunor3no~ Advuc.óili ciC')~ [lar3 que lomc conhecimento do 
detenmcnto de seus pedido dt swpcn~o dos a.ut.os pelo pram de 
Oi(um) t no 

f&OC~,000/2003 t\CÀO DE EXEc.uc!Q. 
6JUJc: AUTO POHO SIGA BEM LTDA. 
6.PY,: RICARDO GO"'ÇALH:S r ANDERSO'I MÁRCIO. 
B.t: CO!\STRF.L LTDA. 
f.ll!AUDAOf;.: lnllmação dos iM!~OJ,i\~ do e.\equcnte põ11"3 qu~ 

man•festem-sc nos auros quanto ao a ctrt1W\o do Sr Ofi..:-,al tlc Juslit;a 
L,c..tr13d .. .1' 11 f.~. bem COmo M\brt U tlf"lC:lO de 0 70171, C10Undlt do 
DfTRANIAP 
fMZQ: OSl tiiiCOI diM 

fJtOC. UJI)Jil~.f1Jl._'\~ 
áJUoLa: ROSE LI DE ARAUJO CORREA. 
AI!.\;: LUIZ A. PINGARILIIO r RIVALDO \'ALENTE 
FREIRE. 
&ll: PREFEITURA MUNICIPAL DI!. !.A"'TANA • 
W A I.HU\.Pfu lntim&çao dos od,.,pdo.JS dJ outota J>3"' qu< 
cnJ.nifest~-s~ nos autos sobre a (;ontcstlçlo apresentada 
PRI\ZO: OSCCii'oCO) DIAS 

ffil)C. lt.OSWO.~- t\ÇÃQ DE MONJTÓRJA, 
âJU9U: IMPORTADORA E EXPORTADOR,\ l46 LIDA. 
6J2V.: KÀTIA MELO. 
&flt: CI.EBIANE GOUVEA MOREIPA. 
[Uj,\l iiMO.L: lntumçào do otlvos;>dn da autora pano Sf'<. to•~· 
ciàlcia e rt'Qucua o qlle entender de dutito quanto a ~i..\f 
profcnda nos autos . a n. J? • .1 ~egui r transcri1a ~Nio I:J t.
prMfNro' o ptdido colfJtdlllr n11 prtlrlo d, fL 1 7. 'is qMt u fnl~ Jr 
111tfo lnldDiftO para gsurrtllr MltltnfiJ. Com '/tlt•. SOMtnlt aht 
p~Jjdo dt r-rronsldnaç4o dr do.pocltn uu dt dtels4o lntrrl«utdrÚI, 
Srnten'" ""o t~J,•it' ucon.sllluario, SQ/~ 11a ltiJHltls• do art. 196, 
caput, do Cõd;ga J~ Procnso CbiL lntiMN'· ( ... ). Prüt:\Ha Jlo 

Silva PtLcoto. Juho dt Dirtllo" 
I'R·\10: OS(cinto) dial>. 

flllM:.J LlOi/0:4; ·C Al[fELAR JNOMJ!'jADA, 
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ó_u19r : MARIA 0 •\ ANUNCIAÇÃO DE SOIJS,\ NUNES. 
aJll,: L~LIO HAAS. 
IWI: tA lENDA r-ACIOr.AL SEBASTIÃO LO BATO :-IU!'4ES E 
MJNt:~ f. ~OUZA LIDA . 
fi!'IALIDADE: lntunaçio do achog:ldo da parte autofll por:t que 
npo.:•f,quc: 35 pmv:Js qae prct:endc pmdu.nr. 
PR1\/.0: 05CCINC'0) DIAS. 

f&OC. ll .l<I&Qi;_. H!lli!Q .Qt: A L, V /1 Rl\. 
AIU9t: ROSA VASCONCELOS PASTANA. 
ó.Q.L. r ABÍOL.\ SOUSA BORDA LO. CICERO BORGES 
BORDALO, ALEX FABIANO SA:oo!TO~ E SILVA. CÍ("ERO 
BORGES BORDA LO Jt.:NIOR. 
~\l.l DAD.E lnhnUIÇãO dos ltd'o'U!Çldi'" w autnr4 rar.t que: 
n\o'IRlfcs t~n·se nos ;)utos nctn:n dos documentos JUnu\dos aos autos .h 
Jh 41•44 
PRA7.0: ~(CINCO) DIAS. 

ffiOC. U.U-Ia®i:c.A.ÇÃO PE EXECUÇ>\Q, 
áJUoLa: 'I.IOSELLI \ EICt.:LOS LTDA. 
ó.QY., JO ~O ,\MfRICO 1\oli\F.S 01'<17. r KELI.Y CRISTt'\A 
BRAGA DF. LIMA. 
.IHll' JOSL \ICEII<TE DA SILVA MARQUES. 
~ \L.l.JMD_f;; lnhmoç;o 00< ad•"!'l'dos do p.1rte e<equen:e por.~ 
~UC '~ ln301f~IC1n·~ ~oanto ~S di.")(Umcnll'i JUOtad06 8S n \ Jt.-'44 
PRA7.0: nSICINCO) OI AS. 

ffi_OC . 11.474/~W~ • AÇ~O DE EX.ECUÇÃO QEAL.LMJ~'i.J'Q.S. 
Allloru: E.C.C.S. e OUTRO rrplpor M.C.P.C. 
Bf.v: J .M.S.S. 
AJLV,: ,\'ITONIOATA'IAZIO PICAIIoÇOGO'IZACA. 
flliAJ..l.PAl2t: lntmlllçio do advogado da pa11e .,.,,_-·utada P""' que 
m.an1rC'õte-~ nos autm ~obre a proposla re11.a pcb euqUcntc nos 
lUtOS 
PRAZO: Oln RÊSl DIAS. 

f!Wi:.J l 46.J/Jl5: ~IEPIP6 J:A.!.IIEI..AR..I.MlMll!iAJ>A. 
Àl!19r: TOCANTI"S MINERAÇÃO S//'o. 
Rfu: COMPANICIA DE ELETRICIOADF. DO AMAPÁ · ('F. A, 
&.1)~: RODRIGO BARBOSA DE AZEVEDO, ROBERTO 
EMERSON VIE IRA DOS SANTOS, WERLEN BARBOSA 
LEÃO r ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO. 
ill.J\Llll.AD..E: Inumação do:r. oo ... og;ados cb parte requenda para 
que tomem conhecimento .da daLB d~.":Stgnada P:J~ a rc::alizaçOO da 
;~udtentiJ de cnnc•hação no-. autu~. ~~Je n:ali1.ara"'e·à. na \ala dL" 
ouchcnc,as deste Juilo. s1to e Rua CIAud•o lAJc•o Monte>ro. I 100. 
S.anLln!<"AP 
DATA: 16.1)5106. ÁS 10:00 HORAS. 

P_ru)('. 11.7!6roS: I\1PUCl'II\Ç, \Q.t&.Y.Al..QR.n.li:tJ.SA. 
6JUJra: COMPA 'IH I\ DE ELETRJCIDADE 00 AMAPÁ -
CI:.A. 
Affi',: RODRICO BARBOSA DE AZEVEDO. ROBERTO 
l~IERSON VIEIRA DOS SANTOS, WERLEN BARBOSA 
I.F.ÁO o ALFREDO ALEIXO flE SOU7..A Fll. llO. 
Rf.u: TOCANTII'iS MINER.\ÇÃO S/ A. 
f1 'A LIDAO~ lntulltlçlo d<>s &dvogudos da pu~c autoro pm qu< 
!om~,.-m conh«uncn1fl c: n:que1ra o QUe cntc:ndcr de dtrcltn 4UdRlO 11 
;cnt l.:f'IÇ:t prolcnda no~ 3UI()) à n 19. dll qual scgw.· t~nscntC Seu 
d•sposttiYO .. ( .... ). pois b~m. /"'do rnla,. t/u.,Iáas qut D ~11/ur a ~r 
ttuihu/Ju uo t.'Onlruto ~rá aqu~l~ átrcnto na dtcisdo l.tpJlgnatla 
Puro j111J J, pu un" lmpugtrur4o. o qu~ importará ; qu~ 11 
pr~UnsAn Ju autor ~ ti.- onulup1o d.- nl'ttkio. ~Mjo ob;tliJ ; um 
~OiflrDIIJ qul' atingiu tl ' '"PD"' d.- RJ 500.0(),0(), ntJP t.XIstirulo oulm 
j'miflruri''CI legal paro alribulr..Jit, ~ rt/trido CDN) IJ, o vnlur d~ RS 
I.OIJO.OO. Ex pc)toith., c por tudo mo/J qu~ do$ autos con.sra ~do In•" 
t"IUII."ttU'IItUifiO qut formo. \fA.VTEf'!rHO 1 DECISÃO 
RECO\'SIDER4DA. Ct~lcult-U tiS cu.sJus pmussuois dos oulul 

prim·ipuiJ e, l!lfl JrguiJu, intime·~r u pllrft: au/ura puro rerollumtnlo 

t:nt 10 dia'-(. .. ). Car/111~ Regina dr tVtJrtirns Cabral Nunt.{. Ju/tp 
dt Dirtitu Subslftuto ". 
PRAW: ISCQUINZE) DIAS. 

PROC !I < 15/200< ACÃQ PE COBRANC.\. 
11119r,: Sl'fL\' UR,\ GÓES. 
Al21,: ULISSES TIÜSEL. BRE'IO TRÃSEL o ALBERTO 
\LCOLU\IBRE). 
l!..tJ!: MU"'ICIPIO DE SA 'ITANA. 
fl.t!ALJ.IM.I)f.ã Jntm~.açio dos advo8»M de plltt rcqutreni~: para 
c.tut: lnmc conhrXImrnto d.t d..l!;s tfe.,gnada r;tD .:1 fc:ahl~1,:5tl d.1 
audu!nc1:1 :te U\Struç.,o. que rc-:th7.1r.Hr-o\ M s.1l.1 de ;nKhhltti'l d:stt 
Ju1tt1, ~1to a Rua Clâutho Llu:to Munli.'110, 1 100. Vtla Atna.J:tln.J' 

S<.~ ntnnn.AP 
D~rA: 1~10.1/06.h09:00HORAS. 

tB.OC..ll <'5Jlt!OS- ACÃQ PE lSPE:SlZt\CÃQ. 
áJUoLa: JIM\IY HARISON BARBOSA PEREIRA. 
~.: \~ASIII~GTO .. DOS!iA'<IOSCALD•S. 
Btll: FAZEro.DA PÚBLICA ESTADt..AL 
ll~JOAU.E.ã lntur.o~.,.:ii 'Ju ad\\)gadu ..U p<m~ Nqu~t-= pan. ~uc 
tome: C<:'nhccur.ento da d.Ju ~es1~ p.1r:1 a re:lh7.aç~o da .audu!~::-..:1a 
de 170rlCihaç3o. lllStruçio c Julpmcnto. que rcalvara sc-6 na sala de 
ohx.hl-n..:1o~ Jo:c: JuwJ. '1to a R~.o11 Cl.tutho l.4Jcw \toote~m, I liJO, VtloJ 
Amuonas - Sant.lna,AP, JX"dcndo. tll5o dtSCfC:. "Pf'C"'icnuv o rol de 
tt.:~tr:munhob, CC\111 .lnto.:o.tcntc: de 20(\-11\lCI d1as da ;aucht:ncia 
UATA: IJJ/05!06, h 09:00 tiORAS. 

PRO<: ll 72l!Ul0S· ACÃQ PEEXECI!CÃQ, 
o u1ora: ~A.Q<S PRODliTOS.AJ,I\IENTiCI.Qli I,.TD6, 
AID:, JOSt HENRIQUE NETIQ, 
Rill; OS\IAR CÂNDIDO DA.Q)ili, 
~P!J Intimação do advogado dJ p311e autora porn que 
nxnlhJ a.~ t.:USW pmc~~uatS liNJi~ 
f&\W. ~(rinrol dias 

PRO<: ll 9QWOO~- ACÃQ PE RE!NTEGRACÃO PE POSSE 
6J!!ora: 111A"10EL PAIXÃO BARROS NEVE.\. 
AID:.: VALDECI DE FREITAS FERREIRA. \~ALDECI 
GOUVEIA RODRIGUE.<;. 
B.t: SJLVANA FERREIRA CARVALHO. 
âQY,: EVALOY 1110TIA DE OLIVEIRA. 
WAL.IQ,\DE.i lntim;tÇio dO" Ddvopd~ d.1s JIGftt:S par.1 que fiquem 
e1cn1es da data ck:sigNdo Pl" 1 rtah,.aç.lo da aud•tnc•n de 
cc•ncahaçào nos autos. que rcahun.·so-i na sab de audi~1as Gest~..· 
Juu.u. S1tu 3 Rua CLi.uJJO l.Uci.o Montcuo, I 100, Vib A.tnut"""-' 

Santana:AP 
OI\ I\' IWO'i/2006 .. \.s CI'I,QU li ORA\. 



Macapá, 15.03.2006 

l'RQC._UJ2J/2QD.~ ACAO_m;; Elq;CI;QO, 
ill!iora; SNACI<S PRODUTOS Al.IME'ITICIOS LTOA. 
A!lY..; JOSE 11 ENRIQUE NETTO. 
!li!!; OSMAR CÂNDIDO DA COSTA. 
fl&l.II~DE.; lnllmacão do odvogJldo da pallc au1oro pora que 
f\."COihl DS custas procC'S.."illaiS fiMlS . 
fRAZO; 05(clnrol dias 

ff!QÇ.J),QI~LD~: • FAIJ:NCIA, 
Al!Jor; WIIITE CAP DO BRASIL LTDA. 
AJlL;. JOSENILOO Dt: OLIVEIRA CL'I \1AR. 
lli.u: .\lC INDÍJSTI!IA COM[RCIO REPRF.SF.NTAC\0 Dl 
ALIMENTOS I.TDA. 
FJN(LIOAOE: lntimat'ào do tidvog;tdn d•t r~mc: ,,utonJ p:'lr.t que: 
tome conhecimento c: requeira'' que entender de d1rCIIO em rclaç:\(\ 3 

scnlL:nça pmfmc.b nos autos às 0:) 212'215. da qual scgu(' llar'bCfllo 
Stu <.llsposni\-0. "( ... ), Posto i;uu, COttr ba.\~ niJ\ fundom~ntns od111a t 

ptlv liln C'Qnl•l'ncim~ttm qut fnrmo, DECLARO EA7/VTO O 
PROCESSO SC.\1 JUI.GAMENTO DO lt f.RITO, <~OS t<rmn' Ju 
Dn, 167, /tu/5o VI, do Código dt Pr(J(nw Civil brruif~;ro. l,tJr ônu~ 
d~ sucum~nc:iu, c:unJuto o pan~ aurarll ao pogam11110 dr 
lu:mmúd1H ati.'ONJIÍ~iM, qut, à auü-nriD dt untffi(D comlaJnatQrla, 
fu:o, nttd•antc aprtdaçiln ~qültath•a (art. 10. §.f do CPCJ. t'nJ R! 
600,0(} (niSC'I'nltJS r~ui)), ltton~tariumtntt utuuU:.oáo prd1? /'\'PC , 
arusdáv tlo junn IIIOnl!Jários 4t I% (um pnr unto) ao mês. 1mrhoJ 
u prmir do publicarão Jrs.tu s~ntenço. CondtlfU, oinrlu. u partt 
UUIOfO, 00 (U1/ltllfUtt/b Jo~ CUS/04 pt'(IUSSUUIJ flnoÍS I' ~\'('ftiUUiJ 
dt.~p~w.c. d,•vtndo os pr~stnlts autos strtnt retttt11du:. uo cot~todor 
judicivl pmv o cólcu/o usputhc.( ... ). Pn.,cylla da S{(va Pcixotn. 
Jui:.a de Dirrito s,brútulo". }u~m rmtrn da <t·nftlf(O ilfft~nJIÍ"' dt> 
flt. 2221123. Jo I{I.Wl ugut lranscrito ' cu diVJO.dth·j); "( ... ). f'osto 
iun, C'OIIht(P do' cmbarxos dt D~clarnfdo ppoJIOJ, por prtSpnos t 

ltmpesrJ,·os, fiOJ ftrnros ,(o art. 535. inl'i\0 11, dn cndign dt PrtiUfM 
Cl\•11. t. C'm t:cnucqüit~cia, dou-lhe prQw·ml!llto JWra tJS fins dr 
Jeclurat n Jl!nt~n(ll, ~nfenndtJ-lh~ rftito ,uodljlc-otiw), c-ujo 
dispolltl~o, no s1u stgm~do porógrufn. passu a tt!r o fl'gmnlt' 
r~rlaçdo. "P{Jr tÍtur( Jt Sucu,nb~ntia, mndeno a parl~ QIIIOro ao 
pagumenlo de honorJrios od.,•nNJtirlos, qut, à tuuinrlo dt Unltn(a 
rnud(ttOtorio, flxo, mtdiantc opr~tiu~·üo tqiiitutil•a (urt !0. § 4 Ju 
CPCJ, tm RS 2.1 /O,OO(Jnis mil t ctm rC'ai.~J. pol~. pCJis multo 
rmbtJI'o n {tiln ltnhtJ thagado iJ ltr~nh \tm mulurt' Jt!luntgu), ront u 
uprcYntoçdo d~ aptun:. uma MÇ11 procr.nuul pela Ad~'t1XDdn do 
porte rt t um Unir:o draMado Q Jut:n para romparuintMicl o 
Dttdirntlo: ntJQ St podt olvidar qut o troblzlho ]ui dn~m nh1du :.~:11• 
pc-lu proji~iona/, b~nt oUIIfl1 qsu n prn.:.r.(O tf\.~ Jt'll tromil~ l'm 
Cumorfa dit~trsn daquela o~rdc .(,.,UD n tsultório dt aJ,•tuarlo «' u 
tr!lto de lmporlllnlt t'DU$0, f'Ujo motài+l de' ,ft/cso t:.tcvr umparoJa 
tnt lrgi!,/uçàu rt!ct.nl~tn~ntt: inlwdu;Jdo no ardt'nfllrtt'Jttojuridlco. 4 
•mponãncia mu fir::oóa dt!w 'a mt>ndarlnml'nU otuuh::Jiá,1 pc.'fo 
I\ PC t acrt~ida dt jurot tn()ntfúriol d~ I~; (um pur C'l!ntn) r.ltl nt;.o., 
utt~bos o parlir Jo pubbcardo J~:stu ,~,llt'uça. ,\'o mRis. ptrslsu 11 
\t'JJI,.,t(il ftl/ rDIIJO foi profrrida. ( .. .). PrtJC)"Ifll da Si/~·11 Pth·uttl. 
Jui:.JZ Úl! Dirf'itu Subilitula" 
PRAI.O: I>CQUINZ.El DIAS. 

ffi.OC ... H.0311!l5:-.I"DI::N17,:\ÇÃO, 
Ó!iJOr; JOSI: RAIMllliOO RF.GIS DE SOIZ.A . ._ 
A!ll..; F. LIA~ SAL\'IM•O FARIAS. 
R= ~IU'IICiPIO OE SMHA"·' PUEFliTliRA 
~lliN ICIPAI.. 

illAUD,\llE: lnuoruçlo do advog.1do da p>llC ""'"" p•c• 4uc 
t1.JX"C•Iil..jUO.:I!I- pro~~ t.t,uc: pn:tcndc pnxlu11r 
I' R AZO: 0!\fclnco) dl.u. 

fll.QÇJl.Jlij&O!)i_-_ACAQ.Dt:CLARATÓRI\ OI' RESCISÃ.Q 
(!f: I"ST~t.Ml;.l•i[O PARTIQ!!,AR_Dl,_ CJ::SMll..i!J: !'O.S~t 
.Q!.. VE~LIE:'iAOO POR I~FRAÇ\O A ('I,Ü.SU A 
J'.1)J•iTR\'tlli\l,. C/C I~Df:NIZACÁO fQ.IL__QA)OS 
hlA Tt!UAlS. 
ÁlllOr: OTONIEL DA SIL \'A. 
!tiJ!: .\GENOR DE 01.1\'EIRA NONATO. 
AJLV.: JOÃO SOARES DE AL\IIiiDA. 
.f..l1íà1JD:AD_E_; 1n1Ün.l!,;âo do a..lvt>g.;kln di1 pane rcqucrid:~. pmn que 
lomc conhcclmcnro da data designada par.\ a rca.h.zaç.lo cb. audr~tl 
de conrt!Ja~,o"ào que n2.har.i-sc·ã na s:tl3 de aud1~ocia t.lotc Juf10. sito 
a R.u..1 CUud1u l...úc.:to \ 1ontcaro csquim com a RuJ B I, I 100. Vile 
Am;:a/ui\J~ San.tana!AP. 

DATA DA AUDIÊ~CIA: 23105106, ÁS 11:00 li ORAS 

fRQC.11.115L05;~1S.CA, 
ÁlllW IZ.IDIO RODRIGUES DA SI L\ A. 
6..QL; lLIAS SAL\ IA 'lO FARIIIS. 
Rcu: Mt:NICÍPIO DE SANTM'A 
W JNICIPAl. 

PREFI:.I r u RA 

E.J..tiA.J...l..UA..D.: lntin1.1Ç30 du advug-Jdn d.t pJrtc .tUlOr.J pJrd que 
cspcx:itiquc J.i pn')vas que rntendc produ11r no) autos 
~RAZO: 05(CINC0) DIAS. __ 

f&OC, U~OE1'11Zt\ÇÁU POR. QDI'i.OS.MAIE.B.LI..S 
t.M!>JJ..M:i..Ct!J!_CRO.lLCESSAt.TES, 
ill'Lor: LEANDRO HENRIQUE SILVA. 
M2Y,: FELIPE ANDRÉ SOUZA Df; C.\STRO, HOROLDO DA 
SILVA OLIVEIRA, PAULO CAMPELO. 
Rtl!: JOÃO B. B. NUNES • FULVIO CIULLIA"O MAIA 
NUNES. 
[1:'</ALI!>ADE: lntima..;!o dos ad\log;Wn< da pane aucnra paro que 
fiquem cicntc."S da dal:l dr.'Si,gnad:J par3 o rcali7 .. l çào da audtCn.:ia de 
Cnncih.,çáo c S3neamento nos ;~utos, que rc."Uiil:Sfil-Se·A na :oo:ti:l de 
audiéoc ias dcste Juízo. sito a Rua Cláuchn LUcio Mnn1e1r0, ) 100. 
Vila An\:17.0na.s - ~nt.ana!Ar. 

D.ITA : 09/0S/l006,ÁS 10:00 HORAS. 

f&OC...ll.lWO•- ACÀO DE EXECJJÇ,\0. 
àlliO.!II..i CENTER KEI'NEDV COMÉRCIO I.T DA. 
M1Y.; ANTÓNIO KLEDER DE SOUZA DOS S"NTOS. 
ADAMOR DE SOUZA OLIVEIRA. 
JllJI.; MANOEL FRANCISCO BALIEIRO OOS REIS. 
fltlALIO;\Qt. Jntirroçlo do advogndo d11 cnqll(lliC para que tmne 
C(.mhec•menlo do desp.1cho de fl 29, a Scpt~Ír transcnm: ".<fglltlfd~e 
atr /J/11106. C()n/orm t! r~qtJcrido âsjl.s 14/JS. f>t conldo tal prato 
st"' ttranif,sloçdu. ;,,,·,,t o portr ~tqtitnlt para impul:siunar o 
feito, },. d~ptndtntt dt nova lnlimoç4o.(. .. ) 

PROC 12J85105 - COJlB<.\NÇA., 
Aulor: MARIA DE J ESUS NUNES LEAL 
AJ!.V. : ULISSES TRASEL. BRf.NO TRASEt, ANDRÉIA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
Ri u: MUNICIPIO DE SANTANA. 
fll!tl.WDADt; : lnoinuoçAo dos advogodo< do p•nc • utono pan que 
manifestem-se nos 01utos confonne o despacho d~ n. 20. a seguir 
~t:nnscrito: "Ttntio tm vi &ta que o tiu al~gou motbia t nu,ruado 11 0 

(DIÁRIO OFICIAL) 

urt. JQI tio CPC, lntlmt-st "parta 011/oro para monlftsrurão no 
pra:o JtiOfdt:) áiaJ (at1. J27, do CPC)(. .. ). 
PRAZO: IO(DEZ.) DIAS. 

fROC ll 403/05 aÇ,i.O DE 
INDENIZACÁO POR PANOS MORAIS, 
&!!.ora: RAIMUNDO NONATO ROCHA DE SOl:&\. 
A.PY,: JOSINETE MARIA DA SILVA COSTA, Rl.l RÉGIS 
CARDOSO CA \ ALCMITE. 
llilt: AMA7.ÓNIA Cfl.Ul#\R Si A. 
ID<\l.I.IM.P.E · lntunlção do• ••hogldo, da peno •utor> para ~u< 
man1f~tem·«: nos autos qu.1n1n 3 cnnle,Lwlo ~I"Te.'I.Cltadt.t 
PRAZ.O: O!'{CI'ICO) DIAS. 

f.!!.PC, 12.414105: t\ÇÃO Df. B!!SCA E Arl!f.~SMJ PE Bf;IS.S 
ÇQ.\1 PF.DII)() l)~: LIMI'IAR, 
A.tu2r.; JOSt MA RIA CUNHA. 
&J?_L.; RICARDO SOUZA OLII't::IRA, HOR..\CIO ,\IALIUt::N 
FF.RREIRA DE MAGAUIÃES. 
R.fll; TOCA"TII'iS MINERAÇÃO S/o\. 
Ml.V,: .li; PIARA ARALJO RIOI:.IRO JU'IIOR 
fl&\LIDAD.E; lnlln•~ão dos •d,opc1os d•s p311C> pnm que tomem 
conhecimento e requeira u "-ntcndcrl!m de direito quamo !l. ~CJlh:nça 
pmfend.1 nn._ .lUIO\ 3..~ n): 1J0b, da qual SCj!Ue tr.mscntu '>d.l 

dl"it'K,.,ihvn u(_.), Posrn /no, rnm bat~ not fundamt.niD.f at'lma t 
ptlo li••rt rotn·mtlmtnto qt., furmo, DECLARO EXT/1\ TO O 
I'ROCESSO SE!rl JVLC~IIENTO DO MÉRITO, nu> •xuto\ 
urnror: do art. 167, lnd1n H. dn CM/g(l dt Pror"to..fl l7•o/l 
hra$/1,/M, faa o ourincfa dr lnUrttu proet.SJtml dn autor para 
muntjar a pre.St.nlt ardo raultlar, rm dr th:orrinciu de m&Jnift!Sia 
inadi'quardn d.J .-la rl~ita fNI'lJ a tm~/a do dirtito fKJ' ri~ M"Wf:.Uido. 
Pqr 8nus dt sucumbincla. rnndeno n a11f0r an paxamtulo J~ 
honoráthJs oti•"O<t.Jifdos. qu,., â ous;ncltJ de' unttn(a c()mÜnat6rla, 
fu.o. mtdianlt Uprtcloçdo tqã;tatiw' (urt. 2tJ. § J du CPC), ~m RS 
500.00 Qqulnlrcutos rtais}, m"nttariamMir Dtuo(l:,ado p.do f'\PC r 
acrtsddu dt juros m"nrlllrlos dt H• (um por ctn/o) au mls. amhu.s 
a partir úa puhJiearJo de..'itu SUittnça. Cmuünff. tJimlu, p uutur, ao 
po~amrnlo das l'Usuu proussuaiJ finais t t~·tmualJ d;~sptSIIS, 
d1•·~núo Dl ('ft'n!trlt!f uult>l" ~rtm rtml'trclu::. atJ tonluúur juJiâtJI 
paro o cólr:ull' rttptcÜl·o.(. .). Pri,C')JIIJ du SilwJ Páxot11. ,lui!JJ Jr 
Dirdto Substirura .. 
PR.\W: IS(QliNZE)DIAS. 

fR.ill:.._lM.!M!WI.S.--=-. M •• \0. 1'-.t. LXO:'IER.~C\U Dl. 
àW:I:IE:-ITO~. 
&•loo: A. ~.s.s. 
612)~: DEOJA" \\.\IDECK RIBflRO, G il.\" A" FFRRFIRA 
DIAS.\ 1\ I\ "E DF CO"ll \~ \l.DlCK. 

&: "·'·'-~. 
.EJ..riA.L.IIl.:\~ lntuu.1Ç.lO dC"#.. advog.')Jos da pln~: aotoro j)4r:J qui!' 
fiyucm \,;a."nll'S tf;, (,!;,~a::.l~llJW pomt J t~.JbJ .. ,.;ao d.l aod11."1\l.:tl th: 

100.11\Jt,..iu nu .. ,,uu". ~ua: n,:.Jli:t~ll:l·.,t·á n.:J .... 11.J t.lc iJUJ1Cn~..1J..' J~.,.h· 

J~u10, "SilO a Rua l::l.iud1n Lúcio M~nt\•in.: . I 10(), \'1lõ\ AI"I'\JZôlk\5 

Sanl..mJ.AJ'. tl~...-c.-ndn u rui Jc k."lolcnlunhJ., ~.._, ,J.,-p.,~\;.IJI• ~111 L1nono 
mê 20(\llntc)dtJ\ :.~ntes dJ ill.idJêm:IJ. c.:t\1~ de't'IC rmJuJtr W•~ P'•'' i\'1 

DATA:05/0412006.AS 12:001l0RA'>. 

í.RO!.: JJ,Silt'2V.US -=---.t.!:ÃQ Df CXO.Nf.ILW \0 QF 
AIJ~!F~TQS. 
Au!oJ:: E.P.S. 
M2Y,: J.\~11SO" "EY ~1t.~DES \IOI'IIlii!.O. 
Réu: F. ~1.S. 

.IDAL.l.P.A.12.El lntlmaç.io do n(t .... og;sdo f.~:, pJ"t> UlliOr.l. pól::t Q'J.e 
tome conhccunnuo dJ d.tt3 dcstgrr:td;1 Pl"'- 3 •oth7.aç,\o dn. au.J•tr'll;i.l 
de ~onr.: alt~;\(', n\SIIU~iiL> c Julgaml!nto que tcJh.Uu"i·S\."'-ã na s.tlA \h: 
audiàlci.l dt."\tc Jut?U, s11n a k1.:.1 CláuJ1u L~.;cw Mon1c.·1ro e::.qutnJ com 
a Ru:t n.1, I 100. VIla AmJ/ORJ' S:lnl.3nJIAr 

D.\'1.\ Oo\ AUDIÉI\CI-\: 0~104106, Á~ li :JO HOR."S 

fi!_OC. 12.~:W/lii0S - AÇÃO DE DI\ ÓR('IO. 
t\ll.lor: J.P.~l.L 
~: JE.\'1 Co\RLO ALBl'QUERQl'E BRAZ..\0. 
Jll11: C.S.L . 
~ ltutm:~~o do ad\'ogndo da p.1oe autom parn qu~ 
tome conhocameota da da1a desi~da p.a~ 1 ~IIZ..Jçào d~ aud1ênci.l 
t.Jc c,mcihaçãt' que R:lllu..ar.t ·!l.t·a na s.1l11 tlc aut.hênc1a dt."'ilc Julio. '-Ih' 
• Rua C~ludoo Luc10 Mont<om esqu1n.1 com • Ruo B-1. I IO'J. VoiJ 
Am.uunas - Samana/AP. th."tfl cotno par.t numfcstar·s.c ac.:rca da. 
ccnodõu de fl I q , no pr.,o de 05 (cinco )dlos 
DAT,\ DA AUDIÊNCIA: l 7AH/06. À~ 11:00 IIORAS. 

f!W.C, l.z.mtO~:JW!KA .. t:AP~EMÃQ. 
AlllllJ:; CIIARTO'I FIGt:f: IREOO DO i'ASCI\IAr-.1'0 
ài2Y.; TAISA \1ARI\ ~IOIV\E~ MEl< DO:>(' A. 
!llit; JOSUÉ DIAS FERREIRA FII.IIO. 
~_E: lnlirna('~o cb advognda do autot parn q1.1c tome 
conhecimento e rcqucua o que entender de dtrcito qu..1nto a stntcnp. 
pn.\fcrida nn!l- :sultl~ iJ s fls . .lJ '.ltt. da ~u:JI segue 1ronscn1n \CU 
disposuivo· "(. .. }. Pcmi' /.sso, rtWt hasr nol fundQ,tntos nr/ma ,. 
pt.lo lllll'r conW!nclmtntu q~tt formo, INDEFIRO A PETIÇA.·o 
INICIAL ' DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 
JULGA MENTO 00 MÉRITO, nos """os do art 167, inr(<o /, do 
Códixo d,- Prousso Civil hrrulltiro, ftut d auslnrlo dt lnlutssr 
prortssual Jo outu,. para mowrjor a prts~nft QÇdO. tm drrorrêndu 
d~ manifcs.ta inodequaçdo do v,"a ddra puro a tuttla do dirtilo por 
tlt ptrURuido (arL 19J, inciso 111, do CPQ. b<m assim ptlo foto dt 
o tipo d t pructdim~ttta Lsco/Ftú/o nifo coru:.pondrr D naturt;J.J da 
C'DUSO furt 19.5, inciso V. da CPC). lncabiw:l a c-ondenação L, 
honordrloJ odvocaticlos.(..J, Prlscyl/a Ja Silva PtÍX()IO. JuitA tlt 
Dirtito SubSiilttla", 
PRAZO: l$(qulnze) diou. 

eJl..oc.....tl.5H~ DESPEJO POR FALTA DE PAGAMEr.TO 
DE PAGAMENTO. 
Auw:: LOURIVAL DOS SANTOS FURTADO JÚNIOR. 
<!-Jll'.: IIAROLOO DA SI L~A O LIVEIRA. 
Bft!.: RA IMUNDA SA"1'0S DA SILVA, PAULO II ENRIQL'E 
CAMPELO BARBOSA, FELIPE ANDRÉ SOUZA DE CASTRO. 
FI NALIPADE: Inumação do •dvog;tdo da parte aulo,. para que 
lomt: cunhecimen1u do r. d~~cho de n. 25 • .t SCg\Jif lJ"il.n!õenlO 
"A~JOr d~ d~"o/damtltl~ dtGd.a, o {XIrtt rt dtlxou tron1ronu "'in 
11lhis" o pro:.o poro aprtknlar rotttt~·taflo, o l/lll ft,'Ou ao 
julgum~nto Dlttt.t.lpado do lldL A11l,, por ur lntunfUSIIWI. proadD 

DO desmtranham.nlo iÚl p<~a COIIItSIRIÔrla do jiJ. 2//U. Df .. t 
inte.gnll cu,primtnlll ã ltnl~nfD de jl. 16118, dJ qu~ tran!iitadQ tltf 
julgado. In/. (_). Prlscplla da SI/VG Peixoto. JultA dt Dluita 
Substllllra••. 

PROC 12 821/JM· PESPEJO POR FALTA O.E..l.AC.AMEI'.iT.O 
W:.U.GL\M&b:r.Q. 
(\WH: C.S.~L CONSTRUCÓES E TERRAPLANACE~S L TOA. 

Pág.42 

A.()_\',: WALBF.R 1.1117. DE ~OIIZA DIAS. \1ARI~E REGINA 
DOf.BELl. 
llllt.: MUNICIPIO DE !,ANTA NA. 
fiNALIDADE.: ln!unação do advogado da parte autora p:uo1 que 
n:cnlha as custa ínicta~ nu prdL.O lcg31. conronnr: o dcspach~ de n 
)42, a scgu1r t~nscnlo: j'/nJc-fim n prJiJo dt rcculhimenw Úal 

cu,·tu" ou jifful. PruteJa·St' an ruulhif'ftnlo das mtSifiOS, S()/J pl'lrn 
dt ~onalamrut" do óiuribuip1u( ... J. Ptiscyllu da SUt'CJ P~i.xutu. 

Junn dt /)Jr~/to Suh~lllula" 
PR.\LOo I O( DEZ.) DIA~. 

rru>(.I2.8JII06: I~IPIICf:'o.\ÇÃO AO\ A.I.QilD.\L\1:.!>\ 
â!llor: \1.C.~!I I' o\ LOPES. 
UJll.,: LliiZ.CARI Os C. DA Sll IA. 
!liy' ~~U~IC'iPIO DE SANTA~~. 
~ .\1.10,\0E: lntul'l;,çilr. llo a.J.,..vvdo tb p.:u\l· J~Jior~~. par.t pn:"~l.:t-dl.:l 

A•J rC'Cnlht tTI~o-nhl d,J( ~u-.ru~ m tÓ<l.,, snh fX""'' J.t tnnLcl;uncnl) ÚJ 

r.h .. tnbua;..Jv 
PR"Z.O: IO(D!.l.) DI.\S. 

fi!_O\. 12.8~fli06:ÇOPR~I'iÇA. 
ll.oi.W: PEDRO COR R Co\ COMES. 
ADI~' JEAN E SILVo\ 01,\S. 
Jlli!: \ll!l'\ ICIPIO DE SANT AI',\, 
t.lt!.ALIDt\D.E: l numa~Ao dtl ad,og,.~do d., p:utc auhml rd•a t..tUl" 

ll.~u~:ms t qu.: ~menJ,·r d~: J1rt110 ~U.')nf() ,10 d~p;\dM'I dt.> I' \ i' 

<:L~IIIf tran..• .nln ''fDr~Jro o uutoru o ~m('ndor a lniriat flktltrfiJ av 
.~tu ront'*Udtt ,. ptJidm IHira fin' dt prouu~rmt!nM pt'l11 Jui:,.1 
c-omum, '"' pro:.o dt /O(dr:J dios.. dt!\V'Itdo juntar trnnfl' d,. 
nnmroç~·, f uom•rarao, ol~m d~ t:cJntroto Jt tr"Obulho, J jim dt 
qu~ r~ pt)UQ Juidir cJUunro à rompnint:ia. nu mcomptl~lh w,Jr'\11 
JHi;(l. lnllm~st( •.• }. PriJ(ytla ela Sib'CI Pti.xoro. Jui:P J~ Dir~1to 
Sufutilulu .. 
PR\Z.O: IO(DEZ) DIA~. 

COMARf'" or ~AI\T·\~11 
JUIZO ()A" I 'AKA r\ I 

--mtT,\1.0. 11\TI\1.\(.\Õ 

r1wn:s~o: 8.987/tl~. 
AIJTOR: fi{.\1'\SWOOD TRA'<~PORTE te I.OGI~TICA 
t \d' .: O r .. ou,< C a rio> furi~o OAOi~P 120.2201 

J 

IH l 't 'l' IT•M \R ('()';T \ "MÔl\ < 1\ \IDO \10R \t'S 
't 'it .... 

lU. PAR \Ç~O llf D .\~ojm 

FI'0\1 lll·\Dl: 

11\11\1\< \0 ~''' orGurnd"' JT\M\R COST·\ SI\IÓES 
•11.1:-t\cutl, p••n.klur Jn (.'l'f·\tf n• Ih) ~7\ \72.·\4 t" I\ ·\1.()0 
\101{ \l~ ,"ill!\f....,, hr.ht!.:un. COJ>;UJt'. tll\l1Ctll"t.l, p.~r1oh1M 1f 
( l'f·MF 11" l i~ 07QJ2~·Ql, aaualml'111t" l·m lu~ar mcel11' C' n,1n 

.1h1,1u, ,...."'r4 nn pral..n dt JO (lrhtla) día\, cldu.u pa~Jmctlt(t d.u 
çu·.ta~ l'lt...::t.:'I"U>It". "uh pet"\J de sc.:1 111\Cnl\l r.:t Oivrd:\ All\",1 d~'~ I 'l.!;t.iu 
Jo A mapa. Cl•nl{'l :\ St~Uif dt<cnrmn.-tdu .. RS I 72,96 (C'tJIIO S<'ICnln P 

doi\ rui" noHnla é sc1~ renii~"Ot), rr(trt iHt h cusl•n f tlupt.•),.., 
JU'OCt'hua. i). cujo rct"olhlmcnlb dc\f~rá u1· f'f1tuado rm f~t,·or do 
Trihuual, dt Junita de f.stadn t)p ·\nwp:.á, atr»\t\ dt Guia d~ 
Rec-olhimento w. nr C lJ.~t:duht pela Contadoria dcsra ('onuarr.t..
Tud., em conlünntd.:n.ll• ..:CII1l J J;.'1\'llltHIJÇ;\(I ~-urblol•ltt' ou r ~lc::-.p.k.ho 

de n (,],(17v.Lhl\ tcicnJo\ JUtV\ 

'r.ot: DO Jl!IÚ:~ 
;( l~uJ10 l.U~IO \.1,)n1t'll'\), 2 .100 

oonr (04l,lllll-J300 ,.,.,.,, \lll 

(Procuradoria Geral de Justiça~ 
Márcio Augusto Alves 

Portaria n• l4G-SRC:/CG/PGJ. di' 08 de março de 2006. 

A CIIEH DE GtUl iN't:TE llO PltOCUl!AOOR· 
CERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no u90 do 
suas aLrtbUIÇiH.'"tl ~~~.11s que lhL coiÚere a Portaraa n" 
~341t003·1;ab IPGJ, ,Je LO d o~o<to !le tOOJ 

RF:SOLVE 

C()NCEOF:II on I" 1,\CI I'EI.At:s U()S REIS 
Prumotur de Jut.ll(":t d[' Enlràt\CI8 f:tnal tiiUIM da 

Promowna d(.· Ju)Li("~ ccun .ltnbu•tõu pt:ranw a Vara do 
Tr1hunn l do .lún da Comarc~;~ de Mac;~pá AP, l•r.:cnca 
compen~tõnn M pcriod.o de 1 ~ ;t 31/312006, rt!fcnmt~ au 
ext>rcir:io de plunuio no reces~ forense do mêb de 
rlr7Pmbmi2Cl(M ( IR dtn!l), confi~rml' Purwria n'' 8211200.\· 
SJtC/('(jfl'<i.l. df" t2.!1tl200!l, rPiiL:tnd n OI (um} d1<1 r~o~rn ;;ozu 
po;;;trrmr 

CH!!:FIA or,: GAIJINETI!: DO PIWCURADOR 

GEIW. DR JUS1i1Ç , •m ~~õ;i·M~U~.do m:~r~u d• 2006 

IV. CIAF~EI 
P 1 molora de J~t1ça 

('h r,. d~ c.,_h.n~te.fPt:.r_ 

Portaria o• L47·SRCICGi!'GJ, de 08 de março de 2006. 

A CHEFE DE Chll!NETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUST!Ct\ DO ESTADO DO AMAPÁ. no""" rle 



Macapá, 15.03.2006 

~ua~ atribuições leJ;ats Q\lt: llw confl'rt :t PortArin n'' 
5.~<llt003·GabJPCJ. d• lU do a~oMn ~" 2003, 

HOMOLOGAR. • deeõgnaçilu d" Dr" ANDI!~:A 
GUlm~;S mo; MEDEIROS CU1MAR. Prumuwro de .Ju•tõç.o 
de Enll:imcia Ftnal, titular d:. Promotorin dt> Ju.alica dt! 
Investigações Ctns e Crimin:li~·PIC<:, para aLuar b<!m 
preJuiw de su3~ atribui(:ôcs, oo .lui1.ado F.tipec1al Sul da 
rom:lrca ÕC' ~hu.:ap:i:AP. nn períndo dC' O:l A l'i.'J/:l006. 

PublJQUtl se: d~·se ciêncJa e cumpra ·SC~. 

CHEFIA DE GAIJINF.TE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTIÇ , em Macapá·AP. OH do mán;u de 2006 

1i\C'O ~QJ.-
Lur/.4 FIIANCO Cf.'l 
otv • de Ju11tjça 

e de Uab...act.c/PGJ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
Portaria 079/2006-PGJIMPEA 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N'. 01012006 

REF. PROCESSO N'. 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

INEXIGIBILIDADE DE 
UCITAÇÃO 
ART. 26, I DA LEI 8.6G6193 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

FAVOREC/00 

OBJETO 

VALOR GLOBAL 

RECURSO 

EXPEDITO F SILVA. 

AQUISIÇÃO DE COMBUST1VEIS 
(GASOUNA E DIESEL) PARA 
ATENDER NECESSIDADE DA 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
CALÇOENE PARA O PERÍODO 
DE JANEIRO A 
DEZEMBR0/2006. 
RS 9.702,00 (NOVE MIL, 
SETECENTOS E DOIS REAIS~ 

PROGRAMA 02.062.0005.2.004-
MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO MPEA, 
FONTE: 001-FPE, ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO, 
CONSIGNADO NO ORÇAMENTO 
VIGENTE DESTE MINISTERIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2006. 

SENHOR DIRETOR·GERAL, 

JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM 
FAVOR DA EMPRESA EXPEDITO F. SILVA, NO VALOR 
TOTAL DE R$ 9.702,00 (NOVE MIL SETECENTOS E DOIS 
REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
(GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER NECESSIDADE 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CALÇOENE PARA O 
PERIODO DE JANEIRO A OEZEMBR0/2008. HAVENDO, 
PORTANTO, INVIABIUDADE DE COMPETIÇÃO, 
ENCONTRANDO AMPARO LEGAL NO ART. 25, I DA LEI 
8.666193 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
CARACTERIZANDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

DESTA FORMA, DANDO·SE CUMPRIMENTO 
AO QUE DISPÕE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇÕES E 
SUAS ALTERAÇÕES, SUBMETEMOS A PRESENTE 
JUSTIFICATIVA A VOSSA EXCEltNCIA, PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR PUBUCAÇÃO. 

~ 

ry~ .. z~r? 
IACI PEI.AES DOS REIS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
PRESIDENTE DA CPUMPEA 

COMISSAO PERMANI''-ITi· nr l.ICIT.\I":tiO- (.1'1. 

Pcm~ría 079/2006-PGJ/!>.!PEA, 

Na forma da lei 8.666/93,8 alreraçOOs 
posleliores, procedo a ADJUDICAÇAO do objeto da 
Carta -convite n• 001 006 â empresa P. G. . 
MA TOS · ME dor. do côÍiame;--em "7 
03/03/:!0o__ _ ) ?::! __ . · / i 

laci Pelaes dos Reis 
Promotor de Justiça 

Presidente da CPUMPEA 
: ........................................ -.................................................. ~ 

B.ES.l.ll.IAOO.ALPA.lJCfi'AÇÃQ 
~ZADA NA FORMA AMIXO· 

MODALIDADE: CONVITE~· 001/2006-CPL/MPEA 
OBJETO: PRESTAÇÁO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES 00 ANEXO I. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE ABERTIIRA 00 CERTAMF.: 03/03/2006 
HORA: 10:00 horas 
NO DO PROCESSO: :1000406/:<006 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O D1retor-Geral do Ministério Público do Estado do 
Amapá, usando das alribuições que lhes são 
conferidas por leí, e, tendo em vista a realizaçAo 
do Processo Licitalório na modalidade de licitaçAo 
CONVITE, sob o n'. 00112006-CPLIMPEA. 
destinado à PIU'.SrAÇÂO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DI! REFIUÇÕES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, consíderando 
os critérios legais da legislaçAo pertinente e 
observando os preceilos do Artigo -43, Inciso VI 
da Lei 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o 
julgamento da Com1ssao Permanente de 
LicilaçAo/MPEA. realízada na última sessão do 
certame, supra-epigrafado, do dia 03/0312006, às 
13h30min. que ADJUDICOU o objelo da presente 
licitaçAo à empresa vencedora P. G. MATOS- ME, 
a qual ofertou o valor global de R$ 7 4.235,60 
(SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E 
TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

Macapá-AP. 13 de março de 2006. 

I":OMIS>~O PI·:R.\1,\NI-.:--1'11-.lll: LI LI'! At;ÀO - CPI. 
Ponaria 079/2006-PG.J /Ml'E:\, 

/l>romolor de Justiça 
Presidente da CPLJMPEA ......................................... .. . ...................... . 

R.liS.\JLl'.ADO FINI\l...!H\.L!CID\ÇÃO 
R!'ALIM.lll\ NA FORMA 1\MIXili 

MODALIDADE: CONVITE I'!' 005/20o6-CPL/MPEA 
OBJETO: CONTRATAÇ.;\0 DE SERVIÇOS 
PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO 
EXECUllVO, CONFORME ESPECII'IC'."~ÇÕES 00 
ANEXO I. 
TIPO: MENOR PREÇO GI.OllAL 
DATA OE ABERTURA 00 CERTAME: 24/02/2006 
HORA: 10:00 hordS 
N° DO PROCESSO: 3005914/2005 

O Díretor-Geral do M1nisténo Publico do Eslado 
do Amapá. usando das alribuições que lhes são 
conferidas por lei, e, lendo em vista a realizaçAo 
do Processo Licilalório na modalidade de Licitação 
CONVITE, sob o n'. 005/2006-CPUMPEA, 
destinado à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO I, considerando os critórloa legais 
da legislaçAo pertinente e observando os preceitos 
do Artigo 43, Inciso VI da lei 8.666/93. resolve 
HOMOLOGAR o julgamenlo da Comissao 
Permanente de LicilaçAoiMPEA. realizada na 
última sessao do certame. supra-epigrafado. do dia 
24/0212006. às 10·00 hOras, que ADJUDICOU o 
obJeto da presente licitaçAo à empresa vencedora 
ECO CONSTRUÇÕES L TOA, a qual ofertou o 
valor global de R$ 67.200,00 (SESS!:NTA E SETE 
MIL E DUZENTOS REAIS). 

Macapá-AP, 24 de fevereiro de 2006. 

Publicações Diversas 

FACEPA INDUSTRIA E COMERCIO S/A 
CNPJ- 34.938.597/0001-31 

-AVISO AOS ACIONISTAS-

Encontram-se a disposíção dos senhores 
acíonístas na sede social da sociedade, sito na 
Rodovia Duque de Caxias, Km 17, s/n°. 

Pág. 43 

(Distnto Industrial), cidade de Santana, Estado 
do Amapá. os documentos e que refere o a rt1go 
133 oa Le1 n• 6 404n6, relativos ao exercicio 
soc1al encerrado em 31/1212005. 

[ 

Santana/AP. 14 de março de 2006. 

ANTONIO GEORGES FARAH 
Diretor Presidente 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

POOERLEGtSLATTVO 
CÂMARA MUNICIPAl OE M.UAGÃO 

J 
EMENDA Á lEI ORGANICCA DO MUNICIPIO Of MAZAGÃO N° 

01/2005· CMMz 

OA NOVA REDAÇÃO A lEI 
ORGANICA 00 MUIHCIPIO 
oe MAZAGÃO. 

A Mesa ExKutrva da Cãmara Municipal de 
Mazagio, nos termos da disposto no f 2o, do art. 137, da LcJ Crgânk:cl 
Murklpal, promulga a seguinte emenda revir.ora de seu textO Integral: 

Art. 1o ·O texto int~ral da ltl Or9àn+ca do 
MunfcipiO de Mazaoão, para . compatlb!IIZar-se com os prlndpiOS da 
Constnuiç~o Feeleral e da ConstJtuiç3o EstaO\.!al, conforme o prCVJSto no 
~caput", do trt. 29 da Consbrul~3o Federal, passa a vtC}Ofar na lorma da 
reda(rio anexa à presente Ernenda. 

Art . 20 • Esta Emenda entra em v.çor na 
data de sua promulgaçAo. 

Mesa ElcectJUVa da Oma111 Municipal Oe MaZbQ3o, em 27 de dezemb<\1 de 
2005 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

LEI ORGÂNICA DO MIJNic.fPIO DE MAZACÃO 

TITULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DO MIINICIPIO 

CAPITt'LO I 
I'RI:-ICÍPIOS GERAIS 

,\rt. 1 .. - O Mtm•cipio de Ylazagêo, pessoa JUrid1ca dt: dut:\lo 
público anlerno. parte mlcgrante tla RepUbh~ f edtnt.hva do Brasil e 
do 8tado do Am3pA. no plcnu cxertfcio de sua autonomia polftjca, 
adnumsrrnuva e financeira, reger-se-à por esta Lei Orgânicu. e tltTTWis 
lc15 que adol:~r, r'-spc•tadu.s os pnncipios estabelecidos nes 
Const itUIÇões f<c:dcrnl e Est3du;ll. 

Art. z• • Todo poder cntan3. do pm:o, que n exerce por mcm de 
rcprtscntantcs e:lcttos, ou t.lirct:Jmente, nos tennos das Consutuiç6c:s 
Ft:dcnl c Esladua l c desta l.e1 Orgramca. 

Are. J•- O Murucipio 101egro a d1vts~o admmislr311V3 t!o Esutdo, 
c diVIde-se adminmrauvamcntc. em OtSinlus c Sub-distritos, criados, 
organuados e supnm1tlos por l.e1 Mumc•pal. obser\'ada a Lcg•slaçAo 
E.."itadu31, :J consult::l plebiscitária~ o dtsposto nest:a Lc1 Org~mea.. 

Art. 4•. Cabe ao l,n:rc,to M umc1 p:al, nomt3r t e~eonerAr 

livremente o Agente D•stntal, 4\JC tlcverã res1 d1r obrigatoriamente 1Ut 
sette do O•stnto. 

Af1. 5' • Slo símboto.s oficiais do Mun1cip1o 1 Danden·2, o Hmo e 
o Uras!io, alem de ourros estabelecidos em lei. represcnralivos de sua 
cultura c históris . 

Art. 6' ~ O Mun•cfpt\) atuará ~m coopcr.tçt u com a Unilo e o 
Estado. em todos os seus atos t pelos seus órgAos e agc01cs no scnudo 
de reat.zur os objetivos fundamentaiS do Pais, p3r1 . 

1- constnm uma sociedade hvrc. )usta c sohdória, 
11 - guanur o descnvoh·•menlo nac1onal~ 
111 - errad icar n pobreu. a tBlrgtn3hzaçiu c retluzH as 

dc:ugualdadts soc.:ia•s; 
IV - pmmovo- o bem de (odos sem prc:.conccno de ongcm. rap, 

sexo. cor, idade, rcllg1~ ou qua lquer outr.l fonna de distriminaçilo, 
V - dar pnondt~dc absoluta aos assuntos de unercsse do.s 

c1dodftos, 
VI- busur inu:gmç:lo com o s demais Municlp ios. 
Art. 1' • O Munidp1o scn~ admimstrado com base nos seguintes 

c.omprOntiSSOS (undanlC:11ULIS ; 

I - nan~paréncia pübhc:1 de seus atos; 
11 - ohedienci.o. aos princípios constinacion.o.is da legalidade, 

impesso3lldade, mora lidade. publiCid"Gdc c: eficitnci:t; 
t 11- partk:1p3çi o popular n;lS tiecJsflC'S, 
IV - desce-ntl'3117..aç~o potiuco·adminlstrativa. 
V - prcstaçlo .ntegrada do.s scr.<u;os põbhcos 
Are. 8 ' - A au1onom1t~ do Muntcipin ~expressa :~lravb da 
I - cleJçào dm:I:J dos \'erettdores; 
11 - elc1çao direta do Prdcilu e Llu VK:e-PreCcilo; 
111 - administraçlo própria, no que rcspctta ao 1ntcn.."Sse local. 

CAPITULO li 
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍI'IO 

SEÇÃO I 
DA COMPETENCIA PRIVATIVA 
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A ri. 9• .. Compete ao MunicipiÕ, no exacicio de sua autonomia, a 
organi;.açao rlo governo, a administ12çào e ;a legislaç.Ao própria e tudo 
quanto diga respeito ao seu peculiar intaessc e ao bem estar de sua 
população. cabendo-lhe, pnvativarrc.ue, dentre out= coisas, as 
seguintes 1tribuiçôes. 

l -legislar sobtc assuntos de interesse local, 
11 - cmc:ru.l:ar cst::a l..e• Orginic:o, 
111 - >uplen>entar a leglSiaçlo federal e estadual nos llnutcs 

estabelecidos pela Constuu1ção Federal. 
IV ... instiiUir c :Lrrecadar os tnbutes de sua compctincia, fixar e 

cobr:u tanfas c preços pUblicos, com a obngaçJo de prestar contas c 
publlc:~r balancetes nos prazos lixados tm lr1; 

V- c1Dbol"3r o Pl:mo Plurionu.:al, as Oiretri?.tS Orçamcnt.6rias e o 
Orçammto Anual, estimando 1 rece•ta c fixando a despesa, com b3sc 
em plitncjamcnlO adequado; 

VI - n~mur e prcstor du-e:tamente ou sob regime de con<:esslo 
ou pe:rmisslo, ~mprc por meio de licitação, bem como d1spor sobn:: 
eles; os SCNiços pUbhc:os de intcrcssl! local. upo: 

a) abl$tecunento de água potãvel e lr.ltlmento de: esgotos 
t:a.n11lmos; 

b) 1luminaçâo pUblica: 
c) hmpeza pübhc:a, coleta c: dc:stin~o final de rcslduos sóhdos, 

que entre outros serviços poderá ur ob~eto de consórcio com outros 
municípios: 

d) transporte urbano c imermumcípal, 
(') mercados. rc lras c abatedouros k>c~lls; 
o cemutnos c scrvjços runer:inos crn todos os di~lntos; 
VU - or~am~r·sc jundic:amentc:, dccreur leis, :~.tos e mc:did:~s de 

seu npttif'k:o interesse: 
Yl11 - pan1cipar de entidades que congregue outros municipios 

integrados 21 reg1ão. n3 (omu C$1abelc:cida pela lei; 
IX - estabelecer c Impor penalidades por mrra.ção âs SU3$ leis c 

rc:gularncntos 
X- dispor sobre depósito c venda de merco.dorias apreendidas em 

decorrtncio de tr.>nsgreuão 6 legislação municipal; 
XI - rcgul3mentar e fi'CAiizor a utiliuçAo dos logf3douros 

püblicos, especialmente no pcrímelro urbano; 
XJJ - claboT3r o seu Plano Diretor de Oe.senvolvtmeruo lntegrndo: 
XlH - promtwcr o adequado ordenamento terri torial mediante o 

controle do wo e ocupaçlo do solo, dispondo sobre p:arcelamcnto, 
zontamcnto e cdtficaçôt:s, fiuru..lo os llmiUlçõcs urbanlsticas, quan to 
:ms ~sbbclecimentos c D.s atividades industriais. comerciais c de 
prcstaçOo de servtços· 

a) conceder ou renovar a autori7.:u;k'l ou 3 hccnç:a, confonne o 
caso. p:ara consln.lção, inst.11aç3o ou funcionamento; 

b) rc\'og:ar ou c:ass:ar u outoriz.nçào ou a licença. conforme. o caso, 
d2que:les cujas :uivadldes se tom:arem prejudic1:1is i saúde:, t hig1a1c, 
uo bem estar, à recre:açlo. no sossego ou proceder a dcmohçlo de 
conslruç~Ct ou edilicaçlo, nos casos c de acordo com a le1: 

XIV - dispor sobre cspctãculos c diH.TSÕCS púbhcas. 
XV - d1spo1 sobre a aprecns1o. depôsuo c JC-\tinu Jc arnmais 

aprecnd1dus cmdtrCOrrblcia de transgress.Ao da leg1sl:açAo n'IJnicipal; 
XVI - dispor sobre a publicidade externa, em cspec:1al sobre a 

cxibiçilo de caf'1tUS c anúnCIOS, ou quaisquer outros mc1os d~ 
public1d:Jdc ou propagiUlda em 1ogr.u1uuros públicos ou vislvcis 
destes. ou em locWs de ~ccs.s.o público. 

XVII - dtsc1pliM.t o trAnsito local. smohz.ando as vias urbanas e 
estradll$ municip:ais, in.sti1uindo penalidades c dispondo sobre a 
RrT't"t.Jdtu;lo das muh.u. cspcciahncnlt: .:a.J: rt'l.:a.tiva~ 3:0 tr".rnsito urb:ano: 

XVIU - estabelecer o sistema estalisuco, canogr.ifico c de 
geolo~ia munic,pal; 

XIX - :admmistr.lr seus bens, sdquíri· los e aticnâ· los, ace1br 
doaçOcs, legados c heranças c dlspor sobre sua aphcaçlo: 

XX - implantar, regulament.ar, adminislnr c gerenciar 
equipamentos pUblicos de aba.stecimcnlo alimentar; 

XXI - desapropriar, por ncccssidJ.dc ou utilidade pública, ou por 
mtertSSC' social, nos casos previstos em lei; 

XXII - dispor sobre: o comêrcio in(oi'TN.I, 
~XIII -celebrar convEruos com " Un1A0, com Estados c outros 

Municipios, pura a exec.uç:lo dC' serviços, obras c edifieaçOcs, bem 
como de encargos dessas esfera'; 

XXIV - manter com a cooperação técnica c finam:cu'll d;a Uni.21o c 
do Estado, progl"'mu c.lc cducaç~a prC·escolar e de ensino 
fundamenlll; 

XXV - prestar, com a cooJ'ICf'llÇto rêcnlca c financeira da Unilo c 
do Estado, progr2mas de cducaç.3o alimentar c serviÇOS de 
atendnnento à saúde da populaçlo; 

X...XV I - constituir sc:rviços civn: auxiliares de comb:ttc 30 fogo c 
prc\'cnçào de incéndio na ronna d:1. lc1 :aiC:m de rcahz.ar ahvrdades; de 
dercsa civil, 

X.XVIJ - promover :a protcçlo do patnmõnio hlStórico-cuhun.l, 
arlhliL"O, turhuco c p;usagjstica, nbsa"t'ada a leg1slaçlo e a açl.o 
federal e e.radual; . 

XXVIII- forrw:::ntar a produç~ agropecuána c: demais J.hvidadcs 
ccon6mic.as, tnclusavc a turisuca ~ 2 .trtesanal; 

XXIX - n:ali7..ar SCTYiço.s de as.sistênci:a soci:1l. diretamente ou por 
meio de instituiçOcs privadas, con(omlC crit~rios c condiçOcs findos 
em lei rnunicípal~ 

XXX- 1ealizar progromas de alfabetização: 
XXXI - re31inr progn.m:ls de 2poio às pr:itic::~.s desponivas; 
X.X...Xll - dispor sobre reg1stro. vacinaçlo c captura de animâis 

com a finalidade pnx:lpua de erradicar as mol~.stias de que possam ser 
port:.durts: ou tr.1nsmi550res. vccbdas q1.1alquer pnhka' de trilt:lmento 
cmel, 

XXXIII - c:nar, na estNtuD dos rerviços municipais de uUde, 
um centro de refe:r6lcia Llc doenças scx.Llilmc:nte tnmsm;ssívcis, 

XXXIV - uecutar obl'llS de· 
a) abtrtura. pavimcnt2çlo c consernçlo de v1as, 
b) dren>gem pluv~>l : 

c) constNç.llo e con$en:lçAo de esrradu vícinais: 
d) edificaçlo e conservaçlo de predios públicos mun1cipai5; 
XXXV- denominar o sinalizar lU vias públicas urbanu c N11is, 

bem como logradouros poiblicos; 
XXXVI - fixar c fiscalízar: 
a) 1arira.s dos serviços públicos, inclusive dos serviços executados 

sob n..'gimc de conccsslo ou pcrm1ssAo: 
b) horârio dt: (uncionamc.:nto dos estabcleCimtntOS industna1s, 

camerci2is ou de serviçns. 
X~XVI1 - rulizaçAo de jogos, espctoiculos c d1vc:nimcntos 

públicos, observ:adas as prescrições legais; 
XXXVIII - regul:lmentar a prestaç.Ao de serviços de tr:tnsporte: 

ind1vtdual ~c passageira~; 
XXXIX- organizar o quadro e estabelecer o regime jurldico dos 

scrvidon:s pübiiCOS, 
XL- liscali;utr pesos c: medidas; 
XLI - iMtÍluir a GuanJa Mume:tpa1, c.Jcstln3d:J i proto;Jo dos 

bens, serviços e instalações rnJ,nicipais, eonrormc displW:r a lc:i. 
Par,gn(o único. Em uso de e"ntrg~ntiO e neccssid~e ~1. 

para atender neccss1dadc tcmporiria de excepcionml interesse público, 
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nos termos do inciso lX, do an. 37, dn Constituiçlo Fedeu I, o Prefeito 
e o Prcstdcntc da CAnur.1., podedo COfltr.Uar seJ"\'Idorr:s mediante 
contrato admlruslnltivo, par2 cargos dctermm~dos c em quanndade 
especificada, nu condiçõo e flTBWs previsto~ na lei autorizahva. 

SECAO !! 
DA COMPET!:NCIA COMUM 

Art. lO - O Municip10 atu:ua em Coopc:r.!çllo c:om a UniO:o e o 
Estado p01r.a o txercfcto das con1'tt!ndu enumeradas no ar\. 2J da 
Con.ti1u1çlo Fcdml. 

Parigraro Unlco. Rcspe1bd:t.< as nornl3s d:s Lc:gisl3ç~o Fedml e 
Esuu.luul pcr1incnte, lei complementar municipal d1sc:iplinarâ a 
vi .. bil1uçAo das metas prev1stas neste artigo no âmbito de sua 
t1rcunscnçio 

TiTULO 11 
llA 0RGAN I7.ACÁO DOS PODERES 

CAPITULO I 
DISI'OSICÕES GERAIS 

Art. li -São J'oderes constuuidos do Município, intlCJlendrntcs 
c harmônicos cntr~ si, o U!gisbtivo e o Executivo 

ParAgra lo único. É vedado a quolquer dos Poderes delegar 
atribuições, e quem estt\·er uweshdo na funçao de um dcJc:s n~o pode 
exercer a de outro 

Art. I Z - Os Poderes constiwídos do Mvniclpio t!m as seguintes 
funçôc:s, que devem ser exc-rcid:as prevalentementt 

I - pelo Lcgisl:.uvo, os funçôts legislativas, de fiscaltzaç:1o c 
controle; 

11 - pelo F.xccutivo, as funções executivas. COflllrccndu.las as de 
governo c de adminisuaç3o. 

Parágrafo ~nlto. O exerclcio prevalente du funções do 
Legislativo c do E.xccullvo nlo impede o' atos de colabor~ç lo c a 
pritica de atos compreendidos em u1na. outr.l fun~o, nos tmnos da 
Consuwiçb Fe~eral e desta L<i Org5nica 

CAPiTULO 11 
DO rODEn LEGISLATIVO 

SF.ÇÁO I 
DISPOSIÇI\ES C:F:RA IS 

A ri. 13- O Podet lcg•slauvo ~ C'(trcido pela Câmara Mumc1pal, 
campana de \'t:readorcs, elettos p:~n cada lc.gtslalura, que tcri a 
dunçJo de qualto anos, dentre ç1dadAus maam::s: de.: dezoito unos, no 
pleno o crtteiO dos dm::ttos polihcos, pelo voto direto c secreto 

Arl. 14. O núme10 de Vereadores ser:i propon:ional à populaç~o 
do Mun1dpao nos Lcnnos do 311. 29, IV. "a", da Constituição Federal 
obedecidos os seguintes jlmites: 

1- até dez mil habitantes: nove Vereadores: 
11 - de de?. mil e um 3~ c1nqOenU: mil habtlantes· onze 

Vercadoru; 
111 - de cinqOr::nta mil c um até cem mil h.abit:llltes: treze 

V-.-re3dore:. 

SEÇÁO 11 
l.li\ CÂMARA MUNICII•AL 

A ri. I S - Conl"'te à C!mara Mun1t1pol deliberar, sob fonna de 
projetos de let, SUJeJ\.OS. à. sanÇ'âo do Prc(c~to • .sobre u nl.lltnas de 
compctlncia do Mun1eip1o, especialmente sobre: 

f- maténa financeira, tributária c orçamentária; Plano Plurianual. 
Dtrctrizes Orçamcntinas e Orçamento Anual, abertura de créditos 
tspec1ais e sup1ement::ares, rc:minio de dividas, conccsslo de 1sençOes 
e anisuas fiSC1tS, auxflios c. subvenções~ 

11 - mattnas u~nfstic~. c:specialmc:ntc o Pl:mo Diretor de 
De.senvo1vimenlo Integrado, r'Nlt~ria nbtivu ao uso c ocupaç~o do 
solo, p:arcelamcnto, edificações, dtnominaç5o de logrodouros pUbhcos 
t estabelecimento do perimeuo urbano e dos ba1rros: 

111 - Regime JuridiCU dus s~rvidores MunicipaiS, criaça.o. 
tr:lnsfo~ào c e:ctinç3o de ~rgos, tmpn:gos, (unções pUblicas, 
planos de carreira, fixaç..2io c aumento de rcmunen.çlo dos scrvidortS 
municipais. da administraçlod1reta c indireta. 

IV - bens municipais, autonzaç!o para aquisiçlo e ahc:naçlo de 
bens imóveis. outorga de dll't~U.n real de uso. termo de cc.ssSo, 
conccss.Jo e pcmuWo admmistrauva de uso; 

V - fixlr por lc1 de sua inic iauva, os $Ubsldu>S do Prt:fcito du 
Vu:e-Prdeito c dos Secrct-'no Mumc1pau, com base no ::an 29, V, 37. 
X c 39, § 4'", da Consmuiçlo Federal, 

VI - fixar por lt1 de sua uiiCIItiv;~, os subsldíos dos Vereadores. 
:antes d:u c\dçócs munu:ipats , com b;,.sc no art 29, VI. 37, X c 39, 9 
4•, da ConstiiUIÇAo federal: 

VIl - cri3ç~o. estruturaç.ào c ;llnbutções dos órgios tt .. 
adiTUnlstnçlo direta c du cnlidadcs da administruçlo indin::12 

Par6~;rafo único. A proteçiO das instalações do préd1o da 
\i=~. cab•'li ~ gullt'da municipal, por solicitação do Presidente da 
Mesa ao Prefc:1to. 

Art. 16 - Compete pcwativomentc: 6. CAmara Muntc ip;~l : 

1- clegC'r atua Mesa c destitui-la: 
11 - vob.r o seu RcgmlCOto lnlcmo, 
llt - tom:a.r compromisso c dar posse :10 Pfc(elto e ao Vtce· 

Prefeito, 
IV - JUlgar os vereadores nos casos espec1ficados ncst1 Lei 

Orglníca; 
V - conceder licença ao Prcieito, ao Vicc-Prefei1o t aos 

Vcrt:a.tlores; 
Vl - requerer infom13Ç0es 30 Jlrcrcito sobre a.ssuntus referentes ~ 

adnünistraçlo; 
V 11 - cnar ComissOCS Parlom:ntan:s de Inquérito sobn: latos 

determinados e por prazo certo, mcd1antc requenmt:nto ..SC um t\.'JÇO de 
seus membros~ 

VIII - apreciar vetos: 
IX - julgar ::~.s conl.as do Prefeito, ineluidas as da administraçlo 

indireta; 
X - convocar Secrccirios Agmr.es D1stritais c Dir~urcs de: 

autarquiu, (undllçOes c empresas pübliQS, conforme o caso, 
respondve1s pela a.dmin1Sit1.Çlo díreUI nu indireta, par:~ prestarem 
infomiiÇÔCS sobre matlna de sua compeiEncut; 

Xl - llu.tonur o Prefeito e o Vtce-Prcfcito 11 se au~enrarc:m do 
Mun1cipio. por prazo supenor w. qumzc dias c do pais por qualquer 
tempo: 

XII - zel:ar pela preserv:açdo de l!riU::l competEnc13, ,;ustando os atos 
normatiVOS do Poder Execuu,·o que exorbitenl do poder 
rcgul:amcntador; 

X til - julg.r o Pn:Jc:Ho c os Sccrctâriat Municipais n:lS infraç6es 
polllico-administntivu previsUis em lei, 

XlV-apreciar os relatórios anu1is do Prefe1t0 sobre o exccuç:Lo 
orçamcntãria, opc:r•çOes de cr&lito. divida publica, aphcaçAo das leis 
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relativas ao planejlnlenlo urbano. a cuocesUo nu perm1sslo de 
SCrYIÇOS pUbhco.s ao tlc!tcnvolvunento dos convtmos, ' situaçAo dos 
bens ImóveiS do Munu:ip1o, :w nU!l"Cro de: serv1dorcs pUblicas : ao 
preenchimento de cargos e (unçõc:s. bem como a poli11ca s.alanal; 

XVI - :aprcc1ar os relatórios anuais de. sua Mesa.. 
XVII - flSCahur c controlar dtretamenl.e o;. ~tQS do Poder 

E.xttull\<0, mclus1ve os da 1dmmiStrJÇ~O 1ndircua. 
XVIII - conhecer da renüncta do Prefeito c: do Vlte--l'rcfc:uo. 
XIX - dcs111uir do cargo o Prcrc.uo .: o Vu.:c-f're l~uo :1pós 

condenaçlo por crime comum uu de rc:sponsab1lid3dc; 
XX - (i).(altur a cucuçao de conventos c consórciOS ctlm 

cnlld2idC$ de direno p\'lblico privado, firnados pelo Executivo no 
Interesse pUbhco, 

XXI - conceder hunrari:u a pcsst»:~. que, reconhecida c 
comprov::tcb1né1h:, tt:nham prestado serv1ços relevantes ao mumclp10, 

XX ti - convocar p!eh1stno c autonzar referendo, 
XXIII- del1bcrar sobre auuntos de sua COrf11c:tCnCI3 pnvada e de 

sua cconom1a mtcma, 
XXIV- reprcscmar an Governador, por rn110rra ab.solub Jc: seus 

membros. para efc110 de mtcrvcnç!o no Mun1Cipto 
X."< V - tcprcsenw contT:J o prcfetto; 

XXVI - rh:ar a rcmuncr-'Ç~O do prcrc:it<', do vice·pre(cito; dos 
sccn.:t:irios mumcipais c tios vereadores, antes das eleiç:OCs munic1pa1s. 

XXVII - e!abomr il proposta orçamcntlna do Poder U:g1slahvo 
com bilSc no art 75 encaminh•ndo·a até o dia lnn~ e um de agosro, 
uo poder Executivo para a inclusaio obrig;at6na no orçi.mcnto Gnual do 
Município 

Art . 11 - Os secretários mumcipalll c os :agentes d1Srn1ais poderão 
ser corwocado~ para comparece.: r a Câmara Mun1c1pal ou a qualquer de 
suas Cotruss<ks. mc:thantc n:quenmento, para cxpof assuntu' 1.k 
n.:IC'tl:iOCt3 no :imhiHI de SU:IS OlnbLIIÇÔC$ 

SEÇÃOJII 
IJA REM UI\ E RAÇÃO DOS AGF.NTES POLITICOS 

Art. 18. Os subsidias do Prefeito, do Vicc-Prcfc:ltO, dos 
Se..:rct:lnos Municipais c dos Vereadores scr3.o fixados em pJrceb. 
úm~ (an 39, § 4•, rla CF') por 11!1 de iruc1at1va 03 Cà!TI;It3, em dat2 
antcnor :IS ele1ç6cs municipais 

§ I" O subsidio do V1ce-P~rcito corresponder-i a 500/o (cinqilcola 
por Cl11to) do valor do stJbS1d1o do Prdetto. 

§ 2" O subs1diu do Vc:rt'odor Prcs1dcntr da C a mau corrcspondcr2 
o 300/ft (tnnta por ccnlo) do valor do subs!d1u<lu Prdetlt> 

Art. 19. Os subsid10s dos Ven::adun.:s, cn~uilnto o Munic:ipio 
fl0$Sutr at~ cinqüenta mil h:ah•untes, segundo dados oficlliiS do 
ln::.tlluto Elnsilom de Geogrnfia c Esunisr1ca - IBGE, corrcçpondt:r:i 
JO percentual máximo de JOO/o (tnnta por cenlo) do v:alor do subsidtfl 
do Deputado ES1adual 

Arl . 20. Nas reuniões cxtraonlinãria!i, a CAmara dcllbcnni 
somente sobre mc.téna par:. qual foi convocada, vedado o pag2mentu 
de pan:cfas intknir..:atórl:u, CUJO o lOtai ultrapasse no mCs, o "':llor do 
subsidio n0f'Tnll1 

§ 1• Quando ocoiTcr ccnvoeaçao exrraorc.hn3n;a pelo Prefeito. o 
Poder Exccursvo seri rc.sponsivel pelo 1mcdi2to p:1gamento d:~ parcela 
mdcm1..atóna rcfcrcme j rr:unilo, dcv1da a.os Vertadores c ServidOres 
convocados pllríl os trubalhos de u .. \cssoramcnto âs rcunuks 

§ 2" O v:th>r Ju pnrcela indc::m7..ílt6na dc\'ld<t aos scrvuJores 
convocados pua assessoramento b scssõt!S cxtrDilrdmirias 
com:spondcri 3 VInte por cento do v:.alor da parcela dev1da aos 
Vcre:adores 

SEÇÁO IV 
DOS VEREADORF-~ 

Art. ll. Os Verradores ~o 1nviolive1s por suas opmiõcs. 
palavras c votos no e:ru:rticio do mandato e na c ircurucriçAo do 
Mumclpto, apli~tmdo-lhes as regras das: Constituições Federal c 
Estadual. 

§ 1• Os Vereadores te~o a.cc:sso Os rC""pamções publtcas 
mumc1pais p:a.r.a K infnf'l1\3rtm sobre qualquer assunlo de naturc-a 
:uJmm1Sif'1IIVl 

Art. 22. Ê vedado ao Verc3dor: 
1 -desde a o.pedu;<\o tkl fhploma 
a) celebrar c mante-r tontnto com o Mumcip1o, autarqul:t, 

soc1edatie de t cononua nust.a. empresas: publlc31, fundações e 
empresas concess1onArias tJc senriços pllb1ic:os Municipais, salvo 
quando o c:ontn.to obc:-deccr a cliusulas um formes. 

b) accit:u cargos. funç:l.u ou emprego, na AdmtniStraçlo Pública 
tltteta ou .ndireto:~ do Municlpao. salvo rntdtan1c aprov~u em 
concurso pUbllce> c obscr\'ado o dtsposto no An. JK, d.1 Cunst1tuiç.2io 
Fedr:ntl 

11 - [lejde a Posse. 
a) ser propnet~no. c-ontruladm nu chrelOr d~ emprest que goze de 

favor decom:ntc de c:ontr:uu com o Municlp1o, ou nele: exercer 
funções. rcmunr:radas, 

h) ocupar Clf&0$ 1 funçlo ou emprego. na Atlmtnlstnç1o Pública 
direta ou 1ndueta do Mun1dp1o, de: que SCJôl demissível nd nul~m. 
salvu u cargn tlc: Sccn:ârio Munic1pal. desde que se licencie: do 
~o dato 

c) pauocina.r cauu em que seja intcress.rd.:t qualquer das 
entidades a que .se rt:ferc o inciso I, 11a", deste: anigo; 

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato pú~ico dc:t1vo. 

Art. l.l. Pt:rderi o mandato o Veteador que: 
f - tnfrinsir qu:alqucr das proib1çOcs cSiabelecidas no anigo 

anterior. 
11 - cujo procedimento for declarado tncomp;ativcl com o decoro 

par\:amcntar; 
111 - deiur ale comparecer. em cada Scsslo Lcgislall\'1, i terça 

p4n.c das seSiões onhninas. sa.lvo se crn licença ou mi5~o tutonDda 
pela Cln•ra. 

IV- perder ou uvtr suspenso$ os dirotos fKlliticos. 
V - sofrer condcnaçlo cnminal ou elcitoraJ, em scntl!'llÇA 

tnns1tõtda em Julgado: 
VI - utihw· K do ma.ndalo para 1 pràhca de atos de comrpçDo. 

de iltlprobid::~.de admm1straUv:t. ou atcnta,6r1o 1.s inslltutçôes vigentes. 
§ t•. Cabtri ao Rcg1mcnto Interno c.J:a Cim;ara dcfimr os 

procedimentos mcort'()ativcls com n decoro ~rlamc:nw. 
§ 2'"'. Nos casos dos incisos I, (1 e VI, a perda do rrw13ato será 

decidida pel3 Cimara de Vcreadore..s, med1ante mtciJIIva d:~ \ot~a ou 
de p3fllllo pol11icu com reprc,cntaçlo n1 Cftsa. as~csurac!a amplu 
defesa. 

§ J•, Nos caso." dos 1nt1SOS 11 , f V c V, :1 p..orda será declarada pela 
Mc:s2.. de ortcto, ou med"nte 101C1a11va de quo.lqucr de seu~ menilms. 
ou de p:~rudo poliliCO representado na CDman. asscgunda ampla 
ddes3 

Art. 24- Nio perderá o rrandato o Vereador; 
1 - investido no cargo de SccrcWio Munic1pal ou na chefia de 

Comi uSO lcmporllria de caráter culrur.al ou de intn-esse do mun1clp1o; 
11 - licenciado pela Clm:lNI por motivo de doença sem prcjuizo 

do subsidio, ou .sem subsidio no trato de inrcressc: particulAr, desde 
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que. ncslc caso. o afastamento dn ullr.lpassc: a CC'ntO e vm1c Ot35; 
111 - • V<rcadora gcs"'nle hccncoada pela Clnllr.l. pelo p=o Jc 

tcnlo c vonlc ( 120) dias. sem p~Julzo de !CU subsidio 
§ a•. O tuplenle s.eri convocado nQS c:aS<M de v:aga, de: mvesudura 

em fonçOes prC\•istas neste artago ou de ltccnça supcnor a ecnlo e 
Yln!CdiAS 

§ 2•. Ocorra~do v:~ga e ndo hovtndo suplente, l~r·.se-:i elt:tçllo 
par.a preenchê-la se falb~m mais de quin.te rJlCSC:) pam o ttrmmo do 
m:1nd:~1o 

§ l": Na hipólcsc de onciso I. o Vereador podcrl op"'r pelo 
subsldto do 1n~.mbtn 

Art. lS - É proibido o Vereador fixar f\.'Sidt:ncia. fon do 
Munidp10 

SF.ÇÃOV 
DA INSTALAÇÃO 

Arl. 26- A Legislatura. que let.i tlur.u;1o de quatro :mos, dividir
se-A em qu:uro scs:We! Jcgtsbbvu. 

,ariarlfo úniro. Ca1Ja Scssao Legislativa compreende dois 
pcrioUos lcg1sl:luvos: um com mfcio em 15 de fevereiro t término em 
lO de JUnho; outro com mic1o em t• de ~gosto c 1ênnino em 1 S de 
dcumbro. 

Art. 27 - A l.cg~Sblura IC instlla no dta t• dç Jlneiro, do 
pnmcuo ano após a diplomaçik>, em KSS~u de mstal:açlo, 
u\dcpcndmtementc de número, sob 1 prcsidêncl3 do m3ts \iOI~ mlre 
OI plestf\ICS 

Art. 18 . O Vereador que n2o lOJTUir posse n:a ses.do prev1sta no 
ar11go antcnor poderi (out-lo :ate qu.nu dias, depoiS da pnmeif'3 
sessllo un.hnina d:t lcgisl:aun .. 

Art. 29 • No mesmo dia, loco epós a •nstallção, os Vereadores 
reun~r-sc·ao sob 1 prestdtnc1a do maiS vot.Kio entre os prcseni.Cs c, 
havendo ll\3Íoria absL>Iuta dos 'cus membros, elegerão os 
componentes ll• Mesa, pOr escrutíniO Jccrclo c m11oria ab~olut3 de 
votos. considerando-se D\liOmati~mentc cmposudos os c!cJtus. 

§ t• St o und1dato nJo obli\•a maiona :lb$Oiu~ de \'Otos. 
proceder-se-i •med•Jtamc:ntc o novo (')(rullnio. cons1dcrando-~ elcitn 
o ma1s vottdo ou, no CISO de empate o m:us tdoso 

§ r N1o ha\endo número 1ego~l, o Vereador que c.s·uvcr investido 
nu funçôc:s de Prc.stdentt dos tnbathos convocari ses.sOcs diãnas ati 
que Juja o quorum t >o&ido c SCJa ele•"' • Meu. 

SEÇÃO VI 
DA CO~POSlÇÃO DA MESA E SUA COM PETÊ~CIA 

Are. 30. A Mesa scró composta de um Presidente, um Vice· 
Prtsidente t um Secretário 

Arl. 31. No C0"1'0'ição do Mesa, scri asseguroda. 1an1o quamo 
passivel, a n:prcsenLDçOo proporc1onal dos part1dos com assento nl 
Cm. 

Art. Jl. S1o alnbuições da Mesa. dcnm: ou~r.~s: 
t - tornu todas as provi(Ji.nc•as ncees~nas 6 regulandadc dos 

rrabalhos lteisbhvos, inclus,vc editando atos. 

11 - propor •o Plcnino p<OJCIO de resolução que criem. 
tr.:tn~rnrme:m e extingam cargos, ~mprc~os c funções da C":lmara 
Munictp~l, bem como proJeto de lc• diSpOndo sobrt a flxaç~o ou 
allcBçlo da rcspctova rcmuncnçAo; 

UI - propor açào direta de inconstitucionalidade de Lc:i ou ato 
norm;~bvo Munte1pal; 

IV- elaborar e encaminhar 30 rn:fcito :atC: o tliu J 1 d< agosto, 
:.pós eonsul~ ao Plenário, a pruposb cte orçammto do Cânmra, para 
ser 1nclulda obrigatonamenlc: na proposta geral de orçamento anual do 
Munterp10~ 

V - tkcbru a perd~ do mAndato do Vereador, de o!ic'o ou por 
pro,·ouçlo de qualquer dos membros ..Ja Cl.m:ma. nos c:tSos prcv1stos 
nest:s le1 Orpnica, assegurada ampl:l dc{cs3, nos tcnnos do 
Rtgnnento lntemo. 

Art. JJ, O rrond3to ..Ja Mrs.a sed de dois anos. pcnmt1da J 

rcclc.ç4o 

SEÇÃO VIl 
00 PROCESSO l.F.GISI.ATIVO 

Art. 34. O processo leg1slluivo mumc:1pal compreende a 
elaho111çlo de: 

1-emendas i l.ci Org~ica Municir:.l; 
11-lcos complcmenl>re.<: 
ll l -lc1sordarúrias, 
tV -decretos lcg1sbtivo.s, 
v -resoluções. 
ParignJo único. l.ct eumpl~menl:lt dispori sobre 2 cbbor.t~o 

rtdaç-C:o c cunsolic.bçlo das kis. · 

SEÇÃO Vlll 
DA EM[~DA À I.F.I ORCÃNICA 

Ar1. 35. A lc• Org9nie> Municopal poderá ser cmr:ndad• 
mcdi:llltc proposta: 

1- de um ttrço, no rnJnuno,dos membros t.la C.imara Municipal; 
11 - do PocfC1IO; 
lU-da Mesa Exccuh\o'a d:a Clm:n:a; 
1111 - de mic1atlvD popular, subscnta por cmco por tento do 

ele•lora.du do Munic1pto. 
§ 1• A proposu de cmcnd3 scri dorigida 4 Mc:s> da Cômm 

Muntc.ap.al c dlSttibuidas copras aos Vc:rc:1dun:s. 
§ 1• A proposta de emenda stn d1scund:. e votada em dois turnos, 

com mtcrsticio mínimo de da dtu, conslderando-sc ~prondo~ se 
obuver dois tertos dos \lOto~ dos mcrnbrus da Clmar.s Mun•ctpal em 
ambos os turnos. 

f J• Ê 4SSC'gUJ3d<a :1 defesa da ernenda por reprcscntami!S .JnJ 
sign~u6nns de sua proposnura 

f 4' A mBitria constanh: de propunu de cmcndll rtJCtl3da ou 
prejudicada nao ~ ser ObJelu de nnv3 proposu nn mesma sess!o 
lcgoslaliva 

1 s• A emenda 1 Lri OrsJ.nica aproY1ld3 acli promulpb peb 
Meu d;a CSrrortk eom o respectivo m.imtro de ordem. 

SE('.ÃO IX 
DAS I.ElS 

Art. 36.. A anicratÍ\-a das leis c:ompltmentarcs e ordinlrias cabe a 
quolquJ nncmbro da Cõnura. ls ComiJsôcs Permanentes, ao PrcfcoiO 
c aos c1dadios, mediante inleiati\'a popular, na (onna e nos casos 
pr<VlSl<IS nesm U.i OrsJ.nota 

Art. 37. Slo de ink:iativa privauva llo l!xecutivo, enrrc outras 
pfevistu ntsta Lei OrJ~nia, lc•s que disponham Sobre: 

I - cn:açlo de cargos. funçOc.s ou empregos pllblico5 c aumc:nto 
cJc: , .. cncu1'1Cnto dos servidores, 

11 - servidores do Munrclp10, seu rcc,ame JUrfdico, planos de 
C!UT'eU'D, provimr:nco de cargos. cstab•hdalk c. aposenudorU: 

111 - cnaçJo. cslrUlunfiO c alnbuoçõu dos ôr~s e cnhdadcs da 
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adrNnlstraçlo munac1pal, 
I V- piJno dtrctor urbano, 
V - or~amcnto anual, lc1 dDs ducltlzcs orç~mcntina. pl~no 

pluuanual. n1.1tCna tnbutana c orçamcn~n;~, ahcrtura dC' crtduos, 
fu.açln dnll .)Cf\o'IÇOS pUbhcos e o taumento das despesas publk:as. 

Art. 38. A lmCIIU\'a popular scra ucrcrda pela aprtst>~Jt.lÇ'3o :a 
C4m:ara. Mun1c1p3l, .Jc proJeto Ue lc• suhscnlo por. 110 mlnmlO, c1nco 
por cento du!i clettorcs mscntos no Municip1o, contendo assunto de 
1ntcre~t espedfieo do Mumdp1o, da cadadc ou b3UTOS 

§ t• A proposta popular dcvai ser articubd:t, exigmdo·st, p:m1 o 
seu rccebune.nto pc:13 Cinur.t.. a idenllftetaç3o dos assinnntes, mediante 
•nd~eaç-!n do nürmro do respccli\'O tfrulo tleito~l. bem C{)mo a 
cenidl<> upcdid3 pelo órg~o clenoral com;>elcnl<. coOicndo o 
in(ormac1o do número total de elcuorcs du Vluniclp•o 

§ z• A tramuaç5o dos proJCIO! Llc: lei tle imcl:lltjva popular 
obWcccr.! is norm~s rclnhv.ns ~;~o processo leg1shuivo 

f J• Cabtr6 ao Rcgjmento Jntcn10 da Cân""r3 d1sp0r sobrr: o 
mudo pelo qual os prOJCIOs de ln1Ct3IIV3 popular sc:r!&l) defendidos no 
Tnbunn da C!mar:L 

Art. J9. SJo obJetos d1.: leis complemtnt:sres a.ç segumtes 
m:utraas 

1- C001gu Tnburino MumClpal; 
11 - Cu.Jogo de Obras ou de Fdoficoçocs. 
111 -CO.hgo de PosNr:~$: 
IV - Código de Zonc>merno; 
V - Cód•go de P•n:clamcrllo do Solo. 
VI -Plano O•rctor Urbano. 
VIl- Rcgmx: lurhl tco dos Serv1dores 
Art. 40. O Prde1to, bn\'endo 1n1cmsc pübhco relcv~Ht, podcr.i 

solic!UIT urJlnçll pam lpTeCti~AO de prOJetOS de )Uilln1Ci3U\3 

f 1• Solicitada a urgtncia. :i Cimar:a dc\ltr.i )C man•fesur drntro 
de trinta d1:tS sobtc a prl>pos~n~>, c~•nt.:t.Ju\ t.Ja el::ata. em que fcu fc:uo ::a 
SOI1CitJÇ1o. 

§ z• Otcomdo. sem dehbcrDçao, o prazo Oxado no par,grafo 
antc:nor, o projeto será obrigatoriarttnte 1ncluldo na Ordem do Dia. 
p:1~ qUC' u uh1mc sua \'Otaçlo, sobrcstadu as demus proposições 

§ J• O prazo refendo neste arttgo nlo c:orr1.: no pcriodo de recesso 
da Clmara c nem sC' apltca aos projetos de cod1ficç1o. 

Art. 4 1. Cnncluitb a volaç:lo, a CSmnr.t MuniCipal, awiuá o 
proJeto de lei ilprovado ao Prtfetto, que, aqu•csccndo, o sanc1onarâ 

§ t•. Se o Prcf~ito considera• o ~OJC:lo, no todo ou pane. 
mconsutuctonal ou comríno ao anh ... T\!)~é pübhco. w:Li·lll·á Wtll ou 
p:trtl:tlflltntc. no pru.o de qulnle dta.\ utets, contados da data do 
rtcc:b•mcnao. c comun1c:u~. dentro de quarenta c 0110 horas. ao 
Pn:stdcnte da C":'âmara MuntC!pal, os mot•vos do veto 

§ 2". O \'Cto parC'1al somcnt~.: 3bntngcr;~ tc:xto mtcgr.~l de an1go, 
p:trtltrufo.mc:•so ou alinc:-.1. 

§ J'". Oecomdo o pr.l~O de quinze dua.s úteiS, o Silencio do Prefeito 
• 1mpiJC:tril em s:mçào. 

§ 4•. O \Clo scri aprc;e4ado em scssllo Un1ca. dentro de trina diu 
1 contar do seu recebuncnto. só podendo ser rcjctudo pelo \.Oto cb 
tn310H:t absoluu dos •ntegrantcs da. Clmar:a Munie1p1l, em escrutinao 
sccn:tu 

§ 5'. f5&0tldo, sem dclibcroçlo, o prszo e51abclccodo no § 4'. que 
n~o nu. durante o recesso da carmn MuniCÍJ"'3I, (l \'CIO scr.1 cnloc.:.do 
na ordern do dna da s'--s.slo tm:d1ab, sobrnuda.~t ás dem:us 
propoSIÇí)cs ~te su:;a votrJÇ!Io rin:al 

§ 6'. Rejeiuado o veto, ser~ o projeto cn\11ado ao rrl!fc1t0 ptara 
promulgl'ç4o no pr:tJo de 48 (quarenta e OI lO) horas. 

§ 1•. ~c o Prefc11o Munlctpal n5o promulgar :1 lct no pm1.o 
previSto tiO parigr.~.IO ant.enor. o rn:salcntc du C5marõ1 Q rromulc..:.ro, 
St este n~o o fizer nQ pr.u.u de 48 ('lu.arenta c otto) horu. cabcri ao 
Vn.:c·Pre. .. ,ctentc fa7(·lo, sob pcn:l d:t pe:rd: do cargo na Mesa. 

§ s·. No caso de veto psrCJ3l, 3 parc:t de fUOJelO de lei apro ... ~ 
com a rcjc1çao do \·eto sera promulg3da sob o mc.mo nümcm da lt1 
on11nal 

CAPITULOll l 
DO PODER EXECirrl\'0 

SEÇÃO I 
DISPOSJç,\0 Cõf.IIAL 

Art. 42. O Poder Executivo é cAc:rc:u.lo pelo Prcfc1l0, auxili:uio 
pelo Vi.:e-Prcféiro. Sccrctino.s, Agentes O.stntm e Dircto.rcs 
Municl,-.31§, 

Art. •J. O Prefeito e VJtt·Prdeno scrfio eleitos. 
,.mult.311e:unente. em clctçlo rnhzada no pnn'li!uo dummgo de 
outubro do ano do tcrmuw do mand~to. 

SEÇÃOll 
DO !'REFEITO E DO VICE·PREfEITO 

Arr. 44. O Prefeito e o Vicc·?rcfeuo tonu~ posse ém .sessio 
solene, ns ('Anuru Munic•pal, no dia 1• dt J:ln~:1ro do ano subscqCien&.: 
ao c.l:a clciÇ-:10. prt"Standl> u cofTllrOmiS.SO çegulnte 

"PRO~fETO DEFEKDI:R_!: CUMVRIK A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAl., A COI'ISTITUJÇAO DO ESTADO DO AM,\PA. A 
LEI ORGÂNICA DO MU:>'ICÍPIO E AS Df'MAIS !.EIS, 
DESEMPF.NilANDO, C0\1 DF.DICA('ÃO E JIO'IESTIDADE, 
0 \IA!\ DATO QIIE MF. FOI OCTORGAilO PELO POVO DE 
MA?.AGÃO". 

§ 1•. S.: dctomdos dez d1a.s da data fixada p313 a posse, o PrciCno 
o" o VJec.rrtfcllo, sah·o moti~,;o de fOf'Ç':t m:ttor, nào U\D' 3SSUmldO o 
~rgo. Qtc scn declarado v11go 

§ r . No 3TO d3 posse. o PrefeitO c u Vic~·PrcfellO f:1rio 
dcclaraçlo pi1bhca de seus bens que setto transcnw c.m h\ ro próprio, 
dcvt."''du ao ttm1ino no mandato sc:r aluahl.3da, sob pena de 
unpcdunento par.l o exercic10 dç qwlqucr outro cargo no Mumcip1o c 
sob ptnta de cnmc de rcspons.:~b•l•dadc 

Art. 4~. O Vtce ·Pr~feito, alem de outns atnbUIÇÕCS que lhe 
(orem otribukla.s por lei. ouxihar.i o Prdeilo, sempre que por ele for 
COI\VOCadO 1)&1"1 O'IS$0es cspc:CIIÍS 

SE('ÃOIII 
DAS PROIOJ('OES 

Art. 44. O Prefeito e o Vice-Prefeito nlo poderio, desde a pOSse, 
sob pena de perda dr manda1o: 

I - firmar ou manter contrato com o Mumelpro ou com suas 
aubtqu•:a.s, cmprc:.as pübhcas, tocu:d:adc de economia mista, 
fundtll;Oc:s ou cmprcSl.:. eonccssion:1nas de sctviço pUblico municipal. 
S3h•o quando o contl"310 obedecer :1 cl:iusul:a um formes; 

11 - acei t.u ou exercer cargo, funçAo ou emprego remunerado, 
mclus1vc os de que seja dcmisslvcl nd nulum, na administrac;:Ao 
püblic:~~ d1reta ou 1nduet11, ressalvada a posse em virtude de concurso 
pübheu. aphnndo·sc, nesta hipótese, o disposto no :utiSO 38 da 
Constuu1ç~ Fedcr.ll; 

111 -ser ulular de rru~is de um mand110 elctwo; 
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IV - patroctnar cauns em que SC'Ja IOicttSsada qu:tlqlKT d:u 
entuJadcj !nt'nCIUn.ld3.S nu mcuo I deste :u1tgn, 

V - ~ prupnrtanu, cuntrobllor ou d•rctnr de empresa que gozt 
llt f.lvur drcorrcntr:: de contr:ttt\ celebrtado com o Mumcíp10 ou nela 
c:xcn.:cr funç!lo rcmuncroda. 

\'f .. li 'C8t rcsiJênc1a fora do Mumclp10 
\'H - herctr cargo de d1reçlo em qualquer as.soc•açlo Ou 

en11dade cong6lcrc snuada no muniCÍPIO, salvo assoc:Jaç:lo de 
prefeitos ou de m.m1dpios. 

Ar1. 47. O rrefç ito. sem autoriza.ç5o do l..cgisb.uvo, n~o poderá 
se ;r.:uw. 

( - do Munacipio, por mais de quinze dias, 
11- do P>ls, por qUJiqucr l<:mpo. 
~ar3grafo untco O Prefeilo. r~gul3~1e hcenciado, rerá o 

d1rc1t0 a pc:rreber subsíd1o.quando 
I - lffiJ)OS.S1b1htado para o cuTCICKl do c.ugn por fNlll\:O dt" 

doença dcv1d:amt.:nt.e compro,·atJ:a, 
11 a .scr\IIÇO ou çm m1s~o de reurcscntlçlo do Mumclpio 
111- no gom de ftnns ;~nua•s remuneradas. 

SEÇÃO IV 
DAS ATRlD[JIÇOr.~ DO PREFHTO 

Art. 48. Ao Prcftllo compete 
I - J~escnbr o Mun1ç1p1o em juh:o ou (or.J dele, 
11 - norr.car e cxontr.~r os ~«rct.ínos. Agnun Oumuus e 

D1rcUM'Q Mumcipat::a, 
111 mrctJI o procc:stOnlcg~buvn, na forma c oos cuos pl"t'vtst(b 

nc\13 I c1 01g!&ruca. 
IV - sanc1onar, promulgar c filler publ!Cólr 3) leu. c e\pçdH 

decretos c regulaiTIC'fltos parJ sua lid c'ecuçJo: 
V - .JJ~tpur ~ubr~; ;) orglnlr.lÇiJO t' O funC!OnlrTICTIIO da 

Allnnn1:>tr:~.ç~o ~umctpul, n01 fomu rta l.el, 
VI vcur projeto de let, lOtai ou pmrttalmcn!c, por 

tnCUI\"illtUCIOna1rdJde OU no lllttn:!SC pUbliCO, 
V li- prcstu i Càn~ Mumctpal, d\.-ntro de tnnu c.ltu úteis, &S 

mfonNçõc:s solicJuda.s: 
VIII - soheu:u tntt:r"Jf'flçílo nladuol no Mumc1p10. nos termos da 

Consmu1çAo Csudual. 
IX - remeter mcnngcm e plano de gG\oanO t C5mm Municipal 

por uc:a.s•!o d:. 3bcnun d::a Sc.s.do Legtsl:~uv:~. expondo a SltU3Ção do 
Municip1n. 

X- prnt.:ar trJClla>. anuatrnt'n\1:, i C!lJNra Mun•cip;al,ltê o du: J l 
de 11\31\0 llo ano ,ubscqucntr:: •o cncerramcntn du eloerttcro li n11nCC1ro 
:anual, 

XI cnv1ar ~ camaro. rel:~tórto resumtdo da e>.ccuçAo 
nrçamcnt6na na forma prcv1sta no art t6.S. ~ ]•. da Cnnsutu•ç:lo 
rcdcr.l, 

xn - cnvl:lr à Câtl'UJ::I Phmo Plunanu~l. Projeto de Ltt de 
01rttri1es Orç11mcnt~n:.s e Proposta de Orçamento Anual. 

Xlll - con .. ocar exttlordinanarncnte a Cirrun Municipal par.~ 
deliberar sobre nutC1t:l de mtcresse púbheo relevante e uracnte. 

XCV prover C~rgos, (unções e cmprt&O$ muntCipatl, C pratiCar 
0) atos ;~~drmnts.lt:i.U\·ru referentes ;aos servidores munacipats, glvo os 
de comrcténciõl cb C:1Jn3r.t; 

X"V - prnmovCJ a IOtCIIIIVI de pro,tttos de lc1 que d1sponham 
sobre 

à} t:n.n;lo t: :.umcntu da rcmuncrJçlo de curgos. func;:Ocs ou 
~mpn:gm pübl!r.;u~ na admm1W.Jç~u dtfCta autir<julca e fundacH:nal: 

b) o regunc judd1cn c pmvm1m10 de c:argos do) u:nrtdoreç 
púbhcos munJCIPIIS, 

c) cnaçio. cstruturaçJo de sccrctanas c ótg.Jos da admimslraç:)o 
pUblica. 

XVI cclcMr Con\énJOS com enUdldt:S public3.S ou partK:u1:uçs, 
na forma da le1. 

XVII - ahenar bens 1m6Yt\S, outOfiai dtrato real de uso com 
pr~vt3 c c~prc:.»3 .autunz:tç~u da CJrrgra Mun.c•pa1; 

XVIII - cuntr.nr cmprt!!l.ttmos, mc~!lantc prêvis autouz.açlo da 
C"lmara Mu11 t'-1pnl, 

XIX dc:crct:H dc~pmpnaç~ ' ' por 1\CCC'Ii.)u.bdc: l>U utlltd2dt 
publiC:I, OU !ntC'fCS.SC SOCI~I. 

XX - adrnlni5tror os bens e as renda.s munic1pois, c promo\la o 
!unçamcnto. a fiscohzaç!o c a arrecadnçao de lnbutos, 

XXI pmpur :tçlo d1rc1.1 de '''consi11UCIOnaltdade, 
XXII lpre)cnw :tnu~lmr!Tilc rel,.tónu ~obre o estado das obras c 

serviÇOS i Clmaro Mumc1pal; 
XXIII- cxccular o O~amcn1o: 
XXIV- 'phcar multaS prcv1stas em lc1s e contratos, 
XXV ~meter à Càmu;s Mumcipal, ~tE o ch" 20 de cada mfs, as 

p3rcelas d:LS dot:açOc:s orçamr:nUriu que dc\lcm set despc:mhdas por 
duodteiOlOS, 

XXVI • abrir cr~llo euraordinVio nos c:uo de c>lamid>de 
pubhca, comumcando o fato 1 Cimar1 Mun1CI~I. 

XXVII - CtJmun•c .. r :. L~n\Jfl Munte1pal, no prazo rr4Kn1'10 de 
tnntl d1~S. os convtn10::a lim.:~do< pelo Mumc1p10 com enudades 
~0\Cnlan~ntals que impliquem em ntansfaCnctl de rc:cursos. 
tnc lumdo, melus!Vc:, o \ 'tlklr e o dtmno dns dotaçOCS 

XXV 111 dar publtc1d:We aos atos nam.c1p011S 
XXIX de,;reror em suuaçôcs espccmcas que a JUSllftqucm. 

cst:do de c•lam1dade pUblica c suuaçlo de emergência, 
l'ari2raro Unlco. O decreto que mSIIIUtr o cnado de calamicbde 

rnJh~e:., MtulÇlO de cmtrgênci.a ou sua prorropçAo sc.ri submcttdo 
cknuo dt ~.ntc. c: qu~tro horb d~ su~ assmalun., 1 C:imlr:t Mumc1pal, 
com resptcuv: JU~rific3ç~o. qo~ drctdlri por m:uona absoluta. 

Sf~ÃO v 
DAS RESPONSABILWAJ>t:S ~: DAS l'lFRAÇ0ES POLITJCQ. 

,\OMINIS rRATlVAS DO I'I{EPEITO 

A ri. O. S~o cromes de responsabohdadc, Julgados pelo Tribunal 
lle Ju~hç.a do f:s~o. os :uos do PrdetiO que 3~ntcm contn. a Lc' 
Orpnoca, as Coru111uoções Fcdcr•l c Es13du>l. 

§ I" A Cln1:1ra Munocopal. 1omando conhcc•mcnlo de qualquer 
ato do rrcfe1l0 que possa configurar tnfraç~o penal tom.Jm ou crunc 
ôc rcsponsabilidadt, nomc:ari Comtss30 Espcc:ial paD ~purar os ratos 
c apresentar relarório conclusiVO ao Plenirio, nn prazo de uint2 dias, 
prorrog4•ri• por '1""1 periodo 

~ 2" Se o Plcnono. pelo volo de dors lerÇOS de lCUS membros. 
Julgar procedente as acuuçõc:s n1 Jànna do p:&rigr2(o an1cnor, 
promo\-cn\ 1 remessa de Jthnóno b Proeurallona Geral de Jusuça do 
Estado c ao Mtnist~rio Público r:.11adual, para que st: promov:a 2 
respons:~b1hdadc civ1l ou crimmal do Prefe1to. 

Art. so. S2o Infrações poUtico~admmt51nUvas do Prefeuo, 
sujeitO a Julgamento pcl3 Cámara de Vereadores e sanc1on.ad&S com 1 

c&SS:lçao do mand:tlo. 
1- 1mpcdir o funç1onamento regular d:t C!mar1. de Vei"C:1dores; 
11 - 1mpedu o c .. ume de documentos em geral por p2rte da 

Com11Uo P..ubtntnlat dt: Inquérito ou aud1tona of.:ial. 
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111 - 1mptd1r a vt:nficaçlo de obras e scr\'1ços MumctpaiS por 
parlc cb Cum1s.'-lo P:arl:amtntardc tnquênto ou pcrio:a onc1:al, 

IV den;ur de :~tender. nn pruto 1cg.ill, o~ pe-.Jnln!t l.lc ínromuç3n 
d1 Clmara de Vc,eadores, 

V - n:tardu pubhcaçio ou der~=r de pubhca' as lt1S c atos 
SUJC!I.M :1 an (omuhdJdc, 

VI -~mar de apresen1.1r l Clmaro. no prtlO legol. os prOJetOs de 
P1.1no J'lun:.nual, Diretnzcs Orç:arn.:ntir:ts e Orç.amcnto Anoal, 

VIl- descumpm o Orçan><nlo An~nl. 
VIII uwm1r obrigações que en-.o1vem desrcns pubhc:u; ~em 

que haja sufie,cntc rceurso orçamcnt:\rio, para 1.11, 
lX pnnu:Jr, contl'l cxprcsu d1sposiçlo da Lc1. ato de sua 

compctlnc'a ou omllu·se da sua pd!ica, 
X - omllr·sc ou ncghgcm:tar n• d~fesa de bens. rcnd:as, direnos 

ou lnlcrcssc do MuniCiplo, sujeuos! Adrmmsttaçlo Mumc1~l~ 
XI - ausentar-se do Mumcip•o, por tempo SUpc'Jll'IT" ao rue' tSII1 

nesta U:t Ortinu:a 
X li pux:tilcr de moOO mcomp.au"d com 3. lhSJlli.lad~ ~..:o decoro 

do_C'argo. 

XII- dc~urnpnr \l prevmn nos mct~s 11 c 111 du ~ 2", dn ijn 29 
-A. <h Cnn>lllu•çdo Federal. 

P:uigrafo Untco As norrna.s do pm~e~so de ca.ssaçao du nwnd3tn 
do Pte(cttO pcl~ Clmar011 \1untctpal, nbcdcc:crllo 30 Ju,posto no 
Occrcto-l.et n• 201167. 

Ar1. SI. Fxunz.utf·St·i u mJnd-'tiJ tio Pre1cuo c do Vtct· 
Prcfeun. c :ustm dt\tt1 ser dcclaradv pclu Pttsidcntc d;a Clmara 
Municcpal 

I - for condenado cnm $ct1tt.nç11 judíci01l Tr.lnsttadl em ju1g:klo. 
11- pur fok"Oltnenln; 
111 quando renunctar ou dctx.1r de tum:u poMe, ~C.n'IJU\Itlkaflva 

pcnntc 2 Ctn~ra no prazo fixli.Jo ncua l.ct Orgântt-3; 
IV ·perder ou ttver suspcflsos o\ dncito polittcos 
t t• ComJlm\ ado o ato ou fato cxllnuvo ptC\ tsto neste :1nign, o 

Prcs,tJcnlc da Clnl3ra, o dccl:lr:l.rã c t!T!(dt:~Umcntc tm•~tirt o Vtcc
Prcfcl1o no c:argo de Jln:fctta 

§ 2• ~do mviâ\>cl a po.ssc do \ n:c·l'u:fctto, o l"n:s•dmle d3 
('5m::~ro a~um1rt o cargo, obedecendo o dtspo~tn ncstn l.e• Org~mca 

§ J• A e:.:tinr;-Jo du cargo 1: lS provuiênCia.5 1omadas pelo 
Prcstdcntc tb C~m:ar:l deverl\o ser comunicadas ao l'lcnino c :~o Ju11 
da Comaru 

t 4• Varando os eugos de Prdi!JLIJ e Vt.:t-l'rcfcltu proceder-se· 
j na fom'la prC\>ISla nO :lrl Jl, d:t (\11'\\htuçlo f~tadu.1J 

CAPITI.LOIV 
DA SOBf:KA.'IIA POPli.AR 

Art. 52. A subc::rama J')opular "e mondeM a 
I pelo &ufragio unt\'Crsal c pelo voto direto c stcrclo. com \alnr 

og11>l p>r> lo~os. 
11- pelo plclmcuu; 
111 pelo n:f<•en~o. 
IV - pelamlctauva pop:.tlar 

CAPITULO V 
!lA OKCA'IIZ.o\ÇÃO DO COOVFRr-'0 ~IU'I I('IPAL 

SEÇÀO I 
DA AD\ llr-' ISTIV\ÇÀ() \IU, ICIPAI 

ArL Sl. O gnHmo 00 Muntcfp1o ~ C:'\CfC1do pelv Pn:fet\o, a 
quem •ncu~. t:om o auJut•u \Jus Sc.ctcuno~. AMettlG O•)tnbt!i c 
Outtorei MumctpllS. 1 d1n:ç~o ~upcnnr d:l Admmistraçlo Públ~ea 

Ar&. 54. O Munrcip1o, na ordcnaçAo de sua estrutura ortlnn:a c 
func1ona~ ~tcndeD aos pnnclruos da Jesconuaç3o c lksccnlrah!;Ç~o. 

SEÇÀO II 
DOS PRINCIPIOS E PRECEITOS APLICÁ \'EIS Á 

AD~IIMSTRAÇ,\0 PlOIICA 

A ri . 55. ,, admmisrlilç3o dnclJ c tn.dt~UI do rtxlc..T L\ecUtt\'n c 
do Poder Leg.slauvo. nbctJccerJo ~m pnnctpios da legalidade, 
tmpc~t"'altd.xJc, morulit1adc, jtUbhctdadc, cficténcta t: ao prtcctto tla 
p:ntJC:tpaç~o popular no pl::u!CJJ.mcnLU munictpal e lambfm os 
sçgumtcsl 

I os cargos, empregos c funções pUbhcas ~o illccsslven oos 
bmtlt•ros que preencham os rcqutSliOS tS~bc-lectdos em lei; 

11 a tnH:sltdUf"' em cargos 011 C:ITprcgos pübhcos depende de 
aprovaç~o prhto em contur50 pUblico de proY:u ou de prov~) e 
utulos, com a paruc1paç1o do~ 1tT'\-~orQ na sua fiscaltzJçAo, 
resp<:1tada a ordem de cbssilica.~~o. 

111 os r.:ugos dt direçAo. chefit e de assessoramento, scr~o 
tAct-c.uJo~. prcfercnctalmente. por SCI"Vt00res ocupanlcs de car~o U~: 

c:mcira tCcn tCI ou profisstonal, nos caso~. condtçõc.s c ptrccnw:ais 
mímn10s prc.vutos em lc:t, 

Ar I. 56. Res~lv3dos c.uos especificados na lcgtsbçlo, as ob1'3S, 
serviços, compras e alienações ser.ln contntadus mcdtan:c processo 
de ltcitaçlo que assegur.~. tgu,aldade de condaçOcs aos concoiTCl'lles, 
com cláusulas que cstabelt"çam as obri&a~Ocs de pilg:t.mcnto, m.1n11das 
as cond1çôcs cfcti"u tb propo~a nns I('Ml()S da le1 , c com cxigt.ncia..s 
apenas dt qu:alitic:aç:\o ttcnica e cconómiea. 

4 1• A AtlminlStraçl o Municip3l fica obng:u.la, nas hCH3ÇOcs sob 
as modahdades de lOnud:t) tJc preço e concorréncia, a fi,.,ar preços 
teto nu Pf«OS bue, devendo manter Rt\'IÇO adequado p:tr.l 
llCOrT'tp~nhamento permanente dos preços I! pesso~l apto pua prOJetar 
c orçar us CU)t0) ruis úa.s obru e )Crvaços G serem executados 

f 2• A pubhc•d•de dos atos, prog.ram:H, obru, scrvtços c 
camp&nhas; dos 6rg.à1.M pUblicas dc\cri ler c:a~tcr cducali,•o. 
informal! \lO ou de oncnuçl o soctal, guardando o scnt1do de prcstaçl o 
de cont1s, dela nlo podendo con~t:u norre.s , sfmbolo~ ou unagcns que 
caractcrlzcm PmnioçOO pessoal de aulonoaoe.!o ou ~ervuJo~ 
púbhcos. 11nd1 que custead3 por toltdm.dc pnvad:l. 

§ J• Os atos de 1mprob1dade (Lc)mm•straU\'a, 1mporUrlo na 
suspcns~o dos duetos J'C)lit1cos, na perda d a fun~Ao púbhca, na 
tndnpon•bihcbdc de bens c no rcs.urcemcnto ao crina, na furm;a e 
!(2cbç.SO prtvr&tas em lei, um prtjuizo c:h açlo pcn:;ll cabi\o-c.l. 

Ar t. 57. Os: atos Jdll'\lnlstr.&t!VOS de\lcrlo ser nbng.tton~merue 
•motivados, tomo condiçc'Jcs de su2 vahdade. considerando-se os 
mouvos tmlicados relativamente a cadll um. como dctemllnantes para 
su• u~cu~o .. 

SliBSECÃO 111 
DOS SERVIDORES PÜDLICOS 

Art. 58. O Mun•clpto mst• tu1ra o Regune Juridteo dos servidorts 
pübhcos da Jdnum.su~ dtrt:Ut, md trttl e fundactonat, obser\>ados os 
pnncipins estabelecidos na 111.. 39 da Cor~llfUIÇSo Federal.. 

PafiKrlfO dnlco. 0 Mumclp10 esl.lbcleeaá O estatuln dus 
servidores públicos rn.micipaís e o Pl<lno de c:am•r.t par.t os servidores 
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da admfmstntçAo direta, mdin:ta e (undaCIOI1.al. em lc1 compJemcnt;;ar, 
no !imbito dt suo coft1)cténci3 

Art . 59. S3o es1~ve•s. após tr~ anos de nerdcio, os scrvidorc& 
adrruhdos por concurso pUbhco. 

An. 60. O Servtdor Pi:bhco Mumctpal oÜ;\'CI só pcrdcrD n cargo 
em \ ~rtutk de ~u:nç:. JUd!Cill tr~lSittda c:m Julgado, ou rnechant(' 
ptoccsso adnlmistr.aU\10 em que I~ ~J1 as.s.ctu~la :ampla deles:., ou 
amda nos CUi>S prc\'t'\:OS dt: mdicu?n'-ta, amplaf'Tl('t'lle compro"ada 
por :tvalt3çio perióc:hca de desempenho na (orft\3 de lct complementar 
fedem I, ns.s~urtdo tmpla defesa 

Parigraro único - No ca!i:o t..lc mval1dadc d3 dcmlssAo do 
scrv1dor c:stJ.\Icl. por scnh:nça jmlidal, )Cf~ ele rcmtcgrado com dtrcno 
" tudos u<ii ganhcn a que de•'(ou de f11cr JUS quandi) de Su.3 demissão. 
sendo o evtntu21 OC\Jpílnte d:t ..... g.a. se ativei, n:conduz1du ;~.o car~o 
d~ origem, sc111 dti'Cih) .a tndcnt.l..l"âo, Jprovalado em outro c:trgo ou 
J)('!.IO em dtspunlbJhdJdc. com 1cmuntr.Jç~o prc-porcinnal ao lcn\C() \k 
St:r\IÇll 

A ri. 61. ~ s,unnt:do :ao SL"n u!fJr puhln,:o munietr:al ,, dltCt1o de 
cursar nt\ocl 'upcnor, em outr3 loc:Jhd:~dc. em ârea de estudo n:to 
CXJ!rltc:nte no MuntCt(HO, !>em prcJulzo de seus vcncunentos. 

Parir,r:lfo Unu~l) - O d1sposto ntl'>li! Jtl1go s..:na rcguhnncntndo por 
lc1 

A ri. 62. f ga~nudo amda ao sc:n·1dor muntctpa l 
I - vcnC!nlCtliO 0'-' pro\etltos n;lo mfcmtr ao s:t\4rio mínimo, 
11 Jt.:clmo ltrcc•m vcncuncntfJ. ullno ou provc:nros, com b:~sc 

M \':~lor mtcgral da remunmçio do n~s de detl!mbro. ~go .uc o dtJ 
vinte do rtrendo mts. 

111- fcnn anuais remuncrud~ com pcln menos um rcrço a m.lis 
da rcmuncm~~tl norTrl.11, png:u dOIS d1as :2n1es da dota em que enu;~ri 
no gotO da.) (énas; 

lV- rtduçSo das m.cm anetcntc.s ao trab:alht) por meio de normas 
dt' Sõludc, h1gu:nc c w:gunmça, 

V - hc:ença-pr~m1o de trC) ll')C;a.C) apes c:~da qumqu(nlft 
mmtarupto de t:tt'Tcicu,, a 111uln de ~m•o por as.sidwdadc conl 
d1rC1IO aos \cm;uncnh» do CI'"En cfct•,-n, 

VI voak: rrunsponc e nle rcfctç.lo nos termos da le1. 
V11 - adtciontl de um por cento por ano tlc c:fell\'1\ ~erv1ÇC'I 

pubhco, inctdcntc M)bre O'i "f.'nCtmcnttu 
~ 1110 0~ pcriodos de lu:cncia JlfCOllO ji .adqu1ritlos ~ nOo golõldOS 

pelo ::.c" •dor, ser!o con\erttdos cnl pC\!Ünll quJI!dl.l du apos~.:nl.ldon~. 
OU em C350 de rateCIOICUIO pag_3~ :lU b~:ndiuano &.IJ pcnsjo 

§ 2• A ~postnt.Won:a dl\ \Crvidnr d~r·St•3 n3 forma prcvtSI~ no 
Dn 40 da Conshtu1çto Fcder1l. 

§ 3• O p:1g3m~-nto dl1 ~tnh!or pUbl•co munic1pa1 prevalctcri 
snhl'l: ~u:alqucr 0\11~ despesa c se-r' tfctuodo obn~ahlrt:tmc:nt\.'., Jlc \, 
qumtodta do mb !iulb4."Qücnh! au ttoab.alha1Ju 

TÍTULO II I 
DA TRIDL'TA(ÂO f !lO Oll(AMf.:'iTO 

CAPÍTl>I.O I 
DOS I" rOSTOS 0 0 M I"'IICIP10 

Art. 63. Rc:spc1tados o~ pnncíp10~ ~s~bch.-cidos na COibUtulçlo 
FcdcnJ, sSo tributos mumctpa.is 01 tmpo)tO~. as lonas c :u 
c•>ntnbutçUt:) tlc: mclhonas, inslltufc!o~ por lei do Mumc!pio. 

Art . 6<4. Compele oo Mumcip10 Ul)htu•r unpos1os sobre 
1- propncd;ulc: predtal c h:tnton:tl urtuna: 
11 lnnstm~2o ''tnrcr·" 1\:os", J q.L:.lquer tlrulu por .ato uncn,..,J, 

de bens tnlÕvCI$. POf'" n:~lu~u ou ~ltt)"'lu fi:o.1~a. e de du~llth rell'i 
.cobn.! unc'wtt,, c\cetn n\ de ~ar.~ni•D. ~m <:orr:o c;:css4o de d•rctlus c 
su:a aquts•do,_· __ 

111 - serviço de qualquc:r natun:u nOo compreend•dos na 
compctfnt•a no bolado, dtfinido'l em l.cc Cocnplemcntar Fc:dc:r3ol 

ra r,"rafo ün!C'o, f1ertenccm tundt~ 110 Mumclp10, a purtiC'tpaç&o 
no produlo da arrtcad~~o dos tnblllns feder.us e tsudultS prevt~os 
na Con~tllutçAo c: outros recurso) adu::ton3is que lhl-s ~Jilm 
confcndos 

Art. 6S. 1\s tuc.s só podcrào ~~;cr ln!ihtuldas por lc:1 em razAa do 
txercic10 do pOdtr de polic11 ou peJa uultuçlo cfctt\."3 ou pota1ctal de 
SCr\tlÇOS rUbhcos, t'>reci(K'OS e dl\ 1\1\C'Ilo . prc,lJdôS ~O Ctmtnhu1ntc 
ou J'I(J~tn~ à diSJ')O\IÇ!rJ fld<l Mumc:ipul 

Art. 66. A contnbu1çao de melho11a podera ser cobrado aos 
propnc:tanus \Jc imO\ICt) valuntado" por ubna:. pUblic:~s muructpats, 
ltl'ldu como hm11c: hlUI tt dapcu rr~h1.Jd:.J e currw llm1Lc ind•v•du;,al o 
acr6cnT'Itl de \'Jk1r ~~~e tia obna resulto f1::1~:l nda nnóvcl bcncfic1:1do 

CAYiTl LO 11 
DOS ORÇAMF'I'TOS 

Art. 67. Ltts de in•ci.atiVa 00 POOer E,~u!t\·o estabelece, ,a.., 
I - u plano plummual. 
11 as du't:tnles On;Jmcnt.ânas. 
111 os orçamentos :&nu:tiS 
~ J• O Prt'fctiO cnvtara i Clm:Lrl, att: 3 I de agosto du prrmt1r0 

ano de: ~ua ~m~n•.::.tt~-lu. a propu,.t" du pl10n plunanual 
f 2' A lei que .nshtuír u ftl3nn ftl.~nan~l e~tabclcceri d:rcfnz.es, 

ObJctr...-os c meta.s da AdmiOJSttaçào Mumetpal dJrct:~ e 1nd1retl, 
abr-Angendo os p1ognmas de mar1utcoçilo c e,pans1o du aç~s de: 
governo, sendo que nmhum invaumento, C:UJ3 cxec:uçilo ultrJp;.JSSíll 
o exerelcio finmnceiro, poderà ser miciado sem prévta inclusAo no 
pl:ano plurianual ou sem le-i que auto nu a tnc:lusllo 

An. 68. A lct de thretnu:s on;oamaH~mu , de Cilrlu:r :mu:al, 
comprccndcti 

1- :as priondadcs c metas da Adnun•smçlo Municipal; 
ti- as onenuç\ks para cbboraçllo cb lti orçamcnlina, 
111 - os IJUSUmcntos do plano plun:anual decorrentes de 

rcavali:tçio de rcal1dade económrea c soci1l do \1untcip1o, 
IV b despo-SI\Õb )Obre a a\tctaç~u dalt:gtsla\=.iu tribulin.a. 
V - u :~.ph~çôcs dos t~gentcs financcaros de: fomento. con1 :a 

aprtscnll,~o de prioridade5, 
VI - a proJCÇIO du dcspc:silS de capt tal para o cxcrcicto 

fin2ncctro .)ubsrqUenLc:. 
VIl - os crntnos r ar:a :1 el:tboruç)n d:~ pmposa. orç :amcnuna do 

Po&!:r Lccisla11\0 par.~ tnclus~o obnga1óna no orçamcnlo 1nual do 
Mu111c-lpt0 

A ri . 69. A lc• orçatn:nt:.lna a.n1a.l comprcenJcri. 
I - o orçamtnto fiscal, fixando as despesas refctcntes aos 6rg1os c 

entidades da at.lnunrSlnJçlo dtrcla c tndtrCll, mslitutdos c nunudas 
pelo Poder Público Municipal, estrm.lndo a.s receitas do Tt1ouro 
Muntctpal: 

11 - o orçamento de mvestimcntos das empresas em que o 
Municf)lto, dtrda ou mdirctamcnte, detenha iill m:ai()l"b do opual social 
COm dnCitO I VOIO, 

111 o program:a analittc-o de obr.h, , cspcc•fte:lndu as Set.-retanas c 
os Dcpan::.mcntos 

Parignfo dnlco. A lei orçamc:nt.ina an u1l n&o conteri 
dtSpcMttivos estranhos 1 prev1sJo da rccctU c i fixaçl.o d3.5 dcspcs.u, 
nSo iC incluindu na proibiçl o a autonuçAo para a abertura de crédttos 
suplcmentArCS c o cclebrnçlo de opcraçôcs de cúdito, aindo que por 

Pãg. 46 

:mt~ipaçJo de: receita, nos tenno~ ll3 lct 
Art. 70. O f'rDJcto Uc !ct de d1rttn1cs orç.ao1CTlt.inas .scrJ 

l."nc:unmhillfn i Cinur.1 \luntctpal ate JO de abril d\: c-:ul.t ~no, p~u·n 
.1pro\ :tç~o Dté. '(\~c tunho 

Art. 71. O PfOJC'tO de ltt urpma"tanD scri acnnlj)111h3do ~t.: 
demonstrDlt\'l> d< cfe•tt.•" )tlhrt :a~ recc~tas c as despesas publrca, 
dL'COflC'l(\.:~ tJC I~C'nÇÕ(\ , QntSfliS, ICm!SSÓ\."S, SUbsi\ÍU)S e bcflcf,'Uil) liC 

n~l\lrt741 ftnancc1rt. tnbutina 11: cre..l•ll\:tJ; cnn.:c:dtdo:a. pel3 
t\dmmtstnçlo Muntctpal 

Ar t. 72. o) projetos de lcrs reiJII'w-0$ ao plano plunanu:at, Qll 
nrçammtu unuDI c aos cred tt01 Jdtell'rnats )c:f~n apreciados pela 
(OmlSdo rcnn:r'ICnle de Orçurnento e Ftnanças, i q~o~al caber;. 

I cnmuur c cmmr parecer sobre os proJetO\ c a.\ con1a\ 
apJc.entatbS anUlln-.entc pc"1 Prcfcato, 

U - crnmtNr t emiur paf«'tr Sllbrc m: p:anns ~ program:u: de 
tn,c:stancmos e cx"'..:t"t' o :~.:om..,;a~h:ammlo c: ftsca!•.:a;~L· 

orçanw.."T\:.ttt;a, stm prcJl.n1.0 da atuaclo Ja .. 1kma·'\ C\JOT1\\1\cs da 
r~mat.J, 

i 1· A~ cmcnd:~~ ~c,.,_o apres.en~das na (Oml»ão. que suh·~ r!;~., 
cmtttf11 p;ua:r-r nn !Otlll& regmlCllUII 

~ 2" As crner.dJS ao PNJctu ele les do nrç~mcntu anuJI ou illll\ 

proJeto~~~.&.: ll ml•hfiqucm ,.ommte podcn' ser aproudl.S casiJ 
I SCJam C0111J:ttlveJs co!l1 o Plano fJ1un;.null. 

11- mdKju.:m reeuf$0~ neeesdPOS,Idmtbdos us pto\cnientcs de 
.anul<~çilr de dcç'1e~a. e\clurdas J) ~uc ,,,Ldam s.nhrc 

a ) (hlta\00 plr.t po~U31 t >CUS Cl'ltaiRO~. 
h) servJÇOdc dividi 
111 - ~CJ.un n::l:lttnn3dll.S 
a) ~o:um a corrc-çlo de (11"0~ ou nm1~;~;fle4;: 
h) ttlm os d1sp<>SHI\t.b d\J lc,to IJc projeto de lc1 
~ J• Os rccurs'h ~ut em decorr~c1a d~J vctt>, emend;a uu rcJctÇio 

c!u pnlJ\:I.u de lct orçamentina 3nual. li'"-ll"ern J.Cm dclpcsa> 
corrt)ptllkkntc:~~; PQdcrGo c;cr utlhudo\ conforme o caso. n'Oit1J'!tc 
en.'c.lttos c.~rtC:tl:s ou suplementara, com prévl:t t' Qf'«llica 
:lttiOt1l.3\lO lcg~)bttva 

Arl. 7J. O Prdc!no cnvtarJ A Clnura Mumctpal, ::11~ o dta JO de 
sctcmhtu, a PHlPQ\tl Je On(Jntcnlo +1nual do Muntcíptu par.. n 
e~crclc.:to sr-gmme 

~ t• O Prdett.u pod~rJ cn\'IJr mcnsa&em i C~IT\3ra palil propor a 
m.~•fiuç~o do r'rCJC'Io de let or.,-;,n:cnur'l:t . tnqu.:t.t'lO n~ tntC:lada a 
\'Ol-'~~' dil ranr que dc'>CJ:U alterar 

} 2• Kqc~tado pc.:l:t. f'jrnara u pro;cco ck kt orp.mtnUnJ onu~l. 
pro,n.Jet·,C· .. \."trtf1V'Tf'oe O Jll(\ IStO no~ J•, Jo ~n )2 

-\.rL 74. P011õ1 fitb da clalx.HaÇld 1la p•r1pMtJ o.-.;amcnlâ111 du 
P\Nlcr 1 c:~t"õlttno, consl\i.er-'r·>c "'· pm II'C"t~!o, a t<:CCIU cnnentr 
l1qusJa r-(cU\';Ut11.1Hc n=ahtod.J nn cxerclcto <J.nlcnor ;ac• 1mn da 
C\C..:u~$u t.r!f-'nYnlán3, J10r ptrVI~:\~.> (;1ft. 12 § J~. cb le• 
CumplcmenlJt n•IOI/2U(JO) 

rarícraro ilnlro. A dot.:lçlu orÇAnl(ntana do t'odn l.cgi\IJII\'0. 
podtri ser :ahcnJa apa~ 1 cntr:..dJ em "'80r da lc1 Orç3rmnt:lna anu:al, 
até o l:rnllc p~\ls:o no inciso 1, Go an 29·.4, dJ Consutwç'o Federal, 
ill~"~ clt ftc\ttrr.,nva ou 3bcrlur1 de C1ed1k.> suplementar pelo Pmlcr 
txcx:uuvo. 

Ar1. 75. 0~ n:cursos corrcspondt'OICS is dOt3ÇÕt::s orpmentin:u, 
comprccnchdos os crCd.nos supknx:nurc~ c e!ipec13i& dc.snna(!o~ ~ 
C~rn.ara Mun1cipnl, sct-lhc·âo entrcsuc~ ~lê o d•3 10 de ~a da n'lt..'s 

Art. 76. O .\tunt.:lptu d1\ ul~3~. ale o ulumo J1a \l\t n1(~ 
sub:,e4u\.'ntc )O (a 3rTCC!ld:tç4o. o~ n~rtUtltl..~ &.lc c3d õ& um dl.)' rrrbuMs 
anec J.\J.tJos c 0\ rn:u'>Os rc.:cbtdu' lk o liU~ rnudadts pu~tca.s 

IITL LOIV 
DA OIWE\1 t.C(l~(\\1ICA 

CAPiTtLOI 
UOS 1'1111\('fi•IQS CI:RAIS DAS ATIVII>AilF.S ECONÓMK•\S 

Are. 77. Comu agente nonnall\'0 e rtgui.:I\Jor d3 GU\>tdJde 
tcunõmtea, o Mumciptn t\trtcri, n.a forma d:1 lct, as funçOC:$. tk 
riscah7a\3n, lnl'enrivo e plancjam..:nlo, scnJo ~te dek:rmma:nc pm u 
..etor publ1..:0 C indK:.ill\ I) JUf3 t\ Soe!Ot prtvaJo 

~ 1• U.1o mtcrc~~ lia lniC'IIU\1 pfl\ld3 nlu J11ldem ~t'C'JX'If se 
.l\h dl.' u1kttv1daJc: 

t 2• Os planos que c~prt,.-.Jm J poltuca de descn\Uh·smctuo 
ccnflôml~·o do Munu.:lpw trr.ld 1\ ohJC"fwn Jc pronx>ver ::1 111cl~un;.t \JJ 
qualtdJ.dc de vH!o~~ \la popu!aç4o, n gcraçja de ernpl'l:gll!t.. u 1l1:,tnbutçjo 
~"''u!Uttva d2o nquC7il produ.z1d1. a ph."\l:t"\-O(.W do meto ambtcnte. o 
u~;o da propr1tdadc fund1lna ,:cgundo sua (unçAo SOC1.1l e o 
dCSC0\0)\"HT\C'OIP MlCI:l) 11: CCOnÕm;CO 

Art. 78. N'1 orga111zaçlu \Jc ~\:1 c'''"omia, eltm d(h pnnctpl(» 
DlC'\taotos IIJ) C'ooshtuiç1\c:s Fcdc:ral c l:.srad\lJ. I. u Muntcip•o 1clari 
pdth ,c:gutnle~ 

1 pro1cç~u do meto amb1entc c ordmaçAo 1erntor1.1l, 
11 tnleguçào, no SCTltidn ck garantir d scgurJ.np, da~~; açóes do 

Munlt:lf\!11 t:Onl :li d3 UntJo c do bl.3du dcst•nadtt a 1011\l)t cfc:IIVO) O!-> 
d1rt •tos ao rrabJihu, .1 educaç3o, J culturA, Jll dcsponu. Ju 'ltcr. J. 
~~;aude,l h:abttoh,-lll c i as.st~llnct::t S<X•II, 

111 • C)timulo A rartrctpaçJo da tomunKloaclc -'tl2VC'S de SUb 
org.4n,,...açtks rcp~sent:th-.as, 

IV prc:fe.Cncta ::tos ptnjtto~ de cunho con'UniiAno no~ 
fir.Jnc~amcntos publ"os c mcrnu' o~ fiscals, 

Y - proibiç~ de mcenuvos fisea1s ou de ~u3lqucr natureza a 
at1v1dadc:$ que gtl'em problcntas :urbtcnbis comprovado' :maves de 
estudos de u~acto 3mhiental; 

VI - ..:onv1vincia harmOruca entra: a m1ciartv::t privada e a 
e~onom11 publica, cabendo .a ~~ .. a runçOo de regular a 311\'k.l .. de 
«onõnwca, 

VIl tnccnu•o ao dcscn\'oh·unento d:u m.cro-c:mpfcs:as 
Ar1. 79. O Mun•c1pto ::ttrl\ ~., de lc1, defmtra n~.>nna~ t.lt' 

utcctllJ\o::. ::1.0 tn-..esumc:nto c i fi:~.a('J.o de J.llv•da.dcs a:on(ml•Ca:to em 
seu temiOno, esttmulando as form:b :a:.snt:1õUn as c COOpcTitl\'1~ •s sm1 
como as pc:quenas mtcro-umdades econónucas c cmpn:::,n) 4uc:, c:m 
S(!uS CSlDIUlOS estlhclcçam I pir11C ip1Ç1C'I na SUl gcSllO 

Ar1. 80. O Municipto orgnn11..at6 :a.1stcm1 c: proyama de! 
prevcnçio c. socorm p:ra os usos de calamtdadc pübl tc3. ctc\'t'l'ldO 
consututr fundo e:ontibd pua alendcr u ncc~sld3des de defesa Cl'<~d 

CAPiTI.LO II 
!lA POLITICA I 'RRA'IA 

Art. 81 . A poHtica de desenvolvunento urbano, a ser pll.ncJOda e 
e'<ccu tad:l pelu Mumcip10, objet1vari ordenar o plano de 
desen\lolvuncnto d•s funç&:s SOCtat S da C1dad.: c garannr o bcm·csu r 
dt sua popul21çt o, obedecendo ao) dtspuSIIIvOs constlluc•ooats 4.: mars 
0$ )t.'!UinlCJ 

I adequad1 cf1tt1nbusçiLJ cspuc•al du atrvtdadcs e(:onónncas c 
SOCII IS c dos cqutpuncntos urbanos públrcoJ c pnvados.. 

H - .a •dcnufic.açlo c perfeua mtcgraç&o dJS irtu c &llvMiades 
urb:an:u: e nmtis do Muntcfpto; 

111 - manter o patrimõruo ambtental do Municlpia, atnvés da 
prescrva~o ecoló!;IC.J. oaisa:a ísuca c cultural; 
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rv- promover:& aç~o govemamenrnl de fonna mtcgrada; 
V • promova- a criaç!o de espaços pUblicos p:ar:. a realizaç::to 

cultural cok1iva; 
VI - promo.,'tr 1 dcmocra1izaçSo d• ocupaç~o . uso ( posse do 

~lo urbano; 
VIl - promoçr.o do direito de todos os c1dadâos à morudia, aos 

transportes coletivos. à comunicõlÇ~t), saneamento bbico, cncr&ia 
elétrica, abastecimento, 1lumtnnç:W, saúde. cducaçlo, W:cr c 
segurança 

Ar.l. 81. O Plano Dirtlor •provado pela CAmara Municipal é o 
instrumento bãsico da política de desenvolvimento c cxpans3o urbana. 

ParD~rafo úntto. Na claboraçlo do Pbno Diretor, o Município 
deveri considerv a totalidade de seu território em seus aspectos 
fisicos, econômicos c sociais, chamando a sociedade civil organi:u~da 
a panieipar em fases de eloboraçlo do documento. 

Art. 83. Para a.ueguror as funções sociats da cidade, o roder 
El..ecutívo deverá utilizar os instrumentos jurid1t:os, tributtuios. 
financeiros c de controle urbanlstico cx1s1en1e a disposiçAo do 
M~nicip10, previstos no Estatuto das C1dadc: s. 

Puigraro Unico. O Municlpio deverã buscar o epo10 c a 
assis1Cnc1a técnica do ústado para melhor produzir os resultados 
csper.sdus. 

CAPITULO 111 
DA POLITICA RUI\AL 

Art. 8-4. A :uuaçâo do Munidp10 na zona rural ter.\ como 
pnncip1os objetivos: 

I - oferecer meios para assegurar no homem condições de 
permanência no mttrior: 

11 - assegurar oo pequeno e médio produtor e ao tr.1.bulhodor n1ral 
condições de trabalho e de mercado para os produtos, a remab1hdadc 
de emprctndimtntus c: o melhoria de padrAo de vida da fami!ta rural, 

111 ~nrnntiro cseoaJ'Jll.."'l'lto da produç~o 
§ J• O Municip10, dentro dos principias de sua organização 

econ6mica, plancJari c cxecuurà polittco de incentivo à produção 
<igricola, bem como programa de abastecimento popular. 

• § 2• As atividades de fomcnlO c pcsquis.a tecnológica, no ~ 
.agrfcola. devc:rto estar volt=~dos p:tra o incentivo à agricultura 
ecol6g1ca. 

Are. 85. Todo aquele que utilizar o solo ou o subsolo somente 
poderi m.1ntcr suas auv1dildes qu:ando evitar prejuilO .. o solo agrlcola, 
sendo rcspoosabi\iudo pelos danos que resultarem da rcfcrid::a 
ativid;ade. 

Art. 86. Ser.\ criado o Conselho Munic:tpal tlc Desenvolvimento 
Rural, conshtuldo por representAntes do setor público c, 
majoriULn:amenle, por representante da socic(jadc civil organizado, 
com competCncia c acribuiçôcs definidas em lei. 

Art. 81. O Municipio poderi consortaar-sc com outras 
municipalidade~. com vistas ao descnvolvm'la1to de atividades 
econômicas de intcn.'Sse comum, bem como in tcgrar·sc em programas 
de desenvolvimento regional c cargo de outras esferas de governo c 
outras fontes <te recursos. 

CAPiTULO IV 
DOS TRANSPORTES 

Art. 88. O lrunspone coletiVO ~ serviÇO pUblico de: canitcr 
essencial e dcver6 ser estsuturado de acordo com os seguintes 
princlptos: 

I -· utcndimcnto a toda populaçao; 
li - qualidade do serviço prestado 3 população segundo crilb'ios 

cst.abclccidos pelo Poder PUblico; 
111 - segurança e conforto dos pa.s~gc:iros. g:.mmtmdo, em 

especial. acesso de pcssou porudor.ls de delicitncb fisiea; 
IV - proteçho nmbierual contra poluiçJo :umosfC:nca r: sonora, 

V - panicipaçAo de entidades n:prcsenUitivas da comunidade c 
dos usu~rios no planejamento c na fiscnlil3çao dos serviços~ 

VI- tanf.:t. soei:! I. assegurada • gro.tuidade: 
a) aos mllion:s de sessenta e cinco anos; 
b) aos menores de sete anns; 
c) aos dcficu:ntes com reconhecida d1ficuldadc de locomoçlo; 
d) aos vigibntes unifonni~os; 
e) aos policiaiS c carteiros quando em pleno exc:rclcio tlc suas 

athidadcs; 
O aos cstudmntes \Jnifom1izados; 
&) aos doadores de sangue crc:Ucnci:1dos. 

CAPITULO V 
DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, ll'iDUSTRIAL, 

COMERCIAL E DE SERVIÇOS 

SEÇÁOI 
OA POLITICA INDUSTRIAL 

Art. 89. A polltic.a mdustria1, tendo em conta o potcnc1al 
econômico, scri \'olbda pa~ a agroindW!ria, a pc:.scu induslnill, a 
indUstria florest21, a ccrlmica c outras que venham o otender ao 
proc.cs..w de destO\'Otvimemo do Municfpio. 

Puigrafo único. Em eonsonl.nc1a com a poli11Ca de 
descnvolvimenltl posll em oçao pelo Eslldo e pcl• Uni5o, a polltica 
industrial do Municfpio soi csubclectda obedecendo os segumtes 
pnncfp1os: 

1- libcn:ladc de iniciaflv3 privada; 
11 - :t>50 indulon> do Estado; 
111 - c.ompclitividóldc cconõmic• c. da produçlo: 
IV - oporlumdadc igu31 para IOdos; 
V- respeito p~r3 com a eeologia c o meio 3mbtentc. 
Art. 90. A política indusLnal mumctpat. vtsa, dentre outros. 

promover o descnvolvimcnto c diVcrsificaç::lio das atividades 
industriais. pela aplic.açlo de mccamsmos Cientificas c tecnológicos 
que !"lr:mtam o incremento da produç.lo c d3 produttvldade de acordo 
com a reduçào dos impac1os :ambientais, além da promoçao de 
desenvolvmxntn dos mercados, garantim.!o oportunidades iguais e 
amplas c1e ~nicipa.ç.Ao e compctítivid:uk. 

SEÇÃO li 
DA POLiTICA PESQUEIRA 

A[1. 91. O Município elaborar~. supletivamente, a polilica 
c.spcclliea para o .setor flCSquciro, cnfatiundo sua (unçJo de 
abastecimento alimentar, promovendo o seu descn\lolvimento 
ordenado, incentivando a pesc.a artc53n3l c v.qU1cultura atravês de 
programas espcciflcos de ertdilo, rede pública de cntrcposlo. 
pcsquiA., bsislí!ncia técnica c cxtcndl) pesqUei~. e estimulando a 
eome:rclolizaçilo d•rcta aos consumidores. 

} I' Na elaboração da poHtic:~ pesqueira, o Município garo.ntir.i a 
efc:tiva pa.nicipaçDo dos pequenos ptscícullores e pescadores 
Qrtcsunais e, profi.s.s•onais. :através tias suns rcprtsentaÇOCi sindu:;ais, 
cooperat1va.s e organuaçõcs similares. 
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§ 2° Incumbe ao Município, com seus próprios meios alravés da 
coopcr:~ção tom o Esttllo e o UniOO, possibilitar il criaçlo de 
mcc3nismos de prottç~o e prtmvação d•s dreas ocupad•< pelas 
comumdodes de pescadores. 

§ 3• E vedada, t scrâ rtpnrnuJa na fomlõl da lc1 pc:los órg3os 
pUblicas, com atnbuiçõcs p:na fiSCJ.Ii~r c conrrolar as ahvtd:Jdes 

· pesqueirn. a ~ca predatóna sob qualquer das suas fofl'ltas. 
§ 4• ReverterAo ao setor de pesqu1sa c cxlr:ndo pesquc~ra c ao 

secar educacional, os recursos captados d:l fisc:tli:tat;âu e controle 
sobrt atividades que componem nscos pun as ~cies aqu!ticas, 
baci11 hitlrogrMica c zonas ribeirinhas. 

Ar1. 91 . A assistência técnica c t)(t.cn.sílo pesquei~ lerâ por 
objelivo: 

I - difudo de tecnologia adequada A conscrvaçlo d.: recursos 
naturais e i ~n:lhoria das condiçôc:s Llt vida do pequeno produtor c do 
)'1dcador artesnnal: 

11- estimulo a oSSOCJaçlio c org1111iução dos pequenos produtores 
pe.o;;queims c dos produtores artts:mais ou profiss1ona1s.; 

111- inlegraçao da pcsqu1sa pesqueira com as reaiS necessidades 
do setor produtivo. 

Art. 93. É lcrrninanlemcnle pro1b1da a exportaç!o de pucado 
antes do supnfll(nto da de~nanda mtcma. 

An. 94. O ~unlclpio, p:.r:1 facilitnr a implantaçao de sua polhica 
pcsqucir.a, poderá criar um departamento dt: pt.sca. 

Slo:ÇÁO III 
DO TURISMO 

An. 95. O Municlp1o inst11u1râ po1itica de turismo, tlclin,nLlo u 
diretrizes a observar nas ações pUblicas e prio.'ndils que Ytu:m 
prnmov~·lo c 10centivn-los como fonna de dcstnvohm'ICnto 

ParAgrafo ónlto. O Município, juntamcnlC com os scgutmentos 
envolvidos no sc10r. delinirD :1. poiiUcil municipal do runsmo, 
obscrv:.das os segumtcs d1rctnzes e ações: 

I - 1dcnuficaçAo dos pontos turisticos, objeuvando a implantação 
da infra-estrutura de nxeptivicbdc 110 nuxo turlsaico do Município, 
como t<Jndições de dcsenvolvimr:nto c:conOmico e social; 

11 - regulnmencaç~o do u,o, ocupação e fruição dos bens naturais 
c culturais de nucresse turistieo. 

IJJ - preservação, rcslllur-aç3o c ffiBnutenç~o do patrimOmo 
htstórico. das l'tUtlife:st.açôes culturais, das belezas naturais, da flora, 
dJ fauna e dos demais recursos rcnovâ.,..cis. através do binômio I ater c 
capital, 

IV - implanu.çio c.Je 3ÇÕCS para n pcnnanentc controJc de 
qualidade dos bens e ser.••ços rurfsticos; 

V- crioçGo de um centro de anc:sanato. com ofidnu e sai.1S para 
curso e corneret3.ltzaç~o. como riltor de desenvolvimento social c 
econômiCO, constiruindo grupos de trabalho para estudar formas de 
:1poto e desenvolvimento desse setor. 

/CAPITULO VI 
DOS RECURSOS HIPRICOS E MINERAIS 

Art. 96. O Municlpio no uso de su:1 compe.U!ncia, medi3ntc leis, 
cnarà um óriAo com a finalidac.!c t)(dusi\·a de regi.nmr, acompa11har e 
fiscali~r as conccssOO de recursos hidncos e minera1s no Ambito de • 
seu território 

TITULO V 
OA ORDEM SOCIAl, E CIDAOANIA 

CAVITULO I 
DOS DIRE ITOS E GA!\ANTIAS DOS MUN!CIPtS 

E DO EXERCÍCIO DA ODADANIA 

Arr. 97. O Municlp•o deve promover, nos termos das 
C'onsUtu1çOC.s Federal c Estadu:al c desta Lei Orgàmc:a, o direito i 
cidadania, :li educaçlo, à nüd~:, ao lr.lb:~lho, ao Juer, ao usufruto dos 
bens culturais. 6 segurança. l previdência soc1al, à protcÇ!o da 
matcmid.1de c da infãncia, à ass1SI.éllCtil dos des:unparados, ::10 

lr.U\spone. à habttuçao e ::.o meio ambicnlc: equilibrado. 
Art. 98. Os munlctpts tem d•re110 dt apresentar, na fom1a dJ h:i, 

sugestões, reclamações, denUncias ou outros UJX'IS de manifestaçllo 
rcferenlc :1. quillqucr órgao da administração dirt-ta t mdirc:ta do 
Muntclpto, ObJC:Hvando·lhcs o nv:lhor runc•onamcnto. 

Art. 99. O Municipio. JUilt:lnn:nte com órg1os e in.o;utu•çi\es 
e~taduais c fedcr-~is, cri3r.i mtc:.nismos par:~ coibir a vioJ!nc1a 
llomêslico, instituindo serviços de apo10 mtcgral às mulheres e 
crianças vitimas dessa vio"MCID.. 

Art. 100. S~o d1reiloS constitutivos d:a c::•dadani;a: 
I -livre organiZ3çao politica parti o exerclc1o da sobcronia; 
11- tibc:rdode de expressar e defender, individual e coletivamente, 

OPIOIOCS e interesses. 

SEÇÃO 111 
DA SAÚDE 

Arl. 101. A $alidc é dirc:i1o de todos dever do Poder PUblico, 
cabc:ndo ao Mun•cip1o,com il coopc:r.aç!lo da UniOo c do Esudo prover 
as coodiçOO indispensáveis a suo. promoçOO e protoçâo c recupetaç)o. 

9 t• O dever no Muntcipto de g::tnnhr il saüdc consiste na 
(Onnulaçlo lo! uecuç;)o de politiCôiS econômicas t: SOCI:tis que visem Õ 

climinaçlo dos nsco~ de doenças e outros ilgravos. e no 
estabelecimento de condições especlliciS que assegurem ~~:cesso 

universal é.s oçOes e serv1ços de saUdc. 
§ 2· O de\'tr do Municlp10 n~o exclui o 10crcntc a cada pessoa, i 

famihJ, à SOCieôJdc, bc:m cumo às mstiluiç(lc:s c empresas, 
eSpecialmente as que possam cn;,r n.scos c danos ;\ .saüde do md1viduo 
e da coletiVIdade. 

Are. I 02. As ações e scrvtços: da núde pública slo de: relcv:lncia 
públk .a, prestados por meio do SistcrT\3 Ún1co de S:al•dc, nos cennos 
d3 lei. que di<port sobre: 

1-sua regulamcntaç~o. fiscaliz;u;lo e controk:; 
11 - prtfcrêncnl de exec-uç~o ~través dos serviços púbhcos 

oficiais; ~ 
111- universahZAç~o dl$ serviços; 
IV - hn:nnqUIZD.Çào do f1st.ema ; 
V - in1cgraç:Ao dos sey.rlços que desenvolvam ações prevcnlivas c 

curJIÍ"~•3S. adequadas ~s rca,idudcs epidemiológicas; 
VI- partieipaçilo da comunidade. 

Ar I. I DJ. O Mumcfpio criari c: manleri o Fundo Munictpal de 
Saúde, rc:gulamen1ado na forma da lc:1, financiat.lo com n:cursos 
orçamenlânos da 5.cguridade s.oc•al da Unillo. do Estado e do 
Municfpio, ;,)ém de outr:as fontes. 

§ J• O volume de recursos desrinados ao F\lndo de So.Udc slo 
aqueles definidos em Lei Compltmtntar fedfral e integr.nio a lei 
orçamenlâria anual. 

§ 2• E vcd::~d a. 3 desünaç~o d~ recursos paru auxilio ou .subvençAo 
3 insi.Jluiçõcs priv~a.s com fins lucrativos. 
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~ J" As in<liiUIÇÕ<5 privodas de saude podem participar de forma 
complc:-mentar ao sistema, segundo as diretrizes deste, medeantc 
contrato dt derclto publlcu ou convemo. lc:ndo prdcrb1c1a as ernidadt:.s 
filanlTOp•clb c as sem fins lucnnvos 

Ar1. t04. O Mun1cipio vaiOnl')rá os profis.s1onats do su1cma 
munic•pal de saUde, garanundo· lhes, n3 forma da lct, planos de 
carre•ra envolvr:ndo ~muneraç~o, treinamento c dcsenvol\•lrhcniO 
par.& lodos os cargos, com p1so de vcnc1mr:nto proríss1onal c mgresso 
por concurso púbhco. 

CAriTULO 11 
DA EDUCAÇÃO, O,\ <:ULTURA. DO DESPORTO E DO 

LA7.ER 

SEÇÃO I 
DA EDU<:AÇÃO 

Art. 105. A educaç~o. d~rcHo de lodos e th:ver do Es1:1do, do 
Mun1cípio, da famlha c da SOCicd;,dc, teri por base os prmcipios da 
dcmocr.~C:l3 c da jusuça soctal, da h~rdndc de cxpre:;!Ao. do. 
snhd;mcd:~dt ~ do respeito aos dlfC:etos hu\Nnos c ao meio amb1ente. 
poutar-sc·á no rnbalho como fundamento da cxlstetlcia SOCIII, 

d•gntd~dc c bem-estar univcrsnl, c visará aos scguinlta rms: 
I - o c:xt:reiCJo de unu cidadania comprometido com a 

trnnsformoç~o social ltvre de: qualquer preconceito e dbcriminoç1o, 
conu:ina a todas as fomm de exploraçAo, opres.do c: desrespeito aos 
outros homens, à natu~ c :.o patnrritn•o cultural da humamdade: 

11 - o prep01ro do c &dad~o para a reflcxlo, a compreen~o e o 
crittca da realidade social, tc:ndu o trabalho eomo pnncipio educ:auvo, 
mediante o acesso â cullur.s e t~tCI~~o crmh«mlt:ntos tocnolOg•c!Js e 
u.nisucos hlsloncamcntc acumulados 

Art. 106. O cnsmo pUblico mumc1pal !õCr:i mm1stn1do com base 
nos segumtes pnnciptos 

I - Igualdade de condiçc\cs para o acesso tt escola t a pcrm.:m!ncio 
nela: 

tJ - liberdade de aprender , cnsmar, pesqu1sar, t dtvulgat o 
pcn5.ln"cnto. a arte c: o saber humano, sem qualquer disc:.riminaç.lo 1 
~soa; 

111- pluralismo de tdéias c concepçao pedagógica: 
JV- gratuilf;jdc nos cslabelectmentos oficiais; 
V- vulori1.açAo dos profis&1ona1s de c:nsmo: 
VI- gestão dcmocrittca. 
VIl- ga.rar111a de: pad~o de qualidode: 
VIII res~1to llO conhct:nlll.., .. lto ~: 3 c~pc:ni:nc•a cxtr.l-cscolar do 

aluno. 
Art. 107. O sislcma muniCipal de cosmo compreende as 

mstllutções de oducaç:lo infantil e as dt: ensmo fundomtnUII manttdas 
t admmistrndas pelo Mun•clpio e pelos órgàos c se rviços municipaiS 
de c:uâtcr normauvo e de npato 1éc:nico. 

Parágrafo únlco. O Mun1clpio partic1p:ui. tm conjunto com o 
Estildo e a Uni~o. de programas de alfabc:hzaç~o t: universaltzaçlo do 
ensino rundamcntal. t: no atc:ndtrnen to aos ponodores de deficitncia 
Os1ca, sensorial c ment.ill c aos supcrdotados. 

Art. I 08. Ê assegurada aos pais. professores, alunos c 
fundonãrios organizarcm·sc em todos os estabelecimentos de ensi 10 
municipal, alravés de: associa.çOes, grêmtos e outras formas. 

Parágrafo único. scn responsabilizada a 3UtOrid3dc cdu(OCional 
que c:mbar:lçar ou unp~:d1r a orgamz.aç) o ou o func1onamc:n1o das 
.. ,Hnl:ult:s refendas neste 0r11go 

Arl. 109. O Mumciptu n unca aplicará menos de vime c cinco por 
cento da receltõl resultante de impostos, nela comprumhda a 
pro\'cmcnce de transfcrtnc1a.s da Umllo c: do Enadu. na m:1nu1enç~o c 
desenvolvtmcnto do cns1no. 

Ar l. 110. 0 Municlp10 complementar~ O ensino (untlamc:ntal 
mini:-lr~o nas escolas munic1pais com prograrT13S permanentes c 
gtatunos de elimcntaçAo, :sssisténcia á s:1úde. atividades cuhurnis e 
csportl'lo'l.'i, rrolt.'fiats d1d:i1icos c, denD"e outros, fardamento escol3r aos 
alunos n:conhccidamenh: carentes. 

Pari grafo único. O Municipio promover.1, em coopcTUçào coma 
UniOo, o E~t:1Lin e entidades sociais o atendimento. em creches e pré· 
cscol~r. às críanças de zero a SCI$ anos, portadurts, ou ntlo. t.le 
ddic•ênc•a 

ArL t 11. O Munidpm promovrn a vatonz.açlo dos 
profissionais da educação, atrovés de p13no de cancira que asscgun:. 

I - mgresso cxclustvamcn1c pOr concurso pübhco de provas. ou 
ale provas c tilulos, 

11 - ptso salarial prof•ssion::~.l: 
111- progressAo funcional c: sa larial; 
IV - polltica de mcenllvos e remuneraçlo ndiC'lonol de eté 

cmqüc:nla por ..:ento p:tra os prorcssorcs que trabalhem cl'n ârea de 
dificil acesso~ 

V - aperfeiço:J.mento profiss ional continuado. 
Art. 112. O cargo de Di retor de estabelecimento educacional d::~ 

rtde pübhca de ensmo do Mun•cip10 I! privauvo de proflsstonal da 
:i.rn de el!ucnç~o. Com cxpcnênct:l de: no mmtnlO dois ano.s de 
magtsténo 

Art. 113. O n~o o(crecunen1o do ensino fundamental obrig111ótin, 
rcgu1ar, tmpUr\3 em responsablltdadcs da autondadc con..,c:tente. 

SEÇÁO 11 
DA CULTURA 

Art. t 14. O Muntcíplo estimular! a cultura em suas múltiplas 
m<lntfc:staçõcs, garantindo o pleno e e(ettvo excrcic10 dos respectivos 
d1rc:itos, hem como o 3Ce5SO a suas fontes. apoi::~.ndo e inccnllvando ::. 
produçlo. a "'Bklnzação e a d•fus!o das m:~nifes1açOes culturots, 
eo:opccialmentt: as d!.! orig("JTl loc31 c as rc:lactonadas aos segmentos 
r'nrutares. 

Puigra(o üniC'o. Todo t1d2d~o é um ngcntc cultur31 e o Podct 
YUbllco mccnuvarà de fomll democrit1ca os d1ferc:ntes c;pos de 
mani(cs13ç1o cuhural. 

Art. 115. O Mumcip10, com a eolabon>ylo da con>Jnidade, · 
protegerá o patrimõmo cu1tur.~l e hlStórico por meio de invc:n~rios, 
registros, vígilància, tombamentos, desapropriaçOes e ouns formas de 
acautelamento e pre.st:l'vação 

§ 1• Os danos c ameaças ao parrimOnio cuhu101l serão punidos na 
formada lei: 

§ 2° As inici:atÍY3S (Htr:. a pmteç~o do patnmOnio histónc:o
cultural.serto estabelecidos em lei . 

Art. 116. O Municip10 criad c manterá arqu1vo plibhco próprio, 
b•bho1c:c:~~ pübhca..s e museu, em nümd"O cotll'p2dvel com a dens1dadc 
populacional, descin.ando·lhcs verbas p:tr.a a "'tuis•çl.o e rcposiç!lo de 
acervos e manutenç~o de recursos humanos espc:cializ.a.dos. 

Parigrdo único. O Municipio tnstituir4 c montcrá programos de 
mcentJvO à lettura. a P'!Squisa c tentifíea, As manafestaçOt:i culturais c 
ortiscicas, de promoç)o de eventos: culturais. fc1ras tienlilicas c de 
divulgação da cultura local. dos scu5 v&rios grupos ~micos. lodos 
"'Oitados ao mcremento da culrura popular. 
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SEÇÃO 111 
DO OESPORTO E: LAZER 

Art. 117. É dever do MunicípiO fonltntar c amp:trar o do.porto, o 
lazer e 1 recrcaçlo, como direito de todos. mcd1anlc: 

I - cnJçlo, ampliaçAo, rranutenç!o e consmraçlo das iras 
tsp<tr11YIS, rtcreatJVJs c Llc lucr, e dos espaç-os de m.nircstaçOa 
culruratt cokuva.s, com orienlaç!o técnk;a com:petenle para o 
ddcn.,olYamenlo dessas auvsdades c tendo como pnncfp1os bis1cOs :a 
prcscn-açio das ircu ..-m:lcs; 

ll - pnnllr o acesso da com.tn1dadc u m.antftStaçõc::s de esporte 
c lvtr d2J escolas pUblicas rrun1cipa1s sob oncntaç.lo de proflsstCNaiS 
hab1htados, tm hori.nos e dsu em que nlo se Jlrcjudaqut a priuc.a 
ped>gógl<> formal. 

111 - instabç~ de equ•pamcntos adequ3do~ t pr4uca de 
excrcic•os lis1cos pelos ponadorcs de dciicténcia flsica ou mcnlal, em 
c:c:ntros de cnahvidadc ou em cscolu espccu••s. púb•cu ou 
COOVt11i!ld:lS. 

.rarigrdo UniC'O. As 6rw dc lucr do Mumcip1o slo mtocheu-. 
nlo podendo ser cedidu, \ICT1d1dn, empresu&da:l uu alug:adaç sob 
qualquc:r prctc~to, ficando pro1b1da su~ utihuç~o p:1ra outro Cim, 
s~IY('I com autonzaçlo k:gisl::at•~~"a 

CAPITULOIIJ 
DA POLITIC'A DO \fT.IO A:\1BlESTE 

Art. 118. O mtiO omb1ente tcolog•comcntc cqu1hh111do t btm de 
uso comum do povo e esscnci:ll a SAdia quahd:'ldt de \ 1d3, dt\·c-ndo o 
Municlpio e a colctl\'ldadc: defende-lo e prcserv!·lo pôll'3 :JS geraçhc:s 
~TC$cnt~ e fururus 

Ar!. 119. O Munldplo, no sua funç!o reguladora. cnar4 
knw~c,es c irnpori exig~ncíu que v1scm 6 prol~ lo c •ccupcruçlo do 
meio ambiente, especialmente por meao de nomus de 7.0ncamento, de 
uso do solo e de cdlfiCI(Ocs. 

ParAgraro ünJc.o. O dever do Mumc.lp10 com o meto amb1entc 
scri efetivado medi1nte a gannua de. 

I - e$.tabelcccr unu polibca JTlJmcapal do meu.) amb1cnte, 
objetivando a PfC.S.UV3ÇSo e o maneJO dos •«ursos muurais, 

11 - promover a cducaçlo ambtenlal, vtsando a comc•~tiz;açAo 
pUhhca para a prcservaç.5o do mc:•o ambtcntc, 

m - cxtg1r a reoahl.lçOo de estuda prhio de unpacto ambtetllal 
pan construçAn, lnsta1aç4o. n:fomu, recupcraç!o, amphaç:~o ~ 
oprroç.1'o dt auvKiadcs ou obrus potenttalmcnte caus:Wor:n de 
degradaç!lo do me10 <lmbfente, do qual se d:ui publicidade, 

IV - pro1cger o patrunluuo culturol, anlsuco, estC11cO, 
P~IS.lgl\hCo, faunlshco, turisuco. cco16g1co c: C:ltnllli&:o. pt\)'\-cndo 11 

su:t uciliuçto em comhções que assegurem a sua con.~rvaç4o, 
V- anccnllvar u auvtdldes de eonservaç:l.u arOOicntal, 
VI - c.sttbtlccer a obngalonc::d~dc: de rcpos içJ:o cb 1\.lfot nallu, 

qt1.2ndo neccss~::a' ~)C:r'\'l('lo ccológ1ca. 
V li - riscahw e cadastrar c nuntcr as n•tas n:nuncsccntcs e 

(omtfltar O floresll.mtntO ecológiCO 
Ar1. 120. Quolqucr Cldodlo pod<r>, c o servidor p~bhco devc:ri.. 

provõC:u 1 miCJAIIVI do Munic:ip1o ou do Minisréno PtJblu:o, pana fins 
de proposnura de: aç3o cavil púbhca de rcsponu.b11id:~de po1' danos 
ceusados ao meio tmb1tntc ou a bens de 1.hrcnos de valor anlsllco. 
h1stónco c pa1saglsuco 

Art. 121. A 1mpluntaçlo de d astntos ou pólos indUJirill$ c 
cmpret:n<hmcntos de alto pOIL"ntliil poluente, bem como de qu:m.quer 
obns de gnndc ponc que poss.~m cauur d&no i .,,da ou aherar 
stpnftcaUV.l ou hTevmavclmente o anlblCnte, depcnckri de 
au!Oril>Çlo de órglo omb1c:nbl, d> aprovoçlo do Clm:l,. Mun1c1p>l c 
da concocd!ncl:ll da popu!:~ç-lo nwufcsb.da por plebiscito convocado 
na (Of'nuda k1 

An. 122. O Mumcípto descn\-'ohcri proyanw de nunutençlo c 
CJ:panslo dt arbonzaç1o, COM IJ SC&umlC$ mcw: 

I - tmpf:antor c manter hor1os 1\ores:t:.is desrinados 1 rcc:Ofl1)0siç-lo 
1.Ji.e Oora nltiVl C i prodUÇ10 de CSpéclts diva-s.u, destinadas i 
arbonzaç-So de 1ngndouros pUbhcos; 

11 - promover ampla arbon1.wç1a .dO$ logradouros pUblicos da 
úrea urbana 

Art. 1lJ. Aquele que c~plor.u recursos n31ura1s fica obrigado a 
recuperar o mc1o ambiente, s.c dcgndar, de acordo com a soluçAo 
~~"'"" cstlbtlc<ld> pelo ór&Ao compclcntc no forma da lc1 

t 1• As eondulu c atividades ksavas ao rT~CAO amtncntc SUJeita rio 
os infratOI"e$ as s.:mçOcs adm~nístratl"ras, cstahctecidas em lei, c com 
multas ddnas e ptO&ftSSI\II.S no caso de conhnuaçlo tb inr111çAo ou 
reincid~nc11, inclu1du a redUÇiO no nlvcl de allvu.lades c a mtcrd•çlo. 
mdqK:ndC'T1tc da obnpçJo de os tnft~torcs ft$llurarcm os danos 
aulldos, c seut preJuÍI.Of da sançlo penal cabível 

t 2• Os recursos oriundot de mulw admintstraiiVIJ c 
conth.-n:.çôcs Judiciais por aios ksivot ao nlCIO amb1en1e, scrAo 
dcsunados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal do Me1o 
Ambiente, que estllbclec:cri cntérios de aplicaç!lo na r erma da lc:l. 

CAPITuLO IV 
DA FAMILIA, DA MULHER, DA ('R lASCA, DO 

ADOLESCE,..IE, 
DO IDOSO E 00 DEFICIF:'ITE 

SEÇÃO I 
DA FAMILIA 

Âr1. 124. A ramflil, bi5C da SOCtedatlc, 1cm especial protcçlo do 
MunH:lpio, no forma du ConsutuiçOcs Federal c Esladual. 

§ t• Para a cxecuçAo do prcv1s1o neste 11rt1go, se~o adotadas. 
entre outr:~s, as ~guintes medidas: 

I assistência ls (amâli:&s numeroSAs c sem rccurslls, cnnformc 1 
lei; 

11 .aç~o contra os m:alcs que do tnstrumentos da dtssuluçlo da 
fomllio; 

111 estímulos aos pa11 c is nrt~oniDÇO<s ""''"'' paro J'onnaçlo 
mort1, clvka. fisa c lnlclec:tual dajU\"Cf''tude, 

t r É vedado 10 Mu1UCip10, ·~&\&da. órzJos que conlpOcm SUl 
adrNnistDçio. a priuu de atos com:ch•os que imba a dec:1slo du c.ual 
quaniO 10 p1a.nejammto rarmli:at, Cornpetmdo ao Muntcipto propiciar 
recun;os tducatii.M\óliS cicntificos para o nc•c ic'o desse- d1reito 

SEÇÃO 11 
DAMIILIIF.R 

An. 12!. o Munk:fpiocnar' o Conselho Mumcip:ll de Prolcç~o 
da Mulhu, com o obJCltvo lk 

I - co1b1r ::a VIOlência domtShca; 
11 • guantu. perante a soc:tcdadc, a ima&an soc~:a l di1 roolhcr, 
Jll-lrltlr de USUnlOJ C>ptCifiC2Irelllt d> mulher; 
IV - propor estudos, projetos, proaran.s c 1nici1lhvu que "<~IStm 

d1mtní1.r a d•scnm1n:II('~O contTa 1 mulher em todos os asocctos~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

V - &aranbr o apoin e o"'icnt.açtlo juridtca • mulhc:r na defesa de 
seus direitos. 

SF:ÇÀOIII 
DA CRIANÇA E 1)0 ADOLESCENTE 

Art. 126. É dever d~ fomlh:a, da soc1edade, do Estado t do 
Mumcíp1o llSStgurar 4 cn1nça c ao adolescente, com <tbtotuu 
pnondadc •• cfcuvaçlo dos ducuos rerm:ntcs. 1 vida, ! $tÚde, l 
ahmcnLaç~. ~ cdueaçlo, 10 lu.cr, A profissionahz.açlo, j cuhura, i 
d1gnKiadc, •o respctto, ' ·1betdadc c i coov•vlncia famthar c 
romunitinl, altm de colodt·los ~~h o ..te tod~ rorma de ncg1ig!nc11, 
diSC:rtmma.çio, uplonçJo. v1oltncia, crueldade c oprcsslo 

Pari&raro ónlto. O Mumelp10 pron10vc:d convbno tom t 

Unalo, o Estado c com ou..-os Mumcip1os pirl t assist~CII dos 
menores desamparados ou dc)IJUStados, atravb de processo ad(Xluado 
de pmn;~ncnte recupcraç3o 

Art . 117. Á c:nan('a cu a•lnk,ccnte 'lll ac;scgurados os scgumtcs 
dJr<:ttos: 

I p:uu tudo deve ser levado em conta sua cond1çâu pccuhar de 
pessoa em descn\'OI\'In~tu, 

11 - seus d1renos de,erlo ser tnlidos sempre co1n absolut. 
pnond>dc 

Art. 118. As açOá 00 Mun1clp1o. de proteçlo ' inBnc1a c 
adolncmcia, serlo OrJ&nilld&s na forma d.1 la, com base nos 
seautnlcs termos· 

I - dcsc.enlr.lhzaç~o do aw:ndimento; 
11 - prioriz:açlo dos \'l"culos ramdiares c cumumLir~os como 

mc:dtda prcfc:rt'Tlcial para 1 mtc:gr:açan soci:~;l da. crionço t do 
adoksccntc; 

111 - atenduncnto p11ontinu ls cnanças r :nlolesc~mes em 
sltuaçlo de nsco, défintdo em lt:i e obscrv:r.d3S u C:lf11,Cteristicas 
cullur:atS c SÕCIO·ec:onOmlc.as loca1s. 

IV - partictpiÇâO da SOCied3dC CIVIl, ltravk de SU35 enUd:ides 
rcpn:sentat1vas, na formul~ç!lo de poliuc:a c program.1s, ass1m como a 
IITIJ113nuçOo. teo~:2nhame:1to, contsole c ruclhzaçlo de sua 
cxccuçlo 

SEÇÃO IV 
DO IDOSO 

An. 129. O Mun1t'fp1Ct c a Sociedade (m gt.'f:ll tem o deHT de 
an~rar :l! pt:ss.oas uJow, a~~oscgurando sua plt11CIP-3Ç!lo na 
comunid.WC, V!Oblhundo Vl\·ft com d1gnidadc c: bcnl-cSllr 

P:uign~fo un1co. Os prugro.mas de amparo ao 1dnsa sc:rto 
uctut;~dus prdcrenc•aln~ntt tnl seus lares 

Arr. 130. O Mun1clp10 1nst~urari c di\Ulg:~râ progr3m:u de 
cunsll1JI;3u ou mclhorin de mnrtdsas para 1doso.s. compcovadammte 
carentes, que: VIVem 'llozmht),, dr mnli~ 3 :su1ncnur o çcu C:C\n(onu c 
SC&Ur:lRÇ3.. 

Art. IJI. O Mun1~iodcscnvoheri prDgr.\m:ts parJ o idoso, de 
oportuntdades p:ara rcmgn:s~r no mercado form~~l de trt~lho 

Art. 132. O Muni<ipio :n•~ o Conselho Municipal de Prole\'IO 
c Dcreu do Idoso, com a linahdadc de daboc-ar e supcrv1S10IUr 3 
polluca especifica rara esse: segmento, sendo corq>Osto em sua 
ma1oria por membros d.1 sociedade civil 

ParAgrdo dol('o. Ouvido o Conselho de PToleçlo e Oc(('U do 
DuetiD do ldo:so, o MutHcipto, com :roio dos orgamsmos 
go .. em:unenl:lls e pnvados. gonantirá verba ao órglo pUbheo 
mumc1pal c •o Crn1rn C"nn'Un1drln que tnh:.the rlm•l3mt:n1(" cnm 1t 

popubç~o tt.losa.. r;ar-.a que SCJ3m vtablhudos atendimentos n1i1tS 
SISicmlucos no que se refere 4s attv!dadcs de saüde. SOCI31, cullur:al, 
de bzcr c de cduc:aç4o. 

TfTULOVI 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TIIANSITÓRIAS 

Art. r•. o Prcrcno, o f'fcstdentc da Clmar1 e os Vcrndorcs. na 
data da pt011"11JI&aç1o desta lc1 Orxinica, pn:.stsuin o compmm1sso de 
manl(..la, defend!-la c c.umpn-la 

Art. 2•. É vedado. 
I :~ oltcraçilct de nnmcs própritls mumcípats que contcr1ham 

nome de pessoa, ratos h1st6ncos ou r,cogrificO$, ulvo para correç1o 
ou :1dc:qu:~~ção aos termos d3 lei, 

1J a ;tnbuiçlo de nome de pcstoa vt~a ~ bem púbhc:o de 
qualquct n3lUrta, pcn(nccnte AO Mun1c:1pto; 

111 - :t tnSCfl~ de simbolos ou nomes dt: autondatlcs ou 
admmisuador em placas 1ndtcadoras de obra.s ou em \Ciculos dt 
propncdadc ou SCf\'tÇo da :adm.nts~o dtreta c ll'ldJreta 

Are. J•. O Mumc:lpto de,·c (azcr u lcvanl:llmcnlO gcnl de 
p:atrim&uo, mechanle 10\CntJno :tnahttCO n:a sede: de cada f'fl)Jn1çlo 
OU SCfVIÇ01 ( rC&tStrO Stnli:ltCO de: COfiUhlh<bde rtSpcCUVII 

Parácrafo único. Os be1s patnmon~1s do Municip10 devem ser 
cll5Slficodos· 

1- pela naturcu, 
11- em n:laçlo a cada servtço 
Art. 4•, O Mun1clpto e.s~in1ularll c apoi11i o descnvulvttr)C'ntn d~ 

pro,ramas 'ollado; p:ara o cscl:ar«:amento. prevençlo e tratamento dos 
lll:llldic1us pro\ioc2tku pnr substânctas c:ap:azes de gerar depend~UtiU 
nn orgamsmo hur1'W\O 

Art. s•. Conunulm em "1101 ~ normas d~ legas1Açlo Ordln,t'll. 
con..,arive,s com o tu to dcsul..a Org,An1ca 

Art. 6•. O Municip o t obn&ado a ebbon~r c rnccnv 
kvantarntnto de todas as in::as \ erdet nanvas de seu cemtóno, 
d1scnrn1nando sua lota11t.aç-lo e g,manho aproximado. 

Ar1. r. o Mumclp!O, COnl apoiO do Esbdo e da Unilo criad 
uma Escob Agricola, que r1.1ncionari em locat a ser defin1do em Je1 
eSJ>CCifiU 

Arl. s·. O Muntclp1o cum apoto do F.stado, constn.mA um 
Rhalcdoum rn.mic1pal 

Art.,., O Murucip1o promovmi cd1çlo popular do tu to da l..ci 
OI')Anica. com d1S.tnbuiçlo grarunA i.s ucotas municip11S, b&bliotccas, 
un1venidades, dcma1s órgJos c en11d:1des pUbhc.as, S1nd1ti1\0S, 
ISSOCIIÇOcs c ouau instuu.ç6ct 

Art. 18. O totuiiJ ~o lnllldJto de Prefeito, de Vicc-Prtfcuo ou ele 
Vereador, ipÓS o aro de diplomaçlo, fiar ddimUYII'lltfllt tfll)C'dtda 
de excrcct o mandato, por motivo de: mor-Lc, doença grave ou invahdel 
puma.ntnte.. Ltri as)(gurado o dntito a uma pcns~o espcc:.at P21J peta 
Municipio. nos ccm10s de lc1 especifica, que no Ci1.SO de mohe scri 
P•&• a sua "'uiva enquanto 't'IY'Cf ou am filhos menores. 

Art. 11. O d1:t 'o.tnlc c Hh de J:lnciro, data da cnaçlo do 
Municip10 de Mtz.aglo. t feuadu IT'NniCipal, bem como, o d1:a vinlc c 
e1nco de JU lho. cons1grat!u :~ SJo Tilgo, Padroc1ro do Mun1cip1o 

Art. 12. O s:ubs1dio do Prefcuo'Munlc!pal para o mand:.no Ou 
período de 2005 • 2008 """espondcri • RS 6 000,00 (oeis mil re110) 
rrw:nsan 

Ar!. 1). O •n~i<:c p<n:cnlull mhirro ~e 30% (tnnto por c., to) 
pn:visto no an. 29, VI "b", cb C'onstitu•çlo Fedcnl, poro os subsídios 
dos Vcrelldorcs, scri redu~ por. 10% (dez por cento) dur.>ntc u IX 
LL~IIIatur., de 2005 i 2008 
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Art. 14. Esu UI 01glmc:a reformado c odaptada l Consutu1çl0 
Feüenl c a C"onslll\HÇIO Ettadual. enlrarí em \lgor com a nova 
rcdaç!o, na data da promulgaç3,o da emenda que :a ollCTOO t ser~ 
publicada no Oi.m o Oficu1l do l!'uulo 

[ Órgãos Federais ] 
(GRA 

Carlos Guilherme Oliveira de Melo 

Portlrí• n• 290n006.CRAI\fF/.~P. de IJ de mnço dr 2006. 

O Gf.RI-.:-ITE REGIO'IAL DF AD\llNIS'IliAÇÃO DC 
MI:O.ISTtRIO OA FAZENDA 1>0 AMAPÁ, nn uso ele suas 
atnbu•çõcs conferida.! pelo Pnmri• GM n• 290 de lO de setembro ~c 
2004, publicada no Diirin Ofictal dil Unilo de ()4 de nurubro de 
::!004, c tendo ('ffi ' 'ISta o dt,p.Jlôlll no An I " dil Pon:'ln:l SP<'IA '\{f N'' 
41 ~.de 2~ de JUihu de 200<i, publ1cild11 no D1lnu Of1C1<~l tld tJndu n'' 
I 4 S. ,te 2t,! de Julhn df" )00~ 

RF:~OI.VE: 

AJ1 I" - DESIGNAR JOSt GILMAR OLIVEIRA Ql:I:\IAS, 
Oclevdo de Polícia CIVIl, ~ .. pc n• IOI ill7, Mo\ RIA DE 
LOURDES PA,..TOJA DE AZEVEDO, T..:n~co em C'onbb•lu1adc. 
~••pc n• 0158689 c M~tzlA \IAIUA COSTA ANDRADI:.. 
Auxtliu Opc:ncional de ServiÇOS O.vcnos . S1apc o• 10 1 2~6. ('01';1 

sob a pn:std~nci3 do primeiro eonsti1uin:m a Com1!tdn dt Proctuo 
1\dmini.scra tivo Disdpllnar, com vtsta.'ll a apurar AS :rreguland.a~'S 
(c(C'f'Cl\tC:S lOS íltuS e (a lu", atnhu ldo " stf"YidOr fcd\.-'rJI, pt:T1cncc:nlc 
ao qua1ro de pesso:tl do Exunlo Tcmtonn h:-ckral do 1\,n,,~ 

apont.1do no boJO do procc.\o.So n• 2871U f)()0().1:SI9~-t0. bem como a3 
dcmats Infrações cnnc~.\S que. por ventura, CftlCfJtn:m no decnrrcr dn 
ilpur.uório, 
Art. 2' • ESf AUI'.I rC'IcR o prozo de r.otsc:.scnt•l d1o.< r>Jr.l o 
~.;f,nclu\ào dos trabalhos, 
Art. J'" • úta Porwu cntn 

CARLOSGUI 

l'orllrio n• 2~1!2UUG-C JV, /MFIAI1, dr 13 ~r mar1o dr 2006. 

O Gt:RF:NTr RfCIOtooAL Dl ADMll> lSTRA~·Ão DO 
~IINISTÊRIO IM F-'1.EI'o0o\ ,_0 AMAPA, no uso de sua. 
alnbutÇões conlet uJ~ pela Pnrtana (j\{ n• 290 de 30 de setembro de 
200ol. pobhcad:. no l)•ário Ofic10l da Uniiu de fl.l de ourubro de 
2004, e r~.ndo em \ iilil o diSposto M An J• d:t Portaria SPOAIMf 
!\- 418. de 2K de JUlhn de 2005, pubhcoda no O.Mio 01\c•al cb 
Uniln n• 14S, de 2Q ~c julho de 200S. 

RESOLVE: 

Ar l. 1• • DE~IGNAI! JOSt GIL•IAH 01./Vf:/RA QU/iVTAS. 
Delegado de Pull<~• l 1\'il, Soapc n" 101 1)17 c <Ntz/A MA H/A 
COSTA ANDRAnR, J\u~ihar Operac10n.t.l ~c: Sr:rv1ÇCIS 0!'\letSOS, 
Siape: n° 101299b, pat11 sob • prc. .. tdblcl:t do pnmcuo coltStlt\Juc-m a 
ComJSdo de l'n k:(''-S~' l\c1mliii$H8l1YO OtSClpluw. r.hl sumjrin, 
l"'ra apum ABANDO'IO DI. C'ARGO. ombüldo i s<rv1dora 
feder.! ROZÁI.I \ DO SOCORRO GEMAQUE MATOS, 
l'rufc<sor de J• c 2• Gntus, Classe E, P>dlio 001, S1apc n• 1011 SH. 
penencente ao quadru de pcs.'-Oill do r~unto Tcm16no fedc:ral do 
Amapi, IOlildd n..l 'I ro, com respaldo nos faLos c dncumcniO$ 
const&ntes no ptoccsso n .. 164J9 .00067Jf200~12, por tcr...,e 
ausentado do scr.u;u fl'lhlico durante o período de: OI.) Jl 12 2004, 
c.»tando tncuru R<' Jl1 I 32, 1ncidu li da La 8 112190, comi!! rcda,"àu 
cQM pela Le1 n''"" 5:!', I.Jc 10'1211q97; 
r\rt. r· t:.S I ABfl HTR n praJO dt lO(tnntl) l11d~ raro:t o1 conclu);\o 
do~ tr.~.halhos, 

Art.l• ·Esta I'OII .U tJ cnlr.s em '\-1 r na data de sul\ pubhca\flo 

CARLOS í.l I LHE E OLIVEIRA Dr '1ELO 
Ge.+ntt Rec•on•l 
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