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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N" 1308 DE 20 DE ABRIL t>E 2006 

C011e~c incentivo fiSG4l à Clnpresc 
A.M.P. TECHNOLOGY LTt>A pore 
produção de CD, DVt>, c CAIXA BOX. 

O GOVERNACOR 1>0 ESTACO tlO AMAPÁ, u~;ando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituiçlío do Estado 
do Amapâ, tendo em vis ta o contido no Protocolo Geral n• 2006/10124, c 

Considci'Cllldo o disposto nos incisos I e 111, do artigo 2", da Lei n• 
0775, de 30 de setembro de 2003, que altera a Lei n• 0400, de 22 de d=mbro 
de 1997; 

Considerando a importãncia da implantação de uma fábrica de CO, 
DVD c caixa .Box no Estado do Amapá, como instrumento produtor de 
desenvolvimento; 

Considerando que a implantação de uma fílbrica de CO, OVO e 
Caixa Box no Estado, transforDUU"á o Estado de importador para produtor de 
CO, DVD e CnilUl Box; 

Considerando o efeito multiplicador da indüstria de CO, DVD c 
Caixa Box, peln.s suas caracteristicas geradoras de novos investimentos; 

Considerando o Parecer Técnico n• 001/2006-SEICOM, que 
aprovou o projeto de viabilidade econômica da fábrica de CO, OVO c Caixa Box; 

Considerando, finalmente, a geração de emprego e renda, com 
conscqücnle aumento de nrrecadaçào, 

DECRETA: 

Ar-t. 1° Fica concedido à empresa A.M.P: TECHNOLOGY LTDA, 
inscrita no CNPJ n• 07.795.726/0001.07, Inscrição Estadual n• 03.029.241·7, 
localizada na Rua 5, QD 01, lotes 02,03, 16 e 17, no Disuito lndusUial'de 
Macapâ c Santana, nos termos dos artigos 2", da Lei n• 0775, de 30 de 
setembro de 2003, que altera a Lei n• 0400, de 22 de dezembro de 1997, 
incentivos fiscais para fabricação de CD, DVD e Caixa Box's, através de 
estabelecimento locnlizado no Estado do Amapá, na forma abaixo: 

I · redução da base de cálculo de 100% (cem por cento) do ICMS 
incidente sobre a importação do exterior de bens do ativo fixo, destinados à A. 
M. P. TECHNOLOGY LTDA, para instalação de estabelecimento indusUial 
localizado no Estado do Amapá; 

li · concessão de crédito presumido nas saídas de mercadorias 
indusUializa.da.s ou produzidas no Estado do Amapã, de modo que a carga 
Uibutária não exceda a 4% (quatro por cento). 

§ I" Os incentivos defmidos no art. 1" são concedidos pelo prazo 
de 10 (dez) anos, contado a partir da data de publicação desle Decreto. 

§ 2" Os incentivos definidos no artigo 1° deste Decreto ficam 
assegurados a sucessores da A. M. P. TECHNOLOGY LTDA, na forma da Lei, 
com os mesmos objetivos da A. M. P. TECHNOLOOY LTDA. beneficiária drn< 

•, 

incentivos bem como os compromissos assumidos pela A. M. P. TECHNOWGY 
LTDA. 

Art. 2° Os incentivos fiscais de que trata o artigo 1° deste Decreto 
ficam condicionados a seguinte contrapartida da empresa: 

a) iniciar a construção de uma fábrica de CO, DVD c Caixa Box, 
neste Estado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 11 partir da concessão do 
beneficio fiscal; 

b) produzir CD, DVD e Caixa Box analógicos de diversos tipos, 
inclusive de pulso e parede, com investimento estimado em R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) e a geração de 130 empregos diretos c 1.000 indiretos no 
mlnimo. 

Art. 3" O Estado do Amapá poderá estabelecer outras medidas 
que julgar convenientes para garantir o equilibrio reciproco dn.s concessões 
reguladas por este Decreto. 

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

Moeopá, 20 de abril de 2006 

DECRETO N" t 309 DE 20 DE ABRIL DE 2006 

Conadc incentivo f iscal a. empresa M. 
P. INDÚSTRIA LTt>A para produção de 
relógios analógicos de diversos tipos, 
inclusive de p~~lso c parede. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMMÁ, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado, tendo em 
vista o contido no Processo-Protocolo Geral n• 2006/10125, c 

Considei'Cilldo o dispo~to nos inc,isos I e m, do artigo 2•, da Lei n• 
0775, de 30 de setembro de 2003, que altera a Lei n• 0400, de 22 de dezembro 
de 1997; 

Considerando a importância da impllmtação de uma fábrica de 
relógios no Estado do Amapã, como insuumento produtor de desenvolvimento; 

CoriSidcrando que a implantação de urna fAbrica de relógio no 
Estado, transformará o Estado de importador para produtor de relógio; 

CoriSiclcrando o efeito multiplicador da indú6Uia de relógios 
analógicos, pelas suas caraeterlsticas geradoras de novos investirn.,..tos; 

Considerando o Parecer Técnico n• 002/2006-SEICOM, que 
aprovou o projeto de viabilidade econômica da fábrica de relógios analógicos; 
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H O R>\ RIO DE ATENDI~1EI\'TO 

Considerando, fmc.lmcnte, a geração de emprego e renda, com 
conseqúcntc aumento de arrecadação, 

DECRETA : 

Art. 1° Fica concedido à empresa M. P. INDÚSTRIA LTDA, 
inscrita no CNPJ no 07.795.746f0001-88,lnserição Estadual n• 03.029.235-5, 
localizada na Rua 5; QD 01, lotes 16 e 17, no Distrito Industrial de Macapâ c 
Santana , nos termos dos artigos 2" e 3", da Lei n• 0775, de 30 de setembro de 
2003, que altera a Lei n• 0400, de 22 de dezembro de 1997, incentivos fiscais 
para fabricação de relógios analógicos, através de estabelecimento localizado 
no Estado do Amapá, na forma abaixo: 

I - redução da base de cálculo de 100% (cem por cento) do ICMS 
incidente sobre a importação do exterior de bens do ativo frxo, destinados a M. 
P . INDÚSTRJA LTDA, para instalação de estabelecimento industrial localizado 
no Estado do Amapá; 

11 - concessão de crédito presumido nas saídas de mercadorias 
industrializadas ou produzidas no Estado do Amapá, de modo que a carga 
tributária não exceda a 4% (quatro por cento). 

§ I 0 Os incentivos definidos no art. 1° são concedidos pelo prazo 
de l O (dez) anos, contado a partir da data de publicaçdo deste Decreto. 

§ 2" Os incentivos definidos no artigo t• des te Decreto ficam 
assegurados a sucessores da M. P. INDÚSTRIA LTDA, na forma da Lei, com os 
mesmos objetivos da M. P. INDÚSTRIA LTDA, beneficiária dos incentivos bem 
como os compromissos assumidos pela M. P. INDÚSTRIA LTDA. 

Art. 2° Os incentivos fiscais de que trata o artigo 1 o deste 
Decreto ficam condicionados a seguinte contrapartida da empresa: 

a) iniciar a construção de uma fábrica de relógios analó~;icos, 
neste Estado, no prazo de 45 (quarenta c cinco) dias, a partir da concessão do 
beneficio fiÚal; 

b) produzir relógios analógicos de diversos tipos, inclusive de 
pulso e parede, com investimento estimado em R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais) e a geração de 270 empregos diretos c 1.000 indiretos, no mínimo. 

Art. 3° O Estado do Amapá poderá estabelecer outras medidas 
que julgar convenientes para garantir o cquilibrio recíproco das concessões 
reguladas par este Decreto. 

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

Macapá, 20 de abril de 2006 

DECRETO N" 

Ir f}t410 I p ~~ 
ANTóNif WALDEZ ~ ~'!ii.VA 

Govemado 

I 3 1 0 DE 20 DE AllRU. DE 2006 

Dispõe sobre a cii~p~nsa de multus e 
Juros relacionados co:;1 débitos fiscais 
do ICMS na fortõla que especifica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, uswu lu das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da t:unslituição do Es tadrJ 
do Amapá, tendo em vista o contido no Processe n• 200.:./<:0753-SP.E, c 

Considerando o dispos to no art. 15 1, da Lei no" 400, de 22 de 
dezembro de 1997; 

Considerando as disposições do Convcnio ICMS 18, de 24 de 
março de 2006, 

DECRETA: 

Ar-t . 1° Fica dispensado em IDO% (cem por cento) o pagameuto 
de juros e multas relacionados com débitos fi SCUlS do lmpo~to sobre Opcr~<;õc~ 
Relativas a Circulação de Mercadorias c sobre Prestações de Scrviç.os de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal c de Comunicaçi\o (ICMS) 
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de j ulho uc 2005, dc~dc que o 
pagamento do valor atualizado do imposto seja efetuado iulegraltncntc, em 
moeda corrente, até 30 de maio de 2006. 

§ J• Considera-se (l ~blto ftscal a soma do imposto, dao mullas, da 
atualização monetária, dos ju r-::s ele mora e dos acréscimos previstos no Código 
Tributário Estadual - Lei n o 400 de 22 de dezembro de 2005. 

§ 2° Os créditos tribulàrios de ICMS decorrentes exclusiv:unerllc 
de penalidades pecu niárias por descumprimento de obrigações accssói"ius, 
cujos fatos geradores tenham ocor:rido até 3 1 de j ulho de 200:., poderão ser 
pagos com redução de 70% (setenta por cento) do seu valur atualizado, "c 
integralmente recolhidos até 30.de maio de 2006. 

Dqs: 07:30 àS 12:00 e Das: !4:30 ;ls 18:00 horas 

§ 3° Em relação nos débitos quitados com o IJcneficio prc\"ioto 
nesta cláusula, os honorários advocaticios decorrentes da cobrança un divida 
ativa tributária serão· reduzidos na mesma proporção aplicada às multas por 

~----------------------------------------------------------~~· -------------i_n_fr_a_c_õ_e_s_e __ a_c_rc-·s_c_im __ o_s_rn __ o_r_a_to-·n-·o_s_. ________________________________ =-~-~..J~ 
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Art. 2 • Para obtenção do beneficio previsto neste decreto, o ~ 
contribuinte deverá protocolizar pedido de anistia antes do vencimento de que ' 
trata o art. ! 0

, conforme definido em Instrução Normativa a ser ediU>.da pela 
Secretaria da Receita Estadual. 

Art. 3° O contribuinte com dêbitDs do imposto em processo de 
parcclruncnto podcrã usufruir os beneficios da anistia desde que recolha 
integralmente o saldo remanescente devidamente atualizado. 

Parágrafo ünico. Na hipótese prevista no coput o contribuinte 
deverá protocolizo.r pedido de atualização do saldo devedor c recolher o saldo 
remanescente no prazo previsto !lo art. J•. 

Art. 4 ° O beneficio de que trota este decreto não confere ao 
sujcitD passivo beneficiado qualquer direito à restituição ou compensação das 
importâncias já pagas. 

Art. 5° O Secretário da Receita Estadual editará as normas 
necessárias a operacionalização do beneficio. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 20 de abril de 2006 

DECRETO N" 1311 DE 20 DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das alribuiçõe~ 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7", inciso I, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993, tendo em vista o contido no Ofiçio n• 3556/2006-
GAB/SEAD, c 

Considerando o resultado final inserido no Edital de Homologação 
n• 013106, publicado no DOE n• 3708, de 17 de fevereiro de 2006, (a 
conseqüente. convocação dos aprovados, de acordo com a ordem classificatória; 

ConslderQlldo, ainda, o disposto no item 1!, subitcm 2.1, Anexo l e 
ll do Edital n• 00112005, de O l de junho de 2005, bem como as retificações e 
complementações no Edital n• 00112005, de 07 de junho de 2005, 

RESOLVE: 

Art .1° Nomear os candidatos abaixo relacionados para ocuparem 
o cargo de Provimento Efetivo de Professor, Classe "/\", ;:'ildrão !, da Carreira 
dos Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pc$Soal Civil do Estado do 
Amapã: 

CR!STIANE ABDON ROCHA 
MARIA BARROS COSTA FIUIA 

BERTOLDO ROSA DUARTE FILHO 
ORCIDEIA DE OUVEIRA LOBA TO 

ELISANOELA CORREA UMA 
RAQUEL RAMOS DE FREITAS 
SALAN!TA COELHO TAVARES 
DAYSE DOS SANTOS SILVA 

Ar-t. z• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 20 de abril de 2006 

DECRETO N" 1312 DE 20 DE AntUL DE 2006 

O GOVERNADOR l>O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XY.V, da Constituição do Estado do 
Amapá, clc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com a 
Lei n• 0793, de 31 de dezembro de 2003, tendo em vista o contido no Oficio n• 
001/06-GABI/CBMAP, e 

ConsiderC111do a necessidade de atendimento, apoio e 
acompanhamento psicossocial aos Bombeiros Militares pertencentes ao Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, em situações de desequilíbrio social 
e emocional; 

Corulderondo a grande importância, valorizaç.ào e continuidade 
dos serriços desenvolvidos pelos Bombeiros Militares, principalmente quando a 
orientação, apoio e assistência ao cidadão, quanto aos fins a que se destinam 
tal atividade militar; 

Considerando, ainda, que para a prestação do atendimento e 
assistência psicológica c social, aos Bombeiros Militar, em conformidade com 
as diretrizes c metas de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do EsU>.do do 
Amapá, devendo ser desempenhado por profissionais especializados, 

DECRETA : 

Pâg. 3 

Art. 1° Fica institulda a Gerência do Projeto "Centro 
Psicossocial", subordinada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
com a finalidade de prestar assistência psicológica c social aos bombeiros
militar c seus dependentes. 

Art. 2° A Gerência do Projeto terá sua vigência no período de 
0\103106 a 31112/06. 

Art. 3° Ficam atribuidrui á Gerencie. 03 (três) wlllificações 
temporárias, assim discriminadas: O 1 (uma), em nlvel de CDS-3, para o 
Gerente Geral do Projeto e 02 (quatro), em nível de CDS-2, para os Gerentes de 
Subgrupo de Atividades. 

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

Macapá, 20 de abril de 2006 

VA 

DECRETO N° 1313 DE 20 DE ABRIL 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, c{ c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c de acordo com 
o Decreto n• 1312 , de 20 I 04 106, e tendo em vista o teor do Ofício n° 
001/06-GABI/CBMAP, 

RESOLVE: 
Nomear Ivone Marlcth Silva de Souza Maxúnln para exercer o 

cargo em comissão de Gerente Geral do Projeto "Centro Psicossocial•, código 
CbS-3, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapâ. 

MClCAlpá, 20 de ;>brll de 2006 

DECRETO N° 1314 DE 20 DE ADRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas· pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 1 J 12 , de 20 I 04 106, 

RESOLVE: 
Nomear l..uciQ/10 flcívla Slquelro de Souza Melo para exercer o 

cargo em comi~são de Gerente de Subgrupo de Atividade do Projeto "Centro 
Psicossocial", Código CbS-2, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá. 

M4copá, 20 de abril de 2006 

DECRETO N" 131 5 DE 10 DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR l>O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I I 9, inciso XXII, da Constituiç4o do Estado do 
Amapá, clc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, c de acordo com 
o Decreto n• 1312 , de 20 I 04 106, 

RESOLVE: 
Nomear SQildro J osilia ferreiro Raposo para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Subgrupo de Atividade do Projeto "Centro Psicossocial•, 
Código CDS-2, do Corpo de B~mbeiros Militar do Estado do Amapã. 

Macopá, 20 de abril de 2006 

DECRETO N° 1316 DE 20 DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe &ão conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Ama pó., c/c a Lei n• 0437, de 23 d e dezembro de 1998, 

RESOLVE: 

E.-conerar Abdonal Rodrigues Amorlm ferreiro do cargo em 
comissão de Diretor da E. E. lrandyr Pontes Nunes, CÓÕ190 CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 
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Macapci, 20 de ab.ril de ~006 

DECRETO N" 1317 DE 20 DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidos pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• oq37, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE : 

Nomear Onilamar Chahini Barros para exercer o cargo em 
COffilssao de Diretor da "E. E. Irandyr Pontes' Nu nes, Código CDS- 2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Mocapá, 20 de abri.l de 2006 

DECRETO N" 13 18 DE 20 DE ADRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

R E S O L V E: 
Exonerar Cláudio Almeida Silva da função comissionad•t de 

Secretário Escolar da E. E. Jrandyr Pontes Nunes, Código CDI-2, da Secretaria 
de Estado da Educação. 

Macapá, zo de abril de 2006 

VA 
Governador 

DECRETO N° 1319 DE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Consti tuição do Estado do 
Amapá , c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE: 
Exonerar Mir!ani do Socorro Monard Aguiar dos Santos da função 

comissionada de Sccrctürio Administrativo da E. E. Água Branca do Cajari, 
C6digo CDI-1 , da Secretaria de Estado da Educação. 

Mocapá, ZO de abl'il de 2006 

VA 

DECRETO N" 1320 DE 2 0 DE ABRIL D~ 2006 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe s ão conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Aillapá, c{ c a Lei n• 0437, d e 23 de dezembro de 1998, 

RESOLVE: 
Nomear Joana Lúcio Brito, ocupante do cargo de Professor de 

Ensino de 1 • Grau, Classe A, Padrão 07, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Es tado do Amapá, para exercer n função comis sionada de Secretário 
Administrativo da E. E. Água Branca do Cajari, Código CDI-1 , da Secretaria de 
li:stado da Educação. 

Macopá, 2.0 de nbril de 2006 

'DECRETO N" 1321 DE zo DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhC :oão confcridns pelo art. 119. inciso XXII. da Constituição do Eslado do 
Amopã, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1~97, ele acordo com o 
Decreto n• 4522, de 04/ 10/05 e 0051, de 16/01/06, 

RESOLVE: 
Nomear EveMon Silvo Nery para exercer o cargo em comls~ão de 

Gerente Operacional do Projeto 'Técnico Operacional Educacional e EsJ)Ortlvo", 

Código CDS- 1, da Secretana de Estado do Desporto e Lazer. 

Macopá, 20 de abril de 2006 

DECRETO W 1322 DE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que llie são conferidas pelo art. I 19, inciso XXJI, da Constituiçáo do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abri! de 1997, c de acordo com 
o Decreto n• 12 31 , de 11 I 0 4 /06, 

RESOLVE: 
Nomear Mario do Carmo Souza dos Santos pnra exercer o cargo 

em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Expansão e 
Melhoria do Atendiment o Jurídico nos Bairros de Santana", Código CDS- 2, da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Macapá, 20 de ab ril de 2006 

DECRETO N" 1323 DE 20 DE AORIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXl!, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

R ESOLVE: 
Exonerar Patrícia Aires .Cardoso do cargo em c01;:issão de Diretor 

da E. E. Jose Rodrigues Cordeiro, Código CDS- 2, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapá, ZO de abril de 2006 

DECRETO N" 1324 DE 20 DE ADRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, 

R E SOLVE: 

N omcar Everaldo Rocha Damasceno para exercer o cargo em 
comissão de Diretor da E.E. José Rodrigues Cordeiro, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá. 2.0 de abril de 2006 

LVA 

DECRETO N° 1325 DE 20 DE Allll.IL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXl1, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c a Lei no 0417, de 17 de a bril de 1998, 

RESOLV E : 

Nomear Maria Ângela Ciría do Silvo Nunes, ocupante do cargo de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Classe B, Padrão VI, pertencente no 
Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função 
comissionada de Chefe do Posto de Saúde do Lourcnço/2• Reg., Código CDI - 3, 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

Maca pá, 20 de abril de 2006 

/;·; O!M'v 
ANTÕNI WALDEZ VA 
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DECRETO N" 1326 DE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERN~DOR 1>0 EST~DO DO AJMPÁ, usand1> das atribuições 

que lhe s:lo conferidas pelo nrt. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, etc a Lei n• 0911, de 01 de agosto de 2005, c tendo em vista o contido 
no Oficio n• 20/2006-Consec, 

RESOLVE: 
Nomear Margareth Bahia Cunho po.ra exercer o cargo em co•russ.lo 

de Secretâno Geral, Código CDS- 2, do Conselho Estadual de Cultura do 
Amnpã.. 

Mocopó, 20 de abril de: 2006 

VA 

DECRETO N° 1327 DE 20 DE ABRIL !>E 2006 
O GOVERNADOR DO EST~DO DO AIMPÁ, usando das atribuições 

que lhe sào conferidas pelo nrt. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado.do 
Amapá, c/c a Lei n• 0911, de 01 de agosto de 2005, e lendo em v1sta o canudo 

no Oficio n• 21/2006-Conscc, 
RESOLVE: 
Nomear Fabloio Lopes dos Sontos, ocupante do cargo de Auxiliar 

Operacional de Serviços Diversos, Classe I, Padrão 3, penencel'IIC ao Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapã, para exercer a função corrussionada de 
Secretário Administrativo, Código CDI-3, do Conselho Estadual de Cultura do 

A mapa. 

Macopó, 20 de: abril de 2006 

VA 

DECRETO W 1328 DE 20 DE ADRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAI'Á, usando das atribuições 

que lhe são conferidos pelo art. 119, inciso XXV, da Constituiçào do Est.cdo do 
Amapã. e lendo em vista o contido no Ofício n• 117 /2006/SEDDS, 

RESOLVE: 
Homologar o deslocamento de Ruzo de Jesus Pontes da Silvo, 

Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do Con~umidor, da aedc de suas 
atribuiçóea, Mocapó-AP, até a cidade de Br.unlo-t>f, afim de porticipar da 48° 
Reunlilo do DPDC com o SNDC. no periodo de 16 a 18 de abril de 2006. 

Macapó, 10 de abril de 2006 

DtCRE fO N° 1329 DE 20 DE DE 2006 
O GOVE!WADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 

que lhe do conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapé., e tendo em vista o contido no Oficio n• 117/2006-SEDDS, 

RESOLVE: 
Homologor a designação de Unoido de Oliveira Sousa, Assessor 

Juridico, pelo excrclcio, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto de Defesa do Consumidor, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 16 a 18 de abril de 2006. 

Mocopó, 20 de a bril de: 2006 

DECRETO N" 1330 DE 7.0 DE ADRIL DE 2006 

O GO~DOR DO ESTADO DO AIMPÁ, U5alldo das ntribuiçóea 
que lhe são conferidas pelo nrt. 119, inciso XXV, da Constituiçào do Estado do 
Amapê, e lendo em vista o contido no Ofício n• 0344/06-DIREX/RURAP, 

RESOL V E: 

Homologar o deslocamento de José FlorÜiço CorTêc de: Matos -
Diretor-Executivo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapã, dn sede d~ 
suas ntribuições, Maeopé-ÁP, até a cidade de Sou,...-PA, a ftm de porticipar da 
32• ASSCIIIblilo GCI'GI do ASBRAER, no pcriodo de 19 a 23 de o.bril de 200ti. 

Mocopá, 20 de abril de 2006 

DECRETON" 1331 DE 20 DE ADRlL DE 2006 
O GOVERNADOR !>O ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuiÇões 

que lhe são conferidns pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0344/06-DIREX/RURAP, 

RESOLVE: 
Homolog,ar n <lcsig.naçii.o de Joi!o Rosário Pic1111ço, Chefe de 

Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor-Executivo do 
Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapd, duronte o impedimento do 
titular, no periodo de 19 a 23 de abril de 2006. 

Mocapó, 20 de abril de 2006 

DECRETO N° 1332 DE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR 1>0 ESTADO 1>0 ~IMPÁ, usw1do das atribuições 

que lhe silo conferidas pelo nrt. 119, inci~o XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• 244/2006-
GAB/DIPRE/'T'ERRAP, 

RESOLVE: 
Homologar o deslocamento de 6crsullono da S~vo Pinto, Diretor· 

Presidente do Instituto de Terras do Amapâ., da sede de suas atribuições, 
Macapó-AP, até a cidade de Bciém-PA, o ftm de tratar de assuntos de interesse 
da Administração Estadual, nos dias 19 c 20 de abril de 2006. 

Mocapcí. 20 de abr il de 2006 

DECRETO N" I 333 CE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERN~!>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo nrt. 1 J 9, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofklo n• 244/2006-
GAB!t>IPRE/TE.RJW>, 

RESOLVE: 
Homologar a designação de Clenis Siqueira de Sousa Lima, Chefe 

de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto de Terras do Amapá, durante o impedimento do titular, nos dias 19 e 
20 de abril de 2006. 

Mocapó. 20 de abril de 2006 

DECRETO N• 1334 DE 20 OE ABRIL DE 2006 

O GOVERNÀI>OR DO EST~DO 1>0 AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo nrt. 119, inciso XXIl, dn Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo era 
vista o contido no Procuso - Protocolo Gcrol n• 2006/1-«l14, 

RESOLVE• 

Exonerar, a pedido, Marlene da Conulçõo TI'OJCIIIO do cargo de 
Provimento Efetivo de Educador Socinl, Classe 3•, Padrê.o I, Grupo Sõcio
Educativo e de Proteção NM, Cadastro n• 836974, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a contar de 01 de março de 2006. 

Maeopó, 20 de o'lbri.l de 2006 
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DECRETO W 1335 DE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, d.e acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/ 93, c tendo em 
vista o contido no Processo- Protocolo Geral n• 2006/12601, 

RESOLVE : 
Exonerar, a pedido, Kelly Suone Furtado da Silvo do cargo de 

Provimento Efetivo de Educador Social, Classe 3", Padrão I, Grupo Sócio
Educativo e de Proteção NM, Cadastro n• 836877, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a contar de 24 dç fevereiro de 2006. 

Macopá, 20 de abt•i l de 2006 

DECRETO W 1336 DE 20 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ. usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do-Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 

'vista o contido no Processo- Protocolo Geral n° 2006/ 13512, 

RESOLVE: 
Exonerar, a pedido, Raudlson Seno dos Santos do cargo de 

Provimento Efetivo de Monitor Sócio-Educativo NM, Classe 3", Padrão I, Grupo 
Sócio-Educativo e de Proteção NM, Cadastro n• 837369, do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, a contar de 03 de março de 2006. 

Macopá, 20 de ;,bril de 2006 

DECRETO N° 1337 DE 20 DE ABRIL 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 
Amapã, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n" 
2006/12192, 

RESOLVE: 
Declarar vago o cargo de Provimento Efetivo de Educador 

Pcnitcnciãrio NM, Classe 3", Padrão I, Grupo Penitenciário - NM, Cadastro n • 
578541, ocupado pelo servidor André Benedito de Souso. Barreiros, illtegrante 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado n o Complexo 
Penitenciãrio, a contar de 24 de fevereiro de 2006, na forma estabelecida no 
artigo 43, inciso IX, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Macapá, zo · de abril de 2006 

ANT 

DECRETO N" 1338 DE zo DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNAilOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá , c tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2006/12256, 

RESOLVE: 

Declarar vogo o Ci\fgO de Provimento Efetivo de Educador 
Pcnitenciãrio NM, Classe 3• , Padrão I, Grupo .Penitenciãrio - NM , Cadastro n• 
577200, ocupado pela servidora Carla Cristina Mofra Ribeiro, integrante do 
Quadro· de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada no Complexo 
Penitenciário, a contar de O 1 de março de 2006, na forma· estabelecida no artigo 
43, inciso IX, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Mocapá, 20 de abril de 2006 

A 

DECRETO N" 13 39 DE 20 DE ACRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. l 19, inciso XXII, da Constitu ição do Estado do 
Amapá, e considerando o disposto nos arts. 1' , 20, inciso I, 30 c 31, da Lei 
Estadual n• 09 15/2005, cfc os arts. 246, I e parágrafo único, 248 "capul" da 
Lei Estadual n• 066/93; c em face do que consta no Processo n° 215/2005-
DICAB/ AMPREV, 

RES OLVE: 
Art. 1° Conceder Aposentadoria, por Invalidez Permanente, ao 

servidor Francisco Rodrigues da Silva, com proventos integrais, no Cargo de 
Provimento Efetivo de Agente de Vigilância, Classe 1•, Padrão 11, Cadastro n• 
49597-2, lotado na Secretaria de Estado da Administração, do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapã. · . 

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

Mocapá, 20 

Governador 

DECRETO N° I 340 DE 20 DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, us:mdo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE ; 
Nomear Mario Angélica Côrte Pimentel para exercer o cargo em 

comissão de Vice-Presidente, Código FGS-3 , da Junta Comercial do Estado do 
Amapá, a contar de 12 de abril de 2006. 

Macapá, 2 o de abr i l de 2006 

ILVA 

DECRETO N° 1341 DE 20 DE ABRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESHDO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e 

Considerando o disposto no art. 2°, da Lei Complementar n• 0006, 
de 18 de agosto de 1994; 

Considerando, ainda, o disposto no art. s•, da Lei Complementar 
n<>OOll, de 02 de janeiro de 1996, 

R E·S O L V E: 

Designar Nelson Adson Alme ida do Amorol, Subprocurador-Geral 
do Estádo, para representar o Governo do Estado do Amapá nas Assemblé!as 
Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia de Eletricidade do Amapa -
CEA, a realizar-se no dia 24/04, às lOh, n a sede da referida Companh ia. 

Macapá, 20 d~ abril de 2006 

ANTÔN 

f){M~O -=- - , 
WAU>EZ l> VA 

Govemo_do 
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I Orgãos Estratégicos de Execução ~ 

(Gabinete Civil ) 

Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

PORTA R I A NO 031/06-G.UI 

O CHEFE 00 GAaiNETE CIVIl., no uso do facl.ldade 
ele ddogaç!o, que lhe! é Ol<lfer1do pelo ll>dso U. do art. 123, do 
Constitulçlo Estadua' L<i n° 0664, de 08.04.02, Portoria n" 017/06· 
GA81, de 17.03.06 e tendo em vista o teor doMemo n• 015/GPAGRS, 

RESO LI/E : 

Designar OS ser.tidores JONNY CLEBE PEREIRA DE 
UMA, Gtronte Geral do PYojeto 'N;>olo ls Atf>ti Go<emamor<.ais na 
ReglJo SUl do Estado do Ama~". CódvO CDS-3 e ELEOMAR OE 
OUVE IRA NETO, Motorlsa, Código C01·2.1otldos neste Gablne!J! CMI, 
par1 viajarem da sede de suas atrlbulQ5es Moapi·AP, até os ~ 
de L.onlf!joj e Vrtória do lilrl. 1 f.m de liOOI!\panl\orem lls oçlies do 
Governo, no periodo de 11 a 14.04.06. • 

CHEFIA 00 GAaiNETE ~~Ma:!{:;;' 11 de abtfl de 2006. 

AR1\JR OE~~~SA~TlO Chefe Adiunto :srl:f!te CNII 

(Polícia Técnico-Científica ) 

Eliete Nascimento Borges 

PORTARIA 
N. 07212006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTiFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 037/06 -DI CC. 

RESOLVE: 
• Art. 1"· DESIGNAR os servidores, JOSE 
RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, Diretor do 
Departamento de ldentiflcaçJo Civil e Criminal, 
SILVANA SIQUEIRA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO 
OLIVEIRA DE VASCONCELOS, todos 
DaUioscopistas, JANECY MARIA FREITAS DOS 
SANTOS SANTANA, Agente Administrativo e JOSÉ 
MARIA PEREIRA DA SILVA, 50 QPPMC, para 
viajarem de Macapá sede de auas atividades, até o 
Município de Laranjal do Jari, no período de 28/04 à 
01105/06, com o objetivo de expedirem Carteiras de 
Identidade. 

ART. 2". REVOGAM.SE as disposições em 
contrário 

PORTARIA 
N. 073/2006/P0LITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTiFICA. usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Mamo n• 0076106 -OICC. 

RESOLVE: 
Art. 1°· HOMOLOGAR o deslocamento dos 

servidores, FREDDY GIBBSON JOSE DOS SANTOS, 
Datilógrafo e JOSÉ ERIBERTO PANTOJA 
COUTINHO, Motorista de Vefculos Terrestre, que 
viajaram de Macapâ sede de suas atividades, até o 
Municfpio de Laranjal do Jari, no período de 29103 à 
02/04106, com objetivo de tratar de aasuntos de 
Interesse da AdministraçJo Püblica. 

ART. 2•. REVOGAM.SE as disposições em 
conWrlo 

PORTARIA 
N. 07412006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENT(FICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 041/06 -OICC. 

RESOLVE: 
Art. 1"· DESIGNAR os servidores, JOANA 

DUARTE INAJOSA, MIRTES TOLOSA FAVACHO, 
ambos Datiloscopista e MARLON PEREIRA SOUZA, 
Guarda de Presfdio, para viajarem de Macapá sede 
de suas aiividades, até a localidade de Cedro, no 
Município de Tartarugalzlnho, no perfodo de 07 à 
09104106, a fim de expedirem Cartelraa de Identidade 
e fotografias. 

ART. 2". REVOGAM-SE 11 dlaposições em 
conlririo 
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PORTARIA 
N. 07512006/P0LITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
T~CNICO CIENTiFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 0079 e 0083/06-
GATAG. RESOLVE: 

Art. 1°- RETIFICAR a Portaria n• 05412006, do 
servidor, ILAS DA COSTA MOURÃO, de 24103/06, 
onde se 16 21/03/06 leia.ce 21 e 22 e 23103/06. 

ART. 2". REVOGAM.SE as disposições em 
contrirlo 

PORTARIA 
N. 07611006/POLITEC 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTiFICA, usando daa atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Mamo n• 0085/06-GATAG. 

RESOLVE: 
Art. 1"· HOMOLOGAR o deslocamento do 

servidor, ILAS DA COSTA MOURÃO, Motorista de 
Velculos Terrestre, que viajou da sede de suas 
atividades Macapi, até o Munlclplo de Olapoque, no 
período de 15 à 20/03106, conduzindo servidores 
para tratarem de assunto do interesse da 
Administraçio Pública. 

ART. 2° - REVOGAM.SE aa disposições em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 07712006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTÍFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 0068/06-GATAG. 

RESOLVE: 
Art. 1°- HOMOLOGAR o deslocamento do 

sorvldor, FREDDY GIBSON JOSE DOS SANTOS 
Datilógrafo, que viajou da ude de suas atividade~ 
Macapá, até o Munlcfpio de 
Amapá, no dia 20.03.06, com o objetivo de conduzir 
equipe de servidores da POUTEC. 

ART. 2" • REVOGAM.SE as disposições em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 07812006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTIFICA, usando das atribuições que 
lho confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro da 
2003, tendo em vista o Memo n• 0084106-GATAG. 

RESOLVE: 
Art. 1"· HOMOLOGAR o deslocamento do 

servidor, ILAS DA COSTA MOURÃO, Motorista de 
Velculos Terrestre, que viajou da sede de suas 
atividades Macapá, até o Munlclplo de Oiapoque, no 
período de 25 à 30.03.06, com o objetivo de conduzir 
servidores a serviço da Admlnistraçlo Pública. 

ART. 2" - REVOGAM.SE as disposições em 
contrário. 

Macapi· 

PORTARIA 
N. 07912006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POUCIA 
T~CNICO CIENTIFICA, usando daa atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro da 
2003, tendo em vista o Memo n• 0089/06-
GABIPOLITEC. 

RESOLVE: 
Art. 1°· HOMOLOGAR o deslocamento da 

servidora, IRIMAR BRITO DE OLIVEIRA, Técnico em 
Laboratório, no Cargo do Responsável pelas 
Atividades de Comunic.açlo Admlniatrativa, que 
viajou da sede de suas atividades Macapá, até o 
Munlcfpio de Pracu6ba, noa dias 20 • 21/03/06, a fim 
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de tratar aeaunto de Interesse da AdmlnistraçJo 
Pública. 

ART. 2" - REVOGAM-se as disposições em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 08012006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
T~CNICO CIENTfFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 0093106· 
GAB/POLITEC. 

RESOLVE: 
Art. 1°- HOMOLOGAR o deslocamento dos 

servidores, CLEIDE DO SOCORRO MORAES DE 
SOUZA MORAIS, Datilógrafo, no cargo de Secretário 
Exocutivo, ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DE 
JESUS, Agente Administrativo, que viajaram da sede 
de suas atividades Macapi, a\6 o Munlclplo de 
Amapi, nos dias 20 e 21/03106, a fim de tratarem 
assunto de Interesse da Adminlstraçlo Pública. 

ART. 2" • REVOGAM.SE as disposições em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 08112006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
T~CNICO CIENTIFICA, usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 18/06-
CPUPOLITEC. 

RESOLVE: 
Art. 1°· DESIGNAR os servidores, SHEILA 

SILMARA LEITE DA SILVA, Presidente da CPL e 
LENILDO RODRIGUES BARBOSA, chefe da Unidade 
de Contratos e Convênios, para viajarem da sede de 
suas atividades Macapi, até a cidade de Salvador
BA, no período de 17 à 2010412006, a fim de 
participarem do Curso de Licitações e Contratos na 
Administração Pública Atualizada com ~nfaae no 
PregAo, (PRESENCIAL ELETRÓNICO) E Sistema de 
Registro de Preços, promovido pela CONSULTRE. 

ART. 2" • REVOGAM.SE aa disposições em 
contrário. 

Mac.apá-

PORTARIA 
N. 08li2006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTIFICA. usando das atribuições que 
lhe confere o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Memo n• 045106-GAB/DICC. 

RESOLVE: 
Art. 1'· HOMOLOGAR o deslocamento dos 

servidores, AUGUSTO CESAR MARTINS COSTA, 
Datiloscopista e MARLON PEREIRA SOUZA. Guarda 
de Presfdio, que viajarem de Mac.api, sede de suas 
atividades, até a localidade de Bailique, no período 
de 23 a 29103106, com objetivo de expedirem 
Carteiras de Identidade. 

ART. 2" • REVOGAM.SE 11 dlspoalções em 
contrário. 

PORTARIA 
N. 08312006/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTÍFICA, usando dat alt1bulç0es que 
lhe confere o Decreto n° 0008 de 01 de Janeiro de 
2003, tendo em vista o Procouo n• 200618733, 

RESOLVE: 
Art. 1°· PRORROGAR, por mais 111 (cento e 

onz.e), d ias, a Portaria n• 037/2006-POUTEC. 
ART. 2" • REVOGAM.SE n disposições em 

contriirio. 
Macapá-AP 17 de abril 2006. 
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PORTARIA 
N.•o 84/2006/POLITEC 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLITEC 
no uso daS alribuições que lhe confere o Decreto n• 
0008 de 0 1 de janeiro de 2003. e tendo em vista o 
Memo n• 0104/2006-GAB/POLITEC., 

RESOLVE: 
Art. 1° • Conceder em caráter excepcional, 

adiantamento em nome de, CLEIOE DO SOCORRO 
MORAES DE SOUZA MORAIS, Datilógrafo, no cargo 
de Secretário Executivo, pertencente ao quadro de 
pessoal do Governo do Ex. Território Federal do Amapá, 
nos termos da Lei n• 0624 de 31 de Outubro de 2001. · 
Decreto n• 3547 de 14/11/01, no valor de R$ 4.000,00 
(QUATRO MIL REAIS). destinados a custear despesas 
miúdas de pronto pagamento. objetivando a 
manutenção da POLITEC. 

· Art. 2° - O adiantamento concedido deverá ser 
aplicado no prazo Maximo de 30 (trinta) dias. a conta r 
da data do recebimento. 

Art. 3° • As referidas despesas deveram ser 
empenhadas na fonte de recurso 001, cota parte do 
fundo de participação dos estados, no programa de 
trabalho14.122.0001 (Manulenção de Serviços 
Administrativo), funcionamento .da POLITEC, nos 
elementos de despesas 33.90.30, Material de Consumo. 
no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), e 33.90.39 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 
2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 

Art. 4° • O responsável pelo adiantamento 
deverá apresentar prestação de contas ao Chefe da 
Divisao de Apoio Administrativo/POLITEC. que após 
apreciaçl!o, deverá ser homologado pelo titular do órgão 
dentro de 1 O (dez) dias contados do prazo de aplicação 
consta ntes do art.2°. 

Revogam-se as disposições em contrario. 

POitTARIA 
N.•o 85/2006/POLITEC 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLITEC 
no uso das atribulçOes que lhe confere o Decreto n• 
0006 de 01 de janeiro de 2003. e tendo em vista o 
Memo n• 0103/201J6.GAB. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder em caráter excepcional, 

adiantamento em mone de. IRIMAR BRITO DE 
OLIVEIRA, Técnico em Laboratório, no cargo de 
Responsável pelas Atividades de Comunicação 
Administrativa. pertencente ao quadro de pessoal do 
Governo do Estado do Amapá, nas termos da Lei n• 
0624 de 31 de Outu bro de 2001 , Decreta n• 354 7 de 
14/11/01, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL 
REAIS), destinados a custear despesas miúdas de 
pronta pagamento, objetivando a manutenção da 
POLITEC. 

Art. 2• • O adiantamento concedido deverá ser 
aplicado no prazo Maximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

Art. 3° • As re feridas despesas deveram ser 
empenhadas na fonte de recurso 001, cota parte do 
fundo de participaçao dos estados, no programa de 
trabalho14.122.0001.2001, (Manutenção de Serviços 
Administrativos), funcionamento da POLITEC, nos 
elementos de despesas 33.90.30, Material de Consúmo, 
no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), e 33.90.39 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 
2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 

Art. 4° - O responsável pelo adiantamento 
deverá apresentar prestação de contas ao Chefe ~a 
Divisão de Apoio Administrativo/POLITEC, que apos 
a preciação, deverá ser homologado pelo titular do. órg~o 
dentro de 10 (dez) dias contados do prazo de aphcaçao 
constantes do art2". 

Revogam-se as disposições em contrario. 

Maca pá· 

ELIETE N1\':>~!llll""'~ 

PORTARIA 
N. 086/2006/PO LITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TECNICO CIENTÍFICA, usando das atribuições que 
lho conforc o Decreto n• 0008 de 01 de Janeiro de 
200~, tendo em vista o Memo n• 002/0G·SEJUSP. 

RESOLVE: 
Art. 1°- OESIFGNAR servido r, JOSE MARIA 

PEREIRA ·siLVA, para viajar do Macapã, sede de 
suas atividades, até o Município de Oiapoquc, no 
período de 18 a 22104106, a fim de fazor o s ervidor 
fotog ráfico do Inventaria do SENASP/DF. 

ART. 2° - REVOGAM-SE as disposições em 
contrário. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Administração ) 
Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

PORTARIA N•050lf/2006- SEAD 

O Sccretár~o de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbuoções que lhe foram contendas 
pelos Decretos nos 1.497. 16 de outubro de 1992. 0148, de 23 
de janeoro de 1998 e :37J, de 10 ~c fevereiro de 2003 e tendo 
em vosta o con~do no Proces.o - Protocolo Geral n° 
17795/2006, 

RES OLV E: 

Designar Juracy Santana Alves - Chefe do Servrço 
Adminlstratovo/SESA, Códogo CO[·). para exetcer 
cumulatovamente e em substituoç~o a Chcfoa Oil Oínrca ele 
Oermatologoa Sanrtána/SESA, Cód190 COS·2, durante o 
Impedimento da rcsoecnvil titular Natalia de Santana Vaz 
Guerreiro, que se enccnt fastada por motivo de hcenca 

. maternidade. no r>eríodZNr~:6. 

MaGJoá·AP, ~~ de 2006. 

HAR O VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Secretario de Estado d~ Administr~_ç5o __ _ 

EDITAl. N'. 026/06 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINrSTRAÇÃO. no 
uso de suas a tribuições e na qualidade de Presidente da 
Comissão Organizadoro do Concurso Público Estcduol, 
conforme dispo51o no Decreto n°. 2.626, de. 12 de meio de 
2005. publicado no DOE n•. 3517. dotado de 12 de maio de 
2005, e de acordo com o Edital de A~rtura de inscrições 
Edito! n•. 001/05, de 01 de junho de 2005. Publicado no DOE 
n•. 3530, dotado de 01 de junho de 2005. paro os cargos de 
tJível M~dio e Nível Suoccior ch Secretaria de Estado da 
Educaçõo·SEED, corn A""xo I , complementado e ret ificado 
ern 07 de junko de 2005 no DOE n•. 3536, dotado de. 09 de 
junko de 2005, re t ifiC<ldo no DOE n•. 3544, datodo de 21 de 
junho de 2005, Edital n•. 002/05, de 28 de julho de 2005, 
publiC<!do DOE N'. 3570. dotado de 28 de julho de 2005, 
Edita l n°. 003/05, de 11 de agosto de 2005, publicado no 
DOE n•. 3580, dotado de 11 de agosto de 2005, Edital n•. 
004/05, de 15 de setembro de 2005, publicado no DOE N• 
3605 datado de 19 de setembro de 2005. Edi t<ll n•. 005/05, 
de 18. de. outubro de 2005, publicado n DOE n•. 3626, dotado 
de 19 de outubro de 2005, Edital n•. 007/05. de 27 de. 
outubro de 2005, publicado no DOE, n•. 3632 dotado de 26 
de outubro de 2005 e Edital n•. 008/05, de 04 de novembro 
de 2005, publicado ~o DOE n•. 3637. datado de 07 de 
novembro de 2005, Edital 009/06 de 05 de. janeiro de 2006. 
publicado no DOE n•. 36 77, dotado de 05 de janeiro d" 
2006, Edital n•. 0 10/06 de 05 de j"""iro de 2006 , publicado 
no DOE n•. 3677 dotado de 05 de janeiro de 2006, Edital n•. 
011/06 de 14 de fevereiro de 2006, publicado na_ DOE n•. 
3708 de 17 de fevereiro de 2006; Edital n•. 012/06 de 14 
de f;vererro de 2006. publicado no OOE n•. 3606 de 15 de 
fe vereiro de 2006 e Edital n•. 013. de 14 de. fevereiro de 
2006. publicado no DOE n•. 3706, de 17 de fevereiro de 
2006, Edital n°, 014/06. de 10 de rnorço de 2006, publicado 
no DOE n• 3722, de 13 de março de 2006 e Edital n•. 
015/06, de 13 de março de 2006, publicado no DOE n• 3723, 
de 14 de mcrço de 2006; Edital n• 016/06, de 05 de abril de 
2006, publiC<ldo no DOE n• 3739, de 05 de abri l de 2006, 
Edit<1\ n• 017/06, publit<ldo no DOE n• 3739. de 05 de abril 
de 2006: Edital 018/06, de 07 de abril. publicado no DOE n• 
3739, de 05 de <lbril de 2006; Edita l n• 0 19, publicado no 
DOE 3742, de 10 de abril de 2006, Edi tei n• 020, publicado 
no DOE n• 3742, de 10 de abril de 2006. Edi tal n• 021, de 18 
de abril de 2006. Edital n• 022. de 18 de abri l de 2006 • 
Edital n• 023. de 18 de abril de 2006 e Edital n• 024, de 18 
de abril de 2006 E Edi tal n• 025, de 16 de abril de 200ó 

I - Considerando a carência de1 Secretario. de Estado da 
Educação pera o rnunidpio de I toubal, e que ocorreu a 
ausência de candidatos inscritos no certame p4iblico. 
inclusive por falta de comparecimento na data estabelecido 
paro " apresento,&. sendo declarcda neste at_o a ~be~turo 
de voga dos candidatos faltosos e por rnadunplenCJ<I 
documental tx!l'a o referido município. 
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r :r-:-COnsiderondo ainda, que a a·dmini511'<1Ção pública 
deve seguir os prindpios insertos no caput, do artigo 37 da 
Cor ta da Rep4iblico, entre os quais o do razoabilidade. do 
equidode. do e conomicidade. prudincia. eficiênci~. 
c.onve.niê.ncia e oportunidade. 

R E SO L V E: 
I - Declarar a abertura de vaga dos candidatos 

aprovados, kobilitodos na primeira fase - prova objetivo, 
que nô'o comparecerem no prezo exigido pera os outras 
fase5, considerados ir4ptos, conforme relação nominal e 
número de inscrição. contidos no o~xo I ao presente 
Edital. 

ll - Convocar os candidatos constantes do Anexo II 
co presente Edit al, kobr li todos no prirnl!iro fo<e - prova 
objetivo - do Concurso Público citado no "coput• de5ta 
peço, obedecendo cl ordem de clossificoção. o número de 
vagos, estabelecidos no item 15.1 do Capítulo XV c do 
Anexo n, do Edital de Abertura de Inscrições n•. 
001/2005, retificado na DOE n•. 3536 de 09 de j unho 
de 2005 e de acordo com os Copítulos I X- DOS 
EXAMES MÉDICOS (segundo fase) e X - DO EXAME 
DOCUMENTAL (terceiro fase), do Edital n•. 001/05, 
de 01 de junho de 2005, publicado no DOE n• 3530, 
dotado de OI de junho de 2005, corn os seguintes 
inforrMç:õe..s: 

m - DA CONVOCAÇÃO 

I - O exame documental e o exorne médico serão 
realizados no cidode de Mo«1pé/ AP. no período de 26/04 
Q 05/05. 

2 - Os candidatos convocados deverão apresentar-se 
r.os locais , datas e horários e:spe.cificodos, conforme 
Anexo ll. 

3 - Nc'!o haverá exame documental e exame médico 
fora do local, dotas e korórios preestabelecidos. 

4 - Não haverá segundo chamcdo, sob hipótese 
algutM, implicando, a ausência do candidato, na .Sl.IO 

e li rninoçao. 

IV - DOCUMENTOS 

1 - Para os corgos DO GRUPO MAGISTÉRIO os 
candidatos devem comparecer munidos dos seguintes 
docume'ntos (original e xerox) no Secretaria de Estado 
do ~dministração, no período de 26 de abril o 05 de 
maio de 2006, no korórlo das 08:30 os 12:00 e dos 
14:30 os 17:30 horas : 

o) Diplomo para os cargos de Nível Superior e 
Certificado ou Diplomo poro os cargos de Nível Médio, 
cornos devidas kobili toções. conforme o estabelecimento 
no Anexo I, de.v1d<lrne:nte autenticado. emitido por 
inst ituição of icial de ensino reconhecido peta Mirüstério 
de Educação; 

b) Os Diplomas e Certificados obtidos no exterior 
deverão ser devidamen1e revalid<1dos pelo Ministério da 
Educoçõo. conforme legislação vigente: 

c) Sorne~te será admit ido, poro realização do exame 
documental, o candidato que estiver munido de 
documento que bem o identifique como: Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade, expedidos pelas Secretarias de 
Segurança,' pelos Forças Armados, pelo Polícia Militar. 
pelo Ministério dos Relaçies Exteriore5; Cédulas de 
Identidode forneçidos par Ordens ou Conselhos de 
Classe, que, por Lei Federal, valem como documento de. 
identidade. corno por exemplo, as do CREA. OAB, CRC. 
etc., a Carteiro de Trabalho c PrcV1dêndel Social, bem 
corno o Carteira Nacional de Habilitação (com 
fo tografia). 11<1 formo do Lci n•. 9.053/97; 

e) Título de Eleitor e comprovante da último e leição 
ou Certidão Expedida pelo J ustiça Eleitoral, cujo t eor 
justo fique a ausência oo pleito: · 

f) Documento Militar se do sexo mascu li no; 

g) Cadastro de Pe5SOO FísiC<l no Receita Federal -
CPF; 

h) 02 (duas) fotos 3x4, recentes, de frente. 
coloridos. fundo branco: 

i) PIS/PASEP: 

j) Cornpro\'Onte de re5idêncio. 

1.1 - Os documentos deverõo estar em perfeitas 
condições, de f orma a pe.rmitir , com ctare:za, o 
identi f icação do candidato. 

1.2 · Ap6s análise da documc.n1açCo aprc..se.ntaGo 

pelos candidatos, suá publicado Edi tal convoC<lndo paro 
o. próxirt\Q fase somente. aqueles que estiverem com o 
documentação consioorodo regulcr. 

1.4 - Será eliminado do Concurso Público o C<lndidoto 
convocado para o Curso de Capacitação que deixar de 
apresentar a documenlcção exigido na período estipulado em 
Edital ou que a cpre.sente de formo irreoular. 
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2 • Não serão a<:eitos protocolos elos documentos 

eXigidos. 

3 - A falto de comprovoç& de requisi to paro 
Investidura, até o doto do posse. ocorretoró a eliminoç& do 
candidato e onuloçao de todos os atos a eles referentes, 
ainda que já tenha sido homologado o resultado final do 
concurso, sem prejuílo das sanções legais e cabíveis. · 

4 - Não será i>"rmitido, em hipótese alguma, o 
noJM<1Çêl'o do candidato, qu:w:lo esto implicor e01 ocumJioção 
de cargo que nêi'D atendo aos pressupostos legais e 
regulomentores que diSCiphne.m o assunto. 

5 - No ato do posse, o servidor apresentará 
dccloraçêl'o de bens e valores que constituem seu potrunônio 
e dcckraçao quanto ao exerckio ou nêi'D de outro cargo. 
emp'rego ou função pública. 

6 - O servidor empossado serei reg1do pelo ~i n•. 
0066 de 03 de maio de 1993. 

7 - O exame clocumvttal serei realizado no oud1tório 
do Sccretana de Administração, s1to ti Avenida FAB, 0087. 
Centro, dos 08:30 ôs 12:00 e 14:30 ôs 18:00 horas. no 
período de 24 o 28 de abril de 2006. 

IV - COS EXÀMfS MÉDICOS 

1 - Os candidatos deverãô opresentor·Se no Junta 
Méd~ea do Estado. localizado no Rua ~poldo Machado. N" 
1094. no período de 27/04/06 o 05/05/06 dos 07:30 h tis 
12:00 h, munidos dos exames loborotoriois poro submeter· 
si a perícia médico relacionados"" item 9.1, nas olínec.s 'a' o 
'e' do capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições, com 
os seguintes exames: 

o) Exame poras1tológico de fues; 
b) Exame de Urino- t1po I ; 
c) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia. 

Colesterol total e frações. Triglicerídeos e 
VDRL; 

d) PSA (paro candidatos do sexo masculino) 
e) PCCU (para candidatos do sexo femini no). 
f ) Laringoscopio 

2 - Se necessário, a Junto Médica solicitará 
exames complementares, poro dirimir eventuais dúvidas. 

. 3 - A partir da ovohaçílo mid1ca e do avaliação dos 
exames complementares. o candidato será cons1derodo opto 
OU Inepto te.mporáriQ OU de.finitive1me.nt~ para O txe.rdcao do 
cargo. 

4 - Os candidatos que não atenderam o convocação no 
prazo estobelec1do e deixarem de entregor o documentoçõo 
e os exames méd1cos especificados no item t (um). não serão 
submetidos d avoliaçilo mid1co e conseqüentemente perderílo 
os direitos decorrentes de sua cloSS1ficação "" Concurso 
Públ1co, anulando·se todos os atos praticados desde a 
tn.scrição. 

Macopá·AP, 20 de abril de 2006. 

SetrLiário ele Estado do AdiNnistroç& 
Pruidente do Comissõo 

ANEXO I • EDITAL N". 026/2006 

Cond1dato eliminado por folia de comparecimento ou ele 
documentaçêl'o poro o municfpio de Macapá 

Munlclplo - Itaubal 

Professor dt t• a 4" séries 

C)a Nome 

29 IDANI\.ZE FERREIRA DE SANTANA 

30 JU!lADIM DOS SANTOS RODRIGUES 

ANEXO II- EDITAL N". 026/2006 

Munlclplo - Itaubal 

1 Proflts.s<lr de 1" o 4 • séries 

39 EDVAN CARDOSO LEAl. 

40 RUTE ALBUQUERQUE DA COSTA 
EDILENE DO SOCORRO LOUREIRO 

41 PICANCO 

42 VERA LUCIA PINHEIRO AMARAL 

43 MARCELI\ BRAZAO DA COSTA 

44 RENIRAI..CO BRITO DA SilVA 

Motivaçao 

FAI.TOV 

FALTOU 

(DIÁRIO OFICIAL) 

45 WAL TERUSON DA SILVA COSTA 
MARCIA DO SOCORRO MOREIRA 

46 CARDOSO 

47 ALAOIM ALVES DA CRUZ 

48 NAOIENE NARA DOS SANTOS 

Macapé-APâe abril de 2006. 

,.1!1: .. 
Secretór~o ele Estado do Administraçao 

Presidente da Comlssao 

CO!tf/SSÀO PER!tfANENTE DE LTCITAÇÃO 

LEI 8666191 t ALTERAÇÓES 
CAPlffDOART.15 

RATIFICO 

Sccrrrárin de Estado da Adnunisrraçtlo 

JUSTIFT<Am:-4 N•. 00112006 - CPIJSEAD 

RPOCE.SSO 2005146125 
PE.DJDO DE COTAÇÃO 001/2006 
FORNECEDOR MAZÓNIA CEWUR SIA 
I'ALOR RS 281.912.38 (Du:tnrru t 
Oirenro t Uff(' .\fi/. /l'oveanJru Vinte 
e Doi1 Reais t Trinta e Oitn Ctntaw») 

jullifica-se rol ine:<igibrlidodt, para 
conrinuidade do pagamento de faturas <le relefonu 
celulart.v em contrato corpcratrvo t pagamenJo de 
exudcio anterior. mtdionte encontro dt contas com o 
ICMS tntre a Ama:6nia Celular t o Governo do Estado do 
tlmapd. A inviabilidade dt competição fica caracteri:odo 
parque a ttnprnn na epoca du C<>nlrato n"'09/2()()] -
SE.AD. aduimdo tm 201()2/()J, limitado a 60 nrtsfJ a 
contar áu período t:ontratual. sendo a ún;ca tmpreso que 
operava com telefones analôgicas e digitais. com =ono de 
alcance maior. devido possuir quator:t tstaç/Nt rádto -
bau. com alcanct na rtgil1o dt Alocapã. f'tre11dinha. 
Sant<rna. Curiou, Montt DOW'ado t lAranjal do Jari com 
ampliaç4o tm br~e para Oiopoque. Porto Grondt t 
Ftrrviro Gomes. f.vidt11ciomo.• rambim que a 
Admi11istroçdo não wá adquirindo novas linhas. rujas 
mimeros }6 são dt conhecimento público. 011 novos 
telefants que ntstt proctsso. apenas prorrogando 11m 
conJralo corporativo. pois o mesmo e.xütio de1dt j antiro 
dt 2002. sendo o mesmo unificado nma SE.ADIGE.A. 
devido as vantagens adqttirldas nesre tipo dt proetl3a. 

Cumprem-se desta formo, as uigénclas do 
Artigo 16 da rtftrida Lei. 

E.n 
. . A> ::ti F. em; ;q:;pb';so.r urwdo 

Presidonte da CPUSE.AD 

INSTRUMENTO CONTRATO N-003/06-
SEAD. 

PAR.TES: ESTADO DO AMAPÁ. ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO - SEAD E A COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -CEA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato 
tem respaldo nos Art. 25, Caput da Lei 8.666/93 e 
suas alteraçõ~s. Art. 37 da Constituição Federal. 
Art. 12, § 4• combinado com o Art. 123, inc1so 
IV, todos da Constituição do ll~tado do Amapá. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O 
presente Contrato tem por objetivo centralizar na 
SEAD, a emissão de empenho estimativo em favor 
do COMPANHIA DE ELJ::TRtC IOADE DO 

AMAPÁ - CEA, correspondente ao consumo de 
energia da Administraçao Direta Estadual, 
conforme Demonstrativo em anexo, parte 
integr~ntc deste ln~lrnmcnto. 

CLÁUSULA !ERCEIRA - DA DOTAÇÃO 
_OJlÇAMENTARIO E DO PREÇO: Os recursos 
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orçamentários destinados ao pagamento do 
presente Contrato , importam no valor total de RS 
7.079.933,40 (Sete Milhões Setenta c Nove Mil, 
Novecentos c Trinta c Três Reais e Quarenta 
Ceutavos), divididos em 12 (doze) parcelas iguais 
e sucessivas de RS 589.994,45 (Quinhentos 'c 
Oitenta e Nove Mil 1 Novecentos e Noventa e 
Quatro Reais c Quarenta e Cinco Centavos), 
que serão remanejados dos Órgll.os da 
Administraçao Direta Estadual, via Secretaria de 
Estado do Planejamento c Coordenação Geral, para 
a dotaçll.o orçamentária da SEAD, os quais correrão 
da Fonte 001 (FPE)- Projetos 04.122.0001.2544, 
Elemento de Despesa 3390-39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurldica, conforme Nota de 
Empenho n•~o6, ~mitida em 
~ ..Q3_ /2006, referente a média mensal de 
consumo. conforme Cronograma de Desembolso, 
em anexo. 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGtNCIA - O 
presente Contrato lerá vigência de 12 (doze) meses 
a contar de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 
2006. 

Macapâ-AP. :3.ldc t->.:...~ro de2006. 

Signatârios: Haroldo Vitor de Azevedo Santos, 
Secretário de Estado da Administraçao- SEAD e a 
Companhia de Eletricidade do A mapa - CEA. 

Macapá - AP,:!.J. de \-•~>.-.:.<j-o de2006. 

HAR<fu>O VITOR DE A~ 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATANTE 

(í!ifra-Estrutura ) 

Alcir Figueira Matos 
~----~-------------------J 

Extrato de Contrato 

Instrumento 
fil1ci: Termo de Contrato n• 013/2006 - SEINF, que entre Si 
celellram o G<wemo elo Estado do Amapá, através da Secretana 
de Estado da Infra-estrutura - SEJNF, como Contratante e a 
tmp<tsa UNIVERSO CONSTRUÇÕES E COMÉROO LTDA, oomo 
Contratilda, para os Rns nele declarados. 

Fundamcpto Legal: O presente CC>NlAATO tem respaldo legal 
nos artigos 25 § 1•, 37, caput e in<iso XXI da ConstitulçOO Federal 
de 1988, nos artigos 12 § 40, 116 e 119, Itens t e XXVII da 
Constltulçao do Estado do Amapá de 1991, nas disposições que 
forem pertinentes da l ei Nacional n° 8.666193 e suas alterações 
posteriores, e nas demais disposições legais que lhe fucem 
apllcAvels. 

P;vágrafo Únkq: O presente contrato tem sua origem na 
efetivação do processo licitatório: Edital de Tomada de Preços n• 
004/06-CPl/SEINF/GEA, do processo n" 2005/3109-SEINF. 
Homologado em 24.02.06, pelo Exm0 Sr. seaet.ino de Estado da 
Infra-estrutura com base no Oeaeto no 2041/95. 

Ql!Jm: Reforma e Ampliação da N!ira Municipal, com 179m', 
loca~zado na Av. 08 de agosto, Município de Porto Grande·AP na 
Sede. 

fiem: RS-164 951,70 (Cento e sessenta e quatro mil, 
novecentos e cinquentl! e um reais e setenta centavos). 

~: As despesas com a exearção deste COtm!ATD estão 
orçadas no valor global de RS-164,951,70 (Cera~ e sessenta e 
quatro mi, nclV&ef1t.o5 e cinquenta e um reaiS e S@tenta 
centavos), sendo que: RS-1491999.05 (Cento e quarenta e nove 
mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos) 
correr3o ~ conta dos recursos oriundos elo Programa de Trabalho: 
05ASI.0643 1211 0014, HlNlSTERIO !>" DCFC$1., e, .Bl: 
~ (Quatorze mll, novecentos e cinquenta e doiS reaiS e 
sessenta e cinco centavos) correrão â conta do Programa de 
Trabalho: 15.451.0181 1.199- Recuperaçao de Equipamentos e 
Espaços Públicos, Natureza da Despesa: 4.4.90.51. Fonte: 007-
Contrapartida elo GEA, conforme Nota de Emi>"nho 
2006,1NE00317, em1tida em 03.04.06. 

~: O presente contrato terá a vigblda de 90 (noventa) 
dias conseartivos. 

.. 



Macapá,20.04.2006 

Extraio de Convênio 

lnslrumento: 
~Termo de Convênio n'OI I/06-SEINF. celebrado entre 
o Govemo do Eslodo do Amopó como CONCEDENTE e 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE. como CONVENENi!:. 
com o inlerveniêncio do Secretario d e Estado do !nfro· 
Estruturo. SEINF. poro os fins neie declarados. 

flmsl~9[: O presente CONVtNIO lem respaldo 
le(lol no potógrofo 1', do orligo 25 do ConslifuiçOo Federal. 
comt;Jinodo com porógrolo 4' do orligo 12. ar ligo 116 e 123. 
Inciso IV do Consliluiçõo do Estado do Amopó. Lei Federal 
n• IOI/20CO e n• 0.666/93 conso!dodos. Decrelos Esloduais 
n' . 3855/97 e n•. 0037/2000 e Lei Esladuol n• 07 56 de 
06/06/2003. rogV'.omenlodo pelO Decrelo n' 5<26 de 
24/06/2003. 

Q11W2; ConslruçOo de 13(1rezeJ Qli.osqul(S (2.50x4,00mJ e 
Ol (umJ Palco no Cidade de Colçoene. Municipio de 
Colçoene-AP. 

~: O presente Convl)nio tcró vigêncb d e 
60(sessenloJ d ios. 

~RS 12.220,00 (Doze mie duzentm e vinte reoisJ. 

·!121Pçéi.!l; As despesas com o execução deste CONVtNIO 
estão crçados no valer global de RS 12.220.00 (Dole mil e 
duzentos e vinte reais). e ccrrcrão ó conto dos recursos 
oriundos do Programo de Trabolno: 15.451.0188.1.214 -
Fcrlolecinento do 1ntra·Estrufuro e Saneamento Ambiental 
Urbano nos Municípios. fonte {001). Natureza do Despesa: 
4.4.40.42. conlcrme Nolo de Empenho n• 2006/NE 00266, 
emitido em 27/03/06. 

1nltrumcnto 
Portes: 

Mocopó. 27 .03.06. 

Extraio de lermo Adlllvo 

l '(prinei'o) l ermo Aditivo o OES n• 040/05-UCC/NSP/SEINF, 
que entre ~ celebram o G.E.A. através do Secrelorio de 
Estado do lnfro-eslruturo- SEINf. como CONTRATANTE e 
o empresa GUNOIM & NASCIMENTO CONSTRUÇOES LIDA 
como CONTRATADA. que lem como objetivo o execuçOo 
de setviços de l.l'boniloçOo no ~nol do Av. Trela de 
Setembro. no lloin'o do 8e<ol. em MocopO-AP, paro osliru 
neie declorodos. 

QQJlliQ: f ico prcrrogodo pcr mais 90 {novenlo) ó.as 
consecutivos o prelO POfO o conclusOo dos serviços. 
objeto do OES n• 040/0S·UCC/NSP/SEINF. Com pcevisõo do 
término do obro poro o dia I ~/04/2006. 

Extrato de Ord•m de Encuçi!o dt Serviços 

IMtNmorrto 
Po.rtes: 
2" (segundo) Turno Adit ivo OES n• 052/05-
UCC/ NSP/SEINf. qu• entre si celebrem o G.E.A, atravis do 
Secrctorkl de E!!todo do Infra-Estruturo - SEINF, corno 
CONTRATAN'ft: e a cmpr..sa A. :J. COUTINHO 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA como CONTRATADA, 
que t em como objttivo o execução dos serviços de Reforma e 
Ampliação de Dois Centros Commitárlos no Localidade do 
.Ambé, Distrito do Pedreir<>, Município de Mocopó' -AP. poro os 

f ins nele declarados. 

~r~: Fico prorrogado p<Jr mais 30(trinto) dias 
constcut ivos o prato p<~ ro o conclusão dos serviços, objeto da 
OES. N" 052/05-UCC/NSP/SEINF. Com previsão. de término 
do obr<> passando paro 17/ 04/2006. 

contratante 
Dtcrtto n• 2042/95 

acopd. 16/03/2006. 

CO.IflSSÁO PE/IAIANENTE DE UOTAÇÃO 

.uJSQ DE l!C!IAÇ-\Q 

TO~lADA DE PRECOS N". 016JlOCJ6.CPLISEINF/CEA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Dia l6i0Sn006 - HOI1l 16.00 - Local: P11!dio d1 SEINF, Av. FAD, 
n•. 1276- Centro -MICapt·AP. 
Objetcr. Consuuçlo cfo CompJc.\0 de lkDeliciltnento e 
ComcrcialiuçJo de Pucado, zso MWÜC'Ip10 de Cllçocne-AP. 

O lldilal podcri s.r adquirido oo <~~der~ jj citado. no ho»rio d< 
OS 00 u 12:00 oa ,.la da CPL. 

MacapA-AP, 

(Setrap ;- :=j 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres ~ , 

º-I&IQ. DE REiülbJ>lDO PE LICITACÃQ 

REF~ : CONVITE N' 0021 2006- CPUSETRAP 
OBJETO : Conserto o Manutonçao dos aparelhos de ar 
condicionado e contrais do ar da SETRAP. 
!!EQ : Menor Preço 
f!!Q.Ç,ESSO J!' : 6.000000512006 
VALOR ESTIMADO : RS 35.000,00 (trinta e cinco mil roais). 

!;illl_VIDADAS: 

ALFA CONST.E NAV.L TOA 
ATLAS CONST. E SERV .. L TOA 
HEMISFERIOS CONST.E COM .. LTDA 

COMPARECEU 
COMPARECEU 
COMPARECEU 

o procedlmonto licitatórlo foi realizado no dia 15.02.06, às 
09:00h, na Sala do Reuniões da SETRAP, não houve a 
obtenção de 03 (trbs) propostas válidas. 

O Relatório da prosenle llcltaçao encontra-se dlsponivel 
para vistas. 

illRATO PE RESI.lb.IAQQ_Q.lll.Çill._Ç,ljç 

REFERENCIA : CONVITE NO 0091 2006· CPUSETRAP 
Q.!!..1.UQ : Aqulslçi!o de 30.000 (trinta mil) litros de 
gasolina 
!!EQ : Menor Preço 
PROCESS~: 6.000000112006 
VALOR M_XIMO POR . illBQ RS 2.60 {dois reais e 
sessenta centavos). 

~~: 

SALOMÃO ALCOLUBRE & CIA L TOA NÃO COMPARECEU 
R & PONTES LTDA NÃO COMPARECEU 
COMERCIAl BRITO NUNES LTDA NÃO COMPARECEU 
POSTO AÇA) L TOA NÃO COMPARECEU 
POSTO SÃO LÁZARO LTDA NÃO COMPARECEU 
AUTO POSTO TERCEIRO MIL~NIO NÃO COMPARECEU 
SILVA FILHO COM. E REP. LTDA NÃO COMPARECEU 
MAGAZINE BRAS i LIA L TOA NÃO COMPARECEU 
LEO MARIO 8. DE OLIVEIRA EPP COMPARECEU 

O procedimento llcltatórlo foi roallzado no dia 10.03.06, ás 
09:00h, na Sala do Reuniões da SETRAP, nào havondo 
empresa habilitilda prejudicando a obtenção do 03 (três) 
propostas válidas. 

O Relatório da presento llci taçi!o encontra-se disponlvel 
para vistas. 

~T.Q. DE RESULTADO DE !JÇll~ 

REFER~NCIA : CONVITE 010/2006· CPUSETRAP 
Q!U!ITQ : Reforma da Ponto om Madeira de Lei 

localizada sobro o Rio Matapl, na Rodovia BR - 156, no 

sub-trecho: Entroncamento " A" da Rodovia BR- 210 I Rio 

VIla Nova, no Munlcfplo de Macapã, Estado do Amapâ. 

PROCESSO n~ 6.oooom n006·SETRAP 
VALOR MAXIMQ; R$: 62.56-4,73 (sessenta c dois mil, 
quinhentos c sessenta e quatro reais e sotonta e três 
centavos). 

.P~BJLC.!fAifl!i: 

IVDCHAN CONSTR. SERV. COM. L TOA 
OLIVEIRA & NASCIMENTO LIDA- ME 
CIATEC LTOA 

COMPARECEU 
COMPARECEU 
COMPARECEU 

Pág. 10 

O procedimento llcitatório dou·so no dia 17.03.06, às 
09:00h. na Sala do Reuniões da SETRAP, nao havendo 
nenhuma empresa habili tada prejudicando assim a 
obtençAo do 03 (três) propostas v~lidas. 

O Relatório da presonlo licitat;ao encontra-se disponlvel 
para vistas. · 

EXTRATO DE RESULTADO OE LICITA~ 

REFERsNCIA : CONVITE 011/2006- CPUSETRAP 
Q.êill.Q : Contratação de Empresa para Prostação do 

Serviços de Rcprografla Encadernação com 

Fomcclmento e Materia is e Equipamentos. 

PROCESSO n~ 6.000027412006-SETRAP 
VALOR MAXIMO PARA CONTRATO; R$: 25.000,00 {vinte 
o cinco mil reais). 

PARTICIPANTE: 

CELl TECNOLOGIA E CONS. LTDA COMPARECEU 
NOVATEC NOVA TECN.-ME COMPARECEU 
L.C.SILVA-ME COMPARECEU 

~BER!URA; 30/0312006 

EMPRESA ADJUDICADA: CELL Tecnologia e Consultoria 
Lida, no valor da soma dos preços unitarios-RS 15,68 
(quinto reais e sessenta e oito contavas). 

O Relatório da presente llcllaçao cnconlra-so dlsponfvel 
para vistas. 

EXTRÀf<)' Ql; RESULTADO pE LICITACÃO 

REFER1:NCIA: CONVITE N' 01212006· CPUSETRAP 
OBJETO : Seleção de Empresa p ara Execu ção 
dos Serviços de Elaboração de Projeto 
Executivo, Acompanhamento E Supervisão 
das Obras de Pavimentação de Ruas e 
Avenidas no Municlp l o d e Laranjal do Jari. 
TIPO : Menor Preço 
iiRõÇESSO n• : 6.0001588/2005-SETRAP 
~:R$ 150.000,00 {cento o cinqüenta mil 
reais). 

DATA DE ABERTURA: 28103/2006 

PARTICI~: 

MAIA MELO ENGENHARIA L TOA COMPARECEU 
PGCL- PROJ. GERE CONS.LTDA COMPARECEU 
SO CONS. E ENG. L TOA COMPARECEU 
EMPRESA ADJUD(CAOA: MAIA MELO ENGENHARIA LIDA 
- R$ 14~ .772,51 {cento quarenta nove mil. setecentos e 
setenta dois reais o cinqOenta um centavos). 

o Relatório da prcsento liclbção encontra·SC disponível 
para vistas. 

~J'[\AIO DO I ' TEB\!0 ,\OITI\'.1! 
~o co~rm..:.wam 

OI - lriSTitUMENTO PBII'õCIPAL: 

EXTRATO DO I ' TERMO ADITIVO AO COI'<'TRATO N. 
OJ 1/200.1- SETRAP 

02 - P.~BTIO: DO INSTBU~l~NTO PBII\'CIPAL: 
>) ('0:-llRATANTE 

· ~~:C:Bt::TARIA tn: ESTADO OI: TBA~SPOBn:s 
SETBAP. 

b) CONTI\ATADI\ 
TECNENG~: TtCriOLOGIA CIVIL LTD.\. 

c) OBJI:.'TODO TERMOADtnVO 
f tca prorrof..3du u prazo por mais 120 (ct:nro c "i nl~:) dias. 
tiundo \I!U no\'o léuninn programado para o dt.a 
0~7n006. 

OJ- 0 . .\T,\ Uf. ASSI:"'A TliRA DA A VENÇA PRINCIPAl~ 
2S de I O ~e l OOS. 

Ma P. (i~dt f~ . 

nandc~ d:t Sil;;a T~ 
Sr.crclãrio • SETRAP 



Macapá,20.04.2006 

®"ceita Estadual ) 
Rubens .Orlando de Miranda Pinto 

PORTARIA N. 004/06- SRE 

t>cfh~& o cornpdincla dos gutoru do 
SINTEGRA 

O Secretário da Rccoita Estacbsl do Arnapd, n o uso das 
atribuoções que lhe sAo conferidas por Lei, 
CoiiSidtrando o Processo n. 10168.003410/2005-76, 
Considerando o dosposto na Cláusula Sélilna. pnnlgrafo 
único do Convênio n. 003/2005, relauvo ao Ststema 
lnt~grado de Informações sobre Operações lnterestadullls 
com M=adorias e Serviços· SINTEGRA, firmado entre o 
F.stado do Amapã, por intermMio da Secretana da 
Receita Estadual • SRE e a União por in~nnédio do 
Mmostério da Faunda- MF. 

RESOLVE : 

Art. 1• - Designar LUIZ VANDERLEI DE ALMEIDA 
COSTA e LUCIANE PARUCKER E SILVA DO 
NASCIMENTO como gestores do Conv~nio Sistema 
Integrado de lnformaçOea sobre Operações ln~restaduais 
com MercadoriAs e Serviços - SINTEGRA para o 
desenvolvunento dos atribuoçOes defuúdaa nos termos 
destaPorUinn 

Art. 2• SAo atribuições do Gestor do Conytnur 
I - exercer com zelo e dec!Jeaçll.o u ntnbUJcões do 
encargo, observando as normas kgais e regulamenwea 
relativas l fiecahzaçlo e acompanhamento de contratos, 
convênios, acordos, &JU&t.es e outro• mstrumentos 
con gêneres; 
11 - acompanhar a execuclo das ações, n vog~cia do 
conuato, convênio, acordo, ajUSte c outros instrumentos 
eongéneres e quando for o cuo, o prazo da garantia 
prestada; 
111 - venficar, no caso de contrato, a conformidade dos 
materiais utilizados na execução dos serviços com aa 
especificações descritas no contrato, na proposta de 
preços, no projeto bi.Sico ou no termo de refer~ncia; 
IV - recusar materirus ou aerviços que nlo estejam em 
conformidade com as conc!içOes pactuadas, comunicando 
o fato à autondade superior, 
v - comurucar ll autoridade superior o mnd•mplemento 
de quaisquer das clll.u sulu pactuadas ou ocorrfncia de 
irregularidades na execuçllo dos serviços, como também 
o descumprimento das obngações contratuais, sugerindo 
as providlneias a acrem tomadas; 
VI - atesw, no caso de contrato, a nota fiiiC&l/fatura 
relauva ao• serviços prestados, observando a dupesa 
estimada e as conc!iç6ea pactuadas; 
Vil - manifestar-se em reluçdo 11 convenJencia ou não da 
renovaçAo contratual ou ac!Jta.mento do convenio ou 
tnstrumento cong~ere~ 
VIII - manúeltar-se em relaçAo l atuação da contratada c 
ao eumpnmento das conc!Jçõea contratu.Us, VIsando 
subsidoar a emiado de Atestado de CapaCidade Técnica, 
bem como para subsidiar antwae gerencial por 
autoridade superior; 
IX - a~5tar mensalmente, junto ao Coordenador do 
SINTEGRA na UCP/MF, a execuçlo doa serviços 
prestados pelo SERPRO, de acordo com os padrões de 
quahdadc estabelecidos (Ni\'eis de Serviço). Dever! 
uúormar, no ate~. qualquer anormahdade pertinente ao 
assunto 

Art. J• Compete ao Reprexntante Técnico do Convéruo, 
as scgumtes atnbuiçóes e funções: 
I· Gcr.Us 
a) coordenar e executar políticas de TI (Tecnologia da 
lnformnc;áo) no (Unb•to da Secretana da Receita Estadual 
para o SINTEQRA; 
bl coordenar tecnicamen~ as atividades desenvolVIdas na 
Secretana da Receita Estadual no q(Je se refere ao 
SINTEGRA, r 
c) promover a uW=çllo dos recursos computacionais do 
SINTEGRA, ossun como sua disseminação entre 
parceiros e a soaedade; 
d) defirur as políticas de acesso, uU!J%açAo, c!JstribuiçAo, 
ampliaçAo, admirustraçilo e manutenção do SlNTEGRA 
no imblto do Estado; 
e) elaborar pareceres tb:nicos sobre assuntos 
relaoonados à Tecnologia da lnformaçllo para o 
SlNTEORA; 
O orientar tecn icamente ao atiVIdades que envolvem o 
SINTEORA junto a Secreto.na da Rea:ita Estadual; 
g) r""Ponder pelas quest6<s técnicas relativas ao 
SI!<TEORA perante a Secretana da Rcccota Estadual. 

Jl • Especúicas: 
a) desogmtr e indkar à UCP/MF os componentes da 
equipes locllls, responsáveis pela! aiJvidade~ envolvendo 
oSINTEGRA, 
b) manter relacionamento com a e.qwpe de Ticnieos da 
UCP/MF c de outras localidades, de forroa a garanur o 
mtercàmboo de mforroações re lativas ao SlNTEORA; 
c) responsabiliwr-se pelo recebimento das informações 
de acesso l comunidade SNMP e senhas de acesso, para 
fins de morutoramento da preslaçlo dos sei'Vlços 
fom~~odos pelo SERPRO. 
d) req10nsablli.zar-se pela usinatur& do Termo de 
Confideneiahdade assocoado a eat.e S<I'VlÇO e pelo 
encaminhADu·nto do mesmo à UCP/MF; 
e) designnr oa técnicos, de sua' equipe, a serem 
cadastrados junto a Central de Atendimento SERPRO 
(CAS) para abertura e regostro de chamados t~enieos; 
~ supei'VIsiooar e controlar a ~cuçll.o dos serviços do 
SERPRO referentes à Rede RIS (SINTEORA) em sua 
localodade; 
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g) comuruear ao SERPRO e .à UCP I MF qualquer 
irregularidade que se venficar na execução dos serviços 
contratados para o SlNTEORA, assun como desvios nos 
se:rv~ços prestados em relação aos Nlveis de Sei'Vlço 
contratados, 
h) auXIliar o Gestor do Sintegra na elabornçllo do ateste 
mensal com a execuçAo dos serviços prestados pelo 
SER PRO JUnto à Coordenaçlo do Sintegra na UCP / MF; 
i) anahsar, em âmbito local, o tráfego de seu link com a 
Rede RIS (SINTEGRA); 
j) responsaboluar·se por qualquer outra allV>dad• que, 
por sua nawrua técnica. SCJ& nas Areas de tecnologuo ou 
suas correlatas, e steJam mseridaa no àm bito do 
SINTEORA 

Art. 4• Oa servidores nomeados atravcs desta Portaria 
darão pnondade l execuçAo dos trabalhos, 
pennanccendo à d1sposoçAo da Coordenação da 
RepresentaçAo da COTEPE, quando deSignados para 
participar do• reuniões na COTEP&/ICMS/MF, em 
BrasU•a/DF. 
ParáeraCo llruco • No proposição de normao para a 
integraç6o do legialaçio, o representante dever6 
aprescnW os ajus~a necessários l atualunção bem 
como ao Sistema Integrado de Admlnistraçllo Tn.l>utâna
SIAT. conforme os eonv~nlos, 1\iustea, e protocolos 
celebrados pelo Estado. 

Art. 5• Esta Portaria entra em vigor n a data de aua 
publicaç o 

2006. 

, em Macap~'/ P, 17 de abril de 

· Pinto 

Sccrctáno do Rte · o Ert oi 

PORTARIA H" 040/2006- SRE 

Proncp o pruo para o 
foraeelmeoto de laformaçOco 
pelao empreoao admlnlotradoru 
de cartlo de crUlto oo de d~blto 
relaUna la operaçOeo 
trauoclou4u por coatrlbulntco 
elo ICMS. 

O SECRETÁRIO llA SECRETARIA DA RECEITA 
EST AllUAL llO AMAPÁ, no uso de auat atribuições ·e 
tendo em vtsta o dJspoato no art. 550 do Decreto n• 
2.269, de 24 de julho de 1998, 

Considerando o que eatnbelece o nrt. 7', § 3' do Decreto 
n• 6373, de 15 de agosto de 2003, 

Conslduondo o que dispõe os arts. 5' e 6' da Le• 
Complemenw n' 105, de 10 de janeiro de 2001, 

Conslduondo ainda, o d11posto no Convên•o ECF O 1, de 
I' de abnl de 2005 e Convênio ECF 04, de 16 de 
d=bro de 2005, 

RESOLVE: 

Art. 1' Prorrogar o prazo previsto no §5' do an. I' da 
Portana n • 007/2003 para 31 de dezembro de 2006. 

Art. 2" Ficam convahdadas ns operaçóea realwodas pelos 
contribuintes do ICMS entre I' de janeiro de 2006 e a 
dat.a da entrada em YICOr desta Portana relativas b 
disposlçOes do Convfn1o ECF O 1/0 I, 1111plementado na 
legislação do Estado pelo Decreto n.• 2.888, de 14 de 
setembro de 2001. 

Art. 3' Esta Portaria entrar& em vicor na data de sua 
pubticaçlo. 

Maca~ã~';/ 17 de abril de 

Ruba D de uuda Pinto 
Secretido da Recel .Eataduat 

JVSTII'ICATIVA N' 011/M 

ASSLl'iTO: Dhpoa,. 4< Utkllflo 
FUNDAMJõ:NTO: Fooda-,. o ....-•• tontrato na dhponto de 
l.klfatfAo, e.~~tM• •• Lei •• 1.'"191~ tOftl fàlcrv no a.r1l4, lnt. l\', 
OBJETO: c • .,,,. ole ... (ti) .-po<Mor stn'ldor Otn<c .. « pora 
Mt'Dtlt'ret~~ -'• TecMioCf• 4.a Jaf~ ... 
ADJ'UDlCA.IlOl P'•&c-Mtre TttnN&~ lll•lal--•el• SIA 
vALOR T01'AL~ NS 19 ...... cva-;.. IIOW .. , ...... ~ .. C' 

............ la) 
PROCESSO: Oll' 
COI'o'TRA TO: n' 00 

r...a~:·:~~T~~ 
Rd~ .• 'Y'I.k~..&t~ ,... .. Plnl• 

S<<n:~lriods Roa: ü1odual 
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Smllcr Secrcúrio, 

Subaw:tc .. oe i clev&d. con.tidc:nç&o de VotU EudêKia a ptncnle 
Jatifi~., .. GD cwapicuallo •o .-t. 26 &. Lct a. • I 666, de 21 de JUÜO 

do 1993,,.,.. cfalo do DoiDOioa~lo do podido do ootoçlo L • 04~'06 ao 
valor eSc RS 29.SIIO,OO(Villkl ltO'Ve miJ no'tiCÇCID\ot • Od.c:ata "*-•)) e:r:a 
f"""" da Em..,.... POI..lCENTRO TECNOLOOIA DA INFORMAÇ.I.O 
S."A, • fim do O<lbrir despe- 0001 • oqui91D elo Ol(ulO) Savid« 
Omee•Lec, U(Wp111Dcalo rc&pondvcl pelo &"ronc•amc:nto de toda 1 
...,..,. e Mlda de dodoo da loltW11d, b<al ....., dos ICIYÍÇOO preslodos 
"""cootn"'"nl•,llllaVés do Suo do C.loYtnoo do !:.>lodo (!Uicw). 
O Rdcndo Son'Wor t oqo-lo õadi.pca"'..t A ,.,.._ d..co 
• ..,,., l• 1ol'.....-çoo do Eslodo do! Amof>'. preslod. alnlvá <lo& 
ti\temu corporabYOt c do davertCJ~ otdr'o5 IÚtc:aM• própri<M doa lwaJo• 
da odajniJoraçllo p6blico, que ... m...;IOn<lao • acrcnciodos pelo 
PROOAP, Mf'do rupoN,wl pel• dc::tooçlo da invu lo noa SiJtema1 do 
Provedor do Go\'ctiiO do Ellodo do Amopl., além do obri&&r o Banco do 
Dado< das--;. do R.,..;10 Ea.doal. 
O ................ •i""" "JY........Mo p-oble.., q,.. .....u..,..,. an 
eoadaota 1niCfOIPÇÕC..t u ln&r-..c:t do Ett.ado e no accuo de dad01 

~~nvb da lnttra.d, prcjuda...:Mdo tobrtmaaen 01 K'C"Viços prata.l01 
pelo E...()ov. Ta~ pobh:mu llfiV•am-se ao Ukuao diall ele jancllo de 
'2:006. quando o cquipamcaio apuc:atoa problecu• maia sérios de 
fuooiooomal<>. ofdaDdo lodosos OCM9'» p-utodol ._ • ulilizaçlo da 
,_...,, do Tcc:oolo&ia da W~ 
Dat.-t, ju.atJiic:e-ioC o ca...._c:nto de ~Cf'i.u91o do UlCfJb:11 
J*'• aqu.i'içlo de wa Scn·idor O.C'J.IICO. oom fuloro 10 tnc. 1\' do art 
U da Lc1 n• 1.6661'93. OpiAMlO• pela diiipmaa de hcitaç-':> p1n compra 
do cquir:-monto aolicic.ado. 
Pelu razact acwa expott.u e ., c.spnm.c:.nto liOI d~t.aa.~ lc:aait do 
Art.. 26 • ..S. ~ ·~ "'-"DlM.Sa. Alb~Dt:~Cmo~ a prcM"Dto jus~" I 6 
ntif~ do ~- Sr Socr.t.lrio da Roocita EllodDol • 
~· poblicaçio ao O.lw>o Oficià do 1!\IO<Io do AmlpL 
..... prindo o pru~elpio da pobhcodado 

:\fooapl-AP, 2A do março do 20011 

KÁ11ACIU?..l1_(\ nOLlMA .U..uonT~S-SRt 
D.'TRA TO DO 4' (QUARTO) TEAAIO ADITIVO AO COI<Vi,.,lO 

"~ ...... 
INSTRUMEI'TOS PARTtS. 
A SECRETARIA DA RECF.!TA F.STADUAL • SRE C0:\10 
ADITAHI'h E A F\JI'.'DAÇÀO DF. APOIO À PESQUISA E À 
CULTUKA I.>A UNIFAP E DO UTAOO DO AMAPÁ- FUWAP 
COMO ADITADO. 

00 FIP.\O"MP.NTO LEGAL. 
O prcscnta TERMO ADITIVO AO CO)I>'t!'IJO lJE COOPF.RAÇ.I.O 
rtc.NtCA CIEN'IiF!CA S' 001104 • SEFAZ- rapaldo lego! ""' 
dUposoçM 00<\lluolcs ao AI\. Zl, f l'e 37 daCCIIIIIIIIÇJ<>Fcode<OI , M 
12. f 4', ..-booodo ooao o ,\11. 119, loáo<10 I c XXVU da Coouúluoqlo 
do E.lododo A.,.p4. Art. 22, 1 .. ooo iL fl" da LCI a' 1.666193. 

DO OBJF.TO: 
C:on•uuô olljao do pn;saolo TEJL"ofO ADITIVO AO C'ONVÍNIO DE 
COOPERAÇÃO TtcN.JCA CL&.'I'rtflCA r.~ 101~ - SE.FAZ. o 
looaçlo ds ,.lo-do-obra cop<e...,.ooda cb1Wclo o suprit • <orlncla 
l<mpc"'ro• elo peslool ela SECRE'IIJtlA DA RECEITA ESTADUAL 
DO A.\fAP.\ • SRI:. oooúcnao ...,ccollc:odo: 

a) 18 (oo.;to) OIG!T AI'JORF.S 
b) 03 {1~1) SUPERVISORl'.S 

DA VIGtliCIA; 
O pn:ocat• 'IUIMO AV!TJVO I« i vôf!ooia do lO (do) • ..., a
de 02 do J""""" ds 2006 .... n de -=\oro do 2006, podeado .., 
prom>godo 11rovél ele T01111o Ach~vo. cuja prurosoçlo dcv<O'i ,.r 
propo.l• de oonlortáidadc com • lcsbl•çio viscnh:. 

DOS UC\!RSOS; 
Aa dalpc:M• dcooaeatcs do pr"'llC .. c Tcn.o Muvo tmport.al o "'tlor 

de RS J lLtoS.to {lr"c::u;a~Ga • '\'Vlt• • doU •"- ltMo.OCilDI c ci.nço 
ruis). eotMOf1DO Pedõdo do Cota<io a'OlB-'2006 do I tW2'2006. quo 
cnm:do l oon1.a ..S. FOillc de Rc"WIO&: 001: Proarama de TniMlbo: 
().112900312610. F.leroonlo do lX•pesa: 3390Jq, N011 de: F.mpenho n• 
l006..'fE.OOO.W no valor de 27.000.00(Viale: Ide 111il n:aia) e:milid• ~~~~ 
ttW1120<l6. 

E. po< coURftl do oocardo c pen \~lodsdodo 'I* ficooo <Moobdo:cido pd01 
~Q. lavroo-K c.rc 1nttrvllc...to.. 

DATA A ASSI'lATURA: OI de "'"'90 do 2006. 
I 

J'W)hq~ ~ rcai.ltt04c... 

INSTRUMF.,.fOS PAR'rt:S: 
S=etaria de E,..do da Rcocita f.Aaduol,'SRFJ .:omo c.-a-e o a 
R.i,ersoft tiat!Vaçio e Dcsc:n-'OI,'imealo olot Soft....,. I.Jod> como 
c-. 

00 OIIJF.TO: 
O pr.....re Conlnlo l<rn po< objdo o Lio:oociammlo do software 
STCP onP S<rvcr Litc ,.,.. impl.udaç!o de scn·iço do int<rcimbi.l 
d< informo..,_ p<lf ....-.otc!Jo do 5U\'ÍÇO Em\iaiODETIE forn<cido 
pela rmpnu Embna.&. p.......,au d. ~..ço. eM 1-talaçio. 
tnanUta:nçlo • •~io d4l prodvto. 

O,\ VJCi?.NCIA; 
O pr«<nte Cnntrotn t<nlsua vit&l<ia do 12 (dot.c) mueo, a partor da 
data d< .... OWÍnatlln, ~ I« prcrropdo do ..:onJo ClOrO I 

kgisla.;lo apld\'CL 

OOVALOR E D.UlOTAÇÀO: 
As detpew doeorr<U1<1 com • u<CUÇio do pr-nl<: Coottalo 
<orretin l """"' dos recw..,. oriuncl.>o do Proo<IOIJ\Iivôdouk 

.. 



Macapá,20.04.2006 

0412900382132, FonU: de Rcwrsos · 001 t.lmtcnto de Ik5pcso: 
3390.3? - Scn:i~ de Terc.eitos- Pcs~, Juridia., nn \' llor tol:tl cL: 
RS 3.180.00 (l"rês mil c~nto c uitcnts rcats). conforme Nota ~ 
Emt)mhll n' 00671. emitida em 1 21 1 2'200~. 

E. pnr cd:nem de: &;:ordo c para \"alid.,dc cJu quc licoo cshtbdccido 
pelas. P:u1ctr-,},,vrou·st e!>tc in!:fn..tr'll ~uto. 

12 de d<{):tnbro do 200S. 

EXTRATO DO CONTI\A TO N' 0119105 

ll'iSI'liU:YJEN'J'OS P .l.lrrr,s, 
Sccn.:ttcrift <LL Rttceita F.~:tduaJ I SRE como (.~01\TRAT ,\NTE o 1\ 

l!mprcUJ t\b:.k.;o TQ.:nologi" ~te Tnfnm1nÇAO l.td.1 como CO~TRATADA. 

DO FUII'DAM.E~'TO LEGAL, 
O presente Contr;d:o de p-c".sçJo de ~cniqc. tero ra~IJo legal nsu 
di~pmiç&!i conslao:Jn DO Art. 2S. nele 1111. 13. 10 cb Lei n'll.666 de: 21 
de junho de 1993 c su.:u .11~ e no:t ttrmos. conforme c:oru.ra. no 
Procc:no n• 2DOS/~9S52·"'2005 d; 09.12.2005 e na pcor»,;b da ADACO. 
cl>todo de IS/t 11200S. 

00 O()JETO' 
O pnacntc <.:ontrato tcnl por finnfid;~d~.: 3 c:ontratr~~ io de emrrcs.:~. 
pre~ t 11dorn d: ser\'ÍÇni e.spcciol i:r..Jdos ç cxc:lusiv01 que utili1e .a 
ferrruuentd GllNEXUS p.vli cxccutat n~ N::rviços llc mtmutcnç!io 
J~fe\'enli\'4 c C\"Olu.tlva, b~o.-m como 1~1\Ta de.~rwoln:r nuv:u .~~otuçõ~ 
ne:eufttias p.:n o Sistema lnter1Ado de Adruini~otntçlo Tributária· 
SIAT. 

DA \'JCÊ.'ICL\' 
O J'l't~tnte- tOntr:rto t t r.; , ·igirxia dt ll(dou) D1nn.. com inicio • m 
0 1111/0:'i t t frmlno tm 30/l l ltJ6.." 

DA DOTA\ ÃO ORÇA.\lE~"T ÁRJ.\, 
As dcJpc1.11 d~cnle~ do prc\cnlc Conlr"-n import:lm o ntlor U: 
RS 780.000.00 (tttc«ntu.t t <>iiCPia mil n:: .a.b), sendo Empenhado no 
jlfl:&:l.:nh: I:XCrcicioo \"UI CC" de 65.000,00 (fe.\U' III a C C'IIIOO tnll rtll.ls), (jUI! 
corn.Talo À conlft ÚA FoMe & Recursos: 001, Pracramv. de TrD.OOlho : 
04 12!100382140, Elemer11n de n~spcta: JJ90.3!1 - Serviço~ de Tere~o.-iros 

rcssoll Juridi~,;J, confonne Nou. de Empenho D.' l005XJ::0067.#. 
cmi lid~ em J llll/2005 . ~ 

E. por ttlucm de: Kl1"du c plnt \""J.1i~"Wi: do que ficou eslabelccido JXoin 
(W1c~. lt\'rl'IU·..c este: ia.strumcn!o. 

LlAI .\ DA Sll'ATIIR'\' OI de dezembro de ::u!IS 

JUSTIFICATNA 
4' (QUARTO) Tamo Aditivo ao Conv~mo n• 001104 ·SE FAZ 

JustifK'fll·•e o ato da ntn-.,.dd111d~ do -4° TERMO 
ADITlVO ACI C:ON\'Ê:-110 DE COOI'ERA(,' ÃO TliCNJCA 
r.mxri.HC.A ~~~ 001104 . snr.u. a n.cecuidndc th: IOCI\ÇO'a de mlo-Ur.·· 
nhta cspct·i11li..uda cfe.'ltin1d4 :1 suprir a carEnoi:t tempocári11 cic: pesso:~J d.11 
SECRETARIA l..lA RECF.IT.\ ESTAI..l1.1Al. DO AMAJ>Á • SRE, 
conforme c:spct:i.íh:ado: I R (dezoi to) DIGJT AJ)()RJ.!S c 03 (lrê!.) 
SUP~RVJSORES . p.sra o exercício de 2006. 

Ani.m, ratifí ca.n101 o p-c:~cnlc J\l\ti.fi cativa parR 
publ ie•çio no Oi6rio Oficial do E\l~ - OOE., l iAU que produ.u ~us 
efeitos ktail. em cumrrimc-nto 10 p-inc:iJ:io cb vt.lbli\:idadc. 

\ y Mr··Ap.OI dem•r;odc2006. 

'~"' "~"''''~' SccrctâriÓda Rccc:i EstWUlll 

(comunicação ) 
Ma,rcelo Ignácio da Roza 

EXTRATO DO CONTRATO N'.003/0G-SECOM 

PARTES ESTADO DO AMAPÁ, POR INTE!Uv!ÊDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 
-SECOM, COMO CONTRATANTE E A FIRMA J.C.A -
SERVIÇOS eSPECIALIZADOS COMO CON1RATADA. 

CLÁUSULA PRTh1EIRA DA 
FUNDA.\iENTAÇ.\0 LRGAL: O prcscnlc Conlnllo tem 
n:.<pnldo lcgnl M Lei n• 8.666/93,de 21.06.93, aller:lda pelas 
L~is 8.883194, 9.032195, 9.648/98 c 9.854199, Lei 
Co~>plemcnln! n• 101, de 04.05.2000 e L<i.4.320, de 
17.03.1964 c o que oonsta no Processo l.ici1Dt6rio n• 
37.000.05ú/06, nn modnlidndc de Tomada de Preço n• 
001 12006 - CEUSECOM, devidamwle ltomolagado em , 
27103/200ii c NoiD T ocnicn n• OOG/200~Corregedoria!PGE. 

CLAUSULA SEGUNDA - ODJI.tTO: O presente 
Controlo tem como objeto • loc~ção de ntão-dc-<tbru, puro 
pres1nção dos Scn1ços de: Limpct:t, Con•en·oção e 
Higiene , seniços de Telefonista, Rcccpcionisl:t, Auxiliar 
Admlnillr:ld\'o, Moloriuos. Tccnico de Aúdlo c Tccnlco de 
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Vldeo, p.ltll desen\'Olverem suas fWlções nos dcpcndêndas da 
Sccretori• de. Euado da Comunlcnçiio. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VTG:tNCIA : O 
prc•cnle Conlmto de1•erá iniciur-se em O I de abril de 2006 
visornndo por 09 (no,·e) mese< compreendido no exercici~ 
fu>ru>c~u-o eotTente, podendo ser prorrogado, por iguais e 
succsSII'OS p.:riodos, alé o limite de GO (sessenta) meses, desde 
que configur3do o mteresse dus portes, de acordo com a 
leg1sloçüo aplicável. 

CLÃUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENT • .\ruA: As despesas decorrc:nlcs com a execução 
dt:stc Conlla\o correrão à conla dos recursos oriundos do 
Projcto/Aiividadc: 24.122.0001.2.001, Fonte de ReCtlT50J; 
001-FPE Elemento de De.pesa: 33.90.37-Locaçdo dc-Mãt>
de>Obnt, no vnlor Mensal de RS 27.933,29 (Vinle e Sete Mil 
Noveccnlos c Trinla c Três Reois c Vinte c Nove Centavos) 
importando o valor Global em RS 251.399,61( Duzentos ~ 
Clnqüento e Um llfil Trezenlos c Noventa c Nove Rcnis c 
sesscnttt e Um Centavos), empcnhudo neste nto confom>e Nota 
de Ernpcnh~: 2006NE00092, emitida em: 31/0312006. 

. CLAUSULA QUINTA - DO PnEÇO: O preço dos 
9:ri'IÇOS deverá ser a lotaliznçüo de todos os cncnrgos c 
despesl!S necessárias a perfeita cxewçólo do objelo deste 
Conlralo, sendo irreaj ustável, ainda q ue no referido 
pcrlodo venha ocorrer majoração salarial da mão de 
o bra alocada. 

ClÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO: Para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do não 
~umprimento deste instrumento, eventualmente no 
ambito administrativo, as partes el egem o foro da 
Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

REPRESENTANTE PARTE CON1MTADA 
JOELL Y CRISTINA PINHEURO DA SILVA 

~cafJJ{ft \ c 

-JJCEl.O IGN CJ 
SECRETÁRIO DE ESTADO 

CONTRAT 

EXTRATO 
c6NTRATO N '.004/06.SECOM 

PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AEREAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
A MAPÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA COMUNICAÇÃO - SECOM, COMO 
CONTRATANTE E A EMPRESA COLIBRI TURISMO E 
PROMOÇÕES LTDA COMO CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente Contrato tem respaldo legal no Art. 37, 
'caput' e inciso XXI. da Constnuição Federal, sob a 
lutela do disposto no Art. 22 inciso 111, da Lei o• 8.666/93 
e no Art. 12, § 4° da Constrtuiçao Estadual, e o que 
consta no Processo Li citatório n• 37.000 053/06 na 
modalidade Convite n• 001/2006 - CEUSECOM e Nota 
Tecnica n• 008/06. 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: O presente 
Conlroto tem como objeto à prestaçao de serviços com o 
fornecimento de passagens aéreas (ambito nacional) e 
(âmbito Internacional), destinado a atender a servidores 
em deslocamento a serviço, convidados e autoridades a 
convite da SECOMIGEA, bem como outras 
necessidades. 
CLÁUSULA TERCEIRA • DA VIGÊNCIA: O presente 
Contrato deverá Iniciar-se na data da sua assinatura, 
e vigorará até o término do exerclclo financeiro 
corrente, podendo ser prorrogado por Igual perfodo 
de acordo com a legislação aplicável. 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes com a 
execuçao deste Contrato correrão à conta dos recursos 
oriundos do Projeto/Atividade: 24.122.0001.2.001 -
Gcrcnci :amento Administrativo, Fonte de Recursos: 
001-FPE Elemento de Despesa: 33.90.33-Despesas 
com Locomoção, no valo r est imado p ara o exerclclo 
2006 de até R$ 72.000,00 (Setenta c Dois Mil Reais), 
conforme Nela de Empenho: 2006NE00100, emitida em: 
1710412006. 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: O preço dos 
serviços deverá ser a totalização de todos os encargos e 
despesas necessá rias a perfella execução do objeto 
deste Contrato, não se admitindo inclusOes posteriores a 
qualquer tllulo. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: P.ara 
dir im ir quaisquer dúvidas oriundas do nao cumprimento 
deste Instrumento, eveotualmcnlo no âmbito 
admihlstrativo, as partes elegem o foro da Comarca de 
Macapâ/AP, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
REPRESENTANTE PARTE CONTRATADA 

Geodalto Pinheiro Borges 
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~~==iê=n=c~ia~e~Te=c=n=o=l~og~i~a~~====~~) 
José Maria da Silva J 

rORTARIA 
( P) !'i' 01912006- SllTEC/Al' 

O SECRETÁIUO DF. ESTADO llA CJt."iCL\ E 
TEC!\OLOCIA. no u.<n d3s a!riboti9U que lhe sJo coof<rid>s pelo 
0.X.don'0013 de l'dejancirode2003, 

RF.SOLVF~ 

Ali. I' • D.:si91ar a .cnidora 1\oi.ÁJICL\ GONÇALVES 
1\0~ll!lW, Chcl'o da Di,·i.<'lo do l'rojtto'- Cl..l~·2. paro se <ksl<><:.1r d.1 
t.AX!o de ~11 11s n1ividadcs rtloc.npi-AP, :~té o munic:.ipio de AMAPÃJAP. :1 

~TVi\-'0 Jo:.Ji Scnd :ui:t, com o objetivo d:! p:~rticq,ar d.l ação uoojunta 
"GO\'M10 \"lli • Vila" em upoio :~n JTojClo .. Eid.rifieolçãO da Vil! de 
Suwrijú oom Si>tana Hibrido de Eocrrja, no pc:riodo de 17 a 
20104/2006. 

CABINt:T.E DO SECRETÁRIO DF. PSTAOO l..lA CI.Íl\CIA E 
l'I!CNOLOGL\, em Mscop:i -. AP, ~~~de 2006. 

~·····tF~t:, . ...,. 
PORTAlllA 

( P) N' 020/200G - SP.TI(C/AJ' 

0 SF.c.R.ET ÁRJO DE I!.~ ADO DA cnlNCIA E 
'fEC'NOLOC:IA, no """ d>s •lribuiçõcs q11o lhe ..:lo a>nferi<bs pclo 
Dc.."T-d.u n• 0013 de 1• de! j:meiro de 2001 c: de .:tcordo com M I O'TT'h1S da 
LA.i n•OG'l-1. d!: 31/ lo-"2001, do Da-:rctou"' l5-S7, ck 14.'11!'2001; 

RESO L VE: 

Art. t • • Cau~cr em 1.:m.i.la cx~cion 11l ndinntilnlO'lto em 
nome do =vidcr FAllL\l'õO CESARINO, P"'""uis:odor ll, loLodo no 
IEPA. nn \"alor do Jl$ 1.000,00 (Umn M.ll Ruis). dt:Qin:u!\Js :1 ~.~ st~tl r 

du;tCR.l.~ miüUas d,: prcoto p3g."\fll01to rd:ali\'o~ 110 Proj.:to BIODIESEI .. 

Art. 2• • A rctêrid3 cksp<sJ dc:l•cr-:i sa anpmh:ada na finte de 
rccursoo 003, pro)lrMilS de Tr.~b;üho 25.101 19.S73.0070 2.360, sendo no 
cla>>eruo de~ 339036. ao "'lur de RS 1.000,00 (llwn Mil Rnis) 
Scn ·lços dr Trrcdros - Peuoa Fisit:L 

Art. J• • O ~Wanbnlo.:ltto cmoodjdo c;k\·aá ~ aplk-ado no 
pnm m.i.:cimo d.: 30 (Trinu) di~ 3 1.U11;u da d.31.3 00 r«'tbilocnto. 

O~sc ciêncin. puhliquc·se c cumpr.1·SC. 

GADINF.TF. 1)0 SECRE'J'ÁIUO DE ESTADO DA f:IÊl'iCL\ E 
TECNOJ.OC:IA, <m Mac:op! • . 12 •obril de2006. .... 

PORTARIA 
( P ) N" 02112006-St:Tf.C/AP 

O SECRF.TÁRJO DE ESTADO DA ClliNCU F. 
1'1.!l:NOLOCL~. nn U!.O dJ.s .ntibui~ que 01c s.So C'Onfcrid.1~ pelo 
Dec:rcto n' OOLl de 1' d.: j :mciro de 2003, 

RES O LV E' 

Art. t• . Ht.XnOIOCJ.r o dc:iiUCõUJ'k]:l1o óo ~idQf 
FIUI\CISCO DO SOCORRO TRJNDAJ)E FAÇANHA, ,\mcili>r 
Op.:ra.:ionol de S<niçus Di,·=. do Qu•dro do Ex·T.F.AP, qu< ,;•joo 
dJ ~de suu .ti-.id.>dcs Man;pi-AP, até o munkipio de AMAPÁ
A P, a sc.niço d~ Secrd:lria. oom o objcii\'n de tr3nSpOrtU tOOlico do 

l'<oj.so Eldrifoaç:lo do Vih do Suwnju oom Si.<tan:o Hibrido do 
Fn..-gi•. no paiodo dc 17 o 2010412006. 

Clf:NCL\ E 

(Agricultura 
José de Ribamar Oliveira Quintas 

PORTARIA 
N.' 09912005-SEAF 

O SfCRETÀRJO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PESCA, FlORESTA E 

DO ABASTECIMENTO, u..OOO <m al:b\o<;ll)e:; qJe t.e l:.lo artendas pe!o 
A1. 123. Inciso" m C<:rotllt~ do~ óo Alr~ e A1t :E. Jna;o X á> 
Rfgulamorto da SEAF, ""'O'<:ldo pelo DeaEio N. '0159 de 27 ti! J3'<!ilo de 
t!!l!l, e ler.dol!l!t 'li~aas~~s cml-.!<r.no Oeoelo 11 ' 3l7Jde t9 oo 
)liho de 2005, e a:ell<lerdo oo ME<IIO N' 03&'05 GEF.GABISEAF. 

RESOLV E: 

OcSigllill o de~cxanento oo sel'líàll; JOS~ DAVID DIAS ANDRADE 
Re~"'l pe:O G o~ de Alriêado- CDI·3, pata va1ar C. :.l~cap(l .000 
de suas ~~vidodc 21! o MtfllY.j>Oo elo Ar:ta~. al<le lez o Ullfl'.!lC'Ie oo tra:c: 
e ~ta á> t.loocipo elo /,'"~lá alô o Dislf ilo de la:zct'dlllhl, r.o ;et.cdo 
e. 07.09.011006. 

) 
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EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

ASSl!I,!TO· 2' Termo Adillvo ao Contraio n° 001-06-SEAF. 
CBJE11VO: AReraçao das Clâusulas segunda e Quarta 

Para compctcnle raurocaçao, SUbrnetemos à 
a~·eclaÇOO de Vossa Excelência a presente JustificaiNa, para a 
celebração do 'Z' Termo Admo iiO Contraio n• 001A:l6-
SEAFICOPEMA. o qual altera as Cláusulas Segunda e Quarla 
do Conlrato oroglnal, com a redução de 04 (qualro) wlculos. 

O preserte Termo Adittvo. se justifa por n3o 
howr mais 111teresse desta Secrclarta em contonuar exectJtando 
a~ abvidades com a qulllltidade de veiculos hoje existentes. em 
decorrência de redução de despesas para readequaçao do 
orçamento de 2006 deste Órgão. 

o presento Tormo Ad~lvo tem ll!spaldo 
legal no Artogo 65. Inciso 11, all~a "c" da Lei n° 8.566/93 e 
Clausula Oota\'8 Contrato em ep~g~afe. 

Macap&-AP, 12 de Abril do 2006 

~ MA • 
da U P AF 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N" 002412006 .CPL.ISEAF 

ASSUNTO • lr.exVbiidade de Licitação. 
UNIDADE : Secrelaria de Estado da Agr1cUlura, 
• Pesca. Floresta e do Abastecimento. 
OBJETO :lnscr1ção do seMdor José Roberto Duarte de 

Almeida no Treinamento 
' FCP" Fundamental Furukawa e "FCP' 
M~ster F urukawa - Elaboração de Projetos 

EMPRESA: MARCIA A. B. ALTAMIRANO 

FONTE : 001 • FPE 3390.39 
V. EST. : RS t 600,00 (Hwn ~lol e Sei'IC<Ilooo Rc.•11~ 

Senhor Secretário. 

Submeto a presente JustifocaiNa para apreciação de Vossa 
Excelência , com amparo legal no art 25. Inciso 11 da lei 
Federal n• 8.666193. e suas aH..-açóes posleriores, es1ando 
caracterizada a lnexigobltidade de UcitaçAo, objetivando a 
efetivação da inscrição do servidor supramencionado, para 
partlclper do treinamento "FCP Fundamental Furukawa e 
FCP Mâster Furukawa• (Eiaboraç3<> de Projetos) na área de 
lnlormitica que serà promoYida e ministrado pela EMPRESA : 
MARCIA A. B. Al TAMIRANO que se realizará nesta cidade 
de Macapà-AP. no Centro de Educaçào Profissional do Amapá 
• CEPA, no perlodo de 17 a 2SIIW2006 • conforme sol'ocitação 
no memonorodo n° 0041200~1/NSPISEAF. constante no 
pr~ em epigrafe A participaçào do &eMdor no referido 
lteonamonto, .., faz f'IIIC<!SSáno e recom~vet. conSiderando 
as atrobu>c;Oes Inerentes ois abvidacles eocercidas pelo mesmo. 
&endo oportuno saientar que, a recoclagem no servoço público ri 
de suma omportârocia. objetovarodo e prestação de serviços de 
excel6rocia 
Ressahamos na oportunidade que a escolha da Empresa 
mlnistradora do treinamento deu-se em razão da vasta 
expenênclJ que a mesma possui nesse filmO de aiMdade 
sendo uma empresa conceituada e reconhecida nacionalmente 
o que enseja a prestação de seNtços de elevado grau de 
saUsfaçio e ~idade. 

Doante do exposto, em atenção aos prinr;lpios basilares da 
adfninistnlçêo publica e aos comando da lei. submeto a 
presente Juslofocalova à aproclaçto de Vossa Senhorta, para 
fins de rabfocação e posterior pub1icaçio na imprensa ofietal 

-conforme detemn o artigo 26 da supracitada a Lei 

Macap&.AP, :nll Abnl de 2006. 

.LUIZ R081õR~ COSTA ALVES 
Presldenta da CPUSEAF 

TERNO DE JUSTIFICATIVA N" 0026/200C .CPUSEAF 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ASSUNTO : Oi6pensa de~ 
UNIDADE : Secrel5la de Estado da Pclriculll.n. Pesca, 

Floresta e do Abeslscimsnto. 
OBJETO : Sel\4çO de Pe&ql.iaa de Opinlào 

Pl:bllca e CatâcgaçAo. 
EMPRESA: Instituto Ewaldo L.odi-IEL 
FONTE · 001 • FPE 3390.39 
V. EST. : R$15.457,68 (Quinze Pvtl, 0\JIIIrcCento& e • 

Cirq.lenla e Sele Reais e Se6&enta e Oito). 

senhor Secretirlo. 

Justl"oc.He a Cispensa de ~ para a ~ do 
aer.1Qo acma ~atado cxm a oqu:Jcaç6o direta ao lnsti!úo 
E\Mlldo lodi - lEI.. o presenle oonlrlllo tem por objetllo a 
pres1Çio de aaMça; de Peaquisa de Opirüo Pl:bloca e 
Catslogaçâo de Produtos "In locd' cxm os ~ do 
Estado, a respeito das neceuidade& pii'B o melhorllfTSllo de 
aer.içcl; suas neoessi<W'eS e blrletldoa aos Pf"(XlJtoreS. cxm 
preço do contrlllo fXlf'llli!Ü\'II cem o prallcado no merca:Xl, 
l'lllrnnte ao&" Termo AdHivo ao oontralc n.• 00712004-SEAF-
1' parede. 15.03.00 ê.15.04.06). 
A praief1la justifocaiMI enoonlra reopeldo legal no 111. 2A, Inciso 
XIII, da l,ej N.0 8.600193. rnr:tiloO pelo qual &Oiicitirnos a 
Ratifocação de Vossa ~ dancle>se publicidade que o 
ato requer, em ~às ~ do at. 26, da 
lei Federalde~e~.Ari"o'iris~. 

~- 18dr1Abril dt2006. 

""'"""''''""""'" Pr~da CPL.ISEAF 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' OOZS/2006 .CPL.ISEAF 

ASSUNTO : Dispensado~ 
UNIDADE : SeaÓ!a de Estado da AgricUton. Pesca, 

Flore6ta e do Abas~ 
OBJETO : AperfeiQrlrn"enloda Formaç!o 

Prdissional. 
EMPRESA: lnslill1o Euvaldo lodi - IEL 
FONTE : 001 • FPE 3390.39 
V. EST. : R$ 550,00 (Quinhent<la e<:irqo.nta 

Ra). 

Senhor Soor.Urlo. 

Justifoca-118 a Dispensa de IJc:l1aç60 p~Wa a ccntralaçà:> do 
.....,..o .:ma eplgralado cem a IIIIJUdlcaçAo dreta ao lnstJiuto 
EU\IIIIdo lodi - IB.. o presente contriiiO tem por objeUvo 
poosslbillta. per melo da raolzaçao de estAgioa, oporl\ndade 
de lp!rleiçaomerto da formaç!o prt{IS&lonal do corpo discente 
de lnsLIUiç<les de ton61no Superior e de Ersino 
ProliS&ionaloz<Wlie de 'Z' grau, cem preço do conlrl!ID ~10!1 
can o pra!icado no merca:Xl, referente ao 14' Termo Adtlvo ao 
ocntrato n.• 02001-SEAF • (4' prroola) 26 03.2006 à 
~.04.2006. 
A p--)\lllifOC<ilva encontra respaldo legal no 111. 24, Inciso 
)l(ll, ~ 1.111 N. 0 8.666193, mctr.o pelo qual ICIIIdúmos a 
Rati1"!QIIi8o dt Vossa ExDel6ncJa, dandc>fi pUJiicidade que o 

. ~ .uoquer, em curpimentc ia cloMrmnaç&lo do 11ft 26, da 
l.d Federal de l.Jcilaçóes e Contritos Adrrinll;trati...:os. 

Maaopá-AP.II\ Atri de 2006. 

L UlZ ROBER~A COSTA ALVES 
Presidente daCPL.JSEA.F 

TERMO De JUSTIFICATIVA N" 002712008 .CPIJSEAF 

ASSUPn'O : Dispensa de l..lcltaçAo. 
UNIDADE : SecrBMio de EstadodaPclr1cUilr"a. Pesca, 

Floresta e do Abastecmento. 
OBJETO : SeNço de PesqUsa de Opinião 

Pit>lica e Calalogaç3o. 
EMPRESA : lnatluto EIMiido llldi- IEL 
FONTE : 001 • FPE 3390.39 
V. EST. : R$15.457,68 (Quonze Mil, Qua!ror::eRoi e 

CinqOenta e Sele Reais e Se6seria e Oito). 

Senhor Sec:ratátfo. 

Pãg. 13 

preço do oontr1110 OCI"fllàllllll cem o pratado no mercado, 
l'lllorenle ao 5~ Termo Adilr.o ao ta1ir*> n. • 00712004-SEAF • 
2' peroela 15.04 00 é 15.05.00). 
A ,....,ta justJflC<IIiva encontra reapeldo legal no 111. 24, Inciso 
XIII, da lei N.0 8.666193, ITfllil'oO pelo qual sCIIIdtlmp& a 
Ratollcaçâo de Vossa Ela:leiência, drnb-$4 publiddada que o 
ato requet, em curp1mento às det.em'lnaç&lo do art. ' 28, da 
lei Feder ai de Uc:itaçOOs e Contratos Admlnlslra!iiiOS. 

~- lifr de200l. 

LUIZ RoeERT~OSTA ALVES 
f'residr:lr-.e da CPUSEAF 

TERMO De JUSTIFICATIVA N" 00281200C .CPLJSEAF 

ASSUNTO: l~adede Ucltaçêo. 
UNIDADE : Sccrela'ia de Estado da Pclr1cútuta. Pesca, 

Floresta e do Abastecimento. 
OBJETO : Prt!6lação de 6EI'.'Iço& 
EM PRESA:Es11>reea Brasileira de Telec:crnricaç6l 

SIA • EMBRATEL 
FONTE : 001 • FPE 3390.39 
V. EST. :R$ !ll6,82 (OitOC>lnloa e Seis Rellls e Oitenta 

e Deis CeniiNcrl) 

Senhor Secretário. 

Justlflc&.<le a Inexigibilidade de Ucllaçio para a Prestação de 
serviços lroterurbiw1o$ • \lrtude da lrMabllldade de CorrpetiçAo 
por ser o EMBRA TB.. fomeoedor a>«:lu$1\.o desses serviços. 
paoammt.o l'lllerenle a seMços prestado& Tranadala \la 
E.fTtl(fllel, oontoore fallno <6'04171301014-4 e 
01-40177070796, oorresporldente ao """""' de Moo-ço e 
Abr1112006, de ln1ere6se da Sec:rela1a ISEAF 
A ~ )ustifiaoliva encontra respaldo legrol ,..., 111. 25, 
"CAPUT", da Lei N. o 8.600193. rrdl-.o pelo qual sdic:ltlrnoe e 
Raú'oc:aç!o de Vossa Elccolc1ncia, clarJdo.se po.blicidade que o 
1110 requer. em ~ às delelmineçóes de 111. 26, da 
lei de l.Jcilaçóes e Contn!lao Mnrisv.No. 

Maapr!>-AP, 1~ fiDril de 2006. 

LUIZ ROBERTJe'COSTAALVES 
Presjdente da CPlJSEAF 

(Turismo ) 
Oeuseni Oliveira de Souza 

PORTARL\ (P) N"01611006 . SK'I'UR 

,\ SECRETARIA DP. l'.sfADO DO TURISMO. no uso da 
compdên.;:ia qu< lbc foi dattpda pdv O.acto o' t006, ele 31 ele 
uwço de 2006, e l<ndo em VUL\ o que cnrula no MnDO u' 010/1005 
-PROECOTliRI NCl'IAP. 

RESOLVE: 

Art. I" • OesiiJlU o KrVidor EDSON MAGNO DE 
ARAt JO - G<mlle G<ral do I'Tojo:to PROECOTLJt',\1' - CDS-3 
por> ,. dt~locor ela ..elo de suu atribui~• em Mac:apá lllc o 
municlpio de c...;.. do Atagvari. no pctlodo da lO a 16.'0412006, com 
objetivo do participor da Misslo SurlAndo na Pororoca. 

J 

(lndustria e Comércio ) 
João Benício Dias 

PORTAIUA (P) NO 037 f 2006- SEICOH 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COM{RCIO 
E MINERAÇÃO , no uso das suas atribuições que lhe são 
cooferldas pelo Decreto n° 4559 de 04 de out!Jbro de 
2005 e, tendo em vista o que consta no Hemo n° 
029/2006 • CAB/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1• ·Designar os servidores AOEMAil DA SILVA 
MENDES, Gerente Geral do Projeto Comercialização de 
Produtos da Agroindústria e Blodlversldade, cócigo Cl.lS-1, 
TlAGO RIBEIRO DA COSTA, Gerente Geral do Projeto 
extralivismo, Códogo <DS-2, , com objetiVo de realizar visita 
témlca e acomoanhamefto da W!QJCào do Projeto Apolo a 
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la1/oora Caca~rn. ro pe<íodo de 20 a 26.04.2006. 

Art. 2• - Revogam-se as dospos.çõcs em contrário. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA lNDÚS: ;;IA, 
COI~~RCIO E NINERAÇÃO, em MacapA·AP, 18 de abril de "OG5. 

3
-r-

JOÃ O DIAS 
SECRET I EICOM 

PORTARIA {P) NO 038/ 2006 - SEICOI~ 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são 
cÕnferidQS pelo Decreto n° 4559 de 04 de outubro de 
2005 e, tendo em vista o que consta no Memo. N° 
033/2006- NSP/SEICOM. 

RESOLVE: 
Art 1 o - Homologar o desiOGJmento da servidora 

SHEIL.A PATRIOA DE SOUZA DA SILVA, Chefe do Núcleo 
S.,torial de Pl•ncjamento, código CDS-2, que viajou da sede de 
suas atnbuic;ões Macapá-AP, até a Cidade de São Paulo·SP, com 
o objetivo de participar da Gestão e acompanhamento 
orc;amentáMo e Gestores da Administração PUblica, no período 
de 11 a 13.01.2006. 

Art 20 ·Revogam·se as disposições em contrário. 
Dê~ ciência, publique-se c cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
C01·1ERCIO E MINERAÇÃO, em Macapá-AP, 18 de abril de 2006. 

JO~IAS 
. Secretário 

PORTARIA (P) N° 039 / 2006- SEICOM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E MINERAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decrebo n° 4559 de 04 de outubro de 
2005 e, tendo em vista o que consta no Memo. 
n•015/2006·GAERS/SEICOM. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Homologar o deslocamenlo dos servidores 
MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER, Gerente Geral do 
Projeto Aproveitamento Econômico de Resíduos Sólidos, código 
CDS-3 c GEORGE SAVIO DE OLIVEIRA BORRALHO, 
Gerente de Subgrupo de Atividades do Pmjeto Aprovertamento 
Econômico de Resíduos Sólidos, código CDS·2, e CAROUNO 
FERREIRA COlARES, para viajarem da sede de suas 
atribuições t·lacapá·AP, ate os ~lunidpio de Pracuuba e 
comunidade do Breu ate o Km.ll8, com o obj etivo de fazer 
levantamento de potenciaüdades da região c elaboração do 
diagnostico, no peóodo de 18 a 20.0J.2006. 

Art. 2• • Revogam~ as disposições em con\Járlo 
Dê-se ciéncia, pubtiQue·se c cumpra-se. 

GAO!NETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COI•IERCIO E MINERAÇÃO, em MacapiÍ·AP, 18 de Abril de 
2006. 

,.---

JO~~iao DIAS 
!:ECRET RIO/SEICOM_ 

(Meio-Ambiente 

Antônio Carlos da Silva Farias 

PORTARIA 
(P) n• 051/06- SEMA/GEA. 

O Sccrc\ário de EsLldo do Meio 1\mbinrtç. nomctuJu pdn 
(').;:"ydo n• 0?99 dt 31 de rm.rço de 200G, e no u~ d.ls alribui-çõcs que 
Uh."S sio ~nfcrid.u pdo lnci..\6 X. do 1\rbl!O JK. do IX"C"r<tO n'" ~J04J de 
07 <k :'-io•·cmbro de 1997. 

Con!-ldeundo n di~f'OSlO nos lnrisos 'vl ll c lX dn art. 1 I d:i 
Cons\i\uiçlo E.n.1duill e com fulctO nn Art. 7° ô:. Lei E!d:ulual n° 04.1 1 
lk 15 d~ S~1cmbro d.: 19'98, combiru.dn com o t(UC rli!':pc"'<: o Art. s.o do 
Ol!t..Tdo l::!.1adual n°~099 de OJ d~ Ouluhn.' tk 2001, 

ReMh:c: 

An. I' . E.'""''"" • p>rtir do: 31 de d<7em~ro do 2UU~ os 
~prC'Scnt11nts lirul~C"S t suplrnt~ das ~lituiçõcs abaixo rcla~irn~d~~ 
que comp&m o Conselho GtSlor d3 Ata de Prottçio ;\nlb!cnuJ do 
Rio Curiaü-CONOo\RiCUR!AÚ. 

!.!ti!ÁQ.P.QS l>:f.GROS DO MtAI'AtW,\ : 
, NUbia. Cri~in:t S3l11lLn:1 ele SUUJ.4 - Titu1u 
. ~hari:t P:~.t tb Silv:a Do.nu..<;f:l!r\0 Suplcnh: 

~T!IRTA nf._ E$J:A.Q'"P'--'DO~-~~~tl'~·.l=O 
/1 \tllJJiliJ)l!St~l õ: . 
- . Em Ido ?\c\·cs Pcn:ira Goruc~ - Titu l;v 

. Jcncj:lmcs l.im:s <b Cosl:a Suplente: 

Ft!ND:\CÃO . . eSTAPUA!. DE~.BA .00 

.\Mi\1'.\'f~: 
- _ . Eli.tcu C:um!:l dos S.111to_!;; TrWbr 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 2• • A Pr~:t Portari.a ft\lt:l tm ' 'itor m cb.t.õl de sw 
public:lç;lO rco.·oca«bs as disposiç!o em cootririo. 

PORTARIA 
(P) n '05211/6 - SF..\ fA/GF.A. 

O Sccrtl:irio dt ~dado l}<) Mcio Ambh.-nt~. norne:ldO 
()~:lo Decrtto rf 0999 de 31 de nwço de 2006, e no mo da~ atrihuiçõcs 
4Ut lht~ Mo eottfcridJ~ p.:lv lnci~o X, do MICO :l~. c.lo IXctchJ n" 
5304, <k 07 de Kowmbro de 1997. 

C\lmiJcraOOo o dispo!õlo nv:. lm:isos VIl c JX do :11t. I l 
da C.'unsl ilu iç.~o Est.utunl e com fulcro no Art . ..,. tb 1.c1 Estadu11l nl) 
O·ÜI de 13 ..h: Setembro do! lY98, comhircu}u cou1 o que disp.'"k lt Art . 
5'do Decr<to F.>1>.ho:U n' 3099 doOJ de Clulubro ok 2001, 

Art. I' • NOOtar a pMtir dt IJJ dt j lntiro <k 2006 0\ 

1\!J'ftstnl:.nltS tilulatt:::J t wpkntts das lmtitutç~s abaixo n lxiü!l:J.das, 
[Uf3 comporem o Coosclho Gestor d:t. ,.\rç3 de ltrotcçSo Ambiental Uo 
lliu Cun•ú·COKG.o\R!CIJR!AÚ. 

ill!J.iiQ..12Qâ.NEGR.QS_ I2Q..;lMill~:VUti,1; 
. Rnedcr t\rdassc da Cosia - 1'11uiM 
, ~bro.; lo Jcs.C R~uno!l lL Silv~t - Suplente 

lli'R(I,\RlA ll~ f;ST•\DO 00 MEIQ 
AMil!El\'TI::tSEMA: 

. J~Ulj:uncs Ünu. d .1 CCKL1 - Titu\..lf 
• em:muc:l i.Jicio dt: Sou.Q 1-':n 'aeho - SupkntC' 

f!JNDr\Cti.O E~'T@liA!. [)F, CULTURA DO 

AMAPA!Fl:l\DEC_àl: 
. Atu Cristina da Sih':l Di3~- Titul:tr 

MliOClACÃO DE ~IQI()\Jl......I2Q_QU/LOMnO I)Q 
~.MQÇ: 

, Raimundo Souz.l -· Titul:tt 
. Jcuqui::1Jcs.:mir do: P.1ix:lo • Sur-h!r.t~ 

Ct!R!At'l ,\TU::m;o CIJ)B.m_<;: 
. l .ind;ü<.a dos s~tM :\fir.md.l Titulu 
. \\'í11)· Mi~ Sih :~ - Supl.:nt~: 

Art. 2• . A Pn.·scn1c Yothria enln em vib"'f n.1 W.t:a de sua 
publiC3Ç:lo r~v..,cadns ns d•$JIO~içlo t:m COI\lJÁI'Ío 

PORTARIA 
(I') ••- OS3/Il6-SEMA/G~:A. 

O Secrct:ãrio dt: Estldo do ~leio Ambiente, nomeado 
pelo O cacto n• 0999 de 31 d.: março de 2006, c no U\n d:l' :.trlhui~e.~ 
que lh<5 ~() t:()nferidls ~lu Inciso X, do Artigo 3M, dll D~crdo nt· 
no~. de 07 de Novembro de 1997. 

Considerando o disposto nM lnci~o~ \"TH e IX dom. 1 1 
d:t Conslitulç!lo F.st.1du.:~l e com fi1lcro nu Art. 7• cl.1 U.:i E'laduRI n• 
O'l31 dC' I !i de S~tcm.bro de lY98, eombin.:tdo c:om o 41h." úisrx)~ o Art 
5' do Dmctu Esta~uol n' 3099 dc03 de Outubro <k 2001. 

Rt<O!v.: 

1\tt 1•. Noml!;lla partir ck UI dt j:anc11o d< 2006 os 
n:~~cnbntn lilularts e suplento: das ln .. 1ituiçlks •b.tix"l rda";C"rodaS. 
poza comporem o Conselho GcsiOJ d.1 Áfc;o, ck l'roteçJo Ambier.t:U do 
!tio Curüü-CONGAR/CURJA('. 

CÁMAR:\ DE VF.R!;.®RES DE ~!ACt.M 
.C iéclo IJJiz Vicim- Tilui3J'. 

ASSOCIAC.-\0 DE MVJ.I IF.RRS M.\fl VENINt; 
.C'r(1.1la ).firanda Silvo\ - TilUIM. 
.Rosanl!da do Socotro Rft.ltlM - Suplente. 

§.f~'Rl~~!O 
.Fâtirru. l.ü<.i;J 1'.:1 .... -.~ - T !lubt. 
.I:Alson Mogno do i\nl~jo - Suptcnoc. 

Art. 2' -A Presente Portaria éntn em .,.j~oc ro data cl.: !l.'lla 
~ul>licaç-lo rcvogadss as disposição c-m contnirio. 

>-..-..- ._..,.-'-'"'~) O CARLOS DA ' li. V i\ FARt!IS 
SECRETARIO 

E:O.'TRA TO 00 co.·.fnl.\ TO N• 002/ltltl6 · SE~ I r\ 

l rwlnunrn1oYI'artn - S('Ç[ .. 'tifi, d.: E."3.du Ju M,_.to Ambimte -
SE~ IA. como Corrtr.tt'U\la: .;: i'uu CJãuJj3 de Olm:ir~ Oonç.1h·ts, como 

Contr.atOJtl.l . 

Fw1d:.unt ulo LegQJ - O pre.~;cntc=. Coutr.t1o l\!111 n:llps.I4.Jo 1~1}11 no 
:u1i&õ 4 2, § 5', da L:i n." 8.óGG;?J c :õlUI:C nlt.·.rn<;iks pos;tl•ricr.:s, bem 
como no Convé!nio 2005CVOOOl-I.'Sl)S, c..-lc:::l.n.tdl) como o ~·linisti!tío 
do Mdo Ambt~ntc~ objdiY3Jldo o apoio ;au f't\~1.10 d.: Ci.:~t-\(1 
,\mhi.:nt.tllnt ... 'SnulH. 

Dn ObjNo - O prt~n•~ irulnutli'nl<' tem ~'>' obj\!to, pt ... ""S1.1! 
3.Ssist~ncU .adntil~tr.Ui\'l na nunut~.;lo c optn.o;lo dJ Ucúd;uJc d.: 
·\roin do (irupo. de Trah.llho ( GT·UA!AP). b..-n\ .:amo ácr,ão.s 
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tX\!OihW~ dos PGA1s do E:>bdo du .Anup.l' dt~vuJ\'idwi no :.mbilo 

dn SubprogrMl.1 de Polític de R~cwsos Na:un..i.1 . SPR~. 

0;:~ lloha~·llu - P~ ~:w.tar as d~spts.ou c-nm ~ cxc:;uç~o do prcstnt~ 
Cunlr3to '"'ri empcnhad.1 :1. importãnei.:~ d ;e R$ 20.640,00 ( vi.nte tn.il, 
~chcentol c- qunrcnt& reais). que corrcri.o 3 c011\:a. d.:l F011tc 00 J -· FPE, 
l'rowanua de Truh:a.lho: 1 S.541 .OJ JJ . 2J43 - TrnJllanl;t'-'!io de AçO e!!: 
lnov.tdoru de rroi L'(j:àü Ambio!tlb l, EI~IIIC:UIU d\l ~pc:~ 3390.35 
Scr\'i)'M de Consultoria , confl'nne ~rb. d~ F.mp\! nhO n11 l 006NE 125 
t RS S. IGO,OO (cin..:o mil, t:.-:!llo c s.css..~ r"-1is). pelo Eftrnmlo da: 
D"t>< .. 33!XJ.-17- En.:argo. Soci•is - 11\S.~I Palrunoll, confonn, 1'01.1 

<k ~'"!'"""" n' 200GKE.Oúl29. 

Do Paptntnto - O pagamento da t'on\ntada ~ai cr~:tu~ em 06 
(sei') p.ucclu, com \'3.lur m::n.$.0JJ de 3.440,00 (IJCs.mil, qw.trnccn1os ~ 
qu.an:ub rcai">t com ~fcito ft1\lncciru r~lrU.Ü\'0 a 12 de.· j::m.:i.ro d;: 
20CJ6, \.'lll c;on(unni<b.d< wm o CronO&Jn\.1 cLI J)Q~~:mho1J:tJ ~ Pbno d.: 
• \pl ica~lo, p;uics iJIIO:Sfl!lll.:::s do pr~.s,•nte in .... fnun.:rtto. 

!>.1 YJ~ind:J- O prazo de ,·i~ncin do:!.t'-' Cor.trnto fl1.'fd ~ or; ~li(' J \ j 
m~s~s • ..::om c(~it o fin . .a.nl!..:iro a p.mir \1..: 12 d~ jM..:Uu it 30 ti!! j unho ~ 
2006, iOO ... pttldtntt d~ notilico.~l.o. pod~o."'ld() u:r ('lrorro~dJ por ncordo 
d:u par16!S, por igwl puiodo, no C.l.'O d.'l ocotrtnda de PftK'fOSJ\lO rlr, 
Com·~•liô n. • 2005CVO<Kn;:sos, .:dcbt:l.ck> ront o Mini ... terio du 
Alcio Ambiente, fi c..:uuio ;1 fV'OJme,:t-çl\l rondicion.ub so,; rccunos 
orp..mtntirios do c:ontr.l.bnl~. •trav~1 doe "'~ .sl~dos- p .::b 
rontrJ.j»rtid:a ou oriundo de dwç!o 

P.x tii.V\!m usim ju.ottos c c011lr.lt!ldos., aui11.1m c)lc INJrusnc:utu lt'nl 

03 (três) viu. de igu;sl teor c fonn01, n3 prej,enç-1 dC' 02 (dt.lao;) 

ltS1cn•unh:.s. 

DE AZ.EVF.OO Sot'7,\ 
NÇ.-\L\'ES 

F.XIIIA TO DO CONTRA TO ~-• 003/2006. SDIA 

hu1 rtlmf'DioYP* I'fn - &."Crct.iri.l cL: Esbdo do Meio Ambi~nll! 
SE~I A. C'Of1t() Coutr.a.tant.: o: ArncCiia O..,tist.l de Ált!\'~l>. como 
Contnl.ld.l 

FWldruntnru Lc-pl · O pn."SC'nt< <.:..mtrJ1o h:m r.:!{l-'\100 l.:gJI l'k> 

anigo ~2. § ~·, cb L.!i n. • 8.666/93 e :w.1.~ tlr~\\.ts po5h.'t'Í.)t .. -s. lk::m 
.:'01110 no COil\~a.io 2005CV000 14!SOS, cclchndn 1.'011\0 n Mini~tirill 
do Meio Am!Ji,:ntc. objctiv~do o :1po10 uo Pr oj~.oto lk ú~:ilo 

Ambi.::nlallnt.:,gr3d:t. 

D u Obj cCo - O pn:~: wte insJrumento lc111 p.Jr ul~c to, pn: :-lat a;h)ÍO 

:~dln i nist.riltivo juntu i Coord..:llJ\30 do Projct~ de úc~~n AmJ,icn l:tl 
1ntcr:,r3<b no !mbito do.Conv~nio 200S<.:VCJH0l4·SUS, eddlfadu t:Qm 
o ~S inii.tirio do Meio Ambi~nl"'· 

1>~ dot&('llo - P:u':~ \."UJtar .tS d..:sp,.--s..'l• t"lJI11 :1. cx~ .. 'U.;.lo do presa~t~ 
Contnta ~ Cmpó!nludl. .:1. impoct.inclJ. d~ KS 6.336,00 ( s.:i~ mil. 
tn:zcnt01 t rrilllcs il ~is r..!:l.is). qu~ com:rlo' pot coou dJ font~ 001-
FPE, Prug-.una o!.: Tr.lb.llou: !8.~~1.0113 2)43 - hnpl:uob,·lo do: 
Açô.:s hi0\',1dotu &: Prot.:,;to :\mhicM:JI , El ... ·mcnro de 0('5~$;1 

33!10.36 . Ouws S~.Yvi~os de Tcr..:cir~ Pcs.\Ol físi ....... , confom1~ r\ot.1 
de F.mpcnho n.• 2006!\:El2~ c RS 1.5~4 ,00 (kurn rui1, quiuh('f)IO!' .: 
oitenta ( quJU'o u::~is). pdo F. lcmcnto 11.: fX~lCJ.." :B 90.47 - l::nL·atg-Js 
Sn..:i3it - TNSS/Pattcm:1l, ~onfoon.: KOl.D d.: EmJh.'Tlho '··" 
200Gt-:EOOI :111. 

Do [•~a ,~nW'nto - O pag;tm..!•ltu d.1 Cotllf,,1,;1d.l C4.-ri ef.:lU3do ~m :!6 
(scis) p.ucct.u, t"om ~;t1or mc:m.a\ de 1.056,00 ( hum mil, einqO::rrt.l c 
seis reais), i.'Oin cfc:ito fin.mcciro rct.ro;ati\'0 a 13 d&: ja.nciro d!: 20!":(j, 

em ""'úwmicbd!,): ~om o C t1JO!Jf1311\l d.:: De.umbol~u c rlano f-c 

Aplico~ç!Dy part<t intcgnntes da pri!$tn1~ instrumento. 

v. \'l~inda - o pr3ZO d< \iglccis J, ..... c~ntrnto •.:ri d< OG ('-' ~') 
mtk"S, ront ~r..-ico rin2ncliro :t partir d.: l l d-: j.ln;!irO ~ JO d.: ju1\ho ,~.:: 
2006, indtp•H\dt!nl-' d~ notitic:u;ãl), podl'fldO "-'Y prorrot3do por :u:on.i.J 

d.u p.U1~4, ~ it,ll.1.1 p.:rii)J.l), uo L~O tb IX-VI'l"~nda ck prvrt't>g.tlf3o do 
Con\·énio n." 2005CV00014r'SDS, eel.:hnld\l IXlnt o Minis.tàio 1..1? 
~feio Ambiente, fíi,;.U}dtJ a pzorroga~o candicinnad;t aos rccurs..;s 
ocç:vurnt.ir'n~ dn oo•rttat ~.nte. atr.wé:~ d<J:C recursos ,II(OCAdo!. pd~1 
I."Unlr:sp:trti da. ou oriurulu d~ \'oaçUo 

Por csl~m .u:Jim justos c comrat.ulo!... anin.un tstc lnstrumc.'2ltu em 
O.l (1rC~) \ils, c:k igual teor t fonu~. na prc&tn;a de 02 (dt.ku:) 

ltsl<nJIUnlLJ\. 

M•<>pi-.\P, l O de abril <k 2006 

l)f. Al.F.VEDO SOUZ,\ 

.. 

t:.XTIL\TO DO CO:\IIL\ TO :\.' 00-112006 - SF.~Io\ 

lu~tnJ.nrutlA/P:u1tl - ~~rd~Ji3 d.; F.:.1:uJo dc"'l ]\kio A mhi.:ll!t: -
SE~ I.~ como Cot1tí.l.t.1nte e V3ldcnor l'o.Tdt~ dL~ Sou1.a, como 
ContJ:.tA<b. 

Fumhuuruto U~11l - O pr~s.:utc Coutr.ato ll:m rcSp:iMo t.:g;.ll no 
~ico 42, ~ j .. , d.1 I-'i n.0 &_666:'9:\ c ~ .:llt.:n.çõ..:~ posacrion:s, lxm 
.. -omu nu Cun\ ~iu 2005C\'OOO 14•SDS, rt:l~br;uJo "'oruo o MinJstl!rio 
dn \ leio Ambiente, objcti .. -omdo o 3poio ao ProJ ... 1D &: t'!.::stilo 
AmbiL·tn.1l lnt .. ·gr.u.L,_ 

lN ObJrro - O pr.:s..;nt~ im:trumc:nto t.:m por nbjcro, pc"b'tllr :poio 



Macapá,20.04.2006 

1dmini.szn.~:ivo junlo .li Coord<f\A\ID du l"ruJ~o.1\l d.: (k~o Amb&tnt:ll 
lntevado no inlb!to do Con\·êoio 1WS<.'\0()014 SD'i, cdehndo com 
o ~linist.:rio do )..l(io Ulbt~le. 

Da clota('Ao- r.va 4"U.ft~ U dnpcw ~"'m ~ tl~f;..~'iO ~ JY~"1U.: 
C•'rl"'lt:.U.O s«i ~nfud.J. a im~.:i.a tk RS 6336.00 ( w::1~ nnl, 
ltCltnt OS C tnnu f ~Cl\ Ce3l1). que COITCI!•• poc' .:~ d.. ç«lh,• (()J

J PL. Prusr..,.. ele Troholho: 1&.5~1.011~ 1143 - lmrtuow,·lo ti.. 
A\-~' ln~\~a• G.: l'rot!!Ç~ Ambu.t.UI. U..:m~. rn.u t!c t;.:~o.~"-1 

33?0.36 - Ouwt $«\'i;us J.: T <r ... :itn r;:IJt,r.ll f 11otJ. w.r;f,"'~ ~o:
& En1p..'"nho n.• 20Qb"1\t:ll2 ~R 'i I S~<4.&.l \ho~.m rnil, qo .. ,~J.~:t:'ni t.: 

c·~~~nl.'a < qu;atN r ai ))_ pdu EJcm~ncu f.t lJ.:~..t J:l't'"J -f' . J"r. ... IJ't' 
s.'\3~1J - ,,ss PIU<.tfioSl NtLI'onn~ ~11C~ ti-.· rm~rh.• n• 
~ oOó:'oEOQI)l 

Un r~ .... atn ~ () P'gotllh:Mv d.l -.:•'<Cltl.lll..Lit s .. -ri ~fo:tLJJ~I') em os 
(cmco) parcela\ con1 V2.lcr ntn1,.) dr 1 2f,'J,'20 (hum mil, Óll'CJo\0' (' 

"t."SKIIl ... ~ s.:to1 r.U tJ ~ \'tnU Co31Lih\f) c~n trc&to rlll.ln .. <úu r~u .. ~,t:l\ ·• 

,\ IG d.: r~hT~ir~J ck 20Co6. ~10 ... ·,'Ofurtr.uL.tk """""" () CMI'I~,J .. f·Ll li:. 
1.>cS<mbobo t Plano d~ ,.\rl,;~ç~ ~ .. • ,.,.~sranau ri-· ,~ .. ~nt .. 
1n:.Uum..·ruu. 

"" Vl~nrb- () pr.Ui'l l1e \1&~01!1.1 dc->tr C"OMI,IO ... -~ti.: o~ (1. 11h.:C) 

11)('~':11. COU\ d<r1tt fin&ftCC'Ito I partir de 16 ~ (cHYCII"ó J \o de JUnJ\1.' 

de 7.006, indc:....:ndcnt~ do nnhrí..:.,_lo, rodcndo ~<f f"''\Xl'-'t ..... to) poc-
3.\.Udoi> cb._o;, ~rtc:.íl, pot" i~t pc1'1ú<h'. nn aso da ('1 .. -mr~n.:•:a ~;!,. 
prt•rwgaçiú d.,, Con,~r.io n• :'OO.<C\'000l4'SDS. ccl...:hr•J. .. m .., 
\hmsacrio do \tc.o ."'nbt.•nt..: (i,·;&nti.' • f'I"U'TTg;&~lu ~..~.L~' ·r.:tG.• 
:.v. rccurs:o• OI"Ç'U"""'-"'os du ,..,,,.,.,..:'l,llc,. allii't" ft.-... r.: .. unõ., 
õlf""'"·.Adi,)S p.:l• t.:unlr•p.v!•dil OU Cl' lUthi.J tk du-~,a.u 

P~or c-.t.ul!m A!t.\im JUSh H< '- ~.YUr•WddA., ,U.aJIUm ~sh.: lnwum., ~•lo ~1-:1 

t)J (tr.::s) \-'\a', -J.: II.)Loll ~'\K' ~ 1\•mu. r..a ph..S.:r..;-3 4.: '': (Ju"'-~ i 
1ot'õt~munÀa!l>. 

DE AZE\'EDO SOl'Z:\ 

lrutn~ .. na:tMlPartn - &L'h:ti.rl.1 df F~Joi> do Mdo Amb•~tHc -
SEMA. como ConttaWlh~ c Mmantt~ ~tu~nao. rJc A.1.:\·c:do ~f:ti..a. 

oomo Coru.uad&. 

f wtdam•nte 1.•«011 - 0 I"""'"' C'<YOU•Io tem r<>p3ldo l<çol "" 
NloC<> ~2. § 5•, do IA n. • I 666 '9lt 101US 1hu..;il<> ro<~morcs. 1>..'111 
wmo n.> CornêNu ZOOJC\'00014 SOS. ~o."'!:.:braJo '~ o \hnu::t ... ~ 
<W Mi!lO Amb.cnt~. ot~cU\"~t\do"l n 3po1o .ao ProjC'lo ck Úl!Slil" 

A1nb•~n101l l111~g~ 

Do Objflo - O ,.. • .,.,.. uu\l\&lnczdu h:m pvc obj-:h'. pr-:s:ur A(kUC' 

admi.nuUati\O junto .l C <'~.X"~~~ do Pr~cto de: G~tio Ambu.:nl;al 
lu1~8d.a no imlnto i,k-. CMl\éftlo 2W,t:VUOOI4 '50S. -:-dchrado com 
u ~hrust.:no d.J M.:i~ Anlbit:'nfc 

l)a, dOU('k - ~ t.'Wtt# ~ dCJfl'C"-V C'Om a e'll:.: .. ·uç!" tio {'ti."S~nt~ 
C'~nua1u s~ri cmrmtwb ~ importln~u d..l RS 6.336,00 ( S\!Í' mil 
ln:.tt."n.hn: c tnnla c: .:ls rea&s), "'e Cl)fTC:risl fKJf eon1..1 cU h..r;Uc 001-
FPE, J>rosr•nw "" Trab.Uoo. 1g ~I OI D 23H - lmpl•nt.:,·lo ok 
. \100 lnol"lkloros ele Pr ... :ç.to ,\mho<nUI. lil<n:tnlo d< L>«po,. 
3190 .l6 - Ou.l.nJ' ~u.1'\1ÇU• dt Tc:r~~ Pcu,'\1 f h:.iw, o»>Úonn.,; l\Ula 
lk Entp.:nhu n.• 20061'.1·.11~ < RS JSg4,00 (húm moi, quonben:,,. ' 
4)1t~ntJ ~ quJ.tt.., ruis). pclu F.k"m"'ntu d.: llt..~1~:a.' 3:\90 47 Fn..:;u~~~ 
So.!ÍMA - lNS~'t-~ttNn141, .. "'nf1Jt"t11..- Nuc.. d.: r.mp ... 't'ho n.0 

2CKJ6:\E0013~. 

Do PaJ!!IIltf'ntll - O p&G,an\.WU da ~ .. bda urá -tf •. ~uudo rm OS 
(t..'IDOO) pat'"d.t.'\ Cr>m ,,;alor mcnW de t 1C:"7,20 (hum m1l, dwc::nt~ :
~lU c s..:Ct.: Nall c,,..~ ~oo'CftU\'0.). corn cf~ttu fUUltlf'Ctr" r..:th:W.tiV.> 

.a 17 .1: (..:Hr.:ÍN d.t Z006. ~ cuur"'muluk \."(Hll t) CrNlo·::r.unJ .!c 

IX>L-mbvls\) t rllno dt A(llicJçio, p.lt\H üce;unh:s: d o) pe~n& .. ~ 
m\(Nmcnw. 

Ih \lcinc-1• - () rrno ck vtg.ência tkldc Ctwtff11n ·~ ck IJS {C'II:t..:oJ) 
mc)d. t..'Om cfcltU rlAI.Do!CU'O I p:u1.- de: \7 de f...:\.!fCU'O I)() dt jt..ll~o' 
cl< 100<;, .:.l.p<n.knl< de Mlofic..,&o, pocleo(• .._ .. l"""">;ado P"f 

.. ..,.d.> das port«. por iguol paio<lo. no ...,_, do """''"'"" ele 
JW'OnO~ do C'on\·~o a.• 200$C\'OOOio1')1.lS, cdd-uJ.J ~ o 
\1tni<:M" dt) MetO AmbttrU.. ficando a prorrog.s~ ~o.•<nJu.icr..jd.J 
at)A f"C\.'Ursos ~uéni.Artot. do COOUM•tllc, al.nt\t• c;k., rccur-.u.'l 

alo.:>dos J>'b conllaputida"" onondn dt c~oo,,o 

Por ~JWcm L~lm juttos c conuat.~ ·~nA.tti (-..10: tn.·ôl~li\Cnloo.~ \.ft'l 

O.l (tn.'1) ""'· cl< •cuoJ l."<or • fomu. n.> r·«•"" d. ~1 (duiô>) 
10:5h:muulu.'-. 

~l.ocapá-.>J>. lO do •hnl de 2006 

COI'fRA"l O HRMi\IXl POR El)\'. \1 .DO F. AZE\"rOO Wl'Z.~ 
r.SA\I~'Tlt \I \IJRf.'ll\ DF. UfH l \1~1.\ 

v 

l''O"R-\TO 00 ('OI' TRATO :'(" 00712006 - SE.\L\ 

iAJ1~•rta - S«TCUN ele Ellóldo do Me"' ,\nlbi.:l~< • 
SE\fA. cam."' CMin&ant~ r Jo..:ioâck C~ de U\)C.Tcb. mm>l 

CoOII"Iud> 

Fwul..mot"nto lAaiAI O P'"~,.,c C'oulr.ttu h:rn rc~ld.• l..:pl nv 
A111JO -42. § ~·~ dJ. [A R. • 1.666/9} it llUII &Jit:r"Çà.ts po.t-.YIOf'lo!t, bem 
aifno oo Coo1truo 200SCVOOOI4.SL>S <<l,brodo .:orno o Morust..'no 

... 

(DIÁRIO OFICIAL) 

do ~h:10 Ambu.~" ohjcthando o apoio 10 Projeto de Gco.Ll~• 
Ambt<ntollnt.ll"'ol.o 

l)o Objofo - O prc«•~• ontll1HU<nto I.., por ob;<10. prCJI.It 
as.htfn.: .. ..tmo .. JtniÍI"a D& at&lliii~O C ~ da (.;aicbd< d< 
Aro•o do GNpo cl< Trabalho ( GT-U:\.'AP). bem como 6ftlox 
t'<C..:t.Jiwo dos PG.\h du C.t.tdu du Anupj d~sc-n\oolvidut nl> itnh1to 
do oubjl<o(!rama d• Pulotic1 do R-.'IUIOI :olatoot&a • SPR.'I 

1>• dotA('Io - Pua custut ~ dc'J'I~ o.xu ; uc.NÇJo do pr~nt.: 
C <lll<lu s.n <lt".,.wdo 1 ~do RS 20.640,00 ( \"inl< rru~ 
c..,cr.u. ot q-.urmu ruit). que corrcrto i canU cl& FonU: 001 - FPF: 

l'n;:tJona ele lr..IW!w 1« 541 Olll lJ4J - Jmrlvoa;lo ele Açõ.:s 
lnc1\"lJ..'Ifl~ dL J'rul~o '\mbitnt.Ll. EJ~oo'm4'Tll0 d.l O.a~ 319(L'\~ 

S<n·•i"' d. Cor»ult.,.la, confO<mc Nou dcl::mrtllho n•2006NE13ú 
~ R.S S.lf.O 00 (anco m1l, c..nto .: se.uenta. ns..u•)· pdo Elérnâ"lto d.: 
Ll<'f•'"' 33'10 47 · l:ncatgoo Sooi.ais INSS•PAII""'I 

!)u l'>p.m<nlo - O pof)rD<nto do contntacb ,.,.. cfe~wdo em 06 
{ l(_ts) p.~rcd.u. com valor n\tN.Al de l ~.00 (trh JTUI , quau~cn\~ 6 

nu.\l~ul.it ru1J). con1 ercno fuun.:tU'O rttroall\'0 A 1l de jM:irn de!> 
: 1~. ~"' ~U'Úomüdadc ('\)1ft o CroDopma de Dtlcn\boJ~.: rlano dt 
Arll~.&,i•), p.U'b:'- inttgrentt~ d1l fM'Utnl.;:. in~tn.~mcnc.u. 

I>• \la< ooda - O pfl.lo ol.l 1 ·i&-~ncia de~< Contrito k'f6 ele 06 ("'") 
f:'lt..-......:), ..:0111 ...:rl."it" lirwn.;cu-o a plllir de 12 t.l~: Janc.U'u a 30 d..: junho d! 
!<l<ll>,llllkp<ndo..,.c de nottfo..-ç&o. podendo a<r prom>pdo por •conln 
Ü.t.i r.dtc1. pK i~~. ml t..'»> ~ "'-"'r'fêrn:i:. de purro!3Çl0 do 
c.~,,..: .. h> n.• 200~C\00014'SUS, cclcbn.do oout o M.iw.sttrio l.lo 
~\l .. oo -\nlbttnU ft...::ando a pmoga"''to cond1.:tonad:a aos rcrul'iOM 
t ,._ tnt~nta.n~ do ronb'~nl•, all'lvu dos recun;os al0l."3dos pela 
..:oJo:.r.tr.utidA ""'onu.u1o de ~oiJlO 

r~ C: W~m UJU!t JUit"' • \:lodtll~ uain1m .... ~ frutr\lm.:nto ~m 
r I 1tn.<l I \A d< opl lcor < (olmi.L DI pra....,. d< Ol (Ju1.>) 
t.: 't .. 'Tu,.fta• 

M•·•ro-AP, 10 dt &bnl ele 2006 

01: AZEVEDO SOL0Z.'\ 

F.RIIATA 

Rl!l'lJIIUCA('ÁO F.~l VISTA l>t 11KORRF.ç0ES 1\0 
F..XTRATO DO PRI~ll!IRO TER.\10 ADITIVO AO C'O.,TRATO 
I'~ 00112004, Pl"BUC:ADO l'oO l>IÁ1UO OnC'IAL DO ESTAIJO 
, . J7~ 4k IIJ0.4120fl6. 

INSTRUMENTOS/ PARTES • QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE !STADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA E 
A EMPMESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Tl!.LÊGRAFOS. 

Pelo po-eRnte TERMO ADITIVO, e nos meflortS termos de 
d"do, os no fim aulnacloa, todos ldenltftCados no Contraio de 
Ougem, declaram, ace~am e IJustam. que o ln~trumento actma 
idenllfteado tem anerldl I CláuouiA Nona - O;a Ootaçào 
Orç;omentirla. que passa a vigorar com 1 sog..Onte redaçao. 
man:odn a& d- aqui nlo rafordn, n1 rarma como •• 
acham ongmolmente red:grdn, e que neste ato e oca .. ao. 
lotalmente rahfocadas. para IOdaa as ~s de órerto. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
po-esonle Tatmo Ad~ivo encontra ratpaldo Jogai no § 1' do art. 
25 da Com.l~wçio Fedoral, combinado com os arts. 12. § 4'. 
116 e 123, tnciso IV, art. 330. ~ 1' da ConsbiUlçAo do ESiado 
do Ama~. art 57, lllCdO 11, óa LL1 8 666193 e suas alterações 
postenores 

ÇJ.JI~NA: llA..QQJ.ACAQ..ORCAMflíCÁRI~: Para 
custear os clespesas com e execuçlo do po-esenlo lnslrumenlo 
oer~ empenhada o valor estornado de RS 8 000,00 (oilo mtl 
ruiS), con(orma Not. de Empenho n• 2006NE00123, que 
correr ao po1 conta do r.,..-..,. onLI>do do Egodo, Fonlo (001). 
Pcogr.ma de Trabllho 18122 0001 .2001 Elemento de 
D05pü.l 33GO 39 - OlMOS SeMÇoa de T ereewos Pessoa 
J .. diel, eonódonada 41 apo-ovoçlo o pubhcoçto da Le1 
Orc;amentóna Anual, para o e•t~clc:ío do 2906. 

ClÁUSULA SEGUNDA - DA PUBUCAÇAO - tncumbd à 
SEMA po-oVldenc.r i aua conta a pubioelçio do ulnolo deSie 
TERMO ADITIVO no Doâno OfiCial do Ealado do Amapá, dentro 
do po-azo de 20 (vmto) dlla a contar d1 dali de aua awnatura 

E por ot~larem do ICOido, es partes au~n1m o po-nente 
lnslrumenlo em 03 (ris) -.n, do 'Qual teor o formo. para que 
ptOduza entro si O& leglltmoo erenos de d~ert05. na presença 
das testomunhaa que lambim o oubsctevem 

DatJo do Anin..Cura 03 de 1~ de 2008 

CONTRATO FIRMADO POR ANTONIO CARLOS DA SILVA 
FARIAS E EU SILVA DOS SANTOS 

(Trabalho e Empreendedorismo ) 
Maria anésia Nunes 

. , 
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PORTARIA N' 061/lOO..SETE 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABAUIO E E\IPREU.DEDOIUSMO, usando das 
alribuoçocs l<gliJ que lhe slo confendas, nos tmnos do An•go 
123 do Constau1çio do E.llldo do Am•pA c eonsider&nOo o 
eootido DO Mcmoraodo o• 054/1201l'- ACTMP/SETE, de 
21/UJI2U06. 

RESOLVE: 

Dc:signat o functonlno, Eliel dr ~Ido Pereira, 
ocupan1C do earco de Motorista de Vcleulos Tmestn:, do Qu.odro 
dr Pessoal do u·Tcm16no Federal do An>api, para viajar att o 
Mumclpoo de Oiapoquc, eond.wndo o \"clculo MITSUBSHJ, 
~~"''" AU..7307, a S<TVIÇO da Coordcnodona de 
Empr<cndcdurismo/SETE, no pcrlodo de 022 t 2~/03/06 

CADI"SETE DA Sf:CRET,{RIA nE E.'.'TADO 
DO TllAJIALliO E UfPREENDE MO, em 21 dr 
nwçod< 2006 

l'ORT AR IA l'o' 0&612006-SETE 

A SECRIITÁRIA DF. ESTADO DO 
TRAIL\LliO E EMPJU:EI'ol>EDORIS\10, IISindo das 11nbw~ 
kpis que llle w eonfcnd;u, nos termos do Anigo 123 da 
Con.<tituoçlo do Üloldo do Amapi e eon11derandn o contido no 
MtOlOrtndo o' OJOlll01l'-CA8/SJ'TE, d• 15/0l/2006. 

RESOLH: 

Oá1gnar 1 funcoonâ111 !Utia 
Paullno dos Santot, Secretaria E<ecUII\'1, cód.COI-2, plr.l •·i'IJar ot~ 
1 cidade de Campinu/SP 1 fim de pllrticipar do Curso de 
Espcciall:uçao em Pollrius P6bliut de Emprogo - Modalidade 
Exi<Mio - para Gutoru do Slllcraa Público de Emprtgo, 
Trabalhe < R.uda, Tuma I, Módulo 1, no I'Cfiodo de 10 a 
14/0412006, CUJAS despeslS, com hospeda&<m c ahmcntaçJo. serJo 
pagas pelo ConvêniO fumado pelo MTF.. 

CABINETl' nA Sl:CRETÁRlA DE FSTADO 
:

6
TRAIJAU10 E EMPJU:F..N~"DEDORISMO, em 29 de Março de 

~briaA a t 
Sccrcliria de Estado do Tnb• \ p. dcrismoiSETE 

\ 

PORTA RI\ 1>'1671200~t:TE 

o\ SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E f.M.PJU:ESDEDOIIISMO, usando das llnbu1çOc.s 
leJII!S que lhe w confcfldas, nos tcnnos do Artigo 123 da 
Consuwiçlo do E.udo do Amap* c considerando o contido no 
Mtmorando n• 204/12006-/Cf/SETE. de 2710312006 

RI'.SOLVE: 

Art. I'· Conceder ldWl~nto 
em nome de Lcnlra Darro•o dos Rtls, ocupllllle do Gai&O de 
Educador Sócoo-Ambicnial, do Quodro dt Pe....,•l do Governo do 
Bw!o do Amllpt, no valo< de RS 4 000,00 (quall'O mil reois), 
dcslirwlos a eusiUr despesas m16das de prooto pagamenlu c maluial 
de consumo, objcti.:111do a manulençlo das ali\ u!adts adm1nís~ivas 
da S<cn:w•• ele Estado do Trabalho e Emprcencledorismo-SF.TE. 

An. r - o adwnamc:nlo conccdu!o 
devtriscr aphoado no prazo m!lomo de 90 (no\cntl) doa,, • contar da 

data do recebi mente 
AJtj• • A referida despesa dm:ri ser 

empenhada na Fonte de Rccunoo 001, J>ro&rama de Trabalho n• 
11 .1220001.2001.0000- Elcmtn:o de Dc:tpe$1- 33.90 30-M•l<rial 
de Consumo, o valor de RS 2 ~00.00 (do~> mil c qu,nhefttos n:a~•) e 
33.90.36- Outro& Seníços ele TerccitOS Pessoa F!stea. 1 wponinm 
de RSI SOO,OO (um mil c qumhcntos ruis). 

Art. 4• - A responsivd pelo 
adiar.llmcnto devcri apres<Tllat p<<.llaÇio de contas, dc:vid•mcnt< 
homol01;•da pelo tttular do~. na Sccn:wia de Estado da Receito 
Eotodulll, no pralD mbimo ele lO (dez) d1as, contados do terrmnu do 
prlWl da aphcaçlo, delcmuoada no Alt. r canst.\ntc dcsll PO!IInl. 

Gabinete d• S<cr<lirla de EsiJ.do do Tnbllbo 
Empreudtdorlsroo. tm 03 de abnl de 2006 

Mari_QT.~s 
Sccrrlirl• dt Eotado ~ T;.~

0

E~Trecodrdorismo/SETE 

PORTARIA 1\'KmOO ..SETE 

A StCRt:TÁRIA DF ESTADO DO TRAIIAUIO E 
E.\IPREE.,l>EDORISMO, UJ&ndo du atnbu!Ç4<$ lcp!S q\IC lbc .ao 
confendos, noo l<tmOS do ArtJIO 121 da CoruulwÇJo do &tido do 
Arn.ap6 e eonstdcr-Ando o conudo nn Mta1oraado e' 209n.006-
f.'T/SETE. dt 2910JilOI6. 

O..O,nat os funeoonátoos Vao4a Rtuton'd(k Sll\·o, 
Ccrcn:e do SWcl<o e Quolitõc.açlll Ptofoa.....J, cód CDS-2 ,AJairaldo 
Corrfa Jhlor, Gere:ue do Nilclco de P"'llf'l1'!W E.pccw•. c6d CDS- o 
2, Joeky Mirlo LourtiTo Alnoclda. Gorente do Núcleo de SaCide e 
S<gutaJlÇI do TubalhadOf, c6d CDS-2 c Rraalo Carlos Rodrigues 
Macid, OO:Uf>U\IC du tarllO oJc Lll,tenh<lfO C1vil, do Quadro de Pcssool 

.. 



Macapá,20.04.2006 

do Oovcmo do &t~dn do AmJp3, paro \'iajarcm até o Municlpio de 
!..:uonjal do )3!1, poro execuç:lo dos ali,.idad<S do progrM\3 AçJo 
Dcscea traliuda pau Aft ndlmcnto do Trab•lb~dor, r.o pcrlodo de 
31/0H 0-1/0.1106. 

C,\811'\E:TE DA SECRET Á RI.\ DI: I:STAOO DO 
TIL\ DAI..IIO E EMPREE.'ffiEDORISMO, em 29 <L: Y.J1ço de 2006. 

\. 1\ f \. 
PORTARL\ ;;• 069n006-SE"r E 

,\ SECRF.TARIA DE ESTAilO 1>0 
T RAU'ALIIO E EMPREE~JlF.I)OIII S.\10, us•ndo dos atribuiçclcs 
leg:~is que lhe s;lo conrcrid:u. nos termos du Anigo 123 da 
Constituição do E.srado do 1\m:.~pá c considct1Jldo \l contido no 
Mcmon ndo n' 102noor.-Cf:ISJ::TE. de 30103nD06. 

RESOI..Vt:: 

Designar a funcioniriA Francirent Uo 
Socor ro )bcedo l.t::lo. Gercn1c do ~tidco de A~~oci:lli\·i~mo c 
Ceonomia Sohdiria. c6d.CDS·2, ~: lttgincidr M:Hils tios S:antos. 
ocupa.1.tc do CJ~go de Auxili3l Operacional de: Scniçoi Div~r;;os, do 
Quadro de PtSsool do Go\'<mo do Esudo do Amapa. p01a viojOI<'Ill 
até o ~1unicfpio de Lar:utj:d do J&i, ;!: fim de dc5cnvotvcrcru :~;.la 
mtitulada Raleio dt ,\ccndimcnlo du J'I'OJ!I':lhl:t Am1p!1 
Empreendedor, no pcriodo de J 1/03 a ~1!2006 

GAUINETE DA SECRETA lU,\ DE ESTA fiO 
IJO TIL\BALIIO E EMfiii:EiiUI:llORISMO. em 31 do ~!:uço d" 
2006 

~~ .. ~~~ .. 
Secretária de Es1afo d~·-~~~f Emprccmkdorismo 

\ I'- I I 

PORTARIA N' 070nOu6-SHE 

A S!':CRF.T,\ IUA DE ESTADO DO 
TRAllAliiO 1:: EMY;lEF.I\'OEDORJS)IO, usondo dos Jtrihuiç<lcs 
le&~is qui! l!u: silo con((ridns, nos termos do Artigo 12.3 d;r 
Constituiç!lcl !lo Estndo do Arn:1p:\ c conshkra.ndo o con(ido no 
~l<morondo n' I51/2006·CTISETE. de 07103.12006. 

llF.SOLVE: 

Ocsign:1r o fl!lreion:lrio E\·:JJldro Lul 
l!cddgues, Chefe da Coordcnodoli• do Tr.:balho, cod. CDS·J, p>ra 
\'iaJ::T o1ê o cid~e de IJ<llm!PA, • fim de puucipa> do I Módulo tio 
Cu no de JmpJcmtntaç-Ao do Con\·\·nio l!nico intc,er.tdo ~ funç\ie:s 
do Sistema Público cJe Tr3b.llho c Rcm!3. promo\·ida pelo !\1inislério 
do Trnbalho c Emprego, no pcrlodo de 0·1 !o 0810412006. cuja 
despesas, com hospcd:ll)l!m e :~límcntação, st.•rJo pJg:lc: pelo con\'(llio 
finnado polo ~O'F. 

GAUI:-oii':TV. D.\ SECHI:T,\RIA DE l:S'I'.\UO 
llO TRAB,UIIO E E~ll·RF.E~liEilOIUS~IO. em 31 c e Mo>ço d< 

Murin~• · uc 

2~6. ~ 

Sccrelária de Estado po 'í~~; · c Emprcendcdorismo 

PORTAitL\ 1\'' 07112006-St-:TE 

A SECRETÁRIA DE ESTADO 
DO TRABALHO E EMPREEI'IDEDORISMO, 
usando das atribuições legais que lhe silo conferidas, 
nos tcm1os do Artigo 123 da Constituição do Estado 
do Amapá e considerando o contido no !\1cmor3ndu 
n• 059/12006- AGTMP/SETE, de 31/03/2006. 

RESOlVE: 

Ocsisn3! o (uneionirW, .\nconio n:.tisl:a 

Pereira, ocur3ntt do cargo de ,\nlfic:e de Mcc~nica. do 
Qu:utdu de PeSso."ll du cx-TcrTitório Fcdcr.ll do Am;api, p:l.ra 
viaj:u otl o Munitlpio de L.ar•nj 31 do ]:ui, eonduzindo o 
veiculo F!AT DUCATO, ploeo NEY 1170. com funcioná:ios 
dc:st> Sccrel:uia, no periodo de 31/03 à 04/04n006. 

GAU~ETE DA SECRETÁRI1\ Df. E~TADO DO 
TRAUALHO E EMPREENDEDORIS.\10 , em 31 de março de 
2006. 

PORTARIA I'' 07:!1.!006-SF.TF. 

A St:CIU:.TÁRL\ DE ESTADO DO 
TRADAUIO E EMPIIEENDl:DORIS)10, usando das 
oiiibuiçllts lcg••s que lhe s!o conferidos, n.S rmnos do Artigo 
123 d.l Cons(ituiç!o do l!stado do AIUJpâ c con5idcrando o 
contido no ~lcmorondo n' 0571/2006· AGT.\11'/SE:TE, <!c 
31/03/2006. 

ltESOI.Vt:: 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Dcsi~n:u o func ionário, Teodoro dos Santo• 
Filho, oc:upnntc do cargo de Ao,cute de J'urt.·u iil, do Quando de 
P~o31 do c.x·Tcnil6rio l\.1kral do Ama~i. pua viajar até o 
Município de Serra do Xa,·io. condUJandn o vetculo 
Ml fSUOSHI, placa NEX 56)11. cnm O\ funcin~ios An~lmo 

Corlos Naschocnlo dc Scna, ocup3nle do tilt&O de Auxiliar 
Ope:r3ci011al d\! Serviços Oivc1sos c J ost- Scbast i~o ) Jorais de 
Soua, oc:upt.nte do catgo de Agente de VigiiJ.nc.ia, c.anWs du 
Quadro de Pessoal do Governo do Estatlo du Anupá, a Sct\'iço 
dc.tu Sccreb1ia, nos dias 31/0J A 01/0412006. 

GABINETE DA SECRETARIA DE t::ST.\00 00 
'fii.A DALIIO E I::MI•REENOEDORIS~lO, <m 31 de mil!Ço de 
2006. 

POI\TARIA ~ 073nOU(...SETE 

A SECIIET,\ RJA llE t::STAI:I> ::o 
Tll!\íJ,\1.110 E f.)IPRE t::!>OEDOIUS~IO. t.s::o·;, 
:~tribu1ç0cs lc~i.s que lhe s6o confcndas. nos tcmocs tL 1:-::·J 
123 d~ CorutiNiço\o do Estado do ,\rnap~ c COI'Jsij :; .... ~ .# 

c.on1!dO no Mcmor:todo n• n5Sr.OG6- AGT,\iWS:.:"!T., ·': 
31/031l0U6. 

UC\i~u..~r t' funcionário. ,j05f tdio Çu :-... _o.· •• :: 

dJ S!ln, ocupante 'In Ci11go d..: ~1ot01im~ de \\;i.:u)~s T~· ·.!"c, 
do Q..~:u.lro c!c P..:sso:tl t!n ..:x·Tc:nitório F:=c!~rJI Co Ar:1:-~.: ; ... : 'l 
\'i3pr :.alto Municipio de Mn1..,1g.iu, ct>nduzindo (l t."".miuh.:!J i:: · ~·~ . 
placa JrP 4·10·1. com o fut\Cioné.no QLI;tt:lson SaiHOl , r~ -:upr. • :l.: 
Uo c~co Gc Agente 1\dminisunti\'O, do Quadro c.lt Pessn.!.l <:{\r., · 
1cuitórb Federal do Ama~ a scr.·iço tf(.'$13 S: cr:t:ui:., 
chj\;ti\'tndo transportar nuucrial p:lta ~ Felr:t de: Artt·s~U31D da 
Cus. Ü< Ar l.,io, nos dias OI c O:!i0412nO& 

GAIIII\'ETE ll,\ SECill:: r.,:;~.·. ;·,,: 
ESTADO DO TRA!l.\LIIO E D 1PREF.I'DI:DOII1S:>10. '·m 

J I d: lllJIÇO <!c 20Qk. ~ 

.... ;;~ .. 'r 
Seercl!lliJ do Euado dcrr:!bfo c 

1 

l:onp><c!ldedonsmo 

'-I 'J 

l'OIITARIA 1\'' 074f.:UOG-~ETE 

A SF.CitF.T,\RlA DE I:ST IDO llfl 
TR"BAliiO E t:MI'REE:-IDEDOIUS~10, '"""Jo ·::• 
atribuições kgJis que lhe slu confclidílS, nos 1ennos do /\r::ig•' 
123 cJa Con~tiwiç~o do Est:x.lo do J\mapi ~ eon5idcrr.ndo o 
contido no 1\ternoraiii.ID n• 010412006 - CKI$1-:T!:-:, de 
05104f!006. 

HESOLVE: 

Designar as funcion~rias, O:Jian!t Ronir li HaffiO'\ 
do~ S!"l nfos. Gerente: l),, Subgrupo d..: Ath·idadc~ de l~'itudo•.; c 
Pl!squisa.\ do Projeto "'Apoio nos Progr~mJ..'i de GcrJç:to Cc 
tmprego e Rondo', CDS·I c Morta de Jesus Mur:l<' do< 
Santu.s, ocup3nt..: do car~:;o de Agcnt..: dr: limpeza c Conscn·n.ç~o. 
du Qu3dro do Pcssonl tiO VO\'CnlO do Es~'do do Aln•rã. r>ta 
\'injan:m :lt~ às locnlid~des de San to Antonio da Pcdreirn, 
Loutr3, J\ b3.c:ttt tlu Ptllreira, Alrgrr. Cacboc:ir n t Rcssa.t õl, 
para dcs.:nvoher Açilo ltlnrrtntt Amap;\ ~:rnprctndedor, nos 
dias 06 c 07/IW2006. 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EST.\00 DO 
T ll!\UALIIO F. !:MI' REENDEDORISMO, em OS de abril de 

2~6. 

A SECRETÁRIA DE t:STAOO UO 
Tll!\BALIIO F. EMPREENDEDOIUS)IO, u<>ndo das 
nlribulçOc:s legai< que lhe silo conferidos. nos lermos do Arligo 
\23 da Constituiçào do Esudo do Amapá c considcran<lo o 
comido no Meruorondo n' 010/2006 - CEISETE, de 
J0/03/lOOG. 

RESOLVF.: 

Duicnnr n funcioni\rin, r;-,.ocirt rl( do Soc:.o rrn 

Ma.ctdo LcAo,Gc:rcnte do Núcleo de Associativismo c t:conomia 
Solidária, cód. CDS-2, para \'i•jJt ali a cidad• do S;!o l'auloiSP. a 
fim de [Ulrticipar d.t Feira No.eion:~l de Economia Solidâria, no 
pafodo de 1).1 a 09104/2006, euj:li despesas, com passagem, 
hosptdagcm e olim,'llloçâo scoo euslcados pelo Ministério do 
Tr:!baiJ>o c c mp>Cgo. 

G,\ DJ!o.'ETE DA SECRETÁRIA Dt: ESTADO DO 
TRo\U.\1.110 E EMPilt:E!'\DEDOR15)10, tm 30 de março de 
2006. 
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I'ORTAIIIA N' 076/lOO(...SETE 

.I Sr.CI!I:.T.ÁRI..\ DF. ESTADO DO 
TitAC.\UIO t: E~ll'ltH:O.'DEIJOitiS)!Q, osando d:li 
atritn:tÇ4.,cs legai!.. que u.e ,oo cnnrl:ridas. nos termos do A.rtinu 
123 da Consl :~ui.;:1Cl d1' l:.~tadó> do Aln.tpi c considerando o o 
cuntillo no Mtrnor:anLJu n• n~nOOG - AGTMPJSETE, de 
06.'1W200G. 

RESOI.VE: 

1Ã"Si~nar '' (uncionilio Elitl de Melo r•.trcir;~, 
ocupotnte do carto de ~inlorisla de Vdculos Tcn csuc.s, do 
Qu•dro de ~cssool do « ·Terrilócio Federal do Amap!, pua ,·iajar 
me '" locohd:ldcs de San1o 1\tllonio da Pedreiro. lontra, Aboeo1e 
d,, P\!tllcirJ, Alegre, C:~choc i r~ e Ressaca, condurindo o veiculo 
F•JI Duc:\IIJ, ,,1.1ca 1'\EY 1170. com funcionários dH 
C"11donudoria de Em,,.,,,.,dcdo,ismo/S~TE. nos dias 06 c 
ú7/V-I/200G 

G.\ lsli'õETE DA Sl CH[TÁRL·\ DE ESTADO DO 
TJ:Aa.o\1.110 E E~ll'lt t:f.:'I IJEOOIUS:>lO, em 06 de abri l de 
:':;Jt•(•, 

"'"''1~"'1· 
Sccw.cia do !' !JJo "f Tr•ta!l1'/ . . E~p>cendcdcrismo. 

I'OlfrAitl. \ I>~ 07812006-SETF. 

.\ s:·c.(J:rAnt,\ m: EST.\JlO DOTRAUALIIO E 
1-. ~t!•at:L:\l,t:Ufhl iSI\\0, Ui<Utdo d:l1 atribui~ kgnis que lhe são 
conf.;ri.J:-.\. n:t; •:tmcs ..:~ A.liStl 1'23 dJ Constituiç5o do Est3do do 
t\:nap3 \! -:uno..it!rran:lo o CQl1tiJ rJ rlo ~ltmor:aodo n° 01001200& -
:"'FC.'vSE I f .. de !IIO~nlllifo. 

!~EBOt.Vr : 
Cor.s1ituu " ,-ljllli tt: dt f"rCJi:u de r·ui\·onuCRO. com os 
~eo·it:Jr~!i:!: SL'f~i( 1,1<.":1.!;,\."":aJt\ ' ; 

Tilul :tn·ro 
~(J~ir~ l:11h t.IJ f.ou a Brirv 

.. t.: · ,;:1 • dl) t\ú..:lca :111 C1 ~Jito Assi51ido 
E l.i ll.; ~ !"'trll P~:fcir!l.tb Trind•U~ 

- G.:r. 1.::: l:~:.-;ll!l' J';cJt,.~.nnJ c!c Gc:caç!lo .lo Enlprcgo e Renda 
.\aio:: .:tio Corri:l.J t"mi:Jr 

• (i..::, .. :·tc ,JtJ ~út:lto ,ft.: PrcÇ.Jnm:. Espccmis 

~ r· ' ·"lt}·~ 
~: • .•. ~ :•h: 1\l'lti.:.s elu~ s~n l u~ 

- : • t• .:; ~ )p.:IAi\la:.:l ,lt: Sen•tços Oive.:os 
.C ·; •.. :: .t•mich h.J IIhl\ du~ S:antos 

• ~i .. · •• ·1:.- •! .. • :\.; l·~r ... p.' J.: ,\!r\ 1d:~:!c:s de Estudo5 e PesquisJS 

CA!II'il' rt:: 'J,I StCIII;'J',\1!!.\ l.IE ESTAilO DO TRABAUIO 
E 1:\W:u:l:l>tll:DOitiS)IO, em 17 de ol~il de 2006. 

COo'oHSSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO • CEL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

I,~ OCAl.IDAOE: TCM/IIl/1 DE PREÇOS N' 0011200ô. 

OüJE õO: CONTRIIf AÇÃO DE EI~PRESAS ESPECIALIZADA 
Pi\1~ 5~rvtÇOS de Montagem e Dcsm011tagem oas Barracas e 
T Cnd<S rara leia do artcsanaro da S~cretaria de E&lado do 
Trabalho e Empre~ndcdo<ismo - SETE, CONFORME 
DET/,Lif/IY.ENTO CONSTANTE . NO ANEXO I DESTA 
TC~.\11::1.\ OE PREÇO. 

A Socrctaria do Estado do Trabalho e 
EmprcendedOI!smo. alr.lvcs de sua CÓmlssao Especial de 
Ucitoção-CEL, torna pflbico que ra râ realizar Llcibçao na 
mod"lidadc T amada do Preço, PfCvis~: para o dia 12 de maio 
do 20C6. às lO horas na sal3 onde lurv.ioroa CEL 

O Edital encontra-se à dospoS:Ç.•.o dos lnleressados na 
SF. r:. no sito à Rua LeopokJo :\'\dchaCo n• 305'5, esquina com 
avor.ida 1' ~a P.laio. bairro do Trem. 

lollormaçOc<;: (9G) 3212-413C (R-206) das 8h as 
17hJOm<m nos dia$ úle~ls. , f p ·AP. 20 de abril de 2006. 

.. 

Mú r ;·. • ~lf#.~•ntos 
Pr~sldenle da CEUSETE 

RJo:SUL 1';\00 DE LICITAÇÃO 

TOM ADA DE PREÇO !'\' 002/2006-CEUSETE 

Abertura: 27 de março de 2006 
Hora: De>. horas 
Obj~to: Empr~sn Especia liznd~ pnra prestação de 
Ser viços de m4o-de~bra para limpeza, consern çiio e 
rcccpçiio com forncrlmcntu de todo o m2terial de 
consumo r equipamentos do conj unto de edificações 
da Secretaria de Estado do Trabalho 
F.m(>rccndedorismo- SET E. 
Firm•t Vencedora J.L du Sil,·a Ferreira - ME 
Pcl'iodo de Contra laç~o: ABI{JOEZ/2006. 



Macapá,20.04.2006 

abril de 2006. 

Mán: r Santos 
Presidente da CEL/SETE 

CONSf.lHOOEUBERTIVODOFUNOODEAMPAROAOTRAIIAlHADOR 
COMISSÃO EST ADUAI. DE EMPREGO DO AJUJ'Á 

SECRETARIA EXECUTIVA 

RESOLUÇÃO N' 0221200&-CEEIAP 

A Comiss3o Estadual de Emprego do 
Amapa, no uso das alribulçOcs quo lho sao conferidas pelo 
Regimento Interno da Comissão, na estrita obselvanda da 
Resoluç.'lo rf' 060/CODEFAT de 19 de abril de 1995, e: 

Considerando o que estabelece a 
Re$01uÇ!IO CODEFAT n• 466 de 21 de dezembro de 2005; 

Considerando a decisao soberana dos 
Conselheiros na Reuni3o Extraordinilria OOO<rlda no dia 18 de 
abril de 2006. 

RESOLVE: 

Art. 1° Ap/avar o Plano de Trabalho 
Plurianual do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
SPETR do Estado do Amapâ. 

Art. 2" Esta ResoluÇ!IO en1ra em vigor na 
data de sua publicaç3o. 

Macapâ-AP, 18 de abril~e 2006 

CARLOS HENRI~REI D;'SILVA PrAAidont~'!! ~~:~~~ C EIAP 

(Sêgurança ) 

Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (interino) 

PORTARIA N" 023n006- SEJUSP 

O SECRET ÁR:IO DE ESTADO DA JVSTlÇA E 
SEGURANÇA PÚ8UCA DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso 

I da• otribuiçllcs ~ lhr .ao conferidas pelo ()«reto n• 4166 
de 06 de set~rrb"' de 2005, e tendo em ...;sto o contido no 
Oficio Circular n• OZÚZ006-SENASP-MJ. 

RESOLVE: 

Dcs•gn<r o suvidor IMJ. QOPM FAANOSCO ()OS 

SANTOS COSTA, COO<'denodor EstaWal de Polícia 
Comunitclric, poro ~·>Jor da sede de suas atribulçõ'es 
Macopó- AP, o1é o cidade de Culob6-MT, com obJetivo de 
participar de reuniao de trobalho IIÍ:101'1do construir parcerias 
com re~sentanles dos Enado• membroo-SENASP/MJ no 
per-lodo de 28.03 a 01.04.2006. 

Registre-se, Publique-te e c!E-oe C.b.cia. 

/NJcopi;-AP. 20 de t114r'ÇO de 2006. 
·~\ ,.....,~_. - ' '"' .. 

PEDRO RODRIGUES ~L~S LEITE 
Secretclrio de Estado da Just. e $eguron90 Pública-Interino 

PORTARIA N" OZ-4/2006-SEJVSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA JUSTIÇA E 
SEGVRANÇA PÚSUCA DO ESTADO DO AIMPÁ. no uso 
dos otribuiçllcs q..e lhe .00 conferidos pelo ()«reto n• 4166 
de 08 de setembro de 2005, e tendo em visto a conteúdo do 
Pro«uo n• 28820.000.397/2006-SEJVSP. 

RESOLVE: 

Designar o ..,.,.;dor Joal.OO SILVA LEMOS, 
Admin!s11'0dar, Presidente da Comissêlo EspeGial de 
L!c•laç<Jo-CELISEJUSP, poro lliaJor da sede de :100-S 

otivtdodes Mocopó-AP, cté a cidade de Bdbri-PA, com 
objetivo de participar o curso de Sistema de Udtoçõo na 
Modahdadc Pregõa Presencial c Eletrêlnlco, no per-lado de 
21 a 30/J3/2oo6. 

Macnpó-AP. ZZ de março de 2006 

~-'-1"-c-:. 
t>El>RO RODRIGUES GON(ALVES LEITE 

Secretclrio de E nado da Just. c Seguron90 PUblico-Interino 

PORTARIA N" 0261Z006-SEJVSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 

(DIÁRIO OFICIAL) 

SEGURANÇA Pú8UCA DO ESTAI>O DO AMAPÁ. no uoo 
das otribuiçõ'u ~ lhe lilo conferido.! pelo ()ecNto n° 4166 
do 06 de Setembi'O de 2005, e tet>do em \lista o contido no 
Procuso n° 28820.000.406/2006-SEJUSP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos IOCNidores ALEXANCRE 
FERREIRA tw SlLVA ItErO, Agente ele Pol/eia Civil. e o 
SI> PM MARCRINO FREirAS OA SlLVA, lotados na 
aiOP/SEJUSP, que viajon:rn da ado de ....., atividades 
Moeap6-AP, até as locclidadu de Ponte da RJo 
TrocoJatlbl c IgGN>pé da Breu, nos muníclp10s de Colçocne 
• Olopoqu&-AP, obJotiYOIIdo a inougJ.rOÇ11o do Late I da BR 
1!56 do referido trecho, rm dW.. 19 e 20.03.2006. 

Regir!Te-JC. Publ~:oe e dl-se Ciblclo. 

.Mocopá-AP, 24 de """'ço de 2006. 

rT-~~ 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

I Secret6rio de Estado da J ust. e Seglra190 PUblico-Interino 

PORTAR! A N• 029n006-SEJVSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBUCA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuiçllcs ~lhe oC!o conferidas pelo OecNto n• 4166 
de 06 de setambr'O de 2005, e tendo em vi:rta o contido no 
Memoi'Gndo n• 054/2006-SAB/SEJUSP. 

RESOLVE: 

Homologar o de.slocamento de AUIÍSIO 6VIIMRÃE5 
MENDES FILHO, Comonclontc da Aeronave (GTA). que 
viajou da sede de atribuiçks Brosalo- DF, até a cidade 
Macapá-AP, com objetivo de ministrar treinamento poro as 
equipes ~ Ir/lo irtegror o GNpo T6tlco Aér.o-GT A, 
U'lidade e<peGial da Polícia do Estado do Alllap6, no pu iodo 
de 1o1o3 a 10/0412006. 

Mocopd-AP, 30 de março ele 2006. 

jk ·-. ~ ' .;: .. _ 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

Secretdrio de Estada da Just. e SegJ..nlnça PUblica-Interino 

PORTARIA N" 031/06-SEJUSP 

O SECRET'ÁRIO DE ESTADO OA JUSTIÇA E 
SE~NÇA PÚ8UCA DO ESTADO DO AIMPÁ, na .
dos atribui'<Ju ~lhe s1lo conferidos pelo Decreto n• 4166, 
de 08 de sctembr'O de 2005, e tet>do em visto o contido no 
Processo n• 28820.000.41212006-SEJUSP/SISP. 

RESOLvE: 

Art. t• • CONCEDER adialtamento em nome do 
Servidora Ano Lúcio Rabclo do Silveira, Secretário 
Admlnisti'01ivo/OAA, C6digo COI-1, pertencente ao Quadro 
de Servidores da ex-Territ6rio, lo todo no Divisllo de Apoio 
I Administi'Oiivo-SEJUSP/SISP, no• termos da l.el n° 0624 
de 31 de outllbi'O de 2001, Cecreto n• 3-492 ele 08 de 

novembro de 2001 e [)«reto n• 3547 de 14 de no~bro de 
2001. no ~lor de R$ 4.000,00 (Quatro m•l reo~•). destinado 
o custear de~ milldas de pt'Oflto pcl9CIIIIatto. 

Art. 2°- O adiont0111ento deYord ..,. aplicado no prazo 
mdximo de 90 (no...,to) dias, o contor do dato do 
recebimento .. 

Art. 3° - A referida despe., dc.......S ..,. empenhada no 
fonte de Recursos 001, Programa de Trobalho n° 
06122 0001.2001, M<nsten~ de Serlliços Adm~ninrotiYOS, 
no Elemento de Despesa 33.90.30 - Matulol de Consumo, o 
valor de R$ 2.000,00 ( Do•s mil reois ), e no Elemento de 
Despeoo- 33.90.39, Serlliço de Terceiro Pe.s:soa Jurídico o 
valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais~ 

Art. 4° - O responsdvd pela adi<l'ltornento de.....-.! 
apresentar prutoç& cfe contas, na \kridode de Fin<J'lÇI1S da 
Sec,..,tclrio de Estado da Ju.tiça c Scgut'CI'Iça Pública, dentro 
de 10 (dez) dias dteis, contados do termino do prazo de 
apllcaçllo constante do item z•. 

Regl:rtre-.c. Publique-te c Dt-• Ciência. 

Mocopó-AP,06 de abril de 2006 

~ ......... \ '-''-.'. 
· PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 
I Secretclrio de Estado do Just. c Scguronça PUblico-Interino 

PORTARIA N" 032106-SEJVSI' 

i 
, O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
;seGURANÇA PÚ8UCA DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso 
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I 
das atribuiçllc$ ~ lhe .ao conferidas pelo OecNto n• 4166, 
de 06 de setembr'O de 2005, e tendo em visto o contido no 

Processo n• Z88Z0.000.411/2006..SEJUSP. 

RESOLVE: 

Art. t• ·CONCEDER odiontarnento em nome do Servidor 
C.l. BIMP José Flrtoda de Souza J.ftor, nsJ>OMâYel 
pelo implontoçõ'o do Grupo T6tk:o Aerotransp«"toda-GT A, 
pertencente ao Quach de Ser...;doru da Bombeiro Militcr, 
nos termos da Lei n• 0624 de 31 de outubro de 2001, 
[)«reto n• 3-492 de 08 de novcmbr'O de 2001 e ()«reto n• 
3547 de 14 de noYCmbro de 2001, no valor de R$ 4.000,00 
(Quatro mil reais), destinada a custear despesas miódas de 
pronto pagamento. 

Art. 2°- O adiantamento de.....-.! ter aplicado no prazo 
mdximo de 90 (no~~enta) diclS, a cantor da dato da 
recebimento. 

Art. 3" • A referida despua de.......S..,. emptnhada no 
Fonte de ~s 001. Progrca'I\CI de Trabalho n• 
06.122.0001.2001, M<lnutençllo de Serviços Administi'Oiiws. 
no Elemento de Despesa 33.90.30 - Mater<ol de Consnno, o 
valor de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais ) , e no Elemento de 
Ocspesa- 33.90.39, Serviço de Terceiro Pessoa Jurldico o 
valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

Art. 4° - O respoMJ!vel pelo odialtamento deo;erd 
oprcsentcr prutoçõ'o de cont<11, no \Midade de FII1CI'IÇI>S da 
Seá'etdria de Estado da Justiço c ScgJI'OI'IÇCI Público, dentro 
de 10 ( !lu) dW.. úte.a, contados do termino do prazo de 
oplicoç& constante do item ZO. 

Macopi;-AP,06 de abril de 2006 

·~:--...·\'-· 
~ .. 

l'tDRO RODRIGUES ~LVES I.EIT~ 
Secretdrio de Estado da Just. e 5eglronço PllbUco-Interina 

SUbmolo a el conokler.çto de 
Voua Excelência, a ~· J · , objellvando allerat 
o Cljuoul.o: CLÁUSULA SEXT DO VAlOR, do Contrato de 
P"'&laçlo de SeNiçoe n• O - DGPC, celebnlclo entre o 
Estada do Ama~. alnWêa da Oeleoacia Geral de Polícia Civil, 
e a EMPRESA A C T PEREIRA -ME -AUTO MEC~NICA 
JONAS, cL.jo objelivo é atender com ee!Viçoc de manutençio 
provontiva e corTetiva • vloluraa d .. ta OGPC. 

O referido Contnllo tnlctou ..., trAmlle por 
meio do Juo1fflca1Ml n. • 00112006 - CPl, IU'Iclamontada no 
Art. 24, rv da Lei n.• 8.666193. O '""""" T<rmo Aditivo tem 
resp.ldo lego! no Art. 6!5, I. llllnea 'b' ela rclerida lei. 

O olljetlvo dMie 1• Termo Adlivo é o 
elt~ da cl:AU&Uia Sexta do reepecttYo Corâlllo, na qual 
OMI ecraecldo o volor de RS 60.000.00 (aes&enla ml realo) 
para ouprir o m6o de marça do pre&er'te exerelcJo. 

A mencionada aKeraçlo julllll<:o- pelo r•o 
do terem occntdo faloe supen~anlentD& e lmpreYillvels, que 
ftzoram com que • realizaçio elo pfOÇONO licitatólio 0111 om 
andamento nlo pudeue acontecer, P« lnaU:Iência de 
disponibilidade "'>ametüria e 08 volorcs omponl-ados no 
"'ferido contratx> n1o .. fizeram oulicier'Us para oobtT •• 
deopouo com t.le &«VVçoe. 

Aaún, a<>lcltamoa • Voeaa Excellncla q..
...mque e preoente ~ti'ia pera p!.t>llcaçAo no Olatlo 
Oficiei do Eolado- OOE, para que produza aeus eleito& legais, 
em CLmprlmonto ao principio do pu-. 

Maea~P. 10 de ma-ço de 2006. 

(Educação ) 

José Adauto Santos Bitencourt 

PORTARIA. o.• 17112006-S2.EO 
O SECRilTÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, UJIIl4o 

du l!nbUJÇOes que lhe do CMferidu pelo 0emto n.' 343 I de n de 
dcumbro de 2004 e oonsideruldo: 

• Os termos elo Rcsoluçlo n• 13&'00 - CEE; 
·O rquJ..- funcionamento elo Escola &ladual Novo Co~oa; 
RESOLVE: 
Ar1. r• Aulori12T o funcionomatlo elo Escola &tadual Nova 

Colina, aituada na zona rural do municfpio de Pon.o Grande - Estada 
do Arna1>L o minillnr Eduac5o lnf;ntil. t• 1 4' úrie do Ensino 



Macapá,20.04.2006 

Fundamental ro;ubr e Educaçlo do Jovens e Adultos - ElA (I' o 2' 
etapa). 

Art. 2• Esta port1ris cnt il em vigor na data de sua 
publicoçllo. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PU OLI UE ' E CUMPRA-SE 
GABINETE DO SECRETÁRJ lmpi-AP, 05.04.2006. 

JoséAdouto 
Sccrelirio de 

11 
PORTARIA NO 200/2006-SEEO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando àas 
alribuil;ões que lhes ~o conferidas pelo Oecreto n° 3431 de 27 
de dezembro de 2004 e, tendo em vista o contido na soüeitação 
da CAED/SEEO. 

RESOLVE: 
· Art. 1 o • Designar o deslocamento da servidora MARIA 

FAUSTINA SARf<IVA MIRA, Professora Oasse E, Rcferênda 
1, do Quadro de servidores Civis do Ex-Território Federal do 
Amapá, lotada nesta Secretaria de Estado da Educação, da sede 
de suas atribuições, em ~laca pá até os Hunldplos. de 
Oiapoque, Calçoene, Tartaruga!Jinho, Porto Grande e 
Serra do Navio, com o objetivo de participar da I Jornada de 
Capacitação de Conselheiro Gijrcs e Trabalhadores 
da Política de Assistência cia o Estado do Amapá 
j unto aos munidpios acima c n 1 ados. 
D~·SE OÊNCIA, PUBUQU ·SE UMPRA·SE. 
GABI NETE DO SECRETÁ acapâ- AP, 12.04.2006 

PORTARIA N° 201/2006 - SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhes são conferidas pelo 
Decreto no 3431 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo 
em vista o contido no Memo n• 0074/2006 -
FUNDESCOLA·COEP/AP/SEED. 

RESOLVE: . 
Art. 1 o - Homologar o deslocamento da servidora 

MARIA ROSETE FERREIRA DO AMARAL, Coordenadora 
Executlva Estadual do Programa FUNOESCOLA -
COEP/AP, lotada nesta Secretar ia Estado d a Educação, 
da sede de suas atribuições, em Macapá, até a cidade 
de Bras!lla - DF, com o objet ivo de participar do • 
Encontro de Coordenador~de COEP das Regiões 
Norte, Nordeste e Cent • te, no periodo de 09 a 
13/04/2006. 
. D~·SE CIÊNCIA, PU U E-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRET• 10, ~lacapá - AP, 17/4/2006 

I, 

José Adauto a s Bltencourt 
Secretário de stad da Educaçl!o 
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POil TARIA n.· 2021~006-SF.ED 

O SE("RH..\1110 DE ESTADO 0.\ EDUC"A(ÃO. us:>ndo 
d:.s 3lflbuiçócs que lhe s.ão conft:nd:u pelo O«tcM n.• )4)1 de 21 de 
dczcmbC\1 de 2004 ~- tetlclO em vista u contido no Mcm•'lr:llldo n. • 
0117}12005- flJ~OESC"Ol.MSG~I>. 

ru:.sOLVE· 
Art. 1• Uo.no\o!t3r a dcs;Cn:!:(30 do SCl"\'ldOt Agua!du 

fig 11rim fltt Rocha Sif,·n, Gerente f in:uK"dro d:s COl:.1'-AP. que 
re,.,pC\ncku ~li (\lOtdcn:J~O du t'royan\l Funt_IO(Oil- AP. (\ur . .mtc o 
nnpedimcntu d;~ respecti\."3 tttul . S~ . . an3 Rosclc Ferre ira Jo 
1\mara\ uu periollu de 09 :a I )/04 

• n t.-SI:. CIÊNCIA.I'UB QU) -S: t ("UMPR,\·SI" 
(;AUINETG DO SF.<"REl'' 10. f ' locor>o·.\P, 17141200C> 

~ aeurourl 
· cdue:!Ç~O 

I I 

PORTARIA n.• 203/2005-SEED • 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇAO.IJ'ondo 

dos o llibuiçõe1 que lhe 160 conferidOs pelo Deaelo_n.' 
3431/2004. de 27 de dezembro de 2004 e. lendo em v11la 
o contido no PIOCeSIO n• 2006/6682. 

RESOLvt: . 
A• l r• Prorrogar por moi1 30 (lrinl a) doas, o p-ozo 

poro conCiuSOO dOS trobOitlO~ CSa COilliS~o de Tomcckl 
de Conlm E1peciol. imlituido pelo porron~ ~· 08_5~2006, 
de os de fevereiro de 2006, publiCada no Olóno Ollool do 
Ellado do Amapá no dia 1 ~ de fevereiro de 2006. 

-"' · 2• e1t0 Portaria e o vigor no dolo de IUO 

Publicação. 
D~·SE CIENCIA. PUBL U ·S E CUMPRA· SE 

GABINEIE DO SECREtÁRIO .• m copó·AP. 17.04.2006. 

Jose Adauto rii s tencourt 
secrelólio de E 1 do d Educação 

PORTARIA n.' 204/2005-SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

dos alribuições que lhe são conleridos pelo Decreto n.• 
3431/2004, de 27 de dezembro de 2004 O, lendO em vi> lO 

o conlldo no Proce11a n• 2006/41249. 
RESOLVE: 
Art. I' Prorrogor por mais 30 (l~nlo) dias, o prazo 

poro conclusão dos lrobolhos do Comissão de Tomada 
de Contos Especial, insliluído pelo portaria n• 086/2006. 
de M de leverelro de 2006, publicodo no Oló~o Oficial do 
Eslodo do Amopó no dlo 14 de fevereiro d e 2006 . . 

M. 2" Esto Panorio en e~ vigor no dolo de suo 
Publicação. 

DE-SE CIÉNCIA. PUBU UE-6 E CUMPRA-SE 
GABINETE DO SECREtÁRIO. m IT copó-AP, 17.04.2006. 

"lencourt 
do d Educo~<'!_~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA n.• 205/ 2005-SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usondo 

dos o lrtbuições que lhe são conferidos pelo Decreto n.• 
3431/2004, de 27 de dezembro de 2004 e. lendo em visto 
o conlldo no Processo n• 2006/6668, 

RESOLVE: 
Art. 1' Prorrogar p or mcls 30 (lrinlo) dios. o prazo 

poro conclusão dos lrobolhos da Comissão de Tomodo 
de Conlas Especial. instituído pelo portaria n• 081/2006. 
de 08 de fevereiro de 2006. pubficado no Diário Oficio! do 
Eslodo do Amopó no dia 14 de fevereiro de 2006. 

Arl. 2' Esta Portorio e Ira m vigor no dolo de suo 
Publieoçõo. 

DE-SE CIENCIA, PUB 
GABINETE DO SECRETÁRI 

I 

E SE E CUMPRA-SE 
capá-AP. 17.04.2006. 

PORTARIA n,• 206/2005·SEEO 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usondo 

dos olribulções que lhe sôo conferidos pelo Decreto n.• 
3431/2004. de 27 de dezembiO de 2004 e, lendo em visto 
o conlido no Processo n• 2006H 1248, 

RESOLVE: 
Art. I ' P1orrogor por mais 30 prlnl a) dias. o prazo 

poro conclusão dos lrabolhos do Comissão de Tomada 
de Contos Especial, insli tuldo pela portarlo n• 08212006. 
de 08 de fevereiro de 2006. publicado no DióriO OfiCial do 
Eslodo do Amo pó no dio 14 de fevereiro de 2006. 

Nl. 2" Eslo Portoria e roi vigor no dolo de suo 
Publlcoçõo. 

DE-SE CIENCIA, PUB QU • E E CUMPRA-SE 
GABINETE DO SECRETÁRI emrt capó-AP. 17.04.2006. 

ont } itencotlrl 
od a Educoçõo 

' PORTARIA N° 207/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhes sao conferidas pelo 
Decreto no 3431 de 27 de dezembro de 2004 e, t endo 
em vista o contido no Memorando no 0080/2005 -
COEP/FUNOESCOLA/SEEO. 

RESOLVE_;,-
Art, l 0 - Homologar o deslocamento dos 

se.vldores abaixo relacionados, lotados, nesta 
Secretaria de Educação, da sede de suas atribuições, 
em ~lacapá, até o ~1unicipio de Mazagão, com o 
objetivo de disseminarem nas escolas estaduais . e 
municipais contempladas com a expansão do Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE) e a Estraté91a 
~letodológica Escola Ativa (classes multlsscrladas), no 
dia de ll/04/2005. 

• EDNA MARIA DE ARAÚJO FREIRE 
• RAIRA PONTES AOOD 
• HUELNA CORREA 14EDEIROS - Gerente de Apolo à 

DITEP 
• AGNALDO FIGUEIRA R H~A SILVA - Gerente 

Financeiro da COEP, 
O~· SE CI~NCIA, PUBL U S E CUMPRA·SE. 

GABINETE DO SECRETÁR , e capá - AP, 17/4/2006. 

José Adauto nt s ltencourt 
Secretário de tado a Educação 
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t.XTRATO DO CO:<Vt:>OIO :>0' 00J411006 - SEED 

tourumtntos t Partt1: CE:AJSEE:.D c o ta) C,\IXA E..ct;COL.A.K IRMÃ 
SA:'iTINA RIOLI. 

Q6.1EIJ.!: O prntttiC' CONVÊNIO lwm pur obJe to a u ecutlo '-'r t("ÓC's do 
Prosrama Fundo dt Forta1cdmcoto da E•col• - Ft;t'D'ESCOLA. 
dtcorrtnlt do Acordo dt Emprhtlruo n• 1 122/0R, c:omprttndrnda D .1 

ttfcra admhlfttr.allva F...audu;ll. do PrOI:f'.lln\.1 dt tl-1tlborb do p tOC:tüO 

atJ n~nislrali\·G-rKlhtÇ~tco da rn:oll r a~uhlçh dt bttu dur.hth pllra a 
ncola, ceado como pu imtrro o Pl..ASO DE DESE~VOl.VIMENTO DA 
ESCOLA - PDE. 

Fl/1\'QA ~16NW l.ffCAI· O Jnu~nlc: CO:"\VtNJO rol ultbrado em 
oburv~nda ao 1rlla,o lS, § 1• da Corudcul~.to Ftthral~ ardiOS 12 · § -1', J 19 
- l,.~lto I c l U ll• t:IJo /l" d• Co•uc.Jt .. l~.li o Ctl.adu • l; ,., llt"" l lt. d• l .el ti ,(.,; (, 

de l i dt Junho 1.1~ 1993 c/c o Dl!r rclu 3854 l.lc 01 l.lr Julho de 1997; rtOI
JrtJ ~os 16 t 11 da Lrl 4.310 dr 17 dt .narç-o tJe 196-1, aron:Jo ulc: ruja 
cckbu(~O u deu por ~tor&a d!l Ümo. Sr. CoYrr.a..adl)r l'm r. \'Or duta 
Scc:rccarl• atuvh do Occ.rcto lC»l dt ll de: Julho dc: 19tS t do Drc:nto 
0131 de: OI dt rcnrtlro dc: 1999, ludo dt" ldunc:otc: proctdido dt:Gtro do 
Proctuo A()mhlhtratho. 

~ O• rtcuraos dutln.ldo• a cucuçl o do prettntc: Coav(oio 
totalir.a un' tnr.ntanlt dt rtS 8.400,00 (oilo ntll c: qualrocc:ntoe rnh). 

~A '1tEnda dtllt con,·lolo l de lOO (tru:cotos) dias. a conur d:~ 
tJata de: 11.1.1 a.ulnahzn. 

dSSúVdBd 1\f · O Sttrtl~rio dr Elhu:aç~o c o (a) Prt~ idc nlt do (a) CAIXA 
F.SCOl.AR IRMÃ SANTINA RIOLI. 

I 

, ._ 
l"ERRE IRA 

wl!nio· Sl!l:O 

f)(TilATO ÓO COr>VtN IOo~' D06!12C06 - SEED 

lrulrumrntos c Partu: CEAISEF.O ' o (:.~) C,\JXA I::.SCOL\R 
PUEDI CA:"DA LOPtS. 

/)IIJF.TO: O j1rt1cncc CONV,É,'ItiO tem por oiJjc:lo a ut~uçJo de ações !lu 
P~r:en'* 1-\UidO de: Fort;dc<imcnto da Eunb - FUNOESCOLA. 
drcotnnte do Acordo dr Emprhdmo n' 71Zlltllt, CG:nprcrndtndo na 
r~fna 2drnJnJurath•:~ t:stadu..al. do Vror,rtllll de McU1orb do pr1Xn1u 
admlalstnliv~ptdacótico d~ ucob e .Jf&t~l•içlo tJc btltl d uri\t:Ü pua :11 

cu·<~la. u•nJo tomo p :uimtlrG o PLANO DF.. OESENVO L \.' IMF"'ITO DA 
F.SCOL.A-I'OL 

t'lbVDAMF.NW lEGA l • O prtltlltt COSVtNIO rol crlc:Lrado e-m 
obu~nâcda ao ~rlico lS. § I" da Coaslii\Üt l" F"'-' er.&l; atÚlCi t 11 · §.f~ I 19 
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-Indu I e llJ itsri.st~ IV da Coo•tillltc'lo E1tadrnl i nd1o J16 da Lt.l 1.666 
de li dt jutabo de lf9l c/c o Otc:rt:IO 38.5-4 de 01 dt Julho de 1991; 001 
arll~ot Ui r 17 d~ Ltl 4.310 de n de nurço de 196-4, acordo tllt cuja 
ct1cb nçm o u dtu por ourorc.a do E1nV>- Sr. Conraadur em favor dttta 
Strrt l:uia atu,·éJ rlo Drcrtto l041 de JJ dt Julho dt 1995 e do Dtcrelo 
OllJ dt 08 dt revertlro de 19", tudo devidamente: procedido dialro do 
PrOCtiiO Ad mlnl,tradvo. 

lUl1'..d..CJ!l4 Os rt:eursOl dtttlnado& ~ uttU{IO do prtl tntt Coo,·into 
totalíu um monlnlt: de RS 4.340,00 (qu.atro mil, tu .uatos c quu cata 
ruis). 

~A \i: toda dtstc coa~hio i dt JOO (trua::ntos) dlll. a to• lar da 
da la de: sua aulnslura. 

dJJJ.I:i&B.dM;, O ~tnlirfo dt Eduuçto t o (a) Prn.Jdcntt dn (a) CAIXA 
ESCOLA I< YltEDICANI>A LO~F.S. 

JOSIANES 
Chefe t4 UnidJ 

Y..><:.JC~""'>R.•-.. 
fEIIREIRA 
vêuio · SEED 

EXTRATO DO CO~TRATO ~ · OOII.lOOG- SEED 

lmlnurunlos c r anes: CEAISEED c o (•} MITRA DIOCESANA OE 
MACA PÁ. 

!li!lJj[fl: O pnunle CO:"n'R..\TO l.tm por obJtLO • loutlo de. 312 u.l.u 
dt •ula.s para acolat pilblitu 

~AI dupuat dtcorrtnl.t t do preuntt COSTR;\TO totaliuro o 
n\Oulante de RS 1.100.736,00 (um wUhlo, cem mii,Mituntol c:crinl.l c uit 
rub), t torrerlo à conta lia f ontt: OIS (fL':'fOI!F). Pror.rama de: Tr1balho: 
ll.J61,0111.L.S77, •:k,ncato de. Our.:.sa: ll90.l9 - Ou1n.1 1 SrrdtOI de 
Tt:rrtlrot- Pcuo:a Jurídka.. 

~ Ol dt j11ociro de 2006 a Jt d( dcumbro dt 1006. 

~~.o ,:,~;:!~~:,:c ~~~~t~~~o(~; ~'~~~iJ: ~~o~~~~u~~o ~>~ 
•L\CAl'Á. 

JOSIM&S O O DA L ~FF.RREIAA 
Cbde cb U d.t Coa.:n• t ~l~~&l:io · SF.EO 

CO.\IISS,\0 PEnMANE~TE DE LICITAÇÃO 

RES!JLL \DO pt I !C!TACÂO 

JOSt AOAliTO SM\TOS IIITI 
St::CH.ETÁRIO UE EST.\DO O,\ E C (. . 

C:ONVI'I'I: ~· lllll/06 Cl' tl!.EED 
O!JJCTO: REFORMA DE UM I'RGoiO. LOCALIZADO A RUA 
AM,\OEtl GAMA, 723, llAIRRO ZERÃO. ONDE FUNCIONA O 
Cf.N"II\0 A.'I.1APAENSE DG ENSINO POSITIVO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I DO REFERIDO EDITAL 
~llOCESSO:-õ". 2005/53002 
VAI.Oil RS: 5.1.142.SS (CINQUENTA E TRÊS Mil. 
SETt:CENTOS E QUARENTA E OOIS REAIS E CINQUENTA E 
CINCO CEN"I AVOS) 

UCIT ... :-õTE VE:-õCEDOR: 
J ~ J CONSTRuTORA E COM~RCIO l TOA 
RS 53 742,55 (cinqOCJII::J c três mil sc:tc:ct:ntos c qu:Jrtnta e doi~ reais c 
cu1qUcnta c cinco centavos) 

COMISSÃO rERMANEHE DE Lt<: ITAÇ.<O 

.!\LS.li! .T.illP.JlE L!C(IAC,\0 

IIO~IOLOGO 

~1ACAPÁ-AP, ~_!_ 

JOSÉ ADAUTO S,\ NTOS n: OURT 
St <:RETÁRIO 0 [ ESTADO O f.OII .AÇÃO 

CONVITE .-;• : 002106 CI'USEED 
OI.IJ t::TO: REFORMA DE UM PRtOIO, LOCALIZADO À 
AVENIDA CORA DE CARVALHO S/N - CENTRL, ONOf. 
FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ()E ANCHIETA, 
CO>IFORME ESPECIFICAÇ,\O NO ANEXO I DO REFERIDO 
EDITAL 
rROCt:~SO:-õ': 200S/SJ002 
V.~LOR RS: 19.315,54 (DEZENOVE MIL TREZENTOS 
QUINZE RE,\IS r:: CINQlJEl'(f A E QUATRO C[NTAVOS) 

LICITAI\ TE VENC.WOII: 
.1 & J CO~STRUTORA G l"OM~It("H) I.TDA 
RS liJJ IS,54 (dc7XIlOVC mil uezcntos c qoin7.c reais c cinqoc:nta c 
qua1ro centavos). 

M3eapã, 01 de abril de 2006. 

nJ IASAR,Jf!.~~\IARAL 
PrctuJmu. fi11 CPL- SEED 



Macapá,20.04.2006 

( Órgão Autônomo 

(Detran 
Roberto Luiz Amaral da Rocha 

PORTARIA n• 084106 DETRANIAP 

O Diretor do Departamento Estadual ele 
Transito do Amapá-DETRAN, no uso ele suas 
atribui~s legais qualhe silo conferidas pelo Decreto 
n• 0329 da 10/0212006. 

Rosolve: 

] 
) 

Homologar o Servidor AL TE MAR 
MOYSES DE SOUSA GÓES, Chefe da Clrelran 
Sanlana - Ap. para se deslocar de suas atribuições alé 
o Municlpio de Pedra Branca do Amapari, para uma 
visita no periodo de 13 à 15 de Abril de 2006, sem ônus 
para o Estado. 

Qimpro-se, Registra-se e Publique-59. 

MacaptJ-AP, 17 de Abril ele 2006. 

Coml$sao Penn1nente de Uciiaçao 

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO H'OOI/2005 

1' TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÀO DO CONTRATO H' 

00112005, CElEBRADO ENTRE O 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO AMAPÁ 

DETliANIAP E A EJ.IPRESA O L 

AMORIM • EPP. 

O GOVERNO DO ESTADO DO ~PÁ, pessoa Jllricjca de dlreilo 

plibico on:emo, - no ~PJ n' 00.3!M.5n.OOOI· 25, através do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - Drn!AHIAP, neste 

alo reprosenlado pelo seu Olre1or Geral. Senhor ODIVAL 

MOTERROZZO LEJTE, residente e d~do roesta cidade. doravanle 

deno;nmdo CONTRATANTE, edeootrotado a ~esa O L AMO RIM 

• EPP, CNPJ N' 14.573.315o0001 • 32,118$te ato rep<euntada pelo St. 

ORIVALDO UMA DE AMORIM, CPF H' 097.752.692- 53. residente e 

domiCdado nesta cidade. doravanle deoomi:lada CONTRATADA, 

resolv<lm filmar o preser.te Adil.\rnento. <Xllll ba.!8 no arotrato orig.nol n• 

0011115 de 011011115. 

CLÁUSULA PRIMEIRA ·O Jl"stnle Tem19 Adkivo tem oomo objeto 

alterar os ~ralos primeiro e S8VIJildo da CLÁUSULA SEGUNDA, 

altera. tarr.bo!m as CLÁUSULAS TERCEIRA, SEXTA t OITAVA. do 

Cfn~alo ongir.al, de aoonlo com o iltgo 51', fnçiso U 8 65' da lei n• 

8.G66/93 8 do ccn~ato of9net de 011011115 

DAS ALTERAÇÕES: 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: a seguir os modolos, ano do labric:a>ào o 

p.aea oe cada veloJio. OI (um) velwlo NISSAN FAONTIER 4X2 XE. 

CIO<OOI.strvei diesel, atl6'modelo ~. placa ~'ET3460; 01 (1111) 

vci:úo,FOAO RANGER XlT 13F. ca!Me dl.çla. cornb\Jstívei diesel, 

ano mOdelo 200412004, placa NEZ9168, OI (um) veiculo FIAT 

UMliMilLE FIRE FLEX. oombustivel gaS<Úla. aiiC)'rnodeW 200612006. 

pbco NEI<2313; 01 (um) veicub GM CtASSIC SPIRIT. c:arbrstlvtl 

gasott~a, aoolrnodelo 2005r.!005, placa NEX9238. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os v8i:ulos reserva são os seguintes. OI 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(1111) veículo FORO RANGER XL$ 12F. cabine dupla, oomt>ustivel 

d'ltSel. ano modtlo 2004/2004, placa NEZ4598; 01 rum) veiculo FORO 

RESTA STREET. corOOuslivd gasMa, ano/modelo 200412005, placa 

NFA9060; 01 (1111) ve!WO FORO RESTA STREET, ccrrbusllvel 

g>SOiina. anohnodelo 200412006. placa NEZ9398 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDtÇOES DE 

PAGAIIEHTO 

As desprws decooen:es com o presen:e Termo Adiwo lmpcrtam no 

valOr tolel eslimado de RS 232.800.00(duzentos a trinla 8 dois mj e 

OIIOCBIOOS reais) que seroo pagas ero 12 (doze) part*aS mansas e 

eSlrnadas de RS 19.400,00 (deZ81\0\'8 mi e quatrocontos reaiS), para 

ccbfr deSpe!tas <Xllll 04 (~)veiculas. 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas deccrrerl.es deste Termo Acitnro correrão a ~ do 

Elernel\lo do Despesa 339039, Footes 001 e 007. Prograrr.as de 

Trabalho: a) Opc<aclonallzaçAo do Departamento E$tedual de Trânsito 

e; bl ManutenÇão das Atividades Admiristra!Nas . l~r1arrdo no valor 

~I esllmado de RS 232 800.00(du2enloS e tmla a dors rril e 

ococenlos rells) 

CLÁUSULA- OITAVA· DA YIGENCIA 

Este r:cnllllD terá vigência de 12 ldoza) meses. a oon1ar de 1' do 

Janeilo de 2006 até 31 de dwrnbto de 2006. 

DA RATIFICAÇÃO: 

CLÁUSULA SEGUNDA - Ftcam rallf!Cadas a nattetadas as demais 

ClâUSIAas previStas no 

ODIVAL !.IONTEIIIIOZO LEITE 
DEPARTAMENTO E$fADUAL OIE TRÂNSITO DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 

ORIV~ 
0 L AMORIII- EPP 

CONTRATADA 

f Serviço Social Autônomo 11 
·- u 

(imprev 
Nivaldo Costa da Conceição 

PORTARIA N". 06411006- AMPRF.V 

o Diretcw Prcsid.ent.e cb AmApá rrevidtnei•. no 
uso elas llribuiÇ<k< quo lhe do conferidas pelo l>c<:rtlu o• 00?3, de l] 
de joncoro de 2006 e conud<nodo o teor do memorando n.. 076:1006 
C14FI'A~IPREV de 30 de rnuvo de :1006; 

RI!.SOLVE: 

0.:SÍ1!111C 01 servidores ClfARACl CAMPOS 
FARIAS. l>irtlur Finonc.:iro Aluori&l, CÚÜOHO HJS-3 c SIDNE\' 
CAVALCANTR MAM'J'INS, Chcfo ela Divido de W'omwíca. 
Códiso FGS-l. ela Amopi PrevidãK:ioo • A'IPRF.V, ~ "'"Jaren> ela 
'-'Ide de w» alnbuiç<lcs, M.rocapi/AP,IIIi 1 cid.>do de MooauYAM, no 
p<tlodo do 17 io 1910412006, oom o ob;etivo d• partocipor dn 
Tr<oruunento do C19a,-iU.çJo no SIPREV. 

I'OR'rAJUA N". 068121111&- AMl'REV 

O Diretor Presidenac dA Acnapá Prcvidtnç•a. oo 
UIO elas atnbuiçllcs que lhe do conr.nc~a., pelo Oeacto n' 0093, de 2~ 
de jancnro de 2006, e ttndo tm vista que a Comisslo dt Sindictncia. 
deo_ignad> pel• porur;. n'. 003912006 ele 14 de março de 2006, desta 
cntodade, oio teve condiçGcs de concluir os UUJ trahalhof., no prv.o 
inicial, por moth·os justafi~L 

1'1-ttrol'i" pot mais '0 (trintA) doas, o pruo pota 
conclus&o dos trnb."lhn• d.s Comi-.slo de SinJicitncia, pr.x~.:.w n" 
0116120\Jt, '\MI'RJ:.\' , on<~Jtuoela pela Jl'l~Un• n'. 0.191'2006-
\MPRFV, de 14 Je m.:n;o de ~006 
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Mncapi-AP. 12 de•bril de 2006. 

O Direlor Pr..iUcnlc da AmaP' P=idmcia, no 
""' elas IIIJibuiç&s quo lho oio conferidas p<lo O.cr""' n' 0093, de l) 

de janeiro de 2006.. c lcndu eru vista que a Comia&lo de Sindi..:.i.nci.a. 
designoda pela poruri• n'. 0040/2006 do 14 de mar-ço de 2006, dcsU 
entidade, nlo teve c:ondiç-õct de concluir os acus t.rakalhos, no prazo 
inicial , por moti\'OS j~\ific:~;dut.. 

KESOLVE: 

ProiTopr l'"' mais 30 (trirrur) diu, o pnr.zó por• 
concludo dos ttabalh01o da Con:usslo"dc Sindicln~ pr~"o n•. 
014212006 AMPREV, in.,íruiciA peLa p<wUri& n•. 040>'2006-
AMPRE V, de 14 do nur~u ~t 2006 

M~-AP. 12 do abril de l006. 

PORTARIA N' 069-A/2006- AM:PREV 

O Direlor Presidellte da Amapi Pn:vidtncto, no 
uso das slribuiçoes que lhe sJo conferidas pelo Decreto n' 0093, de D 
de jJneiro de 2006 e considerando o t<or do mtmo1111do n.' 03212006 -
CAISIAMPREV de 12 de abnl de 2006; 

RESOLVE: 

Ocsíanar os servido,., DEUZANETE DO 
SOCORRO DANTAS DA SILVA, Auosle!lte da Presidtncia, 
GIRLANE MAIÚLIA MACIIADO NAVI!GANTE, Alendenle de 
Consultório Módico, RA YFRAN MACEDO BARROSO, Cllefe cb 
Unidade de Compras, Código FGS-1, LlJOANO DE FREITAS 
FLEXA, Auistente de Dírctorio c AROLDO DA SILVA MENDES, 
Motorosta do Amapi Previdlncà - AMPREV, ~ viajar da J<de ele 
sua~ atribuoções, Macapi-AP, a:ê ao Munoclpoo de Oiopoque no 
período de D a 26 de abnl de 2006, com o objcti\·o de cfctu.arem 
lt.van1a.mento do quanlituivo de ser.·idores cfet.Jvos loLtOOs no referido 
municlpio, afim de imple ar p grama de educação 'dcncltrla. 

PORTARIA N' 07012006- AMPREV 

O Diretor Presidente da AmaP' Previdtncoa, no 
uso das atribuoções que lllc •lo conferidas pe lo O.:crcoo n• 0093, de 23 
de j1neiro de 2006 c c:onsidCTando o 1cor do memorando n.• 03312006-
CAISIAMPREVde 12deabrildcl006; 

RESOLVE: 

Dcsognor os servídon:sl'AULO SÉRGIO DA S. 
PEREIRA, Assessor da Presid!ncia, LUIZ. SANTOS, Odoolólogo, 
RJ!NATA LEPRI BRACA, Odontól- JÚLIA HELENA LIMA 
FERRAZ., Odontólogo, MARIA DELMA A NAsCIMI!l'iTO, 
Aoendcnte de Consultório Médico. A'iGI1LA MARIA DE 
CARVALHO OUVI!IRA, Alcndente elo Consukório M6dico, 
JOSIANE PIRES COtUJO, Atenclcntc de Consultório M6dico, 
DELCTLENE CRISTINA M. LOBA TO, Atcnclcnte de ConsultDrio 
Midico, MARIA AUCE BANIIA C BORGES, Atendcnk: do 
Consultóno Médico, W AITER RAICK MAuts, M6dico, 
MARINALVA CAMBRAIA DE CASTRO, Atendentc de Consukório 
Módico, KARYNA SANTOS RAMOS, Assistente de D~toria c 
AL TEJ\fES WALCUts ARAGÃO DA SI LV A, Mooonsta da Amlpi 
p,.vidbtci> - AMPREV, para víoj>r d.> sede de ..... alribuiçoo, 
Mocapá-AP, até •• Municlpio de L.aranj>l do Jari no perlodo de lO á 23 
de abril de 2006, em runçlo ela parceria entre AMPREV e SIAC -
SUPER FÁCIL na açJo COV O E Vod. 

EXTRATO DO CONTRATO N" 001/2006-AMPREV, DO 
PROCESSO N" 008/2006-AMPREV. 

01. PART!lS: AMAPÁ PREVIOÊNCIA/AMPREV ~ !o.llMI'~ 
C:OMF.RCIAI. BRITO NUNES L lUA. 
02. DO FUNDAMENTO LEGAL: O prcscn!< Cootnro tem 
rcsptldo kpl no ><t. Z!, 111, S l' combu11do com o an. 2.1, 11, alinct 
"•". da La n' _8.6G6/9l e ""' wooçilcs P""crior<>, 1xm como no 
Ptoc:a.ro t\Jmin,.tntr.-n n' 008/200G, CONVn'E n' 004/2006 -
CJ::l./ AMPREV, e n1.< demais di<pooiçücs k'll"• ~uc lhe forc:m 
apUcíveis. 
OJ. DO OBJETO: Aqui<>çio de combuoti•·"" (guvlíns cumum e óleo 
ciud),_ q~ uni dcJooudo • •upnr u n•:a:uid:uld do Amlpi 
PrendCru:ia, no U'lC\f}lC u auvd.ldc:l mcn:rM.a ao lm.ututo. con(ormc: 

constan<C M Anexo Unico. que fu J>lrte ont<gnnt< .bte Contnto. 
04. DO VALOR E DA OOTAÇAO, O volot d.> prcs=t< conrntaçõo 
é de RS 4S.OOO,OO (Qu..n-nu e Cincu Mrl R<-w), consoant< N ... de 
Empenho n• 108/2006. O. pn:çus unitiriurr p:Ktwdos pao. o prcsento 
cnntmn rio de RS 2,70 (Dw R..-:W e Sc:tenta Ccnmvoo) para o Utto d.> 
f:>S•Iíns cnmun\ c R.S 2,10 (OW R<..U e Dc:z Ccnta\'011) pua o ktto do 



Macapá,20.04.2006 

óleo diesel, e ocorrCflo i cnn~ do memento de Od:pna n
JJ'!O.JU.UO.UO "M>tc.UI de Consumo". 
05. DA VlGtNClA: O presente Contr:~.to ter i \''l,~é:nn:a :1 cootu dr 18 
abril :\ 18 de outubro de 2006, qw.ndo k 0'\CCtr:a n corrc=ntc exercício 
(uuncciro, bem como ser atinçido o qu.t.ncit<ttiw~ de c.ombusn\·c:J p:1n. o 
período rcuo, Cstipubdo no l::Jit:d th Lki u.ç-lo que: ori1,1'jnou :1 presentt: 
COntr:tt::IÇ~O, pteV21cctndo 1 h ipÓte~c que oc.orrt:r primc:iru, pvdc:ndo ~e r 
prorror,.1J3. nos termoi do inci li, ;'lrtigo )7 da l.ci n• A.Mll/93. 
06. 0ATAOEASSIN 18dobri e 

.â I 
EXTRATO DO COI'n'RATO N" OOZI2006·AMPREV, DO 
PROCESSO N" 05512006-AMPREV. 

OI. PARTES: AMAPÀ PRVIDÊNCI.~ E .~ EMPRE~/1 C: A. LUÀO 
I'ORO ~ ME. 
02. DO FUNDAMENTO LEG/Il: O prtS<:ntc C:on1r.~1o ocm mp>ldo 
lcr)l no :ut. 22. 11, § z-. cumbüudo cocn o 1rc. 2'.11, 2lln~ "b", Ih (.,.t;i 

FcJc:r-JI n• R.6f.G/9l c sulS :lltcn.ç.X~ postc.:riores, bem como nn Prt>Cc!t<O 
t\dmini:nr.ui"o n• 05Sf200(,.GE:\F/:\~1PR.l:::\', l:!W!.!~I t.k· Tomilda Ge 
Pttços n• 001/2006 - CEL/AMPREV, c f\1.( dc:mlis dU-pocst(óts lclfli.( 
que lhe forem ::.plicí,·cú. 
OJ. DO OBJEl'O; Co:utitui o ub;ctu dc:st~ COlUrato :t C:nntt':ltJ.çâo U:: 
EmprtC2 p/ preJUçin de ~n-w;os Ôt: tnruputtl: ~~t'O, {CtrCUCC C 0U\UI, 
n:tôvcuis c intenuc.iOII1.ill 01 dl.SSe dc:rcm'lin::.da rct:. CONTRATANTE, 
conforme t:"ipt'Ôfioçüa: contidas no Edil41 'cirru mencion:tdo, que 
juntamente cnm \1. p roposb dl CON'fKA'f ADA ~uam 1 fncr p2rtc 
intcgnme dc-stt: i n~trumc.-nto. ind~dtntc: Jc :i:u:ts tr:m:~criçõcs. 
04. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO: 0 < buhm s miu plgos J, 
2cocdo com :a prop~>stil J c pn:ço:o :tprcac:nt:~.d:a m 'J't)mo~.d:~ Je Preço~ n• 
OOIIlt)O(,·C:I\~I/IMPREV. cscinuJ> no n lur glulnl Je R$ 1·10.000,00 
(ú.:mo c Qultt'nca Mil RW), po..:!mdo ser rn1ust2Jo k:mpcc •tUC hou\'cc 
1.umcnto n:as tu:u c t:uifu nornUÍ$. e ptomociO:"Ilis ~dctld:ts pcb 
CONTRATADA. 
OS. DO PR.A.ZO DE VIGi!.NCIA: O pn~u ,,k mkio dutc Contr2.tn 
scri eon~>do > p=ir de 19104/2006, P'"' ,.;gon.r até 19104/2007. 
rocJc:ndn u~r prnrrogldO por rn:U:s 12(..1oz~o·) r'04"11~. de acordo com os. 
pruc..:dimt1'1U,n Jo UL S7. li da Ln n• aMG/9.\ c f>U.U :1lttr1ÇÔ4.''• c:uo 
'("ja do in~et~ de 2mb:ts tiS putA:~. mcJL1n1c conrurlic:açio com 
lJit\.'Cl..Jl,,ci1 mjnim1 ~.k lO{uinta) diu dn cêrmino 1.b ,.i&inc:U J c.slc 
C:nm~tn. 
OG. DO PLANO DE TRABALHO: .~, J~.:líJX,.:a~ ~t..-com."T11c~ d.::~tt 

Contr.Ho calão cont,·mpl.:~.da~ no PtoCf'.u'I'U AJministr2ti\'O, Nat\JI<::l:o J:1 
Dc~ip4:S:l 3.390.3.\.00.00 (l~ugcns c DcJp«.l co1n l.ocomnçin), nu 
O~me:ntn/200G-AMI'RI!V r Nou de Empc.·uh u n• ISJ/200(,.. 
M IPRUV. 
07. DATA DE ASSI N 

Autarquias Estaduais 

~~~a~ce=n===============~ 
Elza Lopes da Silva ==:) 

PORTARIA l'i • 052/2006·LACEN 

,\ DlRF.TORA PRESIOE:'<TF. S)lllST ITliTA DO 
L.AilOfl·\TÓRIO CEI\IIUL DE SACDE l'liUI.IC:A. nn uso das 
ntribuiçõcs que: lhe confere n l ei n--o3J8~ de 16.0·1.9'1. rcgulnmcntaA.lu 
pelo ()ccrcto n' 5528. :~~o ôgo 4/. inciso XX, de 0'1.12. 199/ c o Dcm:tu 
n' 0035, do 01.01.03, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR a « rvidora MARGARII)A ~IARIA MACHADO 
DE SOlJ7_o\. flllllla<lutôca bôoquionioo. por;>. no pcrlock> dt Oi a 13 dt 
maio do IU\0 c:m curw, se dt)locar dm sede de: ,,uas atavaduks· Macapa 
nlé a cid:ulo do Brnsilio·DF. a fom de p:lrticipar dn Rcuniào ~nhrc 
Rota•lniS. sem ônus par• o !.1\CEN·AP. 

Macapà, 12 de abril de 2006 

0-d "I Elut LopQ 3 Sa Y.l 

Oirctnra l'ruhJtntc 

rOIIl'AIUA :'< • OSJ/2006·LAC"'I 

.\ !IIRETORA PRESIOEt\"fE Sl iiiSTITUT,\ DO 
L.AilOIUTÓRIO C:E:-:TRAL DF. SAIIDE PÍ:DLICA, no uso da.< 
noribu ôç<'>c~ que lhe confm a Lei n'0338. de 16.04.'17. rcgulantcnlndo 
pelo Dccrcoo n" 5528. aniso 47. inciw XX, dc 09.12.19?7 c o r>cerchl 
n•OOJS.dcOI.OI.Ol. 

RESOLVF.: 

AliTORI7.Ail • servidoro IVANirl E DO SOCORRO 
PINHEIRO DA SI~ VA. f:umac<uoica bôoqubnieo. p:ua. no p<roodo de 
01 :. 13 de m:~io do 3no rn1 curso. se. dc~l~:\t d:t sede _d~ suas 
nth•id:ulcl· tvb c:tpô. oté o citb.dc: do OrMíh:~·OI·. 3 fim t!c Jl:lr\IC!par da 
Reunia.> Sobre ln0uen7a S<rn ônus paro o 1.,\CEN·AP. 

Moc-•p.l. 11 de obril dt 2006 

CJL . 
Elza Lo~-s da S•lv::a 

Oireturo l'tt\ldcntr 

PORTAIIIA N • OS51006-1.,\ C'E'I 

,, UIH.l:TOHJ\ I'Rt:;;!SI Ut:N""rt: Sl.USTITl.fA DO 

LABORATÓRIO CF.IIITRAI. llF. SAÍIOE I' ÜIILIC\. no uso das 

(DIÁRIO OFICIAL) 

allobuiçOCS que lhe confer< a Lei n'Oll8, de 16.!».97. rt{!UI3m<:nladu 
pelo D<:Cr<IO n• 5528, anigo ~7. ônciso XX. de 09.12 1997 c n Decrcoo 
n' OOJS, de 01 .01.03, considctMdo o qoc coosoo do Processo • 
Protoenl~t CieraVLACEN n• 2066)/06, 

RESOLVE: 

D<si~nar o scf\·idor:o BENIJANE A~MEIDA RODRIGIJES. 
Chcfo do Serviço de P<S>O.t. Código FGI J, pJI:l. nn per iodo de 24 a 
30 de abr il do ano em curso. se d~~, da ~cdc d~ su:~s ;uividad~o.-s~ 
M:t.cap:\ nté a cid3dt do Rio de Jancir~RJ. n lim de p311icipar do 
Cursa de Gcstào de Documentos PUbJicos". 

M:>Cllp:J, 17 de abril de 2006 

Elzo L~3 Silva 
Uirf'tnr• Pruldtnlc 

l 'OitTARIA N' 05612006-li\C'F.N 

A DIRETORA PRESIDENTE llO 1 ~\BORATÓRIO 
CEI\TIUL. llE SAÚDE PÚBLICA. no uso das allibuiÇ<lts que lhe 
confere a Lc1 n"'338, de 16.04.97, rcgulame:ntí'da pelo f"kcrc:lü n<J 
5;2s. anigo 47, inciso XX. de 09. 12.1997 c o Dccrelo n• 0035, d< 
01.01.03. considcrMdo v que consta do Processo • Prntncolo 
Gcr:VLACEN. n• 22651/2006, 

RESOLVF:: 

DESIGNAR as scr.Õdort$ PATRICIA SILVA DE 
OUVI::IRA. Gmnlt de Projtlo I'Si\, Código FGS 2; ROSINETE 
CORDEIRO DIAS, Subgcrcntc de rrojclo I'SA. C.\digo FGS I c 
VALD!Rt:NE DF. FÁTIMA BARUOSA OOS SANTOS. lécnico dt 
IJ.boratórío. pnro, no pcriodo de 20 a. 2.3 de cbr!l do ilno em çurso, se 
dtsl<X:arcm da sede de SU3S ru ividades Macap~. até as &ocal idndes dt 
Scrrn do No\•io. Pedra OrJnca do ;\ntapori t Sete: Ilhas, a lim de, 
respccti\•:tmcnrc. realizarem colet:u d..: ):utgue ..: cntrc~a de rtsultndos. 
1.!1.: exames de PSA. 

Macapi !&de abril de 2006 

Elzo~Sôl•• 
Dirrtura t•n:,i<.lt ntc 

PORTARIA N' 057/2006·LACEN 

A DIRETOil<\ PRESIDE:-ITE llO lADORATÓRIO 
CENTRAl. DE SA(I\)E Pl 'llLICA. nn uso das ollôbuições que lhe 
confere a Lei n"'O:llS, ~ 16.04.97, rtEul:uncntl\d!\ pelo l.)e:crcto n .. 
5528 onigo 4/. ôn<iso XX, de 09.12.1997 c o Dccrtto n• 0035. de 
OLOi.OJ. <:onsidc:r.lndo o que coi\SI:t do Memo n• JsnOOft.. 
DBM!lACEN. 

RF.SOL\''E: 
AUTORIZAR a ser•idoro MA!tLICE LEARTr, MAI<ECO. 

fnrnuc~ utica bioquimicn. para. no pcriodo de 07 a 11 dt! maio d~ :mo 
c:m curso. se d~:ilocar da sede de suas :1tivhJa tl~o.:s Macap:i., :11~ ,, crda~ c 
de M::m:w.;-1\M. c fim de pankip:u de Tr'(Jnnmtl\ln nn 11 lnquénto 
Nacional de Resist( ncia a Drog:u em Tubcu::ulmc. scn1 ônus par3 o 
LACEN·M'. 

Macorà. I 8 de nbril de 2001> 

Ela ~do Sil•o 
Oir,. lnr s. l'rtd d t n lt 

PORTARIA N'OS8/2006·LACt:N 

A lliRETORo\ Pll t::SII>ENTE DO l.AIIORATÓIUO 
( 'EKTRAl DE SAt•llE PÚDLICA. no us11 da• atrôbuiçO<s que Ih< 
c~nfcu: n Lei n"'33R. de l6.04.91, regutamcntOOa pc\o L)ccrcto nCI 
5~28, :>rti&o 47, indso XX. de 09.12.1991 < o Decreto n: 0015. dc 
OI.OI.OJ, eonsidcra.,do o que eoll<la do Mcmo n 015106· 

J)IIQII.ACEN. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR a sm·idora EM! TOGUCHI F.MIN. 
farm 3cêulica. para, no p<:riodu c.Jc 2,, a 21 de nbril d~ a nu. em cur)o. se 
dc>lo<or do scde de suas ati>idades Miltnpâ -AI', olc a C<dade de Sio 
Poulo- SP, " fom de particip:>r dn Rcuniilt> Gero! do PREBAF, scnl 

ünus paro o I.ACEN·AP. 

Moc3pá, 18 de abril dt 2006 

·t 
Elzo L~;<S da Sih·a 
Oirrlur& l'n·sldtnlt . 

PORTARIA N ' 059/2006- l..ACF.'I 

A DIRETORA PRESIDENTE 110 I .~I!ORATÓRIO 
CENTIIAI. DE SACDE PÚOLICt\ , no uso dos (llribuiçõcs que lhe 
ennrerc a Lci n"'338, dc 16.04.97, rcgulamtnoado pdo Dwcoo n' 
5528. :lrti&o 47. inciso XX. dt 09.12.199/ e o Deercoo n' 0035, de 
01.01.03. 

Rf.SOLVE: 

Dcsig~~or as se!\·idoras NERJLD.~ DA SIL':'A RODRIGUES. 
S..:rco:!Ji> Adminôstr:oliva. ~dôgo FGI I ; VERA LUCIA TRIND,\DE 
DO NASCIMENTO c 7.r:l.lmA OE ALMEIDA ,\SSIS, ttenocas de 
laborot6o io, para. parn, no pcriodo de 20 n 23 de abril do ano em 
curso, se dcslocartm dm sel!c de suas at ivid<~des · Mac:Jpá a lnc~hdade 
de Vi iJ do l.our~nço, municipio de Calçocnc, ~ nm de rt:almm:m 
coletas de snngue para t!C a.mc~ de PSA c ghccm1a capilac. 

Mocap~. 19 de abril dc 2006 

(J_ 
El~ Lopes 4la S 1h•:a 
OirPinra Prr:(illrn le. 
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Comissão Perma nente de Ucltaçllo 

JJJ.$IIE.KA TIVA N° 016-2006- ÇPLILACEf/ 

lli,EXIGIBILIDAOE DE LIC~ 

ADJUDICADA; CONSULTRE CONS ULTORIA E 
TREINAMENTO L TOA 
PROCESSO NO; l7 .000.09612006 
RECURSO: FONTE: 001 I PROGRAMA; 
10 .122.0001.20011 ELEMENTO DE DESPESA : 3390.39 
OBJETO: INEXIGIBIUOADE DE LICITAÇÃO 
PAG/\11ENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE À 
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR El~ CURSO. 
FUNDAMENTO ~EGAL: Art. 25, Inciso 11, c/c art. 13, VI 
da Lei 8.666193 e alterações. 
VALOR: R$ J.492,00(Um m il, Quatrocentos e noventa e 
dois reais) 

Senhora Diretora Presidente, 

. Submeto a elevada consideração 
de Vossa Senhoria a presente j ustificativa amparada 
legalmente sob a égide do Artigo 25, Inc iso 11 etc Art. 
L3, VI da lei n . 0 8.666193 e suas alterações, 
objetivando, pagamento de Inscrição de servidor no 
curso de GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, 
rea lizado pela empresa CONSULTRE CONSULTORIA 
E TREINAMENTO l.TDA, CNPJ N.o 36.003.67110001-
53, no periodo de 24 a 30 de abril de 2006, na cidade 
do Rio do Janelro·Rl . 

Assim posto, em cumprimento ao 
artigo 26 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, rogo 
a Vossa Senhoria se digne ratificar a presente 
justificativa e determine sua publicação no Diário 
Oficoal do Estado para que se produza seus efeitos 
legais. 

r~acapá, 1 7 de abr il de 2006. 

MARIA Iz~'Sil VA ALVES 
Presldent~-~r~PL[ LACEN-AP 

Decreto (1·0 079710 5 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 

Macap?í'171D4/2006. 

Ora. ELZA'-tÕPES DA SI~ VA 
Dire t o ra Presidente do LACEN 

Comissã o Permanente de Llcltaçllo 

lJ!.S.TlFICATIVA N. 0 017-2006 - CPLILACEN, 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 

M acapá, RI D4 I 2D06 

ElZA LOP~A SILVA 
Diretora· Presidente LACEN 

INEXIGIQILIQADE DE UC!TACÃO..:, 

ADJUDI CADA : COLJ;GIO BRASILEIRO DE 
EXPERI~IENTAÇÃO ANIMAL 
PROCESSO N.o: 17.000.029I2006·LACEN 
RECURSO: FONTE: 0011 PROGRAMA: 
10. 122.0001.20011 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
OBJETO: PAGAMENTO D E ANUIDADE DO 
BIOTÉRIO/LACEN, JUNTO AO CADASTRO NACfONAL DE 
BIOTÉRIOS DO COLÉGIO BRASILEIRO DE 
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL· COBEA 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, -eaput• da Lei 8 .666/93 
e alterações 
PEDIDO DE EI~PENHO 038/2006 
VALOR: R$ 150 ,00(cento e cinqúenta reais) 

Senhora Diretora Presidente, 

Submeto a elevada consideração de 
Vossa Senhoria a presente j ustif icativa amparada 
legalmente sob a égide do artigo 25, • c aput• da lei n. o 
8 .666193 e suas alterações. objetivando pagamento 
da anuidade do Biot érloiLACEN. junto ao Cadastro 
Nacional de Biotér ios do Colégio Brasileiro de 
Experlmentaçl!o Animal • COBEA, fornecida pelo 
COLÉGIO BRASILEIRO DE EXPERI MENTAÇÃO ANII1AL, 
CNPJ N.o 53.761.15910001·57, para uso do Biotério do 
Laboratório Central de Saúde Pública do AmapA -
LACEN. 

Assim posto, em cumprimento ao 
artigo 26 da Lei Federal n.0 8.6&&193 c a lterações, 
rogo a Vossa Senhoria se digne ratificar a presente 
justi fica tiva e determine sua publicação no Diá r io 
Oficial do Estado para que se produza seus efeitos 

legais. 

MUC<lp.t; , 17 <.h.: ilbril de 200G. 

Comi ssão Perm a n en te de Licitaç:lo 

l!§IJ.fKf'...IJ.YA N O 018-2006- CPl /LACEN 

INEXIGIBILIDADE DE LIÇITACÃQ; 

ADJUDICADA: CONSULTRE CONSULTO RIA E 
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TREkNAMENTO L TOA 
PROCESSO NO: 17.000.10712006 
RECURSO: FONTE: 001 I PROGRAMA: 
10.122.0001.2001 I ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
OBJETO: INEXIGIBIUDADE DE UCITAÇÃO 
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE À 
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso 11, C/C art. 13, VI 
da Lei 8.666193 e alterações. 
VALOR: R$ L492,00(Um mil, quatrocentos e noventa e 
dois reaos) 

Senhora Diretora Presodente, 

Submeto a elevada consoderação 
de Vossa Senhoria a presente justoficativa amparada 
legalmente sob a égide do Artigo 25, Inciso 11 c/c Art. 
13, . VI da lei n.o 8.666/93 e suas alterações, 
objetivando, pagamento de lnscnc;,ao de servidor no 
curso de PLANEJAMENTO E GESTAO OE MATERIAIS 
E ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA, 
realozado pela empresa CONSULTRE CONSULTORIA 
E TREINAMENTO LTOA, CNPJ N.o 36.003.671/0001· 
53, no período de 25 a 29 de abril de 2006, na cidade 
do Rio do Janeoro-RJ. 

Assim posto, em cumpnmento ao 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, rogo 
a Vossa Senhona se digne ratoftcar a presente 
justificativa e deterrmne sua publicaçao no Diáno 
Ofw:oal do Estado para que se produza seus efeitos 
legais. 

Macapá , 18 de abnl de 2006. 

MARIAIZA~~LVES 
Presidente CPL/LACEN-AP 

Decreto .o 0797/05 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 

Macapá, W0412006. 

Ora. ELZA L<j~5 DA SILVA 
Diretora Presidente do LACEN 

Comisdo Permanente de Licitac;lio 

JUSUFIÇATIVA N, 0 01!1/2006- ÇPL-L.ACEN 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 

Maca pá, ~"f I 04 I 2006 

ELZA LifkDA SILVA 
Diretora- Presidente LACEN 

~IBIUDAPE DE LICUACÃO: 

ADJUDICADA: BIOMÉRIEUX BRASIL S.A 
PROCESSO N°: 17.000.112/2006-LACEN 
RECURSO: FONTE; 001/ PROGRAMA: 
10.122.0001.2001/ ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: I-IANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO AUZÉ- EMPRESA 
EXCLUSIVA NO BRASIL - INEXIGIBIUDADE DE 
UCITAÇÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, •caput• inciso I da Lei 
6.666/93 e alterações. 
PEDIDO DE EMPENHO: 045/2006 
VALOR: R$ 7.5J5,60(sete mil qusnhentos e quinze reais 
e sessenta centavos) 

Senhora Diretora Presidente, 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
SenhOna a presente justtficatJVa amparada legalmente 
sob a égide do Artigo 25, "caput• lndso I da lei no 
8.666/93 e suas alterações, obJetivando AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO(PEÇAS) PARA O 
EQUIPAMENTO ALIZÊ - COMPRA DIRETA DA EMPRESA 
BIOMERIEUX BRASIL S.A, CNPJ N.o 33.040.G3S/0001-
71, par2 manutenção corretiva do equipamento ALI ZÊ, 
pertencente a esta Autarquia. 

Por ser a empresa representante 
exduslva no Brasol, dos produtos, asslsténcoa técnica 
em e':julpamcntos da marca BIOMÉRIEUX, tnma-se 
Inviável qualquer compebção. 

Ass•m posto, em cumprimento ao artigo 
26 da Lei Federal n.o 8.666/93 e alteraçOes, rogo a 
Vossa Senhoria se digne ratificar a presente 
Justofocatov<o e determine sua publicação no Diário 
Oficial do Estado para que se produza seus efeitos 
legais. 

Macapâ, 20 de abnl de 2006. 

Maria lza-;;;Jf;Jva Alves 
PRESIDEN~'e'b.lcPL/LACEN 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVtNIOS 

EXTRATO 00 3' (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N' 00912004- UCCILACEN 

INSTRUMENTOS E PARTES: O Lab0ral6rlo Central de Saúde 
Púb:ica - LACEN e a empresa O. L AMORIM - ME 
(LOCANORTE). reaoNtun flnna para otJ tina nele decbr.tdo1. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO E DO PREÇO: Do valor 
ltual do Contrato de RS 100.032.00 (cem mil o lnnta o dois reaisl. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

riCa ACRESCIDO o valor de R$ 25.008,00 (vinte e cinco mil a coto 
reais). por consegulnle o valor atual do Contrato pnsa a ser da R$ 
125.040,00 (cento e vlniA! e cinco mU a quaroniD reais). As. 
despesas decorrente• desta ADITAMENTO, correrllo ~ conta do 
Elemento de Dtspeus 3390.39, Fonte 001, Programa de 
ll•balho, 10.1:U.0001.20DI, sendo empenhada a lmporUncia de 
RS 72.940,00 (setenl& e dois ml~ novecentos o quaronl<o ruis), 
atravlls ~ Nol& de Empenho 2006NE00099 de 1110412006, para 
dar supo<le a referida doapesa no oxaoclclo ooçamentârio de 2006, 
e que serao pagos modianta a opresontaçao das Nolas 
Fiscais/Faturas, cujo pagamento devorá ser olotuado até o 10' 
(décimo) dia utilsubsequonto a apresentação da• mosmas. 

A Contrat<onta pagaril à Conuatada, mensalmente peiCH 
soMços alativamonte prestados, o valor do R$ 10.420,00 (dez mH, 
q~trocentoa e vint.o ruis) eonfoono Cronograma do 
Duombàtso. 

CLÁUSULA SEXTA • DO PRAZO: A Contrataçlo do referido 
serviço cuja vig6ncia apOs 2' (segundo) Termo Aditivo é do 
01106105 a 31/05106, por razOes de Interesso púbftcO e, 
resguar~ndo-se a logalldade, rica prorrogado por um poriodo de 
12 (doze) meses. a a>ntar de 01/06106 a 3110&07. em raz.io deste 
3.' Tenno Aditivo. 

Data de Assinatura· 19 da Abril de 2006. 

EUA~ DA SILVA 
Oirelora-Pruidente ·LACEN 

CONTRATANTE 

EXTRA TO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N' 01312005- UCCILACEN 

INSTRUMENTOS E PAATES: O Laboratório Cenlral de Saúde 
Pública - LACEN e a Empresa Ekasilaira de Correios e Telégrafos. 
resolvem r.nna para os nns nele declar.IOos 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGtNCIA: A c~ do reterido 
serviço cuja vigência original é do 11105105 a 11105106, por razOes 
de Interesse público e, resguardando-se a legaUdade. roca 
prorrogado por um pertodo de 12 (doze) me$0$, a contar de 
12105106 a 1210&07, em razJo desta 1.'Tormo Aditivo. 

CLÁUSULA NONA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor 
estimado pata cobertura ~· deapesaa oriundas deste Tenno 
Aditivo 6 de R$ 3.500,00 (ttêl mil o quinhentos reais). 

Subclioau~ priii\Qira: as despesas decOITentes deste 
ADITAMENTO, correro1o à conta do Elomenlo de Otspeuo 
33~0.3i, Fonte 001, Ptograma do trabalho, 10.122.0001.2001. 
sendo empenlw!a o lmportancia do R$ 3.500,00 (trh mil o 
qulnhonloe ruis), airav6s da Noto do Empenho 2006NE00098 
do 1 i /04/2006, para dar aupools a referida delposa no exercido 
or;amentário de 2006, e quo ..ao pagos mediante a aprasentaçao· 
das faturas, cujo pagamento deveri ser efetuado todo dia 14 
(quatorze) do mês aubsequeniA! 10 da praataçao doa serviços. 

Dat<o de Asslnalllra: 20 de Abril de 2006. 

(J_ 
EL.ZA LOPES DA SILVA 

Oiretora·Presldente -lACEN 
CONTRATANTE 

EXTRATO DO 3' (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRA TO 
N' 01512004- UCC/LACEN 

INSTRUMENTOS E PARTES: O Laboratbrio Central de Saúde 
P.Jbli:a - lACEN e a empresa OSWALTER S. MONTENEGRO -
COMÉRCIO E SERVIÇOS, resolvem forma para os fins nata 
dadarodos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: Em tunçao deste, foca 
ACRESCIDO o valor de RS 33.43-C,OS (lrinto e llh mil, 
qualloconlos o olten~ e quallo ruis e cinco centavos) ao 
Contrato, para •uprir a despesas deste, atol o fm de sua vigéncia 
em 30.09.06, o valor 11ferdo inclui &odas as dospeaaa com tributos, 
ta~a. seguros, encargOJ sociais e ttabaflistas, previdenclària1, 
fiseaà e comercias, que eventualmenla Incidam 50bl8 estâ 
opcra~o. bom como dMpesas com uról'ormes conforme 
espedl'ocações no Anexo I do lnsltumenlo Original. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: A Contratanta pagava 
mensalmenle o valor de RS 3-4.25i,4i (trinl& e quatro ml~ 
du:z.entoa e clnqOonta • nove r•als • quarenta • nove cenlav01} 
~ Conlnllada o, em raz.io desle, é ACRESCIDO o valor da RS 
6.6V6,81 (sois mU, Ulscentos e noventa o sois raals o oitenta e 
um cont<ovos), por conaegulnte o valor mensal atualizado perfaz 
RS 40.956,30 (quarenta mU, novocontoe e clnqUont.o o sola toals 
e lrlnt<o cantavos), que &erao pagos pelos serviçcs efetivamente 
preslados. conlorme Ctonograma de Desembolso. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OA DOTAÇÃO E DO PREÇO: As. 
despeoas decorrentes doate AIJjTAMENTO, correr3<> a conta do 
Elomonto do Dtspeu n• 33i0.37, Fonte do Recurtos 001 e 
Programa do Trabalho n• 10.122.0001.2001, &ando empenhada a 
Importância do R$ 33.484,05 (trinta o llb mil, quallocentos e 
oitenU a quatro reais • cinco cenLJvos), atravél da Nota de 
Em;>onho 2006NE00090 de 1810412006, para dar supo<te a 
rolerlda despesa no comoniA! ano. E que serao pagos medianle 
mediante apresentaçao ~· fatu<as, c;ujo pagamonlo devm ser 
efolllado ali o 10' (declmo) dia útU do mês sUbsequenle ao da 
proslat;ao dos serviços. 

Data do Assinatura: 18 de Abril de 2:>06. 

(IEPA 

CL 
EL.ZA LOPES DA SILVA 

Diretora.Presidenta • LACEN 
CONTRATANTE 

Benedito Vitor Rabelo 

) 

Pá . 21 

I'ORTARIAN' 0891200'-GAB/TEI' A 

O DIRETOR-PRESIDENTE do lnstiMo de 
Pesquu;as Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá -
IEPA, no uso das ambuiçõcs que lhe são conferidas pela Leo 
n' 0338, de 16 de abril de 1997, ahera<b pela Leo n • 0699, 
de 28 de junho de 2002, Decreto n' I 045, de 31 de março de 
2006 e tendo em vosta o teor do Mem' n' 23/2006/Labhidro 
de I O de abnl de 2006. 

RESOLVE: 
Art. I" Designar o deslocamento do servidor, EDMIR 

DOS SANTOS DE JESUS, Chefe da Unidade de 
Ferramentas Alternativas ao Estudo de Ecossistemas 
Aquátkos, Código FGS-1 , par.~ viajar da ~e de suas 
atribuoções em Macap:l, até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
com objetivo de participar do Curso de Meteorologia de 
Masocscala, no período de 15 a 27/0S/2006, sem õnus para o 
Instituto. 

An.2 Dê - se Ci!ncia. Pubhque-se e Cumpra-se. 

Maeapt,~~\ a il de 2006. 

BENEDIT T ~ ELO 
Diretor- r ideol 

I'ORTARIAN' 09012006-GAB/I.EI' A 

O DIRETOR-I'RESIDEKTE do Instituto de 
Pesqutsas Cientificas e Tecnológicas do Es!lldo do Amapá • 
IEPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
n' 0338, de 16 de abri l de 1997, alterada pela Lei n '0699, 
de 28 de junho de 2002, Decreto n' I 04S, de 31 de março de 
2006 e tendo em vista o teor do Memo n' 07V06-CIEJIEPA, 
de li de abril de 2006. 

RESOLVE: 
Art.!' - Designar a servidora, CARMEM LÚCIA 

LOUREIRO GEMAQUE, Chefe da Divisão de 
Marketing/CIE, Código FGS-2, para exercer 
acumulativamente e em substituição o cargo de Chefe do 
Cenlro de Tncubação de Empresas, Código FGS-J, dutat~te o 
tmpedimcnto do titular GILBERTO SEMBLANO 
OLIVEIRA, no período de 17 a 28104J2006 

Art.2 Dê- se Ctõncia. l'ubloque-se e Cumpra-se. 

BENEDI~ ~\)A BELO 

Macap,, 17~de ~de 2006. 

Dlr:r?r~r dente 

I'ORTARIAN' 0911200'-GABIIEI'A 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
Pesquosas Cicr11íficas c Tecnológicas do E•tado do Amapi -
IEPA, no uso das atribuições que lhe slo conferid:u pela Lei. 
n' 0338, de 16 de abril de 1997, allenda pela Lei n • 0699, de 
28 de junho de 2002, Decreto n' I 04S, de 31 de ITUICÇO de 
2006 e tendo em v15ta o teor do Mem' n' 09/2006/DB/LB de 
OS de abril de 2006. 

RESOLVE: 
Art. I' Dcsil!l'ar o deslocamento dos scrvidore•. 

UUEUD ALMEIDA D.E AQUINO, Gcn:r11e de Subgrupo de 
Atovidades do Projeto Laboratório de Biotccnologia, C6dlgo 
CDS-2, IVAN DA SILVA MARQUES, Gerente de 
Subgrupo de Atovidades do Projelo "Labornlório de 
Biotecnologia", C6di&o CDS-2 e CHARTON 
FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, Motoruta, Códl&o 
FGI-2, paB voojarem da ude de suu atribuições em Macapá, 
até os Municípios Pono Grande e Ferreira Gomes. com 
objetivo de coletllr matnu:s de Bananeira parl cultivar caipira, 
Ih ia i8, fhia 03, para muitiplicaçlo "in vitrO" no Labonuório 
de Bootecnologia, no período de 24 a 27/04/2006. 

Art.2 02: · se CiênciL Publiquo-tc c Cumpra-se. 

Maeap~\~~~il: 2006. 

BENEDIT.~'R BELO 
Don:!or - Presiden 

POR.TARIAN' 09212006-GAB/JEPA 

O DIRETOR-PRESIDENTE do lnstiruto de 
Pesquisas Cicndficas e Tcenológoeas do Estado do Amap! -
IEP A, no uso das atnbuoções que lhe slo eonfendas pela Lei. 
n'0338,de 16 deabnlde 1997, alterada pela Lei n '0699, de ' 
28 de JUnho de 2002, Dcaeto n' 104S, de 31 de março de 
2006 e tendo em vista o teor do mcmo n' 03712006-
CI' AQIIEPA, de 07 de abril de 2006. 

RESOLVE: 
Art.l' Homologar o deslocamento do servidor, 

WALDIR SERRA VIANA, Agente de Atividades Marltimas 
e Fluviais, que viajou da sede de suas atribuições em Macapá, 
at~ o Distrito de Dailique, com objetivo de acompanhar a 
equipe da repórter Paula Saldanha, no período de 22 a 
24/0312006. 

Art.2 Dê- se Ciencia. Publique-se e Cumpro-se. 

.::~~~: Olrd~0~~e 
PORTA R I A N' 0931200'-GABIIEI'A 

O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de 
Pesquisas Cícntifoeas e Tecnológicas do E&ado do Amapá -
JEPA, no uso das a.llibuiç6es que lhe t!lo confc.rid.as pela Lei . 
n' 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela l..ci n • 0699, 
de 28 de iunho de 2002. Decreto n' I 045, de 31 de março de 



Macapá,20.04.2006 

20Ó6 e rendo em visto o teor do memo n• 039/2006· 
CPAQIIEPA, de 30 de m:>rço de 2006. 

RESOLVE: 
Art. I' Designar o dcsloc:>rnenro do bolsisto, ;\IA RIA 

DE FÁTIMA ALVES DE MATOS, p:lr.l \'iajar d> sede de 
suas atribuições em 1\il>co~. até o Distrito de BaiHque, com 
objeti\'o de realiw colern de dados c reposição de materiais, 
no per!odo de 17/04 a 01/05/2006. 

An.2 Dê. se Ciênci~ubliquc-sc c Cumpra-se. 
Maca 17 le a~~ 2006. 

BENEDll ~ ~~LO 
nlrctn • Prcs dente 

PORTAR IA N' 09412001>-GAB/IEPA 

• O DIRETOR-PRESIDENTE do ln.tituto de Pesquisas 
Científicas c Tecnológicas do Estado do Amapá ·IEPA, no 
uso d:.s atribuições que lhe s5o conferidas pelu Lei. n' 0338, 
de 16 de abril de 1997, oherada pela Lei n • 0699. de 28 de 
junho de 2002, Decr.ro n• 1045, de 31 de m:~rço áe 2006 c 
tendo em vista o tcor do Mcm• n• 05/04/IEP NNA TURA de 
12 de abril de 2006. 

RESOLVE: 
Art.!' Designar o deslocamento dos servidores, 

MARCELO DE JESUS VEIGA CARIM, Gerente Gcr:>l do 
Projeto Laboratório de Biolccnologia, Código FGS-3, 
TEREZTNHA DE JESUS ~IONTEIRO FERREIRA, 
Chefe de Gabinete, Código FGS- 3, ANDR:f:A FAIIÍOLA 
CORRÊA RODRIGUES, Chefe do Laboratório de 
lliotccnologia, Código FGS I c CIIARTON 
FIGUEREDO DO ;\ASCIM ENTO, Motorista, Códi~o -
FGI 2, para viaj:1rcn> da sede de suas olribuiçOcs em 
Mocapâ, até o municlpio de Laranjal do Jari, com objetivo de 
reunir com técnicos c indic>çào, pam montagem do plo.no de 
manejo na RDS, no periodo de 06/05 a 13/05/2006 . 

Art.2 De- se Ciêncio. Publique-se c Cumpra-se. 

r)l · · IIJcklQ ~~ . 
Maca pá, 18 de~rll de 2006. 

BEN~D O VITd R RAIJELO 
Diretor· Presidente 

P ORT A R I A N ° 095/2006-GAB/IEPA 

O DIRETOR·PRESIDENTE do Instituto de 
Pesquisas Científicas c Tccnológicns do Estndo do Antap:i • 
lEPA, no uso das atribuições que lhe silo conferidas pela Lei. 
n' 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei n '0699, 
de 28 de junho de 2002, Decreto n• 0783, de 06 de obril de 
2004 e tendo em visto o teor do memo n'().l/04106· 
IEPNNATURA 

RESOLVF.: 
Art. t •. Conceder :tdiant:unento em nome da 

servidora LUCIEDI DE Ci\SSIA LEONCIO TOSTES, 
pcsquisodora, nos termos do nn.4', da Lei n' 0624, 31 de 
outubro de 2001 e Decreto n' 3547, de 14 de novembro de 
200 I, no valor de RS 1.000,00 (hum mil reais), destinado a 
custe:>r despesas de pronto pacnmenro p= cobrir dcs;>csas 
com scr"iços de terceiros pessoa física. 

Art. 2'· A referido desp<sa deverá ser 
empenhado no Programa de Trabalho 
!9.57).0070.2277.000, Fonte-040, valor RS 1.000,00 (hwn 
mil reais) no Elemento de DespeS>- 33.90-36. serviços de 
terceiros pessoa fisiea. . . 

Art. 3'· O adi:Ullamcnto conccd1do devera ser 
aplicado no praxo de 30 (trinta) dias, n contar da data do seu 
recebimento. 

ArL 4"· O responsável pelo odianramento deverá 
nprcsentor Presraçao de Contas il Unidade de 
Contabilidodc/DAF, dn aplicaç:!.o dos recursos, no Pr::t.O de 
1 O (dez) dias, a partir do témúno do pr:v.o de nphcaç:!.o 
constante do Art. 3'. 

Art.5'· Dê-se Cicncia. Publique·sc e Cumpra-se. 
Maca11:1~18 de abril de 2006 

/i)l . !Q\!J.<íl.Ç'(l~. 
IJENE ITO VIWR RABELO 

Diretor. Presidente 

(SIAC/Sup'er-Fácil 

Luzia Brito Grunho 

) 

~--------------·--

PORTARIA n'. 007/06-SIAC 

A Diretort-Oc:ral do Sistc.nu lntetr.t.do de Atendimtnto •o 
Cidada'"n. usando das atrib<uçilc:s qu< lbc r001m coofcrill:ls pelo 
Decreto n•. 1039. de OI de feverci.to de 2005. conforme ~-iemo. n•. 
03!1\l6-GAtliSIIIC, 

JU:SOLVE: 

Art. I' Romol0j1&r o deslocamento dos servidores obaixo 
re:~aciuna~okn, da sa.lc de sua..s atr ibuições MaC3pó, at~ o 
Assentamento do Ccdto no Municlpio de Tilflilnlgalzinho, pm 
P3Jt)ciparcm do Prognm• "Covcrao t Você .. , nos diu 03, 07 c 
01.04.06. 

Allan Favacbo Viln Boas, Gerente de Nüclco de 
Projetos. cos-r. 

KcUy Cristina MagaiUu Pessoa, Assistente 
Administrativo, C01·2, 

RobtUoo C•rtloso Tellc.s, Motorista Oficial, CDI-2. 

1\tt. 2•. Rc:vogan\·SC as disposições em contr!Iio. 

()ê-)c citocla.. cumpr.t.-sc c publiquo-sc.. 

GABINETE DA DIRETORA GERAL DO SISTEMA 
JloiTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

M:leapó·AP, em t 7 d< abril de 2006. 

~C<~~ 
Lula Bn-:x;raabo 

Ductora.()ml 

PORTARIA n'. 008/06-SIAC 

A Dirctoro-Gcr:ol do Sistcmo lnregndo de Atendimento oo 
CidJd3o. uslndo du :aUibuiçlks que lhe foDm confl!'ridas pelo 
ll<creto n'. 1039, de OI de re,.creiro de 2005, eonronnc Mcmo. n'. 
032JU6.(;AIJISIAC, 

RF.SOI.VE: 

Art. t• HomoJog:lr o desloc.1rncnto dos scNidores abaixo 
rel:tcionados, da sede de suu :uribuiçOcs Macap:i, alê o 
Assentamento do Cedro no Municipio de T:utarus,Jizinho, par.~ 
paniciparem do Pros:rtm:a "Go\·trno e Voe-~,.. nos dias 07 e 
OS.<J.1.06. 

Edil.son d:t RDd•a U ma, Assessor Técnico, COS· I, 
Esn·t>non da Slh·a Plnnço, Assessor Técnico, CDS-1, 
CllbtrtoCil F. J1arbou, As.sist. Adminis.u::nivo,CDI-2, 
Elll!lt Catnlcante Ue Melo, Atcmkntc, 
Francisco Gcovane M. do Carmo, Atcndente, 
Ol.lutitJe Corc.Jc-l ro da Colla, A1L,dL-n1e. 
Rosa Cclutc Ftrrrira Sih•a. A tendente. 
Mara Silvia de Frdt.a.s rue in, A tendente, 
Jo:lo Batista Paatoja, At~ndcnte. 

Art. 2'· R<vos•in-se "disposiçoc. nn eomruio. 

ot-sc citnci:a, cumprl·SC e publique-se. 

GAUTNET(; DA DIRETORA GI:RAL DO SISTe!A 
INTEGRADO 0(; 1\ TENOIMcNTO AO CIDADÃO. 

M•;:~~ 'dc.obKc 2006. 

Luzia orirr:J-:' 
Direror:~.()erol 

RESULTADO FINAL DA CARTA CONVITE N• 006108· 
CEUSIAC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÓES 
GRATUITA NAS AÇÓES DO PROJETO "GOVERNO E 
VOCÉ". 
FIRMA CEDORA -
CRIST LÓTICALTDA,_ 
VAL TOTAL -RS-80. O 

17~2 6. 

( !ANO MARBA SILV 
rcsldontc da CELJSIAC- Super F~cll 

(Terrap ) 
Gersuliano da Silva Pinto 

PORTA RI A 
(I')N' 02312006 - UPrTERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ·TERRAP, no uso das atribuições que 
lhe sao conforldas pelo Docrolo de n• 4423, de 03 de 
outubro do 2005. 

RE 50 L VE: 

Art. 1° • Homologar a prorrogação da 
permanência dos servidores ANTONIO MARCOS VIEIRA DE 
OLIVEIRA, Gerente do Projeto de Assentamento Rural. Código 
FGS-2, JOSÉ CARVALHO DE SOUSA, Chefe da Divisão de 
Serviços Técnicos, Código FGS·2, JORGE SOUZA DA SILVA, 
Chefe da Divisão de Rcgularizaçao Fundiàriól. Código FGS-2, 
EOMILSON ALVES DE CASTRO JÚNIOR, Gerente de 
Subgrupo e Atividades do Projeto Laboratório de 
Geoprocessamanto e Cartografoa Digital. Código FGS·t. 
PAULO SERGIO MENDES PACHECO, Chefe da Unidade de 
Contratos e Convênio, Código FGS-1, UBIRATAN DA ROCHA 
ALVES, Técnico om Agrimensura, JUVENAL DOS SANTOS 
COSTA SERRA, Técnico em agropecuária, ~lAURO DO 
ESPIRITO SANTO DA SILVA, Motorista Fluvial e ANTONIO 
MOREIRA. Agenle do Vigüilncla, a viajarem da sede de suas 
atribuiçoes Macapôi·AP. até a Localidade da Gleba Brigue no 
Arquipélago do BaJiique-AP, com objetivo Executar Projeto de 
Cadastro, Regularização Fundiária e Georcfercnciamento, em 
refercncla ao convOnio TERRAP/ MOA, no período de 31.03 a 
06.04.2006. 

An. 2' · Revogam-se as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE 00 INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ·TERRAP. 

L ___ .:.::o;.::.OT.:.:l:.:..:FICAÇ.\O:.._ ____ l_ 
O Oirctor-I'rcsidcnt.: do Jrutituto de Ttms do Am:1p:i 

- TERR.-\P. no u.~ de~ ftl.ribui .. ·õc:s IIIP.Jis. raoh·~: 
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~OTIFICAR b J')C~'OO.l.!lõ :ili.Jixo r~Jaeion.1du p.tra 
\Xnllf'Jrccr:rc:m no pruo de 1 S (quinze diu) no TERRA.P a c.:cnt.u d.1. 
d.lta de puhlic;u.~lu, .1 fim de COO\;JrOVarem t e(cti\'1 ocup3Ç3o e 
h~btU.Çil!l do loh:, C:)?CI.!ificodu nos Lotum.cntos: MARADtJXO. ·r 
RE~ASCER... Outronim. tic.-;am clenlifiCõldos de que o nlo 
comparc:t.imcnto caractcrizari o abmdono do lote imporu,ndo e:m 
rcvug;.çlo do LICENÇA DE OCUPAÇ,iO c. conl'qDentc r<l011l><b 
da posse dircta tio im&\cl au Pa.b imUuiu Público EN.dU31. 

~-

I LOTil.\MI'.'ITO MARAIIAIXO 

J..- . 
DI::SCRJÇ,\ 0 I QltADRA l LOTE 

SO,~IA Mllll lA BAilnOSA SÕi:7;,\ 30 50 
JE.f:'G24.s9s-:&7i:io ... IH(;; ~!<'7185941_..\fi\ 
I::~ I): RUA TRES 2147 
~F.~DEn Foro.-sEcA cllllOOso. -r '8i 1 70 .• -

CPF: 564295762-72 -· I RG: 2,05029-.\P 
END: AV. ATAIDE TEIVE, 2199 
LJ::IJIVALIJO !lOS SA)ITOS l 85 ! 80 
RODiliGUf.S 
CPF: 415.662.462-53 IIIG: 067738-AP 

1 E~D: RUA S.-u\.'rAC(~~ARINII. 1550 
SA)IIJJIA llO<.I tA IJO I 85 I 60 I 

r I(ASC'n!ENTO I . 1 
CPF: 163.733.59Í~4----, R00??538-ÁP"-'-----. 
END: RUA DR BRAULIO, 1175 

I'ORTARIA ;\"OHr..0061PtsCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA. no uso das atnbuiçoes que lhe s~o conleridas pela Lei 
n' 611 de 11 de jUlho do 2001 e l\n.36 do Estatuto da 
Entidade, aprovado pelo Decreto n• OI 34 de 07 de janeiro do 
2003 e atendendo ao Momo N' 02112006/DDPIPESCAP. 
RESOLVE: 

Aulonzar o deslocamento do scrvodor GIZELDO MARIA 
CARDOSO BARROS, Diretor do Departamento da Pesca, 
Código- FGS·3, que viajará de Macapá sedo de suas 
allvidadcs a Vila de Sucurljú, no período de 17 à 2210412006, 
compor a equipe tOcnica de Governo cujo objelivo é a 
implemenlaçao de demanda social do projeto "Elelrificação da 
Vila de Sucurijti com sistema hidrico de energia". dando apoio a 
açao conjunta ~Governo va1 D V•la. em prol do desenvolvimento 
econOmico e social do Sucufl)u' 

DO-se ciência. cumpra·•• e publique-se. 

Macapa.AP. 12/04/2006. 

JOS~~EIRA 
Diretor Presidente/ PfSI"'.AP 

PORT,\RIA I'' 025120116/PESCAJ' 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no uso das at ribuições que lhe são conferidas pela Lei 
n• 6 t 1 de 1 1 do JUlho de 2001 c Art .36 do Estatuto da 
Enhdade, aprovado pelo Docreto n° 0134 de 07 da Janeiro de 
2003 e atendendo ao Momo N' 02112006/DDPIPESCAP. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do serv<dor CLÊSIO DE LIMA 
CARDOSO, Engcnhcito de Pesca. portador da C!: 3062270· 
PA c CPF: 646.980.922-72, Que vóa;arâ de Macapá sede de 
suas atividades a Vila do Sucurljú no pariodo de 17 à 
2210412006, compor a equipe técnica de Governo cujo objetivo 
ê il implcmenl.;JÇ~O c: c domonda :sociul do prcjoto '""E'-olriric:.:.tç.Go 
da Vrla de Sucurijú com sislema hidrico de energia' . dando 
apoio a ação conjunta "Governo vai a Vila. em prol do 
desenvolvimento econOmtCO e socral do Sucurr,u·. 

OC-se cióncia , cumprli·SO c pubhquc-se. 

Macapá - AP. 12/04/2~_g) 

JOSÉ Drs~Õ~IRA 
Diretor Presidente/ PESCAP 



Macapá,20.04.2006 

PORTARIA 1\' 02612006/PESCAP 
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no uso das atnbuiçOes que lhe sao conlendas pela Le• 
n' 611 de 11 de rulho de 2001 e Art.36 do EstaMo da 
Entidade. aprovado pelo Decreto n• 01~ de 07 de 1ane1ro de 
2003 e atendendo ao Momo N° 03012006/DDA/PESCAP. 

RESOLVE: 

Auto11zar o deslo::amenlo do seNidor FRANCISCO PEREIRA 
CANAFISTULA. Oiretor/DDA-Códogo FGS-3. que v1ajará de 
Macapá sede de suas atiVIdades ao Municlpio de Calçoene. 
onde oré com objetivo de part1c1par da Oficina de 
Planejamento Participativo do Parque Nacional Montanhas 
do Tumucumaque, no per lodo do 02 à 0610512006 

Dê-se ciência. cLil'lpra-se e pubhque-se. 

Macapá-AP, 19/04/2006 

RESt/LT ADO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N" 00 111006-.:cPUPESCAP 

OBJETO: Aq•loi(lo dt 21.800 {vlott t cJulo mil) Jitrfl!O dt 61«> 
di<sd, ll.OOt (du.t mU) litros dt C••uüoa tomura, 80 {oltt nta) 
Utr01 de óko l•brilic:utr: p~ra "'otor. 20 (vl•tt) Utros dt ókv 
llltdriulito r 15 litros dr floido pua (rdot para str usado u rrote 
d~ nkulos ptrttD«Dtt a ~latia de Puu du Amap'- PESCAP. 

T1PO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO: 38001.00~PF.SCAPIAP 

LlCTTA!'iTE VENCEDORA: SILVA E FIUIO COMtuo E 
REPRF.SEl\'TAÇÁO LTDA. 

·Valor total ittm DI (6kv d;.srl com•a>) R$ 43.~0,00 (quar<nta 
r Crh mU lteualos e q•areota ruis). 

·Valor total 11~111 Ol (&asolina comum) RS J0.7lO,ot (criara ntU 
uteceafot t vlatt reais). 

• Valor lotai ittm 0) (61to lobrllkute pato IDOio r) RS 592.00 
(qaiahttttos c aovtatl c dois ruis). 

- Valor total ittm 04 (61to ~idriulõco) R$ 160,00 (cuto c scssuta 
ruis~ 

• Valo< bltal itrm 05 (naido paro frrloa) R$ 125,00 (duuolol t 
lllatt t ci•cn reais). 

• Valo< &lobal d• propo.~t•: RS 75.037,00 (l<ltota • cloco .,n r 
Cria ta t ltCt ruis). 

José Florênço Corrêa de Matos 

PORTARIA 
N. • 0148/2006- UPIDIREX- R URAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 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.• 07712006 -CATE R/ RURAP. 

RESOLVE: 

Art.la) DESIGNAR o 
deslocamento do Servidor JLAS DE SANTANA 
COSTA, Técnicos Agrícola, para viajar da sede 
de suas atribuições, até o Distrito de São 
Joaquim do Pacul, com o objetivo de 
acompanhar a equipe de produtores assentados 
da colônia agrlcola do Piquiá, que irão conhecer 
as instalações do colégio agrlcola do Pacul c as 
novas tecnologias de produção que podem ser 
utilizadas em suas propriedades, no período de 
17 à 22 de Abril de 2006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA 
N" 0150/2006- UP/ DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOL~ENTO RURAL DO 
AMAP ÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n• 00312006 REGIONAL 
NORTEJRURAP. 

RESOLVE: 

1" - Conceder adiantamento em 
nome do Servidor El\'ll.SON JOSÉ COSTA 
CORDEIRO, ocupante dQ cargo de Chefe da 
Sede Local de Calçoene, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Ex-Território Federal do Amapá 
, nós termos do inciso I e IV do Artigo 3", da Lei 
n• 0624 de 31 de Outubro de 2001 , 
regulamentada pelo Decreto n• 3547 de 14 de 
Novembro de 2001, no valor de RS 1.200,00 
(Um Mil e Duzentos Reais), para custear 
despesas de pronto pagamento inerente à 
necessidade da administração, com aquisição de 
material de consumo e serviço de terceiros, para 
o GTC de Calçoene, ___ _ 

2• - O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo Maximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento. 

3" - A referida despesa deverá 
ser empenhada na Fonte de Recursos - (030) 
INCRA -, repassados a esta Autarquia, 
Programa de Trabalho 16..2001 
20.122.0020.1106J"elemento de despesa 33.90.30 
(Material de Consumo) a importância de RS 
500,00 (Quinhentos Reais), elemento de despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica) a Importância de RS 300,00 
(Trezentos Reais) e elemento de despesa 
33.90.36 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
F isica) a importância de R$ 400,00 
(Quatrocentos Reais). 

4• O respoosivel pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
contas, devidamente homologada pelo titular do 
Órgão, no prazo Maximo de 10 (Dez) dias, após 
o termino do prazo aptlcaçlio, determinado 
no item 2" desta Por r 

• e Ciência, Publique-se c 

PORTARJA 
N. • 015812006- UPIDIREX- 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 vista o teor do Memorando 
n.• 003/2006 -CPU RURAP. 

RESOLVE: 

Art.t•) Fica constituída a 
CONnSSÃO PE~ENTE DE 
LICITAÇÃO, do Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Amapá, nomeados neste ato, sob a 
presidência do primeiro, com competência de 
promover licitações, para serviços e compras no 
âmbito do respectivo órgão, a contar de 01 de Abril 
de 2006. 

•!• Guilhennc Cavalcante Lima -
Presidente 

•!• Ir~nir de Andrade Bnrletn -
Secretána 

•!• Otnicl Justino Garcia Medeiros -
Membro 

•!• Mauro Siqueira Rocha - Membro 
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•!• Neucy Guedes Neves- Membro 
•!• Eulálio Mário Natividade Lucien 

-Suplente 
•!• Liracilma do Rosário Santos -

Suplente 

Art. 2°) Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cumpra-se. 

PORTARIA 
N. • 0159/2006- UPIDIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVDWENTO 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.• 083/2006- CATER/ RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") DESIGNAR o 
deslocamento do Servidor ISMAEL 
FORTUNATO CANTANHEDE BRAGA, 
Coordenador da CPEIRURAP, para viajar da sede 
de suas atribuições Macapá, até a Cidade de 
Manaus - AM, com o objetivo de participar do 

., Curso de Agroecologia para agentes de A TER da 
Região Norte, no per!odo de 23 â 29 de Abril de 
2006. 

Art. 2") • Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cwnpra-se. 

PORTARIA 
N. • 0160/2006- UPIDIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de Janeiro 
de 2003, c tendo em vista o teor do Memorando 
n.• 08012006- CA TER/ RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") HOMOLOGAR o 
deslocamento do Servidor ANTÔNIO NUNES 
DA SILVA, Chefe do GTC de Água Braça do 
Cajari, que viajou_ da sede de suas atribuições, até a 
Capital Macapá, com o objetivo de elaborâr 20 
Projetos do PRONAF Mulher, no período de 03 à 
05 de Abril de 2006. 

Art. 2") • Dê-se Ciência, 
Publique-se e Cumpra-se. 

JOSÉ FLO 

• 



Macapá,20.04.2006 

ERRATA 
Portaria n.• 0040/2006 

UP/DIREX!RURAP, que concedeu 
adiantamento em nome do servidor JOSÉ 
DENILSON DA SILVA, no vnlor de RS 
1.000,00 (Um Mil Reais), Publicada no Di:írio 
Oficial do Estado n.• 3706, de 15 de Fevereiro 
de 2006. 

Onde se lê: 
33.90.36 - (Outros serviços de Terceiros 
Pessoa Físlcn) n importância de RS 
200,00 (Duzentos Reais). 

33.90.39 - (Outros Serviços de Terceiros 
l'esson Jurídica) a importância de RS 

· ]00.00 ífrczentos Reais). 
Leia-se: . 

33.90.36- (Outros Serviços de Terceiros 
l'csson Física) a impurtiincia de RS 
300,00 (Trezentos Reais). 

33.90.39 - (Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica) ri importância de R$ 
200,00 (Duzentos Rcnis). 
Publique-se, istrc-se. 

JOSE F 

Extrato do Contrato N' 033/2006·RURAP 
(Aquisi âo de Malcrial-17) 

lnstrumentoJPar1c~ lnslii:Uio de Desenvolvimento Rural do 
Amapã • RURAP, como CONTRATANTE e a Empresa 
SILMARA IAARGARETH OUVEIRA MAIA. como 
CONTRATAD<;>. 

CLÃUSULA PRIMEIRA- po FUNDAMENTO LEG.!>-L. 
O p-csonto CONTRA TO fundamcnla-so nos Artigos 

22 inciso 111, pt:ar.ãgrafo 3•, combinado com o artigo 23. inci~o 11, 
alinéa "'a", d3 Lei 8.666193 da Cons111uiç~o Fcdcr.ll e S;uas 
allcraçõcs ClUC institui normas para Ucilaçócs c Contrato6 da 
Administração Púbfica, procederá LICITAÇÃO, na modalidade 
CONVITE, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Procedimento 
lic~a tório na Carta Conv~e n•. 00812006-CPURURAP de 
06.03.2006, nos termos da Lei n•. 8.666./93 e suas alteraçOes 
e demais disposlçóea tegaia apHcévela a eapócie . 

CLÁUSULA SEÇlJJtjDA ·OBJETO 

Objetiva o presente Conlrato a AQuisição de Materiais de 
Consumo (Copa c Cozinha) o, para atender as necessidades do 
lnst~uto do Desenvolvimento Rural do Amapá • RURAP. 

Todos os materta is objeto desta aquisição cstao ã 
dlsposlçiio conforme dctolhos estabelecidos no Anexo t da Carta 
Convilc n'. 00812006-CPURURAP de 08.03.06 

As despesas em comento correrá à Fonte: 001 -
Programao de Trabalho: 2413 • Elemento de Despesa: 
33.90.30. 

~V~ULASEXTA~º~~~ 

Presente Contraio ter~ sua vigência a contar de 01 
de Abril, en:crrando em 31 de dezembro de 2006, podendo ser 
prarogado por Igualo ou tuccsslvos perfodos, de acordo com a 
Lei de Ucllaç3o 8.6G6/93 até o · • c de 60 (sessenta ) meses. 

JóSE F 

[-
-_._E_x_T_RA_,_TO= O:.:O-"C"'ONTRA TO N' 31/06- RURAP 

I LOCAÇ~O ..QE. !~ÓVEL - 08) 

lnmummtolP;lt:tl:; Instituto de Desenvolvimento RU'al do 
Amap4-Rurap, como Locatário, c o Sr. JUARES OUVE IRA DE 
SOUZA. 
~SU~A PRIME IRA.:.P.obn.domc<>l~ 

O pre~cntc Con~ato do Prcstaçao de ServiÇos tem 
respaldo legal nos artigo& 25 § 1°, 37 ·capur c lnclso XXI da 
Constituiçlo Federal do 1988. nos artigos 12 § 4• c Art. 42 da 
Constituição do Eolado do Amopa e suas atteraçõcs pela 
Emenda n• 014 de 20.12.99, Art.3', VI, do Oecre!o 0499 de 03 
de março de 1999, o na Lcl8.600 de 2 1 de Junho de 1993, Art. 
24, lndso X, c dc:mafs norma$ gerais, no que couber. 

CLÁUSULA.SE~Hill.DA..:..O..l!ielix<! 
Objeti"a o prcocnlo Contrato, a locaç~o de um Imóvel, 

uuado á Avenida S~o Luiz n•. 8790. na localidode de 
Tartarugalzinho. 

§ Primeiro - O Imóvel. objclo de locação, destina-se 
e:xclusivamerrte a fins de Residência de Funcionânos. não 
podendo ser mudad:~ a su:s dcstlnaço\o sem o conscntnncnto 
expresso do loc:tdor. 
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CLAUSULA O.ll8BlA.:l1P.AJWl,.llgj 
O valor global de R$ 2.700,00 (Dois Mi e Sctecento• 

reais), em 09 (Nove) parcelao mensal• de R$ 300,00 
(Trczcntoo reais), eorrenl à Fonte: 001 Programa de 
Trabalho: 2002 Elemento de Despesa: 3390.36. O Locatário 
se compromete a pagar até 30 dias após o mós sub
sequenlc à entrega da fatura no SelO< competente do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP. 

CL.ÁUS\JJ..A QUINTA - Pa Viai:ncia;, 
- O pfescnto lns~umento terá a vigência de nova 
meso• com Inicio em 01 de Abril e t~rmlno em 31 de 
Dezembro 2.006, podendo ser prorl'ogado de acordo com a 
Lei de Licitação 8.666 até o limi1e de 60 (•esscnta) mcs ... 
poderá ser rescindido a qUJIQUCf momento por qualquer uma 
das partes, bastando para tanto avioo com 30 (tinta) dias de 
anteccdéncla. 

~LTAOO DE LJCITAÇÃQ 

O INSTITIJ~O DE DESENVOL V!MENTO RURAl. 
DO AMAPA/RURAP. atravês de ,11a Comiss3o 
~t:!TTlancntc de Licitação/CPL, avisa a quem de 
mtcresse for, que toma público o n..-.;ull.1do da licitação 
nos termos abaixo citados: 
MODALJDADE: CONVITE W 016105-
CPURURAP 
OBJETO: Aquisição de combustlvcl (gasolina 
comum, óleo dicse~ óleo lubrifiC.llltc c óleo 2T), para 
o Sede I .oca! de Oi~poque. 
ADJUDICADO: MIGUEL CAETANO DE 
ALMEIDA-EPP. 
VALOR: R$ 58.660,00 (CINCOENTA E OITO MlL. 
SEISCENTOS E SESSENTA REI\JS). 

(Escola de administração Pública ) 

Maria goreth da Silva e Sousa 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N.' 014/2005 

TERMO DE RESCISÁO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C'Et.EDRADO ENTRE A 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚllLICA DO ANU.PÁ E 
A COOPERATNA DOS PROPHIETÃIUOS AUTÔNOMOS 
DE VEICULOS LEVES E PESADOS DO ESTADO DO 
.IIJo!.APÁ- COOTRAP, PARA FINS ADAIJCO DECLARADA. 

CLÁUSULA PRJMEIRA- DAS RAZÕES DA RESCISÃO: O 
p "esente instrumento, respalda n referida rescisão, coro 
fulcro no art. 79 inciso 11, da Lei n' 8.666/93, u pllrtir do 
dia 13 de Março de 2006, em face de necessidade de 
con tenç3o de gostos pnra adequação à dotação fmanceira 
disponibilizado a esta EAP. 

CLÁUSULA SEGU?IDA - DA RENÓliClA AOS DIREITOS 
RESCISÓRJOS: A rescisão ora njusl:lda não produz 
nenhum õnu s ás panes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam CJ>tintn todas as 
obrigações para com as partes. 

CLÁUSULA QUARTA - A DATA DA RESCISÃO ' A 
presente rescisão dar-se-á, a partir de IJ de Março de 
2006. 

Macapn·i\P, 13 de Março de 2006. 

Dtagro J 

Robcrval Sousa de Azevedo Picanço 

PORTARIA 
N" 02fi/2006.DIAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AG~NCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO 
tc.RCPECUÁRIA DO ESTADO DO 1\NAPÁ, US<rNb das ahbJiçre; cpc I~" 
>ao COtlfftiéos ccnfotme Oeaclo foi' 1125 oo 04 de Abril de 2005. e 
III!<Wll!<'d:> o Mcrnorl' O~IIOIAGRO 
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RESOLVE: 

Art t• · Designar os SOMáJres abo;).o relacionados. scb a Pr.,idénoa do. 
primeiro, cons11luirem • C<>rni"ào Permanente de Licitação- CPIJDIAGRO 

REGINALOO JOS~ANSELMO NOORE 
JOSÉ ROSA DE Ali.'EIOA 
SM'IJEL DE SOUZA JORGE 
JOSÊ SEBASTIÃO LOPES LACERDA 
RAIIUIOO GOMES BAIA f !LI-() 

- Presidente 
• Secmlár" 
·Membro 
- Membro S•')llenlc 
• Membro S(\clenle 

Att 'l' ·Esta Palar" en~và em vigor, a par~r de sua publitaçao, rcvog~'ldo 
as dsi<>Srções con~ário. 

-~~--
. , Robcrwl Sous.1 rlt'~o p;-.,n..,- ----· 

Dirolor·Prc-...donlo cttDIAGRC' 

(lapen 

Odanete das Neves Duarte Biondl 

CONTRATO 11" 0041200& 

CONTRATO EMERGENCIAl. PARA A AQUISIÇÃO DE 
CARTUCHO QUE ENTRE SI CELEDRA.II O INSTITUTO 
DE ADMIHISTRAÇI.O PENrTEKCtÁRlA 00 ESTADO 
AMAPÁ, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA P. G. 
DO NASCIMENT().ME , COMO CONTRATADO PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

Pelo pre .. nteln.Wmtnto, t noe meiMH'e• tannoa de diNft.o, ôe um 
lado como eontratam.., o 1NSmvTO oe ADNLHlSTRAÇÃO 
PEHITENCIÁRlO 00 ESTADO DO AMAPÁ, ontldado auUtquka de 
Dltetto Publico tntamo do Govomo do &toldo do A.mapi, lna.crit.o no 
CNPJIMF aob o n• 04.115.07010001-06, &ituado a rodovia DUQUE DE 
CAXtAS, KM OI, SJN C.1bnWnho, neato ato rtl)(e:aentado por eua 
Diretora • Boi. nomoada 1tl4v4e do dec.rtto n• 069812004, :t 
DELEGAOA OOANETE DAS NEVES DUARTE BIONOI, braollclra, 
casada, lnaertt.a no CPF/MP aob o n• 1&3.600.&02-72. portadora d;~~ Cl 
na 2l8.DJ6 SSP/AP rosldanlo o domiciliada nntl cidade da Mac.apã, 
doravanto dtnomlnada CONl'RATANlE, e do outra lado, como 
CONTRATADO, a EMPRESA P. G. 00 NASCIMENTO-ME, lnaerlla no 
CNP.JnAF n• 03.33ti.23VD001..o9, com aode nnt. cíd;ado aito 1 8" 
Travnaa, 74 • Unlverald•de, Mae.tpJJA.P, Ea.Udo do Amap.6, CEP 
63.903.230. noot t ato roprotenltda pelo eou odminlotrador, PAULO 
GERALDO DO NASClMENTO, retolvom finnar o protonto 
CON:TRATO n"'O<U2006, t u).tt.o tt normas o eondiçOO. a sogur'r 

~(Á~~U~u;R~~~~~~ ~~~~~~~~~oc~r.Pf"•nU 
contrato tem fundamento toga I nt.lndo dlaposto noa •rtigoa 25 • 27 
da Conatituldo Federal do 1888, art.2A ln<.i•o IV da leiS.U&/13, art. 
12, § 4' da Canatltulçia do Eotado do Amo~, Lei Co<nplamenbr n' 
101, do O.t do makJ clã 2000, Lof ri' 4.320/U, e Doeroto E.sbdu..l n• 
:2'().42195 n~2 do 13 de julho do 1.991>,. .Um d.a JusUflcatlva n• 
00312006 - CPUlAPEK. 
CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO: O prtunta contralD tom por 
obj.to a AqtMa1çlo Emergencial ct. Carluchoa ~nl nto ln.tituto 
Prlalonal, pato peóodo de oe (otto) miNI, de acordo com •• 
tapecific.aç6 .. e qu1ntkfeCSea contldtt no entx.o. o qual nta 6 parto 
lnlajl!anta dO CONTRATO. 
CLAUSULA QUARTA - 00 PREÇO: o vaJor total do proaont.o 
lnst.nunento 6 tt• R$63.72A,aa (S.auntJ • Trh MN o Setaeof'1tOS o 
VlntJ!I e Qul'tto Re~la e Oitenta e Oito c.ntavos), a aer pago 
monulmtnte. ~ knpOrtanto rteoah.ar q~o~e o ma.teriJI doverj atr 
entrvgue do acordo çom • no~nldado dHto fnaUtuto. 
CLÁUSULA QU1NTA- DA OOTAÇ}.O ORÇAMENTÁRIA: 01 d .. posu 
c:ommt.a dnte contnto e:o"orAo i conta do Pr~rama do Tl"abalho 
1-4..12l..DI)Q1.2001 .0000, font• cH rec:urao 001. N.d:uru~ da O.Spea.a 
33.10.30, no vak)r de RUl.72A,U (Seuenta e Tr6a Mil o SGtccontoa 
o v;nte o Quetto Reala e Ofttnta e Otto c:Mt.avoa) pua o exercklo 
2008. 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIOtHCIA: o prooont. CONTRATO bonl 
vigOnda do a (otto) motH, com lnk::to no cHa 10 do abt tl do 2006 o 
t6rmlno pna o d le 10 do deumbro dolOOG. 
CLÁUSULA OÉ.CIMA • PENAL: polo ozocuçlo da objoto d01to 
cont~to ou lnfrlngOnc:la do auaa cl4utul.u, o Contr~bdo p~gari 
mutta ao tontr'atlnt.a no Importe dt 1% (um por Cltnto). 
CLÁUSULA DECIMA PRIUEIRA- 00 DEVIDO PROCESSO LEGAL' 
na oventuaUdado do (lu.1~uer lnfraçl o u clA!uaulu et condlçón 
doato lnatrumonto, eorlo apunda-e modi11n1e devMio procosao 
admlni:stratJvo, garanUndo ao lnlr$tOt diNtto ao contn.dttório o a 
3m pia defHa. 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO: pa,. propoolbJro da 
qualquer açlo com bato noata CONTRATO, conaldera-ae 
compollnte, de fonna uclualva, o Fo"' da Comarca do M.aea&Ú 
&Udo do Amapj. com exeludo de ~ua)quot outro, por maia 
prtvileglado quo aejL 
Por estarem ... tm. juat01 • eontrotadoa aulnam este lnatrumontD 
om Ol (trta) viu de tguJI toar, pe~nte 02 (dt.tU} tnt.m~o~nhas. 

M>oa~. AP,IQ. do~ do 2006. 

~~.~ 
OltM.o,.._P,...Id•nt.o do IAPEH fAP 

Do<roto rf' 049512004 
r.nNTRATAAf~ 

TERMO DE JUSTIFICATIVA N' 00312006- CPLIIAPEN 

RATIFICO NA FORMA DA LEI8.66SI1993. 
EM~ J.~!:LJ.ffii_ 

) 

<:::õliÃ~VESDtlÃlFIE Blo:;: 
Dlroloro..Proaldonto do IAPEN 

ASSUNTO: Oleponu do llctt.çlo N' 00312006. 
UNIDADE: fntUtuto do Arlmlnlatraçlo Penltenolár1a. 
PROCESSO N": 39.000.057/2008. 
OBJETO: Contrato do Aqulalç!o Emetgonclal do 
CartuchOL 
EMPRESA: P. G. DO NASCIMENTO-ME. 
VALOR TOTAL: R$63.72o4,88 (Snll<lnta o Trbe Mil o 
Sotoeonloll o Vlnto o Quatro Roals o OI!Dnta o Oito 
eont.avoa). 

Sonho"' Dlrotoro, 

Para compottnto raUfteaç.lo é aprovaç.!lo 
pala Boi" Dln1ton1 • Proaldonto do lnalltuto do 
AdmtnloltraçCo Poni!Dnclért4 do Eatado Amapt, anOXI-40 a 
proposta d4 fti'T'mt f.djudreada com os rospactJvos vaiORJs 
supmcltadoa, cuJa contratatao codoré aar """"'"""dO, 



Macapá,20.04.2006 

conl b ... no 1tt. 24. IV ela Lei 1.1811113, • olter.ço., 
corrobotodo pelo P- n. • 002t/200t, do A.oouorla 
Jurlcllu doot.IAPEN. 

J~ a contr~o dlteell am carilaf 
emergenciM • p10Yio6tto no valor de R$63.724,88 
(Seaaenll • T,.. 111 • Satoc:.ntoa • VInte o Quotro Rala a 
Olllnbo • Oito conbovoa), no perlodo de Ol(olto) mo01s, 
em vlrtuda do procoooo UciWtótio -tlor, na compra do 
referido Jlllborlal, enconlrlt... "oub-fudlc.e". Portonto, 
dlanlll - aHuaçlo nlo lol reallzeclo o Procedimento 
Llcllat6rlo paro o lqulalçlo do ma!Mtal (cartucho). 

Poro nlo cornp<omot.er oa trablllhoo 
d .. nvolvldoa neelo 6rglo, o qull t con .. grodo pelo 
In- público, por objotlvoAm 1 melhoria na prastoçlo 
doe 11rviçoe ele uguronça público n11t.e Eat.do. Por IMO, 
o lotw do conlrotlçlo dlroll ,..utwrla om prejullo 10 bem 
publico, uma vez que 11 trilo de nec ... ldodo lmedlar..o 
utlllzaçlo do mototlolaclmo mencionado. 

Dlo!Art.e, a pertlr ele onAIIIo percuclenll 
cleola cornlado. por tudo quonto doe autoe conola, lodu 
u ·hlp6t.elll paro ftguror•• 1 conttalaÇio dlraLI do 
Emprou o.UO p,..nehld.oo, poli, nlo roll.lm dúvldao quo 
11 o IAPEH, nlo conlri!M em uoit.er lmlfVonclal o 
provl1ót1o Mt. aqulalçlo, u conoeqillnclll llfio 
dln0111 paro Mt.e I no Ululo. 

Qutnlo 6 Mcolho do conwlado, oallonto 
quo 11 oncon1ta dlret.monto llgodo 1 tlte fato,..: por 10 
oprotonlar docuiNftlalmlntl ld6nu, poaoulr umo 
11truturo paro uacuçlo doa llrVIçoo, bem como oforbor o 
manrxpnço. 

A.olm, ooll Cornlulo, primando pelo 
prtndpla do economicidade • lsonoma., buocando 
.. ltclonar o p<opoo11 molo vonlljoaa paro 1 
Admltlktroçlo Pública, ... oevou oncamlohlt u omprosu 
fomocodoroo de cartucho, o oollcltoçlo para formullçlo 
de propooiM, rMull.ondo na od)udlcaçlo ela nnno oclma 
roforldl. 

Aulm, hlwndo In- público 1 
NOgUordor, tnle<KI- qUI O UIO onq....sr- no 
Dl-nu de Llcbçao • •lindo o PN90 .,._,lado 
cornpetlvol com o pro1lcodo no marcodo. oblorvou ... que 
o procodlmlnto encontro·.. om plono oblorvlnclo 6 
leglaloçlo ~nla. 

luo poolo, oollclto-voa que 11 cumpro 
nalm, .. 11lgtnclao do Art. M, I, 11 o 111 do lol 8.666193 o 
loglaloçlo cornplomtnt.t, dependendo dt que o Alo 
Homologal6r1o oportunllo o oeqa.nçlo 1 o ttamlllçlo 
d .. tl documento patt 1 Nlvoguordo doa lnblrooaoa do 
AdrnWttrtçlo 1 cump.ltMntoologolt. 

u ...... .AP. 10 do Abril dt 2006. 

E~ JUNIOR ~~EN_ 

ERRATA 

JUSnFICATTVA NO 00212006- CPLIIAPEN 

Publicado no DOE de 0510412006, p•g. 13 

Ondeaelê: 

ARMA ADJUDICADA: NEOHTEC LTDA. 

Leia-se: 

FIRMA ADJUDICADA: MECON L TOA. 

(tPEM 

Alei r Mary Sampaio 

F' X I lU 10 110 TF'MMO DE (OMPROI!IS.~O , . 011106-
IPE\t/AP 

ESTAGIÁ MIO; llii:GO ORI'r\0 SAMPAIO UE ARAÜJO 

llA FI'U\\11./'oiA(,:ÁO I F.GAI.: 0 pr~ntr T ermo dr 
• ('ompronliuo tlt ;,,,eJo tt•n por (andamento ltttl os dbpoliti"os 

Ih In n• ~ -~9~. lk' 07.12.77, "''tUiarnrntoda p<lo Dttrtto n• 87-497, 
de" IO.OK.H!. C' 1 Ylnnla(IO 10 conviuin n" 007105 · IP[\1/At'. 
rrkhradu com• t .\( '1 f.OAOF ATliAt. 

C C).W fllF.,Tf: l 'l~"fiTI ITO DF' PESOS E MEUIU,\.' DO 
A 11-\1'~ • ll'fM/AI' 

YAI.OR llA BOLSA: Prlo runrprim<nto do EotiRio. o Estotlirio, 
rt'tebtri, 1 lÍiulo df bolu n ulor de RSJ85.00 (trtunlo) t oih:nra 
r C'Ín4.·o reli I() mr:nul~ 

IJA !lUTA(,' ÁO OK('AMF.I'o IÁMIA: A> dt>pna• ncnrrorlo por 
rno la ~o orçanrtnlo do IPF.M/AP, wnlormc dotaçlo: Ptrto 
.142001. F.l<nrfi iO de dC'Ipt'U JJ90·J6, fontr 001-CF:A, 
l'o fl006'11EOOI07 . 

rKA70 liA I IGf,C'IA: Estt "Ttrmo dr C'nmpromisso dt 
•:.,ixlo~. l<rl • i&rncla ~~~ ll/1 V2006. tontados a portir d• ..,, 
a..uinarur1. podendo ur nnunciado a q1alqurr 1tmpo, 
unitattralmtalr, mrdiallff tomunluçlo ~crH.1, lntleptndrnlr dt 
qualqurr prf.nlso ou prf.notifico~lo, lncxlulodo qualquer 
1ndrnb2tiD. 

ll~ T \O' A!>'I'"TliRA: OJ dr o~rll dtl006. 

,11;\ ,\TÁRIO~. f'<t•Riirlo DIECO BRl/'oO SAMPAIO 
•lt \ÍJO: pdo IP[M - A f - AL<'I It MARY S'\_MPAIO -
Uirt1or (;rrol r ~ro. GILC:II.F.Nr. S. OF OLIVEIRA BRITO, 
ni rrwr• Adminls lrsti\O f Firlln«fra. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Marapi, 03 dt abril d• 2006. 

GILCILE~E S. DE OLIVEIRA BRITO 
Ulrt<tura Adrnlnb1r2llvu ~ Finunccira 

~ ~======================~ I Sociedades de Economia Mista ~ 

~EA ) 

Arnaldo Santos Filho 

EXTRA TO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTJlA TO N• õii7Ó4- AS)URICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ElETRIODADE DO AMAPÁ 
- CEA E A FIRMA PROTECT SERVICE - SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA lTDA. 

Pela p~ntt TElMO ADITIVO, u p.arttS ldtnll llc~du no 
pónlco do mesmo, consubiuncüdu ru UI 8.666/93, 
decbr.~m, xoium o ~jusum que o Instrumento KhN 
l~endlludo p.awm ~ vlaonr c0111 u Sti!Jim.es alttr~çOts, 
m~ntidu as dem~ls condlçOcs ~ui nJo re~rl~s, na form• 
como se acham redi&idu e, que nestA! ~to e ocu~o ~o 
toulmentt mlfic~<úl p~r~ tod.u .u conseqGbld.u de direito. 

ClÁUSULA PRIMEIRA- DE PRAZO: 
O pmo contr.~wal llca prom>pdo por um perlodo de 12 
(doze) mtse~ ~ conur do db 15 de maio de 2006. 

Por esurem usll])-liusU~s em rel~çao ao conteúdo deste 
ttrmo ~dlllvo usiNm o mtsmo em 04 (qu•tro) vW de Jcual 

I teof, de';tndo fflt T O ADITIVO ser publlc•do no 
DUtlo Ofocül do Esu Am~pJ, pmo mixkno de 
vinte (20) d 

RATlFI 'O l'oiA FORMA IJA LEI N• 
8.666/9.1 

06-CUCEA 
PROCESSO N" 102/116-C CEA 
ASSUNTO: INEXIGIBI LII>AOE OE 
LICITAÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 2-t, 
ind~u Xlll DA LEI N" 8.666/93 e 
AI .TERA~'ÜES POSTERIORES 
1\I>.IUDJC/\ TÁRIO: UNIVERSWAIJE 
FEUEivU. UO I'ARÁ. 
OBJETO: CONTitATAÇÁO IJE UM 
l'ENTJW I>E I'ESQUISA PARA 
DESEI\ VOL \'Elt O l'ltü,JETO SISTEI\1A 
INTELIGEI'\TE I'ARA APOIO A 
T<nlAI>A DE DECISÃO El\·t 
RESSARCII\JE'Ifi'O UE DANOS 
CÜ:TIUCOS E!VI CONSUMIUOIU:S 1)/\ 
CO:\II'A~IIJ/\ UE ELETRlCli>ADE DO 
AMAI•,\. 

VALOR (;L(H!AL: HS 305.612,00 
n 'REZENTOS E ClNCO MIL 
SEISCENTOS E DOZE REAIS) SENDO 
UIVJUO E!\1 VINTE E QUATRO 
I'ARCEJ.AS ICONFOJ{ME TAIJELA 
ABAIXO), A I'IUMEIRA l'ARCELA 
SERÁ I'AGA CINCO DIAS A CONTAR 
UA UATA I>E ENTHADA DA FATURA 
M> l'ltOTOCOLO FINANCEIRO IJA 
n :A 1:. AS I)I:.MAIS EM TRINTA IJIAS A 
COI\T.\R DA I>AT/\ J>E ENTRAIJA IJA 
FATl.RA NO I'IWTOCOLO 
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FINAI\C'EIRO UA CEA. 

~AKc;E.~\_ _ ·1-- .. R$ __ _ 
l /2~ 79.170,00 -- . 

·-- 2/2~ 12..180,110 . 

...:.'!.2~ ~-~~~= -~~·Yl1~•C._ 
I 412~ 9. 71!0,00 

1-

- . ~~~. 4 __ -~··1_::-_ ___ 9.7RO,.!!!!.._ __ 
6/24 10.460,00 · - -· m~ --·--l_~- 1!1~6o;õõ--

KI>' • --· -::_ j.i8n,(!t> l 
__ ?.{~~----·- ·- _ 9.780,00 -
.. 1 0[~~--- -· _2)80,00 -
lt/24 9.92g,oo 

12/24 - -· _9.920,110 ----
13/24 12.520"º0 

--·· - J:il~l-=---~~~ --=- 11 .3~i1_oõ-·-- -~ 
I 5i24 11.631!:00 

- I f>j2~- - - - ]!~6Ji1tºll -~ 
1712-!_ --- __ 11.63M!! ___ j 
18/2~- - -- 11.830,00 i 

---~~/2_'! __ _ _ -·-- 8.83q,Qil_ . 
20/2~ I!.!U(_!,UQ. .. __ •• 

·- 2J !~4 _ _ __ _ ~- 8.8JO,OO_~-~ 

~--~~-~}~~~~-~- =-- -~:H~~t.- ~1 
Scnhur l'rt·~idcntc, 

1 Suhml'lt·mu~ a <ll>rn-iac;ãu ele Vns~a 

1-:'l:tel~nda a pn·~cnh: ju~tilic:ali1a para 
t:l'citu clc au!ltriJ.at;ão c ralificaçiio do valor 
~upr:tl'itatlu, em litvm· da LINIVERSJnAIJE 
H .UI· Itt\1. UO I'Ait\ . 
A CIIIIII"<J!açfw direta da referida empre!tn 
tlt:IC·\t' ao ratu da INEXlGJUIJ.IJ)AI)[·:, 
rnnlc•rme Alrl'. 2~, Inc. XIII que trata J)a 

cunlralaçãu de in~lituíção brasileira 
incumbida regimtnlal nu e~tatutariamenlt' 
de pc~quisa. du en'l.inn ou do 
dc!tl'lll oh imcntu in~tituciunal, nu de 
in~ti!Uic,::ín dcdkad:t à recuperação sucial do 
pre!tu. dc\dt; que a runtratadll detenha 
iJH~Uc!ttioná1·d reputaçiw éticn-prnlis!tional 
e nãn tenha lin~ lucrutivn~; (Kedação dada 
an inci~u pela Ll'i n" lU~lB, de 118.116.1994). 
Diante dns f;atus acima narrados, loma-~e 
irnperitl\u a contratllção direta da cmprcsll 
adjudicada 11ara pre!ttar luis seniços, wja 
juslilkatÍ\ a rt.:~l>alda-~e perfeitamente nas 
t'l.i~tncia~ da Lei. 
Ad huc mudo, eswndn cnnfi~urada a 
INEXH;tUJLJIJAIH:: UE UCil'AÇAO, que 
auluri1:1 a Admini!tlr.Jçiiu a prut'l:dcr a 
Ctlllll'lltaçau dirc!a, suhnu:lcmu~ a presente 
.I u~tilkaiÍI a i1 :1preciaçfw c lwmulogaçüo de 
Vo'-'ll E\Ccléncia. au me."uu tcmDo cn• out: 

solicilamn\ a sua puhlic:at;~o na lmpren~a 
Olil'ial, n ~i do arti~o Z6. da Lei de 
Licitaç!ics c Contrato~ em vi~or, condição 
de cfícicia deste Alo Licitalcirin. 

1\Iac:apá - AP, IIJ de tril de 2006. 

nwH,~AAJ.lxtoso 
l'rc.,idenlt.: da CUCEA 

(caesa ) 
Antônio Braga Chucre 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Coaaclbo dt Admloulroçlo da COMPANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA convoca 01 

Scahoru Acloabltt do Em pretO o compertccrtm 6 reu•llo 
de Autmblllo Gtrol Ondlnbia, o ltt rtollzoda no dlo 28 dt 



Macapá,20.04.2006 

abril de 2006, h lGh na mie da Companhia, localizada na 
Av. Eroestino Borges, 222 - C entro, nesta cidade de 
Macapá, o fim de delibcrartm sobre a st guinte Orden1 do 
Dia : 

ASSEMBLÉIA GERAL OROJN,\RJA 

A) Tomar as Contas dos Atlministnu.lor es, examinar, 
discutir c votar as Demonstrações Financeiras. 
Parecer ts do Conselho de Adrninís traçilo, do Conselho 
Fiscal, da Audifori.a Tncc:rna, da Auditoria Eitcrnn. 
referentes ao exu·tíc:io encer rado em 31 dt Dtze:nbt·:J 
de 2005. 

B) Eleger os Membros do Consel ho de A dmini.!rraçi!o; 

q Eleger os Membro.• do Cons<lho Fi>cul; 

D) ·O que mais hou, ·er. 

Maca pó· AP, 18 de abril de 2006. 

ANTONI@tkGA CllUCRE 
Prcsideom'l!UCONSAD/CAESA 

~Fundecap ) 
João Alcindo Costa Milhomem 

COMI SSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE N" 001/06 - CPUFUNUCCAP 

PROCESSO N" 16.000.257/2006 

DESPACHO HOMO L OGATÓRI O 

O D iretor-Presidente da Fundação Estadual de ·C ultura do 

Amapá-F!JN DECAP. no uso da~ atril>uiçOes qu~ lhe s~o 
conferidas pela Lei n• 8666/93. 
Considerando o julgamento do CONVITE n• 001106-
CPLIFUNDECAP, rclerentc a Contratação de Empresa 

pnra a execução d e serviços de manu tenção clél l'iell 
corretiva c preventiva de >llla c l>a ixa ten süo n o 
sistema de iluminaç:"\o interna c cxtcrnn. no sis;cma 
h idro-sanitúria, reparo e pint ura interna n os 

camarins, rcvisilo e reparo 110 forro de gesso ue dois 

banheiros, r ecarga de extintores de incêndio t ipo Co2 

e águu, corr eções c adap tações no sist ema de 
segurança do Teatro das BHc:> beiras, conforme 

especi ficação contida no anexo I, pelo MENOR PREÇO 

GLOBAL, rea lizado em 19/04/06. ãs I 0:00 horas, na sala 

da Comissão Permanente de l.ieitação, à Av. lval do V eras 

sin• Jardim Marco Zer o, de Macapá-AP, que decidiu 

Homologar a proposta apresentada pda empresa abaixo 

ci tada.' 

FIRMA OI - M & M Construções LTDA- CNPJ 

04.857.560/0001-18 
Valor global da aqu isiç~o: R$ 76'.300, I O (setenta e seis 

mil, trezentos reais e dez centavos) 

RESOLVE HOMOL OGAR o julgamento da proposta 

apresentada pela· empresa citada acima, convocando-a 

atravcs deste ato. para a contratação do objeto licitado, 

nas cond ições estab~leci das 110 CONVITE n• 00 !/06-
CPL!i-'UN DECAP. 

Macapá-AP, 24 de abril tle 2006 

~~=cr~ia~===========j 
Kátia Regina Balieiro de Souza J 

PORTARIA :-1' . OS3/l006/FCRlA 
M acap:i-Ap, 17 d< Ahri l de 2006. 

A Dir<lora Prcsid<nt< da Fundaçlo da Criança e do 
Atlolesccnlc do Estado do Amapi!FCRIA, usando das 
atribuições qu< lhes sio roorerldas pelo Dtcreto N'. 0849 de 26 
de janriro de 2005 c, de acordo com o estabt:lccido no Art. .tO, 
StçAo t, Capitulo VIII, do Estatuto aprovado ptlo Docrcto (!\) n•. 
2.3171 d< OS de ngosto dd998; 

. RESOLVE: 
Arl. t ' • Dtsignnr os sérvldort.S, GRAZIELLE 

LEVY PONTES DE AGUIAR, A"lstcnlc Social, do Quadro 
fu ncioonl tlt..!ita FumJaçi\o da Criança c do .o\doluc-.entei LUIZ. 
OTÁVIO NIINES DA SILVA, Motorista Oficial, Código FGJ-l, 
do Quadro Comissionado dests FunrJw.ç~o da C riança c c.lo 
Adolcsctnle. lotado oa Stcrclaria de lncluslo e Mobiliuçllo 
Social, para ,;ajarfm da !litde de suas atribuiÇões Mac.spá-Ap, 
ntl o Munldpio de Vitória do J3r( • ,\P, a fim de acompanhar 
ndolescen tt t m Audiência de ADrestnl lltio. naauel• localidade. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

no perlodo de 18 a 20 dr Abril de 2006. 
Art. r · Revog:i'lm- se as disposições em contrArio 

~sembléia Legislativa do Estado) 

I Dep. Jorge Amanajás 
.,.~~-............-----..,~ 

DECRETO LEGISLATIVO N.•0258, DE 11 DE ABRIL DE 2006 

Concede o Titulo de Cidada 
Amapaenso àllra. AI.Aloe lilARlA DE 
PAULA LOBO, Juiza de Dire~o. e dá 
outras providCocias. 

O PRESIDENTE DA ASSEJ!B~IA LEGISLATIVA 
00 ESTADO 00 AMAPÁ. 

Faço saber que a ~!a U!gislativa do EsladÓ 
do Amapá aprovou. e eu nos tennos do ao1. 202 do Regimento 
lnlemo. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1•. F.ca Ol.(orgado o Titulo dto Cldadâ 
Amapacnse à Drn. AU\ÍDE l!lARIA DE PAULA LOBO, Juiza 
de Difci1o, pelos relevantes sorviços p<estados ao povo 
amapaense o ao Eslado do Amapá. 

Art. 2". Elile Oeaelo Legislativo cnll'3 em Vigor na 
data de suo publ'ocaçáo. 

Maca~-AP, 1 de2006. 

De ÁS 
Pr 

DECRETO LEGISLATIVO ~ 0259, DE 11 OE ABRIL DE 2006 

Concedo o Titulo de Cidada 
Amapaense a Oro. ROSEIIIERY 
CARDOSO DE AHORAOE. Promotora 
de Justiça. e dá outras pr<Mdl!ocias. 

O PRESIDENT'E DA ASSEfliBLEtA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO AMJJ>A, 

Faço saber quo a 1\Mcmbléia ~tMI do 
Estado do Amapá ap<ovou. e eu nos 1oonos do art. 202 do 
Re()imento Interno. i>romutgo o seguinte 

DECRETO LEGISLAllVO: 

Art. 1". Fica ouiDo'gado o Titulo oe Cidad.'l 
Alnaoaense a Drn. ROSEMERV CARDOSO DE AHDAADE. 
Prornoloca de Justiça, pelos relcwnes scMços preo1a<1os ao 
povo amapaense e ao Estado do Amapá. 

Art. 2". ~ Ocaelo legislaU.O entra em ,;gor na 
data de sua ptJblõcaçao. 

~pá -APi§;11 . de 2006. 

Oepulodo J As 
p 

DECRETO LEGISLATIVO N' 0260, DE 11 DE ABRIL DE 2006 
Autor: Ocpulodo ROBERTO GÓES 

Concede o Ttwto de Cidadao 
Amapaense ao Senhor JACI 
MONTEIRO COLARES, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBI.éA LEGISLATIVA 
00 ESTADO 00 AMAPÁ, 

Façn Mber que a Assembléia Lcg!slativa do Es1ado 
do Amapá aprovou, e eu nos tennos do art. 202 do Reolmento 
Interno, promuiQO o sej~Uinte 

DECRETO LEGISLAT1VO: 

Art. t•. Flca outoroado o Título de Cldadilo 
AmapaMse ao Senha< JACI llKllfTEIRO COLARES, pelo 
~..te.r. c::oodub iib3<b o. ~udo. pobQ. ~at\10:5. senriç:o5 
presladoa ao Eslado do Amapá, como~ e Presidente 
do CRECI - ConseRlo de Conetores de IIIIOveis Par:t -Amapá, 
cxen:cr>1o-o1s axn (ll'c.licu:J honradeZ. 

Art. 2". !'$te Oecrelo Leoisbtivo entra em vigor na 
data de sua publícaçao. 

Macapá-AP~11 de 2006. 

De()Utldo As 
p . 

DECRETO LEGISLATIVO N' 0261, DE 12 DE ABRIL DE 2006 
Autor: Deputado Randolle Rodrigues 

Concede o Titulo de Mérito 
Legislativo ao Dr. EUGÊNIO 
CARLOS SANTOS FONSEC~ e 
dã outras provldOncias. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLéiA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO !W.APÁ, 

Faço saber quo a Assembléia Legislativa do Estado 
do Amapa, por seus representantes, aprovou e eu nos lermos 
do art. 202 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1'. Fica concedido o Titulo de Mérito Legislativo 
ao Or. EUGÊNIO CARLOS SANTOS FONSECA. oelos 
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relevantes serviços pres!'ldos ao Estado do Amapa, quando 
dos trabalhos de atuatizaçao do Texto Constitucional do 
Estado. . 

Art. 2•. A Assembléia LeglslaUva do Estado do· 
Amapa reunir-se-á em dia e hon\rio previamente marcados 
pelo seu Presidente para, em Sessao Solene, ocorr~r a 
entrega do Titulo ao agraciado. 

Art. 3'. Este Oecrelo Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicaç.'lo. 

DECRETO LEGISLATIVO N.• 0262, DE 12 DE ABRIL DE 2006 
Autora: Deputada Francisca Favaçho 

Concede o Titulo Honorifico de 
"CIDADÃO AMAPAENSE", ao 
Ilustríssimo Senhor JOSE MAURO 
SECCO, Médico Especialista em 
Mastologia e Ginecologia Oncológica. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLéiA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado 
do Amapa aprovou, e eu nos termos do ao1. 202 do Regimento 
In temo. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1°. Fica concedido o Tlb.Jlo Honorifico do 
'CIDADÃO AMAPAENSE", ao Jlustrlsslmo Senhor JOSE 
MAURO SECCO, em sinal de reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados por esse Cldadao ao Estado do Amapã, 
como Médico Especialista em Masrologia e Ginecologia 
Oncológica, Presidente da Sociedade Brasileira do Mastologia 
Regional Amapà o Presidente. também, da Sociedade de 
Ginecologia e Obstelrlcia do Amapà. SOGOAP. 

Art. 2'. A Assembléia legislativa do Estado do 
Amapà reunir-se-á em dia e hora previamente designados. 
para a solenidade de entrega do referido Titulo. 

Art. J•. Este Dccrelo legislativo entra em vigor na 

data de sua publlcaçao. ~ 

Ma~pa . AP, 1 bril do 2006. 

Dopulad ANA.JÁS 
P I O 

f..9 .!! .. J AR I A N'0722/lD06,A.t, 

O Pn::ddmle d.a As.wmhla1 lc-&islltiv• do E.litldo do 
Amapá no uso d.u õllribuiç&s que U1e s:io con(crid::Ls pelo an. 32 do 
Ret:imcnto lotem o dt Assanbl& Le:gislativ:1, 

RF.SOLV F~ 

I - Prorrogar o rrvo de: (uncioomteoto da Comi~ 
~ll'1am~tar de: lnquáill) • CPI, criada pon apurar possi\'ci~ 
1rrccut..ridades na contnl3çlo &u serviços de CoODAll!r.ci;u. pdo 
(jovcruo do &wlo, ~tO\•ada aJr&...ta dos Requaimcntot n•, 301 c: 
31012005 - AL. conlamc estab:kxx. o an.l7, inciso U, do R~gimc:nto 
In~ c de: aa>trlo con o R.cxaucrimcnto a• 0101/06.AL, aprOY.ldo a2 
Scs.W rdliz:ad.a no dia l i de abril de 2006 (.lOe aos M\útnetos prOOCS§OS 
que ain<b es.tllo se41do an.llis.xlos. 

li ~- Fica estabelecido o pr.un de 60 (t.e:.\Seflta) dias.. a 
contar do d.ia 17 de abril de 2006. 

Dt..SE CJ:tNCtA, RJ.GlS I'Rt·SE PUDLtQUE..SE 
F. CIIMI'RA-SE. 

M>cap>-AP. l i d<O~il , , . 

ll<pubdo JO . AJAS 
p 

((Trii)Ünal de Contas do Estado==:Jl 

~~~José Júlio de Miranda Coêlho --J 
DI RETORIA DA ÁREA m,; CONTROUl F..\:U:.IlNO 

EDITAL N" 000112006-DAf:XTfTCE 

AUDlt.NCli\ N•: 
PltOCl!SSO N': 
F.NTIDADE: 

ASSUNTO: 

RESI'ONSÁ vn.: 

RI!LAl'OR(A): 

0017/101)(,-DAEXTffCJ;; 
0019201t!I<J9.TCE 
SEC ESTDA AGRJCULT. PESC, FWREST 
E ABASTECIMENTO 
P~'T AÇAO DE CONTAS DO CONVt-.NlO 
N"'25l98.SEAF//SOCIEOADE CENTRAL DE 
AGRICULTORES 00 AMAPÁ 
RAIMUNDO NONATO OJAS MOTA IJA 
SILVA 
RAQUEL CAPIDERJBE DA SI LV A 

Co~anle dctamin.1çô ts do(a) Excclentfssimo(a) 
Consclhciro(a) RAQUEL CAPI8cRI13E DA SILVA, RelatO<(>) do 
Processo o• 001920.'1999-TCE, em despncho singul..- iu fls. OJ I dos 
autus, nos ltmlO~ do disp0$to nos ~igos 37 ~ 47, & Lei 
Complemcncv o• 0010, de 20.09.95, ele os artigos 122, ~ 2' e !23 do 
Rc~mcnto ' lot<mo de$tc Tribulllll REQUEIRO oo(~} Senhor{a} 
R..\U.ttiNDO NONATO DIAS MOTA DA SILVA aprCS<ntar, em 
AUDltNCIA. no Pl""'" de 30 (trioll) dias, > conlor do publicaçio 
dcst. Edib.l no Diário Oficial do F.•Udo do Amapá. Raz<l<S de 
Justili c.:ui\'a~ inclusive com aprcs.cnt.'\ÇÃO da dcxumenuçAo 
compmbal6ria que fi.C fizerem neccs!clri:u \lO &MC3Mentl) das 
impropricd.:!.d;.-s e/Olt irrcb>u luid.ldcs c:vidcncindN no(a) An:i.l i ~c de 
PrcslAçio de ConW, fls. 024/025 dos autos. 

DIRETORIA DA ÁRF.,\ DE 
~ücapll (AI'). I t de Abril de 200 . 



Macapá,20.04.2006 

TRIBUNAL I'LE."O 

PAUTADEJULCi\MJ'~O 

Em O .. unprimenlo a dispoMhvos kc-i• viaaues. e. por 
clctcrminlç)o do Extelc.u..imo Consclhcaro JOS~ ,JUl,JO DE 
MlRANI>A COELIIO, I'Y<"dtnlc dCJU E,v~goa Corte de Conlas.. 
fau•"' ciente a todol ot intcresudos c aos que a prtscntc v;rC'fl\ que no 
dlal6 (•1nk C lril) de abril de 1006, àJ 09:30h (M<C h<na C lrÍDII 
minulOI). no Plenário "'Com. Josi: l'U1s1tmu TovoiYJ .. , do Trihurul de 
Codu do Ealado do 1\map>.. silo l Av F AB n' 900, nctt& cidade. 
real...-~ • 161' (c..,táiiNI aCJqlshna IC(Wlda) Scu1o 
Onbn.lria parajulpmcmo doe ICp!iDI<t JI(OCC5SOI. 

PL!UTADE /lr~UOMOLOCM:ÃQ 

Ç()SlAATQSICO~OS 

~oW'i!: Cou. RAQUELCAPIBERIDEDA SII.VA 

I) PROCESSO N' 00083ZI200l ·TCE 
ASSUNTO: Sotic:itoçlo de RCliotro do C:cnlnlo n' ()(){J02· 

Soc:núna de Eslado da Azócuhura. Peac., floreou c do 
Aboo.tocimcnto-SEAFI Cw1•>'>1lin ok tlvprio:ólrivs do Vciculoo 
uva, M6dioo, Pcsadoc c Motoadctu dol'.llado do Am&J>'· 
COOPI!RVAP 

PROCF.DWCIA: Sc:adatia de Ealado da 1\ploullon. p...,._ 
Floruto c do Ahulcamcni<>-SEAF 

RF.'\1'0:-ISÁ VE..L: St. Jt* .Basto.WiJI !1w 

2) PROCESSO 1\~ 00111831200l ·TCE 
ASSUNTO: Solicitaçlo ele 1\<aiotro ao Coav<nio n' 044102-

Sccrclaria do Estado do Trah.>lho c do Cidadania.SETRACII 
Coopcrauvo doa Produtorca de Ahmmloo • lkru do Ellodo do 
Amapl 

PROCEDtNCIA: Sca<Wia do Eudo do Trabalho c do 
Ctdadonio-S!ITR.ACI 

llESPONSÁ VF.l .: SI'. MariA do Sooorro da Stl'' 
nr.CtSÃO DO PLENÁRIO: 
( ) PELO RtGISTIW ( ) PF.I.O NÁO RtGJSTitO ( ) Ol1TR.OS 

PI!UTA m; J ULÇAMENTQ 

~: Cons. !ltANOI!L AA'TÔNIO DIAS 

J) PROCESSO N" 003016/l005 -TCE 
ASSUI'iTO: Au4ilam.ttafu.a6..,. l;ea-euo\a Extnt>nfiniri.a de 

Ooven>o om Bruilia·DF. excrci~:~o do 2004. 
RI'.~PONSÁ VI!L: Sr. Valdenor Guodca s..,... 

Hsi.!!Uui!: C:ON'. RAQUELC'APIBERIBE DA SILVA 

4) PROCl'..SSO N" 003S6&'lii8J -TCZ 
ASSUI<'TO: ,Prostaçlo de Contos do 1\clncia de Oefcaa c 

bupoçlo AtrOP<cuária do Amapá-OIAORU, uemao de 2002. 
RP$PONSÁ VEL: .Ir. Corl"" -Q .tin.:ntl de M<lo 

~Pfi!: COilS. RECILOO WANDERLEY SALOMÃO 

5) PROCESSO N' 002916/1--TCE 
ASSUNTO: AuditoriA .-..Jitada na Rccn:Uria do Pla.ncjam<nlo e 

Coordon•çloO<tll-SEPLAN_ <X«<iciu de 1998. 
lli!SPONSÁ VEL: Sr. Josi Ramolho de Ollveino 

f.!!LSTACÃO DE C0!5IA\\'l)tCA\XN! V!CQLARES E 
Q!!I.BQS . 

.!!!!!illla: Coas. LUIZ FERNANDO PINTO GARCIA 

'l PROCESSO N' OCWHJ/Im . TCE 
ASSUNTO! Pr.-.çto de Coa1u do Cmvê .. o rf' 13271911-

ScattAna de Est..ro do F.dua.;io-SEEJ)I C&ixa Eacolar Slo Tomé do 

AP,omna- . 
R.ESPONSÁVl.L: Sr. Rozj..,&elo I~~· FaTcira 

7) PROCESSO N' 00103912003 -TCE 
AS.~lll\"1'0: Pre.~>çJo de Coolaa elo Convlruo rf' 900197-

Scactat;o do Üloclo de Edu~O.St;EJ)I Coaxa Eacolar André Ncv .. 
Rou c 1cu J• Tcnno Aditivo 

R ESPONSÁ Vt:L: Sr'. Milla Fiçuein OovciA M1chado 

I) PNOCF.SSO N' 001Gfii200J -TC'E 
ASSUIITO: Pralla\'IO de Conlal do Cno>lruo o' 1090197-

Scaeuna de ütado de EducaçiO.SEtlll Caiu Eacolar Slo h·ancoaco 
da Casa GDndc 

R~:SPONSÁ VEL: SI'. Mari.o do Scawm de Souu Mdo 

') PROC'l!SSO N' 00301S1200J-Tr.l!. 
ASSUNTO:. Prmaçllo do c.,.,... do Convõnio n' 12281')8· 

Sccr....;a de Ealado de &Lu:açiO.SEEOI C:.(xa Eacolu Cobro e seu 
1• Tmuo Ad.iUYO 

laSPONSÁ vt!L: Sr' Maria Ro11n1h' Olovrir• R'*'pxs 

lO) 

180011-
do Rio 

Q:oDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Des. Honildo Amaral de Mello Castro 
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS E RESO_~ RESOLUÇÃO 

ACÓRDÃO N• 1736/2006 Resolvem os.Julzes do Tribunal Regional El&~toral do Am~á. 
por unanimidade de votos, conhecer da consulTa e. no mérito, 

Autos de Representação Eleitoral por maioria de votos. respond&-la negativamonte. Vencidos 
Proceuo n• 287/2005- Classe XI os Juizes Elollson Távora, Relator. e Joao Bosco. Não 
Representante: Procuradoria 'Regional Eleitoral volaram os Juizos Carmo Anl6nio e Anselmo Gonçalves. 
Representados: Gervâslo Augu•to de Oliveira, João Redigira a Resolução o Juiz LuCiano Ass•s. 

Alberto Rodrigues Capiberibe, Davi Alcolumbre 
Tobelim Hélio Estavas Borges de Souza João Bosco Part•Ciparam do julgamenlo os Excelentlssimos Semor~ 

' • ' Juizas Meno Castro (Presidente), João Bosco. LUCiano Ass1s 
6:~!~~:aas, Armando Alves Junior e Benedito Dias de (Relalor Designado). César Scap1n, E1o11son Távora (Relator) 

R 1 t • J ,_ " A t• 1 e Adelmo Caxias. Presente o Procurador RpSronal Eleitoral, 
e a or. Uuc <.armo n un ° Dr. Paulo Roberto Oleoario de Sous:~ 

EMENTA 
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL Sala de Sessões do Tribunal Regional Elenoral do Amapá, 
CONJUNTA E EXTEMPORÂNEA. PARTIDOS POLITICOS em 17 de abril do 2006. 
DISPARES. PROMOÇÃO PESSOAL DE 
PARLAMENTARES. ARQUIVAMENTO. Juiz MELLO CASTRO - Presidente; Juiz Ll.i,.IAt-!0 ASSIS 
1. Inexiste propaganda eleitoral quando os parlamentares· Relator Designado ; Dr. PAULO ROBERTO OLEGÁRIO 
envolvidos na divulgação realizada são de agremiações DE SOUSA· Procurador Regional Eleitoral 
partidárias antagônicas ao do autor do anúncio. 
2. Representação arquivada. 

ACÓRDÃO 
Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Amapa, 
por unan1mldade de votos, em conhecer da representaçao e, 
no mênto, determinar o seu arquivamento. nos termos do 
voto do Juiz Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentfssimos Senhores 
Juizes Mello Castro (Presidente), Carmo Antônio (Relator), 
Anselmo Gonçalves, Luciano Assis, César Scapin, Eloilson 
Tãvora a Adelmo Caxias. Ausência justificada do Juiz João 
Bosco. Presente o Procurador Regional Eleitoral. Dr. Paulo 
Roberto Olegãrio de Sousa. 

Sala de Sess6es do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, 
em 17 de abn1 de 2006. 

Juiz MELLO CASTRO - Presidente; Juiz CARMO 
ANTÔNIO - Relator; Dr. PAULO ROBERTO OLEGÁRIO 
DE SOUSA- Procurador Regional Eleitoral 

RESOLUÇÃO N• 267 
/ (20.03.2006) 

lndlcaçlo IM personalidades que serlo agraciadas com o 
Diploma do Mérfto Eleitoral em 2006. 
O Tribunal Re~lonal Ele~oral do Ama~. no uso de suas 
atnbulçOOs legaiS; 
Considerando o d1sposto nas Resoluções TRE/AP n• 
158/1999 e 19412001: 
Considerando, ainda, o que restou decidido na 47' Sessão 
Administrativa Ordinária desta Corta, realizada em 
19/1212005; 

RESOLVE: 
Art. 1° Conferir o Diploma do Mértlo Ele1toral do Estado 
Amapá h aegulntas pe"onallda<Ma: 
I - Ministro Carlos Máno da Silva Velloso - lndlca~o do 
Exmo. Sr. Presidente <Msta Corte, Juiz Mello Castro; 
11 - Ministro Gdmar F9freira Mendes -lndi~çio do Exmo. 
Sr. Juiz Joio Bosco; 
111 - Ministro Márcio Thomaz Bastos - lndlcaçlo do Exmo. 
Sr. Juiz Elollson Távora; 
IV - Conselheiro Regildo Wanderley Salomão - lndlca~o 
do Exmo. Sr. Presidente desta Corte, Juiz Mello Castro; 
V - Senhor Salomão Alcolumbre - lndlca~o do Exmo. Sr. 
Pruldento desta Corte, Juiz Mello Castro; 
VI - Juiz de Direito João Gwlherme Lages Mendes -
lndlcaçlo do Exmo. Sr. Presldenta desta Corte, Juiz 
Mello Castro; 
VIl - Senhor Heitor de Azevedo P!canço - Indicação do 
Exmo. Sr. Juiz César Scapln. 
Art 2• Publique-se e registre-se. 
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, 
em 20 de março de 2006. 

Juiz MELLO CASTRO - Presidente; Juiz CARMO 
ANTONIO - VIce-Presidente e Corregedor; Juiz 
LUCIANO ASSIS - Membro 

RESOLUÇÃO N• 269/2008 

Autos da Consulta Eleitoral 
Processo n• 272/2006- Claasa X 
Consulente: Eduardo Seabra da Costa - Deputado 
F edital 
Relator: Juiz Eloilson nvora 
Relator Dealgnado: Juiz Luciano Assla 

EMENTA 
CONSULTA ELEITORAL UTILIZAÇÃO DE SIGLA E DE 
NÚMERO DE PARTIDO POL[TICO EM LUGAR PÚBUCO, 
EM PER[ODO QUE ANTECEDE AS CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS. PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 

1. A utilização da sigla e do número do part1do estampados 
em camise!as, bonés, adesivos e outros meios. em periodo 
anterior às convenções partidánas, afigura-se· de cunho 
eminentemente partidário, cuja proibição não é estabelecida 
em lei ou em qualquer outro ato normalívo do Tribunal 
Superior Eleitoral, pois, trata-se de rnanffostação de s1mpatia 
de mili tantes ou de markellng do próprio partido sem qualquer 
vlncula~o 11 cand'ldato ou a pretenso candidato, oão 
configurando, portaQto, propaganda elolloral antecipada 

2. Consulta a que se responde neQativamente. 

CAJt'J'ÓRJO JI!:LUfO.IIAL DA 10' ZORA - IIACAP! 

Edbln.• IU4ifltl 

Prazo de 05 cial útela 

O Dr. ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES. 
MM. Juiz Eldoral da 10' Zona, .... ndo das atrl>ulç6es que lha 
üo conforidu • .te: ... 

FP:/. SABER. a todos quartoa virem o presenle 
EDtTAL ou <Hie conhecimento tiverem da Sertença Proferid:t: 

SENTENÇA 

Processo n.• 1.032108 
Suspendo dos Direitos Polltlcos 
R6us: Al..ESSANDRO RAMOS DA COSTA e RAFAEL 
CRISTIAN DIAS DE OLNEJRA 

Vistos, etc:_ 

Rd<ttei. Docido. 

A Conllllulçao Federal, em aeu art. 15, ln.:iso 111, 
prevt a ~ doa diltllca pollbcoa, em caso de 
condenaçlo criminal tnu\Sitadl em julgado No c:aao, oa 
elelores supra cilada., loram condenadoa, por sentença 
criminal trensloda am julgado. 

Aaalm, suspendo os d~eftoa polltlcoa do condenado 
reiiCionado, pelo tempo de dl.nçlo da pena. considerando as 
I'IOITII88 que dloclpllnam a aplicaçJo do dllpollo no. artlgot 71 
l SI do CócftgO Eleloral. Preenci\He o FASE no código 337. 
Publque-.e. RegJslre.se. Arq- Mac.P', 17 de atwll de 
2008. Antonio Ernesto Amotu eoo ..... - Juiz Eleftoral da 
10" Zona de Macapá. E, para que Chegue ao conhecinenlo de 
lodos, expede.. o prauerte Edúl que &«i allxlldo no 
Cart6rlo Eleitoral da 10". Zona da McaP' e plbticado no 
Dano oncw do Estlldo. Dado e pauado nata clc!ade de 
Mac&P'. Captai do EJiado do Amapá, a~e (17) dias 
do m& de abril de. dois mil e aeill. Eu.. . ...... Fabio Dayan 
Ar~o Batista, Chola do Cartóllo El I ' da 10' Zona, 
conten • tubecnYo 

L:). 
ANrON/0 ERNESTO A. COUARES 

J•tz Ektwrol da lU' ZQftG 

CARTORIO ELBTORAL DA 10" ZONA 

Edital n. 0 1U&W 

Prazo de 5 di! a utela 

O Dr. Antonio Ernesto Amoras Collares, MM. Juiz 
Eleitoral da 10' Zona, usando du atrt~ que lhe üo 
conlerldaa, ele. .. 

FP:/. SABER, a lodo& quanlot vhm o presente 
EDITAL ou dele c:onheclmerto tiverem da Sertença Proflflda: 

SENTENÇA 

Proc-n.•l.~ 
AU101 de Cancelamento IH lnacrlçJo por Faleclmenlo 
EWtores: AMEUO DE AZEVEDO FUIO, NAILDE 
CAVALCANTE SOUSA ROCHA, MARIA JOANA DOS 
SANTOS RODRIGUES, MIGUEL GOMES DA SilVA e 
LAURA ALMEIDA SANTANA 

/ 

FUNOAMENTAÇAO 

Consldetando a normas que dildplinam a 
apllceçfo do diopollo nos .t1g01 71 • 81 do Códlgo Eltlloral, 
cancelo IS ~de n.• l.SN8193,11JQ21571, U~, 
ll'Tm7l5115 • 25%72.a534 a eleitora. acima menr::jonado. 
Preencha4e o FASE. 1'\lbliqUHe. Reglltre-.e. ArquJve.e. 
Macapá, 17 de abril de 2008. Antonio Emaoto A. Collarts 
Juiz Eleftoral da 1 O' Zona. e. para que chegue 10 
oonheclmento de lodos, elqlldHe o presente Edial que aetá 
albaldo no Cart6rio Eleitoral da lct. Zona da Macapá e 
plblicado no Oiálo Ollc:lal do E.llado. (Dado • peaaclo nesta 
cidade de M..:.P'. capital do Estado do Am""'. - 11 
(dez~ dias do mes de ebrll d• doia ml e sela. 
Eu.. '.Fabio Dayan Araújo Batista, Chefe do Cartóflo 
El.. I O' Zona. conter! e IUbecnlvo. 



Macapá,20.04.2006 

~ .. -
. -----;:> y-~ 

. ANTONIO ERNESTO A. COLJ.ARES 
Jujz Beitr:JraJ da JU Zona 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' :lONA 

Edital n . • 046/06 

Prazo de s dias utels 

o Dr. An tonio Ernesto Amo ras conares, 
MM. Juiz Eleitoral da 10' zona, usando das atribuições 
Que lhe são conferi das, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos vi r em o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da sentença 
Proferida: 

SENTENÇA 

Processo n. • 5.0 35/2006 
Autos de cancelamento de Inscr ição por Faleci menta 
Eleitores: ALIANNE CRISTINA NASCIMENTO DE SENA, 
ZACARIAS FERREIRA DO NASCIMENTO, JOSE DA SILVA 
PINHEIRO, JAIRO DE OLIVEIRA MELO, RAIMUNDO 
NONATO ATAYOE DOS SANTOS, ANTONIO AURENILSON 
VERAS FREIRE, DANIEL DA SILVA BARROS e RAIMUNDO 
DA CONCEIÇÃO DE SOUSA 

FUNDAMENTAÇÃO 

considerando as normas q ue 
discip linam a aplicação do disposto nos artigos. 71 à 
81 do Código Eleitoral, can celo as lnscrl çiles de n. • 
2184222S26, 32104S513S4, IJ472625SS, 2182581500, 35~0662500, 
2333562623, 1401742526 c lll.2316li80 dos eleitores acima 
m encionado. Preencha-se o FASE. Publique-se. 
Registre-se. Arquive-se. Macapá, 17 de abril de 2006. 
Antonio Ernesto A. Collares - Juiz Eleitoral da 10' 
Zona. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
expede-se o presente Edital que será afixado n~ 
cartór io Eleitoral da 10'. zona de Macapá e publicado 
no Diário Oficial do Estado. <Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, aos 17 
Cdez~dlas do mêsde abril de dois mil e seis. 
Eu .. c .. · ... ,, .. Fabio Dayan Araujo Batista, Chefe do 
Cart<ilrl "Elei toral da 10'Zona, conferi e subscrevo. 

~~~ -
ANTONIO ERNEST~OLU.RES 

Juiz Beitoral da H1 Zona 

@sT:=rib;;;:u::;;n;;::a;;::l R=e~g~io~n;;;;a:;;;;l =Fe=d=e=ra=l ==3. ~ l A~se lmo Gonçalves da Silva 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1'1NSTÀNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ -1' Vara Federal 

Juiz Titular: ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
Dlrelor de Secre!aria: Laércio Nunes Mendes 
Atos do Exmo. Juiz Federal Dr. ANSELMO GONÇALVES DA 
SILVA. 

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE ABRIL DE 2006 

AUTOS COM DECISÕES IDÊNTICAS 

No(s) processo(s) abaixo relaclonado(s): 

95.00.01037·2 EXECUÇÃO FISCAVFAZENDA NACIONAL 
EXDTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO :ANTONIO AUGUSTO BELLARDS PERE IRA 

96.00.00025·5 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXOTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : A M DA SILVEIRA BARROS ME 

96.00.00126~ EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : VSF SANCHES 
EXCDO :VANIA SUELY FERREIRA SANCHES 

96.00.00131-6 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : AI~TONIA ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA 
EXCDO: SUL AMAZONIA COMERCIO E REPRESENTACAO 
LIOA 
EXCDO : VIRGINALDO FERREIRA DINIZ 

96.00.00622-9 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCOO : EXITO CONSTRUCOES E COMERCIO L TDA 

96.00.01 183-4 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENOA NACIONAL 
PROÇUR FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : R NUNES PELAJA 

96.00.01290·3 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL • 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO :NR MONTEIRO LOPES ME 

96.00.0130s-ll EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 

( DIÁRIO OFICIAL) 

EXCUO : CAMBARA SERVICE L TOA 

1997.31.00.000698-0 EXECUÇÃO FISCAL 
EXOTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : ESEQUIEL DE ARAUJO BASTOS 
EXCDO : MERCANTIL FERREIRA L TDA 
EXCDO : JOAO FERREIRA MATOS 

1997.31.00.000701-6 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : FM DOS SANTOS 
EXCDO : FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou a decisão: "( ... ) Ante o 
exposlo, declaro, a incompetência absoluta deste Juizo para 
proces~ar e julgar a presenle execução fiscal, razão pela qual. 
declino da compelência em favor da Justiça do Trabalho de 
Macapá, para onde os autos deverão ser remelidos após as 
baixas e anotações de esmo. Intimem-se". 

AUTOS COM DECISÕES 

95.00.01050·0 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : ESEQUIEL DE ARAUJO BASTOS 
EX CDO : MERCANTIL FERREIRA L TOA 
EXCDO : JOELMA DE SOUZA DUARTE 
ADVOGADO: AP152. CICERO BORGES BORDALO JUNIOR 
DECISÃO: ( ... ) Anle o exposlo, declaro, a incompetência 
absolula deste Juizo para processar e julgar a presenle 
execução fiscal, com a execução a ela consolidada 
(96.0000612-1), razão pela qual, declino da competência em 
favor da Justiça do Trabalha de Macapá, para onde os autos 
deverão ser remetidos após as baixas e anotações de estilo. 
Determino seja cancelado o a pensam ente da execução n° 
96.0000399-8 que continuarão a tramitar nesta Vara. Int imem
se. 

95.00.01086-{1 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO :ADROALDO VIVIAN STUDIER 
EXCDO: GRUBEM CONSTRUCOES E MONTAGENS 
INDUSTRIAIS LTDA 
DECISÃO: ( ... ) Anle o exposto, declaro, a incompetência 
absolula ·deste J~o para processar e julgar a presente 
execução fiscal. razão pela qual. declino da compelência em 
favor da Justiça do Trabalho de Macapá, para onde os autos 
deverão ser_remetidos após as baixas e anotações de estilo. 
Traslade-se cópia desla decisão para o Processo n• 
95.0000901·3. Intimem-se. 

95.00.01096-8 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : CF SILVA ME 
EXCDO : CEZARINA FRANCISCA DA SILVA BRITO 
ADVOGADO: AP00282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
DECISÃO: ( ... ) Anlo o exposto. declaro. a incompetência 
absoluta deste Juizo para processar e Julgar a presenle 
execução fiscal, com as execuções a ela consolidada 
(96.0000035-2. 96.0000036-0 e 96.0000148-0). razão pela 
quai. declino da competência em favor da Jus1iça do Trabalho 
de Macap~. para onde os aulos deverão ser remelidos após as 
baixas c anotações de es tilo. Intimem-se. 

1998.31.00.001069-6 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EX CDO : Y ARED LIMA E CIA L TDA 
EXCDO : ALAN CARLOS YARED DE LIMA 
EXCDO :ALEXANDRE CARLOS YARED LIMA 
DECISÃO: ( ... ) Ante o exposto, declaro, a incompelência 
absoluta desle Juizo para processar e julgar a presente 
execução fiscal, com as execuções a ela consolidada 
( 1998.31.00.001072·9. 1998.31.00.001081·8 e 
1998.31.00.001075·7), razão pela qual. declino da competência 
em favor da Justiça do Trabalho de Macapá, para onde os 
autos deverão ser remetidos após as baixas e anotações de 
estilo. lnlimem-se. 

1996.31.00.001073-1 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : ML DE FREITAS 
E XC DO : MARCOS LINCOLN ARAUJO OE FREITAS 
DECISÃO: ( ... ) Ante o exposto, declaro, a Incompetência 
absolula deste Juizo para processar e julgar a presente 
execução fiscal, com a execução a ela consolidada 
(1998.31 .00.00 1074-4). razão pela qual, declino da 
competência em favor da Jusliça do Trabalho de Macapá, para 
onde os autos deverão ser remetidos após as baixas e 
anolações de estilo. Delennino seja cancelado o apensamento 
das execuções nM 1999.31.00.000142·8 e 1999.31.00.000231-
4 Que conllnuarão a tramitar nesb Vara, com remessa à 
Contador1a para consolidação das dividas. Intimem-se. 

AUTOS COM DESPACHOS 

2005.31.00.002071-4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
REQTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCUR :PEDRO NICOLAU MOURA SACCO 
REQDO : SERGIO GONCALVES TORRES 

REQDO : LUIZ EDUARDO PINHEIRO CORREI\ 
REQDO :FRANCISCO FURTADO LEITE 
AEQDO : GLAUCO MAURO CEI 
REQDO: METODO NORTE ENGENHARIA E COMERCIO 
LTDA 
ADVOGADO: PA9632 ·BRASIL! NO BRASIL LOBA TO NETO 
ADVOGADO: AP174 • CARLOS AUGUSTO TORK DE 
OLIVEIRA 
REQDO : JOAO HENRIQUE RODRIGUES PIMENTEL 
ADVOGADO: DF21932- MARCELO LEAL DE UMA OLIVEIRA 
REQDO : GIOVANNI COLEMAN DE QUEIROZ 
REQDO : ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA 

Pág . 28 . 

REQDO : NESTOR DE SOUZA MOURA 
REQDO : WLADILSON DE SOUSA LIMA 
ADVOGADO: AP633 ·JEAN CARLO DOS SANTOS 
REQDO : ELDER FABIO FIGUEIREDO DO CARMO 
AOVOGADO: AP001051 • CONSTANTINO AUGUSTO TORK 
BRAHUNA JUNIOR 
REQDO : ERIK JANSON SOBRINHO DE LUCENA 
ADVOGADO: AP1203-KAMYLA CRISTINA ARAUJO DANTAS 
DESPACHO: 1 ·Os extratos bancários juntados aos autos não 
comprovam o ccédito nem a retenção da remuneração do 
poslulanle. Fica, pois, indeferido o pedido, sem prejuízo de 
nova análise mediania apresenlação de documentação que 
comprove a alegação. 2 • Anote-se a habililação da advogada 
indicada na petição de substabelecimenlo. 3 • Após, venham
me os autos condusos para sentença. 4 -Intimem-se. 

Alas da Exma. Juiza Federal Substitula Dr. OLÍVIA MÉRLIN 
SILVA 

AUTOS COM DECISÕES 

95.00.00782-7 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : JOSÉ RENATO FRAGOSO LOBO 
E XC DO : 8 E S RODRIGUES 
EXCDO : BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES 
DECISÃO: ( ... )Do exposto, defiro o pedido para delerminar 
o bloqueio dos ativos financeiros .de tilularidade da 
executada por meio do sistema Bacan jud, em valor 
suficiente à satislação do débi!o. O fello deverá lramil!r em 
Segredo de Justiça em alenção a exisléncia de documenlos 
sigilosos. Cumpra-se. Intime-se. 

95.00.00784-3 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR TALIUS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 
EXCDO :PAULO MAHSEREOJIAN 
EXCDO : DENISE MAHSEREDJIAN 
EXCDO :ROBERTO MAHSEREDJIAN 
EXCDO : NERCES MAHSEREDJIAN 
EXCDO : CIA DE CALCADOS CLARK 
DECISÃO: ( ... ) Ante o exposlo, dedaro, a incompeléncla 
absoluta deste Juizo para processar e julgar a presente 
execução flscat. juntamente com as execuções em apenso 
(95.00.0001106-9 e 95.00.0001049-6 o 96.00.0000072-7). 
raziio pela qual declino da competência em favor da Justiça do 
Trabalho de Macapá, remetendo-se os au'tos aquele juizo após 
as baixas e anotações de estilo. Desapensem-se os autos de 
n• 95 .0000577-0, uma vez que não se originou de multa por 
infração a artigo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Traslade-se cópia desta decisão para os feitos em i!penso. 
Intimem-se. 

96.00.00561·3 EXECUÇÃO FISCALJFAZENDA NACIONAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : JOSÉ RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : ADELCIONE OLIVEIRA DE SOUZA 
DECISÃO: ( ... ) Do exposto, defiro o pedido para determinar 
o bloqueio dos ativos financeiros de tltularidad& da 
executada por meio do sistema Bacen }CJd, em valor 
suficienle à salisfação do débito. Cumpra-se. lntime-so. 

96.00.00432·3 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : CARLOS PEREIRA BARBOSA 
EXCDO : DAMIAO FRANCISCO DA SILVA 
EXCDO : PRODUCAO CONSTRUCAO E COMERCIO L TOA 
DECISÃO: Indefiro o pedido formulado às fls. 150.151. A 
empresa Produção Construção o Comérdo Uda e seus co· 
responsáveis foram devidamente citados às fls. 1 Q-63 e 124. 

Todavia a exeqüente não demonstrou o eletivo esgo!amenlo 
dos meios ordinários para localização de bens disponCveis dos 
devedores, afrontando o carát~ excepcional da medida 
pleiteada. na medida em que se observa a existência de bem 
passível de penhora à fi. 148. Requeira a exeqüenle o que 
entender de direito. lntirne-se. , 

96.00.00514-1 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE ' FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : JOSé RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : J S DALMAC!O ME 
EXCDO : JOAO 00 SOCORRO DE SOUZA DALMACIO 
DECISÃO: \ ... ) Do exposlo, defiro o pedido de fls. 201/202, 
para delennlnar a indisponibilidade dos bens e direitos dos 
execulados - ató o llmlle da salislação da obrigação. fiscal -
mediante bloqueio dos ativos financeiros por meio do sistema 
Bacen Jud, bem como mediante expedição de oficio aos 
registros públicos de Imóveis para que inf01mqm a esle Juizo, 
com urgência, os bens existentes em nome dos devedores. 
procedendo às restrtções necessárias ao cumprimento dessa 
decisào. Cumpra-se. lnlime-se. 

96.00.00574-5 EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO: MODELO CONSTRUCOES E EDIFICACOES L TOA 
E XC DO : JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO 
DECISÃO: ( ... ) Do exposto. defiro o pedido de fls. 114·115, 
para determinar a indisponibilid.ade dos bens o direi tos dos 
executados - atá o limite da sausraçao da obrigaçao fisca l -
medianle bloqueio dos alivos financeiros por meio do sistema 
Bacen Jud, bem como mediante expedição de ofício aos 
registros públicos de Imóveis para que infonnern a esle Juizo, 
com urgência, os bens exjstentes em nome dos devedores, 
procedendo às restrições necessárias 30 cumprimento dessa 
decisão. Cumpra-se. lnlime-se. 

96.00.00674-1 EXECUÇÃO, FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE :FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : f C F DE ALMEIDA 
EXCDO :FRANCISCO CARLOS FRANCA DE ALMEIDA 
DECISÃO: ( ... ) Do exposto, defiro o pedido de fls. 134-135, 
para delenninar a Indisponibilidade dos bens e direilos dos 
execulados - alé o limile da satisfação da obrigação fiscal -
mediante bloqueio dos ativos financeiros por meio do slslema 
Bacen Jud, bem como mediante expedição de oficio aos 
regislros públicos de imóveis para que informem a esle Juizo. 
com urQência. os bens exis!enles em nome dos deve<:lores. 

' 



Macapá,20.04.2006 

pri)cedendo ils restrições nocossárias ao cumpnmenta dessa 
declsáo. Cumpra-se lnt..,e·se. 

9l!.00.0069S.. EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR ': JOS~ RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : AUCE DOS SANTOS 
EXCDO : ALJCE DOS SANTOS NUNES 
DECISÃO: ( ..• ) Do elCI)OSto, defiro o pedodo de fls. 165·166, 
para detenminar a lndisponlbllldadê dos bens e direitos dos 
executados - até o limite da satisfaç.1o da obrigaçao fiscal -
mediante bloqueto dos atiiiOS financeiros par meio do sistema 
Bacen Jud, bem como mediante expediç;!o de ofício aos 
registros pubhcos de Imóveis para que informem a este Juizo, 
com urgõoc.a, os bens existentes em nome dos devedores. 
procedendo às restrições necessárias ao cumprimento dessa 
decisão. Cumpra-se. Intime-se. 

QQ.00.00977-5 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXOTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 

· EXCDO : FARMACIA VEREDA LTDA·ME 
EXCDO : MARIA OURVALINA MENDES MEDEIROS 
EXCDO : BENEDITO FERREIRA DE MEDEIROS 
DECISÃO: Indefiro o pedido formulado às fts. 123-124. A 
empresa Fanmácia Vereda Lida-ME e seus co-responsáveis 
foram dellidamente dbdos às fts. 9v. 7fH9v e 121-121v. 
Todallia a exeqüente não demonstrou o eletivo esgotamento 
dos me.os O<dtnários para locallzaç4o de bens dtsponiveis dos 
devedores. afronlando o ldl@te<; ~ da medida 
pleiteada. na medtda em que se observa a existência de bem 
passível de penhora à R 100. Requetra a exeqüente o que 
entender de direoto. Intime-s... 

98.00.01094-3 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA 
EXCDO : MARIA TRINDADE PEREIRA DA SILVA 
EXCDO : CONSTRUCAO TERRA E MAR L TOA 
EXCDO : AGENOR CONRADO DE SOUZA 
DECISÃO: Indefiro o pedido formulado às fls. 131-132. A 
empresa Construçao Terra o Mar Ltda e seus co-responsáveis 
foram deV>damenle citados nos doo..mentos de fts. 20v, 34·35 • 
e 115-116. Todallia a exequente não demonstrou o efetivo 
esgotamento dos motos ordinários para localizaçao de bens 
disponlveis dos devedores. afrontando o ~ exçeocional 
da medida pleiteada. na medida em que se observa a 
existência do bem passlvcl de penhora identificado no 
documento de n. 78. Por outro lado nao encontramos nos 
autos. qualquer dlll~a no sentido de ldentiriC3r beros em 
nome dos co-devedores Maria Trindade Pereira da S1iva, CPF 
064.503.602-82 o AgenO< Conrado de Souza, CPF 
004.675.962:04. Requeora a exeqüoole o que entender de 
direito. lntim&-se. 

06.00.01105-2 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO · PAULO ADOLFO DA COSTA 
ADVOGADO: PA09664 · VICTOR ANDRE TEIXEIRA UMA 
DECISÃO. indefiro o pedtdo fonmulado as fls. 120·121. O 
e~ecutado fol devidamente citado, oonfO<me documentos de fls. 
89-90. Todallia a oxequente não demonstrou o efeUvo 
esgolamenla dos metas ordinários para locali2ação de bens 
dlsponlvels do dewdor. como se observa pelo não 
cumprimento do Item 1 do despacho de n. 107, afrontando o 
~ ~ da medida pleiteada. Requeira a 
exoquenle o que entender do direito. lntlma-se. 

Q6.00.0110!;.0 EXECUÇÃO FISCAUFAZENOA NACIONAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : JOS~ RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : JOSE AUGUSTO CORREA MONTEIRO 
DECISÃO: ( ... ) Do exposto. defiro o pedido de fls. 150-151, 
para detenminar a indtspoNbilidade dos bens e direitos dos 
executados - até o limite da satisfação da obrigação fiscal -
mediante bloqueio dos altvos financeiros par meio do SIStema 
Bacen Jud, bem como mediante expedtç4o de oficio aos 
registros' públicos de imóveis para que informem a este Juizo, 
com urg~ncla, os bens existentes em nome dos devedtxes, 
procedendo âs restrições noccssárias ao ompr1mento dessa 
dedsáo. Cumpra-se. lntlmc-so. 

98.00.01334-9 EXECUÇÃO FISCAUFAZENDA NACIONAL 
EXQTE . FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : JO~ RENATO FRAGOSO LOBO 
EXCDO : ALFAIA E SILVA LTDA 
EXCDO : NAYASILVAALFAIA 
DECISÃO: ( ... ) Do exposto. defiro o pedido de fls. 124-125. 
para detenninar a indisponibilidade dos bens e dorettos dos 
executados - até o limite da satisfaçao da obrigaçao fiscal -
mediante bloqueio dos ativos financeiros por me10 do siStema 
Bacen Jud, bem como medtante exped1Çilo de oficio aos 
registros públicos de Imóveis par.~ que Informem a este Juizo, 
com urgência, os beos existentes em nome dos devedores, 
procedendo às restrições necessárias ao cumprimento dessa 
decisáo. Cumpra-se. lnUme·se. 

2~06.31 . 00.0003!16·5 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PUBUCOS 
AUTOR : HILTON ARI MIRANDA DOS SANTOS E OUTROS 
ADVOGADO· AP0993 - BENEDITA DIAS DE ANDRADE 
ADVOGADO: AP510 • FRANCISCO FABIANO DIAS DE 
ANDRADE 
REU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO 
MINERAL DNPM 
DECISÃO. ( ... ) Do exPOsto. INDEFIRO o pedido de ..... _ .......... ~ .... . 

L~~· .. · ~ deSacrat:uia 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1'1NSTANCIA 
SEÇÂO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ- Z" V~r• Federal 

JUIZ EM EXERCICIO ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
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Ema li: va11102Qap lrf1.gov.br 
Dir. Secrel SHIRLEY PERES HAUSSELER 

Expedlentlt do d .. 19 de Abril de 20011 

Aloe do Exmo Juiz Federal Dr JOAO BOSCO COSTA 
SOARES DA SILVA 

Auto& com O..p..:ha. ldinllcos 

No( a) proceoso(o) abaixo relacfonado(s) : 

2005.31.00.001100.$ NOTIFlOAÇÁO 
NOTFTE : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRM:STRUTURA 
AEROPORTUARIA 
ADVOGADO : PA00008948 - FRANCISCO FERREIRA 
ALENCAR JUNIOR 
NOTFDO · JOSE FERREIRA 
NOTFDO PEDRO SIRIACO DE SOUZA 
NOTFDO :·MARIA OSVALDINA PANTOJA ALFAJA 
NOTFDO : AZENATE SAMPAIO SILVA 
NOTFDO : CLOOOALDO ALFAJA RIBEIRO 
NOTFDO : ISALENE BENTES FARIAS 
NOTFDO : LUZJELDA OE SOUZA PRUDENTE 
NOTFDO : ASSEMBLEIA DE DEUS 
NOTFDO • EXPEDITO GOMES DE SILVA 
NOTFDO : WILSON ALVES DOS SANTOS 
NOTFDO ARELICE ALVES TRAJANO 
NOTFDO : MITHIO SAlTO INOE • 
NOTFDO : NUBlA SORAIA DE OLIVEIRA 
NOTFDO • JOSE EDUARDO MOREIRA 
NOTFDO . NICOLJW DOS SANTOS COSTA 

2005.31.00.001181-2 NOTIFICAÇÃO 
NOTFTE EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA 
AEROPORTUARIA 
ADVOGADO · PA00008948 - FRANCISCO FERREIRA 
ALENCAR JUNIOR 
NOTFDO . JOSE DA SILVA VASCONCELOS 
NOTFDO : RILDOMAR JUCA LEITE FERREIRA 
NOTFDO : ANTONIA FLORENCIO DA SILVA 
NOTFDO : FULANO 
NOTFDO · MUNJOCA 
NOTFDO : ALISON FlORENCIO DA SILVA 
NOTFDO · RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA 
NOTFDO : ERMOGER GERALDO COSTA NETO 
NOTFDO : ALDRIM 
NOTFDO : LUIZ FERNANDO CONCEICAO DO ROSARIO 
NOTFDO :RICARDO DAS CHAGAS MESQUITA 
NOTFDO : ROSIVAN PANTOJA PEREIRA 
NOTFDO : LEO CASSIANO MOREIRA REZENDE 
NOTFDO : RAIMlJNDO NONATO SOUZA DE OLIVEIRA 
NOTFDO : VIDACPEREIRA ARDASSE 
NOTFDO · VALMAR JOSE ALMEIDA 
NOTFDO : MARCELO COSTA 
NOTFDO ·ANA LUCIA MARTELO NOBRE 
NOTFDO · ALEX TRINDADE 
NOTFDO : MILTON COSTA 
NOTFDO : VANDERLEI LOPES 
NOTFDO : FRANCISCO REGIS CAPISTRANO DE OLIVEIRA 
NOTFDO : ANA CELIA DAMASCENO DA SR. VA BRAGA 
NOTFDO . JOAQUIM RODRIGUES COUTO 
NOTFDO : FRANCISCA IVONE COUTO DE AGUIAR 
NOTFDO : JULEICE MOURA COUTO 
NOTFDO : MARCOS AUGUSTO CAVALCCANTE PENAS 

2005.31.00.001182-e NOT1FICAÇÃO 
NOTFTE . EMPRESA BRASLEIRA DE INFRM:STRUTURA 
AEROPORTUARIA 
ADVOGADO : PA00008948 - FRANCISCO FERREIRA 
ALENCAR JUNIOR 
NOTFDO : FRANCISCA DOS SANTOS SILVA 
NOTFDO · IVAN SILVA SANTOS 
NOTFDO · MARIA DE JESUS DOS SANTOS 
NOTFDO . MARIA MARGARETE BARROS DA SILVA 
NOTFDO IVANILDO SANTOS CHAVES 
NOTFDO · MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA FILHO 
NOTFDO . FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS SILVA 
NOTFDO : LEO 
NOTFDO SANDER 
NOTFDO : JOSIAN DA SILVA DE SOUZA 
NOTFDO • EDINELSON CASTRO 
NOTFDO MARIA EZABELE 
NOTFDO : ANTONIO CASSIANO DA SILVA 
NOTFDO : ANA Lt.X:IA MORAES CORREIA 
NOTFDO · LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS 
NOTFDO . MARTA GAMA DOS SANTOS 
NOTFDO : ALDENIRA CARVALHO DO CARMO 
NOTFDO VALDEMAR LEMOS 
NOTFDO • AUREA KEILA CARVALHO CARMO 
NOTFDO • IVANETE PEREIRA DOS SANTOS 
NOTFDO : BENILOA DE NAZARE BATISTA DOS SANTOS 
NOTFDO : RISOLESSA FERREIRA PINHEIRO 
NOTFDO • MARIA OE FATIMA LIMA BARBOSA 
NOTFDO • ADEMILSO DE JESUS MENDES 

O Exmo(a~ Sr.( a) Juiz( a) exarou o despacho: 

Do exposto na certld:lo aupr.t. lntt~TWH~e novamente a 
notificante para que cumpra o deapacho de 11. ( ... ),sob pena de 
indeferlmento das d~lgênclll. Prazo: 15 dlao. 

Aua com O.apaeho 

No( a) proce680(a) abaixo relaclonado(a) : 

2004.31.00.000422-e AÇÃO ORDINARIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : JOSE BRASIL CORDOVIL E OUTROS 
AOVOGNXJ : AP00000630 - PAULO HENRIQUE CAMPELO 
BARBOSA 
REU : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -FNS 

O Exmo(a~ Sr.(a) J~a) exarotJ o despacho; 

MaNfnla~T>Ce 01 autores acerca da peça contest:alóna e 
respectivo adtla~. apresentados pela Fuodaçao Nacional 
de Saúde - FUNASA •• na. 76/8.4 e 86191, respectiVamente. 
Prazo: 10 (dez) dias. 

2000.31.00.000314-0 AÇÃO OROINARIA I SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
AUTOR : ALOA MARIA ALMEIDA COELHO 
ADVOGADO : AP000088o4A - JOSE LUIZ AMARAL 
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PINGARIUiÕ-
ADVOGADO : AP00000921 - MARIA DO CARMO SOUZA 
DOS SANTOS 
ADVOGADO PA00011343- RILDO VALENTE FEIRE 
ADVOGADO · AP0000992A- RIVALDO VALENTE FREIRE 
REU · UNIAO FEDERAL 
REU : ESTADODOAMAPA 

O Exmo(é) Sr (a) Juiz( a) exarou o despacho· 

Defiro pedido do gratuidade de justiça, noa tennos da Lei n• 
1.060150. Ratlf'ioo os 3106 decls6rioe pralicados pelo Juizo da 
3' Vara Federal deG!a Seccional Manífeste-se a autora aobre 
as conlestaçOea apresentada• pela Unílo (!lo 5JA;.o~) e pelo 
Estado do Amapá (fls. 771104~ no prazo de 10 (dez) dias. 
lnbme-68. 

2008.31.00.000347-6 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR • JOAO PAULO BORGES LEIT AO 
ADVOGADO : AP00000771 -IZANETE ALMEIDA BRITO 
REU · UNIAO FEDERAL 

O Exmo(a). Sr.( a) Juiz( a) exarou o do5P3ctlo: 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos tenmoa da Lei n' 
1.060150. Em exame perfunctório, verifiooque o proponente da 
demanda nAo 6 o tilulat do direito afirmado na Inicial (cf. fls. 03 
e 13131). Sendo aSSim, racull<>-l'tt a ~ulartzaçao da petiçAo 
Inicial e, por oonseq06ncia, da rep<eseotaçAo processual, sob 
pena de lndefenmanto da petlçao Inicial Prazo· 10 (dez) dias 

1997.31.00.000Q8.44 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR • JACINTO DA CRUZ MENDES E OUTROS 
ADVOGADO AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE 
CASTRO 
ADVOGADO · AP00000444 - ELIZABETE SANTOS DE 
OLIVEIRA 
ADVOGADO : AP00000420 - FERNANDO JORGE ARAUJO 
DOS SANTOS 
ADVOGADO ' AP00000183- JOSE CAXIAS LOBA TO 
REU : CAJXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA0001031Q- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juizta) exarou o deapacho: 

Man~este.ce o advogado dos autores José EuriCO Oliveira de 
Vilhena, Joao Galberlo doe Santos Barreto e Fellclana Maria 
dos Santos acerca das petiç6ea o Termos da Adedo-FGTS 
rns. 2221226, Z27f255 e 2571342), bem assim, do autor Jacinto 
da Cruz Mendes sobre a adesáo ao aOO<do-FGTS, 
teieproc8$$;tdo via lnlllmet (fls. 228 e 285), no prazo de 05 
(cinco) dias. Oecooldo <ete prazo, com ou sem manWestaçAo. 
venham-me 01 au1os concluaoe para apreciação da 
homologaçao dos refelldos termoa. 

1997.31.00.000992-7 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR · CASSIAMARIADASILVAEOUTROS 
ADVOGADO : AP0000016A - ANTONIO CABRAl. DE 
CASTRO 
ADVOGADO : AP00000183- JOSE CAXIAS LOBA TO 
REU • CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Elcmo(a) Sr.(a) JuiZ( a) exarou o despacho: 

A Caixa Econ6rnlca Federal Informa á 11. 311 que nlo posoul 
em seus stStemaa os axtratos ba~rios dos per1odos 
vindicado a relativamente ao autor Durval Ferreira da Silva, pois 
essas trifonnaç6es nao tertam sido repassadas pelos bancos 
que, A época, mantinham as contas vtnculllclas ao Fundo de 
Garantia por Tempo do Selvlço. A118im, lntim&&e o autor 
Indicado acima, na peseoa do advogado, para, no prazo de 30 
(trinta) dias, apresentar os extrnlos relativos aoo meses de 
jaMiro de 1989 e abnl de 1990, ou fornecer as informações 
necessárias para requlslçao judicial aos bancos depositários. 
CajiO estes se recusem a fomec~-los. in~ o advogado da 
autora Oulclnea Ferreira de Jesus para se manlfCiltar ocercada 
petiçao e edes;lo ao eeo<do.f'GTS, teleproceiOSado via Internet 
(fll. 259, 302 e 3201334 ~ no p<Ro de 05 (ooco) dias. 
Decorrido ellle p<RO, com ou sem rnanffes1açao, venham-me 
os autos conclusoa par.~ aprecfaçao da homologaçao do 
referido acordo. 

1997.31.00.0018164 AÇ~ol> ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : SARA HELOISA ALBERTO NERI E OUTROS 
ADVOGADO : AP0000016A - ANTONIO CABRAL DE 
CASTRO 
ADVOGADO AP00000183- JOSE CAXIAS LOBA TO 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGMXJ • PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a) Sr (a) Julz(a) exarou o despacho: 

lntime-4e o advogado doe autores Sara Heloisa Alberto Néri e 
Sitas Barroso de Moraes para se manWM!ar aoerca da petição 
e adosOes ao ocordo-FGTS, teleproc&Mados vfa Internet (fia. 
227, 236, 23B e 2991314~ no prazo de OS (cinco) dias. . 

Decorrido eate p<RO, com ou sem manifeetação, venham-me 
os autos concluaoa para apreclaçao da hO<nOiogaçao dOS 
referidos acordos. 

1997.31.00.001 970-ll AÇNJ ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR · SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 
INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE DO PARA E 
AMAPNSINTRACEL 
ADVOGADO : AP0000421A - RICARDO SANTOS 
ADVOGADO : AP00000282- WAlBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU • CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGMJO : PA000103111- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

o Exmo(a). Sr.(a) Juiz( a) ecarou o despacho· 

Tendo em viola • certidAo acima, dMMnino que a Caixa 
Economlco Federal apreaente, no prazo rMldmo de 30 (IMia) 
dias, as planilhas detalladas dos valores lransaclonaOOS com o 
aultx Jeremias Tavasea Ferreira. Decomdo eoae pram aam 
r1ue ae venflque o efetivo cumPrimento da delermlnaçao 

J 
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contida no Item 1. have~ a incidência de- mult3 doana no valor 
de RS 200.00 (duzentos reais). nos terlnO$ do§ 5•do art 461 
do CPC, que se~ revertida em favor do autor. 

1998.31.00.000535-4 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : PAULO JOSE DE SOUSA E OUTROS 
ADVOGADO: AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a~ Sr.(a) Juiz(a) exarou o despacllo: 

Dos dez autores que propuseram a p<esente demanda, do:S 
celebraram acordo (Manoel Raimundo Borges Marte! e Josó 
Viana de Siqueira) cuja decisao homologatória dos atos 
transacionals encontra-se encartada â 11. 427. Em relação aos 
autores Paulo José de Sousa, José Carlos Cabtat Silva, 
Raimundo N~ülo cones, Basilio Viana da Silva, Joaquim 
Ferreot<J da Silva, Romildo Ferreit<J Holanda e Carlos Correa 
Garcia, a Caixa Econbmlca Federal apresentou as planilhas do 
crédoto, concernentes ao cumprimento do julgado (fls. 3891420 
e 433/436). A fi. 304, a Caixa EconOmlca Feder<~! informa não 
P;OS~uir em seus sistemas os extratos bancários dos per lodos 
vmdocados relativamente ao autor AntOnio Patxao dos Santos 
que, intimado para aprescntã-Jos, permaneceu inerte conforme 
certidao supra. Nao hâ verba hono~ria a levantar, .,;, lace da 
sucumbência reclproça reconhecida pelo Supremo Tribunal 
Federal (fls. 283/284, in l!ne). Tais as considerações, intimem
se ~s autores, através do advogado, para dizerem se 
consideram cumprida a obrigação Imposta à Cabca EconOmica 
Feder<~!. Prazo: 30 (trinta) dias. Se inertes, remetam-se os 
autos ao arquiVo judicial com baixa na distrlbulçao. 

1998.31.00.000571-0 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : MARIA NATALINA VtLHENA FACANHA E 
OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz{ a) exarou o despacho: 

Intime-se o advogado do autor AntOnio Cláudio de Souza 
Barbosa para se manifestar acerca da petlçllo e Termo de 
Adcsâo-FGTS (fls. 3651371 ), no prazo de OS (cinco) dias. 
Decorrido este prazo, c om ou sem manilestação, venham-me 
os autos conclusos para aprecJaçao da homolooaçao do 
re ferido termo. 

1998.31.00.000961-2 AÇ/>J) ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR ~ANTONIO DA SILVA E OUTROS 

ADVOGADO · AP000002B2 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 - -MARCELA OA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz( a) exarou o despacho: 

A vista doe termos de Ad~o-FGTS juntados as fls. 3391355, 
reconsidero a determinação de cumprimento do julgado em 
relaçâo ao autor AntOnio Monteiro, enunciada à fl 313. Tendo 
vista que o Tribunal Regional Federal da 1' Regiâo negou 
seguimento ao agravo interposto âs fls. 303/312, conforme 
cópia de n. 357, lntime-5e a Caixa EconOmica Federal para dar 
Integral cumprimento a determinação de fl. 301, aem 2, no 
prazo ali estipulado. 

1999.31.00.0012984 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : HUERES PEREIRA DE AOUINO E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a~ Sr.(a) Juiz{ a) exarou o despacho: 

Intime-se o advogado do autor João Rodrigues para se 
rraMest.Jr acerca das petiçOcs e Termo do Adesllo-FGTS (fls. 
275!276 e 27912991 no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 
este prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos 
conclusos para apreciação da homologação do referido termo. 

1999.31.00.001467-8 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : AILSON RAMOS TOMAZ E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.( a) Juiz( a) exarou o despacho: 

Intime-se o advogado dos autores Amilton Socorro SilVa 
Barros, AntOnio Paix.ao Souza Farias c Alricelio Fernandes 
VIana para se manifestar acerca da petiçao e Termos de 
Adesao-FGTS (fls. 2321293), no prazo de 05 (cinco) dias. 
Decorrido este prazo. com ou sem manifestaçao, venham-me 
os autos conclusos para apreciaçao da homologação dos 
referidos termos. 

199.9.31.00.001524.3 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
A,UTOR : RAIMUNDO FONSECA BACELAR E OUTROS 
ADVOGf\DO : AP00000254 - JOAO SOARES DE ALMEIDA 
REU : CAIXA ECONOMICA FEOI:RAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz{ a) exarou o de&pacho: 

' A Caixa Econômica Federal informa âe ns. 207!208 que nao 
possui em seus sistemas os extratos banc;lrlos dos perfodos 
vindicados relativamente aos autores Raimundo Fonseca 
Bacelar e ·Ma~on Brandão da SilVa, pois essas informaçOOs 
não teriam sido repassadas pelos bancoo que, a época, 
mantinham as contas vinculadas ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço . .A.ssim, inbmem.eo os autores Indicados 
acima, na pessoa do advogado, para, no prazo de 30 (trinta) 
dias. apresentarem os extratos rcleUvoa aos meses de janeiro 
de 1989 e abril de 1990, ou fornecer as informacOes 
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necessattas para requlsiçâo judicial aos bancos depositârios, 
caso estes se recusem a fomecé-Jos. Intime-se o advogado 
dos autores Ronaldo dos Santos Lima e Raimundo Nonato 
Ribeiro Martins para se manifestar acerca das petições e 
Termos de Adesao-FGTS (fls. 2171218 e 219122 1), no prazo de 
05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, com ou sem 
manil estaçao, venham-me os autos conclusos para apreclaçâo 
da homoiOQacão dos referidos termos. 

- 2000.31.00.000489-4 AÇN:J ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : ALCIDES LOBA TO DE JESUS E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282-WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz{ a) exarou o despacho: 

Manifeste-se o advogado doe autores Alexandre Cortes Cardin 
e Eüns Nunes doa Santos acerca da pebção o Termos do 
Adesào-FGTS (Os. 2361284), bem assim, da autora Oeusalina 
Lamar.lo da Silva sobro a ade~o ao acordo-FGTS, 
teleprocessado via internet (ft. 236), no prazo de OS (cinco) 
dias. Decorrido este prazo, com ou sem manilestaçao. 
venham-me os autos conclusos para apreciação da 
homologaçâo dos referidos termos. 

2000.31.00.000512.3 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : JOAQUINA DA SILVA COUTINHO E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA OIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA OA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou o despacho: 

Intime-se o advogado dos autores Lucldela de Oliveira 
Pinheiro, Ucicarme do Carmo Barreto, Luiz Gonzaga Ferreira 
Farias, Luiz AntOnio Teles Calandrini, Marinei de Souza 
Cardoso e Manoel Santana Viana para se manifestar acerca da 
pct lç;1o e Termos de Adesâo-FGTS (fls: 24812D9), no prazo de 
05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, com ou sem 
manlfestaçao, venham-me os autos conclusos para apreciaçllo 
da homologação dos referiCos termos. 

2000.31.00.000526-6 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS. 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319- MARCELA OA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo{a~ Sr.( a) Juiz{a) exarou o despacho: 

lntim"""" o advogado dos autores Frand9co Monteiro da Silva. 
Francisco Ferraz de Lima, Fernclao Souza Figueira e 
Guilherme Farias da Luz para se manifestar acerca da peUção 
e Termos de Adcsão-FGTS (fls. 196!247), no ptaZo de 05 
(cinco) dias. Decorrido este prazo, com ou s em manifestaçao, 
venham-me os autos conclusos para apreciação da 
homologação dos referídos termos. 

2000.31.00.000528-1 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : MANOEL 1\!ADUREIRA DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO : AP000002B2 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SR.VA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a~ Sr.(a) Juiz{ a) exarou o despa<:ho: 

A Caixa EconOmlca Federal Informa às fls. 221!222 que n:lo 
possui em seus sistemas os extratos bancarias dos petlodos 
vindicados relativamente aos autores Manoel Maduroira da 
Silva e Manoel Chagas da SilVa, pois 1!1ltl:ls informaçOes nao 
teriam sido repaMadas pelos bancos que, à época, mantinham 
as contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Servir;>o. Assim. intimem-se os autores Indicados acima. na 
pessoa do advogado, para, no prazo de 30 (trinta) dias. 
apresentarem os extratos relativos aos meses de janeiro de 
1989 e abril de 1990. ou fornecer as informações necessárias 
para requisição judicial aos bancos deoosl!arios. caso esles se 

recusem a fornecé-ios-:-M'anifesle-<~e o advogado do autor 
Manoel Santos dos Santos acerca da petição e Termo de 
Adesao-FGTS (fls.2641314), bem assim, do autor Manoel Costa 
de Oliveira sobre a adesão ao acordo-FGTS, teteprocessado 
via Internet (fls. 264 e 274!279), no prazo de 05 (cinco) dias. 
Decor~do este prazo, com ou sem manilestação, venham-me 
oe autos conclusos para aprecJaçao da homologação dos 
referidos termos. 

2000.31.00.000541-6 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : ANTONIO DIAS DANTAS E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA O IAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.( a) Juiz(a) exarou o despacho: 

Defiro o pedido de dilaçao do prazo formulado pela pàrte 
autora a fi. 268 por 30 (trinta) dias. 

2000.31.00.000551-8 AÇN:J ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E 
OUTROS . 
ADVOGADO : AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou o despacho: 

A Caixa EconOmica Federal Informa â n. 173 que nao possui 
em seus sistemas os extratos bancário• dos perlodos 
vindicados relativamente ao autor Dino Ferre~a Pastana, pois 
eMas informações não teriam sido repassadas pelos bancos 
que, â cpoca, mantinham as contas vinculadas ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. Assim, Intime-se o autor 
Indicado acima, na pessoa do advogado, para, no prazo de 30 
ttrintal dias, apresentar os extratos relativos aos meses de 
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janeiro de 1989 e abril de 199Õ,-Õu Jomecer as lrrformaçOes 
necessárias para requislçâo judicial aos bancos depositârios, 
caso estes se recusem a fornecê-los. Após, apreciarei o pedido 
de homologaçao dos Termos de Adesâo-FGTS juntados ã J[ 
1991201. 

2000.31.00.000753-5 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : JORGE DOS SANTOS USNAHUA E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA O IAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz( a) exarou o despacho: 

Intime-se o advogado dos autores Jordanio dos Santos, José 
Luos Vidal Belo, Jurandir Estrao Nahum, Luiz Saldanha da 
Cruz, Manoel de Jesus de Almeida e Almeida e Manoel 
Francisco Gomes de OliVeira para so manifestar acerca das 
petlçOes e Termos de Adesâ~FGTS (fls. 2641255, 2661267 e 
2751379), no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo. 
com ou sem manirestaçao. venham-me os autos conclusos 
para apreciação da homologaçao dos referidos termos. 

2000.31.00.001109-7 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : PEORO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282- WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz{a) exarou o despacho: 

Oos dez autores que propuseram a presente demanda, sete 
celebraram acordo (Pedro Cardoso de Oliveira. Pedro Gomes 
da Costa, Pedro Conea Gomes. Raimundo Pereira dos Santns 

Raimundo Cir~o Plcanço, Raimundo Le~e Ferreira e Raimundo 
Machado Bastos) cuja decisao homologüiOria do ato 
transaclonal encontra-<>e encartada â fi. 234, Em relaçao aos 
tr~s autores restantes (Raimundo Brazao Braga, Raimundo 
Noves e Raimundo Manins) a Cabca EconOmica Federal 
apresentou as planilhas de cr~d~o. concernentes ao 
cump~mento do julgado (fls. 2121231). Nao hâ verba honor.lrla 
a levanl:lr. em face da sucumbência reciproca reconhecida 
pelo Tribunal Regional Federal da 1' Regiao (despacho de 11. 
232). Tais as considerações, Intimem-se os autores. através do 
advooado, para dizerem se consideram cumprida a obrigação 
imposta à Caixa Econõmica Federal. Prazo: 30 (trinta) dias. Se 
Inertes, remetam-se os autos ao arquivo judicial com baixa na 
distribulçao. 

2001.31.00.001399-& AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : MARIA MARGARIDA MAGALHAES CHERMONT E 
OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA00010319 - MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

o Exmo(a). sr.(a) Juiz( a) ••arou o despacho: 

Defiro o pedido de daaçao de prazo lormulado pela parte 
autora â 11. 242 per 30 (trinta) dias. 

2001.31.00.001402-4 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR :ALVARO SANTANA FERREIRA E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 - WAL.BER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) exarou o despacho: 

A Caixa EconOmica Federal informa à n. 182 que nao possui 
em seus sistemas os extratos bancârios dos perlodos 
vindicados relativamente ao autor AntOnio Barbosa Rod~gues, 

pois essas informações nêo teriam sido repassadas pelos 
bancos que, à época. mantinham as contas Vii;ICUladas ao 
Fundo do Garantia por Tempo de Serviço. Assim, intima-se o 
autor Indicado acima, na pessoa do advogado, para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, apresentar os extratos relativos aos meses 
de janeiro de 1989 e abril de 1990, ou fornecer as lnformaçoes 
necessárias para requisiçâo judicial aos bancos deposMrios, 
caso estas se recusem a fomece~los. 

2002.31.00.000105.{1 AÇÃO ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR : BENEDITO VITOR FERREIRA JUNIOR E 
OUTROS 
ADVOGADO : AP000002B2 - WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a). Sr.(a) Juiz( a) exarou o despacho: 

A Caixa EconOmica Federal informa âs fls. 164/t65 e 236 que 
nao poS6ui em seus sistemas os extratos bancários dos 
perlodos vindicados relativamente aos autores Bened~o V~or 
Ferreira Junior, Bianor Menezes Ferrei ra e Bem ardo de Souza. 
pois essas tnformaç~ não teriam sido repassadas pelos 
bancos quo, à é poca, mantinham as contas vinculadas ao 
Fundo de Garantia por Tempo do Serviço. Assim, Intimem-se 
os autores Indicados acima, na pessoa do advogado, para. no 
prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem os extratos relativos 
a os meses de Janeiro do 1909 o "blil de 1990. ou fornec er a~ 
11formações necessârías para requlslçao judicial aos bancos 
depositários. caso estes se recusem a fomec!~os. 

2002.31.00.000113-4 AÇÃO ORDINÁRIA/ FGTS 
AUTOR : JOSE NAZARENO CORREA DE SOUZA E 
OUTROS 
ADVOGADO : AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU :CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXbTO 
E OUTROS 

O Exmo{a). Sr.(a) Juiz(a) exarou o despacho: 

Dos novo autores que propuseram a presente demanda, cinco 
cetebratllm acordo (Josê Nazareno Cqrrea de Souza, José 
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Barreto da &1\la, Lulz Marques do Esplltto Santo, Lucllelde 
Maael Leal e Lounval »tes Pena) aJja declúo homologatória 
do ato tranaacional encon- encartada~ n 250 Em rela~o 
- qualro autoraa l'elltlntea (Kiu Rejane da Cunha Santos, 
Lula Pereka Gomes, Laura Rtbelro da SilVa e Lucineide de 
Melo Ah!H) a C;ixa EconOmlca Federal a~ntou as 
planilhas de cr~di!O, concementea ao cumprimento do Julgado 
(lls 189/196, 2211232. 2571258 e 2611262). Nao M verba 
honorAna a levantar (despacho de fl 185) Tats aa 
conaideraçOes, lnbmet1Hie 01 autorea. atravb do advogado, 
para drzerem ae consideram cumpoda a obt1gaçao imposta ' 
CatJCa EconOmtea Federal Prazo: 30 (tnrU) diat. Se lnertea, 
reme~m.a os autos ao arquM> judicial com barxa na 
dl&!nbolçao 

2002.31.00.001178~ AÇ/>o ORDINAAIA I FGTS 
AUTOR JOSE RIBAMAR MELO SILVA E OUTROS 
ADVOGPOO . AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGPOO . PA00010319- MARCELADA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exrno(a~ Sr.(a) JuiZ( a) exarou o deapacho. 
lnbme-ee o adVogado dos autoras Joe41 Rtbamar Melo Stlva, 
Joaqutm Santana Valente Junoar. José Pereira de Freitas, José 
Ferretra, Joao Rosalldo Perua Tavares, José Raimundo de 
Souz.a Pimerrtel, José Marta T omaz e Joao Pereira Lemos para 
ae manlfesur ;cen:a das petiç6es e Termoo: de ~GTS 
(fls. 1471226, 2271228 e 2291230), no prazo de 05 (c:inc:o) d~<~s 
Decorndo este prazo, com ou sem rnantfestaç:io, venhollHTle 
os autos conclUsos para apreciação da homologaçao dos 
referidos termos. lnllm&-6o o advogado doe demars autores. 
para ae ma01featar acerca da peUçao e planilhas de co\lcuto 
apresentadas pela Caixa EconOmJea Federal (!lo. 1471191) 
Prazo: 30 (tnnta l dias. 

2002.31.00.001230·1 AÇ/>o ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR MARIA DA CONCEICAO SANTOS NASCIMENTO 
E OUTROS 
J>I)VOG/IDO AP00000282 • WALSER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOG/IDO • PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exmo(a~ Sr.(a) Juiz(a) exarou o deapacho 

ln~ma_.. o adVogado das aulofas Maria da Concatr;OO Santos 
Naaclmento, Maria das Greças Pereira 1\Jelula, Maria tza 
Pereira, Marrza Melo Lobalo, Mana do Socorro Duarte e 
Marleta d05 AnJos Maciel 011\lelra para ae manifestar acerca da 
pet•ç:io e Termos de Adesao-FGTS (115 12.ct172), no prazo de 
05 {ctnco) dias Decon1do este prazo. com ou aem 
mantf•lllçat>, venham-me oa lutOS conca.o. poro aprectaçâo 
da homologaçto dos refendos termos 

2002.31.00.001233~ AÇ/>o ORDINARIA/ FGTS 
AUTOR FRANCISCO ARIMAR ARAUJO E OUTROS 
J>I)VOGAOO : AP00000282 • WAI.BER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU CAIXA ECONOMICA FED~ 
ADVOGPOO PA00010319- MAIRCELA DA SILVA PEIXOTO 
.E OUTROS 

O Exmo(a) Sr (a) Juiz{ a) exarou o despacho 

lnbme.-e o advogado dos autoree Franc1100 da Souaa Silva, 
Francosco Jod Alaújo Canctuç:io, Franct100 ~za<o Santos do 
Nascimento, Francisco Perelnl e Flonnda Corvallo dos Santos 
para se ma,.festar acerca das~ e Termos de Adeslo
FGTS (fls 129/170 e 1771216), no prazo de 05 {ctnco) dias. 
Decorrido este prazo. com ou sem marnlestaçao, venham-me 
os auto& conclusos para apreciaçao da homologaçao dos 
referidos termos. 

2002.31.00.001292-6 AÇ/>o ORDINÁRIA I FGTS 
AUTOR · LUIS FERNANDO BORGES DE ARAUJO E 
OUTROS 
J>I)VOGAOO : AP00000282 • WALBER LUIZ DE SOUZA DIAS 
REU . CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO· PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 

O Exrno(a) Sr (a) Juiz( a) exarou o deepecho: 

Tendo em vata a certidao 1cma, lndef~o o pedido de 
homologaç:io dos acordos supostamente filmados pela Ca!lca 
EconOm•ca Federal com 01 autores Luiz Barbo5a de Bnto e 
Letna Viana Rodngues, delermtnando o cumprmento do 
Julgado em relaçao a estes. no prazo mbtmo de 30 (trinta) 
dias Decomdo esse prazo 1111m quo se venllque o efe!No 
cumprimento da determlnaçao contida no rtem 1, havert a 
nctd6naa da mula dtâna no valor de R$ 200,00 (duzentos 
raalt), noa termos do § s• do art 461 do CPC, que serfl 
reverlida em lavor do(s) autor(es) 

2003.31 .00.000805-5 AÇ/>o OROINAAIA I OUTRAS 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
~>~)VOGADO. APOOOOOn9 • GEANE TEIXEIRA GOMES 
ADVOGADO : AP00000409 - MARCELO PORPINO NUNES 
~>~)VOGADO : AP00000072 • MARL Y PORPINO NUNES 
J>I)VOGPOO : SP00229583 • RAFAEL JOSE CHERFEN DE 
SOUZA BOETIGER 
REU · ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL 
ADVOGADO AP()()()()()492. HORACIO MAURIEN FERREIRA 
DE MAGALHAES 

O Exmo{a). Sr.( a) Jub:(a) exarou o deapacho: 

Manlfeste.ce a Ca!lca EconOmiCa Federal, no prazo de 10 (dez) 
dias, acerca do exposto na certidao supr3, requerendo o que 
entender de d~eio. lntirne-6e. 

1898.31.00.00107B-l EXECUÇÃO FISCAI./OUTRAS 
EXOTE :CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIOJ>I)E DO 

~~~,.gg ':~;;~:~00492 o HORACIO MAURIEN FERREIRA 
MAGALHAES 
EXCDO COMPANHIA DE ELETRICIOJ>I)E DO AMM'A 
CEA 

O Exmo(a~ Sr.(a) Juiz( a) exarou o desp.teho· 

Ano- a ha~ do advooado da exeoüente 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Tubitàb.iecldo A ft 196. Ap6e. a~ voeta lMl adVogado 
conllttlJJdo pelo prazo de 05 (cincotJ dtaa. 

2000.31.00.0016V5-T EXECUçAO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXQTE SERGIO ANTONIO FERREIRA E OUTROS 
ADVOGADO : AP00000553 o EDIELSON DE LIMA CAMPOS 
AOVOGJ>I)O AP00000479 • FLAVIANO SANTA ANA 
ALMEIDA 
EXCDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGJ>I)Q PA00010319 o MAR CELA DA SILVA PEIXOTO 

O Exrno(a) Sr.(a) Juiz( a) exarou o deapac:ho 

MaMeste-ee o advogado dos aW>res, no prazo de 10 (dez) 
diae, acerca do Termo de Adesb-fGTS juntado t n. 126, 
relaiNo eo autor S~rgio AniOnlo Ferrera. oportuOidade em que 
deverA cumprw o ítem 3 do despacho de n. 124. lnllmo-se 

2000.31.00.000294.() EXECUCAO DIVERSA POR TITULO 
EXTRAJUDICIAL 
EXQTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO· PA00010319- MAR CELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 
EXCOO JOSE ASSEF ROORIGUES MAIRABAC 
EXCOO MARCAL DE SOUZA BATISTA 

O Exmo(a~ Sr.( a) Juiz( a) exarou o deapachO' 

Defrro o pedido formulado pela exeqOente t n 110. Suspenda. 
se a execuçAo pelo prazo de 90 (noventa)diae. Apóo o decurso 
do prazo, sem manlestaçlo, lntrn.- a exeqüente para 
requerer o que entender de dlreMo lntlme-ee. 

2005.31.00.000&89-5 1'/;ÂO PENAL PÚBLICA I PROCESSO 
COMUM I JUIZ SINGULAR 
AUTOR MINIS TER lO PUBLICO FEDERAL 
REU CICEROJOSE DE LIMA 
REU IRENE PlloiENTEL OA SILVA 
J>I)VOGADO AP00000756- ARY FERREIRA DE FARIAS 

O Exmo(a) Sr (a) Juiz( a) exarou o despacho 

Oeftrc o pleito de requialçAo du fohas de antecedentes 
ct1minais doe aaJaados, fotmulado A ft. 346, bem corno os 
requerlmentoa enunciado& IOb 01 nOmeroa 3 e 4 da petiÇO\o 
acostada As 111. 3471348. Fica tndefendo, por~m. o pedido de 
perlcm complementar (n. 348, in nne~ . porquonto )A foi 
constatado In loco 90< lknioos da SeMA, do IBAMA e do 
ONPM que oo rtue realizaram a extraçao de areia 
l\lpoelamente em iraa dlverea da de seu registro de 
locenclamento lft,_.11 e 29f30), apreaentando-ee deslmportante 
perquinr eobre aápectós nao relaclonadoe com a imputaç:io 
Ofocoem-ee. lnbme-ee. 

Aulos com Declalo 

No( a) processo( a) abaixo relacionado( a) : 

2005.3! .00.000220-e INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE 
COISAS APREENDIDAS 
REQTE : ANA PAULA SALES DE ANQRJ>I)E CORREA 
J>I)VOGAOO . AP00000856 o DENIZ CHAVES ALMEIDA 
J>I)VOG/IDO . AP00000013 • JORGE WAGNER COSTA 
GOMES 
J>I)VOGAOQ : AP00000234 o JOSE RONALDO SERRA 
ALVES 
REQDO DELEGADO DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO 
DOAMAPA 

O Exrno(a) Sr.( I) Juiz{ a) exarou o despacho. 

( ... ) Diante do exposto. Indefiro o pedido ora lonnulado. 

Autc. com S.ntrença. ld'"llcas 

No( e) proca!ISO(a) abaixo relacionado( a) : 

2004.31.00.002270-.() N;/>o MONITORIA 
AUTOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
lli)VOGAOQ PA00010319- MARCELA DA SfL VA PEIXOTO 
E OUTROS 
R~U VANIA IRACEMA PINHEIRO CANTUARIA 
R~U . RAYFRAN loiACEOO BARROSO 

200-4.31.00.002326..() AÇAO MONITORIA 
AUTOR • CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO PA00010319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 
R~U ; DEUZIMAR DOS SANTOS NAVEGANTE 
R~U : JUMARA CRISTINA RAMOS DANTAS 

2005.31.00.000118J-1 ACÃO MONITORIA 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

ADVOGPOO . PA000103111- MARCEI.A DA SILVA PEIXOTO 
E OUTROS 
RIÕU • SUELI DA SILVA IDO RIBEIRO 

O Exmo(a~ Sr.(a) Juiz( a) exarou a sentença 

( ... ) Ante o exposto e, lendo em vista o reconhecimento por 
parte da(OS) requerida(OI) quanto i proc:ed6naa dO plet!O 
monttOrlo, ACOLHO o pedido formulado pela p:111e requerente 
a n ( ... )e extingo o presente re-o oom julgamento merio (art. 
269. 11, do CPC~ Cuatas pela requerente 

No( a) processo( a) at.oo> relac!onaido(s) 

2002.31.00.0003411-7 AÇ/>o PENAl. PúBLICA I PROCESSO 
CONUM I JUIZ SINGU.AR 
AUTOR : MINISTERIO PUBliCO FEDERAl. 
REU ' PAULO SERGIO DA SILVA BRAGA 
ADVOOM>O . AP00000727 - MAAINALOO ROeERTO CE 
BARROS 

o Exrno(a~ Sr.(a) JuiZ{ a) exarou a aentença: 

( .. ) An111 o exsx-to, ~ro ellbnta a punibllldade do rtu 
PAULO S~GIO DA SILVA BRAGA, com fundamento no§ s• 
do art. 89 da Lei n• 9.099/95, em ruao do total cumprinento 
d• cond;çóes da IU5f)80&\0 oondiCiontl do PIOC88IO. Ar>6a o 
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nnslto em jUlgado, façam-se 11 comunlr:aç6es de estilo. 

Autos com Edital 

No( a) prooesao(s) abaixo relacionado(•) · 

2005.31.00.001&25-5 N;l>o PENAL PÚBLICA I PROéESSO 
COMUM I JUIZ SINGULAR 
AUTOR . MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
REU · JOSE MA TIAS ANTUNES E OUTROS 

EDITAL DE INTI!AAÇAO 
Praze: 15 dlae 

DE JOS~ M!I'P\S Wtlf!i, brasMe~ro, 
aeparado judicialmente, em~rlo. nalural de Prlanga/PR, 
nascido em 02/0911960, fillo de Fe'tpe Macias Fontana e Maria 
Antunes Lourenço, polt;ldor do CPF n• 4Ç2.309 709-a2 e do 
RG n• 3140.77>3 SSPIPR, que atuelmente ellCOIMHe em 
lugar Incerto e n3o sabido. 

FINALIDADE : INTIMAR para comparecernodta!l!!.!!~.m~ 
!19 2000 At 081!30mk! na sala de aU<Wnclae deo!e Juizo 
(endereço abatxo) para audttncia de quatincaçao e 
tnterrogatorlo, em virtude de !éf lido ele redeslgnada nos autoe 
da Açao Penal em eplgrafe. 

SEDE DO 
JUIZO : Justiça Federal • FOrum Pontes de Mtranda, 
localrzado na Av F/18 n"1374, Centro, Mac:apa/AP. Telefones 
(96) 3214 1510/3214.1511, Telelax: (96) 3214-1544, e-malt 
~ap trf1.c0'.br 

Macapâ·M', 11/0412006. 
\ 

Joio Bo8CO Ca.r. Soate• rà SJJvo 
J'l"_'~ereJ ~ ~· Vara r 

AIOI do Exmo. Juiz Federal Dr ANSho aoNCALVES DA 
SILVA 

Auloa com Despachoe ld6ntlcoa 

No(s) procasao(a) ababfo relaclonado(a) • 

2002.31.00.001»4-3 AÇÃO MONITORIA 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
J>I)VOGPOO • AP00000409 • MARCELO PORPINO NUNES 
~>~)VOGADO : AP00000072 • MARLY POR PINO NUNES 
R~U EUGENIO RODRIGUES DOS SANTOS 

2003.31.00.000810.0 AÇÂO MONITÓRIA 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO · AP00000409- MARCELO PORPINO NUNES 
KNOGADO AP00000072 o MARL Y POR PINO NUNES 
R~U RAIMlM'IOO ALMEIDA DOS SANTOS 

2004.31.00.002350-7 AÇÃO MONITORIA 
AUTOR • CAIXA ECONOioiiCA FEDERAL 
ADVOGADO • AP00000409 • MARCELO PORPINO NUNES 
ADVOGADO AP00000072 • MARL Y PORPINO NUNES 
RIÕU . CICERO BRUNO DOS SANTOS 
R~U . PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS 

200-4.31.00.002372~ N;AO MONITORIA 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
J>I)VOGPOO AP00000409- MARCELO PORPINO NUNES 
J>I)VOG/IDQ APOOOOOOn- MARL Y PORPINO NUNES 
R~U . SIMAIAS SHANK SILVA DA SILVA 
R~U JOSE ROBERTO DUARTE DE ALMEIDA 

2004.31.00.002379-5 AÇ/>o MONITORIA 
AUTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
J>I)VOGJ>I)O : APOOQ0()409 o MARCELO PORPINO NUNES 
ADVOGPOO . M'00000072 o MARL Y PORPINO NUNES 
R~U · DIELMA DE PAULA FERREIRA 
R~U : LINA DA ROCHA ALVES 
R~U JOStANE DA SILVA PESSOA 
RIÕU NEIVA DA SLVA NUNES 

O Exrno(a~ Sr.(•) Jurz{a) exarou o despacho· 

Dehrc o pedido de suspendo do proc:eMO formulado pela 
parte autora a n ( ... ) peto prazo de 90 (n<Minla) dias. 

Aua com Declalo 

NO( a) processo(s) abaixo relaclonado(a) • 

200&-31.00.0007~ MANO/IDO DE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL 
IMPTE . DAVI PINHO DA SILVA E OUTROS 
J>I)VOG/IDO AP0000066V • LUCIO FABIO VIEIRA 
FERREIRA 
IMPDO : REITOR OA FUNDACAO UNIVERSIOJ>I)E 
FEDERAL DO !I.MM'A 

O Exmo(a~ Sr (a) ~·l enrou a decüo: 

( .) Ante o exposto, deftrO paraalmente o pedido de ltmlnar 
para determinar a autoridade Impetrada que expeça certldao 
que retrate a real siluaç:io acadl!mx:a doe Impetrantes em 
todas at dl6ciplinas da grade curricular do Curso de 
Ltcenclatura Plena em Ciências Biológicas, no prazo de 48 
horae Caeo seja c:ertJncada a conc~o do curao, com 
eproveltamento em todas as d!SCtpinOI, lllrft este documento 
validade pera 1 comprovaçAo da gracllaçao no relendo 
concurso púbico até a roaiiZaçio de c:erimOnla de colaçAo de 
grau, quando entâo haverj a expediÇJO do diploma. Nobfique
ae a autoridade impetrada para o Integral aJmprimento daata 
decaAo, bem áslm para que preste inlormaçio no decflndlo 
legal lntifn6.ee. 

2000.31.00.000705-4 MAN0AC0 CE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL 
IMPTE JAQUEUNE CARDOSO DA ROCHA AMAfW. 
J>I)VOOJ>I)O • AP00000669 o LUCIO FABIO VIEIRA 
FERREIRA 
IMPDO REITOR DA FUNDACAO UNIVERSIOJ>I)E 
FEDERAL DO AMJ>i'A 

O Elcmo(a\ Sr(a) Julzlal exarou a deCido: 

\ 
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( ... ) Ante o e xposto, defiro parcialmente o pedido de 11mlnar 
para determinar à autoridade lmpetlada que expeça certid~o 

que retrate a real situaçllo acadêmica da impetrante em todas 
as disciplinas da grade curricular do Curso de Licenciatura 
Plena em Educação Artlsticll, no prazo de 48 horas. Caso seja 
certificad·a a conclu~o do curso, com aproveitamento em todas 
as disciplinas, terá este documento validade para ·a 
comprovaçllo da graduação no referido concurso público até a 
realização da cerimOnia de colação de grau, quando então 
haverá a expedição do diploma. Notif~que-sc a autoridade 
impetrada para o integral cumprime nto destl d ecisâo, bem 
assim para que preste informação no decéndio legal. Intime-se. 

Autos com Edital 

No(s) processo(s) a baixo relaclonado(s) : 

, 2005.31.00.000Q57 :.S AÇÃO PENAL PÚBLICA I PROCESSO 
COMUM I JUIZ SINGULAR 

• AUTOR : MiNISTERIO PUBLICO FEDERAL 
REU : IZABEL MARIA SM1PAIO DE BRITO E OVTRO 

EDfTAL DE ClT AÇÃO 
Prno: 15dlaG 

CITAÇÃO DE : l!!!.bei..Marla..SrunpakLd.ll.Brito, brasileira. 
nascida em 16/t 011963, filha de Venina Sampaio de Brito, 
portadora do CPF n• 154.368.372·04, atualmente em lugar 
Incerto e não sabido. 

FINALIDADE: Citar a denunciada acima qua lificada para, 
no dia 4 do maio dCl 2006, à& Bh, comparecer a eole Juizo, 
acompanhada de advogado, na Sala de Audiências da :z• Vara 
da Seção Judiciária do Amapá, a run de ser inteirogada e se 
ver processar pelo cóme previsto no a rt. 46, parágrafo único da 
Lei n• 9.605198, em concurso material (CP, art. 69) com o crime 
do art. 304 do COdigo Penal, amboS os delitos agravados em 
razão da continuidade "delitiva (CP, art. 71), em vtrtudo do 

.denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos 
da Ação Penal n• 2005.31.00.000957-5 movida conlra Alberto 
de Uma Mendes Junior e Isabel Maria Sampaio de Brito. 

SEDE DO JUIZO :Fórum Pontes de Miranda- Justiça Federal, 
localizado na Av. FAB n• 1374, Centro - Maoapâ/AP, telefones: 
3214· 151013214.1511, Telefax: 3214-1544, e-ma~: 
O:ZVara@ap.úf1gov.br 

Macapâ·AP, 4/412006. 

Anselmo Gonçalves da Silva 
Julz Federal 

Macapá, 10 de ~bril de 2006. 

JUSTIÇA FEDERAL DE !•INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ· 2• VARA 

EDITAL DE LEILAO 
(Lei n' 6.830/ 801 

O Ml\1. Juiz Federal da 1•varn da Seção 
Judlcllirla do Amapá, no exerclclo da 2 ' Vruu, Dr. 
Allsclzno Gonçalveo da SUva. toma púbUco CI.U.O Qemo 
renlli:ados os GCguinteo leU~s público• nos dlns 05 e 
19/05/2008, à& 10 horu, relativos noa bcll$ nbal:xo 
di&erlmlnados: 

Excc. Fiscal: 2004.31.00.00 1315·3 
Exeqüente: CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA. ARQUITETURA E 
AGRONOMIA - CREA/ AP 

Executado( si: ALBERTO AMORIM 

OBJETO DO LEILÁO: 
• O I (um) fn:czer 04 (quatro) portas, mar<:a Prosdóclmo, 
modelo Mult Shop H50, 320 Utroo, cor branca, avaliado 
em R$ 600,00 (eciscento• reais). 
o referido bem. pode Q<lr encontrado na Av. GallbiB, n• 
1272, entn: Rua Hlldcmor Mala e Run Santos Du.mont 
e/ou na. Rua General Rondon. n• 2143. centro, nmboo em 
Macapd·AP. 

Exec. Fiscal: 
Exeqüente: 

Exccutado(s): 

2004.31.00.00145 1·1 
CONSELHO REG!Orv.I. DE 
ENGENHARIA. ARQtnTETURA E 
AORONOMIA-CREA/AP 
ANElA DE FATIMA MIRANDA DO 
CARMO 

OBJETO DO LEILÃO: 
-O 1 (Wl>) nparelho de aom- micro system marca Phllipe, 
m odelo AZ27l0/ 01, n • de &<! rle KT0193400ll03, 13Qw 
- pmpo, com duas c:alxaa IICÚ&ticas, toca cd's, dois decks 
(fita K7), rádio .A:M/YM, com controle remotA>, semi-novo. 
Avaliado em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reals). 
- 01 (um) ventilador Amo grande (novo). avaliado crn R$ 
90,00 (noventa ~s). 
Os referidos ben.& podem ser encontrados na Rua Dr. 
Marcelo CAndla, n' 881. Bairro Santa Rita, Macapâ·AP. 

NOTAS: 

- I· Se o(s) bem(ns) não alcanç:~t(cml lanço 
Igual ou superior à avallação. serão arrematados por quem 
oferecer quanlla. não Inferior a 60% (sessenta por cento) 
dessa avallação em 2 ' LeUio a ser realizado n o dia 
19/0~/2006, ào lO hon\ll. no mesmo local (CPC. art. 692, 
2' pnrte). 

2 - O(s) bem( no) nerá(ào) arn:mntado(s) 
no eotad~ em que ae cncontru(m}. 

3 - A nrremataçAo faNie·à com 
pagan>.ento A ?i•ta. Ce.hem ao(à) arrematante o 
pagamento das cu&t o.J; de llJTemntaçào c da comluào 
do(a) lelloclro(a), arl>ltruda em S % (tr:ú por cento) po.ra 
bens lm6vcls c ~ % (cinco por cento) para"bena m6vcls 
sobre o valor de a.ITemataeAo, o. acrem calculu.d.o.a pelo 
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Contador Judicial. bem como arcar com Cl.ual"CC.uer ônus 
e deapeoas relativas ao(s) bem(WI) e à sua t.tanakrtnct..o. 

4 - A comissão do(a) leltoefro(a.J será 
deposltada na CEF. Agência n• 2801. PAB da Jusuça 
Federal.\ à ordem deste J uizo, onde ncará a~~:uardando a 
expedição da carta de arremalação e a efetiva entrega do(s) 
b em(ns). Após, será lavrado o competente alvará de 
levantamento; ocorrendo a anulação do leilão, a cornlssã.o 
retomará em favor de seu depositante. 

5 · Os débitos deverão ser atuatl7ados 
até ~ da ta dn arremataç-ão. Incluindo-se os honorârtos 
advocaUclos. 

6 · A carta de arremataçAo aomente 
sem expedida em favor do(a) arrematante npóo 
trun.ocorrldo o pmzo de 30 (trinta) dia& para o(a) 
e:o:eqüente exercer a faculdade da adjudicação do[s) 
bem{na) alleno.do[s), com prefe~ncla, em Igualdade de 
condições com a melhor oferta, conforme o dispostA> no 
art. 24, n, "b", da Lei n"ti.8S0 /80 e do prll%0 de 10 (dez) 
dias. após a lntlmnçio d"" ezecutados, para oposlçAo dos 
e111bugoa l1 anemataçào. 

7 - A carta de adjudicação será expedlda 
após o decurso do pmzo de 10 (dez) dlos (art. 746 do CPC) 
para a oposição de embargos à adjudicação. contados da 
InUmação dos executados. 

8 • Os leiloes serão realizados no 
auditório do Fórum Pontes de M.tronda. localtzado na Av. 
FAB. 137·1. centro. nos dtas 05/05 / 2006 (l ' lctlão) o 
19/05/ 2006 (2' 1etlào). 

Macapá;J1AP. _tW_ .E.!Lt200ô. 

Anselmo nç da Silva 
J u iz Fede lar a I' Vara. 

no exercido da 2• Vara 

JUSTIÇA FEDERAL DE t• INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MIAJ'Á • 2• VARA 

EDITAL DE I..ElLÓES 
(Lei n.• 6.830/80) 

/ O MM. Juiz Federnl da r Vara da 
SeçAo Judlcl4rla do Amapá, no exerclclo da 2• Vara , 
Dr. A.n&clmo Gonçalves da SUn, tonu\· públlco qne 
ud!o realb:ados Leilões públlcoa nos dias 05 e 
19/ 05/2006, à4 9 h orBB. re!JlUvos aoa bena e.ha!J:o 
discriinlnados, penhorados nos processos em que é 
exeqüente o INSTITI.ITO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL· INSS. 

PROCESSO: 
EXEQÜENTE: 

PROCURADOR: 
EXECUTADA: 
EXECUTADO: 
EXECUTADO: 

2 004.3;1.00.001090-l 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
Jos~ Ca.rvallto doa Anjos 
CONSTREL LTDA 
AILTON GOMES DA COSTA 
KLEVERSON PEREIRA SANTANA 

OBJETO DO I..EILAO: 
· 01 (Wl>) im6vel urbQilo localli:ado llll Av. São Paulo 
Apóstolos, n • 223, Bairro do Paralso em Santana/ Al', 
medindo 30 (trinta) metros de fundo por 50 
(cinqüenta) m etroa de fn:nte. t odo murado, 
p:.rú.zendo wn total de liSOOm' (wn mU e quinhentos 
metros quadrados), contendo: 7 saiu. l cozinha, 3 
banhel.ros e 1 depósito, avaliado em R$ 75.300,00 
(setenta e cinco mU e trezentos reais). 

COMUNICAÇÃO: 

O presente edital reger· se·á pclo dlspostD 
no art. 98 da Lei n• 8.212/91, rcst.:Jbeleddo pela Lei n• 
9.528/97 . observadas as condições abaixo: 

1 • Se o(s) bem(ns) não alcançarjcn>) 
l:u\ço Igual ou supe.t1or à avaliaç;\o. s cmo arrematados 
poc quem ofe recer quantia não l!úertor a 60% (aeaaentn 
por cento) dessa avallaçáo em 2• Ldlao a ser realizado no 
dia 19/0~/2006, ào 9 b.orao. no mesmo local (CPC, art. 
602. :;!• parte). 

2 - O(s) b em(ns) aerá(Ao) 
lltr~matodo(a) no estado e m que ae encontra(m). 

3 · A arrematação fat·se·A c om 
pagamento A vista o u de forma parcelada, dentre o 
maior lanço, em até 60 (aessenta) parcela& Iguais, 
menenie e au.eesslvas, sendo que o valor de cadn 
pareda não podem oer inferior a R$ 200,00 (duzentos 
reaJo). A prlmelra parcela deverá ser depositada em 
Juizo no a to da arrematação. 

·1 - Caberó. ClO(~) nrret:XUI.t.ante 

pogarnento dD.a custao de arrematação e da coml&eao 
do(a) leiloelro(a), arbitrada em 3 % (trêa por cento) 
para bena Imóveis e 5 % (cinco por cento) para bcno 
móvel& &obre o valor de arrematação, a serem 
calculadas pelo Contador Judlclal, bem como arcar 
com qual"CC.uet 6nu& e dcspeoaa rela tiva& ao(s) bem(ns) 
e sua t 1'1'1118fl:rbtcla. 

5 - A comlaaão do(a) leUoelro(a) aem 
depos itada n a CEF, Agbtcla n• 2601, PAB da Justiça 
Pede.ral, lt ordem deote Juizo, onde fica rá ..guardando 
a expedlçAo da carta de arremataçll.o e a efetiva 
entrega do(o) bcDJ(na]. Após, s eni lawado o 
competente alvará de levantamento: ocorrendo n 
anulação do leiiAo, a comissão retornam em favor de 
Geu depoalta.nte. 
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6 - O exeqüente será credor do(a) 
o.rrcmatantc, clÍ!.uaula que deverá ser consignada na 
carta de arremataçAo, constltulndo.,.e o(o) bem(no) 
arrematado(•) em garantt..o real do débito, a titulo de 
bipotcca lefll( (!móvel a) ou penb.or (m6vels). 

7 · O(A) arrematnnte de bem(ns) 
móvcl(!a) será nomeado(a) seu(ua) fiel dcposiU.rlo(a ), 
não podendo aliená-lo antes da <1.ultaçAo do Mblto 
assumido em parcelamento. · 

8 · As> parcelas de pagamentA>. b 
quala ac obrigarA o(a) arrematante, sen\o mensais e 
ouceasiva.s. vencendo4 se a 2 a parcela no dia 20 do m E:& 
seguinte ao da emluão da carta de arrcmataçAo. 

9 • Pa.ra o pagamento das parcelao o 
arrematante flnnará parcelamento administrativo 
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
a9Jiumlndo o débito do executado a té o valor d a 
arrematação. As> parcelas ser.l.o reajustadas 
mensalmente pelo índice da taxa SEUC. 

I O - Se o valor da arrematação 
oupera.r o valor do débito e:o:cqüendo, o parcelamento 
&e llmltarà ao cúdito do exeqüente, devendo o(n) 
ârrcmatante depositar, no ato da arremataçilo, o valor 
excedente, paro. levantamento pela parte executada. 

il • Os d~bltoa deverão ser 
atuallzado3 at~ a dato da o.rrcmataçAo, l.nclulndo·se os 
honorários advoeatlcloo. 

12 • O nlo po.gamento de qualquer da& 
prest ações ou parcelaa acarretará o vencimento 
antecipado do valor do débito assumido, o qual será 
acrescido de multa de 50% (cinqüenta por cento) de 
que trata o ij 6" do art. 98 da Lcl n• 8 .212/91, 
•~citando o(a) nrrematantc/devedor(a) à eiecuçâo. 

13 · A carta de arremataçAo somente 
GCni expedlcl.o em (avor do(n) arreDl.llta.nte após 
transcorrido o pro.zo de 30 (trinta) dias para o 
exeqüente eJr:erccr a faculdade da adjudlcaçl o do(a) 
bem(ns) allenado(o), com preferência . em Igualdade de 
condlçõea com o. melhor oferta, conforme o diaposto 
no art. 24, n. "b", da Lcl n• 6.830/80 c do prazo de l O 
(dcx) dias, após a intlmaçdo dos executados, parn 
oposição dos embargos lt arrematação. 

14 • A carta de adjudicação ""m 
expedida após o decuno do prazo de 10 [dez) dt..os (art. 
746 do CPC) para a oposição de embargos à 
adjudicação, contados da Intimação doa e:o:ecutadoa. 

. 15 - Os leilões aen\o realizados no 
o.udlt6rio do F6rum Pontes de Miranda, locall.zado na 
Av. FAB, 1374 , Centro, nos dias 05/05/2006 (1" 
leUão) e 19/05/2006 (2' lellllo), ambos às 9h. 

Maca pá/ AP. ,) I OI( /2006. 

JUSTIÇA FEDERAl. DE: t•tNSTÂNCIA 
SEÇÃO J UDICIÁRIA DO A.\!Al'Á -l' VARA 

EDITAL DE PRAÇA 
(Art. 8' , :t.el5.741/71l 

O MM. Juiz Federal cl.o 1' Vare da Seçio Judlclárla do 
AmapA. no e.xe.reiclo da 2' Vara, Dr. Anselmo Gonçalvea 
da Silva, tom.o. publico que sem realizada praça no dia 
05/05/2006, ll.o lO hontll, no auditório do Fórum 
·rontea de Mlrnnda", na Av. FAB, 1374, Centro, Macapá.· 
AP. referente à EJ:ccuçào Diversa por Titulo El:tra· 
JudlclaJ movida pela CAIXA ECONOI>UCA FEDERAL, 

' relaUva ao be m ubo.lxo discriminado: 

PROCESSO: 95.0000718-5 
EXEQUENT&: ÇAIXA ECONOMICA FEDERAL 

JURANDIR DE OLIVEIRA IAYARÁO EXECUTADO: 
OBJETO 
DA PRAÇA: Lolc urbano medindo 20 metros de 
frente por 30 metros de fundo.:J, localizado na · Rua Rio 
Or:an de dQ SuL n° 1160. esqulna. com Sllas SnJa.ailo. qurulra 
60, setor 04. matrtculado no Cartócto de Imóveis .. Eioy 
Nunes·. sob o n • 4255. fl . 170. Uvro 2·R, avaliado em R$ 
70.000.00 (setenta mtl reaJs). com saldo devedor em 
10/03/ 2006 de RS 82.136,67 (oitenta c dois mil. cento c 
trinta e seis reais e sessenl<> e sete centavos). 

NOTAS: 
I. Não será adm!Udo lanço lnfc:rtor ao 

valor do saldo devedor Indicado acima. 

2. O bem será arrematado pcln maior 
oferta. 

3 . Cabe ao i.tiTcnullaiHc pagar ü 
letloclrn publica. em depõslto à disposição deste Juizo. 

4 . Pelo presente Edllal. Oca !numado o 
exeeut.~do Jurandlr de Ollvclm Lnmart.o (CPf' n ' 
027.740.112·72) e seu cônjuge, se casado for. da data da 
praça designada pnrn o dL~ 05 de mato de 2006, às 10 
horas. 

Macapá·AP. ).O 1 S!.i..J2ooG. 

Anselmo~da S!lua 
Julz Fede nt ar 1• Vara, 

no exerci c o da 2• Vara 
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JUSTlÇA FEDERAL DE 1"1NSTÃNCIA 
8EÇAD JUDICIÁRIA DO AMAPÁ- 2." VARA 

EDITAL DE lZILÕES 
(Lei n• 6.830/80) 

O 101. Jula l'eden.l ela 1• vara ela 
SeçAo JucllcUrl& elo Amap4, ao eotcrc:fclo ela 2• Vaza. 
Dr. Anaelm.o Gonça!ns ela SUn. toma p<abUco que 
lefio reallaadoo lellbea p<abUcoo D... cliao 05 e 
19/0ll/2006, b 09 boru, relatlvo(o) ao(t) bem(DI) 
abaixo 418erim111&4o(a), penhonclo(o) no(e) proceuo(e) 
em que~ e.nq!leDte a 1lNlÃD (J'AZENDA NACIONAL). 

PROCESSO: 
EXEQÜENTE: 
PROCURADOR: 
EXECtJrAOA: 

96.0000226-8 
UNIÁO (J'AZENDA NACIONAL) 
Franclaco Napoleão Xlmenea Neto 
stRGJO ODELON DANTAS 
VALENTE ME 

BEIII{NS): 1 (Ulll) lote w1lano n• 44 (antJco 5), quacln 
96, eetor 11, mecündo 11 (onze) metro. ele frente por 
30 (trillt.J metro. ele fwldo, Umltanc!....e ao aortc 
com a Rua Florlallo Pc:l&oto, ao aul com p lote 126 
(antJco 07 a 10), ao leote com o lote 86 (antJco 06) e 
a oeate com o lote 3S (antJco 04), localh.aelo no 
Bairro Patalao, llunlclplo ele Santana/AP. Utulo 
deflniti?O ,.. 126, ezpe41clo pela Prefeltutt MUDiclpal 
ele Santana, com uma cua cd.lfiucla em alYenarl.a, 
com 8 compartim.eDtoa, rcanllaelo em R$ 15.000,00 
(qulnu m1l rcala). 

PROCESSO: 
EXEQOE:Nre: 
PROCURADOR: 
EXECt.rrADA: 

EXECUTADO: 

98.00004611-2. 
'llNIÁO (J'AZENDA KACION.AL) 
FraAct.co Napolclo Xhneneo Neto 
LJo( COMÉRCIO E 
llEPIU:SENTAçOES LTDA ME 
IVAN FARIAS DE OUVEIJIA 

BEM(NS): 1 (uma) casa ele maelein. CODitndcla em 02 
(clola) pavlmentoo, meellDclo 5 (clllco) metzoe ele 
frente por 9 (aon) metroo de fundo, ccllflcada em um 
teneno q~ mede "12 (doze) metro o de frente por SO 
metro• de fundo, localizada na quadra 83, odor 09, 
lote 312 (anU,o 18), alto DI Rua Putor Eadru 
PlDheiro Toneo, n• 99, Bairro Jardim Marco Zero, 
neata cl.clade, rcanllado em R$ 18.000,00 (dezoito 
m1l realo). 

PROCESSO: 
EXEQÜENTE: 
PROCURADOR: 
EXECtJrAOA: 

ADVOGADO: 

1997.31.00.000065-1 
'llNIÁO (JIAZEI'fDA NACIONAL) 
Franct.co Napoleão Xlmcnca Neto 
StrB.A SEGURANÇA E 
TJIANSPORTES DE VALOil.ES LTDA 
Alyrlo Oam& Batboaa 

BEM(l'IS): 1 (um) lote de tena rural. IOb o n• 02, ela 
&le&a AD04, Matapl (Curl.aú- vua Non) uacapt/AP, 
medlDdo 288,4579 ha, matriculado DO Cartório ele 
Re~tro ele lm6vc .. de llacapt-AP - Eloy NIUlCI, oob 
o n• 1128, fi. 63, Uvro 2-D, anllado em 
R$440.000,00 (quatroce.Dtoo e quadnta m1l reaJa). 

PROCESSO: 
EXEQÜENTE: 
PROCURADOR: 
EXECUTADA: 

EXECt.rrADO: 

EXECtJrADO: 

ADVOGADO: 

1997.31.00.000134-4 
umAo (J'AZENDA NACIONAL) 
F't&Dcloco Napoleio Xlmeneo Neto 
TROPICAL CONSTRUÇÕES E 
COiidaCJO LTDA 
JOSÉ EMJUO DOS SANTOS 

MARIA DO SOCORRO DOS,SANTOS 
CUUCURE 
ANTÔNIO stRGJO DA SILVA 
BRAGA 
Charllca Sal.,. Borclalo 

BEM(l'l8): 1 (um) 'f'eieulo tipo camlnhlo, 
marca/modelo Mucedcz Benz L JolJol, ano 1992, 
placa EA 3083, cor amarela, Rena•am 1-'039080-4, 
chaul 9BM384314Kll839682. em bom cotado ele 
coDOervaçAo .e funclonameoto, equipado com os 
aecutntea lteDO (lDtro<luzlclaa pelo proprletirlo): 
carrocerl.a a!onaada. com capota, alatema de 
oupenolo trw:ado, com o.-pc:DIOr truelro e motor 
turblnaclo, anllaciD em R$ •s.ooo.oo (quarenta e 
clllco m11 reaJa). O referl.do bem pode ter Cllcontrado 
DI Rua ParaDA. n• 985, eoquill& com AY. Cora de 
Carvalho, Bairro Santa lUla, neota cidade. 

PROCESSO: 
EXEQÜENTE: 
PROCURADOR: 
EXECtJrAOA: 

ADVOGADO: 

1997.31.00.000203-7 
'llNIÁO (JIAZENDANAClONAL) 
P'tallclacO Napolelo XlmeDCI Neto 
LC PLATO!C PLANEJAMENTO E 
ENGENHARIA 
Pem&~~clo J Ara1\Jo doa Santoo 

BEM(l'iS): 1- (um) -.elculo U.JlO ea.mlnhlo pipa, marca 
Chevrolet, placa EA 0786, chüal 
9BGI!683NXG<:026892, ano 1988, cor nnnelha, 
equipado com Tanque com capacl.4acle para 12.000 
(doze mtQ Utroo, avaliado em R$ 30.000,00 (trlDta 
m11 reaJa). O referido bem pode eer encontrado DI Av. 
Pa.4n J6Uo Marl.a Lombaerd, n• 4320, Bairro Santa 
Rita. neota cidade. 

Pfi,OCESSO: 
EXEgüEmE: 
PROCURADOR: 
EXECUTADO: 

1997.31.00.000398-8 
U!CIÃO (FAZENDA NACIONAL) 
P'nuu:laco NapolelD lllmeuca Neto 
PADLO stRGlO DA SD.VA BRAGA 

BDI(NS): 1 (um) lote urbano ~te 60 - IUltlgo 5), 
localizado DI AY. llarl.a Qulúrla, n• 829, BDrlt.lzal, 
mediD4o 15 (quinze) metroo ele frente por 30 (trlllta) 
metroo de fanclo, pouulnclo como berueltorlu uma 
~ cua aaad~ com plltO em cooc.s-cto, •c.ua d1....t..6e:• 
lllternu em ~ul.m.u eoDdicOea de coo.aenrac:to. c:om 
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muro cerc&Ddo to<lo o referido lote, reelatrado DO 

Cartório de ~elatro ele Imón.. Eloy !funeo, 
matricula n• 3034, ficha 1, livro 2, avallado em R$ 
15.000,00 (qulDze m11 rcala). 

PROCESSO: 
EXEQOENJ"E: 
PROCURADOR: 
EXECtJrADA: 

EXECtJrADO: 
EXECt.rrADO: 

1997.31.00.000'73G-9 
UNlÃO (J'AZENDA NACIONAL) 
P'r&Dct.co lfapole.lo Xlmeu.es Neto 
PLATON ENGEHBAlUA E 
COMÉRCIO LTDA 
CLARX CIL\R1ZS PLATOI'f 
LEONJDA8 PLATON 

BDI(NS): 1 (um) lote w1wlo sob o n• 01, lDtcllfll.Dte 
do cleamembramento "Parque lrmloa P1aton• Dcata 
cidade, com frente para a A•. • A •, pelo lado direito 
com a 1" Rua, (lote ele eaquiDaJ, pelo lado eoqucrdo 
com o lote 03 e peloe fundoa com o lote 02, medlDdo 
1000 m• de trea, matriculado Do Cartório de Re&fatro 
de Imóvelo "Eioy !Cuneo• aob o o• 8007, fio. 192, livro 
2AQ, ayaJ'-do em R$ 17.820,00 (dczeuet.c mil, 
oltocent ... e 'finte reato). 

O presente edital reger-se-á pelas 
Portarias noo 262. de 11 de julho de 2002 e 482. de 11 de 
novembro de 2002. da Procu.radorta Geral da Fazenda 
Nacional. ot;>sc:zvada.s as condlc6cs abaixo: 

1 - Se o(s) bem(ns) não alcançar(em) 
lanço Igual ou superior à avallaçao. ""rào arrematados 
por qum. oferecer quanua não lnfc:rlor a 60% (oeoaenta 
por cCDto) dessa avaliação em 2" LeMo a ser reall2ado 
no dia 19/05/2008. b 09 horu. no mesmo local (CPC. 
art. 692. 2• parte). 

2 - O(o) bem(no) eerA{lo) 
a.rreiD&ta4o(o) no catado em que ee encontra(m). 

3 - A a.rremataçlo far-ae-l com 
papmento t. riata ou ele forma. parcelada. élentre o 
maior lallço, em aU: 80 c-uta) parcelaa tcuaJa, 
~ e ouc.,..lYu, eenclo que o •alor de cada 
JIUCcla nlo poderi ser lnfcrlor a R$ 60,00 (clDqlleDta 
roa.lll). A prtmelra parcela clcveri oer depooltada em 
Jnl&o DO ato da arremata~o. 

4 - Caberi. ao('l a.rremat&Dte o 
pa&ameDto clao cuataa de a.rremata~o e ela comlllio 
clo(al lc!.loelrolll), arbitrada em 3 % (t.rh por cento) 
para beDI lmó•elt c 5 % (clDc:o por cento) para beno 
móvela sobre o v~r de a.rremataçlo, · a oerem 
calculadaa pelo Contador Judlclal, bem como an:ar 
com qu.alaquer Onua e dcopeau relatloru ao(o) 
bem(no) e t. oua .tranafer6Dda. 

' 
5 - A conllssllo do(al leUoelro(a) será 

depositada na CEF, Ag!nda n• 2801. PAB da Justiça 
federal. à ordem deste Juizo. onde llcará aguardando a 
expedição da carta de arrematação e a cfeuva entrega 
do(s) bem(ns). Após. scrá lavrado o competente alvará de 
levantamento: ocorrendo a anulação do Leilão. a 
collllss4o retornanl. em favor de seu depositante. 

6 - A ezeqilente oert credora do(al 
a.rremat&Dte, c.U.uaula que de•crt eer coDIJpacla na 
carta de 'ane:mataçlo, CODIUtuJDclo-ae- 0(1) bem(DI) 
a.rreiD&tado(o) em aarantta real elo d~blto, a Utulo de 
hipoteca lc&al (Jmóve .. ) ou penhor (món .. ). 

7 - O(AJ a.rremat&Dte de bem(no) 
móvel( .. ) ICJi nomeado(al eeu(ua) ftcl depooltt.rlo(a), 
D&o podendo allent-lo antee da qultaçlo do d~blto 
a11umlclo com parcelamento. 

8 - Aa parcelao ele Jl*llameDto, la 
quala oe obJ:tearl o(a) &rreiD&t&Dte, eerto meDOala e 
auceaaloru, vencendo-se a 2" pareela Do dl.a 20 do 
mb ae,W.Ote ao da emlaalo ela carta de a.rrcmataçlo. 

9- Ao puceJ.u oerlo rcajuataclat 
menoalmente pelo lndice ela ta%& SEUC. 

10 - Se o valor ela arremataçAo 
aupuar o valor do d~blto exeqüendo, o parccl.amento 
oe llmltari. ao c~dito ela ueqüeDtc, devendo o(a) 
anemat&Dte depo.ltar, ao ato ela arremataçlo, o 
valor excedente, para lenlltamento pela parte 
executada. 

11 • Os d~bltos deverào &er atuallzados 
att a data da arrematação. lnclulnde>-se os honoráiios 
advocat:!clos. 

12- O DJ.o paaamento de qualquer 
4ao preataç6ea ou parcelai acanetart o nnclmento 
antecipado do valor elo cl6blto a11umlclo, o qual aert 
acreocldo de multa de 50% (clllqüenta por cento), 
oujeltanclo o(aJ arrematantc/dcvcdor(al t. ezecuçlo. 

13 - Em havendo a reoc .. lo elo 
acordo de parcelamento. O cd4.1to será lnacrlto em 
Divida Atlva e ezecutado, 1Ddlcand6-ac l penhora o 
Imóvel hlpo~caclo Oll o bem mó•cl claclo em Jlarantla. 

14- A carta ele arremataçlo aomente 
aert upedlda em. fio9or clo(al arrematante ap6a 
traDSCOtrldo o pruo de 30 (trinta) dJu para a 
ueqlloeDte exercer a faculclade ela adjudlca~o do(o) 
bem(Da) alleDaclo(o), com prefutAcla, em lpaldacle 
ele co~llea com a melhor oferta, conforme o 
dl.apoato no art. :U, li, "b", ela Lei n• 6 .630/80 e elo 
prazo de 10 (dez) dlu, apóe a ualDatura elo auto de 
arremataçlo, para opoalçlo do. embar&o• l 
arremata~o. 

15 • A carta de adjudicação scrá 
expedida ·~ o <k:cur-.o do pmzo de lO (~ d..Las (art. 

746 do CPCI oara a OllOSidlo de embargos à adjudicação, 
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contados Intimação dos executa3os. 

16 - Pelo presente Edital. llca tnttma<lo 
o executado ~rato Odelon Dantu Valente ME (CNPJ 
n• 05.879.036/0001-QO) na pessoa de seu representante 
legal ~<&lo Odclon DaDtaa Valente (CPF n• 
050. 182.342-53) c seu cónjuge se casado for, dos prazos 
dos LeilOes conforme tn!onuado no Item 18. 

17 • Pelo presente Edital. tlca tntJmado 
o executado Ivan Farl.ao de Ol!velra (CPF n• 
335.927.137·87) e seu cônjuge. se casado for. dos prazos 
dos LcUOes conforme tn!onnado no Item abaixo. 

18 - Os leUões scráo realizados no 
auditório do Fórum Pontal de Miranda. locallzado na Av. 
FAB. 1374, Centro. nos dJas 05/05/200S (!" leliAo) e 
19/05/2006 (2°1eilão), ambos às 09 horas. Macapá/AP. 

Mncapá~/AP • .)D t!!.!f._/200S. 

AMelmo da Siblo 
JUIZ Fede . lar 1' Vara. 

no excrddo da 2" Vara 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1' INSTÂNClA 
SEÇÁO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ· 1' V ARA 

EDITAL DE LEILÕES 
(CPC) 

O JUIZ FEDERAL DA J• 
V ARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
toma público que serão realizados leilões 
públicos nos dias 5/5/2006 e 19/5/2006, às 10 
horas, relativo(s) ao(s) bem(ns) abaixo 
discriminado(s), penhorado(s) no(s) processo(s) 
em que é exeqüente a UNIÃO. 

PROCESSO: 2001.31.00.000817-3 
EXEQÜENTE: UNIÃO 
PROCURADOR: SEBASTIÃO CORREIA 
LIMA 
EXECUTADO: JOSÉ MOURA E CIA 
LTDA E OUTROS 

BEM(NS): I (um) lote de 82 
(oitenta e dois) litros de combustível: gasolina 
comum. O valor da avaliação corresponde ao 
preço praticado no mercado no dia do leilão, a 
ser certificado. 

O referido bem pode ser 
encontrado no Posto de Abastecimento 
denominado "Auto Posto Alfaville Ltda", na 
Rua Salvador Diniz, Km O I , s/n, Distrito de 
Fazendinha. 

COMUNICAÇÃO: 

I - Se o(s) bem(ns) não 
alcançar(em) lanço igual ou superior à 
avaliação, serão arrematados por quem oferecer 
quantia não inferior a 60% (sessenta por cento) 
dessa avaliação em 2" Leilão a ser realizado no 
dia 19/5/2006, às 10 horas, no mesmo local 
(CPC, art. 692, 2" parte). 

2 - A arrematação, far-se-á 
com pagamento à vista. Caberá ao(à) 
arrematante o pagamento das custas de 
arrematação e da cooússio do(a) leiloeiro(a), 
arbitrada em 3 % (três por cento) para bens 
imóveis e 5 % (cinco por cento) para bens 
móveis sobre o valor de arrematação, a serem 
calculadas pelo Contador Judicial, bem como 
arcar com quaisquer ônus e despesas 
rclativ~s ao(s) bcm(ns) e à sua transferência, 
inclusive l'moostos 

3 • A comissão do(a) leiloeiro(a) 
será depositada na CEF, Agência n• 2801, Posto 
da Justiça Federal, à ordem deste Juízo, onde 
ficará aguardando a expedição da carta de 
arrematação e a efetiva entrega do(s) bem(ns). 
Após, será lavrado o competente alvará de 
levantamento; ocorrendo a anulação do leilão, a 
comissão retomará em favor de seu depositante. 

4 - A cana de adjudicação ou 
arrematação será expedida após: a) o decurso do 

\ 

..... 
, ... 
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prazo d.: lO (dez) dias (art. 746 do CPC) para a 
oposição de embargos à adjudicação, contados 
da assinatura .do respectivo auto. 

5 - Os leilões serão realizados no 
auditório do Fórum Pontes de Miranda, 
localizado na Av. FAB, 1374, Centro, nos dias 
5/512006 (1° leilão) e 19/5/2006 (2° leilão), 
ambos às lO horas, Macapá!AP. 

6 - Pelo presente Edital, fica 
intimado o executado AUTO POSTO 
ALFAVILLE LTDA (CNPJ n• 
1.987.085/0001 -34), das datas dos leilões 
designados para os dias 5 e 19 de maio de 2006, 
às lO horas. 

Macapá/AP, ?JJ I_ 4 /2006. 

Am<I"ID ;;.,\ ~" d• Sih•• 
· Juiz F~a~' Vara 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1' INST Âl'lClA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ- 1' VARA 

EDITAL DE LEILÕES 
(Lei n• 6.830/80} 

O JUIZ FEDERAL DA In 
V ARA DA SEÇÃO JUDICIÁRJA DO AMA..P Á 
toma público que serão realizados leilões 
públicos nos dias 5/5/2006 e 19/5/2006, às lG 
horas, relativo(s) ao(s) bem(ns) abaixo 
discriminado(s), penhorado(s) no(s) processo(s) 
em que é exeqüente o CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETEIUNÁRIA 
DOS ESTADOS DO PARÁ E AMAP.Á -
CRMV PAIAP 

PROCESSO: 1999.31.00.001943-8 
EXEQÜENTE: CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA VETEIUNÁRIA DOS 
ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ - CR.MV 
PA/AP 
ADVOGADO: ADRIANA CARLA MAGNO 
BARBOSA 
EXECUTADO: CLÁUDIO JOÃO 
ZORTHEA 

. BEM(NS): 1 (um) lote de 5 
(cinco) cabeÇas de gado bubalino, avaliadas cada 
uma em R$ ·430,00 (quatrocentos e trinta reais), 
perfazendo um total de R$ 2.150,00 (dois mil, 
cento e cinqüenta reais). 

O referido bem pode ser encontrado 
na posse de Cláudio João Zorthea, na Rua 
Tiradentes, 469, nesta cidade. 

COMUNICAÇÃO: 

I - Se o(s) bcm(ns) não 
alcançar( em) lanço igual ou superior à avaliação, 
serão arrematados por quem oferecer quantia não 
inferior a 60% (sessenta por cento) dessa 
avaliação em z• Leilüo 11 ser rcoliwdo no dia 
19/5/2006, às 10 horas, no mesmo local (CPC, 
art. 692, 2• J:tarte). 

2 - O(s) bem(ns) 
arrematado(s} no estado em 
encontr~(m). 

será(ão) 
que se 

3 - A arrematação, far-se-á com 
pagamento à vista. Caberá ao(à) arrematante 
o pn~f!n.ent~as cust~s de arrematação c da 
~omissão do(a) lcilociro(n), arbitrada em 3 % 
(três por cento) para bens imóveis e 5% (cinco 
por cento) para bens móveis sobre o valor de 
arremata~ão, a serem calculadas pelo 
Contador J udicial, bem como arcar com 
quaisquer ónus c despesas relativas ao(s) 
hem(ns) c à sua transferência, inclusive 
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impostos 

4 - A comissão do( a) leiloeiro( a) 
será depositada na CEF, Agência n• 280 1, Posto 
da Justiça Federal, à ordem deste Juízo, onde 
licará aguardando a expedição da carta de 
arrematação e a efetiva entrega do(s) bem(ns). 
Após, será lavrado o competente alvará de 
levantamento; ocorrendo a anulação do leilão, a 
comissão retomará em favor de seu depositante. 

5 - A carta de arrematação 
somente será expedida em favor do(a) 
arrematante após trauscorrido o prazo de 30 
(trinta) dias para o(a) exeqüente exercer a 
faculdade da adjudicação do(s) bcm(ns) 
alienado(s), com preferência, em igualdade de 
condições com a melhor oferta, conforme o 
disposto no art. 24, Il, "b", da Lei n• 6.830/80 e 
do prazo de 10 (dez) dias, após a assinatura do 
auto de arrematação, para oposição dos 
embargos à arrematação. 

6 - A carta de adjudicação será 
expçdida após: a) o decurso do prazo de lO (dez) 
dias (art. 746 do CPC) para a oposição de 
embargos à adjudicação, contados da assinatura 
do respectivo auto. 

7 - Os leilões serão realizados no 
uuditório do Fórum Pontes de Miranda, 
localizado na Av. FAB, 1374, Centro, nos dias 
5/512006 (1° leilão) e 19/5/2006 (2" leilão), 
ambos às lO horas, Macapá/AP. 

Macapá/ AP, _2{]j __É_I2006. 

A=! mo ;;;; ~ ~ d• Si!"' 
· Juiz F~Vurn 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1" INST ÃNClA 
SEÇÃO JUDICJ..ÚUA DO AMAPÁ- 1' V ARA 

EDITAL DE LEILÕES 
(Lei n" 6.830180) 

O JUIZ FEDERAL DA J• 
VARA DA SEÇÃO JUDICIÁIUA DO AMAPÁ 
toma público que serão realizados leilões 
públicos nos dias 5/5/2006 e 19/5/2006, às 9 
horas, relativo(s) ao(s) bcm(ns) abaixo 
discriminado(s), penhorado(s) no(s) processo(s) 
em que é exeqüente a UNIÃO (FAZENDA 
NACIONAL). 

PROCESSO: 2004.31.00.000655-9 
EXEQÜENTE: UNIÃO (FAZENDA 
NACIONAL) 
PROCURADOR: FRANCISCO NAPOLEÃO 
XTMENES NETO 
EXECUTADO: PFR DO NASCIMENTO 
ME 

BEM(NS): 1 (um) lote de 
100 (cem) calças jeans masculinas, ao valor 
uni:ário de RS 45100 (<(Uarcntu c cim:o reais); 

I 00 (cem) calças jeans femininas, ao valor 
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais); 100 (cem) 
calças brim masculinas, ao valor unitário de R$ 
30,00 (trinta reais), c I 00 (cem) calças bailarina 
femininas, ao valor unitário de RS 25,00 (vinte e 
cinco reais). Valor total da avaliação: R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais). 

Os referidos bens podem ser 
encontrados em posse do Sr. Perminio Dias 
Sales, na Rua Cândido Mendes, 1580, "B", 
Centro, Macapá/AP. 

PROCESSO: 2003.31.00.001619-0 
EXEQÜENTE: UNIÃO (FAZENDA 
NACIONAL) 
PROCURADOR: FRANCISCO NAPOLEÃO 

XIMENES NETO 
EXECUTADO: DA SILVA 
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BEM(NS): (um) lote 
urbano, n• 4, quadra 68, setor 2, situado nesta 
cidade, com os seguintes limites e 
confrontações: pela frente com a Avenida 
Coaracy Nunes, pelos fundos com o lote n• 13, 
pelo lado direito com o lote n° 5 c pelo lado 
esquerdo com o lote n° 3. Possui as seguintes 
medid~:n 5.10m de_ frente, por 33,40m de 

fundos. Está registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis "Eioy Nunes", matricula n• 1773, fl. 
1, livro 2, contendo um prédio em construção, 
com 511,02m2 de área construída. Avaliado em 
R$ 130.000,00 (cento c trinta mil reais). 

PROCESSO: 2000.3 1.00.002513-6 
EXEQÜENTE: UNIÃO (FAZENDA 
NACIONAL) 
PROCURADOR: JOÉDI BARBOSA 
GUIMARÃES 
EXECliT ADO: SUSDAL SUB SOLO DO 
AMAPÁ LTDA E OUTRO 

BEM(NS): 25% (vinte c 
cinco por cento) de 1 (um) imóvel urbano sob 
n• 2-JB, situado na gleba AD-04, denominado 
"Retiro São José", com área total calculada em 
20,3714, com limites c confrontações seguintes: 
ao norte: BR-156 e Sr. Anaice; ao Sul: área da 
Comarca; Leste: BR-156 c área da Comarca, e a 
Oeste: lote 2J-A, perfazendo cinco hectares. 
Está cadastrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Macapá, sob a matrícula 4027, fi. OI, 
livro 02, tendo título definitivo em nome de 
Jorge Alcindo Furtado Abdon. Avaliado em R$ 
224.380,00 {duzentos e vinte e quatro nJI, 
trezentos e oitenta reais). 

COMUNICAÇÃO: 

1 - Se o(s) bem(ns) não 
alcançar(em) lanço igual ou superior à 
avaliação, serão arrematados por quem oferecer 
quantia não inferior a 60% (sessenta por cento) 
dessa avaliação em 2• Leilão a ser realizado no 
dia 19/5/2006, às 9 horas, no mesmo local 
(CPC, art. 692, 2" parte). 

2 - O(s) bem(ns) será(ão) 
arrematado(s) no estado em que se 

. encontra(m). . 

3 - A arrematação far-se-á com 
pagamento conforme disposto na Portaria n° 
262; de 11 de junho de 2002, baixada pelo 
Procurador Geral da Fazenda Nacional, na 
qual faculta-se o parcelamento, observando
se o número máximo de 30 (trinta) prestações 
iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo 
de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sendo que o 

. valor de cada parcela, por ocasião do 
pagam~nllü, ser á acrescido de juros 

equivalen tes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 

1 4 - Caberá ao(à) arrematante o 
pagamento das custas de arrematação c da 
comissão do(a) lciloeiro(a), arbitrada em 3 % 
(três por cento) para bens imóveis c 5 % 
(cinco por cento) para bens móveis sobre o 
v alor de ar rematação, a serem calculadas 
pelo Contado•· Judicial, bem como arcar com 
quaisquer ônus e despesas relativas ao(s) 
bem(ns) e à sua transferência, inclusive 
impostos 

5- A comissão do(a) leiloeiro(a) 
será depositada na CEF, Agência n• 2801·, Posto 
da Justiça Federal, à ordem deste Juízo, onde 
·r.cará aguardando a expedição da carta de 
arrematação e a efetiva entrega do(s) bem(ns). 
Aoós. será lavrado o comoetente alvará de 
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levantamento; ocorrendo a anulação do leilão, a 
comissão retomará em favor de seu depositante. 

6 - Os débitos deverão ser 
atualizados até a data da arrematação, incluindo
se os honorários advocatícios. 

7 - A carta de arrematação 
somente será expedida em favor do(a) 
arrematante após transcorrido o prazo de 30 
(trinta) dias para o(a) exeqüente nercer a 
faculdade da adjudicação do(s) bem(ns) 
alienado(s), com preferência, em Igualdade de 
condições com a melhor oferta, conforme o 
disposto no art. 24, 11, "b", da Lei n• 6.830/80 
e do prazo de 10 (dez) dias, após a assinatura 
do auto de arrematação, para oposição dos 
embargos à arrematação. 

8 - A cana de adjudicação será 
expedida após: a) o decurso do prazo de I O 
(dez) dias (art. 746 do CPC) para a oposição de 
embargos à adjudicação, contados da assinatura 
do respectivo auto; b) comprovação de quitação 
de impostos. 

9 - Os leilões serão realizados no 
auditório do Fórum Pontes de Miranda, 
localizado na Av. FAB, 1374, Centro, nos dias 
51512006 {I • leilão) e 1'9/5/2006 (2° leilão), 
ambos às 9 horas, Macapá/AP. 

10 - Pelo presente Edital, ficam 
intimad~/bs executados PFR do Nascimento 
ME (CNP 1 n• 03.020.868/0001-41) e D.A. Silva · 
(CNPJ n• 05.962.188/0001 -72) das datas dos 
leilões designados para os dias 5 e 19 de maio 
de2006. 

Macapá/ AP, /!..() I ___!j__;2006. 

"""Imo on ~~" d• Silw 
• Juiz F~l' Vara 

(Tribunal de Justiça do Estado "] 

Des. Rainundo Nonato Fonseca Vales 

GABINETE DA PRESIDÉNCIA 

PORTARIAS DO DIA 10 DE ABRIL DE 2006 

N." 00595/2006-GP - Protocolo N.• 00295812006 
TRANSFERJR, a pedido, o valor de RS 1.130,00 
{Hum mil, cento e trinta reais), do Elemento de 
Despesa 3390.30-Materlal de Consumo, sendo RS 
950,00 (novecento$ c cinqüenta reais) para o 
elemento de Despesa 3390.36-Màttrial de Conswno, 
e RS 180,00 (cento e oiténta reais) para o Elemento 
de Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros· 
Pessoa Juridica, conforme PORTARIA N.• 
0151/2006-GP, do dia 27/01/2006, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.• 3706, do dia .15/02/2006. 

N.• 00601/2006-GP - P.A.N.• 003061/2006 - GP - I -
CONCEDER suprimento de fundos em nome da 
Doutora ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE 
BEZERRA, Juiza de Direito Titular da Vara da 
Infinda e da Juventude da Comarca de Santana, até 
o valor de RS 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro 
reais), destinados a custear despesas pequenas e de 
pronto pagamento. 11 - A despesa deverá ser 
empenhada nas Fonles de Recursos 001 e/ou 007, 
Programa 02.122.02.161.6530.000, no Elemento de 
Despesa 3~90.30 - Material de Consumo, o valor de 
RS 684,00 {seiscentos e oitenta e quatro r eais). 111 -
O suprimento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do 
depósito bancário. IV- A suprida deverá apresentar 
Presta,io de . Contas, no pruo de 10 (dez) dias, 
conta dos da data do término do praz,o de aplicaçio 
constante no item anterior. V - A suprida ficará 
responsável até que a Prestaçlo de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, com a 
devida apreciaçio da Assessoria T~nica de Controle 
Interno do T J/AP, teja aprovada por esta 
Prt>sldêncla. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

N.• 0060212006-GP • P.A.N.• 00310312006 - GP- I
CONCEDER suprimento de fundos em nome do 
Doutor EDUARDO NAVARRO MACHADO, Juiz 
de Direito Titular da Vua Única da Comarca de 
Calçoene, até o valor de RS 4.000,00 (quatro mil 
reais), destinados a custear despesas pequenas e de 
pronto pagamento. O - A despesa deverá ser 
empenhada nas Fontes de Recursos 001, 007 e/ou 
025, Programa 02.122.02.162.6530.000, no Elemtnto 
de Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e no t>lemento de 
despesa 3390.36 - Outros serviços de Terceiros -
Pessoa Flska, o valor RS 2.000,00 (dois mil ruis). 
UI - O suprimento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do 
depósito bancário. IV- O suprido deverá apresentar 
Prestaçio de Contas, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do término do prazo de apllcaçllo 
constante no item anterior. V - O suprido ficará 
responsável até que a Prestaçio de Contas do valor 
recebido, por Elt>mento de Despesa, junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, com a 
devida apreciação da Assessoria Técnica de Controle -
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 

N.• 00603/2006-GP - P.A.N.• 00304912006 - SG - I -
CONCEDER Suprimento de Fundos em nome do 
~ervidor FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS 
SANTOS, Chefe da Garagem do Departamento de 
Apoio Administrativo desta Corte, até o valor de R$ 
3.000,00 (três mil reats), destinados a custear 
despesas pequenas e de pronto pagamento. li - A 
despesa deverá ser empenhada nas Fontes de 
Rec11rsos 001, 007 t>/oll 025, Programa 
02.122.02.162.6530.0110, no Elemento de Despesa 
3390.30- Material de Consumo, o valor de RS 800,00 
(oitocentos reais); no Elemento de Despesa 3390.36 -
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica, o valor 
de R$ 70Q,OO (setecentos reais), e no Elemento de 
Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica, y valor de RS 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais). Ill - O suprimento concedido 
deverá ser aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data do dep61ito bancirio. IV - O 
suprido deverá apresentar Prestaçro de Contas, no 
prazo de lO (dez) dias, contados da data do término' 
do prazo dt> aplic.açio constant~ no Item anterior. V 
- O suprido ficará responsável até que a Prestaçllo de 
Contas do valor recebido, por Elemt>oto de Despesa, 
junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças, 
com a devida apreciaçlo da Assessoria Técnica de 
Controle Interno do TJ/AP, nja aprovada por esta 
rresidbcla. 

N.• 00604/2006-CP- P.A.N.• 00230212006- GP - I -
CONCEDER suprimento de fundos em nome do 
Doutor PAULO CÉSAR DO V ALE MADEIRA, Juiz 
de Direito Titular da Vara Única da Comarca de 
Serri do Navio, até o valor de RS 560,00 (quinht>ntos 
e sessenta reais), destinados a custear despesas 
pequenas e de pronto paaamento. 11 - A despesa 
deverá ser empenhada nas Fontes de Recursos 001, 
007 e/ou 015, Programa 03.101.02.062.0003.2.383, no 
Elemento de Despesa 3390.39 - Outros Serviços de 
Terceiros-Pessoa Jurídica, o valor de RS 560,00 
(quinhentos e sessenta reais). UI - O suprimento 
concedido deverá se.r aplicado no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data do depósito 
bancário. IV - O suprido deverá apresentar 
Prestação de Contas, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do término do prazo de apticaçiio 
constante no item anterior. V - O suprido ficara\ 
responsável até que a Prestaçlo de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, com a 
devida apreciaçJo da AssessoriA Técnica dt> Controle 
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 

N.• 00607/2006-CP - Protocolo N.• 002387/2006 -
OFICIALIZAR a designação do servidor 
GLEIDSON ABUD FERREIRA, Analista Judiciário 
- Áru Judiciária do Quadro de Pessoal Permanente 
da Comarca de Laranjal do Jari, para substituir o 
titular do cargo em comisslo de Chefe de Secretaria 
da vara onde é lotado, nos seus impedimentos legais e 
eventuais afastamentos, lnclusin no período de 06 de 
abril a 05 de maio do corrente ano, nos termos do 
art. 48 e parágrafos, da Lei Estadual n.• 0066/93. 

N.• 0060812006-GP - Protocolo N.• 00238712006 -
DISPENSAR o servidor AMIRALDO DE MA TOS 
GONÇALVES, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
do Quadro de Pessoal Permanente da Comarca de 
Laranjal do Jari, lotado DI z· Vara Cível, Criminal e 
da Infinda e Juventude da Comarca de Laranjal do 
Jari, da designaçlo para substituir eventualmt>nte o 
titular do cargo em cornlssJo de Chefe de Secretaria 
de Oficio J udicial da Vara onde é lotado. 
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N.• 00609/2006-GP- P.A.N." 00322112006 - GP- I-· 
CONCEDER Suprimento de Fundos em nome do 
Doutor SAMUEL RUBEM ZOLDAN UCBÓA, Juiz 
de Direíto Titular da Vara Única da Comarca de 
Porto Grande, até o valor de RS 300,00 (trezentos 
reais), destinado• a custear despesas pequenas e de 
pronto pagamento. 11 - A despesa deverá ser 
empenbada nas Fontes de Recursos 001, 007 e/ou 
025, Programa 02.122.02.162.6530.000, no Elemento 
de Despesa 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica, o valor de RS 300,00 (trezentos ruis). 
Til - O suprimento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do 
depósito bancário. IV- O suprido deverá apresentar 
Prestaçllo de Contas, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do término do prazo de aplicaçlo 
constante no item anterior. V - O suprido ficará 
responsávd até que a Prestaçio de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, com a 
devida apreciaçlo da Assessoria Técnica de Controle 
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 
N.• 00611/2006-GP - DESIGNAR a Doutora 
CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL 
NUNES, Juiza de Direito Substituta da Justiça do 
Estado do Amapá, para auxiliar nas 1' e 2• Varas de 
Competência Geral da Comarca de Laranjal do 
Jari , a partir do dia 17 de abrU do corrente ano, 
dispensando-a da desigoaçlo constante na 
PORTARIA N• 40512006-GP, de 02103/2006. 
N.• 00613/2006-GP - DESIGNAR o Doutor FÁBIO 
SANTANA DOS SANTOS, Juiz de Direito 
Substituto da Justiça do Estado do Amapá, para 
auxiliar na 2• Vara Civel da Comarca de Macapá, 
nos dias 10 e 11 de abril do corrente ano, 
dispensando-o da designação anterior. 

N.• 00614/2006-GP- DESIGNAR o Doutor AILTON 
MARCELO MOTA VIDAL, Juiz de Direito 
Substituto da Justiça do Ettado do Amapí, para 
allXiliar na 4• Vara Cível da Comarca de Macapá, 
nos dias lO e 11 de abril do corrente, dispt>nsando-o 
da designação anterior. 

GABINETE DA PRESmtNClA 

PORTARIA DO DIA 11 DE ABRIL DE 2006 

N.• 00610/2006 - GP- Art. 1•. Estabelecer a Escala 
de PlantAo dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, de acordo com o Anexo 
1 desta Portaria. Art. 2•. Esta Portaria entrará em 
vi~:or a parlir do dia 06/04/2006. 

ANEXO I DA PORTARIA N.•0061012006-GP 

ESCALA DE DESEMBARGADORES 
PLANTON!STM 

PERÍODO 

06 a 13/04/2006 

1 13 I 20/04/2006 
i 

! 20 a 27/04/2006 

I 
127/04 I 04/05/2006 

J o4 ·~-i'itosn~o.~ 

11 a 18/05/2006 

18 a 25/0512006 

125/05 a 1°/06/2006 

t• a 08/0612006 

I 

I DESEMBARGÃDOR 

! EDINARDO MARJA 
. RODRJGUES DE SOUZA 

AGOSTINO SU,VÉRIO 
JúNIOR 

CARMO ANTÔNIO DE 
SOUZA 

MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ 
· - - -·~··- T 

RAIMUNDO NONATO 
; FONSECA VALES 

GILBERTO DE PAULA I 
PINHEIRO I 
HONILDO AMARAL DE 
MELLO CASTRO 

DÓG. LAS EVANGELISTA ~I 
RAMOS 

--- ·- -· - · 
LUIZ CARLOS GOMES DOS , 
SANTOS 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: N'00261 • -GP 
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE LICITA IA 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CURSO TELEPRESE!\CIAL 
VJRUTAL DE PROCESSO CIVIL NA TEORJA E NA PRÁTICA. 
FUNDAMÉNTAÇÁO LEGAL: Artigo 25, 11 c/c ortigo 13, VI, da 
U:i n' 8.666/93, c<>m rcdoção da Lci n' 9.648/98. 
ADJUDICATÁRIO: REDE PRO-UNlVERSITÁRlA DE ENSINO 
TELEPRESENCIAL VIRTUAL PROFESSOR LUIZ FLÁVIO 
GOMES LTDA. 
VALOR TOTAL: RS2.800,00 (Dois mil c oitoceutos real o) 

Excclcntíssimo Senhar Pn:::sidcntc, 

Pretende esta Corte de Justiça pactuar com a REDE PRÓ
UNIVERSITÁRIA DE ENSINO TELEPRESE!'\CIAL VIRTUAL 
PROFESSOR LUIZ FLÁVIO GOMES LTOA, CNPJ, (MF) W 
07.159.521/0001-35, visando ministmr o curso de telepresencial 
\'irtual de Processo Civil na Teoria e n:1 Pr.itica, de acordo com as 
rcc.entcs n::fonnas: do CPC, coordenado pela F.scola Judicial do Amap.i, 
pilla 13 (t~<e) Assessores Juddicos do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, c Oi (uma) para a Chefia de Gabinete da Prt."Sidência do 
Tribun::~.l. no pctiodo de 20 de n1arÇo n 22 de maio de 2006 c no valor 
de llS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

A escolha da adjudicatária fal·Sc necessária diante da m:ccssidnde 
de illualização dos Asscs.)ores Juridicos desta Cort~:. Ressaltasse que 
os preços ofertados estão compatíveis com os praticados no mercado e 
a emprQia cncontra·SC apta a contratar con'l a administração 

A Douta Assossoria Jutidica, mani f<Stou-se pela Contmtação Din:ta 
da' REDE PRÓ-UNIVJ-:RSITÁRIA DI-: J-:NSINO 
TELEPRESENCIAL VIRTUAL PROFESSOR LUtz FLÁVI O 
GOMES LTDA, fundamentando sua decisão no artigo 25, Jl c/c 
artigo 13, VI da Lei de Ucitaçõcs e Contrato Administrativos em vigor 
(Lei Fodcml n.• 8.666/93 e alll-r•çiie;), o qual es tabelece: 

"Art. 25- É inexlgh·et e. licitação quaodo houver Inviabilidade 
de compctiçüo:fl 

H- par11 a contr11l2ç.io de serviços té<:n icos enumer3dos no nrt. 
13 dc:ita Lei, de natureza singular, Com profluionals ou empresas 
de oocória. especi.aliz..s.çiio, vedad.a 11 inexigibilidade para seC\'iços 
de publicidade c divulgacAo; 

Art. 13. Para os Iins dcsla L.ci, considcrom...sc serviços técnicos 
pronssionals upcdali:z.ados os trabalhos relativos a: • 

Vl ~ lrcioamenlo c aperfeiçoamento de pCSloa)j 

Ad hunc modo. verifica-se, in casu, que foram atendidos todos os 
requisitos legais c factuais balizadorcs da ação administrativa em 
pauta, tais como: a rouào da escolha do executante e ajustificaliva do 
preço. Daí concluirmos qu~ a contr.uaçào sub exame enquadra-se, 
perfeitamente, na hipótese de INEXIGIBILIDADE l!CIT ATÓRlA, 
inseulpida no a~tigo 25,11. cic art. 13, VI, da Lei Fodcr.!ln.• 8.666/93 
c alterações. 

Pelo exposto. para salvaguardar os interesses da Admin.istração 
deste Tribunal. e demonstrada a hipótcst incidente desta ação. 
submt:tcmos a pn.-s01tr.:: Justificativa à ilprcciação c homologaç5o de 
Vossa Excelênci:1, ao mesmo tempo t."m que solicitiimOs a sua 
publicação na bnpr<nsa Oficial. pam que se cumpra o dispooto no 
anico 26, dJ Lei de Licitações e Contr.ltos t:m vigor, condição de 
eficácia deste ~}.o._ 

Macapá-AP, 19 do abril de 2006. 

Doi. ANT~R~IlAitMA MACHAilO 

- rresidente ~UT JAP-

nutir~ IIDS tcmol: da Lei 

Em:f-J-~/2006 
-··--·-· .. ~ -· --
Dcs. Presõd ~~ 

JUHlflCATlVA N' 04112006-CPUfJAP / 

PROCESSO ADMINISTRA T!VO: N' 0088841200~ 
ASSUNTO: INEXIGlDILIDADE LICITATÓIUA 
Oll.Jf.TO: SERVIÇO DE REPLlCAÇÂO DE BANCO DE 
DADOS POSTG!l EE. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, § 1", c/c art. 13, VI, dn 
Lei n• 8.66G/?3, com rodaçã<> da Lei n" 9.648/98, 
ADJUDICA TARJA: DO EXPERTS. 
VALOR TOTAL: RS 76.800,00 (Setenta c sois mil e oltoccnto• 
reAis). 

E,;cclentlsshno Senhor Pre-sidente., 

heteode esta Co.rtc de Justic;::~ p;n:tu~r com a empresa OB 
EXl'I::RTS, objetivnndo o fomccimo:nto c instalaçãn. dar s.upm1e 
técnico, g<!rcnciamcnto e treinamc.nlu em SGBD POSTGREE SOL. 
para Scr'lliÇ(JS de replicaç5o de banco de dados POSTGREE. c,;m 
illu..1liznçâo Oll·line e periodicidade definida c costumizávcl. para o 
~rilldu de mnio a dezembro de 2006, no valo~ KlobõJI. de RS 
76.800.00 (Sclcnla c seis mil c oiroccncos reais), sendo que o valor 
de 64.800,00 (Sessenta c Quatro mll, c <Jilocenios reais). será pago no 
("XCrc{cio de '2006 c o .,·ai(Jr de RS 12.000,00 (doze míl renis}, scn\ 
pago no pnlx imo cxcn::!cio. 

Justifica·sc a contr.lção di;mtc da necessidode do Tribunal de 
Ju.'\tiça n:.:tliz.1r a intrcgroção de todus as ú.Hnarca:~; atrav~ t.la 
repl icaçio de dados SGBD POSTGREE SQL Isso, pcnnilir.l • 
prestãção jurisdicion:Jl de fomu ma.is eficaz, uma vez que a não 
conlmt<~çào .dos serviços. imp~dirá a utjlizaç.:io do Tl/CUJURIS -
SISTEMA JUDICIAL ELE"I'RÔNJCO, o qual devem êslnr em _ 
pleno fuuctonJJitt!ntu no d ia dç 12 de junho do correu te ano .. 

A escolha .da adjl!dicatária, prende:·~!! an fa~~ da·. e1~prCsa estar· 
dcvidalllcntc habililada no objC;{o cont_ratado, poSsuindo os m~io.!i 
nc:ccss:\tios .10 fornecimento dos serviÇos. Rcs..l\all~!'ic, por upurtuno, 
que os preços propo!iLO!i pela Adjudicat<íri:1, cs.t5<J compatíveis com os 
pra'icadus no mr:rcado. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

. ' dou la Assessorií'l Jurfdica manifestou-se favorãvel :i contratação 
dirt·.ta nos temos do a1t. 25, § 1'\ c/c ílrt. _13, VI, da Lei das Licilacõcs 
c Cnnlrd.(OS Administr.ltivos, (Lei Federei nn 8.666.193 c alterJ.ções}. o 
qual eslõlbclccc: 

'-Art. lS. É inexigível a licilaçilo qtutndo houver hl\r~abilidadc 
de competiçilo, em especial: 

.. ~ J". ·Consid~:ra·sc de notória C.\-pceiilli7.açãn o pmli!õsional au 
cmpre."a cujo conceito na campo de sua especialidade, dccotrcute de 
destmpcnho anterior, estudos, experit:nci<~s, publicações, 

_ organi7.açõe..<o, aparelham~nto. equipe técnica, ou de outros requisitos 
rclacione.dm com suas atividades, pr:rmita inferir que o seu trabaiho é 
essencial c indiscutivelmente o m<~is adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

'"Art. 13 - ParJ fins desta Lei, considcr.J·SC !ierviços têcnico!i 
pmfis sionais especb.li7.ados os trabalhos :J: 

VI- treinamento c <tpcrfciconmcnto de pessoal; 

Pelo exposto, para salvagunrdar os interesses do Admin is tração 
deste Tribunal, e demonstr::~.d a. a bipôtcse incidente desta ação, 
suh.ndcmo~ :t )lTQ!t.:nlc Justific<.1tiva à apreciilçfio e r:J.tilicaç ii.o de 
V o.; ;a Excelência nos tcnnos da Jeeislac.Jo em vi~or.:.._____ __ _ 

Uncopó-AP, t7 de nbrll dc&Jl006, 

Bel. ANTERO D IA MACllAllO 
- Prosldonl PUfJAP • 

CONCORRENCIA N' 002/2006-CLC(l"JAI' 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapi, atmvc's da 
Comissão de: Licibção c Conlmtos, toma público, nos termos da Lei 
n• 8.666, do 21 de junho de 1993, com redação da Lei 9.648, de 27 
maio de 1998, que fará realizar licitação. na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de 
exeoução indireta mediante empreitada por Preço Ciobal. tendo 
como objeto a contretação de c..'TTlprcsa ~Jl ramo pertinente para as 
obras de cmlSlruçào dn prêdio destinado às futuras instalações do 
FÓRUM DA COMARCA DE OIAPOQUE, confonne projetos, 
quantitatiYos. especificações técnicas e demais condições cons~ntes 
do Edital e seus Anc1:os. A referida licilação ocorrerá no JlJA_.ll 
DE MAIO DE 2006,_/u_IQlP.~lh_QJJI, O Edital completo e seus 
<Jne:xos cncontnun·SC dispon{veis na .CLC/TJAP, sito à rua General 
Rondon, nG 1295 - Centro, de segunda à sexta-feim, no horário dns 
7:30 às 13:30 c das 15:30 às 17:30 horas. bem como quaisquer oulms 
csclartcimentos necosários. 

Mac?á~AP, 20 de- abril dto 2006. 

S.!. AI\'TERO ~~i.~~!:ACIIAilO 
·Pn:sid~AP· . 

TRIBUNAL PLÉN O 

MANDA...!ill.J)F, SEGU&ANCA N,• 88.2ll!l_Qí! 

Impetrante: Mário Brubo Fo~nigosa Júnior 
Advogada: Maria Rosanc M alafuia da Grnça 
Infonnantc: Secretário de Estado da Administração do 

Amapá 
Relator: Desembargador Carmo Antônio 

"MÁRIO BRABO FORMIGOSA JÚNIOR, por sua 
advogam• legalmente c<>nstiruida, impetrou Mandado de 
Segurança, com expresso pedido de liminar, contra ato 
pmticodo pelo Secretario do administração, em cxercicio -
HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS - que o 
inabilitou na posso ao cargo público estadual de professor 
classe "c'', na área de inglês. pura at\tac no Município de 
Santana, confonnc requisito do Edital 001/2005- SEAD. 

Aduziu que se inscreveu no último concuroo publico 
prestado pelo Estado parn concorrer ao cargo de professor 
classe "c", na área de inglôs, paro o 1\Íunicipio de Santana, 
onde obteve n 7.0 colocação, chegando a ser nomeado 
ccnfonne publicação do Diário Oficial que circulou no dia 
17/02/06, mas pendente ainda à apresentação de diplomação 
de forrnaç5o superior na úrea de !erras, a ser feira na posse. 

Argumentou que por faltar ainda um ano para conclusão 
do curso de Lt:tras, a comissão do concurso, em atendimento a 
requisito do Ediial 00112005-SEAD, inabilitou-o na posse 
para o cxcrdcio do respectivo ca.rgo. 

Sustentou que é pessoa de profundo conhecimento da 
lingua inglesa, eis quo tem a habilitação emitida pela Escola 
Fisk, entidade de ensino da lingua estrangeira com 
rec<>nhccimcnto credenciado pelo Ministério da Educação e 
Desporto pelo parecer CFE 1114179, publicado no Diário 
Oficial da União no dia 22/08194, o qual estabelece que para 
aqueles que concluírem o curso em língua inglesa pela 
Fundação Richard Hungh fisk, mantcncdora das Escolas Fisk, 
terão seus diplomas reconhecidos pelo Ministério da 
~ducaç.1.o equiva!ente a uma fonnação pe nível superior na 
arca 

A legou que a questão lc'"ntada por. ele diz respeito a 
flagrante ilegalidade, por não ter n comissão do concurso 
público aceitado seu diploma com habilitação em inglês, 
configurando ato abUsivo do administradar, ao impedir que 
competisse em igualdade de condiçõ.cs com os demais 
amdidatos licenciados em letras e habilitados em inglôs, 
violando o princípio da igualdade. 

Na sequencm, disse que o fumus honi juris 
consuhstancia-sc no fundamento da impetração demonstrado, 
ou ~cja, em razão .de ~cu curso de lic~nciatura em letras já 
éoéontr.ar-se em fa.se de conclusão, c também 'pelo fato de_ ler , · 
coniprovadÕ exercer' aiividadé l?fOfissional, na qualidade de
professor de língua inglc:sa, na eàucrfçiío de. ensirio · rOédio, 
rund;mcnta! "panicui~ .. E o periçulum In. mora, pelo fato de 
j:i terc;m sido ri:alizadns as respectivas- contrataçõ_es para · o 

. exercício dÕ magistério, correndo o impetran~e o risco de não 
• sô-lo, acaso ocorra a mora da_dccisão judicial. · 
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. : or fim, requereu, liminarmente, ina~dita a/te.ra pars, o 
d 1~c:to de assinar com o "Estado o contra\() de trabalho, para 
mmtstrar aulas como professor classe "c" na disciplina de 
língua inglesa. 

No m('fito, requereu a confinnaçào do pedido liminar, com 
a concessão <.la segurança, para que seja garantido o diréito de 
ingr=ar no quadro de funcionários do Estado como professor 
de língua inglesa a té que conclua o curso de Letms, que lhe 
conferirá a licenciururn plena, pela Fundação Universidade 
V ale do Acaraú - IIV A 

É o relatório. 

Decido somente sohrc o pedido liminar. 

Sobre a concessão da liminar, dispõe a Ld Federal n. 
153311951, em seu artigo 7.0 , inciso 11, que a medida pode ser 
c<>ncedidn quando sejam relevante-s os fundamentos da 
impetração e do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 
ordem judicial, se com:OOida ao final. Em todo o caso, não se 
exime o j ulgador de indagar se estão presentes os dois 
requisitos autorizadores de qUalquer medida 1imlnar. ofumus 
boni ju.ris e o pcricufum jn mora. 

Nesse passo, o que se revela importante indagar, nesta 
oportunidade, é se os fundnrncntos tTazidos pela impetrante 
siio relevantes c, concomitantemente, se, pre\•alcccndo o alo 
irnpugnudo, pode resultar na incficicia da ordem judicial, caso 
esta lhe seja concedida ao_ final. 

Segundo o impetrante, ele foi aprovado no concurso 
público acima reft...-rido e chegou a ser nomeado parn o cargo 
de professor, classe "c", do Quadro de Pessoal Civi l do Estado 
do Amapá. No cntamo, por ocasião do ato de posse, foi 
inabilitado pela Comissão do Concurso, em virtode de não 
deter ainda o diplomrt do curso supt.~or em letras, exigência 
do edi tal n' 00 112005-SEAD. No caso, restou confirmado pelo 
impetran te que, embora estivesse cursando a área de Jetrns, 
faltnva um ano para a conclusão do curso. 

Com efeito, de acordo com o item 2.3 do Edital do 
Concurso Público, ~:ntrc outros requisitos, para que o 
candidato fosse investido no cargo de professor de inglôs, erd 
necessário que jã tivesse concluído o curso superior em letras, 
ministrado por instituição de ensino oficial, devidamente 
re<:onhecido pelo Ministério da Educação com habilitação em 
inglês efou complementação pedagógica em inglês (fls. 19 c 
34~ . 

No caso, no meu sentir. não se poderia exigi r outra atitude 
dos agentes da Administração Pública, se niio aquela que 
efetiva1m:ntc tomaram, ou seja, a de impedir a posse do 
candidato que, à cvidcrtcia, niio preenchia, como não 
preenche, um dos requisitos exigidos para a investidura do 
cargo rctrociJado. 

Sem desmerecer. os conhecimentos e aptidõeS do 
impetrante na área da língua inglesa, c<>nforrne foi not iciado 
por de nu sua petição inic ial, o certo e que os cursos que etc 
afirma e comprova ter. não atendem às exigências do edital do 
concurso, nu1trb~ do contrato. De modo que, nCstc particular, 
não vislumbro a presença de um dos requisitos autorizndores 
da concessão dn liminar- o fumus boni jutis, pela ausénda 
de fundamentação relevante. À míngua deste requisito, 
prejudicado fica o outro, notadamente, o periculum in mora. 

Com esses fundamentos, nego a liminar pleiteada 

Rc:quisitcm·sC infonnaçõcs à autoridade denominada 
coarom. 

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça. 

Mocapá (AP), 18 de abril de 2.006. 

(a) CARMO ANTÔNIO OE~OUZ 
Dcscmbarg. r~ Relator" 

' '-.1 . . 
R< Lopes Sim 

Diretora qn S etaria do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

1\-IANDADO DE SEGURANÇA N.0 892/2006 
lmpctrantc: Reubc'f Cavalcante Ferreira 
Advogado: ·Uiy Furtado Gonçalves 
Infonnantc: Secretário de Estado da Adminislrnçiio do Amapá 
Relator: Dcscmbarg~or Gilberto Pin hciro 

"Rcuber Ca valcante Fern:ira impetrou mandado de segurança 
em face de ato tipo por ilegal c arbitrário perpetrado pelo 
Secretário de Administração do Estado do Arn.1pâ que se 
negou a empossá-lo apesar de regulanncnte aprovado em 
concurso público pura preenchimento de cargo de Professor de 
História Classe C, Padríio I - Nivel Superior. 

Argumenta que logrou aprovação em todas as etapas do 
cename, inclusive npresentando exames médicos e 
documental, tendo apresenlado declm-açiio fim1ada pelo Reitor 
da faculdade de Macapã - Fi\MA deixando claro que teria 
coneluido a Licenciatura Plena no Curso de História, 
atendendo, assim, a c:tigência constante no item "a". 2, IH, do 
Edital. 

Sustenta que o decreto de nomeação foi publicado no din 20 
de fevereiro do ano em cur.;o, c<>nvocando-os para posse, 
entretanto, âo aprCSaltar:se para o aio na data de 11 de abrlt, a 
aUtoridade nomeada cOatora condicionOu a assinatum do termo 
·ü apresentação do Diploma de conclusào do Cu= de História. 

· Disscna a respeito do legislação que rege a matéria, aduzindo 
' que preenche todos os requisitos exigidos por lei, bem corno 

aqueles provistos no Edita l, requerendo, ao final, a concess-:JQ 



Macapá,20.04.2006 

de liminar no sentido de que seja a autoridade nomeada 
coatora compelida a dar-lhe posse, ou, alternativamente, que 
seja suspenso o prazo para posse atéjulglllllento final do wril. 

Faz mista; ressaliar que as liminares visam assegurar a tutela 
do direito aparente, quando atrovés da denominada provo 
prima facie se evidcnciem os critérios classicamente adotados 
de aparência do bom direito (/i1mu.r bonl luris) e perigo na 
demora (periculum in mora). 

No primeiro pressuposto, temos a "plausibilidade do direito", 
a evidenciar a existência de um interesse processual, a que se 
convencionou denominar de fumus boni juris {fumaça do bom 
direito). No segundo, temos o eventual retMdamcnto na 
composição da lide com possibilidade de perecimento, ou do 
próprio processo ou de seu objeto: é oquilo denominado dt 
periculum. in mora. Somente a concomitância desses dois 
pressupostos admite • tutela liminar. 

Mar~lo Freire Sampaio Costa, in Aspectos da Teoria Geral 
da Tutela Antecipada, Juris Síntese, Jan/Fcv 2001, a respeito 
do assunto e citando Humberto Thtodoro Júnior diz que o 
ex-Desembargador "utiliza-se de argumentos singelos. porém, 
robustos. quando ensina. em relação a plausibilidade de dano 
irrepará>-cl, ser a mesma avaliada pelo juiz, segundo as 
regras do livre convencimento, de modo que nào dispe11Se a 
fundamentação ou motivação de seu conhecimento; mas isto 
dar-se-<i cnm multo maior liberdade de ação do que na 
formação de certeza que u exige no processo definiti•oo ". 

O mesmo autor cita, ainda, esclarecendo o tema Cindido 
Rangel Dinamarco, que ele diz ser "um defen.ror ardoroso da 
lpstrumentalidade c real efetividade do processo, a situação 
processual a ser exlirpada (como se fora um cancro) mediante 
a tutela anti!Cipada, fundada no inciso 11 do dispositiWJ legal 
da antecipação da rute/a de mérito, consubstancio-se na 
necessidade, inadiável, de neutralizar os males do processo, 
porque, há demoras rtuoáveis ditadas pelo caráter formal 

inerente ao processo ~ há demora.• acrescidas pelo 
r.omponamentotdes/ea/ do demm!lbdo. " 

Assim. não vejo, nesse primeiro momento a presença dos 
requisitos neccssârios para concessão do pedido liminar no 
sentido de que seja a autoridade coatora compelida a dar-lhe 
posse, entretanto, eles vi!dumbmm·se patentes no que diz 
respeito ao pedido alternativo. 

Presentes, Pois, o fumu.t bonl fures e o periculum in mora, 
concedo a liminar apenas no sentido de que seja suspenso o 
prazo fixado para que o impe~rante tome posse. 

Preste informações a autoridade nomeada coatora no J'I'87.0 

legaL 

Após, abra-se vista á d. Procuradoria de Justiça. 

lntim<>-se, 

Maeopá, 19 de abril d< 2.006 

{a) Ou. GILBERTO PlNHEIRO () 

Relator"~~ 
Re opes Simões 

Diretora da Sccr ria do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N• 893/2006 
Impetrante: Acir Furtado Gonçalves 
Advogadc: Uly Furtado Gonçalves 
I.Jform!lllte: Secretário de Estado da Administroção do Amap6 
Relator: Desembargador Edinardo Souza 

"ACIR FURTADO GONÇALVES, por intenn&lio de 
advogado regularmenl< habilitado. impetrou MANDADO DE 
SEGURANÇA, com expresso pediJo de liminar, contra ato do 
SECRETÁRIO DE ADM INISTRAÇÃO DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 

Narra a inicial que o impetrante fora aprovado em 9" lugar no 
concurso público para preenchimento do cargo de Professor de 
História {Classe C, Padrão 1 - Nível Superior), regulado pelo 
Edital n• 00112005-SEAD, de 1'-d~ junho de 2005 {DOE n• 
3.350, de 01.06.1005). optando pela lotação no Municfpio de 
Slllltana 

Homologado o resultado final do concurno pelo Senhor 
Governador do Estado, foi regularmente nomeado. Porém, foi
lhe negado assinar o termo de posse {esta jâ prorrogada até o 
di• 22.04.2006). ato condicionado à apresentação do diploma 
de conclusão do Curso de História. 

Diz que para cumprir tal exigência - constante do Edital de 
Convocnçáo n' 008, 2005-SEAD, lll, 2, "a)" -, apresentou 
declaração linnada pela Reitoria da Faculdade de Macapá -
FAMA, deixando claro já haver conclulda a Licenciatura 
Plena no referido curso, pendente para 8 diplomação apcna• as 
discip\inas do Bacharelado, finalizada< até junho do corrente 
IUIO. 

Sustenta que a negativa da autoridade impetrada afronta a Lei 
Estadual n• 94912005, a !...ci Federal n' 9..394/96 e 8 Súmula 
166 do STJ. 

Pugna pela roncessão de liminar· inaudita altera pars para 
detenninar sua po35e, possibilitando o exercício do cargo ou, 
de outr• forma. a suspcn&ão do resoecrivo DrBZO até o 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUlgamento final da lide. Pleiteou, por fim, a concessão 
definitiva da segurança e a concessão da gratuidade de justiça 
{fls. 021 17). 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 18152. 

Relatados, ao essencial. Pano a fundamentar t, em 
Rguida, decidir. 

Conceituam os doutrinodores o Mandado de Segurança como 

ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a 
proteger direito liquido e certo ameaçado ou violado por ato 
praticado com ilegalidade ou com abuso de poder. 

Dito isso, de plano defiro os beneficios da grotuidade de 
justiça postulado na inicial. 

Quanto à concessão ou nilo da liminar, os elementos 
carreados demonstrom no momento 8 possibilidade de, uma 
vez vencido o prazo de prorrogação da posse. venha o 
impetrante a sofi-cr lesilo grave ou de diflcil reparação ao futuro 
pro 1imcnto no cargo a que obteve êxito no concurso. 

Nessa linha de id~ias, em matéria que envolve Direito 
Acministrativo sempre registro que o princípio da legalidade, 
no âmbito da Administração Pública, atua com maior rigor e 
especialidade, limitando a conduta do administrador às 
previsões IC)l8is. Por conseguinte, é sabido que, trotando-se de 

concurso público, as regras são ditadas pelo respectivo edital, o 
qual deve estar em hannonia com a lc:gislação vigente tanto da 
época de sua publicação quanto à outra, que, eventualmente, 
\enha a substitui-la 

E!:ta é a situação dos autos. 

Com efeito, induvidosamente o impetrante foi aprovado no 
c?."-:;,urso público para provimento do cargo de Professor de 
História (Classe C, Padrão 1 - Nível Superior), obtendo a 9" 
cbssifieação (f. 35). 

A ! eu turno, embora o itc:m 2.3, letra "e", conjugado com o 
A.1c,o I do Editnl n• 0() 112005-SEAD, de 1• de junho de 2005, 
Cl<ija para a posse Curso Superior concluído em História, en1 
instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da 
E.lucação. certo é que há comprovação de que o impetrante já 
curs~u as disciplin€s de licenciatura, restando-lhe apenas as de 
!N.oharelado, com término previsto para este semestre 
(J•claração de f. 36). 

~c:ndo assim, no caso concreto é até pre<eindível adentrar po 
exame do que dispõe o art. 62 da Lei de Diretri:u:s e Bases da 
Educação Nacionat {Lei federal n• 9.39411996) e se a 
licenciatura plena por si só satisfaz a exigência do Edital. É 
q'ue o rcgrameRto em vigor no art. 17, inciso I, alínea "c)" c§ 
1", Ja recente Lei Estadual n' 0949, de 23.12.2005 {DOE n• 
3ú68, de 23.12.2005), admite o cxerdcio do cargo sem o 
bJcharelado. cuja conclusão pode advir dur!lllte o periodo de 
~>aliaçào do estágio probatório. 

Conlira-se: 

"Art. 17 --São requisitos de escolaridade p~ ingresso nos 
::argus da Carreirll dos Profissionais da Educação Básica: 
1. ~_, ~fessor. 

( ... ) 
(.;,C~ C: hahilitaçi!o es;>ecifica de nível superior em nivel 
-J.o:. graduação representada Jl<ll licenciatura plena rara o 
desempenho de funções na educação básica; 
{ ... ) 
§ I' - Par• exercício do cargo de professor na educação 
profiSsional é admitida a formação espocífica referente ao 
curso até a conclusão do peóodo de avaliação do estágio 
probatório, condicionandtrse a sua efetivação no cargo à 
conclusão de curso de complementação pedagógica para a 
obtenção de licenciatura plena, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação." 

Então, veritico configurada prima facie a relevância dos 
quesbJnamcntos deduzidos. 

..f! JXJSitis, ã vista de tais ~. concedo a liminar pleiteada 
apenas pora suspender o pra7.o da posse do impe1rn11te até o 
jultamcnto final deste mandamus. 

Notifique-se a autoridad~ reputado coatora parn que preste as 
informações que cntender de direito, no prazo de lO (dez) dias. 

Ápõs. abra-se vista ao represcnt:mte da Procuradoria de 
Justil-,a com assento neste grau. Pub!ique-se e cumpra-se. 

Macap.i {AP). 19 de abril de 2006. 

(a) OORmbargador EDINARDO SOUZA 

Re/atdtJ_A...,....;D . 

Re &Lopet Sfm6ts 
Diretora ~ ~~lar ia do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

INTIMACÃO DE ADYOGADO 

&.EQ.JJ!SO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO .NQS 
EMBARGOS DE DECl.ARACÃOfiA ACÃO PENAI. N" 
~ ... ~ 
Rcoprrente: Ministério Público do Estado do Amapá 
Recorrido: Altamir ~lineiro Rezende 
Advo2ado: José Luiz da Cunha Filho 

Pág. 37 

"Intimem-se os recorridos para apresentarem contro
razõts aos Recursos Especial e ptraordinário. observando o 
prazo legal. 

Maca pá {AP), 17 de abril de 2006. 

{a) Dcs. DÓGLAS EVANGELISTA 

Vi::~;!!t~ .. _ ; n. 
Diretora da ~:nal Pleno 

DBP.IIRTAMD<I'O JtJOICIARlO 

ATA DE DISI'RlBUICAO 2/00 RE· 

DIST'Rl.BUIOO 00 DEPAR'I'AHEifi'O 

JUDICIARIO 00 'IlUB'IJNAL DE 

JUSTI~ 00 ES'tADO DO AMAPA . 

Ao ( a) 1? di.tl. ( eJ do me:B da AmtlL do.,., ele 2006, 

12 : 00 l".ot"as, ~ill7.cx.a· Goe: a Dl-strib.:i-:ao e/ou ReC.i.R· 

t rihuica.o dos Procesaoe abaixo relacion.tdci!, corofOI'DB 

nt~rmao do Regimento Interne. 

PROCESSOS DJSl'RIBVIlXJS 

AGRAVO No. 001773-11/2006 

AGRAVliNTE : MAIUJ\ 0115 ClRJ\CAS CXlRR1I>. SOOZA 

IID'\ICI3/ú:IJ :alTA PIN'n:BIRO ~ GfJRRR.BIRO 5CX.12A 

RELATOR(A) :Dee. !DDOJUX) I'.AAIA RCI)fUGlJES 08 !?DJ'1}\ 

AGRAVO No. 0017?2~11/2006 

AGJ<AVAill'E :TOCA!n'INS """""""' S/ A , 8 OUTROIS) 

AD\'OONXI :Nll'OW"'O TAVARES VInRA. Wl"fO 

14t;RAVAIXJ : KWK IME'Qrr E EXPORT L~ 

ACVCX:AOO : ClCERO BORGES 8aWA1.0 .TLHICil 

'O) RI!U\TOR (AI :Oeo . lJJlZ CAA1.0S OOI<!!S lXlS SAm'OS 

l\GRAVO No. 001774-U/2006 

'JIG.f.AVNlJT. :SANOCIR LTDA 

~ :SOPH:U NCEX8 OCIU"LI\ OZ OLrn:l'RA 

AGRAVNXl :J OSENILIXl DB OLIVSI Rio C\IIIIAR 

~ 1JOSfNlUX> DE OlJVEDlA t'\l'IMNt 

RELA'ltiR (A) : Des . UJI Z CARLOS GQotE9 OOS SANI'OS 

-TRI~ PUNO 

MANOMO DE S>m1RANCA 1""1 No. 0000989 - 4 / l006 

If9JrnWn"E :MIUUO BRABO FORMIOOSA JUNl OR 

ADVO:iAOO :~IA ROSAN'B ~ 01\ GR1oCA 

I~'TB :Ste::Ro.,.ARlO AIJI4tNlS'I'RACAO 00 ESTAt0 IX) AMi\PA 

R.El.A'ltlR. (A) : Des. CARM) ANI'ONIO OB: SOUZA 

""""""" OS SEIJIJRANCA(HSI llo. 0000890·•/ 2006 

IMP&'I'RANTB :GIZI!LU! OIAS De S0UZ>. 

AOVCGAOO :MAJUA ROSAN8 ~AIA M 0R.A.CA 

~'fl'E : SfXllETARIO CE AlJ'1IlfiS'J'RACN) DO BS"'rADD AK\PA 

Rl!LArol< (AI :Doa . MARIO ctlRTYSII DB CMm\OZ 

AADIA 

Dos • 

ATA DE DI S"nliB01CAO B/ 00 RE· 

DlS"nUBuiCAO DO nEPARTAMEIII'O 

JUDICIAAIO 00 T'RIBliW.. OB 

JUSTICA DO ESTADO DO """"'-"· 

Ao (a ) la <ti• la) do""" de ABRIL do ano do 2006. 

12:00 horas, ru.lhou·sc a Di atri.buieao e/ oo RadJ.a · 

tribuieao doe Processos abaixo rel.aciCI'to!l.do., conforme~ 
nonnaa do Rcgin!n:.o Interno. 

PROCES9:lS DI STRII10!DOS 

-~UHlCA 

APCAOO cruxnuu. No, 0002359-2/2006 

ORIGDC :taw!CA DB OIAI'OQUB 

AP~ :RAPAKL CANl\Wl1A GC:JiES • • CX1I'RO !S I 
A0V00N:xJ :I'WIRICIO SILVA PERnRA 

l\PELADtl :HINISTEIUO PIJalol(X) 

\ 
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RECL"'tSO D< ~Dm!X) ESTRITOIRSel llo. 0000393·5/20C6 

ORIG~ :o:lf..uc.A Dt S~.AA 00 NAVIO 

JtOO:lAAE>lrE :HINISTDtiO ?Um.ICO 

R.Ea:IAAIOO : FWJlcn.'EI C~ BUCAKIM 

A.OVOOIJX) :DD"1iU:x:JR PUDLIQ) 

1\EU.'I'CR(A} :~u. CI\R.'O ,\.Vl'ttllO DE SCCJ7A 

JtSantSO »< SI!YI"JDO ES'IlUTO(RS&I !'o. 0000384-5/2006 

ORIGDi 

RE:COAAIU!~ :HINISTEIUO PUBUCO 

R.I!COltRIDO :IXJ<ICIO F~lRA MII::AlJ'.A&S , P. CX1I'RO ISI 

All\ICCAIXl : DEm.so_, PUSLICO 

R ElA roR IAI : Oco. LUIZ CAAJ..OS OOMES DOS s;u:ros 

APEUC>ú CIV€1. (R>Xl C.C MSI 

OR1Gii:'1 : lit. WJlA CIVEL E P~"'A fltJOLICA C~ ,_.ACA 

~"m :JOAQUIM. NETO SILVA 

~ :IWU.A PA'nUCIA iiBR&IRA BORDM.O 

APEL\00 : ESTAOO DO AMA.P~ 

ADVCG"JXI : ,...M(X)S JOSE RF.AT'EGUI DE SCXI7A. 

RD.J\TOR.I.A) :Dos. WlZ C\kLOS w-:&5 OOS Slt.m'OS 

foôo. 001775·11/2006 

AGKAVM~ :REDE ,.,.AAOl Z1:R0 De CCMti!.~ B PUBL:Crn.·\DE 

AIN'JC,\00 :!-'AACEI.O l"'RPDl) tlt.INE:S 

1GRJ\WJXJ :JOSE ALCOU.KlltE 

JIIMX:ADO :IJ'~ISSES TAASEL 

REI.A'rOR.(A) :De&. DOC!..AS EVA!I::KLISTA ~ 

llo . 00027;5-1/2006 

ORIGEM 1la., VAAA C'I~ E FJ\ZENõl.\ PUBtdCA t:S ~.AO. 

J,;nA\"tt :ESTADO 00 AMAPA 

10JUJ\NDO TEIXEIRA 02 ~S 

: a.A.llliO EIJDES DA. ROO-!A TITO 

:JVLIEIUG SIQUBIRA DE SCU7J't. 

RmJ\TOR(AI :Dco. IIONIUlO /1.'-W<AL DE MElLO c:t.S'mO 

· SEOCAO Ull!CA 

N:NJ ÔEsctSO<IA(IIltl Up. 00000<5· 9/2006 
AttrOR. :JOSR RIBÃI"'.J\R. O.WJL'.AtrrF. 

ADV'OC.1I.OO :~ 00 SOCXlRRO SOUZA CAVi\LCA.'II'i 

JUlJ :JWoCE:R. tN'OO S0AA.es US'BC.\ 

REIA'IOR IAI :Deo. l«lNNUll /1."""'-L DE>=~ 

!U.VISAO ClUHilW.CRvCrl llo. OOOOH · 16/2006 

~t/ERD.72 : fDY CAA1.0S Ol..J VEIAA DE MWRADE 

AD\ItlC.o\00 :TA.'it.A CA."WtH) Lli"A 

Re:".J\TORlA) oDes. rxxa.AS 2V>JlGt.:.ISV. RNDS 

so. oo.c;os~l-1/2006 

tMP~ :MAAINALVA B1\JtDOSA CX>tUtEA 

IJMXl.\!Xl : ULY FIJRTAOO GONC/I.Lvt:S 

I!.'FORMA.>i:rE : SEOt!."''ARIO MM!tiiSTRACi\0 ESTJ\IXl DO A.VJJ>A 

R.ElJ\TOR(.A) :Oca. J:XX;t.AS i:YJU)QRLISTA RAM)S 

uo. 0000892- 4/2006 

Ita>l"'l'KA..'lre :~ CAVALCAIIJ'E F'E:UU:rRA 

NJ'IOOAOO : ULY FUitTAOO <XINC\LIIES 

HIPORI"'.M"!E :SECJU:TAA.JO ~HISIRAcr.o ESTADO 00 /lJIAPA 

R.F.LATCJ.(A) :De::~. GILDER'rO ~nnmiRO 

Jot:c:t::.AOO OZ SEGURI\..'t'CA(MS) Ko. 0000893- 4/2006 

IMPE":"R.Atrt'S :ACIR t-'URT.\00 <rw.:'J\LVES 

Ml'IOCNíJ :ULY FURnllO GO<:CALVES 

:h'l'ORH.~'ti"E :SE<:RETAAlO Aa1L':I~ ESTAOO 00 J\."!).FA 

Rl:..An:lR(.\) :Oc~. éDI!WlOO KAAIA R:ODRIGU:r.S DE SOUZA 

?ROC\:SSOS ~ PRESIODll'A 

PREC'\"l''RROIP:-ecl 

u:J;Y .. "D.Do"TE :k~!RSOt~ M.I\R.CIO l.Oa.A.1'0 FAVAOtO 

i\OVCCMX) !IU:ü4.'tSOtl ,...AR.CIO L00..\1'0 :'AW\01.;) 

f.l:';IUY..'I!OO :f5l'JI:X) 00 N'i\I!A 

liJV()~úYJ : (".AA!..OS VlW\."I.'D.) t:'ONZECII. D~ ar,:..'Z.l\ 
'JU)OUtSrv ... •.rr:JUIZO DIREITO (.,.'), \11\RA 'CIVF.[, FJ\2 •• Pt.mt.. PACJ..P 

REU..10R (J\) :Oco , PRBSDEN'rn 

CEPA.ltTk"'l'}lJ'O JL'UICIAA I O 

A':/\ ru: OISt'RmutCAO E/00 P.!:· 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Dl!mUDUICAO 00 CE'PARTJ.."''ül'r() 

JtDICIAiUO to TiUBtmAt. 00 

.J\JSTICA DO ES'rAnO DO AI-0\PA. 

AolsJ 19 d.ia(s) do tre3 de AB!UL do ar .o de 2006. 

12 :00 horao, rc.Uhou· oe;) Oht.rib..aic•o f!/OU Reci!G· 

tribu.iColo doo Proceuoa &baixo rel:scion.ildoo, eortforr..a 

t'.O~G do Regl nv.mto Intc!llO. 

Al'EIXJ\0 CIVEL (REO CU 1\Sl 

ORIG~ : 3a. VliP.A CI VEL E FAZE:IDA PUBLI CA DE MACf, 

J\PI:il...I\N'Tt = Z"JLEIDE DA Sll.VA CAR00S0 

AII'VOCJ\OO : t.EI..IO JOCB IU\AS 

~~ :F.STAOO 00 N1AP/\ 

1\IJ\ICCMX) : JOS& 1-"AR..IA MElRBU\.S AMAAA.vrE 

iU!u.TOR (Al :Dos. CAIU1:l M'ro!UO DE SOUZA 

IU'ELI\CNJ CIVEL (REO OU KSl Uo . OOO::Zi47-1/2006 

ORIGDl : 2A, VARA C'IVtL S F'A2El:mA. PUBLICA DE f"AC\ 

1\PEt.Atli'E : SDIEl.SON DE SOUZA K\RTINS 

AD'VOOADO 1.nn...IO CESAR SILVESTRO 

Al'tl..AOO :JOSDlETE WlfiJ\00 DA SILVA 

>.rJV:XWlO :PAULO SAJIOOO ~'E S/l.'lfAIID1 

Rl!IA-roR (Al :Do o. LUJ Z CAIU.OS 00t<ES DOS SA.'ffi:6 

l.t;RA.VO »o. 001776-11/2006 

)I.GJUVA,UJ'E ! ).:!':rAJ-xJ 00 N'N',\ 

l\DVC.'GA1X) :Ki\RC'OS ut:IS~ R.t..\1UiUI OF. SO"..;ZA. 

AGnAVADO 1.)roVA OS JESUS 

~ :.JU$s::LMA NB:iaY G SlLVA 

RELA,'OR.(A.) :Oco. CII.BER'I'O Pli'OH3IRO 

N>AAVO 

/I[;RJI.w.Jrt"i. I ESTAOO DO IV'MA 

• ADY\'XWX> :VOSR MARIA Jo:E: RBt.ES .a..~ 

IIGM.VI.JX> zMTUR D.\ SILVA. LO~BS 

AO'VOGAOO :MARIA RQS..r\NB I".AIJ\FAIA DA GRACA 

~<tUTOR (AI 1 Doo':" CARMJ Ali'I'OOIO Dll SOUZA 

No, COOHJ2-3/ 2006. 

IMPEmWrrE ;CtlmllA ~ Sl LW\ CJ\SCA.ES f~Vo.Pl 

PAClDrJ"Z :REGU:ALDO SA.'IT/\IIA n.\ !ii~VA 

/I.Uf. COATCR:JUIZO OI R€1'1'0 OI\ C(lt"' .. \RCA OE: OIAPOQCJE 

am:.,'\'TOR.(A) :Deu. lDlNA.lUX> I'WUA ROOR.Icot:S DE SOUZA 

HABEAS CO.'UI'US No. OOOHll- l/:2006 

IMPi:'TP.A!m : HAACIO ALV&S PICN"E LRA 

PACUl'tn: : .JQ...O ALnDm> RO:lJllC'JES Or.PtBDtlBF. 

NJT, OOh'l'Cl : JU'%20 DIREITO 1.A VARA ot.:MHUW W"~Cl ... 0:1; ~ 

RElATOR CAl : Oes. CARMJ ~IO De SOUZA 

No. 0000894-i/2006 

l!OET'RA.VI'E :SANI:WN\ !"MIA P.E:RBlAA OE 1~1 W..SCH-®.:70 

AOVOGI\DO :MMIA ROS.a.nt:: HIJ.AFAIJ\ DA GRAC\ 

lNPORf"WotiE :SBCJU;J'ARIO AJ::HDIIS'Ilt1\.C~ 00 ESr;JX) DO A.~A 

JU:LI\l'Oit (Al : Dco . ><AR IO Ct1RTYTIV DE O'JElRDZ 

MANI11100 DE SIXiUIWICA(~.SI No. 0000995-4/2006 

U1PZI'RA.'I:'E :DAYNA FILOQt.EU) tw.JCEIROS 

JlJJV(X;JúXJ : P-'ARIA ROSA.VE HALJ\F,\L\ OA ~ 

UlPCll!l'\M'tl: :~0 AtHl.XIS"l"R).C1.0 00 ESri\00 00 A..YiAPA 

RELI..TOR (A.) : Des. WI Z CARJ..QS oc::MES OOS SANroS 

IH?l:."TRM7E : ELIB.l.50tl PD.ElAA AFatSO 

J\0'11~ =ta'úUA 1\051J:õ M.U.A..FiUA ~ CRACA 

INFORMIJ·:T'E: 1Sl-DU::rAAIO AJ:X'1INIST1Vt.CAO 00 ESI'AOO ;X> A..'"J\\IA. 

JU::.J\~(1\) 1~0. CA.tUol) AUJ1:1fll0 CC COU:?./1. 

,..._,!llWX) DE SECt.JflA!.::h ( I-Sl !:0. 0000997 -~/200& 

IMPEITR.Nit'E : a.EDflt 02:.. C\STIU.O CAAVAlu:l 

1úNOCJIOO :DEFEN!iO~ PUD:..ICO 

INFOJUo'I.M'"TE :SEOU:TAAIO AC1'1INIS'I'Rl\.CI\O 00 ESTADO IO A.'-ti\PA 

REU<TI)a(Al 'Dcs. OOCLAS E:'Jl\l,'GBLISTA AA.'!JS 

tWIIl/\00 OE SW-.'RIJIC\(MSI l:o. 0000898-4/2006 

lKPl'"IíWTI'E : A."1IL1'0.~ AIJ.rC:ICA OL1V8IAA , E OOTRO(SI 

JW ... "()C'".AJX) :.:T~rDU>~ SIO\Jf.TRA DF. SO"JZJ\ 

Uff'CJi..Y,\N'''E :SFX:RL1'AR10 All"UNisnu-o.D 00 ESr,,O 00 ~A 

~~A\: 
DI~C!AAIO 
Dco . AAI~m ,;: 1~----
•R&SIDE::rE ~CA VIILF.S 
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41l6' PUD!.IC'ACÃO DE..u;Qj~llÃQ 

EMBARGOS JWIUNGE!'ITES NA .\PEI!,\CÀO CtvEL !'\' 
~J!!ll..IAc. N' 9 367> · f.mba:gm~<: C CP.RO JOSÉ DOS 
SAJ'(TOS • Advogado: JOSENlLDO DE OL!VJ!lRA Cl:IMAR . 
Emb:ug>do: BANCO ~IERCANTIL DE SÃO PAULO SIA • 
A•h·ogodo: SULAMIR PAL~IEIRA MONASSA DE ALMEIDA · 
Rel>lot: DF.SE)IDARGAIJOII. AC'.Ol>TINO SJLVÉRlO JUNIOR 

EhlE!íiA:"PROCESSUAL CIVIL F.~tDARGOS 
11'\FRI~GENTES AI'ELA.''\TE lLEGITIMlDADE 
RECURSAL - I) Pd• novo >immãtica do art. 530. do C!ódigu de 
Pro.::csso Civil, com redaçlo dadA pda lei n' 10.352/02, soment• ao 
:a.pehdo é autoriudo manc:ju t!l1bou'gos lnfringcntcs. 2) Roo..uso n!o 
conhecido. D.:cisilo UmUtimc." 

õCÚ.BllÃQ: ''Vistos. relat11dos c discutídoo os pr~c:s autos, n 
S<cçlo Úni"" do Egr~cio Tribunal de Justiça do E.sudo do Amapi. i 
un3.t'JimicU<k, nlo conheceu dos Embargos Irúrinccotes, nos lmnOs do 
\'01\> do emio-.:ntc Relator." 

SECCÃO Ú~'IÇA 

ll.4RF.AS COBPUS li I 42RI1006 
Impetrante: NEt:SA AJ'ITÓ~ 1A XAVIER )IORAES (DEFENAl') 
Paciente: \V. R. G. JlA S. 
Aut. Co>tor.~: .JU ÍZO DE DIU.E ITO DA VARA DE E.XEct:ÇÓES 

PENAIS DA Cm!ARCA DE MACAPÁ 
Rd>tor: Dc..,mb:u-~odor LUIZ CARLOS GOMES DOS 

SANTOS 

~Ncao " limin:a.r plcih:ad3 c determino a r~,."mo:.S$j. dos 
Autos a Doub Procul"3dOti3 Gcr11l de Justiça.", 

Mocopi, 20 I 04 1 06. 

Dt!L t ull c~riGJ Gontts dot Santos 
U.tlator" 

J~H'Vtl yJ,t ~i'lk,·.o J~Oitt~ 
~ AlbÁ4~ lu Pú~tdro de Oll,vclro 

Diretor d< Secreuria de S..:do Unica 

SECCÁO (NIC'A 

.tk\I!F.AS CORPUS rs• ld-]Jlru)ll~ 
lmpclnnt<: NATA.'\' IEL CAVALCA;\'TE ~IARTlNS (A4v. 

O,UJ/A R57 

Poci<ntc· WJ::LLLNGTON DOS SAl' T OS SOUSA 

AllLCo><o.-a:.rufzo DE DiREITO DA VARA DE EXECUÇÓES 

PE:'\AJS DO ESTADO DO AMAPÁ 

Rel31or: DESE~IBARGADOR DÕGLAS EVANGELISTA 

"DESPACHO 

TmL'\m os p~s\!ntcs autos de habea1 corpu.t, com 

pedido limin:~r, imp.:.lllldo pdo advogado NATA~IEL 

CAV,\LCAJ'(TE ~IAR1'1NS, em rovor de WEJ.LINGTON DOS 

SA:"\TOS SOCSA, com o escopo de oblcr progr(Oslo de !'''""' 
pl.S$..1Jldo do rcgin\C fe chado poua o Kmi·ó!herto, cujo lx:odicio teria 

direito d.:sdc 19/I ZiO$. 

Alegou que ao rcquerc:r diu progrenlo, em 

dez.cmbro de 2~0~. teve sr:u ptdido indc:f~rid_o por consur certidio ru 

sccrclaria dJ. Varo atestando wposta infraçio discipliniU', a qual 

d~scorthccia. Continu.tndo, disse que após mo\imc:nt.lç-3o junto ao 

l~EN foi ckitobmo o cqulvooo doe func:ionirios. pois j31J·uti.s se 

crwolvru em fjfi:J dis~ipJirw, o que levou aquele Instituto a en\oiar 

novamente :1 V.J.ta de: Ex.:cuçõcs eu1n c:c:rtidlo de c:ompcxtammco. 

desta \>c:Z f:~vorivcl :JO beneficio. Por isso. renovou o ptdido de 

progri!Ulo, no ~nt;anto. até o mommlo, a autorid;zde coal«a aincb 

n.1o se rn..:mif~stou nos autos. 

O impetrru11e lnfonnou que recorreu cb. sentença 
condenatória , t...·ndo sido ;~c:\~ parcialmcnle o pedido de.: 

.. d iminuiçilo de. IXOA por e:tc Tribunal. lnfonnou, :Unda, que o 

pa.ci.:nh: .= prim:irio e deseja obter a prcgn::ssJo. conseqOc:nh:mcnte o 
c>.1ramuros. h.:lja vina con1:ar com oferu de tnlprcgo. rorúonn.; c:~...•u 

de n. 11. 
Pediu, por fun, con.xsslo do prcsentr habeas 

corpru, Jiminannenlc, comprcmet~ndo-~ a comparecer em ju~o e 

uAo si! aus~ru.ar d,, Comarel, além de Cumprir t~s ~' cxig~ncins 
impostas. 

Antes de me m~nifeQ:\r sobre o pedido limin:~.r, 

rcquil,jtci As O!í.. 16 as irúOrtn3.Ç\)cs d:~. .luto:i<Udc lndigiud4 COAh) JC. 

Prcstad>o as infornuç.)<s, i s l1s. 21122, r<.'<$3ltou o 

MM. Juiz inform3llle que o p3cicntc fora condenado a pc:ru de 07 

anos. 03 m.:scs c l5 di>S cl.: reclus!o, em r<gjme f«:hado, pcla prática 

de crime tipificado no >11. 157. § 2' , I e 11 do CP, com pcriodo 

previsto p31a proge:ssAo em 19il7!05. ~o entanto, 3 dircçàn do 

JAPEK' ~n\'iou txrtid.\o de COOtporto.meoto. atestcmdo nio ta O 

n:cducando mêrilO p:lt:l .1 proCJessl.O. o que le\'OU :qu(le Juizo .1 

ind.:fcrlr o pedido de proucss!o, ilpOs " dc\id.l nu.nifc:staç!o 

miniuui.1l. 

1\sscvemu. por alUo Lu!o, que outro po:dido do 

r.ro~~:Jcsslo foj avi3do em '21 .'02/05. a.como;snh;ado coro cóoia 
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un.ôntica de 1"10\'1 cc:rtidlo de ccrnport~~Mnto. dcs1.a \'CZ 11au.ndo 

aptidlo pon o bcncrtcio, o que levou • r<q~~islar infonnaçõco l 

dir<10n do IAPOI poro .. clarear o filo, di&att das dlh1das oobrc a 

optidlo do .pociau puo a prosr...ao 
Aduzul, IUlda, quo aqutlc Juizo alo recebeu 

qualquer lnformaçlo acerca do .JUipmcuiO do recuno illl<rposta pdo 

poci<a&c. r<ndo 1Nlll>Jutcoto sua alepçlo de mluçlo de pena 

Ad..-rnais. o potÍ<Tilc l.lmb<m se acha preso Pft'<ntivamtniC por 

onlem do Jull.o da 2' v.,. Crinunal do Mocap.i, conforme C<t1tdlo l 

n. 33, J>CI'Ut"o, nlo hi que"' falar em oonstrangimtnto ilepl 
to r<I&IÓrio 

~ECIOO 

Conf~ - daa JOfO<I'D>Çêln da awondado: 

ropurada coatora, o que impossibol~ou o lxntllcoo pc:neguido pelo 

f>acientc na data própria - 19112/200) , foi a oxpediçlo de wna 

C<ttidlo Ulinl.da pela.,., Dirctc ... do tAPEI\, at .. a.odo a IDllptidlo 

do mesmo paro 1 proçresslo do re31me pelu oometimtnto de falta 
indisciplinar. 

Portm. cons1derando AO\'Il cettid!o, n.5o obsto.ntc. 

p<l& pnmeira. ..W ainda o pan<nl< rapondcado pcl• falll grave, 

desta •u otallndo aptidlo par11 1 procrtu!o, a autondade couan.. 

aoertaclamo!ntc, ""'UOI>tou cs:l.utc:ut>tniOI cb drr.:çlo do IAPEl\, alo 
COftllaDdo -.. 1101 IUIOI, o que coowclcro dtscuo daquele 

!ruututo, uma 'a que o Olicio de n. ll solíci1011 ll'ionna~ cu 14 
de março do: 2006. 

Se houve equh oco do tAPES quanto l suposb 

ttan&Jrc."ldo, CCIIlf'onne ach.z o imptb'&JU, n.lo há dcrnemot nos 

IUlOI que pollibi.Jitc tua oompn:ccJlo, mumo porque eswia o 

pa.;ieou OJnda n:spondtndo pela falta arave CJll&odo cb ,.&\lflde 

ct<lldlo, que por sinal ma falta. de atardo com as infofl'l>l\)llco da 

outoridadt ooaun, deu ori&au ao Processo Crune n• 6 6JS/OS, wdo 

ct<llficodo pelo documtniO de n )), no qual wnl>.!m .. """""Ira 

prtiO prt\'l:llll\ .. mlo. 

Aolun, muito l'!llbcn vonlique qu< ha rontndo~o 
nlo •clar<Cide noo autoc. do roopon10bolidede 'do l-U'OI. quwo a 

ap,jdlo do p&cltDic para prolf"CS)JO, o çcrto c que há notic\& nos 

aut01 de que o mcamo cst' rc.apondcndo por cnme previsto no an 

IH,§ 2'. I c;lc art. 14, O. ladoo do Código Penal, em fa.<e de ina~<>

• com aodilncio dtoipda para 1110~/0~. <m curso na 2' \"11r.1 

Cnminal da COIIW'Col de M&<l(li, cuja ccrtidlo do "· Ch.:fc de 
Stcrdaria, l tt 33, informa a p<ÍIIo de ICU autor no referido feito, 

que mt lc,-. 1 nepr, dw::le da ftltl doa p<tUUpollos do fonnu bom 

Jllrll c do ,_ncwl•• ro""""' o pedido de lunmar. 

~-oc Yllla l d. Proandena do: Justiça. 
Apôs,con.-:1\JJoo. 

PR.L 
Macapi, 19 de abril de 2006 

Dto. DÓCLAS EVA;\"GELISTA 
Relator" 

CAMARA. ÚNICA 
SUBSECRETARIA C.B!MJtMI. 

~UR~.HI112Q ~STRITO H,' 38212006 
Recor,.nte: KELTON RAMIRO LIMA NASCIMENTO 
Advogado: JATABAIRU FRANCISCO NUNES 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO 

"VIstos, etc. 

Tendo em vlsla o ~dido do recorrente de ofertar 
suas ru&u nesta Corte, lntlme-ce para apresentar sua 
ru&es recuruls, no prazo legal e, posterlO<mente, o 
Mlnlsl6rio Público para suas contra-rn~. 

Após, remetam- os autos i douta Procuradoria 
de Justiça pan1 manlf .. tar- sobre o pleito. 

Intime-. 
Macap~. 11 de abril de 2006. 

(a) Du. LUIZ CARLOS 
Re~tor" 

Ma capá (AP). 17 de abril de 2.006. 

._ (~ ~ -DrrJ..u....,:> . 
Bel'. c~ Bandeira Barbosa 

Diretora da Secrelolila da camara Única 

CAMAHA ÚNICA 

SUBSECRETARIA CRIMINAL 

AfELAÇAo CRIMINAL N" 2 168/DS 

Apelante: ANTONIO DE JESUS BATISTA ARAÚJO 
Advogado: Dr. CfCERO BORGES BORDALO JÜN!OR E 
OliTROS 
Apelada: A JUSTIÇA PÚBUCA 
Rel;jtor: OH. MELLO CASTRO 

"VISTOS, ETC .... 

O réu ANTONIO DE JESUS QATISTAARAÚJO. por 
lnlerm 6dlo de advogado habilitado, manifes1ou na petição de 
lnlerpos1çJo da ApelaçJo o desejo do oferecer suas razões 
nesle Tnbunal, conlorme lhe faculla o § 4". do art. 600. do 
CódigO de Processo Penal. 

Dessa rorma. em respeito aos pnncopros 
co'IStilucionais da amola defesa e do cootraditório. determino a 
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lnbmaçJo do act;ogado do 1pelante para quo apresente as 
razOes do apelo no prazo legal. 

Decorrido o prezo legal som 1 apresentação das raz&es. 
deveti o apelante ser lnlimado pessoalmente para que 
ccns~tua now palrono ou manifesto a Impossibilidade 
econ6mlca da W6-lo, hipó!Me em que os autos devemo &or 

encaminhados ~ Def~ Púbhc:a Estadual para 06 fons da 
dile!tO. 

Conquanto ~ teMa o representante do Mirútério Público de 
pnmBlro grau e a douta Procuradoria Geral de Jusllça se 
manifestado pelo desproV\menlo do recurso, devrio os aU1os, 
após i' apresentaç4o das razões recursais. serem 
encaminhados novnmonlc i Procuradoria Geral de Justiça 
para conhodmento e avaliação da necessidade ou não de 
novas manlfestaç&cs. 

Após, YOllem-ma os autos conclUSO$ para julgamento. 
lntlmam-so. Pub&quo-se. Cumpra-se. 

Macap4. 16 de abltl do 2006. 

(a) DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
RELATOR" 

Macapá/AP, 19 do abnl de 2006. 

-~---Bel. Em~llnnlõSõãles PerJra 
Otretor da Subsccralatla Criminal da Câmara Única 

CÂMARA UNICA 

SUBSECRETARIA CRIMINAL 

MJ:,I..N;Ao CRIIIIHAL N" 2,149105 

Apelante: ROBSON RAMOS BAT1STA 
Advogados: Dr. l<l.EBER ASSIS (DEFENSORIA PÚBLICA) e 
Or. PEDRO OE PAULA ROORIGUES (DEFENSOR AD HOC) 
Apelado JUST1ÇA PÜBUCA 
Relator. Des. MELLO CASTRO 

"VISTOS, ETC . ... 

O réu ROBSON RAMOS BATISTA. por Intermédio da 
DEFENAP - Núcleo de Sarllana • m1n1testou na petiç4o de 
lnterposlçllo da Apolaçâo o desejo de oferecer suas raz&es 
nesle Tribunal, confonno lho bculta o § 4". do art. 600, do 
Código da ProceS$0 Penal. 

Determinada a lntima~o da Oofonsoria Pública do 
Estado para quo aprosontasso os razlles do apelo no prazo 
legal, ossn se omitiu do sou dovor, om manlfc1to prejulzo para 
oréu. / 

Oftclados a Seccional da OAB. o Defensor Público 
Geral do Estado a o Exmo. Sr. Governador do Estado para que 
lomassem oonhedmento d05 latos, manlteslou·se o 
Presidente da Seccional da OAB designando como defensor 
IJd hoc do Apelante o Dr. Padro do Paula Rodri~. 

Entretanto. ~ a sua omissão, pelcionou a 
Defensoria PWJCa • Núcleo de Sanlana - apresentando as 
suas razlles reQKS;Jos. 

Assom, determino a remessa dos autos ã 
Procut:adona de Jusbc;a P3r.1 a sua marólestaçào, tendo em 
vista os princiP<os lnsbruclonals da unidade e indivisibllidade do 
Monlstérlo Públlco,lnsculpldos no art. 127, § 1•. da Conshllnção 
Federal, como, aJ,u, Já se posicionou esta Corte do Justiça 

Enlenclendo a Procuradoria Geral de Justiça a 
necessidade da baiXI dos aut05 ao juizo de origem, a ela c.ibe 
por decido lt>teme COf'POIÍ$ tkltarmlnat quo o seu 
representante de primeiro gm~ efetue as contra..-azões. não 
podendo Impor esse gravame ao Tnbunal de JusVça. 

Após, voltem-ma os autos conclusos para 
julgamento. 

Pubique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Macapâ, 18 de abrU do 2006. 

(a) DES. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 
RELATOR" 

MacapA/AP, 19 do abnl de 2006. 

-~ --
Boi. EmTanuol~is Pere.ra 

Diretor da Subsec:ratatta Criminal da ~ara Única 

O ExcolonUsslmo Senhor Desembargador RAIMUNDO 

VALES, Pres1dente do Egr6glo Tribooal de Justiça do Estado 

do Amapá, na forma da lo/ ... 

F~ SABER a lodos os quo o po-esente virem ou dele 

oonhecimento bverem quo, por Mte melo INTlMA, os quo 

lntarosaados forem na Restaur~ dos autos da Apelação 

Clvel n' 1.42311)3, Apelante: JAIME LOPES OOS SANTOS 

FILHO, Apelado: MUNICIPIO DE MN:.APÁ, processo do 

Ortgem n• 7378/02 • 1' Vara Clvel e Fuenda Pública da 

Comarea do Macapi, dotcrmlnada nos tennos d05 arts. 410 

e s. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá -

RIT JAP e da legislaçJo procusual vigente (arts. 106311069. 

do Código de Processo CMI). 

CAM~ 
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~llRSO ESPECIAL NA AeeLACÃO CfvEL H' 2 102/2005 
Recorrente: MANOEL AVELINO DA Sll VA FILHO 
Advog1do: JOStNETE MARIA DA SILVA COSTA 
Rec:o.-rido: ESTADQDOAMAPÁ 
Advogado: Jost MARIA AMARAHTE 

VISTOS ETC. 
MANOEL AVELINO DA SLVA FILHO interpôs 

Recut$0 Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça com 
fundamento no art. 105, Inc. 111. allneas ·a- e "b". da 
Cons5tulçAo Federal, conltll o AcórdAo proferido pela Colenda 
Câmara Unica desta Corte, assim ementacto: 

"ADMINISTRATIVO • SERVIDOR PÚBLICO 
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS - RESIDUOS -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAI. - APLICAÇÂO DO DECRETO 
N' 20.910/32- TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL 
- EXTRA PEllTA - EFICÁCIA VERllCAL DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS • 1) Ocorro a suspensão da prescrição 
pola entrada de requcnmanto do Ltular do direito nos livros de 
protocolo das ropartoçOes públicas com designação do d&a. mês 
e ano (Inteligência doa rt. 4', parégralo unico. do Oeaeto n• 
20.910/32 c/c art. 178, § 10, Inc. VI do Código Civil de 1916, 
mantido pelo art. 206, § 3'. 11 do Código Civil de 2002~ 2) O 
prazo prescricional para as ações pessoais é d<IS (cinco) anos. 
contados tia data do ato que se originou a açJo. Precedentes 
do ST J. 3) Figura como lermo lnldal do prazo prescricional. a 
data de protocolo de Proceaso AdmlnlstratiYO- 4) Correta é a 
di)Cjsão monocrática quo não reconheceu a prescrição. quando 
o recorrente fez prova da haver procedimento admirútrativo 
visando afaslar a prescrfçllo. 5) Hlo há julgamento tora do 
pedido ou extra pebta. se 1 sentença não decidiu a causa 
diferentemente do quo foi posta am juizo. 6) A apicaçJo 
vertical da eflcáda das normas oonstituciona,s esbarra no 
principiO de que os Estados alo orgarUados e regrdos por 
oonstotuiç&es o leis que adotarem. 7) O servidor publico não faz 
jus â U>OO<poraçAo do quinto, pelo exerck:io do cargo 
oomosSIOnado, se a lei estadual quo exllnguiu este dtrooto não 
conlemplou o aproveitamento dos reslduos Inferiores a 365 
d•as da oxorciclo no rerertdo cargo. 8) Recurso a que se nega 
provimento (T JAP • AC n.• 2102105- AcórdAo n.• 8834 - Rol. 
OÓGLAS EVANGELISTA - Câmar.J Única • j. 06/12/2005 - v. 
UnAnome - p. 30/0112006 • DOE n • 3694 I. __ 

Em razOes de tis. 15tl157, alegou violação és 
Lols Estaduais n• 066193 o n• 0420198. argt.onentando que 
foram elas Interpretadas lncorretamenle, porquanto o acórdão 
recorrido considerou indevida a oncorporação de mais t.m 
quinlo aos seus vencimentos, rotativa aos resíduos. 

Nossa passo, austentou que todas as 
legislações referentes à lncorporaçJo de quintos garanuam, ao 
servidO< que tivesse exercido cargo em comissao por perlodo 
inferior a um ano, o aproveilamento desse tempo. quando 
retomasse ao exerci cio de ou1ra funç4o gratifiCada, para IIns de 
composlç4o de mals um quinto. Enlencleu. por isso. que houve 
violaç4o aos arts. 51 e 70, VI, da Lei Estadual 066193. 

Asseverou que o art. 9", da CLT e arts. 126, 
seglnla parte. 459 e 460, do CPC, bem assim os principio$ 
consbluOonais da digridade ht.mana e da vedação ao 
erwiqueamenlo sem causa foram lliolados pelo acórdão 
guerreado quando osfo negou o d~eilo pleiteado. 
ltn!amentando-se no fato do que a lei Mladual sJenciou a 
respeito apo-ovcitamento dos reslduos tendentes à 
complementação do qUJnto. 

Argumentou quo tanto a r. sentença quanto o 
acórdão afrontaram o art. t26 do CPC. segooda parte. por não 
terem aplicado a analogia 10 caso. bem como o art. 460, do 
Citado Otploma Legal, eis quo ocorrera Julgamento .. tta petita. 

Trouxe aos autos decisão do TCU, colhidas no 
inlormatiYO do ST J, referente é matéria dos quintos. 

Requereu. ao final, o conhecimento e 
provimento do recurso especial, para reformar o ac:6rdão 
guerreado 

Em cootra-mzOes do fts. 2161218. pugna o 
roc:orrido pela manutenção da decllao. 

É o rola16rlo. 
Passo 1 examln1< oa pressupostos de 

admlssibllídade. 
O rocurso é pr6prto, pois a causa foi decidida 

em ültima lnstãncia, 6 unanimidade. ~ tempestivo, haja vista 
quo o acórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado de 
3010t/06, com circulação em 02102106, e o recurso foi recebido 
e protooolaclo em 17/02106, ponanto. no on""o d&a do prazo 
legal 

Observo, entret~nto, que ~ lrreslgnaçio nlo 
merece segulmonto, conforme pano a justificar. 

O ac6rdào guerreado ao manter a sentença de 
pnmooo grau. que julgou lml)tocedenla o pedcdo do recorrente. 
man~festou-se no senl>do de quo a lncorporação de mais um 
quinto em face de residuos. relativa ao oxerclcio do C31go em 
comissão exercido em momentos dlsontos, se refere a 
períodos posteriores à oxlmç4o dos direitos dos QUintos, pola 
Lei Estadual n• 420198 

Entendeu. linda, o v. aresto, que essa Lei om 
loco reYOgou o arl 80, da lei Estadual n• 0066193, extinguindO 
o doretlo ã incorporação de quintos, ressalvando os d"eitos 
adquiridos, mas nao estabeleceu os critérios de 
aproV81tamenlo de reslduos de petlodos com menos da 365 
doas de exercido em cargos com1ssionados, os quais sao 
apenas 8lCp8Ciatlvas de cJrellos. Concluiu a turma Julgadora 
que •a lncorporaçJo de resíduos de quintos. pelo exercido do 
cargo em comissao ou em funçllo gmbflcada, que seria 
expectativa de direito, não foi conlomplada peta lei estaduar. 

Vê-se, portanto, que a questão relativa à 
moorporaçlo do quinto dccorrenle de reslduos dependa da 
anãllse de legislação estadual. providência essa que não é 
permiUda nesta vta recUI'sal, nos termos da Súmula 280, do 
STF: 

"Por ofensa 1 dl,.lto local não cabe recurso 
extraordinário. • 

Adunars. 1s matérias contidas no art. go da 
CLT e nos arts. 126, segunda p;orte, e 459, do CPC, tidos por 
violados, não foram objeto de anáftSe e cledsao por parte do 
Órgão Julgador. c:aractertzando, pois, a ausência do 
prequesdonamento, requblto essenCial ~ admissao do 
especial. cooforme dispõe a Sümt.U 282, do STF. 

Nesse sentido: 
"PROCESSUAL CIVIL. TEMA NÃO 

VENTILADO NA INSTÂNCIA A QUO. INAOMISSIBIUDAOE. 
AUS~NCtA DE PREOUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 
356/STF. ASSISTtNClA JUOICIAAIA 
GRATUITA.POSSIBIUDADE DE CONCESSÃO Ã ENTIDADE 
SINDICAL. PRECEDENTES. I - Nos termos das SúmWs 282 
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o 356/STF. é inviável em sede de recurso especial a 
apreciação de matéria cujo tema não fora objeto de discussão 
no acórdão reoorrido, uma vez que cabe ao Tribunal a quo 
manifestar-se sobre o tema. tendo em vista a exigência do 
lndlsponsável praquestionamento. ( ... ) 111 - Agravo interno 
desprovido' . (AGRESP 506222 I RS. Relator. Min. GILSON 
DIPP. QUINTA TURMA. DJ DATA:04/08/2003 PG:00414) 

Quanto à alegada ofensa ao art. 460, do CPC. 
ao argumento de ocorrência de julgamento extra petila. o 
acórdão recorrido' se pronunciou no sentido de que • o pedido 
do recorrente, em sua peça lnlclal, foi de reconhecimento ou 
concessão 'do direito de Inco rporação de mal& 1/5'. Desta 
forma a sentença. não decidiu a causa diferentemente do que 
foi posta em Juizo·. 

Contudo, o recorrente deixou de rebater o 
entendimento da Corte. sendo que apenas repetiu a tese 
manifestada na apelação. se eximindo de demonstrar. 
analiticamente, a controvérsia. 

Ressalte-se o recurso especial foi interposto. 
tambóm , com baso na allnea 'b', do autorizativo constitucional. 
Todavia, quanto a este fundamento. o recorrente não 
apresentou as razões pelas quajs entende que o acórdão deve 
ser reformado. Com efeito. não merece lnlnslto o recurso, eis 
que é "lnadm!ssivet o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia. "(Súmula 284. STF). 

ESPECIAL. 
Pelo exposto, nego seguimento ao RECURSO 

INTIMEM-SE. 
Macapá, 31 de março do 2006. 
Des. DÕGLAS EVANGELISTA 

Vice--Presidente" 

Macapá (AP). 20 de abril de 2.006. 

Bel'. ~;·da'llariõs' Alcoforado 
Diretora da Subsecretaria Cível da Cãmara Única 

'-- · '~~ - - . Bet•. Cla;ty H. o1sa'n~a\larb9sa 
Diretora da Secreta ia da Camara Unica 

~Á~~~ ÚNIC~ 
SUIU ~ ÁRIA Ú E.L 

~&Q.EXmAQRDINÁRIQ NA. APELAÇÃO .C.iVEL N' 
2.1021200S 
Recorrente: MANOEL AVELINO DA SILVA FILHO 
Advogado: JOSINETE MARIA DA SILVA COSTA 
Recorrido: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado:· JOSÉ MARIA AMARANTE 

VISTOS ETC. 
MANOEL AVELINO DA SLVA FILHO interpôs 

Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, 
com fundamento no M. 102. Inc. 111. alinea ·a· . da Constituição 
Federal, contra o Acórdão proferido pela Colenda Cãmara 
Única desta Corte. assim cmcntado: 

"ADMINISTRATIVO- SERVIDOR PÚBLICO-
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESiDUOS 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO DECRETO 
N' 20.910/32 · TERMO INICIAL .DO PRAZO PRESCRICIONAL 
- EXTRA PETITA - EFICÁCIA VERTICAL DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS - 1) Ocorre a suspensão da prescrição 
pela entrada de requerimento do titular do direito nos livros de 
protocolo das repartições públicas com designação do dia. 
mês e ano (Inteligência doa rt. 4' . parágrafo único, do Decreto 
n' 20.910/32 de art. 176, § 10,1nc. VI do Código Civil de 1916, 
mantido pelo art. 206. § 3°, 11 do Código Civil de 2002). 2) O 
prazo prescricional para as ações pessoais é de 5 {cinco) 
nnos. conlados da data do ato que se originou a ação. 
Precedentes do ST J. 3) Figura como termo inic ial do prazo 
prescricional, a data de protocolo de Processo Administrativo -
4) Correta ó a decisão monocrática que não reconheceu a 
prescrição. quando o recorrente fez prova de haver 
procedimento administrativo visando afastar a prescrição. 5) 
Não há julgamento fora do pedido ou extra pelita. se a 
sentença não decidiu a causa diferentemente do que foi posta 
em juizo. 6) A aplicação vertical da eficácia das normas 
constitucionais esbarra no principio de que os Estados são 
organizados e regidos por constituições e leis que adolarern. 7) 
O servidor público não faz jus à Incorporação de quinto. pelo 
exercíclo de cargo comissionado. se a lei estadual Que 
exllngulu este dircilo não contemplou o aproveitamento dos 
resíduos inferiores a 365 dias de excrcfclo no referido cargo. 6) 
Recurso a que se nega provimento. (T JAP - AC n.• 2102/05 -
Acórdão n.• 6634 - Rei. D0GLAS EVANGELISTA - Cãmara 
Única- j. 06/12/2005- v. Unânime - p. 30/01/2006 - DOE n.• 
36g4 ). 

Em razões de Os. 2021211, alegou que o 
acórdão recorrido violou os arts. 1' , inc. 111 e IV; 34, inc. VIl. 
' b •. da Consütuição Federal. bem como aos arts. 51 e 70. inc. 
VI. da Lei Estadual 0066193. eis que se fundamentou na Lei 
Estadual n• 420/98, que, no seu entendimento é 
inconstitucional por ter silenciado sobre a Incorporação de 
'quintos decorrentes de residuos. 

Nesse passo. sustentou que todas as 
legislações referentes à Incorporação de quintos garantiam. ao 
servidor que livesse exercido cargo em com lssão por periodo 
inferior a um ano, o aproveitamento desse tempo. quando 
retomasse ao exercício de outra função graUficada. para fins 
de composição de mais um quinto. 

Após dissertar sobre a eficácia vertical das 
normas constitucionais, sustentou o direito à 'indenização ou à 
incorporação dos dias residuais' . devendo ser considerada 
inconstitucional a Lei n• 420/98. 

Requereu, ao linat, a reforma co acórdão 
guerreado. 

1 
Em contra-razões de ns. 219/221. pugna o 

recorrido peta manutenção da decisão. 
É o relatório. 
Passo a examinar os pressupostos de 

admissibi l idade. . 
O recurso é próprio. pois a causa foi decidida 

em última instância, à unanimidade. É tempestivo. haja vista 
que o aoórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado de 

30101106, com circulação em 02/02/06, e o recurso foi recebido 
e protocolado em 17/02/0G. portanto. no último dia do prazo 
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legal. 
Observo, entretanto, que a i rresignação não 

merece seguimento, conformo passo a justificar. 
O acórdão guerreado ao manter a sentença de 

primeiro grau, que julgou improcedente o pedido do recorrente. 
manifestou-se no senüdo de que a incorporação de mais um 
quinto em face de resíduos. relativa ao exercício do cargo em 
comissão exercido em momentos distintos, se refere a 
períodos posteriores à extinção dos direitos dos quintos. pela 
Lei Estadual n• 420/98. 

Entendeu, ainda, o v. aresto. que essa Lei em 
foco revogou o art. 80, da Lei Estadual n• 0066193, extinguindo 
o direito à incorporação de quintos. ressalvando os direitos 
adQuiridos. mas não estabeleceu os critérios de 
aproveitamento de rcsiduos de perlodos com menos de 365 
dias do exercicio em cargos comissionados, os quais são 
apenas expectativas do direitos. Concluiu a turma julgadora 
que ·a incorporação do residuos de qulnlos, pelo exercicio do 
cargo em comissão ou em função gralificada, que seria 
expectativa de direito, n5o foi contemplada pela lei estadual'. 

Vê-se. portanto, que a questão relaliva à 
incorporação do quinto decorrente de reslduos depende da 
analise do legislação estadual. providência essa que não e 
permitida nesta via recursal, nos termos da Súmula 280, do 
STF: 

11Por ofensa a direito local não cabe tecurso 
extraordinário." 

Ademais, as matérias contidas nos arts. 1• . 
Inc. 111 e IV e 34. inc. VIl , 'b' , da Constituição Federal, que 
tratam dos princípios da dignidade humana e dos valores 
sociais do trabalho, não foram objeto do análise e decisão por 
parte do Orgão Julgador. conforme fundamentado acima. 

Ressalte-se, ainda. que o recorrente inovou 
nas razões do extraordinário ao argüir a inconstitucionalidade 
da Lei Estadual n• 420/98, porquanto esta questão não foi 
trazida à discussão para que este Tribunal de Justiça pudesse 
se manifestar a respeito. 

Desta forma. verifica-se a ausência do 
prequestionamento, requisito essencial a admissão do 
extraordinãrlo. conforme dispõe a Súmula 262. do STF. 

Nesse sentido: . 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE 
AGRAVO- ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS 
NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MAT~RIA 
CONSTITUCIONAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
IMPOSS1131LIDADE - SÚMULA 279/STF • RECURSO 
IMPROVIDO. - A ausência de efetiva apreciação do litígio 
constitucional. por parto do Tribunal de que emanou o acórdão 
impugnado. não autoriza - ante a falia de prequestionamenlo 
exptlcilo da con;!f,vérsla jurídica - a utilização do recurso 
extraordinário. - Não cabe recurso extraordinário, quando 
interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de 
examinar matéria de caráter probatório. mesmo que o apelo 
extremo tenha sido deduzldo em sede processual penal. 
Precedentes.(AI 493666/RS. Relator: Min. CELSO DE MELLO. 
Julgamento: 27/04/2004. Órgao Julgador. · Segunda Turma. 
Publicação: OJ DATA-25-06·2004 PP-00065 EMENT VOL-
02157-18 PP-03465) 

Pelo exposto, nego seguimento ao RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 

INTIMEM-SE. 
Macapâ, 31 de março de 2006. 
Des. D0GLAS EVANGELISTA 

Vice--Presidente'' 

Maca~?).~ ff abril de 2.006. 

Bet•. Ana · ~ffarros Alcoforado 
Diretora da Subs • . ~ari vel da Câmara Única 

Bebam ~nd 1ra rbosa 
Diretora daS ~·;e;;;ri;"\ia CárllillaÚnica 

CÂMARA ÚNJÇ8 
~.BIAj:j.\ll;h 

RECURSO ES_PE;_CIAL NA ApE~lV!'L N" 2302/2005 
Recorrente: HILDETH ALVES REALE 
Advogado: RAFAEL JOSÉ CHERFEN DE SOUZA 
BOETTGER 
Recorrido: ANTARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA 
Advogado:HDRÁCIO MAURIEN FERREIRA MAGALHÃES 

VISTOS ETC. 
Cuida-se de Recurso Especial ao Superior 

Tribunal do Justiça, llltcrposlo por HILDETH ALVES REALE, 
com · fundamento no art. 105, 111. alíneas ·a· e ·c· da 
Constituição Federal. contra o Acórdão proferido pela Colenda 
Câmara Unica desta Corte. a seguir ementado: 

"PROCESSO - CIVIL - APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DESCONSTITUIÇÃO DE 
PENHORA CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
FRAUDE A EXECUÇÃO - CONFIGURADA - TRADIÇÃO 
APERFEIÇOADA. 1) Ao magistrado compete a avaliação da 
possibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo assim 
proceder quando a questão sob análise restar exclusivamente 
de direito ou se jà estiverem os fatos sufi cientemente 
comprovados. indeferindo as diligencias inúteis ou meramente 
protelatórias. na forma do art. 130 do Código de Processo 
Civil . em beneficio à celeridade da prestação jurisdicional. 2) 
Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração 
de bons: quando. ao tempo da alienação ou oneração, corria 
contra o devedor demanda capaz de redu~-lo à Insolvência. 3) 
a propriedade dos bens móveis se caracteriza pela tradição. ao 
que no presente caso não se pode vislumbrar. 4) Recurso a 
que se nega provimento. {T JAP - AC n.' 2302/05 - Acórdão 
n."6842 - Rei. 00GLAS EVANGELISTA- Câmara Única -
J.16/01m06- v. Unânime- p. 30/01/2006- DOE n.• 3694). 

Em razões de ns. 93/111. a recorrente argüiu, 
preliminarmente, a nulidade da sentença o do acórdão 
recorrido por ·error in procedendo" e cerceamento do direito de 
defesa, face ao julgamento antedpado da lide, impossibilitando 
a produção da prova oral requerida (depoimento pessoal das 
partes). o quo caracteriza ofensa ao art. 5' , Ines. LtV e LV. da 
Constituição Federal.· 

Alegou que o aoórdão recorrido violou o art. 
593. inc. 11. do Código de Processo Civil, pois não houve 
fraude a execução argumentando, ainda, que: a) a a~enante 
(executada) só tomou conhecimento da ação de execução_ 
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contra ela movida quando foi citada. o que ocorreu após a 
alienação do veiculo automotor. objeto da penhora. à 
recorrente: b) o Juiz confundiu fraude à execução com fraude 
contra credores. sendo que não foi comprovado nos autos que 
a alienação do veiculo reduziria a executada à Insolvência: c) 
apesar de ser a proprietária do bem, eis que houve a vCnda. 
transferência e tradição. o mesmo acabou por ser penhorado 
cerca de um ano depois. O fato de a executada estar utilizando 
o veiculo no momento da penhora deu-se em razão de 
trabalharem na mesma cllnica odontológica. sendo que aquela 
esporadicamente fazia uso do bem. 

A recorrida apresentou contra-razões. 
conforme fls. 115/117. 

É o relatór io. 
Passo a examinar os pressupostos de 

adm lsslb!tidado. 
O recurso é próprio e adequado, pois 

interposto contra acórdão que confirmou a sentença de 
primeiro grau. sendo a causa decidida em última instancia, à 
unanimidade. É tempestivo. vez que o acórdão foi publicado 
em 30/01/06, com circulação em 02/02/06 e o recurso foi 
protocolado em 17/02/06. portanto, no último dia do prazo. 
Ademais. também vejo presentes a legitimidade e o Interesse 
processual. porquanto a recorretne se Insurge contra decisão 

que lhe é desfavorável. 
Contudo. o recurso especial apresenta óbices 

Intransponíveis ao seu seguimento, conforme passo a 
justificar: 

Sustenta a recorrente afronta ao art. LV e UV. 
da Constituição Federal. que trata dos principias da ampla 
defesa e do controdilório. Todavia. o recurso especial não é a 
via adequada ao exame de ofensa à Constituição Federal. A 
competência para apreciação de questão constitucional é do 
Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido. tem se manifestado o ST J a 
respello da matéria. 

"Há que se atentar: contudo, que se nas 
Instâncias ordinárias prequest!onou-.;e apenas em relação 
ã quHtão federal, omitindo-se acerca de questão 
constitucional, não poderá, através da ·interposição de 
embargos declaratórios, provocar manifestação do 
Superior Tribu nal de J ustiça a respeito. É que além de não 
ter havido prequestlonamento- o quo por si, fã Impediria o 
ST J do se manifestar acerca da m atéria - ocorre que o 
Superior Tribunal de Justiça nao pode julgar recurso 
baseado na constituição - o quo e com petência do STF ... " 
(STJ. 1'T. EdciResp 107616, rei. Min. Demócri to Reinaldo, j . 
09.09. 1997, DJU 13.10.1997, p. 51. 523). 

Ressalto-se que, embora conste nessa parte 
do especial a Indicação expressa de ofensa a dispositivo 
conslituciona!, na realidade, extrai-so das alegações que a 
questão controvertida envolve matória lnfraconstltucional, 
porém não se Indicou nenhuna ofensa a dispositivo de lei 
federal nesse ponto. 

A parto do especial em que se alega ofensa ao 
art. 593. inc. 11. do Código de Processo Civil. tambem não da 
ensejo a sua admissão. r: que, oonforme denui das alegações 
expandidas. para se cltegar à conclusão de que não houve 
fraude â execução e tornar Insubsistente a penhora do bem, 
revertendo-se o entendimento estampado no acórdão como 
pretende a recorrente. seria imprescindível o revolvimento da 
matéria fática. 

Nesse passo. conforme a jurisprudência 
consolidada no âmbito das Cortes Superiores, não cabe 
recurso especial para o reexame do conjunto fático-probatório 
constante dos autos: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. DEFICI~NCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO 
ANULATORIA DO DEBITO. CONEXÃO. SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO CREDITO EXEQÜENDO SEM 
GARANTIA DO Ju iZ0.1 . E vedado o reexame de matéria 
fá tico-probatória em sede de recurso especial, a teor do que 
prescreve a Súmula 07 desta Corte.2. É pressuposto de 
admissibilidade do recurso especial a adequada Indicação da 
questão controvertida. com informações sobre o modo como 
teria ocorrido a violação a dispositivos de lei federal. Súmula 
284/STF.( ... )7. Recurso especial a que se nega provimento' . 
(REsp 803352 I RS. Rela tor: Ministro TEOR! ALBINO 
ZAVASCKI. PRIMEIRA TURMA. DJ 03.04.2006 p. 292.Site: 
~.stj.gov.b() 

Quanto à parcela alicerçada em dissidio 
jurisprudencial. também neste ponto não merece transito o 
especial. 

Como é elementarmente sabido. a interposição 
do recurso especial pela alínea •c·, do avtorizativo 
constitucional. exigo a demonstração da· divergência. que 
consíslo no confronto analítico entre o acórdão recorrido e o 
paradigma. E aqui, verifico apenas simples transcrição de 
ementas originárias do Superior Tribunal de Justiça, o que não 
é suficiente à demonstração do dissídio. 

Aliás. lal fundamento não foi objeto do 
especial. pois a recorrente apenas citou o permissivo 
constitucional, porém as razões do apelo extremo restringiram 
apenas a alegações de ofensa a lei federal. Aplica-se, pois. a 
esta parcela do recurso. a Súmula 284. do STF. 

Especial. 
Pelo exposto. nego seguimento ao Recurso 

Intimem-se. 
Maca pá. 07 de abri l de 2006. 
(a) Dos. DÔGLAS EVANGELISTA 

Vico-Prosidante" 

Macapá (~~i\brit de 2.006. 

Bel'.~orado 
Diretora da Subsecretaria Cível da Câmara Única 

~~--~ 
Bel'. Ct1o~'H".l Bandeira Ba~sa 

Diretora da Secretaria da Cámara Unica 

CÃM~QI!!~ 
~$~Ç.ffiARIA CIVEL 

AGRAVO 1 ll2/2006 
Agravante:TOCANTINS MINERAÇÃO S/A E OUTRO 
Advogado:ANTONtO TAVARES VIEIRA NETTO 
Agravado:KMK tMPORT E EXPORT LTDA 
Advogado:CICERO BORGES BORDALO JUNIOR 



Macapá,20.04.2006 

VIstos, etc. 
TOCANTINS MINERAÇÃO S/A e AlTO 

TOCANTINS MINERAÇÃO L TOA. por procurador habiHtado, 
Interpuseram Agravo da ln1trumento com pedido de efeito 
suspensi110 contra decisão proferida pelo Juizo de Direito da 2" 
Vara Civel'e de Fazenda Pública da Comarca de Santana. nos 
aUills da Aç!o da Medida Cautelar da Seqüestro (Proceo1o 
n• 10.165/06) ajUIZada por KMK IMPORT E EXPORT L TOA. 
que concedeu a liminar requerida, determinando o seqüestro 
das pillas de estoque de minério de manganês e>ástentes na 
área portuária de Santana e em Serra do NaVIO, vedando sua 
comercialização e transporte para fora do Estado do Amapá. 
sem autorizaç;lo daquele Juizo. 

Em suas razões. aduziram, em slntese. que 
celebraram vãrios instrumentos contratuais com a agravada 
que levaram a uma parceria empresarial entre agravantes. 
agravadas e a empresa Duferco, multinacional do setor 
siderúrgico, alegando. no entanto, que a agravada não cumprtu 
com sua parte do acordo 

Relatou que a agravada teria se comprometido 
a fazer um pagamento no valor de US$ 2.000.000.00 (dois 
milhões de dólares amertcanos). e para obter este valor 
celebrou contrato de mútuo com a Duferco. em que os 
mutuários teriam que, juntamente com a agravante. assinar um 
acordo comercial r ·~'s amplo. No entanto, para garantir o 
empréstimo da agr• vada, a agravante TOCANTIS penhorou 
65.000 (sessenta e cinco) toneladas de mlnérto de manganês. 
Todavia. o valor captado para ser repassado as agravantes 
jamais chegou a ser depositado em suas contas bancárias. 

Alegaram que aeo<daram em celebrar com a 
agravada e a Duferco uma parceria empresarial Uolnt 
ventu1111). mas a quando de sua celebração. a agravada 
substiiUi a Duferco pola empresa Mandei Management 
Corporation. afirmando ser esta pe<tencente ao grupo 
empresarial da Ouferco. Entre1anto. as agravantes. 
postorlormento, tornaram o conhedmento de que aquela 
empresa não pertencia ao grupo empresarial da Duferco. e 

·diante disso. rescindiram todos os contmtos. cartas de 
intençAo e demais documentos ~rmados. 

Diante desse quadro. os ~dvogados das 
agravantes e agravada, objetivando solucionar a questão 
celebraram um documento. no qual restou definido que a 
agravada depositaria. a titulo de pagamento pela aquislçAo do 
mlnérlo do manganês, R$ 600.000.00 (seiscentos mil reais) na 
conta corrente das agravantes, o que até a presente data ainda 
não foi efetivado. 

Argumentaram que os documentos trazidos 
aos autos pela agravada não dariam suporte a decisãp do 
seqüestro porque, em verdade, soMrlam para revelar que as 
agravantes deram cabal cumprimento aos Instrumentos • 
contratuais. 

Ressaltaram que Inexistiria lltlgio entre as 
partes atingindo os ativos que foram objeto dos contratos, uma 
vez que todas as nogociações estariam suspensas, e assim. 
não estariam presentes os requisitos do art. 822. I a IV, do 
CPC, autortzadores da concewo da cautelar de seqüestro. 

Asseveraram que os ativos seqüestmdos não 
correriam o rlsco de perecimento ou danificação. e por isso. 
não haveria o per1go da agravada experimentar qualquer 
prejulzo financeiro. 

Alegaram que ·deve ser suspensa a decisão 
guerreada. uma vez que os ativos seqüestrados são os únicos 
que geram. com sua comerciahzaçAo. os rendimentos 
financeiros que permitem com que as agravantes honrem seus 
~m~omissos com fornecedoras e funcionãrios, e. por isso. 

está a decisão a causar prejulzo de dlflcll ou lmposslvel 
reparaç;lo. 

Ratificaram que os seqüestro de seus ativos 
ocasionará um processo de Insolvência, o que levará a 
demissão de seus fúncionários. paralisaçao de suas 
atividades, Impondo a ausência de geração de tributos. 
emprego e renda, sofrendo o Estado do Amapá. por via 
reflexa, os efeitos da decisão combalida. 

Por tais argumentos. pediram a concessão co 
efeito suspensivo, e no mérito. seja dado provimento ao agravo 
para cassar a decisão que determinou o seqüestro das pilhas 
de estoque de manganês. 

Relatado, passo a examinar, em seguida 
decidir. 

Pelas alterações traZidas pela Lei n• 
11.187/05, passou o art. 522, do CPC, a ter a segUinte 
redaçAo; 

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá 
agravo. no prazo de ( 10) dez dias, !l;L}ofllla reU~. salvo 
quando se tratar de decisão suscetlvel de causar à parte lesão 
grave e de diflcil reparação. bem corno nos casos de admissão 
de apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelaç;lo é 
recebida. quando será admitida a sua tnterposiçAo por 
instrumento. (grifei). 

Vislumbra-se claramente a opção do legislador 
em transformar a forma relida do agra110 em regra. relegando o 
agra110 de instJUnento para as resbitas hipóteses previstas na 
parte final deste anlgo. 

Desta forma, a primeira hipótese normativa 
que comporta a exceção veicula um conceito legal 
Indeterminado. Dai a constataçAo de qu~ os requisitos de 
lesão grave e de diflcil reparaçAo são conceitos permeados de 

' subjetividade. A demonstração do pressuposto, portanto, deve 
se dar em concreto. 

No dizer de Guilhofllle Beux Nassil Azem, In 
A Nova Disciplina do ~r;wo - Lei n• 11.187/05, a "lesão 
grave e de diliell reparaçlo deve ser compreendida como 
aquela que, no cuo concreto, exige Imediata reforma, 
como condlçAo de Idoneidade do provimento aguardado·. 

No presente caso, não vislumbro a existência 
de dano i rreparãvet ou de difleil reparaçAo. uma vez que o bem 
litigioso trata·se de mUhOes de toneladas de manganês. 
depositadas no porto de Santana e em Serra do Navio, que 
pela natureza material, são absolutamente mensuráveis 
Inclusive com preço de mercado. 

E por isso, se dano houver evidentemente que 
pos!ivel é a sua reparaçAo. mormente em se tratando de litígio 
entre grandes empresas que em tese possuem patnmOnio 
para responder por possive•s prejulzos ortundos de possíveis 
danos. 

Ademais, percebe-se pela leitura do relatório 
da presente deasão que o ~tiQIO entre agravantes e agravada 
encerra uma série de ategaçOes f~ticas q..e necessitarão de 
provas. E. n;nguém melhor do que o juiz da causa. com os 
seus poderes Instrutórios. para bem analisá·las e melhor 
decid<r. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Desta forma, converto em retido o presente 
agravo, com base no art. 527. 11, com redação dada pela Lei n• 
11.187/05. 

Intime-se. Cumpra-se. 
Macapá (Ap). 19 de abril de 2006. 
(•) Des. LUIZ CARLOS 

Relator" 

AGRAVO 1 ,71:4/200~ 
Agravante:SANECIR L TOA 
Advogado:SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA 
Agravado:JOSENILDO DE OLIVEIRA CUIMAR 
Advogado: JOSENILDO DE OLIVEIRA CU I MAR 

VIstos, etc. 
SANECIR LTDA. por procurador habilitado. 

Interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedtdo de efeito 
suspensi110 atiVO contra decisão proferida pelo Juizo de Direito 
da 3• Vara Clvel e Fazenda Pública da Comarca de Macapá 
que nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 
HONORÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS (Processo n• !1.1&7/0&), ajuizada contra 
JOSENILDO DE DiLIVEIRA CUtMAR, negou pedido de 
antecipação de tu1ela consistente na suspensão da lutura 
executoriedade do citado contrato e ainda fixou o ponto 
controvertido da lide e determinou a produçAo de prova 
testemunhal. 

A negativa amparou-se no entendimento de 
não :er aquele Juizo previsão legal para sustar a força 
executória de um contrato de honorârlos advocatfcios, haja 
VISta de possuir ele, todos os elementos constitutivos. Além do 
~ue em caso de execução, existe a fase de Embargos. na qual 
a or~ agravante podenl suscitar o que enterJder de direito 

Em suas razões, alegou que a executoriedade 
do contrato de honorários advocatícios deveria ter sido sustada 
ante a ausência de contraprestação do agravado, face à 
revogaçAo dos poderes que lho foram outorgados pelo 
agravante. 

E/aduziu ainda que o deferimento. da prova 
testemunhal mostra·se Ineficaz. sob o argumento que Tla 
referida Ação não há prova a ser produzidas e que seria caso 
de Julgamento antecipado. 

Finalizou pedindo a concessão do efeito 
suspensi\10 ativo para a declarar a impossibilidade de 
executO<iedade do contrato de honorários advocaticios, bem 
como a determinação do julgamento antecipado da lide. 

. Brevemente relatado, pa55o a examinar, em 
seguida decidir. 

Ao examinar o pleito observo que a Impetrante 
o formalizou amparando·se em dispositivo de lei já revogada. 

Assim digo porque em momento algum 
compro\IOU ou sequer aludiu que o pleito encaixa·se no que 
dispõe o art. 522 do COdigo de Processo C1vll. com a redação 
que lhe deu a Lei n• 11 187/05 que faz do Agravo Relido a 
regra ger.l e faz ao de Agravo de Instrumento • como é caso 
em exame • a exceção. Condicionando-o a demonstração 
lr.equlvoca de lesao grave e de difícil reparaçAo. 

VeJamos o que diz o pr&<itado artigo, com a 
nova redação dada pela pré·citada lei: 

Art. 522 - Das declsOes Interlocutórias caberá 
agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma reUda, salvo 
qulndo se tratar de decisão suscetlvel de causar à parte lesão 
~rave ou de dlflcil reparação ....... (omissis) ..... 

Como Já dito. náo demonstrou a impelrante 
gue o pleito enquadra·se nos termos da novel leglslaçAo, até 
porque. observo que a discussão resume-se a posslvel má 
prestação de scfViços, em um contrato da honorários que 
poderá ser resolvida em nível de pecúnla o que afasta de 
Imediato a posslvellesao grave ou de d1flcll reparação. 

Em assim sendo. na forma do que dispóe o 
art. 527. 11 do CPC. converto o presente Agravo. em relido e 
determino a sua remessa ao juizo de origem. 

Publique-se e cumpra-se.· 
Macapá (Ap}, 19 de abnl de 2006. 
(a) Des. LUIZ CARLOS 

Relator" 

. Macapá (AP). 20 de abril de 2.006. 

BeJ•.Anà~orado 
Diretora da Subs taria lvel da Cãmara Única 

SUBSEC REIARIA c:RlMJNAL 

EMBARGOS INFR!NGI;HT~ 
~ÇÃO CRIMINAL H" 2,108/05 

Embargantes: PAULO AMILCAS COSTA DA SILVA E 
PAULO WANDER MONTEIRO DA SILVA 
Advogado: Dr. EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA 
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO 

":'ralam os presentes de embargos Infringentes 
bterpostos por Paulo Amllcas Costa da Silva e Paulo 
Wander Mont~·ro da Süva em face de dectsão proferida 
pela camara Unica deste Egrégio Trtbunal de Justiça nos 
actos da Apelação Crimtnal n• 2108/05, que, conheceu do 
recurso Interposto pelo Mtnistério Público e por maioria deu· 
lho provimento. condenando o primeiro recorrente as 
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sanções de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão 
pela prática do delito desafio no artigo 148. § 2• e 05 
(cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção para o previsto 
no art. 129, caput, ambos do COdlgo Penal. O segundo 
embargante foi condenado a 02 (dois) anos e 08 (oito) 
meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenç;lo pela 
prática, respectlva. dos crimes de cárcere p<lvado e lesões 
corporais. 

Baseia·se o f1ICUI'SO em pauta no voto mlnorlt!rio 
proferido pelo Desembargador Ed•nardo Souza que negava 
provimento a apelação. 

Tendo sido feita a aN!Ise dos pressupostos 
objetivos e subjetivos verifica-se que forma preenchidos, 
tornando-o admissivel. Assim, acolho a irreslgnação dos 
recorrentes e determino sua distribuição a no110 Relator. 
face o preceito canUdo no ort. 336, § 2", do Regimento 
Interno desta Cone. 

Publique-se. 
Macapá, 19 de abril de 2.006. 

(a) Ou. GILBERTO PINHEIRO" 

Macapá/AP. 20 de abril de 2006. 

2-~ 
Bel. Emmanuet Dante Soares Pereira 

Diretor da SubSe<:retarla Criminal da Câmara única 

~~ 
AGBAVO DE INSmUME.Hl.Q..N"~~ 

ftqavanta: REDE MARCO ZERO DE COMUNICAÇÃO E 
PUBLICIDADE 

Advogado: Dr. MARCELO PORPINO NUNES 
Agtavado: JOSÉ ALCOLUMBRE 
Advogado: Dr. ULISSES TRASEL 
Relator: DESEMBARGADOR DOGLAS EVANGELISTA 
Gamara Única 

OECJSÃO 

" REOE MARCO ZERO DE COMUNICAÇÃO E 
PUBLICIDADE L TOA lnterpós Agravo de Instrumento, com 
pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma de decisão 
interlocutória de fls. 64/65. proferida em 07.04.2006 pelo MM. 
Juiz de Direito da 3° Vara Clvel e de Fazenda Púbtica da 
Comarca de Macapá que, nos autos da Ação de Despejo por 
falta de pagamenlo c/c Cobrança de aluguéis (Processo n• 
9.168/06), ajuizada por JOSÉ ALCOLUMBRE, concedeu 
antecipação parcial da tutela junsdicional para declarar 
rescindido o contrato de locação e decretar o despejo do 
imóvel ocupado pela agravante, assinalando-lhe o prazo de 15 
(Quinze) dias para desocupaçAo IIOiunt!ria. sob pe,. de 
despejo compulsório. 

Alegou a agravante, em razões de fls. 02124. que a r. 
decisão encontra-se totalmente eqUvocada. porquanto 
carregue cooslgo uma gama de Ilegalidades. 

Sustentou que na negociação. ocorrida em clima 
amiStoso entre os ex-sócios e os atuais sóc;ios da Rede Marco 
z.o de Comunlcaç;lo. rteou combinado que o agravado, 
proprletárlo do préd•o em Questão. o alugaria para que a TV 
Record não sofresse solução de continuidade em suas 
transmissO;es locais e nacionais, tanto Que restou assinado o 
contrato de locaçAo cujo pratoJniciou-se em 01.07.2005 e 
terminará em 01.10 2006. malgtado a redaç;lo confusa. com 
valor de aluguel estipulado em R$ 200.00 (duzentos reais). 

Asseverou que desde o Inicio do contrato até o 
momento, os Investimentos no prédio totaUzaram a quantia de 
R$ 133.676.68 (cento e trlnta e três mil, seiscentos e setenta e 
seis reais e sessenta e oito centavos), sendo que tais reformas 
contaram com a anuência verbal do agravado. 

Aduziu, por outro lado, que o MM. Juiz não atentou 
para o prazo contralual, pois não se trata de prazo 
Incontroverso. mas totalmente controverso, já que para a 
agravante o contrato se encerra somente em 01.10.2006, 
enquanto que o agravado sustenta que o prazo é de 90 
(noventa) dias. devendo ser apurado. ém profunda lnstruç;lo 
processual. 

Ademais. apontou aigllnas irregularidades, 
supostamente Insertas na r. decisão agravada, quais sejam: 
que os fundamentos para a concessão de liminar em matéria 
locatlcia, em nenhum momento se ·enquadra no caso da 
agravante, ou seja. Inadimplência dos aluguéis: que foi deferido 
o despejo sem nobficaçáo prévia exigida em fel; que não lhe foi 
posslbilttada purgar a mora: que o ptuo para o despejo foi 
Inferior aos 30 (trinta) dias Instituídos legalmente; além de Que 
foi dispensada a caução em afronta à Lei do lnql.illnato. 

Alegou, ainda, que a multa estaberedda no contrato é 
nula de pleno direito, pois foi estipulada em RS 500.00 
(quinhentos reais) diários. multo acima do valor mensal do 
aluguel. Continuando, referiu-se que, em flagrante nulidade, o 
MM. Juiz determinou a emenda a Inicial depois de efetuada a 
citação da agravante. 

Apontou a presença do fumus bonlluns e do periculum 
In mora, sendo aquele caracterizado pela afronta de várias 
normas logals. sem falar na relevante Questão de o contrato de 
locação estar ou não em vigor, e este na medida em que se 
houve vârlos investimentos realizados no Imóvel, tanto quanto 
o papel social que a agravante exen:e no Estado, pois uma 
mudança repentina toroarta inviável seu funcionamento por 
prazo lmprevislvel. 

Pediu, por ftm. seja conferido efeito suspensivo à 
decisão agravada, para que seja autorizada a purgar a mora. 
bem como, provido o presente recurso seja revogada, até 
julgamento do mérito da açAo de despejo, a antecipação da 
tutela. consistente na declaração da rescisão do contrato de 
locação e decretaç;lo do despejo. 

Juntou documentos de fls. 251354. 

E o relatório. 

DECIDO 

Resumidos os princ.pa•s argumentos da agravante. 
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passo ao onfrentamento-somente do pedido da atribuição de 
efeito suspensivo ao agravo. 

Ccmputsando os autos. verifico que muitos dos 
fundamentos do presente recur,;o são matérias que deverão 
ser objeto de analise aprofundada em ação própria de despejo, 
contudo, verificando que a r. decisão acolheu pedido da pane 
agravada e ooncedeu antecipação de tutela, declarando. de 
plano, o encerramento do contrato e decretando o despejo em 
prazo muito cxlguo, oonsiderando a natureza da atividade da 
agravante, sou por me adiantar e entender plauslvcls as 
razões expostas na inicial. 

Particularmente, vejo oom muita reserva a cláusula I do 
contrato de locação, haja vista sua profunda ambigüidade. cuja 
resolução sem imperiosa Instrução processual não será 
possivel definir qual dos prazos atende ao fim social do 
conlrato, sequer a vontade das partes. 

Por outro lado, considerando-se a hipótese de já ter 
' sido vencido o contrato de locação. segundo o inicio de sua 
vigência desde 01.10.2005, o parágrafo unico do art. 56 da Lei 
de · Locação (Lei 8.245/9t ) considera prorrogado o contrato 
automaticamente, sem prazo determinado, quando o locatário 
permanecer no Imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem 
oposição do locador, dai porque, a par disso, concede-se o 
prazo de 30 (lrinta) dias para a desocupação do imóvel, por 
denuncia do locador, conforme inteligÕI'Icla do art. 57 da 
mesma lei. Tais medidas a serem tomadas, vejo que não foram 
observadas pelo agravado. 

Ademais, nas ações de despejo, a ooncessão de 
liminar para · desocupação no prazo de 15 (quinze) dias. 
independentemente' da audi~ncia da parte contrária, além da 
obrigatoriedade da caução a ser prestada no valor equivalente 
a 3 (três) meses de aluguel, apenas é possivel nas hipóteses 
elencadas no art. 59 da citada lei. 

Por outro lado. nao é crivei que uma empresa quo milite 
no empreendimento de comunicaçâo. oomo a agravante. 
reprodutora de programação da Rede Record, emissora de 
grande porte, possuidora da equipamentos caríssimos, de 
ultima geração com disse em sua pelição, fizesse um gasto 
mui tíssimo elevado visando a reestruturação do pródio, 
aceitasse fosse estipulado um contrato de aponas 90 (noventa) 
dias. Considerando. Inclusive, o valor simbólico do aluguel que 
certamente não retrata a realidade. 

A par disso. é absolutamente incompreensível que as 
partes daquele contrato tenham esUputado tão infuna valor de 
aluguel. sem falar no erro crasso já mencionado. qual seja, a 
ambigüidade do prazo_ de locação, dai porque antes de se 
determinar qualquer medida extrema. necessário se fazia os 
lrámltes legais da ação ordinária de despejo, C<.• ~forme 
estabelece sua legislação especial. 

Sem falar, por vez, na situaÇão sul gerJerls de se 
determinar a ·emenda da inicial com a pane requerida j á 
devidamente citada, conforme comprava os dOC\.1!11 entes de fls. 
51152, sem permiti r sua anuência, em confronto explicito ao art. 
264 do CPC. muito embora a agravante tenha sido ci~d ) pela 
Vara de Mediação e Concaiação da Comarca de Macapá, que. 
no entanto, tem plena validade, sem contar, ainda, a ressalVa 
efetuada no próprio documento cllat6rio onde, não havendo 
conciliação, a partir daquela data, ou seja da citação, o prazo 
para _contestação fluir~ 

Penso, por estas razões, que o efeito suspensivo da r. 
decisão pedido pala agravante é medida quo se impOe. No 
entanto, mais para frente, até mesmo após a contestação. se 
for o caso, podenl o MM. Juiz atender o pedido da 'Jlrte 
agravada quanto à nntecipação de tutela. 

Quanto à purgação da mora, esse pedido deverá ser 
intentado e pedido junto ao Juizo da causa , assim como a 
discussão do contrata de locação. 

Pelo exposlo, considerando a presença da fumaça do 
bom direito, bem ccmo que o perigo da domara da prestação 
jurisdicional possa causar um gravame multo maior à 
agravante. ccncedo efeito suspensivo à r. decisão da fl s. 64/65. 

Determino, ainda, as seguintes providências: 

a) Comunique-se o Juizo a quo. dando~he 
conhecimento do Inteiro teor desta decisão: 

b) após, abra-se vista à agravada para oonlraminutar o 
recurso, querendo, no prazo legal. 

PRl. 

Maca pá (AP). 20 de abril de 2006. 
a)Dcs. DÓGLAS EVANGELISTA 

RC!Iator" 

Macapá (AP), 20 de abril de 2006. 

Bel'~arbo~a 
Diretora da Secretaria da Câmara Unica 

f 
Ofícios Judiciais 

Varas e Secretarias da capital 

fW&'N®mWAAJER W Wl$Wi@WWW.\WWil 
Comarca de lv'ocopó 

JUIZADO ESPt:CIAl ZONA SUt - EXTEN SÃO UN1FAP 
Horó•io do hH'K.Ionomenlo. 07:30 à> 13:30 ho1m 

Rodovia JK, Km 0 2, bloco A, Iene (fo<l 32~ I .5677 

Juiz de Dir"'" " CESAR SCAI'IN 
Subchefe de Secrelorio : /VIoria do C oncC!iCóo da Sth:o C1u"' 

Resenho n• 07/2006 

Expt.-d•enle de INTIIMÇÃO poro C:é~cio dos odvcgodos 

Au:o:. n" 2309/2005 (~X::u Jt! Co:•hecimenlo) 
Rcquo•enlc· I1BRt..ÀO FE<REIR>\ [)~ SOUZA 
Requo,;do: SOCIEDAI'JE CAXIEN SE DE 1'1\ÚlU<JS SOCORRO 

_ ~,dvcl'jodo:CINTI IYA JCJRDANA DA SI[ VI, P!CANCO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~~r-rn_:. I)~ po',)lo, com fuk.1o no~ di~po~ilivo!. legai!. ocimn 
referidos. JutGO PROCEDEN TE pera dtK:loiOI NUlO o cor<10to 
de segufOs é os dóu~ulos. do controlo de emp1~$llmo que 
n!.fobo!e~eu juro~ acima do l1mite legal. Opot'tunidode em que, 

ptocedendo o suo r&\li~o. FIXO o 1urm legais de l% oo mê~ 
porn, c t!.im. CONDENAR o IGqtlell(io a re~tiluu EM DOaQO ao 

•eque:reulc o HIOnlm:le poga o titulo de ::.?9~10, bem como a 
q1JOnlio pago o ma ior no empuh timo, quonlio o~.ro que dovmó $er 

<.:oku!od o pe!o contador do juizo, ocre:.c~Ca de otuolizoçõo 

monctófio pc1o INPC o porli1 do pro~~ituro da oçõo e de juros ri 
•oxo lega! do I% oo mê> dos.de o cilaçõo do •eque•ódu.Sem 
cu>lo> e honorários odvocalicio>, na louno do loi.PRI Mocopó· 
AI'. 14/03/06 .Co>lrne ~egrno de Negreiro> Cob:al Nunes -
Juiza de Direito Subslilulo. 

Auto' n• 6 .000/2006 (Ao;ão de Execoçõo I 
Cxequenle. ROSANI\ DO SOCORRO DA COSTA GOMES 

Advoaodo: SABP.IN A C/I.RVALHO VERZOLA 

Ex<:<:u~o!ul: CAPcMJ 
Advogado: KELL Y CRISTINA liMA 
Aud;êncía : 29/04/2006. ÂS 10:30 HORA~ 

Autos n" 4307/200 {Ação de Coo~.ecimenlo) 
Exequente: MMIA AtiCE DE JESUS N.ONI ~IRO 
Exocutodo(o): CAPEMJ 

Advogado: KELLY CRISTINA LIMA 
De,oocho. ~nileslor·"'· no prazo de 05 dio>. ,ob;e ploni lha oe 
cokub~ junsodo o o~ ou!o). 

Aulo> n° 5026/2006 !Ação do Conhecimonlol 
Requsren:e: SEIMI\ MORAES DOS SANTOS 

1\dvogodo: JOAQUIM HERBERT - OAB/ AP · 405 
ReQue1ido!ul: EDttS0.'\1 lOBATO DA SilVA 

t\dvogodo: REN ATA DE M . CÉSPEDES- OAB/AP · 899 
Audíéncio: 29/05/ 2006. ÂS 08:00 HOR/-.5 

Aulas n• 40 25/2005 (Ação de Execuçiio I 
f xequenle: TAIZA N El lY DE OLIVEI<A CABRAl 

Advogado: CARlO S AlBERTO SERRA TAVARES 
Excculado(o): KAl iANE 50/IRES PENf..fO~l 

Advogado· PAULA M ICH ELLY MELO DE BRITO 

Audt~i!i: 12/05/2006. ÂS 09:30 HORAS 

Aut<>> n• 6062/m6 (/.,çilo de Execução I 
E>.cquente: W AtDIN E DE CÁSSIA TELES Dt SOUZA 
E>.ecutodoio l EliAN A lv\I>.RIA C OS lA tEITL 

Advooodo: ADRIANA LAC ERDA 

Al>diêncío . 17 /O.S/ 2006. À5 0.9.30 HORAS 

Aulo> n9 27:19/2005 (Ação de Conhecimento] 
Rcquc•en:e· ~~ARLY RODRIGUES MfiCIEl 
Advogado. SIDNF.Y PElAES DE A VIS 
Roquetído: PECUtiO UN IÃO 

Advogodo:KELLY·CRISTINA BRAGA DE LIMA 
Sentenco· Po~.to ls:.o, com fundamento no) 11:,){11\US de diiP.Ho 
pública do Código de Defeso do Co,,wmidor e nos ciemo1~ 

di~po~ itivo~ leoi!o nplrcodo~. oo pre ~ent., co~o. jutg:-1 
PROCEDENTES o> pedido; r.r.n.wbsraoc•ado> no Hllciol, pa1u 
I IDECLe.RAR o nulidode. do cootrolo de p!evidéncio puvodo com 
c.obelluro de pecúlio por motto, bem cOJOo de con110 1o Jt1 ~u1o 
por morte ocidenlol e da subscrição de sócio do Arnbrós. e, 
con>eqêenlemenlc, CON DENAR o requori<lo o eleiuor a 
rcshtutçõo . em dobto, do!t vololc~ pc9n:r.. pela requerenle ~b c 
rubr><:o PfCÚliO UN!ÃO - PREvtofNCtA, dflVenclo o contador do 
Juizo deluor o referido cólc1.1b , fazendo iocidir. r.ob10 o monlonle. 
oluol•zoçõo moncl6r•o pelo IN?C o p::ulir do propostluro do ação 
c juro> ó loxo logo! de I% oo mó> desde o c i loção do •c querida 
2)DECIARAR o nulidade do clóuwlo do canllalo de mút•<> que 
tt~tabeleceu juros acima do limt!a 1~, ·opotlunidod~ t!'Ot que, 

proc-edendo o su:J re•ti!.Õo, FIXO C!t lt.no::. l.agois de I % cu n1ê~ 
poro. a~~im . CONDENAR o re{1utlrtdo o IE!')Iilul!_ em Je>bro, o 
reqve~enle, o monlonle pago o maior. quonho 1Wo que deveró st:• 
co!culcdo pelo Con!od01 do juizo, o::.rA~.4.ACia de ofualizoçàu 
moncKuio peb INPC o o po11ir do p:opo!.iluto do oçõa· o do juro~ 

leg<.Ji:. cl lc;xo leoa I do I% oo mbs de~ e o citação do 'Ct"Juorido 
lw Couludo1 jurlicial para r.eallzoçõo dos cólculos . Sem c.:usto~. e 
hano16r;o>. nos lermo' do' otts 54 e 55 do l c1 n• 9.099/95 
Publ1q1.1~e Reg1~ht.~. lnlime·=-c Prts,cy:lo do S.lvo Peucc:o. juizo 
do D11eíto Sub,titv:o. 

Au<a; n" 3787/2005 !Ação de E><'Cuçüo l 
Excquenta: N v\1\DEU 1080 DA COSTA 

Advogado: PEDRO DE PAULA RODRIG UES 
[xecu:ad~(a) CAPEM - CAIXA ' PfCIJliO , PENSÓES 

MONTEPIOS 

/\Civogoda : KFl!Y C RISTINA BRAGA llfo/IA 
Audl~ndo. 2A/05/2006, ÀS I I :00 HO~AS 

Auk>o 11° 5 3,12/2005 (Açào d~ Conhecimento) 
R<oquerc,,c · llliANY M ARA RODRIGUES DA SILVA 
~oquelido· UNIÃO tviACAPÂ DE lRANSPCRl(S llDP. 

!,dvogodo: MP\1. GONÇALVES JUN IO R 
Rcqvclido: PAULO ROBERTO DE ARAUJO 
~f'IICt'\OO:: ~ ~TO po~IO, pelo moi!. q ue do~ ntJb~ CQI1!.1oM, bem 

r.omo pelo livre COIWtnlcimelllo qoc formo, JULGO 
IMf'ilOC:F.DENlES o> pedida> IOtmulodo' ""' ónir.óal e, dcclo•o 
cxlinla o p1ocos~ com exame do mérilo. no louuo do qliB d•~põe 

o orl ?.69, ínOi$0 I, do C6d;ii0 de P.uce"o c .v.t Sem 
cor.dOI\OÇÕn nm cu~~O!. e hor.o:6rio!o cJ\•oca tic;ic.s., face o d1sposto 
.'\Os 011s, 54 e .S.S d~ Lei n~ QJ)9<J/Q5 e pcy,que oóo vi!.IL<tnbm 

no> oulo' litigéncio de mó·lil pelo pone veno.do Apé> o t•on"ln 
em 1ulgodo e ab:.el\·odas m. fn1molidcdes logo•s. arquive-:.c 
P.R I .1/'0copó·AP, I 0/04/06. Gelcir.ctn elo Rocho lope> -juíza 
de Oireilo SubS.IfluiO. 
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Pauta de Publicação - Atos Judiciais 

Processo NO.: 00909912006 • RECLAMAÇÃO CIVEL 

Parte Autora: 
Parte Ré: 
Despacho /: 
Decisão 

CONHECIMENT 
ROSINALDO BARBOSA ANDRADE 
ELSON LIMA 00 COUTO 
lntime·se a parte autora, via de seu patrono, 
para impulsionar os autos em até OS (cinoo) 
dias. pena de extinção por abandono, nos 
termos do Art. 267, 111. do CPC. 

Processo N".: 00t52112005 • R. E C L A M A ç Ã o 
CIVEUCONHECIMENTO 

Parte Autora: SIDNEY JUCA TELES 
Advogado: NICOLAU TORK RODRIGUES • 632AP 
Parte Ré: ANTONIO FONSECA DE SOUZA 
Advogado: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA • 
633AP 
Despacho/: Intima-se a parte autora, via de seu patrono, 
Decisão para impulsionar os autos em até 05 (cinco) 

dias, pena de extinção por abandono, nos 
termos do Art. 267, 111, do CPC. 

Processo N'.: 006357/2005 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Parte Autora: WALDEMIR DA SILVA MORAES 
Advogado: WALDEMIR DA SILVA MORAES· 541AP 
Parte Ré: ROBERTA SOUZA DE CARVALHO 
Advogado: SABRINA CARVALHO VERZOLA . 889AP 
Audiênc ia : agendada para o dia: 09/0512006 às 08:30:00 

Processo N".: 005599/2005 • R E C L A M A Ç Ã O 
CIVEUCONHECIMENTO 

Parte Autora: MANOEL NELCIO LOBA TO 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO • 99999AP 
Parte Ré: SUL AME RICA SEGUROS 
Advogado: GLENDA OE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Despacha/: intime-se o Vencido para, em até c lnco(5) dias, 
Decisão comprovar nos autos o pagamenlo da 

condenação conforme cálculos, pena de 
prosseguimento em execução, com a penhora 
de bens sufiCientes à satisfação do crédito 
reclamado. 

Processo N".: 006349/2005 • RECLAMAÇÃO C(VEL 

Parte Autora: 
1\dvagado: 
839AP 
Parte Ré: 
URBANO 

CONHECIMENT 
GILMARA COSTA DOS SANTOS 

RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA SA • 

EMTU PMM • EMP. DE TRANSPORTE 

Advogado: MARLON DA LUZ FARIAS • 320AP 
Audiência : agendada para o dia: 10/0512006 o< n9::m·nn 
Processa N".; 00856512005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 

CONHECtMENT 
Parte Autora: TATIANA DOS SANTOS DIAS 
Advogado: JOSE MARIA DA SILVA FILHO· 414AP 
Parte Ré; VIVO · NORTE BRASIL TELECOM SA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA · 371AP 
Sentença : Isto posto. pelo que mais dos autos cons tam. 

bem como pelO livre convencimento que forma, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
podidos formulados na Inicial. apenas para 
condenar a requerida a PAGAR à autora o 
montante R$ 4.000,00 (quatro mil rea is). a titulo 
de indenização pelos danos morais que lhe 
foram causados. Sobre o referido montante 
devcrà incidir correção monetária pelo INPC. 
desde esta data e juros legais no percentual de 
1% ao mês, estes contados desde o dia 
OSitt/2005, data da primeira Inscrição Indevida 
no SERASA (f. 108}. 

Em conseqüência, declaro extinto o 
processo com apreciação de;> n:'érito, na f?r~a 
do que dispõe o artigo 269. 1ncrso I, do Códrgo 
de Processo Civil. 

Deixa de condenar os vencidos no 
pagamento das custas, despesas processuais e 
hOnorários advocatícios. em observància ao 
disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n' 9.099/95 
e porque não verifico configurada litigância de 
má-fe por qualquer das partes. 

Após o trânsito em j ulgada o dem~is 
cautelas legais, arquivem-se. salvo a execuçao 
nos próprios autos. 

P.R.I. 

GELCINETE DA ROCHA LOPES 
Juiza de Direito Substituta 

Processo N•.: 00183012005 - R. E C L A ~ A Ç Ã O 
CIVELIEXECUÇAO 

Parte Autora: RAIMUNDO FERNANDES FARIAS 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - 111 t BAP 
Parte Ré: FABIO OE LIMA FONSECA 
Advogado: JULIO CESAR SILVESTRO • 1055AP 
Audiência: agendada para o dia: 12/0512006 às t 6:00:00 

Processo N' .: 00974212006 • RECLAMAÇÃO 
EXECUÇÃO 

CÍVEL 
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Parte Au1ora. MARIA MARTINHA CORTES 
Parte Ré PECÚUO UNIÃO PREVI~NCIA PRIVADA 
AdvogadO: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA • 371AP 
Audiénoa. agendada para o d>a: 0410512006 11s 15:00:00 

PrOCC$so N" · 000054/2005 • R E C L A M A Ç Ã O 
CIVEUEXECUÇÃO 

Parte Au1ora JOSE GUILHERME FARIAS 
Advogado FRANCOISE HELENA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA • 663AP 
Parte R6 CAPEMI-<:AIXA DE PECULIOS PENSOES E 
MONTEPIOS 
Advogado KELI..Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Despacho 1: Junte-se. DIQI a parte Requerida 
Dec•slo 

Processo N• .. 000977/2005 • R E C L A M A Ç Ã O 
• CIVELIEXECUÇÃO 
Parte Autora· ANTONIO CUNHA AGUIAR 
Advogado: 
Parte Ré: 
Despacho r 
Decisão 

VERA DE JESUS PINHEIRO· 6SAP 
JORGE AUGUSTO C. DE OLIVEIRA 
1 Junte-se 

2 Ja hil C<llcuiOS do contador 
elaborados em data recente tns 30) Ass•m. 
indefiro o presente pedido de nossos calculos 
autonzados. 

3 lnder.m Igualmente o pedtdo de 
inc;lusáo de letceua pessoa no pólo pass.vo A 
uma porque parte llegibma no t1tulo de crédito 
de fts . 05; a duas. porque os docu-nentos ora 
aprsentados também nôlo apresentam os 
requisitos legais à ostentar a condição de titulo 
executivo. 

Assim pross•ga-se o fe1to. 
aguardando-se por até 30 d~as a man1festa~ 
da parte credora 

Processo N• · 006969/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 

Parte Autor.l LIEGE ESPINDOLA DOS SANTOS 
Advogado: MARCELO FERREIRA LEAL· 370AP 
Parte Ré. CARLOS EDUARDO OLIVERIA NASCIMENTO 
Despacho/: lnbme-se a parto Credora, através de seu 
Decisão patrono, para querendo, om 05 (cinco) dias, 

Impulsionar o feito, requerendo o que entender 
de d~reito, pena de extinçêo nos termos do art 
267, 111. do r CPC 

Pmcesso N" .. 00629212005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Parte Autora OSMAIDO DOS SANTOS COELHO 
Advogado MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS· 670AP 
Parte Ré CAIXA DE PECÚLIO PENSÕES E 
MONTEPIOS· BENEFICENTE 
Despacho 1: Intime-se a parte autora, VIa de seu pa\1'000, •• 
Decisão impulsionar o rena. no prazo do 05 (cinco) dias, 

pena de extinção por abandono, nos lermos do 
Ar1 267.111. dlo CPC 

Processo N".: 00850512005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Parte Autora RAJRA ARRUDA DE SOUSA 
Advogedlo: ELIAS SALVIANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: iARATAN DE ARRUDA MONTEIRO 
Advogadlo: ANTONIO FERNANDO SILVA DA SILVA • 
30000AP 
Sentença Ante o eJci)OSIO, bem como pelo livre 

convenC>mento (Jle formo, JULGO 
PROCEDENTE o pedido para condenar laratan 
de AmJda Monlolro, já quaiHlcada, a devolver a 
Raira Arruda de Souza. também qualificada, um 
armário, uma mesa, qualm cadeiras, uma 
lavadora amo. um fogão Dako Luna e um rack 
Germal, consoante as espeCificações 
constantes dlos documentos de ns. 05111. 

Julgo extinto o processo, nos tennos 
dlo art. 269, 1 do Código do Procosso Civil. 

Sem custas e honor.lrtlos 
advocaticios, 8IS que nos termos dlo art. 55 da 
Lei n• 9.099195 ~ VISlumbro a prática de 
qualquer ato do litigância de má-fé. 

Publlquo-se. 
Rogis!t&-se. 
Intimem-se. 

Macapé. 10 de abnl do 2006. 

NAIF JOSIÔ MAUI':S NAIF DAIBES 
Juiz de O.r81to Subsbtuto 

'Processo N". 005647/2005 • R E C L A M A Ç Ã O 
CIVEUCONHECIMENTO 

Parte Autora: JOSE DE MEDEIROS GUERRA e outros 
Advogado: LELIO JOSE HAAS • 418AP o outros 
Parte Ré: HSBC SEGUROS SA 
Advogado: MARCiD FERREIRA DA SILVA ·1120AP 
Sentença • Diante do e~~poSto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO 
MIÕRITO,nos lermos dlo art. 267, lnaso VI, dlo 
Código de Processo Clvi, ante o 
reconhecimento da ~~midade passiva 'ad 
causam·. 

Após o transito em JUlgado. 
arquivem-se os autos. 

Deixo de cor'4enar a parte vencida 
em rustas e honorároos d~ advogado, com base 
no artigo 55 da Lei 9.099195. 

PUBLIQUE-sE. REGISTRE-SE. 
INTIMEM-SE. 

Macapâ. 10 de abri de 2006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

U..ta Simone Oliveira de Freitas-
Cardoso 

Juiza de Oirello Substtuta 

M:x:op6/V', 18 de cbl'íl de 2006 

2, s.;: ... .., 4 .P. E.:J . 
Pauta de Publicação - Aios Judicoais 

Processo N". 00279412005 • R E C L A M A Ç Ã O 
CIVELIEXECUÇÃO 

Pane Autora: AGNALDO GOMES DE LIMA 
Advogado: LUCI O FABIO VIEIRA FERREIRA • 669AP 
Parta Ré: ANTONIO ROMARIS GOMES DE LIMA e ou!tos 
Audtencla agendada para o dia: 1510:1/200e às 18·30:00 

Processo N" · 00743912005 • RECLAMAÇÃO CivEL 
EXECUÇÃO 

Pane Au1ora· EDUARDO JORGE ABREU DA COSTA 
Advogado: CARLOS NELSON PICANCO- 634AP 
Parte R6 PECÜUO UNIÃO PREVID~NCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Deepacho t· Converto em penhora o valor bloqueado à n 
Decisôlo 168. 

inUmo-se a Requerida para tomar 
ciência da penhora/bloquolo, e pare. querendo, 
em 10{dez) dias. apresentar embargos, sob 
pena de lbe<ação do valor bloqueado em tal/OI' 
dlo Autor. 

Processo N" .. 00011112005 • R E C L A M A Ç Ã O 
CIVELJCONHECIMENTO 

Pane Autora. LEONILSON COSTA ROORIGUES 
Advogado: WALOUIRJA DAS DORES DA GAMA · 598AP 
Parte Ré: MARIA VERONICA DA SILVA MONTEIRO 
Despacho t· Intime-se a parte Autora para, querendo, 
Decosio Impulsionar o feito raquorondo o que entender 

de direito. no prazo de 5(cinoo) dias, pena de 
exti~. 

Processo N" .. 00673812005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
/' CONHECIMENT 

Parte Autora: JOS~ ITAPUAN DOS SANTOS DUARTE 
Pano Rtl: GRUPO DE COMUNICAÇAO TRES SA 
Advogadlo SINYA SiMONE GURGEL JUAREZ DANTAS · 
535AP 
Despacho /: 
Decr&ao 

ontm&-se a Raquonda pa,. tomar ciência da 
penltora/bloquelo e, para, qu-m. opor 
embargos em 10(dez) dias, sob pen,a de 
bberação em favor do autor. • 

Processo N" 00056312005 • R E C L A M A Ç . Ã O , 
CIVELJCONHECIMENTO 

Parte Autora· ELIZABETE BARBOSA GONCALVES 
Advogado: SILVANA MARECO KUBDTA. 948AP 
Parto Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIDI':NCIA PRIVADA 
Advogadlo: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA • 371AP 
Despacho/: lnbme-se a Ré 1113 DOE, para em cinco dias. 
Dcc.s.io comprovar nos autos o pagamento das parcelas 

em atraso. sob pena de prosseguimento do feito 
am !!_ecuo;ão 

PrOC<ISso N".: 001236/2005 • R E C L A M A Ç Ã 0 
CIVELJCONHECIMENTO 

ParteAu1ora: FRANCISCAATAIDE FURTADO 
Advogado: BRENO TRASEL • 734AP 
Parte R6: BANCO OIBENS SA 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA· 617AP 
Despacho/: Intime-se a Executada para comprovar nos 
Decisão autos, em quarenta e oíl0{48) horas o 

pagamento do crédolo remanescente 
exequendo. no valor de RS 94.17, pena dlo 
prosseguimeniO da execução. 

Processo N'.: 00755512005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENT 

Parte Autora: KATIA CILENE DA SILVA PEREIRA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA · 
405AP 
Parte R~· 
SEGUROS 
Advogado 
Despacho/: 
Decosão 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO· 770AP 
ontme-se a parte reconida para. querendo 
ol81~ b conlr.Hazões 

Procor;so N" .. 005061/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Pane Autora: JONEL DOS SANTOS CARVALHO 
Advogado· JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA· 858AP 
Pane Ré: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Despacho/: lnbme·se a perta recon1da para, querendo 
Deco~o ofer~ no prazo legal as contra-razões. 

Processo N" .. 007001/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Parte Au1ora ANTONIO MENEZES OA SILVA 
AdvogadO: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS· 857AP 
Parte R6· PECÚLIO UNIÃO PREVI~NCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA · 371AP 
Despacho/: intime-se a pMe recorrida para. querendo 
Decisão oferecer no P<azo legal és con!ta-rnzaes 

Processo N" : 00266512005 • R E C L A M A Ç À O 
CIVEUCONHECIMENTO 

Parte Au!DI'a: DINAIR MORAES DE PAULA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA· 
405AP 
Parte R6 BANCO GM 
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IIDVOgaoo: DENIZ CHAVES ALMEIDA. 856AP 
Audiência · agendada para o dia: 0910512006 às 10:00...:Q!L_ 

Processo NO.: 01104912006 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Parte Autora: BRENO TRASEL 
Advogado: BRENO TRASEL • 734AP 
Pane Ré. TAM 
Advogado: RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA 
BOETTGER • 1129AP 
Despacho t· inime-se o Vencido para, em até dnco(S) dias. 
Decosão comprovar nos autos o pagamento da 

condenação conforme o:ãlculos. pena de 
prosseguomenlo em execuçlo. com a penhora 
de bens sufiCientes a saLsfação do crédito 
rectam:>dn 

Processo N".: 011484/2006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 

Parte Autora: FREDDY GIBSON JOSE DOS SANTOS 
Advogado: CARLOS NELSON PICANCO • 634AP 
Parto Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVID~NCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Despacho f· ntime-se o Vencido para, em ate cinco(S) dias. 
DeCisão comprovar nos autos o pagamento da 

condenação conforme o:ãleulos. pena do 
prossegu,menlo em exe~. com a penhora 
de bens suftclenles à saUsfa~ do crédito 
reclamado. 

Pmcesso N".: Ot 1466/2006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 

Parto Autora: APIO DE OLIVEIRA FLORES 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA- 434AP 
Parte Ré: RAIMUNDO DIAS MONTEJRO 
Advogado ANTONIO FERNANDO SILVA DA SILVA -
30000AP 
Despacho/: 
Decisão 

intme-se o Vencido para, em até anco(5) dias. 
comprovar nos autos o pagamento da 
condena~ conforme o:ãJculos, pena de 
prosseguimento em execução. com a penhora 
de bens suficlentes à satisfação do crédito 
redamadlo. 

Processo N".: 01148712006 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 

Parte Autora: LUZ!ANE MARIA DA SILVA SERRANO 
Advogadlo: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA- 602AP 
Parte R6: PECÚLIO UNIÃO PREVID~NCIA PRIVADA 
Advogadlo: KELl Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Despacho/; ontime-se o Vencido para. em até Qnr::o(S) dias, 
Decislo comprovar nos autos o pagamento da 

condenação conforme cálculo$. pena de 
prosseguimento em execução, com a penhora 
de bens sufi<;lentes • satsfa~ do aédoto 
reclamadlo. 

Processo N".: 00110312005 - R E C L A M A Ç À O 
CIVEUCONHECIMENTO 

Parte Autora: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GAMA 
Advogadlo: DEFENSOR PUBLICO - 99999AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVI~NCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Despacho /: Intime-se o Vencido para, em alé cinco(S) dias. 
DeCisão comprovar nos autos o pagamento da 

condenação conforme câlcuios, pena da 
prosseg~mento em e~. com a penhora 
de bens suficientes á sabsfa~ dlo aédlto 
reclamado. 

Paula de Publicação - Atos Judiciais 

Processo N".: 00101812005 • R E C L A M A Ç Ã O 
CIVEUCONHECIMENTO 

Parte Autora: DEBORA ANGELA ROCHA GOMES e outros 
Advogado: JOSIÕ WENCESLAU FERREIRA ROSA· 858AP 
e outros 
Parta R6: 
SEGUROS 
Advogado: 
Despacho/: 
Decosâo 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
lnlime-se o Vencido para, em al6 anco (5) dias. 
comprovar nos autos o pagamento da 
condena~ conforme câlcuiOS, pena de 
prosseguimento em execuçAo, com a penhora 
de bons suflclentes á satiafeção do crédito 
redamado. 

Processo N".: 01070612006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CDNHECIMENT 

Parta Autora: ROSANO SILVA DOS SANTOS 
Advogado: JOSÍ: WENCESLAU FERREIRA ROSA • 858AP 
Parta R6 SUL AMERJCA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado· 
Despacho/: 
Decisão 

GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
intime-se o vencido para, em al6 dnoo (5) dlas, 
comprovar nos autos o pagamento da 
condenação conforme câlculo pena de 
prosseguimento em execução. com a penhora 
do bens aulk:ien!es á sati5ta~ dlo aéd•lo 
reclamado. 

Processo N".: 00628612005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 

Parto Autora: EUANE PATRICIA DA PAIXÃO PEREIRA 
Advogado JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA· 858AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPMHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: 
Despacho/: 
Decisão 

GLENDA DÉ SOUSA DOS SANTOS · 919AP 
lnbm<Hoo o Vencido paro, em at6 cinca(5) dias, 
comprovar nos autos o pagamento da 
condenação confonne alieulos, pena de 
prossogwmento em cxocuçlo, com a penhora 
de bens suficientes à saUatação do crédito 
reclamado. 

Pmcesso N• 01069712006 • RECLAMACÃO CIVEL 



Macapá,20.04.2006 

CONHECIMENT 
Parte Autora: NATASHA SALOMÃO DE SANTANA 
MOUTtNHO 
Advogado: 
Parte Ré: 
SEGUROS· 
Advogado: 
Despacho/: 
Decisão 

JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA - B58AP 
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

GLENDA OE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Intime-se o Vencido para. em até cinco(5) dias, 

comprovar nos autos o pagamento da 
condenação conf01me cálculos. pena de 
prosseguimento em execução, com a penhora 
de bens suficientes à satisfação do crédito 
redamado. 

· IV\ocapó·AP, 17 do abril de 2006 

Pau~~bji-~~.:iais 
lv\ARIA Di: NAZt E GUEDES < OElHC 

Chefe 1e Secreto,ia 

~------

JUIZADO ESPECIAl NORTE 
BR 156, Km O. s/n'·Sõc lózc10 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE p.[)VQGADCS 
Publicoçco n• 32/06 

P1oce"o n°: 1840/2005 
Au:or(ol: LUZILENA OE SOUSA PRUDENCIO ROHDE 
Ackogodo: BRENO TRASEL 

. Requerido(~I:BANÇO FIOIS ot INVESTVv\ENiOS SA - BANCO 
fiAT 
Advogado: JOSÊ ANTOI'-'IC tEN CUNHA 
DESPACHO· "lr.time->e o porle reque<ido po•o. querendo, >e 

monileslor >Ob:c o re.po•IO de alicio juntado cs Rs. 74/ 76, no 
prozo de cinco dias Tron:acorrido o prazo, com 0'-1 sem rc:,p()s:a . 

vollem·me os outos ·CCI\dusos pcrc ~nlenço.~f-/I.:"Jcopó . 
07.0-1.2006. Dr. III<Jrconi Wcrinho Pimonto. Juiz de Direi:o 

ProceS!o n': 2049/2005 
Autor[oj/Reco11ido: WAGNER fEY.REIRA RCCHA 
Advcgcdo: PAUlO SANDRO SA.NiARÉM 
Rcquetido(oJ.SUl NVfRICA CIA NACIONf.J. DE SEúUROS 
Advcgcdo: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS 
DESPACHO: • .. inrime1.e a pcrlc ICCOtrido raro oíerocer CO!"'!ro 

rozões.Vindos ou nõo o s. con:co·rozõe~. !.1.1bom os oulc:. õ E. 
l UJmo Recur$01. cem o re3i!.lro dm. homenosem desre 

juizo . .'fvlccopó, lO 0~.2006. 0!. 1\·\orconi IV'<'rinho Pimenlo, juiz 
de Dirdto 

Prece'"' n•: IQ75/2005 
Autcr!ol· DCIV'JNGOS RODRIGUES DF SOUZ/o. 
.A.d,-o9odo: BRUNO DA SILVA •V.UNIZ 
Reqcerido(oi.SL!l M1~RICA C!A NAC:ONA! DE S!:GJ~S 
Advogado: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS 
DESPACHO. "()&$C visto ós r.c•uc, pare monii~~I:Jçêo no prazo 
comum de cinco d los ."'Pôs. co'lelu.ros pcrc sente"~c;o lntimerrr 

•e. 'lv'.ocopó. 07.CJ4 2006. Dr. Mor<cni /v\orinho Pi•ncn:o, juiz de 
Direito 

Ptoce'"' n•: I 050/2005 
A"tor(oi: JOSIEW.A BARBOSA DOS SANiOS 
Advogado: JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA 
Reqvctidc(<'l SUl N.-\tRICA CtA NACIONAl DE SEGUROS 
.A.dvogado: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS 
D~SPACHO: ~:nlirroC-$C o parte req~.:erida para. em 05 fcir.co] 

d ia3o, comp:o•tor nos cutos o pasamanl::l do condenc ;:;:Jo, 
conformQ cól ::v~ de A 93, peno de p•o~uimc:"'!O do fei~::J em 
cxecuçõo.'M::copô, 11.04.2006. Dto. Pri>eyllo do Silvo Peixo:o, 
j uizo de Direito 

Proce5>0 n': 3198/2005 
Auk>r{oi/Roconido: NJGUEl SOUSA MOlA 
Advogado: PAUlO SAND<O SANrAREM 
Requerido(a):SUl N/ÊRIÇA ClA NACIONAl DE SEGUROS 
Ad.-ogcd~: GlENDA DE SCUSA DOS SANTOS 
DESPACHO: ·Recebe o "''"'"' in:etpo>!o. eis que tem,.,.l!vo e 
acompanhado do r~peclivo preparo. 'õo ob~nto ceniCõ:~ de 
n. 84. intime-!.(! O pane (e(OrtldO poro oforecef COnlfc-t':JZÕ€5 

Vindos cu não O!. ccnlro1ozões, subom os oubs à E Turma 

RectJr.sol . cem o registro dns homenagens de!.te j!Jizo:fl/ccapó, 
07.04.2006, Dr. Norconi lv'o•inho Pimcnr~.Juiz de Direito 

Proce"c o' : 3765/2005 
'Auiorlal: MA.RIA DORAliCE BRAGA GOfvlfS 
Advogado:. RIVALDO VAlENTE FREIRE 
Requc:idolol:PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Advogada: GlENDA DE SOUSA DOS SANfôS 
DESPACHO: ·comidcrondo·se o petição de 168/ 171. 
indefiro, por 010, o pedido de 11•. 186/187.1ntime->e a por:e 
•equerido poro. no prezo do 05 dia,, efetuar o pagamento do 
conder.oçõo. coniorme câ!cvlos d~ fi. i 80, !.Ob pena de 
prouogulmot'IIO do feito om c~eoe:uçôo."tv\ocopó, 10.04 .2006. 
Dr Morconi Ml<inho P•menlo, Juiz c e Direilo 

Precc•so n°: 3631/2006 
Autoria): JOSÉ RO'iaDO CHAVES DOS S.ANTOS 
Advogodo: jOAQUV,~ HERBERT CARCOSO DA COSTA 
Roqueridc(o);JOst DOS SANIOS PCRTilHO e oukos 
AUDI~NCIA: 09.05 2006, ÀS I OH 

Prece...a n°: 284 2/2005 
Avlcr(ol: /MRCElO NEVES lv'JRAI'.'OA 
Requerido(oi:AfviAZÔi'M CElUlAR 
Advoncrlo: PAiRÍCIA BEZE.~A 

(DIÁRIO OFICIAL) 

AUDIENCIA: 11.05.2006, ó> 09:30 h 

P•oce= n•: 3196/2005 
Aulol(o): SANDRO NMRA! DA SilVA 
Advosodo: PAUlO SANDRO SANiAi1É/v', 
Reqce<ido(oi.SUl iWi:.RICA CIA NAC!ONAl CE SfGU~OS 
Advcga<!o: AlEX SAMPAIO 
DESPACHO '"Recebo o fc-cur!.O inrcrpos-o, e~ que lempe~livo e 

oco:nponhodo do rc•pecii\"O preporo Nõo obston·e cerliooo de 
fl . 89. intime-se o porte recorrido pcrc o:o.-cccr ccnlra-rozões 

Vindos ov rho os conlf010ZÕC:., wbom m autos ó E i urmo 

Recursal, com o regi~zo dos homenagem~ dcs~ luizo: Mocopõ, 
07.04.2006. Dr. Morconi lv\o<inho PimeniO. Juiz de Dircilo 

Prece"" n': 319Q /2005 
Aulct(oJ: /'.J-/;/,1/M /MRIA FREITAS BA~BOSA 
Advogado· p,\UlO SANDRO SANIA~ÉM 
Requerido(oi:SUl AMÉRICA CIA NACIONAl DE SEGU,OS 
Advogado: AlEX Slv\r\PAIO 
DESPACHO: '"RcceLo o recurso in!crpmto, ei.:. q:.Je tempe!.!ivo e 
acompcnhodo do re~pe.:t~vo prepo10. N ão ob:ibnle ce1lidCo de 

fL 83. intim~A o pene rocorridc pom ofe~ece1 cont:a rozõe!. 
Vir.do~ ou néo o:; contro·rozões. subam os autos à f . i urrna 
Recursal. com o regi:. 'lo dos ~omer.og~ru dcsle Juizo. "'fv".ocapá. 

07.04.2006, Dr.lv\orCOf\i fvl.:>rinho Pimen'o. juiz de Direito 

Processo n°: 31 Q4/2005 
Aulot(ol: R!Vv'ON liMA VIEIRA 
Ad,-ocodo· PAUlO SANDRO SANTARÊM 
Rcq~iccloi :SUli-MÉRICA CIA NACIOi'lAl DE SEGU<OS 
Advogodo· AlEX SANó'A'O 
DESPACHO· ' Recebo o rccul$0 •r-!e<po>!C, ei> que tempesli·.-o e 
oco:nponhodo do rcspoo ... ·o preparo. Não o~bnte ce: tdCo de 
R. 7'1. ir.lime-se o potfe recOI'rido pmo oferecer comro-rozôc~. 

Vindo!. ~u nõo os ccntro1'ozões. suborn O!. au tos ó f T urmo 

Re-cursal, com o regi~to dos. homenagens de!.le Juizo. ""t\1\acapó, 
07.04 2006. Dr Morconi Marinho Prrr.ento, juiz de Direito 

Proce,_,o n°: I Q90/2005 
Aulor(o): JOÃO CARLOS SilVA VAlENTE 
Advcgndo: SERGIO SAMPAIO FIGUEIRA 
Rcqucridc(ol ClAUD:O 11/AURICIO 
DESPACHO· 'lnlirr.c-"' o exeqüenlo poro, no prazo ds 05 dia•. 
requerer o qco entender de direito "IV\:xopé. 1004 2006. Dr 
lv\orconi lv~tinho Pi'rtcnlo, Juiz de Dircilo 

Prece"o n•: 36B9/2005 
Autor(oi: CMNA COS SANTOS 
Advo9odo: jOSÉ WENCESlAU 'ERREIRA kOSA 
Rcquerido(oi:SUl A.\J\~RICA CIA NACIONAl DE SEG'JROS 

Ad""!/"do: G.ENDA De SOUSA DOS SANTOS 
AUDitNCIA: 10.05.2006. às 12:00 h. 

P<occs!o n°: 171 B/2005 
Aulol/ol: MA'<IA DE fÁTIM~o, REIS RODRIGU:S 
Advcgcdo: V,\IDECI DE FREITAS FERREIRA 
I'Requerido(ci:D. N FERREIRA liMA A"'\AZCNAS 'M'CRTADOS 
Advcgcdo. RAUl WORAlES 
2' ReqceridoY. Y.•J,N'-.OA 
Advogcdc· JOSÉ RONAlDO SERRA AlVES 
SEt--..'TENÇA: • Anlo o expo~o c pdo livre convenc•mento que 
formo j UlGO lt..'i'RCCEDENiE o pedido de indenizccào 
formulado contra o •equorido Y. YN.'ADA S/A COM~RCIO E 
INDÚSTRIA e PROCEDENTE o podido lormulado con:•a o 
requerido D.N. FERREIP.A lf/,IA (IV .. MZONAS 1,\I\PO'!ADOSJ. o 
qual cor-demo o pogcr 6 requerenle, o titulo de comp.ensoçào 

pelo!. donos r.1orois quo lhe !orom covsado~. o rr.o!llant·-3 de R$ 

3.000,00 j1:ê:s mil reoi:sL va, lor C!.:c a ~r ac1eci0o de iuros legais 
de I% lurn por cento! ao me:s, desde o t.'ller.;o dar.oso, oco:rido 

em 07 /06/200A. o de c01reçõo II'Onctória, !<>gundc o INPC. o 
COf\IOr desdo dolo Deixo do ccncenor O porl~ YeO::iCO 005 
C\J:sla:s, des.pe!aO!. ptoce~is c honorários odvoccli::ios, em 

obsmvóncta oo dlspo!IO no 011. 55 do !e; n° 9 r:;:JQ/95. P. R. I. 
/vi<Joop6, I O do abril de 2006 D<o Gckine:e do Racho lcpe•. 
Juizo de Direi:o SubSiitv!o. 

Ptocesso n°· 24511/2005 
Autor(ol: COtv~NGOS DOURAOO 
Ad•ogodo: Pt,UIO HENRIQUE CAMPEIO 
~eque<ido(al· jUS.SI~ DA SilVA liN"' 
AUDiENClA· 12 05.2006. os 10h. 

Processo n°· 3861/2006 
Aulo~ol: ANTONIO CARlOS COElHO MOR/IES e ouho• 
Advogado: IMRIA CRISTINA CO AMAP..Al SOl O BANHA e 
OU!IO 

Requericlc(o)jOÃO ROD~IGUES DO NASCIMENTO e outro 
Advogado: EVEfWDO CARNEIRO RIBEIRO 
SENTENÇA • Ex posili.-. e tudo mais que do< ou!os conSio . julgo 
improcedenta o pedido lnic.:al e, em conseqüõ~c lo, cxting::> o 

preca>'-0 com Julgmonlo de merilo, nos !ermos do 011. 26Q. I. dQ 
CPC.Sem cu~os e honcr6rios Q(J..,.oca:icim. Publiqcc--se. Registre· 

se .Intimem~· . t.IDcop6, 11 de abril de 2006. Ot fv\orr:on i 

Marinh:J Plmento, Juiz do Direi lO 

Preces>O n•: 3098/2005 
Aulorlol: jOElSON DOS SANTOS SARiv\ENiO 
Adv"godo: AÊ!ENOR PENA AW..AN/>4.AS . 
Requetidolo):CAIXA ESCOLA~ RiVANDA NAZA~i. DA SILVA 
GUIMARÃ: S 
s:NTEt-..'ÇA: ' Posto i»<>, julgo PRCCEDENTE. EM ?ARTE, o 
pedido consubsbnciodo no inicial, poro cndenor o requer:do co 

pogomenl~ do ~olor de RS 60.00 lses,.nlo rcoisl ao tcquerenle. 
sen::!o devidos juros da moro do 1 '% oo rr.ê!. de!iode o cil.."lÇÕO e 

o:uolizoçóo mone~rio pelo INPC de>dc o dolo em oue o 
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pogcmen~ de-1cri0 lei sido cfotucdo, isto e, julho/2005, quando 
o se-rviço de corpinlorio roi ptc:.todo Sem CU!.IO~ e hcn-:>rÓnO."o, no; 
lermos dos om 54 e 55 do lei n Q.()ÇQ/Q5.P..blique
.IO.Regislre-.e.lnlimc-..e." /1/c:opó, 17 de obil de 2006. D<o.· 
?tiscyfiO do Silvo ?ei>;oto. juizo de Direito 

P•oces>O n•· 2853/2005 
Auiorlcl· DORAliCE GOMES SANTIAGO lCBO 
~do: LUCI/v\EIRE DO NASCI.\-I:NTO WJIIANDA 
RequeridojoJ:BANC:O DO B~Sil 
Advogado: SANDRA OLIVEIRA 
SENTENÇA: • A~m. considmondo tcdos o:> cr;réfiO!. ono!i:;ados e 
os p01õmetro.' releridos. enlendo como juoo o po,gomenlo d~? 

índcnizo;õo pelo dono moral sohido. no velar de R$ 4.200.00. 

!quatro mil e duzenlos reais) Pow isso, consk:lerondo o 

rc;:>~ovobilidode do condu:a ilícita , a intcr.sidade e duração d o:> 

sofrimento e)(porimenrodo pefo vitimo, a copccídode eccnõmica 

do cau::ador do demo c o~ condiçõ&s. socioi~ da ofendido. julgo 
P<OCEDENTE o pedido conwb,ronciodo no inicial po•o 
condeoor o réu ao pcgomenlo do quon!io de RS 4 . 200.00 
(quatro mil c duzen:os rec•.sl o oui0/0, o título de 1Cporoç5o pclo-5 
dor.os moreis drkios, vobr c:.te qoo doveró ser mor.etoriomcn~c 
c1uclizodo pelo INPC o pcr<ir do dolo de pu:,lk:ccõo deslo 
:z:nlcnço, o acroscido de juros mcxolór to~ dP. 1% ao mô!. de !..de o 

evcnro dcno>O lso!cmbro/20051. i>lo é. dc>dc o poimeiro 
desconlo indevido por porte do Banco, após o quibçõo dos 
empréstimos pc!o ou•oro.Se:n cu~·os e honorórios. n:..~ termos dos 
crl5. 54 e 55 do lei n Q.09Q/95.Publique-se.P.egisrr..,Jnlirr.e· 
se." W10c:o;>Ó, 17 de obtól de 2006. Doa Ptiscyl'o do S!k"O 
Peixo·,::,, Juizo do Oirci!o 

P•cce•!O ri': 4052/2006 
Au:or(ol: MARIA DO SOCCRRO BATISTA RIBEIRO 
Advogado· DEFENSOR PÚBliCO 
Reqoerido:oi:SEMIA - ASSCX:IAÇAO EDUC:AC!ONAL DA 
N/Al.ÕNIA 
Advogado: JOÃO HENR:QuE SCAPIN o oulro 
SENTENÇA: • PoSio iS$0. em ob<ervõocio ao P""'"P'o do 
hormonizoçõo do~ :ntero~ dos porticipon1es dos re!cçõcs de 
con~mo c compo:ibilizoçôo do pro)Gçõo do consumidor com o 
nece::.sidode de dt!s.onvclvimento econômico e tecnológ ico; bem 

a~!>Ím, no intuito de viobilizcr os prif'lcipios nos quais ::.c funde c 

ordom econômico lort 170 do CR/881. jUlGO 
IMPRCX:EDENTES os ped ido~ coosobstor<:indo; "o ioicioi.Sem 
o . .:~to~ e honoróriC$, oo~ ~'mos dos arts . 54 e 55 da lei n 
9.099/Q5.Publique-'-".RC9i slre-'..e.inlimc-..e." lv'ccopó, 17 de 
abril do 2COó. Oro. Priscyllo do Silvo Peixolo,)uizo de Direilo 

?ta<CS>O n•: 2731/2005 
/,ulo</ol: ANTONIO CARlOS SA."'TOS CARCOSO 
P.dvcgcdo: DEfENSOR PÚUUCO 
Requctidolci:BANCO DO BP..ASIL o oul<o• 
Advogado d:> Banco· NAZAR~ S>\NTANA 
S~NIENCA: • Po1t:> ''"'· cem base ""' fundomeniO• ocimc. e 
pe!o li"'c cor.vencimen:o que lcnr.o:IJ Aco!ho o fiREUNtiNAP. de 
ilfSilimtdodc p<IMÍ\"C orgütda pe'o !.eflundo :cqt~E?Iido, 
opo<lunic!ode em qvc oxduo o ~&M CREDIT COSRANÇA E 
Te:NARKETING do pó!o po"i'o do poe.,nle demcndc.lll jul~o 
IMPROCEDENTE o pedido consubslonciado no inicio!. Sem cu>lo> 
e hor.Olórios, no~ rermo.s dos orb. 54 e 55 da l ei n 

Q.099/95.Publiq...,....,c.RC9i' tre-se.lntime-se.' /v\ocopó, 17 de 
abtil de 2006. Oro. Priscyllo do Silvo Peixoto. juizo de Direito 

P•oc•= n•: 3567/2006 
t>.ulor{o): EDfvl.l lSON GOMES DE OtMERA 
Rcqvetido(ols: I 0 AUDIO CO.Vi'ONENTES; 2' O ARAÚJO 
COMERCIO DE UTIIIDf1DES lTDA e 3' EVADIN INDUSTRIAS 
AMAZÔNIA S/ A. 
Advogo do do 2' Rc-<1uerido: NIIDO JOSU~ PONTES lEíiE 
1-.dvogodo do 3° Requerido: CINTHYA jORDANA DA SILVA 
PICANÇO 
SENTENÇA: • Pos:O isso, cem bc"' no• h:ndamenlcs ocimo, e 
pelo livro convcr.cimenla que forma, jULGO WJ'RCCEDENTES os 
pedidos consubslonctodo• no inlcio!.Oeixo de condenar o potle 

vencido nos custos c de!.pe:.os processuais, em ob$efVÕncio co 
disposl:> nos or>go> 54 e 55 do lei n• 9.()ÇQ/Q5, bem msim 
;>orqu~ roa vlslum!:>to config••odo o lili96nc;io de m6·f9.?ublique· 
se.Regisrr....,.lnlim(t"'." /v'ocopó. 17 de ob<il de 2006. Oro. 
Priscyllo do Slf.."O Peixoto, juizo de Direi to 

Processo n°: .&A50/2006 
Auk>r{ol: IT! -Mo..R DOS SAI'ITOS TEIXEIRA 
ACvogod~: MARIZETE PICANÇO AIM!:IDA 
Requeridolal: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. 
AUDI~NCIA: 17.05.2006. à•09:30 

Preces>O n': 693/2005 
Avtor(oJ/Re<:onido: Efvi.ÍDIA DE SOUZA 6P8BOSA 
Advogodc· ;\N::JERSON M(<.~CIO 10[\.>.iO FMID-10 
Rcqv..>r!dolo!:FECIJUO UNIAO 
Advogado: KtllY CRISTINA BP.AGA DE ~ii1'A 
;)ESPACi·:O: ~r.~:t;bo o recueo ir. '-:-rpo~io. ei!J que lempe~t·o~o c 
:acomponhodo do r.:~~pectivo prepo•:,. iruime-se o p::1rle 1e<:orrida 
poro rJerecot eonlfO'f07ÕO:;. Vindo!, (')U nc~1 ~s contro ·fOZÕ€-5, 
:.ubom o!. autos à E. Turma R~Ut~l. ~~ra o 1eg.srro do!~ 
homenogens deste juizo."Mocopó, 12.04.:2006, Dr. Morccni 
/v'crinho Pir:>enlo. j uiz de Direito 

Bel. Jost ~;L. Gomes 
~~rclaria 

JUIZ COC'..?.OENADOR· CESA~ AUGUSTO SCAP!N 
EXPEDIENIE Dê IN!ItVAÇÃO PARA CIÊI'>:CIA COS 



Macapá,20.04.2006 

ADvoc .. :-ocs 
J>J]liCAÇÂO N' 37 !')XI: 

AUTOS N • 894/05(~XfCi.JÇÀOj 
E>-EGI..ENNIEI~I <OGERIC CA,'A:CA~It C'l (.;ll\iriRA 
ADVOGADO(AHSJ Ai(X SANf'AfO DO Nfi.SCIMfNTO 
EX(CU1ADA!A,1~1 AlENA V•W·J-!lb, ~OChA DA COSTA 
DESPACHO "b h"'-""' c•l~ço·~ m '21 c f:u+o•e li' 131 OJ.J,r!., 
co o .. d êt'o\..•0 o é .. OCL:'Odc rü: a· e :o.. ~-r~"li:"O" :'\"CC"I''\00 k:.Lt=J 

~u,rOo, \) 4'-~ ~r-t.· pc.rL ~ c op•a-: ...... "~" .. o rl,.. c-r:--.1'jCo3o ~ 
ft..OC.1.ÇÓ!:l ,"., ::h•Cl !.J;.;\1 r~:.: i.!C" •1•' J~1j;T.-•t.• !:~ ~., .. , .. \ ""•J C.:I.O~ 
por,eb) o.o-d!1CC\_ ··lZOC' f .. o&., t: ... ~t f ... '(fWJd..l.) t.~dOtc r.o 
~ór,ç ;Ao S1SF ... 4('".E'I "tr ho~rwJ.., ~11:; }.:, f; 3:1/ J5 l)ú 

;:')f~ oedJ:.:'!t '<Xofr, ... , ·T;>t"'' .. t."'ft..)i. 1\"ll•'"• .. ::..b q.r: 
,NCfrtROQ~ Oi~ .. ·e ci:: r.;p•l~. r.~,., oJ.t" :- f•'!\i.Jr::J%1> OOtrJ 

dilOr :.e ten .r·~r~:.e t!n• :l•JI.,dKo· m h;r! ÇoOAh::IJ.i<Y.. Cf'r•1 

,torro ,ci:::or hr-.r!. pcua r..f-.Jf-.u fi, ;nJ."' .. ,:oro .'~"u<.c~J 
? 1/03/2016- N t·o.~ P.IAI..:C::o:i>: nu-o .• "c··)·~ ~'· 

AUTOS"' • 1 03/0~:CO'\Ii-IFCI.V.ENlül 
REGUfREf\,;t 1S; l)i-0~, tt:'\0 ~: ~CS~.IS Fl~;~~~A P~L'.' --',:.H:.. 
AOVOGAO(l!A~SJ JQS: hf~JR'G\JF )f M(NDO'<Çt, DA~ 
rlGl.U DCIAf.S: :~.1'. :..Jo!t,:::,.-. C;. -..;~ :: Q.';'-1 IJ( ~K.vçCS 
ü!:!>PACHO • Loa.•..-r o ~o • ·«=nd, p•o -,1.-,_,o <~nlt') 
~~~~\ ·t:-._xp._'! ?G/0~/le':'.O - c:yJ- AJ"~5i(:J s.::._'ll,~ 

ju1.1 <le ),'"'"' • 

AU IOS N'6 19/05fC~Hlí.>WNIO: 

''GUEREN:tts) JO~ r.q~~O ')~ PA~A 
IIDVOGADCIA!(S) F::>WAR[) SANIO~ JUA~F7. 
lii:OJERIOO:A;1SI IOSil/'..(',0 PW.•IO.ÜI.~ D!' YE:-.. )t,~ I'ÜA 
ADVOGIJX)(AUSJ OCI,...tiA CRISTINA DE SÇUSA 'f.R f':~;. 
SENffNÇA '" t~n:.e o .::~pc»v. CO"'I•'l () n f rn: .. ~· ~:.n<:•4-...;,J I !J 

•I ~ e IU'tp oo;:cc<'lc"'"' o f .. ~.do ~.,,k., n~ lh4~ 

cc~~c"\Co o lt".lr.;:-r.(Y.'!t• ::~ r..:::w:· ~ ... ...:lo"'::w.'e n • • r. .Ct" 

do"'C' M~::t J, c .,..,;:.< .. '2rdo & ?.S 2 7 ... \.> . .::x> ic.:-t:. ., J r. 
Sot'~enlo~ t<:a:.l fi!~:~ do ,,.b:J !C"Ó oca .. .r•"':lr. c .. I'JII..~:: -U;•~::I 

monetóno pelo.,,=<: o ;;>Q:'.t da ~~'U·o d.1 r.c;:io, c !CTOró 
~tO\ lego.s ~ I 'r. 1W'"' per cCf\101 ao 1"\á~. 'l JY-..•Ilr .;d ot.·çr-..o F .... 
ck.t:o·r~!"'!'IO. e-.~ ngo c p·oc:e~ ~,..... OP'•.-t•:J<,-:,() d ... ,..,:,L .. 
CQ('$0(lf:)f:• d·~~., 0 ''· 20~. I, elo c~ ... ~ ~~r" C~o: IJ:i- to re;.!.qf._.'•v:. 

Odo/OCOI;C·OS. n::1 l~:nl("\~ f;O Ofl 55 dtJ .G- I ~ 9 -J)-:~/0~ 
P;.bl que-~ Reg ~·•e ~ lnhmt!1'"Sc.'! '"''.(k;.C::J6 ;.p 17 J:- ·r =:tç•> ~ I-: 
2 ::o6 · A1 r;, C!Y<e ;00 C oo ;. TC:d~ - Ju':<l u.~ fi' Cll • 

Sub>! h l(l" 

AJTOS N" 1205/05 !CON"i!C MiMC, 
:rw.•:"r~t~t w.N c<.>;h.; ~ c.:.r-::.H::> 
AO\'OGA!)Q.;jlS: !:J,;r::;u;:.t ~~~?.CRI CtJ:OO') DA CO~ IA 
<EC\;E:00'4l5! SL! ·,~ SõGt.~!.CV:;. SI, 
A[;VOCA!X;IANS: Ni.~C'IO f H h I(/,~,,, ~~-·1. 
riNAliDADF In• rr.!J;.j::,. -:o:. ;c• ·11~ ~lu :ICJ p· .. r :o'l' -'~ dv l!.S 
lc••cc) d'"'· •·Kl·J.!••k• ••• ·• .('[. "IJuJ~ U..· ''' t.~ 

/o.i,'iOS "-.' «9 ' /05 i"':SJ l· f(("'lNIO! 
W':L;(R~,~·!S: lt:G.•IO~ ;v.• >T'd)[ A.!EV Co(> 
J..O'IQ(;.\I'X),AKSJ 00-~">>J.~ A.flii'\NDI.L CCW·IC Ct., 
~OCHA 

~rG'JER;x'(,'(S: f'-'V- SCC CIISO·'f-GAS \~os ;::;·IR/. 
DH!>PACI"O '0 p·~.,..::, xe•.n f> '-11 ""'""'o:!<>;, I 3 
O ~dllrq,Ji ... crr.o"\tt !-:M-!r\: tl I..V•S~· •,t-f ~·u c;;.fl .:. r:·x~.;~;, !e,o 
C'\:1 >e.J~ !Jr!: o lf.l.tr•.~-c~. f\OCI hl.._lo .,.j : ..... r: "'to r•ej,'1"0 vO:!t.• u 

~Yt'li :O' '01f'C":·'1'.oV/P.. r,.)l!> #0 r ;:l tt.':,W"(') li! fT,.19 C1 p··:·~~,;ÕQ 

1u• ~ch:•orol t.é· ~Jc~h ~ ,,.,.., ;.-tc!K:o~ r·t.J·:. :1K..:. t::l 

n.~:rmn:oc~i~. C·~ X· ~< J 1 l'•et.t.(:ên Co ~~u. o C-.M wl~ 

I')COIIP ,o pt~-.cr~t:o cc':.t, ,. ,\i .. do e,po~. c:nl ·~ r.":--· >e C-: 
ptotCS!,() pr-'0 O(!'.l),;ccb !t.lb-SC'I"()• do r.:.<.jl.('llffl~/l:O dto 11 ,3;> 
'tL)IOUI'f, O\ o.,.•q ':·) 0:--:JI,"Q • '~'..:x::;>:t 23/03/LC~I- • 
-..; lON B A._C.I'>:l' .W.) I•'-' <'.., D·•<til.:> • 

;.uros N • 1:,77 ;o5 :cc:-.·Hc~WNIOJ 
~·Ec~JE~~~,t:~. ·'-· . .;·..r-Jft.JC.)Ãc Ni·~\1\ ~a.._-;s,, 
ADvOGADO'A):$1. ~1-.UIO SANDI.'O AIBdQUrrGUL 
SANTAR(M 
~EQ'Jf( l>O:A' ~: ~ ~ .. 4.\'H...:A ClA NA(~-'-.. CE SfG:JF'l~, 
AOVOCA!)C(A~~.; (o!tNt;A r.( $ DOS SJ,~·cs 
fii\.1\UOADL lf'h1" .) .... iv ~:~!. r ·~ por ~.o p·ozo f"L'IffiU'l'l Cd ' 

!r•nccl CIO! ""~' .,·~-···· y .•.f ·n bu o de fb o? • 

Varas e Secretarias do Interior ~ 

'" 1 •• 

j"'z do D""'"' CA·~cOS /II.SE~lO CAI'.'E.Z.N 
ProceS>O C111ro n• 3 I 43/05 
Acu~udo(•l JOS~ .LJN:OR FFRROI~A 
/.dvogcdo D·o HElOÍSA lllli':NA f PE~FIRA 

a tr ·, s C &LI 

· 1';1WJ•ÇÃO do:o1 p!CO'u''"'"i-:! f' d•Cio1 do oc .1'11"' Jo•ã j "l(>' 
ferru ro POro Q\1-d $t! r::Jflif~w r10 p·o1n do r-~ , nc:o) dics. 
f'l.ttiCO Co nCn lxoL.:~çôo de \Y...ktr'i.nh;~ A., . ..; ~ J ! r.l:J 

nos ~1"" ... "'~ co ::e:çcG.Iu o II!IJI -J tro 

cer..!.cod.:J d C. ~ ... 7'YBI.so. r-C""-~ o d. ""SC' • 

(DIÁRIO OFICIAL) 

r.~ Scrlc'lO 
2100 - Vi:O 

Pod"' Jt.d CiJIIO 
Jusl.ç.a ~o E~bdo d.l Am•;lâ 
Sacrew.a da Con·:l!)u!oru 

EXTRATO DE PUBUCAç0[S DAS COMARCAS DE 
ENTRÂNCIA INICIAL 

V AA.A ÚNICA OA COMAHCA UE OIAPOOUE 
Ju.z ce O~rc!IO: Dr. LuiZ Gtott. 

Chcle tlo Soaetaria· Sidnoy N~seimenlO Costa 

EXef.DlEtíif_DÇ l~lMACÃQJ;)<). 01~1~0CL.el<RA 
cr~~o~ 

Aç.1utU!~:ur~ Cilli. n•1.3Z81'~ 
Rcclaman1e AIC$Sarldra Samata R..nos Br•lo 
RUCI.Im.,do(a): AI.'AZOtH\..R Amazonas. Transpo<lo. 
Frut.Jmon:o e Turismo Ltda 
Acvogado· Or. Alcssandro Bnto OADIAP 1.045 

E!l};l.ild<IS!Jl: INTIMAÇÃO do Advogado da p~rte rodamada, Dr 
Alc=néro 811io-OADJAP 1.045, para tomar Cléncóa do r 
dol~pa<;ilo de n. 50. üba•xo ua!ll.Ctito 

• • V•slos. l'lec~.rso deseno (LI!! g C~J/95, art. 42. § 14 ). lnUmo
s& a aulOid paoa rL'l;UCIOI' o que cotc-n-Jcr dt1 d r11110, em 5 das 
lncms-•s Oi<l~JQQuu-AP, 07/02tl)ü Dr Gla~~ber Dantas 
l'loOOUÇ3s. J".: cc Oi. cito Subsbt"!o da Con:~rca ec O.apoque
AP 

O pr'-scnte c)(j)OC,onte scrâ pu!l'icadu "" fonna da 101. D:ido e 
pa~~do nesta CIJade de Oiapoquu, Est.K!o tlo •\mapá, aos tO 
c•a~ do mós de abr~ do ano du 2006. Eu, _ _ (S<lrl<ly 
N.JSO'T'•nlo Costa). Chc!e de SL-c'Ct.llia. o subocre,·o o 
.J$~·1'10. 

(a) Sldney Nascimento Costa 
Chale d~ Socrolal•a 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OtAPOOUE 
JuiL de Oiro.to· Dr Luir Gtctt 

Chefe de (ecre!ana Subs~tu!ól L•o.a Mayllf G:otl 

E.XP[QIEN~NJIJM~O [20 CJA 1 ?:Lll!ILZ006...f.A.M 
QFNC.!6.~0Q 

'';.'!9.ce~ o~ Till&E!lclillll·cmt ~Ob.ll"'"7:l2.lm 
Excquonte S.."'" do ll•asd S.A 
Acvogodo Dr Car.os Gomes l.le Sou"' Gama OABIPA 6159 
E xocul<ldJ M..or:a Bezerra Rodngvos P1nheiro 

tJ~1Iié~d~. INTI,.AÇÃO ~o Advogado d~ parte Exequonle. Dr. 
C;,~os Gomos de S<>usa Gama OAI3iPA 6159, para tomar 
Ciência do despacho de n. 85, •baixo ttanscnw: 

• J. o.nro. lntime-Sft. Cumpr~·se·. O•JpOçue, 100412006. (o) 
LUIZ GRO IT h~ diJ o.tc.ro 

O presente cxped:entc selá pub!lc.1do na fomla da lei Dado e 
passado nesta CJdade do Oiapoquc, Estado do Amapá. no d•a 
17 l.lo ebr•l do ano do 2006 Eu.. ~- (Lid:a Mayer Grott), 
Chofe do Seaota11a Subs~tuta, subscrovo o asSino 

(a) Lldia Mayet Gton 
Chofo de Scoetaria Subsbtuta 

VARA UNICII DA COMARCA DE OIAPOOUE 
Juiz do o~c.IO: Or. LuU GroU 

Chefe do Sectctan.> Subst.tuca· Lid"' Mayor Gton 

EDITAl.. DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quonzo) dlóiS 

AÇÃO PENAl N° 1.81912006 
AutO< M•nist6rio Público Estadual 
l'luus· CLAUDENOR FERREIRA OA SILVA, brasdovo, soltara. 
motonsta. natural de Monção/MA, com 33 anos da Idade, f.lho 
de Marhl Ferreira da Silva, resldonlo na Av. Palikur, n• 650, 
Da•rro Nova Esporança, Oiapoque/AP, autalmcnlo em lugar 
111certo e não S<Jbido e JOSÉ LEITE .APIU:S, brasileiro, 
solto•ro, operador de m:!Quinas, natutal de CodOtMA, com 45 
anos de idade, (.lho de USSUi-'13 de Souz.l lc•:c, residente à 
Ru;a N<lir G<nnl, bairro Pbnako. O apoquc/AP, aiUalme~lc em 
IUQar """'"" e nao sabiOo. 
Finalidade: CITAÇÃO dos réus CLAUOEHOR FERREIRA DA 
SILVA c JOSé LEITE APILES para compareceoem no ed•ficio 
do FOrum desta Coma1ca de O.apoquc, Estado do Amapá. sito 
a Av. Sarao do Rio Branco. n• 17, Centro no m 27/9612!!!1§. 
n__ot:.QO hO!ft, a f.m de serem JNTERROGAQOS e 
rospondc•em aos doma1s termos do Ação Penal, na forma do 
quo dlspOo o art.go 188, do Código de Processo Penal. pO< 
In/ração aos altigos: 1' doounciado (arl 157. § 2•. I e 11, r;Jc 
arls 71 do CPB e art. 1° da Loi 2 252154; 2" dcnunoado (art. 
14 da Lei n• 10 826.'06 

Sede do Juizo: Av Baoo do Rio Branco n• 17, Ccn1ro- Fórum 

O presente edtl31 será pub:IC3do na forma da lei e afixado no 
lugar de cosll.Jnc. Dado e passado nesta Cidade e comarca de 
Oiapoquc. Estado do Amapa ~ 17 dtas do mês de abn do 
ano de 2006. Eu _ jlidia t.ldycr Gron). Chefe de Secretaria 
Substituta, subscrevi 

(a) Luiz Grott 
Ju•z de Diro•lo 

VAAA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ 
NORMMDES ANTONIO DE SOUSA· Juiz da O~eito 

Ailhe Assunção • O.retor de Secr&i<lna 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 1~ DIAS 
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O Doutor NOI'IMANDES ANTONIO DE SOUSA, MM. JuiZ de 
D~01lo da Comarca de Amapá, Estado do Ama~. na forma da 
Lei. etc. 

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimonlO Uverem que neste Juizo ~am11a o ProcesGO 
Civel n° 3 83612006 AÇÃO OE EXONERAÇÃO DE 
ALIMENTOS E LEGITIMAÇÃO DE GUARDA em que ô Autor. 
NILSON FERREIRA BAROOSA, e requcnda AlDEANE 
OLIVEIRA PENHA, estando awalmenle em lugar Incerto e nao 
sabido, foca pelo presente CITADA do teor da Inicial transcnlo 
abaixo: 
NILSON FERREIRA BARBOSA. bras!lcl10, solteiro, flM'Icionárlo 
púbhco munietpal, Cl N" 022.131 SSP/AP, residente e 
domiohado na Rua Anlanor Mouro. n' 200. na cidade de 
Prawúb~ (AP), vem com as honras de es:lio à presença de 
Voss.1 E•ccli'OCI3 através da Dcfensotla Públlca do Estado do 
Amapá, propor a EXONERAÇÃO DE AliMENTOS E 
LEGITIMAÇÃO DE GUARDA, om desfavor de RENAN PENHA 
BARBOSA c ALOEANE OliVEIRA PENHA. cstà residente na 
cidade de Mac.Jpá (AP), palas razões de falo e de direito que a 
soguir !&lata: 
O oo:<;oole!>le. por força do a(l)l'do fiiTilado nes&a O. JIJzo, 
p;~ssou a contr,bw com verbas afomcnliCI3s em favor do seu 
filho, pnme.ro Rcquondo aoma 
Durante 08 (OIID) anos o Rcqvetenlc adimpliu com a obrigação 
pnm01dial do ofertar. dcn!Jo das suas possobiidades, as 
cond.QOos para I.ITl desenvcl•.menlo sa'utar da criança. 
AconlL'CO, poróm, que a maa biol6glca e guardia, segunda 
Demandada supra, mudou-se para Mac:t~ sem deixar 
qualquer ende•eço onde possa ser loca~z.:tda. o sem. coniUdo, 
d"'ulver o cr•ança ao seu genltor, ora Requerente. 
Para tt1slc.a e justa indignaçio do Rcquorcnle, a criança foi 
abandonada na casa de um~ lia, quo n;)o lho drspensava 
quaisquer dos CUidados exigidos pola tenra idado. Mas, o que 
se apurou foi quo a criança fora subme!Jda a maus traias pela 
m;lo b-ológica, e sempre viveu perambulando pelas ruas 
daquela urbe 
Ciente di! lf•sto roa idade, relatl petanle o O Representante do 
Monts~eno Publoco. ten'llo de dedaraç.lo anexado a presente 
por c6pia, o Requerente recolheu o menor, que ago<a està sob 
çualda o responsabilidade. exercendo, de pleno, o Poder 
Fam•llar. 
Arte todo o exposto, o RECL.AMANTE requer 
a)~ o !ação da RECLAMADA, através de edotal, pata contestar 
a presente açio. sob pena de revel•a e conr~; 
b) o de!ur.monlo da EXOr.ERAÇÃO dos al~~nenlos, bem como 
se;;; a GUMDA do menor RENAN PENHA BARBOSA 
lransfijrlda par o REQUERENTE. pelas razlles ao norte 
exaradas; 
c) quo a presente seja pgada TOTAlMENTE procedente; 
d) os beneficiOS da Justiça Gral ... ta, por ser pobre na lonna da 
lei. 
O.i-se ó c:tusa o valor de R$ 200,00 {duzenloS reais). para fins 
meramente fosca,s e de atca=da=---------

Termos em quo pode e ag.Jafda deferunenlo 
Amapa-AP .2110212006. • a) BENJAMIM GOMES - Defensor 
Publ.co- OABIAP 872 

Pura conhecuuento de lodos e.wpediu-se o presente Ed•tal, o 
qual sera pubkcado na forma da Lei. Dada e passada nesta 
Cidade de Amap~·AP., aos t3 (lteze) d.as do mês de março de 
2006. Eu, (Aithe Assunçio). Dtrelora de Sectetaria. 
conte~ c subscrevo. 

(a) NORMANDES ANTONIO DE SOUSA 
Juz de Dlrallo 

EDITAl DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 DIAS 

O Doutor FÀBIO SANTANA DOS SANTOS, MM. Juiz de 
Dor01to da Comarca de Amapá, Estado do Amapá, na fonna da 
Lei. etc. 

FAZ SASER a todos que o presente Ed1lal virem ou dele 
conheeimcnlo tiverem que neste Juizo ltamita o Processo 
Civel n• 3.70812005 AÇÃO OE REGULAMENTAÇÃO DE 
GUAROA om que é Autora: RAIMUNOA DE SOUZA BRITO, e 
rcquenda ELIANE BRITO SILVA. estando aiUalmente em 
IUQar incerto o nào sabido, ra pelo presonte CITADA do teo< 
da IniCial transcr•lo abillxo: 
RAIMUNDA DE SOUZA SRITO, brasileira. SOlteira, servente, 
Cl n• 50.717 SSPIAP, residente e domiciliada na Avenida FAS. 
n• 319, Centro, nesta cidade de Amapá (.AP, vem, muitO 
respellosamanta, perante Vossa E•cd~. através da 
Defensona Publica do Estado do Amapá, por seu defensor 
~nfla-asslnado. propor AÇÃO DE REGUlAMENTAÇÃO DE 
GUARDA E RESPONSABILIDADE de &ua neta THALICIA 
FERNANDA SRITO SILVA.monor lmpUbere, em desfavor de 
ELIANE SRITO SILVA. brasle.ra. profissao Ignorada, 
enconlsando-so em lugar incct10 e râo sabodo, pelos fatos a 
lund~moolos a seguir articulados 
A requCI'cnte ti avó materna da lllfanle, a qual conta 
alualmen!e com 05 (dnco) anos de VIda e que està sob os 
seus CUidados d<IS<le que nascera 
A requoronto e a requenda, à~ do nasomento da menor, 
ros.d•am GOb o mesmo telo, sendo que os alldados 
noccssanos eram prestadas peta avó materna. 
Negando quo precisava de um emprego para garantir o 
sustento da f,lha, e não cnconttando 1rabalho ncsi:J cidade, a 
roqu<Jrenle viajOU para lugar Incerto e noo sabidO, Onde 
permanece sem manter qualquer contato com a famiüa, nem 
m,;smo para t8f notioas da rut>a. 
A roqumon1a visa a regulamentação da guatda,V>a jud•dal. 
uma voz que a guarda de fato jâ possui diiSde a dala que 
ac•ma fc.-sc referência, para rcanzar o quê de d~etlO. 
A presente demanda também visa a bcncflclar a menor com 
planos de saudo, Iins previdendãnos e outros que se fizerem 
nocessanos. aos qua,s a mesma podem usufn.ir se esliver sob 
a guarda e responsabilidade de sua avó materna. 
Ex pos•bs,ObjoWando única e exdusiV8menle o bem estar de 
sua nela, roquw a Vossa Excelência: 
1 - A procedência da presente demanda, defenndo o pedido 
de GUARDA E RESPONSABIUOADE da menor THALICIA 
FERNANDA BRITO DA SILVA. lawando-so lonno competente 
paf'3 fH1s do dirOIIo em favor da Reqveronlo: 
2 • a lnilm~çio do Hustre representante do Mlflislério Público, 
para acompanhar o presente le•lo; 
3 - a otaçJo da requerida a~a•ós de edttal, haía v.sta que se 
encontra em k;gar incertc e nao sabido, para contestar a 
demanda, quescndo. sob pena de rllllelia • conr!Ssão; 
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4 - a gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1060/50. 
Protesta provar o alegado por todos os maios de provas 
admitidos em Direito, principalmente per prova documental. 
testemunhal e pelo depoimento pessoal da requerente. 
Dá-se á causa o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para fins 
meramente fiscais. 

Amapá-AP,2t/0212006. • a) BENJAMIM GOMES - Defensor 
Público - OAB/AP 872 

Para conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, o 
qual será publicado na forma da Lei. Dada e passada nesta 
cidade de Amapá·AP .. aos 05 (cinco) dias do mós do abril do 
2.006. Eu, (Josó Helena P. Vanzelllf), Diretor do 
Secretaria, conferi o subscrevo. 

(a) FÁBIO SANTANA DOS SANTOS 
Juiz de DlreiiC\ 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 DIAS 

O Doutor FABIO SANTANA DOS SANTOS, MM. Juiz de 
Direito da Comarca do Amapá, Estado do Amapá, na rorma da 
Lei, etc. 

FAZ SABER a todos qua o presente Edital virem ou dele 
conhecimenlo liveram que neste Juizo tramita o Processo 
Civel n• 3.742~2005 AÇÃO DE ALIMENTOS CIC 
REGULAMENTAÇAO DE GUARDA em que é Autor. R. M.N .• 
rep. P/ VENINA lACEROA MORAIS, e requerida 
ROSANGELA LACERDA MORAIS e OUTRO, estando 
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente 
CITADA do teor da inicial transcrito abaixo: 
ROMUALDO MORAIS NETO, menor impúbere, representado 
neste ato por sua avó materna, Sra. VENINA LACERDA DE 
MORAIS, brasileira, solteira, do lar, Cl n• 50.356 SSP/AP, 

. residente e domiciliado na Avenida Vicente de Morais Pontes, 
54. Nova Esperança. nesta cidade de Amapá (AP), vem, 
através da Defensoria Pública do Estado do Amapá ,per seu 
Defensor infra-assinado, conforme Instrumento procuratório em 
anexo, propor a. presente AÇÃO DE ALIMENTOS C/C 
REGULAMENTAÇAO DE GUARDA, em desfavor de 
HAMILTON DE MORAIS SILVA. brasileiro. solteiro, autônomo, 
residente e domiciliado na Rua Eráclito Peraira Clóvis, n• 782, 
Nova Esperança, nesta cidade de Amapá (AP), e 
ROSÂNGELA LACERDA MORAIS, brasileira, solteira, que se 
encontra em lugar incerto c não sabido, pelos latos e 
fundamentos de direito da direito a seguir articulados. 
A requerente ó avó materna do Infante, o qual conta 
atualmente com 05 (cinco) anos de vida c está sob os 
cuidados da mosma desde o seu nascimento. 
Os requeridos mantiveram um breve r~acionamento afetivo. 
sem conviverem, e desta relação adveio o Autor. 
O requerido apenas reconheceu a paternidade do requerente, 
não prestando, até o dia de hoje, qualquer forma de auxilio 
para a mantença do filho, deixando o pesado encargo com os 
avós maternos. 
A requcrida,mae biolôgica do monor. ausentou-se desta cidade 
sem destinação certa, com o objetivo de buscar mell1orcs 
condições de vida, para si e o filho, já que aqui não encontrava 
trabalho. Depois, nada informou acerca do atual domicilío. 
nem, tampouco, remeteu qualquer ajuda para o filho. 
A tuga do dever de alimentar do Requerido, tem gerado 
enonnes constrangimentos à avó. posto que n('lo possui 
rendimentos para arcar sozinha com as despesas 
demandadas na mantença do menor, dependendo totalmente 
dos parcos recursos do seu companheiro. 
Sendo o 0ai do menor também obrigado a contribuir com sua 
.mantença, e havendo necessidade per parte do Requerente, 
.faz-se necessário a condenação daquele ao pagamento de 
_pensiio alimentícia, para que este possa substituir com o 
m inimo de dignidade, uma vez que possui condições por tal. 
Independente dos latos e pormenores ora explicitados, a 
questão essencial é o dever legal de alimentar do Requerido 
como conseqü6ncia de sua relação de parentesco· 
descendente. 
Especialmente em virtude do imperativo dlspesto na Lei n• 
5.478/1968, ex vi dos deveres insculpidos nos artigos 229, da 
Constituição da Repúbl ica, e 1.694 do Código Civil , bem como 
nos princípios consubstanciados no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, In verbis: 
"Art.229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
fi lhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a 
amparar os pais na ve~hice. carência ou enferm idade~ . 

"'Art.1.694. Podem os parentes. os cônjuges ou companheiros 
pedir uns dos outros os alimentos de que necessitam para 
viver de modo compatlve!.com sua condição social, inclusive 
para atender às necessidades de sua educação". 
Ademais, na es.fera criminal, sujeita-se a ALIMENTANTE às 
sanções previstas n o art. 244Do Código Penal Brasileiro, na 
hlpàtesé material senão vejamos: 
• Art. 244.Deixar,sem justa causa, de prover à subsistência do 
cónjuge, ou de filho mimar de 16 (dezoito) anos ou lr.apto para 
o trabalho, ou de ascendente invalido ou valetudinário, não 
lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 
pagamento de pensão alimentícia . judicialmente acordada' 
fixada ou majorada; · deixar, ser:n justa causa. de socorrer 
ascendente, gravemente enfermo: 
Pena - detenção, de um ano a quatro anos, e multa de uma a 

'dez vezes o maior salário mínimo vigente no pa is~ . 

Também se busca na presente ação a regulamentação da 

guarda,via judicial. uma vez que a guarda de fato a avó 
mnterna já possui. 
Posto isto. requer a Vossa Excelência: 
a) a fi xação de pensão alimentícia provisória no valor de 30% 
(trin ta por cento) do salario mínimo, que deverá ser entregue 
diretamente à represent~ nle Legal do menor; 
b) a procedência da presente demanda. deferindo o pedido de 
GUARDA E RESPONSABILIDADE do menor ROMUALDO DE 
MORAIS SILVA lavrando-se o termo competente para fins de 
direito em favor da Sra. VENINA lACERDA DE 
MO\'AIS,preservando aos Requeridos livre direito de visit;J; 
c) a éitação elo requerido, para querendo,respender aos termos 
da presente ação.em audiência a ser dosigr.ada per Vossa 
Excelência, para o qual também dever~ ser intimado,sob pena 
de revelia e confissão; , ·· 
d) a intimação do MO representante do MP,para acompanhar o 
feito; . • · . . ' 
e) a procedêncl~ do pedido "Ç9m a eonseq"uente .conqenação 

•"da requerido -a_o: 1ia9arnento d~ pensão allmentlcla no valor 
• -equiyalEmte a ·3o% (trinta· por cento) dO salário minimo,que 

deverá ser P.a~a na forma. requereida no item ·a· : 

•. t • . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

11 a proouçao oc todos os meios de provas em direito 
_admitidos. especlalmenle documental e testemunhal; 
g} por derradelro,os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. per 
ser pobre na forma de lei. 
Dá-se â causa o valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitent;J reais). 
Nestes termos pede deferim~nto. 
Amapâ·AP ,06/2212005. • a) BENJAMIM GOMES - Dofensor 
Públlcc - OAB/AP 872 

Para conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, o 
qual será publicado na forma da Lei. Dada e passada nesta 
cidade de Amap~-AP., aos 06 (seis) dias do mês de abril de 
2.006. Eu. (José H ele no P. Vanzeler), Diretor da 
Secretaria, conferi a subscrevo. 

(a) FÁ[) IO SANTANA DOS SANTOS 
Juiz de Direito 

EXPEDIENTE DO DIA t 7/04/2006 PARA CONHECIMENTO 
DAS PARTES E DEVIDAS INTIMAÇOES 

Autos 1.495104 -AÇÃO PENAL 

Autora: A JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu: HERMESON MARTINS ALCÂNTARA (Adv. Dr. JORGE 
LUIZ GONÇALVES DA SILVA - OAB n• 359) 

Q§f'hC!:!Q 

o. 

Intime-se o patrono do acusado via DOE a se 
manisfetar na rase do art. 449-CP. 

Amapá-AP, 07/novembra/2005 ·a) JOSE BONIFÁCIO 
LIMA DA MATA- Juiz de Direito. 

Dado e passado nest;J cidade de Amapá, aos 17 dias do 
mês de abrtl de 2.006. Eu. ___ , JOSÉ HELENO P. 
VANZELER, Diretor de Secretaria Judici<irio subscrevo e 
assino por determinação do MM. Juiz de Direito. 

(a) JOSE HELENO PRESTES VANZELER 
Diretor de Secrataria Judiciário 

Poder Judiciário 
Ju~tiça do Estado do Amapá 

Vara Unica da Comarca de Amapá 
NOR~MNDES ANTONIO DE SOUSA -Juiz de Direito 

JOSÉ HELENO P. VANZELER - Diretor da Secretaria 

J;DITAL QÇ..,Ç~NTJM>ÇÃQ_ 
r EMZQ..O~ 

O Doutor NORMI\NDES ANTONIO DE SOUSA MM. Juiz do 
Direito da Comarca de /\mapa, Estado do Amapá, na forma da 
Lei. etc. 

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou d~l e 
conhecimt.!nto tiverem que neste Juizo tramita o Processo 
Civel n• 3.67812005 AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 
GUARDÁ E RESPONSABILIDADE em que ó Autor. JOÃO 
M()IIRÃ() FEITOSA, e requerida KEYLIANE MACIEL 
DUARTE, brasileira: solteira, estando atualmente em lugar
incerto e não sabido, fica pelo presente CITADA do teor da 
inicial transcrito abaixo: bem como INTIMADA. para 
comparecer neste Juizo no dia 25105/2006 as 12:00 horas. 
para parttcipar de audiência de Conciliação. 
JOÃO MOURÃO FEITOSA, brasileiro. solteiro. comerciário, Cl 
n• 230770 2' via SSPIAP, residente e domiciliada na Travessa 
Projetada, n• 44, Bairro Nova Esperança, nesta Cidade de 
Amapá (AP), vem, muito respeitosamente, perante Vossa 
Excelência, com o patroclnlo da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá, por seu delensor infra-assinado, propor AÇÃO DE 
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. 
de suas frlhas DEBORA MACIEL MOURÃO e ElANAIR 
MACIEL MOURÃO, menores im púberes. em desravor da mãe 
biológica KEYLIANNE MACIEL DUARTE . brasileira. solteira, 

. profissão desconhecida, que se encontra em lugar Incerto e 
não sabido, fulcrado no que dispOc a Lei 8.069190 de o art. 
t .583 e seguintes do novel código Civil. pelos fatos c 
fundamentos a seguir articulados· 

O requerente é pai das infantes, os quais contam atualmente 
com 07 (sete) c 04 (quatro) anos de Idade e estão sob os 
cuidados do mesmo, desde o mês de junho do ano pretérito de 
2005. 
O Requerente e a Requerida conviveram per 07 anos, sendo 
as menores rebentos dessa re1ação. 
Após o rompimento da união, as crianças ficaram alguns 
meses na companhia da mãe, ora Requerida, que ausent;Jva
se constantemente desta cidade, deixando as filhas sou os 
cuidados de uma Irmã . 
Chegando ao conhecimento do Requerente notícias de que a 
mãe e guardiã negligenciava nos cuidados imprescindíveis ao 
desenvolvimento das menores. resolveu denundar às fatos ao 
Conselho Tutelar, requerendo providências. ssncfo realizada, 
para apurar a veracidade das assertivas. um estudo sociaL 
Diante do que foi constatado pelos conselheiros. fi 
recomendado em relatório, acostado à presente por cópia, que 
a guarda fosse atribuída ao Requerido, por reunir melhores 
condições para exerce-la. 
Ademais, a Requerida viajou cem desuno Ignorado, não mais 
retornando a esta sede, nem mesmo comunicou aos parentes 
a sua atual localização. 
Ex positis. objetivando única e exclusivamente o bem-estar das 
suas filhas. requer a Vossa Excelência: 
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D<i-se a causa o valor de R$ 240,00 (duzentos c quarenta 
reais). para efeitos meramente fiscais. 
São os tenmos em que pede e aguarda deferimento. 
Amapá-AP. 20/10/0~. - a) BEJA I~IM GOMES - Defensor 
Público - OAEJ/AP 872. 

Para ccnhecimeoto de todos expediu-se o presente Edital. o 
qual será publicado na fcrrna oa Lei. Dada o passada nesta 
cidade de Amapá-AP .. aos 18 di:ts do mês de abril de 2.006. 
Eu. (Marcos Tavares) Tec. Judiciârio. digitei. 
(José Helena P. Vanzeler). Diretor do Secretaria, conferi e 
subscrevo. 

(n} NORMANDES ANTONIO DE SOUSA 
Juiz do Direito 

·Poder Judiciário 
Justiça do Es:ado do Amapá 

Vara ÚniCJ d<J Comarca de Amapá 
NORMANDES ANTONIO DE SOUSA -Juiz de Direito 
JOSÉ HELENO P. VANZELER ·Diretor de Secretaria 

ED I TAL OE INTI MACÃO 

O Doutor NORMANDES ANTONIO DE SOUSA , MM. Juiz de 
Direito da Comarca do Amapa. Estado do Amapá, na forma da 
Lei. etc .... 

FAZ SABER a lodos que o presente Edital -virem ou dele 
ccnhecimento tiverom o interessar possa, que per este Juizo 
tramita o Processo Crime n° 3.449/2005- AÇÃO ORDINÁRIA 
DE COBRANÇA, em que é Autor ANTONIO MARCOS 
RAMOS DA SILVA, e requerido Prefeitura Munic ipal de Amapá 
na Pessoa do seu , expediu-se o presente Edital. para a 
INTIMAÇÃO do réu REGINALDO MENDES DOS SANTOS, . 
vulgo 'REGINHO" brasi leiro. solteiro, agricultor, com residência 
na Localidade de Cujubim, Municiplo de Pracuúba-AP, 
atualmente em lugar inceno e não sabido, sobre os termos da 
Sentença abaixo transcritn. 

SENTENÇA: 

ISTO POSTO. nos termos dos dispositivos legais acima 
citados, JULGO PROC,EDENTE a ação para condenar o 
MUNICIPIO DE Allf.APA a pagar ao autor o valor de R$ 
1.506,90 (um mil, quinhentos e seis reais e noventa centavos) 
referentes à gratificação de regência de classe, relatlva aos 
meses de janeiro a junho de 2005, com a correção monetária e 
juros de mora de 1% a.m .. a partir da data de cada parcela não 
paga, por ter caráter alementar. 
Em fase da sucumbência condeno no ressarcimento das 
custas adiantadas pelo autor o em honorários que fixo em RS 
300,00, nos lermos do artigo 20 §4° do CPC. 
P.RI. 
Após o trânsito em julgado. arquivem-se os autos 

Amapá-AP , 15 de fevereiro/ 2006 - a) NORMANDES 
ANTONIO DE SOUSA- Juiz de Direito. 

Para conhecimento de lodos expediu-se o presente Edital, o 
qual será publicado na forma da Lei. Dada e passada nesta 
cidade de Amapá-AP., aos 18 dias do mês de abril de 2.006. 
Eu, (Marcos Tavares) Tec. Judiciário, digitei. (José 
Heleno P. V3nzc!er}. Diretor de Socretaria, conferi e 
subscrevo. 

(a) NORMANDES ANTONIO DE SOUSA 
Juiz do Oiroito 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TARTARUGAL.ZJNHO 
Juiza de Direito: LIEGE CRISTINA DE V. RAMOS GOMES 
Chefe de Secretaria: CLEIDSON LUIZ FADINI 

l'Qlilll.JdE CITACÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 

Autos do Adoção n• 2079/2006 

Requerentes: M.D.G.V.M. 
Menor Beneficiado: Y.S.A 
Requerida: MARIA GENI ANGELO DIAS, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 
FINALIDADE: CITAÇÃO da Requerida acima mencionada para 
manifestar-se acerca do pedido, oferecer resposta escrita no 
prazo de 1 O (dez) dias, indicando-se provas a serem 
produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e 
documentos, nos termos do Art. 158, do Estatuto da Criança c 
do Adolescente. 
ADVERTÊNCIA: Art. 285, do CPC: "Estando em termos a 
petição inicia l, o juiz a despachar~ . ordenando a citação do 
réu, para responder; do mandada constará que, não sendo 
contestada a ação. se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor". 
SEDE DO JUIZO: Fórum da Comarca de TartarugalzinhoiAP, 
sito à rua N. Sr' do P.. Socorro, sfn• - Centro -
Tartarugalzinhoi AP. 
Dado c passado nesta cidade de Tartarugalzinho. aos 
tquatorze (14) dias do mês de março (03) do ano dois mil e 
seis (2006). Eu, (Cieidson Luiz Fadini), Chefe do Secrot;Jria, 
conferi a subscrevo. 

Tartarugalzinho-AP, 14 de março de 2006. 

(a) Liége Cristina de V. Ramos Gomes 
Juiza de direito 

EDITAL QE CITACÃQ 
Prazo: 20 <vinte\ dias 

a) A procedência da presente demanda, deferindo o pedido de 
GUARDA E RESPONSABILIDADE dos menores DE:BORA E 
ELANIR MAC IEL MOURÃO, lavrando-se o termo competente PROCESSO W 20881201)2 
para fins de direito em fa, or do Requerente, preservando à Autos de Guarda e Responsabilidade 
Requerida livre direito de visita. Requerente: V.L.L.O. · 
b) A citação da Requerida através de edital, uma vez que se Menores beneficiados: F.A.A.J._-e o~tros 
encontra em lugar incerto e não sabido, para çontostar a • • _ ,. , · •• : . 
presente demanda sob pena de revelia c confissão da fato Requerida· 1Vf\N~TH . !JE SO!JZ;A. FERRE_ IRA .. · brastleHa, 
sobre a matena · . • • 1 · ' . "sól\e11a, atuatrrui n1e em lug~r 1~c~rlo e não.sabrdo · 

• c) A inUmação do llus1re . repre~entante .do Mlnlst~ilal, ,P.ara ~ , _ . . _. , .• . . . 
acompanhar<o presente ferlo. , ·. :: · .,. · PRAZO , : 20 (vi\i_te)Cl~as -. • . . ~ 
d) A gratuidade de Jusuça. nos t~nmos da lei n• l 060/50: "' -; · •: · · _ ·' · · · • 
Protesta provar o a\i!gado 'por -lodos os·melos de provás Flf./Al:.tDAQE. CIJAÇÃO da" _Requerida .para manrfcstar-se, 
admitidos em Direito, principalmente. per prova documental.· • acença do pedido, Of?recer respesta_ escnta no prazo d,e t O 
pelo,depoimentij" pessoal daspa.rtes .e oitiva <las testemunhas .. - • (dez) dias, Indicando-se provas a .serem ".flrodl!Zi<fas e,. 
abaixo arroladas, que.deverao ser intimádas·a.comQarecer em - : oferecenfl;i, desde lago, o rol de testemuflh<!s e 11_~mento.s, 
âudiênda e outrãS q~e· se flZefem necessárias. · J,· ... . · ~ n.;:~ '~'i"n~ rlo, Art· 158 .. do Estatuta. da Cnança e do . t . 

~- ,.. - r 

.. ·· . 



Macapá,20.04.2006 

Adolescente. 

ADVERTIÕNCIA: Art. 285, 2' parto do CPC· 'Estando em 
termos a petição inicial. o juiz a dospach"rá, ordonando a 
cotação do réu, para rcs~onder. do mandado cons:arJ quo, nJo 
sendo con1eslada a açao, se ;><esumorão acettos JXiO rcu. 
como verdade;ros. os fatos articulados pülo autor'. 

SEDE DO JUIZO: Fórum da Comarca de Tarlarugalz,nh<>-AP. 
sito fl Rua Nossa Senhora éo Perpétuo Socorro. sJn•. 
Tartarugalzinho-AP. 

Dado e passado nesta cidade de Tartdrugalzint~AP, aos vonte 
(20) di3S do mês de março (03) ao ano dO•S moi c seis r- -J. 
Eu. (Cietdscn Luoz ~ad.rv). Ct.efo do Soc:eta:11 v..>ruen e 
subscrevo. 

(a) LIÊGE CRISTINA DE V. RAMOS GOMES 
Jufza de Direito 

mtTAl DE CITAÇàQ 
Praro: 20 (vinte) dias 

E.BQC!'SSO N° 210112006 
Autos do Guarda e Responsabilidade 

Rcquoren:e: DOMlNGAS OLIVEIRA SANTOS 
Menor benefiCiado. w O.S 

R~queódos: ZENIVALDO PIRES DOS SANTOS, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, atualmente em lugar Incerto c não sabido. 

PRAZO · 20 (vmt•) d1as 

FINALIDADE. CITAÇÃO do Rcquetido p;;ra rr.arn'est:lr-so 
acerca do ped•do, ofetecer resposta es:nta no prazo ée 10 
(dez) dias. lnd1cando-se provas a seccm prooulidas e 
oferecendo. desde logo. o rol de testemunhas e oorumentos. 

·nos t~rmos do Art. 158. do Estatuto da Criança e do 
Molcsccntc 

ADVERT~NCIA: Art. 285, 2' parte do CPC: 'Estando em 
termos a peLção 'nioal, o JUiz a éespaehar:i, onJen~nco a 
cllaç.io do réu, para rc.:pondcr, do mandado coostar:i quo, não 
sendo conlestada a nçtlo. so prcsurn1r~o ac::cJtos pa~ rcu. 
como verdadeiros. os latos articulados pelo autor·. 

SEDE DO JUIZO: Fórum da Comarc.~ de Tartarugalzlnn:>-AP. 
Slto a Rua Nossa Senhora do Pcl'l)c:uo Socorro. sin•. 
Tar1arug.1lzmho-AP. 

Dado~ passado nesta cidade de Tartar\lguiLinh<>-AP, üO> \intl!. 
(20) doas do mês de março (03) do an<1 dois m,l e se:s (2CC6). 
Eu. (Cie:dson LUIZ Fadilli), Chefe de S<:cretaria, confcr, " 
subscrevo. 

(a) LIIÕGE CRISTINA DE V. RAMOS Gm.lt::S 
Juflol do Dircoto 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE POIITO C.lA.'IõJc 
~0/E.NJ'ES PARA fNTIM(lf;ÓCS D!.S PAR r ~I;_St;US 

l![liQGM.lQ/l 
AÇÃO DE RE ITEGRAÇÃO DE POSSE 
PROCESSO N" 1831/2004 
REQUERENTE: JOSINEI NORMANDIA DE SOUZA 
REQUERIDAS. MARIA PALHETA DE NORMANDIA E E:LMA 
PALHETA DE NORMANDIA (AOV. AHTÕoliO PE•lEIRA 
BASTITA OAB-AP N" 550 -AP) 

AUOit:NCIA. Instrução e julgamento, das1gnado par-d Q o.a 30 

do março do 2006 os 10:00 hora&, no forum de r>orto 
Grando!AP 

DECISÃO: • ... Vistos em saneador. 
o 1· O feito não devo ser sentenooéo do pbno. umo \'flZ que 
há necessidade do produção da prova oral em au~u~ncla 
03 • Constato que há questão preliminar " ser analisaJa. 
concomento na argüição. pela parle ró, do ih!Jilir,ida<io 
passiva Bd causnm de MARIA PALh[TA DA SILVA. 
sustentando que esta não exerce posse sobre o Imóvel t>m 
litígio, sondo que apena o comprou. porém Guc:n •M~rn 
hodlem•mente a 'po.se do bem é a ré ELM\11 PALHETA 
NORMANDIA MARQUES. 
A preliminar em foco deve ser aJaslada de plano. pois 
sustentou matéria quo notadamente lngrt'Ss:> no mérito da 
cau5a, ou .reja, saber quem efetivamente detém a posso do 
imóvel em htigio. Assrm. há impenusa noccssi:lade du s~ 
proceder a Instrução processual para o d•scctnmenlo dn 
verdade dos falos.lsso porque para se cara;:reu~r ~ 

ilegit•mldade de parte, esta tem que estar evidenciada no5 
autos. N~oobstante o Alvará de Construç.:io da ns. 18 ondica o 
nome da segunda ré comas endo a posoa em lavor da r,uoon 
o documento foi emitido, Isso não impt.ca nu~sarianooot• em 
posse, eis que esta ó situação de falo, quo nocrece ser mel~or 
apurada. Havendo. pois, qulqucr diMda quanto o~ latos 
arllcutados pelas portes. deve ser opor1un·l.1da a ampla dnfosa 
e o contrad1l6rio. com anâl.se aprolund•<l• do mcrecirru1to da 
causa. através de cognlç.'\o exauriente. 
Com essas razões, re,eoto a preliminar suscitada pelas r6s 

04 • A mingua do ourros questões pend~ntes 
o serem apreciados, dou o r .. to por saneado. 
05 • Fixo como ponto conlrover1Jdo do l ide saber-se qoorn 
deiérn o melhor posso sobre o imóvel cspoaficado no inicio. 
oa · Defiro os provas requeridos pelos lftlgantos. consistentes 
no dopoomcnlo pessoal dos partes, oitiva dos testemunhos 
anotados no vestibular e na contostilç.'\o. bem como as 
eventualmente arroJadas com a anlccodência de 30 (lrinto) 
doas da audiência de instrução e jUlgamento. Determino que 
soro ofioado à Prefeorura Munocrpal de Porto Grand~ para que 
informe, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. em no,no do 
quem está cadasttado o Imóvel em htigio e se existe algum 
pedido de regulanzação em andamento. Caso pos1tltlvo, 
Informe quem consta como requerente, encaminhando a este 
juizo cópia dos respectivos documentos. Defiro as provas 
doc~monla1s tá eXIStentes nos autos. Indefiro os pedidos das 
parles ce realização de pericla para aval1ar o 1móvel e as 
bcnlertorias nele eXIstentes. as que lne>Õste pedido de 
indonizaçào por perdas e danos ou Indenização por 
benleitonas úteis ou nccessãrios. Por 'derradeiro. Indefiro o 
pedido de lnbmação da pessoa responsável pela Divisão de 
Obras; Terras e Cadastros da PMPG, ets que a resposra ao 
oficio a ser expedido à Prefe•tura conter'â. certamente, todas as 
espooflcar;ões necessárias do lote. razão. pela qual não 
vtsJumb<o o necessidade de se COlher esclarecimentos em 
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aud,ência. 
07 • Ocsign&-se audiência de lnsttUÇllo e 

iulgamento. lntorr.cm-se. com os advcrtênaas lcga1s. Porto 
Grondo. 23 do dezembro de 2005.Livia Simone Olivolra do 
Freitas Cardoso Juiza de Direito Substituta 

Dado c passado nosm cidade de Porto Grande, Estado do 
Amapá. aos 03 doas co mês de abril do dois moi e seos. 
Eu (ANTONIO JOSE DE MENEZES), Chefe de Secrctmia: 
digitei elelronicámente c subscrevo. 

(a) ANTONIO JOSÉ DE MENE:ZES 
Chefe da Sectctiltla 

EXPEDIENTES PARA ClttiCIA DAS PARTES SEUS 
ADVOGADOS E DEVIDAS INTIMAt;uES 

AÇÃO PENAl 
PROCESSO N' 0()().,.;012004 
AUTOR MINISTIÔRIO PÚôLICO 
R~U VIINOERLEY SALGADO CAL:>AS (Ac'v. Or~. r.~rcJ 
Alciono Monteiro. OAfJ/AP n• 5ô4) 

Aud1ência: 25 de õl:ril do 2006, ~s 10:00 horas. 1' vara 
Criminal da Comarca de Macapá. 

Dado e passado nesta cidado o Comarca do Porto Grande, 
aos dczooto dias do miis de abril do ano dois mil o cinco. Eu 
__ (AntoniO José de Menezes) subscrevi o assino por 

clelerm'na~o do M,'\1. Juiz de Direito. 

(a) ANTONIO JOSE DE MENEZES 
CHEFE DE SECRETARIA 

V AAA ÚIIICA Di\ COMARCA DE SERRA DO NAVIO 
EXPEDIENTE OE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 

A..otos n.• 56112003- Ação Penal. 
Autor' Monistoroo Püblrco Estadual. 
Réu. ANDERSON MIRANDA MARQUES E OUTROS. 
Adv .. Or' Juanc MJrta Caolho da Silva. 

Finalidade: iNTIMNl a advogada do réu ANOERSON 
MIRANDA MARQUES. brasile;ro, convivente. emprc:;áno. Dr' 
JEI\NE MARTA COELHO DA SILVA- OAB-AP n" 743, do r. 
dospacho do MM. .Juiz, a seguor transcrilo: 'Intime-se a 
ad·,ogada para apresentação das Alll!)ações. Serra do Navio, 
27 de março de 2006. Paulo César do Vale Madeira. Juiz do 
Dir~.to.· 

"' Proce~so n.0 1697/2005 - Indenização. 
Hoquerentu. ANTON:O JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA. 
Advogado: Dr. AJelOlndre AJrnoida 
Rcqucnda· IZABEL RODRIGUES DE SOUZA. 
Advogado: Dr. Marcelo Forre1ra Leal. 

E!!l;)lllUJI~ INTIMAR o advogado da requerida, Dr'. Marcelo 
Ferreira Leal - OABIAP 370, para comparecer na Sala de 
Aueu>ncras do Pos:o Avançado do Puúra Branca do Amapari
AP. no Oin OI de jur.ho de 2006, as 12h, a fim de part.apar da 
audiência de insln.lç.io designada nos autos 
suprncaractcnzados. 

Processo n.• 727/2006- Carta Precatória-Crime. 
Autor: MtniStúrio Pubbco EstadU31. 
Acusado: Franclmar Chaves Fcrtosa. 
Adv09:Jdo do acusado. Dr'. Clélfo Monteiro- OAIJ/AP 513. 
F1rul,dade: INTIMAR o advogado do acusado, Dr'. Cltilio 
Monteiro - OAB/AP 513 para comparecer na Sala de 
Audiências do Posto A•ançado de Pedra Branca do 
Arnapar1·AP. no d1a 03 do maoo de 2008, às 11 horas e 30 
monutos, a run do participar da O<bva da testemunha de 
acusaç.io Jossidno de Tal. 
Dado e pa•sado nesta cidade a Comarca de Serra do 
Navr<>-AP. aos soos dias do mbs de abrtl do ano de dois mil e 
sc.s (2006). Eu, (Efson Bolo Lobato), Técnico Judlcláno. o 
digitei o subscrevi. e cu. (CrisUana Maria Favacho Amoras). 
Chefe de Sncrctano do OIICIO Jud:cial, conferi e ossono por 
aetermona:;ão do MM. Juiz de Direito desta Comarca. 

(a) CrisOana Maria Favacho Amoras 
Chefe de Soetetaria 

EXE'_!iQ!EtiTE DE INTIMACÃQ OE.AUDtt:NGJfl 

Pooccssos n"s 11 5&'2002 e 115912002 • Retnlegração de 
Posse 
Autores: MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE e HUGO 
FERHEIRA VASCONCELOS, respectivamente. 
Adv. dos autores: DI". Washington Caldas. 
Requerida MIII.ERAÇÁO IT AJ0-31 L TOA. 
Mv.: Dr'. Eduardo Edson GuJmarnes Lopes. 
frlaliá.ildll: INTIMAR os advogados d~s partes. Dr'. 
WASHINGTON SANTOS CALDAS - 01\B/AP 289 e Dr'. 
EDUARDO EDSON GUIMARÃES LOPES - OAB/AP 392-B, 
para comporecC<'cm na Sala de Audiências do Fórum de Serra 
do Navi<>-AP, roo dia illqJD~. às JllJJllm o às iUl. 
respectivamente. a fim de pan;coparem da audiência de 
instruç;!o designada nos autos acima refendos. 

Processos n"s. 116012002 e 1161/2002 • Reintegração de 
Posso. 
Autores: MARTINHO CUTRIN DOS SANTOS e ALDERI DE 
SOUZA PEREIRA, respectivamente. 
ALJvogado dos 2utores: 0:". W<lShlngton Cald3s. 
Rcquerlda: WI ... ERAÇl.O ITN·.)l!l LTOl. 
Adv. da rcqucnda: Dr'. Eduardo Edson Guimarães Lopes. 
.Einallllildll: INTIMAR os advogados das partes, Dr'. 
WASHINGTON SANTOS CALDAS - OAB/AP 289 e Or". 
EDUARDO EDSON GUIMARÃES LOPES - OAB/AP 392·B, 
para comparecerem na Sala de Audiomeoas do Fórum de Sorra 
do Navio-AP. no doa 16 de maio da 2006. às 8h30m a às 11h 

respectivamente. a flm de participaram da aud1êncla de 
Instrução designada nos autos acima referidos. 

Processos n•s. 117612002 e 117712002 - Reintegração de 
Posse 
Autores. FRANCISCO SOARES DE OLNEIRA e JOAQUIM 
JOS~ FIRMINO. respoctlvameote. 
Ad•. dos autores: Dr'. Washitllllon Caldas. 
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Requerida: MJI\ERAÇÀO ITAJOBI LTDA. 
Adv. da rcqucr1da: Dr'. EdU3rdo Edson Guimarães Lopes. 
fl.al!lillallll: INTIMAR os advogados das partes. Dr". 
WASHINGTON SANTOS CALDAS - OAB/AP 269 o Dr', 
EDUARDO EDSON GUIMARÃES LOPES - OAB/AP 392·B, 
para comparecerem na Sala do Audl6nclas do Fórum de Serra 
do Navio-AP. no dia 18 do maio de 20Qli. ás~ o âs 11h. 
respectivamente, a fim de participarem da audiência de 
instrução designada nos autos acima referidos. 

Dado c p.1ssado nesta cidade e Comarca de Serra do Navt<>
AP. aos trinta e um (31) d:as do no C.. do março (03) do ano de 
dois mil c seis (2006). Eu. (Josoli!Oe Cruz de Matos), Agente 
Adminislrativo, o digitei, e eu. (Eison Bolo Lobato), Chefe de 
Socrotaria Substituto do OfiCio Judocial. conferi e assino por 
determinação do MM. Juoz de Direito dosta Comarca. 

(a) Elson Belo Lobato 
Chefe de Secretaria Subsbtuto 

f.XP::'.OJE:>ITE DE INTIMACÃQ DE AUDiêNCIA 

Processos n"s. 117&'2002 o 137312003,-Relntegrac;ão de Posso 
Autores: ROCILDO MACHADO ARAUJO o JOÃO BATISTA 
FORTUNA, respectill3menle 
Advogado dos Autores: Dr. Washington Caldas 
Requerida: MINERAÇÃO ITAJOBf LTOA 
Advogado da requerida: Dr. Eduardo Edson Guimartes Lopes. 
~: INTIMAR os advogados das partes. Dr. 
WASHINGTON CALDAS - OAB/AP 289 e Or. EDUARDO 
EDSON GUIMARÃES LOPES - OAB/AP 392·8. para 
comparecerem na Sala de Audollocias do Fórum de Serra do 
Navio-AP. no dia 19 de maio de 2006, às 08h30m e às 11h00. 
a fim de participarem da audiênoa de lnstrur;ao des1gnada nos 
autos onfracaracter1zados. 

Processo n•. 138212003-Roinlegração de Posse 
Autor: ANTONIO DE SOUSA PEREIRA 
Advogado do Autor: Or. Washington Caldas 
Requonda: MINERAÇÃO ITAJOBI LTOA 
Advoçado da requerida: Dr. Eduardo Edson Guunarães Lopes 
fll!;llod~e.: INTIMAR os advogados das partes, Or. 
WASHINGTON CALDAS - OAB/AP 289 e Dr. EDUARDO 
EDSON GUIMARÃES LOPES - OAB/AP 392·8, para 
comparecerem na Sala de Audiências do Fórum de Serra do 
Navlo-AP. no dia 25 de maio de 2006, às 0911, a fim de 
par~ciparem da audiência de instrução designada nos autos 
onfracaractcnzados. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Serra do Navi<>
AP. aos trinta c um (31) dias do mês do março (03) do ano de 
dois mil e seis (2006). Eu. (Josileno Cruz de Maios). Agente 
Admrn1strauvo, o dig1t01, e eu. (Eison Belo Lobalo), Chefe de 
Secretaria Substituto do Offdo Judicial, conrcn e assino por 
dolorminação do MM Juiz de Direito desta Comarca. 

(a) Elson Belo Lobato 
Chefe de Sea'elaria Subslituto 

COMARCA DE LARANJAL DO JARI 
1' Vara Cível, Criminal e dos JuLZados Esp<tciais 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 30 doas 

JuiZ do O~re•LO: Catlino Rugina de N.C. Nunes 
Chefe de Secretaria· Celso Pinto Faria Junior 

Procosso Cfvel: 00913912006 • ANULATÓRIA (QUALQUER 
OBJETO) 
Requerente: JOSE DE ANDRADE ARAÚJO, 
Advogado: ROMEU KREIN ·OAB 00239AP 
Rcqucrrdo ALEXANDRE SILVA PEREIRA COUTINHO, MAX 
FERIIEIRA DOS SANTOS, alualmeoto em local lncorto e não 
sabido. 
Advogado: sem advogado 

Fin alidade: Citar 01 requendos para ação em seu desfavor, 
advortHos, de quo toriio o prazo de 15 dias, decorrido o 
prazo do edital, para contestar , por lnlermêdoo de ad110gado 
c. que nào o fazendo, serão aceitos como verdadeiros os fatos 
art.cui..Cos pela parte autora na in1cial. 

Seda do Juizo: Avenida Tanaedo Neves, 2605 - Agreste, 
Lar~njal do Jari, Estado do Amapã. 

Laranjal do Jari-AP. 18 de abril de 2006. 

(a) Cel•o Pinto Farta Junior 
Chelu de Secretaria de Olicoo Judicial 
Assino por determinar;ao deste Juizo 

2' Vara Cfvel, Criminal e da Infância e Juventude 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 
Juiza de Oiretto Titular. Kerla CMstone Banha Bastos UtzJg 
Chefe de Secrelana Subst~uto: Gletdson Abud Fen'8rra 

Processo Cível n• 0044/2003 -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Autor(a): JOANA MARQUES PACHECO 
Advog..Co(a): SIÔRGIO AUGUSTO DE SOUZA L~LIS -
OAB/PA 8.763 
Ré(u): FAUSTO WOURA DE QUEIROZ 
Advogado( a): NILZA LOBA TO PEREIRA- OABfAP 483 

Finalidade: InUmação do advogado do réu a se manifestar. no 
prazo de cinco (5) dias contados da certificação no processo 
da publicaç.io do presente edital. occrca do despacho de ft. 
169, a seguJr transcrito: 'Digam as panes sobre a IIIStoria de 
ns. 167·168', proferido em 31 de março oe 2006. 

Sede do JuJzo: Avenida Tancredo Novas, 2.605. Agroste . 
Munlclpio de laranjal do Jari, Estado do Amapá 

Laranjal do Jar\-AP, 4 de abrU de 2006 

(a) Glcldsoo Abud Ferreora 
Chefe de Secretana Substitu1o 

Assino por daturminação deste Juizo 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiza de Direito Tilular. Keila Clvostina Banha Baslos Utzrg 
Chefe do Secretaria Substituto: Glcldson Abud Fetrelra 



Macapá,20.04.200u 

Proces5o Cível na 222112003 - AÇÃC DE DIVÓRCIO 
Autor(;J): JOSILENE SOUZA GURJÃO, atu:.li.,H:nte crn lu:;:;r 
incerto e n.ão sabido 
Advugoéo(a): FHANCINEUDO DE C1\STRO MARQUES -
OAB/AP 304 
Re(u): RAIMUNDO RENATO GURJÃO. atualoncnk em iur'or 
inccf\o c não sabido ;; 
Advogado(a): S~M ADVOGADO 

Finalidade: Intimação possoal da autora a impulsiomr o feito. 
no prazo de 48 (quarenta e ci to) horas contadas da certificação 
nos autos de publicação do presente edital, sob pena de 
cxtinç3o e posterior arquivamento d;; proccs5o. 

Sede do Jurzo: Avenida Tancroc!o Neves, 2.605, Agreste. 
Lamnjal do Jo.ri, Estado do Am~po:i . 

Laranjal do Jari·AP. 4 de abril de 2006 

(a) Glcidson Abud Ferreira 
Chefe de Secretaria Substituto 

Assino por dctcrrr.inil~O ae!ile Juizo 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 
Juiz de Direito: Keila Chrisline Banha Bastos Utzig 
Chefe de Secretaria: Gleidson Abud Ferreira 

Processo 'Civol': 000296/2003-COBRI\I>lCA 
Autor: OUVALDO FERREIRA DA SILVA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT- OAB/AP 405 
Réu: SASI-SERVIÇOS AGRÁRIOS E SI L V. L TOA 

Finalidade: lntimaç.'io do advogado do autor do Despacho a ti. 
153: "DESPACHO: Digom as partes soiJre o doc. de p. 152·. 

Sede do Juizo: Avenida Tancrodo Neves, 2605 - Agreste, 
Município de Laranjal co Jari, Estado do Amapá 

Laranjal do Jari-AP. 6 de abril ce 2006. 

(a) Gle:dson Abud Ferreira 
Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Assíno por determinação deste Juizo 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Direito: Keila Chlistine Banha Bastos U12.iç 
Chefe de Secretaria: Gleidson Abd Ferreira 

Processo Clvel: 00322912003-INVESTIGAÇIÍO 
PATEf<NIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: MILENA DA COSTA FERREIRA. representada 
por MARIA HELENA DA COSTA FERREIRA 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO 
Requerido: DEIVID MORAES DO NASCIMENTO 

Finalidade: Intimar a parto requerente para, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, impulsionar o feito sob pena de 
extinção do processo. 

Sede do Juizo: Avenida Tancrtodo Naves. 2605 - Agreste. 
Laranjal do Jari. Estado do Amapá. 

Laranjal do Jari-AP. 6 de abr il de 2006. 

(a) Gleidson Abud Forreira 
Chefe de Secretaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz de Direito: Keila Chrisline Banha Bastos Utzig 
Chefe de Secretaria: Glcidson Abud Ferreira 

Processo Cível: 004835/2005-AÇÃO DE DIVÓRCIO 
Requerente: LINDALVA SARAIVA GOMES 
Advogado: DEFENSOR PUBLICO • OAB 99999AP 
Requerido: E NIVALDO SOUSA GOMES. atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 

Finalidade: Citação da parte requerida para ação em seu 
desfavcr, advertindo-o de que o prozo para contestar o pedido 
é de 15 dias, e que não o fazendo. seriio aceitos como 
verdadeiros os falos articulados pela parte autora na inicial. 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves. 2605 - /,gresle. 
Laranjal do Jari, Estado do Amapá. 

Laranjal do Jari-AP. 5 de abril de 2006. 

(a) Glcidson Abud Ferreira 
Chefe de Seactaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

EXPEDIENTE PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS 
Juiza de Direito: Kei la Christine Banha Bastos Utzig 
Chefe de Secretaria: Tonhy Jachs Paes dos Sanlos 
Processo Criminal: 00081 612003-ACAO PENAL 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL 
Ré: ELCIRA DE CAMPOS PAM?LONA BELTRÃO 
Advogado: NARSON DE SÁ GALENO- OAB/AP 417 

Finalidade: Intimação do advogado da ré para comparecer ii 
Audiência de Instrução designada para o dia 31 de maio_Q~ 
2006 às 08"30 horas. na sede deste Juizo. 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves. 2605 - Agreste. 
Município· do Laranjal do Jari. Estado do Amapá 
Laranjal do Jari-AP, 30 de março de 2006. 

(a) Tonhy Jachs Paes dos Santos 
Chofe de Secretaria de Oficio Judicial 
Assino por determinação deste Juizo 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo de 30 dias 

Juiz da Direito: Keila Christine Banha Bastos U!zig 
Chefe da Secretar!a: Gleidson Abwd Ferreira 

Processo Clvel: 005043i2006-ADOCAO 
Requerente: JOSÉ RAIMUNDO MARTINS DA COSTA e 
W.ARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 
Advoo~o: DEFENSOR PUBLICO 

Rt:qucrido: JOS~ EKIVAN PEREIR/, e ANA Rf~IMUNCA 
PEREIRA DA SILVA, a:uaimentc em lugar incerto e não 
sabido. 

Finalidade: Citar él$ pades requeridas para ayjo em seu 
desravor o lnUrna~las pJ:n comparecer ~ audiência dr. 
Instrução de5ignada poro o oia 29 de junho de 2006, <is 11:30 
horas, na s.;.;lil de élucHCncias desta Vara: ad ... crti-lo. de que 
após a audiCnda, caso não haja conc11iaç5o, lera í5 di:ts parJ 
contestar. e qt.,;C n~o o f:tzr~ndo. serão accilos como 
vt:rdadeiros os fatos articul(;.ldos pula parto autora na inicl31. 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves. 2605 - Agrosto. 
Laranjal do Jari, Estado do Ama pó. 

Loranjal do Jari~AP, 11 de abril de 2006. 

(a) Gleidson Abud Ferreira 
Chefe d~ Secretaria de Oficio Judidal 
Assino por determinação deste Juizo 

EDITAL O~ INTiMAÇÃO 
Prazo de 20 dias 

Juiz de Direito: Keila Cl1ristino Elonha Bastos U12.1g 
Chufc du Sucrutl::Hia: Gh:idsun Abud Fcrreird. 

Processo Cível: 004454/2005-F.XECUCAO DE ALIMENTOS 
Exeqüente: L.P.C .• J .P.C., L.P.C .. representados per ELSA 
TAVARES PINTO CALDAS 
A~vogado: DEFENSOR PUBLICO 
Executado: LEONILOO DOS SANTOS CALDAS. atualmente 
om lugar incerto e mio sabido. 

Finolidade: Intimar a parte executada para pagamento das 
custas processuais confonme cálculo de 1.28 éos autos, no 
prazo de 10(dcz) dias, no valor de RS1 59,46(cenlo c cinquonla 
c nove reais c quarent3 e seis centavos), devendo ser 
depositada na conta corrente 53.100-6, agência 3575-0, Banco 
do Brosll S.J\. Apôs, juntar aos autos o comprovante de 
depósito 

Sede do Juizo: Avenida Tancredo Neves. 2005 - Agreste. 
Lar;mjal do Jari. Estado do Amo pá. 

Laranjal do Jari-AP. 7 do abril de 2006. 

(a) Gloidson Abud Ferreira 
Cl1efu de St!Cietaria de Oficio Judicial 
Ass!no por determinação deste Juizo 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE V ITÓRJA DO JARI 
EDITAL DE INTIMAÇÃO • RECOLHIMENrü DE CUSTAS 

,.- Prazo: 30 dias 

Proc. N" 000185/2005 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
DE BENS 
Parte Autora: BANCO GENERAL MOTOS S/A 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA DAB/AP 856 
Réu: WALTER MONTEIRO BANATHAR 

FINALIDADE: Intimação da Parte Ré. atualmente em lugar 
Incerto e não sabido, para pagar. no prazo do 30 (~inta) dias, 
as cus!Ds pracnssuais finais do processo ern epigrare. 
correspondente ao valor de R$ 105,05 (cento c cinco reais c 
cinco centavos). sob pena de Inscrição na divida ativa. 
VITÓRIA 00 JARI. segunda-feira. 10 de abril de 2006. 

(a) RUTH GIGLIIOLA BAREJOSA DOS SANTOS 
Chefe de Secretaria 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE SENY~NÇA 
Prazo: 30 dias 

Proc. N' 000289/2005 -PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE 
ATO INFRACIONAL 

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ 
Parte Ré: AP .M 
Reso.Lcaal; INAMAR LESSA POMPEU 

FINALIDADE: lnlimação da parte ré para ciência da senlonça 
cuja parte conclusiva segue transcrita: ''Ncsles ter.mos, o por 
ludo o mais quo dc51cs autos constam, com fundamento no 
que dispões os artigos 126 c 181 do ECA. HOMOLOGO a 
!~EMISSÃO concedida pelo Oculo Órgão Ministerial para 
EXCLUIR do processamento pelo ato infracional constante 
dos tos autos. a adotcsccntc A.P .M 
Sem custas 
Publique-se 
I nUm em-se 
Sem custas. 

(a) RUTH GIGLIIOLA BARBOSA DOS SANTOS 
Cllefe de Secretaria 

SEDE DO JUiZO: VARA ÚNICA <la Comarca de VITÓRIA DO 
JARI . sito à AV. 15 DE MAIO. SIN ·CIDADE LIVHE. 
VITÓRIA DO JAR!. Ierça-fcira. CO de a~ril de 2006. 

V ARA ÚNICA DA COMARCA DE MAZAGÃO 
Julz de Direito Substituto: Heraldo Nascimnntc da Costa 
Chefe de Secretaria: Rúbi<J Ma:-ques Coval~nw 

EXPEDIENTE DO DIA 05 DE AB~IL DE 20~6 
Para inlimar;ão de ad<cgado: 

Aulos: na 214/95: 191/95 ·Ação de Rcinteuração de Po<se e 
Manutenção de Posse 
Autor: Mazagonex- lnd. Com . De Madeiras e Ag'opecuória 
Advogado: Dr. Evaldy Motta, OAB/AP n' 027 
Ró: Hilário Ribeiro dos Santos 
Advogado: Dr. Anlõnlo Atanázio Picanço Gonçalves OAB/AP 
n• 267: Dr. Jorge Wagne< Costa Gomes, OAG/AP n• 013 
Finalidade: Intimar os advogados das partes para 
comparecerem na Sala de Audiências deste Juízo, no dia 
06.106/06 <ls OBhoras. a fim de participarem da Audiência de 
Instrução nos aludidos autos. 

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Mazagão, aos 
lrés(03) dias do mês de março(03) do ano de dois mil e seis 
(2006). Eu, (Bel ' Rúbia Marques Cavalcante). Chefe de 
Secretaria, o subscrevi e assino por determinação do MM. Juiz 
de Direito. 

(a} 8c!' RÚBIA MARQUES CAVALCANTE 
Chefe de ScrJc:aria 

EXP~DIENTE DO DIA 06 DE A<JRIL DE 20b6 
Para intimação de advogado: 

Autos: 1 05810" ·Ação Penal. 
Autor: Minis;ério Pú!>lico do Est;;éo. 
Acusa<lcs: Kk!hcr Luiz Meb da Silva e Outros 
Advoçados: Paulo Jose da Silva Ramos • OAB/AP 101, 
Adrio;nna Socorro Á'ila Ramos • OAll/AP 1151, Marcelo de 
Oliveira Morais OAB/AP 670, Maick loleno Figuoirodo Cardo•o 
OA3/AP 830, Rolien Silva de Albuquerque OAO/AP 402. Júlio 
Ccsar Silvestre OAB/AP 1055, Geovane Martins Sales 
OAB/AP 1052, Andrea Alvas Ferreira OAO/AP t0 10·8. Nidsen 
Sobrinho do Amaral OAB/AP 781 . Léo Alexandra de Lima 
Furla~o OAO/AP 5325-RN. Lilian Roberta Antunes Soares 
OABif,p t 180. 
FinaHéadc: l:1tlmilr os advcgados dos acusados para 
comparecerem na Silla do Tribunal do Júri Oeste Jufzo, 
localizado na Avenida Intendente Alfredo Pinto, sln, Bairro 
União. Malag;io, no dia 20 de abril da 2006, ~s 08 horas. a f1m 
de particip<ucm da Scss3o éo Júri. ando ~crão submetidos a 
ju1yamento os acusados acima mencionados .. 

Daca c passada nesta cidade e Comarca de Mazagão. aos 
seis dias do 1n~s de abril de dois mil e seis. Eu. {Hermes 
Sussuarana). Técnico Judici~rio, o digitei. Eu. (Bel. ' Rúbia 
Marques Cavalcante). Clde de Secretaria. o subscrevi e 
assino por determinação do MM. Juiz de Direito. 

(a) Bel.' RÚOIA MARQUES CAVALCANTE 
Chefe de Sccrctana 

EXPEDIENTE DO DIA 06 DE ABRIL DE 200B. 
Para intimação de advogado 

Autos: 1.242/0t - Ação de Improbidade Mminislraliva 

Autora: Prefeitura Munic:pal de Mazagão. representada por seu 
Prcfclto Municipal 
Adv:>gado: Daniel Dias OAB/AP 1054 
Requer~do: Alcides Gomes dos Reis 
Advogado: Març.,lo Ferreira Leal OAO/AP 370 
Finalidade: Intimar o advogado da parte requerida para que se 
manifesta sobre os docum cntos juntados às fl s. 66n8 c 
B1/ t80, conforme r. Despacho de fi. 181. 

Dada c passada nesta cidade n Comarca de t,,azagào. aos 
seis(06) di•s do mês de abrii(04) do ano do dois mil e seis 
(2006). Eu, (Rúbia Marques Cavalcante). Chefe de Secretaria. 
o subscrevi e assino por dctorminação do MM. Juiz de Direito 

(a) Bel' RÚBIA MARQUES CAVALCANTE 
Chefe de Secretaria 

EXPEDIENTE DO DIA tO DE ABRIL DE 2006 
Para Intimação de advogado: 

Autos: 2752/0G- ReClamação Cível· Conhecimento. 
ReGu~rcnl~: MARLUCIO DE SOUZA f'ALfiETA. 
Advogada: Carlos Eduardo Mello Si:va OAEl/AP-224. 
Requerido( a): ZUILA CARVALHO FLEXA. 
FinJ!idade: lntilrwr o ad-..ogado da parto autora para 
com parecer à Sala de Audlências deste Juizo no dia 15 do 
maio de 2006, às 10:00 horas. a fim de participar da audiência 
de condHação, designada nos autos em cpigra!e 

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Mazagão, aos 
dez{10} dias do mês de abrii(04) do ano de dois mil e seis 
{2006). Eu. (Bel. ' Rúbia Marques Cavalcante). Chofe de 
Secretaria de Oficio Judicial. o subscrevi e assino por 
determinação do MM. Juiz de Direito. 

(a) Del., RÚBIA MARQUES CAVALCANTE 
Chefe de Secretaria de Olicio Judicial 

EXPEDIENTE DO DIA 10 DE ABRIL DE 2006 
Para intima~o de advogado· 

Autos: 2018/04- Reclamação Clvel - Execução. 
Exeqüente: LOURIVAL TAVARES DE ARAUJO. 
Advogado: Pedro de Paula Rodrigues OAB/AP-1056. 
Ex"culadc("): ATEXMA. rep. por MANOEL DA SILVA. 
Finalidade: Tcmar ciência do teor do r. despacho de fi. 37, 
prolatado nos au:os t:.m epígrafe, a seguir transcrilo: • Intimar o 
autor pJra. em 05 dias. impulsionar o feito, pena de extinção.' 

Dado e passada nesta cidade e Ccmaroa de Mazagão. aos 
dez(10) dias do mês de abrii(04) do ano de dois mil e seis 
(20C6). Eu, (:lei.' Rúbia Marttucs Cavalcante), Chefe da 
Secret~uia de Ofício Judidal, o subscrevi e assino por 
dclerm,naç<io do MM. Juiz do Direito. 

,.-{a)·BoJ;>..'ltJBIA MARQUES CAVALCANTE 
j. Ct1efc dCS cretaria de Oficio Judicial 

Ma+ pá-r,p. 19 de abril de 2 08. ~ 
\ /~-~~só Ribeiro e Oliveira 
~reJíl[_9a Se rregfT JAP ~ 

(Procuradoria Geral de Justiça~ 
Márcio Augusto Alves 

Portari• n. • 135/2006~GAB/PCJ, de 03 de abril de 2006. 

O PROCURADOR-GERAL DE j USTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso d.s atribuições legais. e tondo em 
vista o disposto nos artigos 2°, inciso 11, e 58, inciso I, 
letra "f', da Lei Complementar Estadual n. • 0009, de 28 
de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 



Macapár20.04.2006 

ALTERAR, a r.onur de 1'/4/2006, a Portar!• n' 
079/2006-CAB/PQ, de 13/02/2006, que constituiu a 
Comlss~o Permanente de Ucltaçlo do Mlnisténo Público 
do Estado do Am•pi, posundo a vlgoror nos seguintes 
ttrmos: 

I - DESIGNAR o Dr. IACI PELAES DOS REJS, 
Promotor de Justiça de Entrãncla Final, e os >ervldores 
HELENIZE CORRtA DE MORAES e MARCO ANDR~ 
OLIVEIRA DE ANDRADE, para, sob a presidtnc•a do 
primeiro, constltuirem a Comlsslo Permanente de 
Ucitaç~o do Ministério Público do Estodo do Amapi, 
exerdclo abnl/2006 a março/2007. 

11 - DESIGNAR os servidores, AUCCLY SANTOS DE 
MIRANDA, CARLOS ROBERTO MAGALHÃES e EL~IA 
COMES DE OUVEJRA, todos pettencentes ao Quadro de 
Pessoal de Serviços Au•lllores do Ministério Público do 

• Estado do Amapá, poro membros suplentes da referida 
Comlsslo. 

Publique-se, .Jê-çe ciência e cumpr•-so. 

Pon•ri• n. • 116/2006-GAB/PQ, de 19 de abril de 2006. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ. no uso das atribuições legais, e tendo em 
vista o disposto nos <Utigos 2', Inciso 11. e 58, inmo I. 
letra ·r. da Lei Complementar E<todual n'. 0009. de 28 
de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

ALTERAR, • contar desta data. a Portan!l n• 
127/2006-GAB/PQ, de 06/4/2006, que con>tltulu a 
EQUIPE DE APOIO DO PREGÂO do Mlnlstt!rlo Público do· 
Estado do Amapá, passando a vigorar nos se9umtes 
termos; 

-ANTONIO PEREIRA DA COSTA NETO 
-BERTOLOO DE SOUSA NOLETO 
-EL~IA COMES DE OLIVEIRA 
-CARLOS ROBERTO MAGALHÃES BASTOS 
·IDELMIR TORRES DA SILVA 
-JORGE NUNES VIEIRA 
-RODINEJ DA SILVA PAIXÂO 
-KEIULA KÁSSIA DA SILVA ALMEIDA 

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 

~::~a<. 
MÁRCIO AUGUSTO ALVES 

Procur~dor·Ceral de }ustlca 

Portaria n• 210·SRC/COIPGJ, de 10 de abril de 2006. 

O PROCURADOR-GERAL DE ,JUS1'1ÇA DO 
F.S'l'ADO DO AMAPÁ, no u:·o daa atribu>cne• legai•. o tendo 
cn\ vistn. o disposto nos ftr\1 !OS ~. mci&> lt, e ãR, in t'l!'O J, 
lclr!l "t", dn Lei Complemen:ar Estadual n." 00\1, de ~H dr: 
de> ... mbru d• 1994, 

RESOLVE: 

CONCEDER •o nr. MTdUEL 1\NGEL MONTIEL 
FERREIRA, Pmmolllr du Ju•tiç., de Entrãncin lnic>al, 
titular da Promotoria de Ju~liça da r .. umnrcn de Amapá. 
licenca compensatória no periodo d" 17/4 " 04/S/200G, 
rcfctcntc oo exercício de plsnt.Ao no recesso foren~ dn mC~ 
de th!l".umhnW2005 08 dias), contonne Portarias nl·a 
i66f2UU~·SRC/CG/I'G,J, ,J,. .~0111120015 c 8211200~· 
SRC"JCG/l'G.I, de 1211 :U2003 

Publlque·bc: dt'b1e ciência e c::urnpra·se. 

GABINETE no PROCURADOR-GERAL DE 
JUS1'ICA. •m Macapá·AP, lO uc ubnl de 200G 

MARcro•~<]_ 
Procu.rador·l\!r!tl de tlu!ttic;n 

Portaria n" 221·SRCICGIPGJ, de li de abril de 2006. 

O PROCURADOR-GERAJ, DE JUSTIÇA DO 
ES'l'ADO DO AMAPÁ, no u;;o dn.• atnhu>oi'IC• legais, c tendo 
em visth o disposto nos arLigos T, inctN> 11, c .)8,, mci~ T, 
letra "l", da ,..,, C'.ompl"'nrml.ar f:stadual n.• no~. UI' 2R rln 
dczcm hro de 1994, 

RESOLVE: 

CONCKDER oo llr MARCELO MOREffiA DOS 
SANTOS, l'rumutor du Ju•hçn d• Entrúnâo F mal, l>tular du 
l'romo~rr~ de Justlço do C1dadanio, lncopnzc•, Defic>cntc.•. 
lJ~rc>tos Constitucionais c Resíduoo, l'><>fesa dn Soúdc e do 
l!.tlucaç3o, no pcriodn de 17/04 a 1615/2006. fl!rill,a 
regulamentares refurentea ao I' periodo aqw•rm'O do 
e se releio de 200G. 

Puhlaque·M!. dê·se r.én:l;l e cumpra·AC. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em Macaph\P~ll de abri~ 

~~VES~ 
. ProcurndorGeraJ de JusiJCJJ 

Portaria n' 222·SUC/CG/PGJ, de 11 do o.bril de 2006. 

O PROCUR.'.DOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO M!Jú'Á. no U-'O da• ambuiÇÕt:• le~:>r•. e 
tl'ndo +"'m \'illta o dt!l>Qsto nos arhcos 1'. IDCL~• 11, t 68, 
mCL.'O I. letra .. r. da Le1 (!(lrlplcm(\nt..1r F:l'<wdual n 009. 
dP ~8 tle dezt!mhn' tl1· I ~9.t , 

RF.SOI.VE: 

DESJC!o:AR o Dr ~!ARCO A~n)NIO \1l'EI\"l'E. 
Prumutor de .Tu~tiç.1 1'1tulnr da Proruotorta Ut 
lnve~tigllçõe!. Civt~ ~ Cnnunai! da C<unarca de Macap.i, 
par• paruc1par do "V SEMINÁRIO NACIONAL DE 
PKIÚCLA EM CIUMES DE 'fUANSITO', " •ealõ<O'""" ••• 
f'lon.'lnópoUs/SC, no período de 18 n 211412006. 

J>ublique·se: df·$r Clêocla e cumpra·be. 

Portaria n• 223·SRC/CGIPGJ, de l i de abril do 2006. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUS1'1CA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. "'' U.-<1 da• atnhuu;,.,., l<g:>ia, • IN>do 
•m ,i,ta o dispo;to no• arugoa 'l' 1ociso 11, e SS. incÍ*l I, 
letrtl ·r. da Lei Complementar Eetsdual n.• ao~. de 28 de 
dc....,mbro de 1091, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr HORÁCIO LUIS BEZERRA 
COUTI NilO, l'romotor de Ju•tiçn Substitu«>. para 
panicipar do •v SEM!NÁR>O NACIONAL DE PERfCIA EM 
CRIMES DE TRANS Te·. o. roahzor·"" om 
florianópolre!SC. no período de 18 a 2111/2006. 

l'uh,!JAu•·..,; de·"" ~nrJn e eumpra·so 

GABINETE DO PllOCUILADOR·GERAL DE 
A, em MAcapá·AI', J I de .~....-:rouo:--

!5::? 

Ponaria n' 224·SRC/CGIPGJ. de 11 de abril de 20Ó6. 

O PROCURADC:l:·GERAL DE ,JUS'l'ICA DO 
FST/IJlO DO AMAPÁ, no""" dtle atriburçõea leg3.14, e ~ndo 
tm vjJtt.a o thepoato no. art:goe. 'r, inc1!0 11. e 58, iDC.l.SO I, 
letra •t•, da Ler Complemeutar EAL,du>l n. • 009, de 28 de 
dc:zemhm de 1994, 

• RESOI.VE: 

CONCEDI'.R ao lk JOHGt:: I.UfS CANJ.:7.1 N, 
Promotor de Jutuça de Entrlnc.>a l'>nal, htular da 
Promntnria. de .lu~t.ça cxun alnbui(Aert J"(>r:O.nt.t· 1'1 1' Vtmt 
t'ivel e de Fazenda PúbiJca da Comarca de Macapá, IJcença 
para trataruen~ de uúdc. oo período de 2r.i6 a Olnt:lOOG. 

Pubüque'IW.Ii dü·M Clénci.1 e cumpra·!lle. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA. eo> M ... pL\P, 11 de ab '006. 

~~~~AL 
Portaria n• 2.26·SRC/CGIPGJ, de 17 de abril de 2006. 

O PROCU'RADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. no uso das atnbuiçOeslegaia, e tendo 
em \'ista o disposto noa artigos ~. inciso n, e ~. 1neiso (. 
let.ra "t', da Lei Complement.ar Eatadual n.• 009, do 28 do 
dcumbro de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. AfO:-ISO GOMES CUIMARÀES, 
Promotor de JlUitiça de Ent.rlncia Inicial, titular da 
Promo1oria da Com01<D de Calçoenc, para responder 
cumu1ntivamente, pela Promot<>na de Justiça do Comarca 
de Amapá. no perlodo de 17/4 a 041512006, em razllo dn 
nfastamenta do titular. 

Publique·se, dê·ee ciência e cumpra·se. 

GABINETE "DO PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA, em Maçapó·AP ::,7 de abril d~-... 

~~~ { ~;r!d~;Geral de JU8tic11 

l'ortaria n' 22ii·SitC/CC/P.C,J, de 17 de abril dH ~OOG. 

O PROCURADOR GJ;RAL DE .ruSTICA no 
ESTADO no AMAPÁ. no u"" dns otrtbuicõe• o:gu••. e tendo 
C'm \.'Ütta o d1i;posto nos nrt~,,~; 2", inc180 lJ, e .""•K, inc1~ I, 
letu "t", da Lei Compleme: ta r F.>C.Idunl n ·• 000. do 28 d~ 
dezemhrn de 1~94, 

Pág. 49 

RESOLVE: 

SUSPt;NJ.>ER. por necessidade de serviço, a 
l.iccnçu-Pr~mio por A.uiduldade do Dr. AFONSO GOM~S 
GUIMARÃF.S, Promot<>r de Juatica de Entrànci., lmtrNI, 
litular da Promm.nrm de .Jusriç.a dll Comarca de CAI~nr· 
AP. rdcrc11te an ;r· qü>nqüénio, P"rlodo de 1991 à 19!lli. 
c:onced1da através da Portaria no 190-SRC/CG/PGJ, de 
03/4/2006, publiCada no DiáriO Olidal do Estado do Amapá, no 
3741, de 07/4/2006. 

Pubüque·se. dê-se Ciência e cumprs·o;c 

GARINf:Tf: DO PltOCU R·CERAL nf': 

~~•200 

Ml.RCIO AUCUS'l'O ALV 
Pro<:urndnr-(:l'NII ti~ Juslil'tl 

Porlllrin n• 227·SRC/CG/PGJ, de 17 de ahril do 2006. 

O PHOCURADOR-GERAL DF. JUS1'1ÇA DO 
ESTADO no J\Mj\PÁ, no""" dasatrrbuieõe.lega>s, e tendo 
Pm VHJta o chsposto noa arttco~ 'r, 1nciso 11. e 58, mciso 1, 
lctrn "t", da Le1 Cumpl•mentar Eotndunl n • 009. de ~8 do 
dewmhr<> de 1991, 

RF.SOLVI:: 

SUSPI'.:-IDER, por necessidade de serviço, a 
Liccnça·Prêmiu por Assiduidade du Dr. AFONSO GOMES 
GUIMARÃES, Promotor de JustiÇII de Entrância lniC>nl, 
titu lar da Promotoria de JustiÇII d• Comarca de Cnlçuene· 
AF, referente ao 4" quinqúcnio. P"ríodo de 199G • 200J 
roncedida através da PO>ll!na nD 19l·SRC/CG/PGJ, d~ 
03/4/2006, publicada no Olár: 1 Ofodal do Estado do Amapá, no 
3741, de 07/4/2006. 

ruh1ique·~e. d(~·~ ciêncta ê c:umpr~·l)C 

Portaria n" 228·SRC/CC1/PGJ, de f 7 de abril de 200G 

O PROCURADOR-GF:RAL J.>J:: JUSTIÇA no 
ES'l'AOO 00 AMAPÁ, no uso da• atribu•çOoalegai!, e tendo 
em Yl~ta O dt.'ipt~fel ftO" ArtigOS 'if, IOCISO lJ, r. 58, inCISO J. 
letra 't", da Ler ComplcmcntJtr Estadual n.• tl09. de 28 de 
dcwmhro d• l!l!l~. 

SIISI'F.NDI'.:It. pc· •leCessldadede serviço, as férras 
regulamcnt.'lrc.' do Ora ANDRÚ GU~:OES DE 
MEDEIROS CUlMAU, ProL>Otnra de Ju .. iç:t do Ent.rlncia 
Final, titular da Prnmototla de Justtt4 do lnvcsh~aeõe& 
Ci\.·ia c Criminni~·PTCC, referentes llo :r período aquisitivo 
do cxercicrn de 200G, concedidas alravés da Portaria no 188-
SRC/CG/PGJ, de 03/4/2006, publicada no Dlárfo Ot'idal do 
Estado do Amapá,, no 3741, de 07/4/2006. 

Publiquu·M·, <M·sc c~nc:ia e cumpm·:-;(·. 

GAlliNETE no PltOCURADOR·CF.RAL UJ:: 

\ em>lacapá·AP.~~ 

MÁRCIO AUGUSTO ALVES 
Pro<:un.uJnr-Gcro/ dt' Ju.:;tira 

Portaria o' 229·SRC/CO/PGJ, do 17 de abril de 2006. 

O CHEFE DE GAB!NE'l'E, EM EXERclCIO, DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uoo de auaa atnbuiQI)oalegaia que lbe confere a 
Portaria n' ~S4/2003·0ab.IPCJ, de 20 de nsos«> do 2003, 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Dr. ALAOR AZAMBUJA. 
Proo>otor de JustiÇa de Entrloc:l4 lruc141. titulr>r de 
Promotoria de Ju.st.Jça da Comarca do Serra do Navlo·AP, 
l>cença compensatório no pcrlodo do 17 s 2114/2006, 
reCorenie 3 05 (cmco) dias remanescentes do exercício de 
pbnt.\o no rcoeseo (orcn.. do mh de dezembro/2~. 
conforme Portariu n"e 786/'lOOS·SRC/CGJPCJ, de 
3011112006, e S2112005·SRC/CCIPGJ (alteração), de 
12/1212005. 

Publiqu•·ao; d6·"" ciAncia e cumpra· ... 

PortAr iA n• 230·SRC/CGf>'GJ, de 17 de •brH de 2006. 

O CHE.!-"1:: DE GADINE'l'F., F.M I::lU>RCICIO, DO 
PROCURAOOR·CERAL DE JUSTIÇA DO I::STADO no 
AMAPÁ, no uM de • .,.. Alnbuleõeft lego•• que lhe confere a 
Port.arl& n• 53~/2U03·Cub./PCJ, de 20 de"''"'"' de 2003, 

HESOLVE: 
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AllTOIIIZ:\.R ao Dr. ,\LC!l\0 O!.TVF:IIl'\ UE 
MORAF.S. Promotor dr Justicn de F.ntrància Fmal, titular 
da Promot.oria de Justiça de DefeSo'\ do r.un"UmldOr, a 
p:t.r t icipar d11 ~unillo . do .Min1sténo d~ . lu!it iça · UPDC, 
como p:tl{tMtrantc, a realizar· Si! em llra~ília-DF', nos dins 17 e 
1814/2006, s~m ônus para A Jnstituic"o. 

' - 11------------------------------------~ 
SilELl.ÍBRASIL LIDA DECLARA QUE SOLICITOU 
A RENOVAÇÃO DA L .O CILCENÇA DE OPERAÇÚES 
DE N" 0081fl005 COM VENCIMENTO EM I 8/07flOOG 

EM 20/04fl006 

ERRA T,. DA CONvOCAÇÀ.O D.l .USEMOltiA GEilA.L EXTRAOROCNA.IILA. 
REoU.tZJ.DA. NO DIA U DE A.BRl. DE 200fi 

O lll'ldSuiO do. CondututM de V• kw&oe • Trabi.U\Idortt em l!idp.-.Mtl de 
T,.I"'QP'CM'l.. Rodo'lliricM. d• P~tlnlt do &tidO ~ Atnap.6-
&lUCOTnfU.P, pot tr*o d• ... "' Pt.tidetllAt o SI. Joi~le O.ntu frotll vt~m 
Mfl(;L'l! • Mll~~.llfllt.L.:'!I~ ,..,...,. no •~ i> do 
ABRil <H 2006, em JM1n~r• ctwa/TOdi,416 09:00 o em aegunde • ultln'4 c:flarMd•;.. 
18.00 ter ... ~lifl OC:Ofl"eU n• a.edo pt~ do Sindk:a!o alto a an 1M, n· 136B, 
J1n:flfn.l, detlól cldóKSe d l:t5JJUB. ot. MgUV\hw pon\o. de arct.ndo ~t\~0. O 
~CN"lldv. pol• Auont»6ia Gelai; 

P ubliquwsc, dé·sc ciência c cumpr;l "1.:C. ll..U.i.t\.\LlQ_bd.:; I~ ü TAS f 1 !:i C A 1 S 

Lomun1cu o ~xLraviu d~ ~a ta s 
f1sCa1s ae ~ntradab ou rne r ca 
dur1ab r8Feren te aus rn~ses 7 
ut~ Jana:J.ru e f cvert~iro/2006, 
da f1rma A.S.S .l ~ l LVA , esta 
ue1uc1d~ ~ ~v . Hl~h l ~ul Lalu
ClO, 3CJLJ, cunLt u, l..i'.t'J nQ • . -: 
UJ.buJ.bY~tUULl -Ub. 

•J &.11~~ e o~ltaçAo PM11 • 5nt~UII!Çiod•O'-Y't, 
b) cWfbof~ • ·~tontAtÇto cSe et~•~ de ~a.çAo, 
~!~QUe-M 

-------·--·····-···-··"··--·----,- -
CUrAS'AN~IAfEI<RO - I ICA5 OOAMN"Á- CfA 

Ce;mp~nh1;. F60Ch;~dtl 

Por taria n• 2S2·SRCICCIPGJ, de 17 de abril do 20UG. huc~p~. ll ub kbril Ub ~uu~ 

Cl\?JtMf. 1~ ~J".zN,OOOl ·.26 • tl;na :eZOOO«<Z...-4 
A~SEMDLÉf,\ CERA!. OllD"IÁJ>.IA ·COINOC/,ÇÂO 

C!:•lV;(>I:J.r.$ o)S Sc:.h:,.'fü:O A.::.~l.!$ ~ ~~ tO\It'lito•n om A'is~mb~c. 
C~r.ll Gfd:t•AtiJ . .)) t-:r. ~ ~r\ln elo~~ :.!S da a~l d• 200C, M scdç 
~&X.!al. na NtJa 0-27, a;-:n.,, ~rtc. lJ<~rno V•b Nnawo~. ~rllc\fot. E~1.)d~ 
~ An\4l,l, Vill" Q_,:l([r.!t(!(e'n sçt:J(> 3S Sl:lg.J;,k;.s 11\alé;<~.l~ (OnS~.P!'!tJS 
~ Ordv1n 1:1~ Oia· ( 1} i':.Jed~:J do Rei.Ucoo<J.s Acr.t:n:sli2.Ç.l0. ê'A.Jinii, 

~~~~~ssã::. ~ ~tOI:>ç~=l 13i Otr'lf".Mita;Jc~ Frr..::nce~t~ rel~tiYU~ 30 
e.,OIC.i~:O :5PQ..J\ t~t:trtolb OI~:) 1 tM:; c!d~"!n'l':.otO ~ 2G;J~, o;,U:.CAl~Oll:)ôÍ~& 
tk> ?oJt•;V;r co:; o,~ ·J•J•t:>h!!. .":d17jlf.nt:\!111t:.> 0tk)itte Tc,n.:tne Tohm"'!~''· 
(21 :Jt•tteraç.',o s~c li ~:.';::-·;t.J 1...'t' ::e-.t-1'\lt;Jo&;•ro,:N.m,fo)~'~'~ 
f ~"•J• • -trn 31 êu dv:eu\llfQ IJto l~X>S. (!ll•lei.;ac d l Ot~c:OOll ç c C ~ll".ttç.!::t 
d'-' ~·:l• Oitc~O'·S.Jp<:tltliün::JOI'IIo: (.C.) fi'ii'Çk ;J~ 1\.~~tJ!fX, ~~ gl('!~l 
dt;.o; ~II':JI;liKS ban iLJn.,') 1:'1 :1~ ~·bt:l o~ x:ô6 A Ouc.rtori~. ç:)~WANt11.A 
~,_.,,,_.n . trr..o:r;f"'OAMt..VA -C:Fn.. 

O CHEFE DE GABINETE, EM EXKRCfCIO, DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso de suas atribuicôes legais que lhe confere il 
Portaria n• 53•112003·Cab./l'OJ. de 20 de nguslo d e 2003, / ;i1'11.--, ~~l{ <"t ri1 .S:,J,.,_ ·' --~ ,:{ .. 

l _n 1-'-!_~u 5 &ltiiã'-·![TI:-g~~ ' 
RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. ADilSON GARCIA DO 
NASCIMENTO. Promotor de Just.içn d e Entrãncia l nicinl. 
t it ular da P romotoria de Jll.9tiço do Comnrcu de Porto 
Grande, para. responder cumulnti\·amcntc pela Promotoria 
de J us tiçn da Comarca de Serra do Nuvio·Al:», nn período dc-
17 n 21/4/200G, em rnzllo rio au•êncio do tiwlar. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 0041200Ç-{;R-l'IAP 

A Pre:lidcnle do Conselho de Represenlanles da 
Federaçao das lndlistrias do Amapá - FIAr, no uso de suas 
alrilluiçócs estatutárias, 

AMAPÁ flORESTAl E CElULOSE S.A.- AMCEl 
CNP J/Mf. n• 05.995.0~0/000 1-55 
ASSEMBl~IA G ERAl ORDINÁRIA 

Puhliqul:!·se: dê·se ciênci3 e cumpra-se. 

CHEFIA DE GADINET •• EM EXERci CIO, DO 

PROCURAD~·~ERAL. I),E JU "IÇA, em Macnpá·AI', 17 
du abril de 200 . ~/ r 

A ( 1 

I I ~-r.::; NTE ÉPIUNA 
Pro olor e.Justí(a 

írato ··Ccrnl 
Chefe de G iJJiJet IPGJ. em cxorrlr:ío 

Publicações Diversas I 

TCM CELULAR S'lt 

Toma público qu~ r•·quercu a ro:novaçílo da 
lict>uça de op.;lraç!lo (L. O), CJ U-' d.;-stina·S(' 

a alividade fuucionam~nlu do sistema de 
nparelho de comunicnçllo em geral 
( telefonia celular). 

RESOLVE: 

CONVOCAR lodos os membros d o Conselho d e 
Represenlonl t-s da Federação das lnd.:-sluas do Amapá para 
particoparem da Reuniáo Extraadir>ária do Conselho GUO será 
wallzaUa na d•a 27 de Alui\ Ue 2006, fis 16:00 horas na sa:a 
de reunióc5 da FIAP. no prédio da Cosa da lndusl:ia, silvado 
na Av. Padre Julio Mana Lombaerd n' 2000, Sanla R~a. para 
dclrbcrarem sobse o item llmco da pauta 

Análise, Discussão e Votaçflo do PI;Jno de Ação do 
Centro Internacional de NegÓCios - CINIAP para o 
exercido do ano de 2006. 

.--
S31a do Presid~nC:a do Conselho de Representantes da FIAP. 

em Maca pá. 1!1 d<! Afi200 

Tch~talúcia . Gurgel 
Prcsi te 

TRANSPORTE BERTOLINI LTDA 
Torna·publico que requereu a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente-SEMA, a renovação da licença de 
operação do porto fluvial de embarque e 
desembarque de cargas, pelo prazo de 365 dias, 
para atividade acima citada, no local Rodovia 
Macapá-Mazagão Km O s/n Distrito lndustriai
Santana.AP. 

Macapá-Ap, 20 de abril de 2006. 

Ç.QfiYOCAÇÃO 

Sõo convocados os Srs. Acionislos deste Companhia o se 
reunirem em Assemoléio Gero! O.dinório, o ser realizado 
no sede social do Empresa. silo no.Ruo Clóvdio Lúcio 
Monleito. sJn•. no municip!o de Sonlono-AP .. os 10:00 
horos do dio 28 de abri l de 2006: o lirn de. nos lermos do 
Arligo 132 da Lei 6A04 de 15 do dezembro de 1976. 
lomorc m conhecimento e deliberarem sobre o s 
~eguinles Ordens do Dio : · 

I - lomor os contos dos odminislrodOtes. exominor. 
disculit c vetor os demonstrações rmonceiros 
relerenles oo exercício social findo em 31/12/2005: 

2- deliberar sobre o deslinoçõo do lucro liquido do 
e xercício c o dislribuiçOo de dividendos: e 

3 - eleger os membros do Direlorio. 

Sonlono/IIP. 18 de abril de 2006 

Jorge Moximo Pacheco MoHc 
Oirc!O< Presidenle 

All.eom.brfACEPA tiiÕÚSTRIA E COMti!CIO SIA. CNPJIMF 3Ü3à.5977õõõ-;:rr:-IOO:AT'ORilfõAA!fMINlSTRAÇJ\Q.'ÃÕliCforia 'e o Coruetho ~e A<lmlt\lslraçao ~· I 
FACEPA INDÚSTRIA. e COMt:RCIO SJA. no uso de s:~s al11buiçócs Jcgai.s e eslalutbtios. vem oprescnl.ar aos SenhOres AcioniStas os DemonstraQOe& Contábe1slevantadas 
em 31 do Oezcmbro de 2005, bem como coSocar à dCs~~ 60S interessados. os documcnlo:a comprobatórios e intormaoocs ~;obre essa& demonstraçOes, como de!armina 
ale; 6.~G<nG. DIRETORIA- Antonio Georooo Foruh; Cotlol Gvu'1j01 Chady Fora h; Edmar Acol>uo"u Freire; CONSEU!O OE ADMINISTRAÇÃO· Antonio Georges 
F:ar.ah; Cl~aChady F.11~hi F6di.a farah Freire. _ . __ _ 

àAI.AijÇ'o PATRIMONIAL EM 31 DE _DEZEMBRO (EM R$ 1) . ·=:-==:::-:::-::-:-::::----i 
r------·-------.,--2-00-5---r--2-00"'4='T".=.'--':'D':'Eio!O~"'Ns::'Tó:RA":-::Ç:;'À~O_,D::IIS-'õ MUTAÇ0ES 00 PATRIMÓNIO LIQUIDO EXERCICIO FINCO EM 31 OE 

A l1VO I DEZEMBRO (EM R$ 1) 

TOTAL 1--l::'-f.l.S:UtANn: 4~.456 812.745 FONTEs o E 1 cAPITAL 1 ACO€S Ei4'T'RESERVA P iêseR:' j PREJ. 
DISPONIVEL . ~ -l-· 78.400 li~tiiã -~LT!:RAÇÁO 1 SOCIAl. . TESOt.R ' ESPECIIIL I LECAL I ACUMUL 
C.iuo lloncos ..• J8.4~,_,_.3~~~L.!!9~.L; G-172.495 1 !-31 2.206Jl-- -~p8.4~L _ (-2.488.496) 5.408.785 

_ CREDITOS í -· C09.916 768.177 Prcjuizodo E-"":eiçlo __ . I (-355.302) -355.302 
Duplicotaso~eccber 53.811 260.!_5-º..l SALOOSEM 31112104 8.172.495 , _(~ ~-4.95 18.49S.. !-2.843.798Í 5.053.483 
Ad•antarnentos Diverso> 48.089 __lli.?!l_j~izodo Exercioo · · ·1 (-'1.7231 -'1.723 
lnY.>OSios a Rocuoe<ar 226.9il0 107 000 SAlDO EM 31112/:!0()5 _ 8.172 495 r (·312.206 1U9S .J. 18 . .,5 t (.Ü85.521) 5.011.760 

~~~:;:~~~Receber 8!:~~- 6_140 PASSIVO AsNotasExfÓo~~vassâo=rnw •:~.=~-·~.u~~=~~ 
~liz.'Ai:ciiiGõiiwõ·- ---1~3õi485 1.~~~ g~cuLÃiife- I m.4U 242.295 . ···--·--· 2005 . 200! __ 
~osOrvorse& , 2.2-45 6824 Fornecedores 5..4-40 R1!C.BRUTAOEVENOAS 86.723 

_g~i1~.~Af)2ry~t~s 1 2G7.240 1.077.656 Emp;ésl e Financ. ! . .1.34~607 --~ _QgDUC. ÕE VÉiii:iAS -57.029 
PERMANENTE 4.8&4.569 4.829.569 Oblig. So.,;ai• e Previd. -~O,~QL ~ ~sabre Vendas -46.184 

- IMOBILIZAOO 4.258.242 4.223, 2:11._ Obli~< Trib<Jtá•ias : 6.407 76.006 I Devol. e Cancclomento~Lf--· • ·10.646 

~~:;:.. 7;~:~~ 7~.~~ ~~=Zõ----do}ill- 1.~Hif r-~~~~~~ - -1~:~:: 
ri#'l""'os e Eouil>amentos 5.602.Et_ 5.802.741 õ;~ve;$iveis 1 075.314 !H0.373 l~.Q_I!f!UlQS!~ -12S.tm 
~ 11\dus~~-- _ ____1.!7.0117 ! 147.017 EmliéSt e Fii\ã?C: ______ 3t7:ÕS8 480.647 DESP. OPERACIONAIS ·780.951 -578.819 
_Veicvlos 136.578 115.578 M,!ln)Jlo'Aum..d<!C~P.·-1~ ~.995 COrnordals -- ..:_23.B'l7 
~J>U:cns.l!!_oc__ 24.601 24.UOt PATHIIOI. LÍOUIOO I 5.011.760 --s:õ5l.483 · AGmonoWo:iv:ts -J9ô655 -247.647 

Ferllltnentas 9 t : o : 9110 1 CAPITAL SOCIAL 8 172.495 • 8 172 495.! F'""ncens -253.976 -132.3ª~ 
~~~elnrorrru\11!;;! _____ -- --'-~~m.! ... ...ill, t92 : Autonzooa _.....L....M.QOooci"l 9ããl)õõô-l i~~- -130.320 -174.936 
_ (-) DuprecioçOes A~~~24 ' -2 8.9~ A Subsa"""r . I -827 505 : -827 505 · REC. OPERACIONAIS . ___!_3.9.228 348.614 

DIFERIDO 606.J27~~606.327 AÇÓES EM TESOUR. I ·3 t2 200 -312 20ó j Flnance:rJs 134.018 85.728 
Despe,.~ P\ft:Qil!!rat 461 79~ 461 799 RESERVA ESPECIAL ' - 16 ~DG 18 400 Rucu.Jl<l~u>-Q.'!!L~ __ §QH.!º 26Í·.aai;· 
lmplanl~ode Projeto~--- 438 866 ~08.868 RESERVA LEGAL 18.495 16 496 RESU~T. OP~~AC. -'1.723 -355.302 

- (-J A"""tizaçOOs Atum~ --:3s43-lo · -354 340 Pr<EJ . ACUMULAOOS -2 885.521 ~2 843 7os 1 PNEJ. DO EXERCicra -41.723 -355.302 
L-T.QTAL DO ATIVQ. ____ --· 6.668.510 6.726.7,_. TOTAL 00 PASSIVO 6.66e.510 6.726.1!)4 PREJ. POH AÇOES R$ 0,0051 fU o.~G 

· As Notas Expll c.;r.Uvas s:lo parte lnteQi~ntedas OemonslraçOes Cont~ba is --- - I 
DEMONST~S ORIGENS E APÜCAÇóES ·o:y· IIOTAS EX .. PLICATIVAS DA DIRETORIA - NOTA U • APRESENTAÇJ.O OAS DEMONSTRAÇOES 
RECURSOS EXERCICIO FINDO EM 31 OE DEZEMDRO CONTÁBEIS .N, prese~s demonsVaçóe< contJb<Ss loram O:•llor•d.ls consoante pMcSpios fundamentais 
(EM RS 1) de coolabilidade e ditctritu contlbe~ emanadas d3 1eçisbç3o socu~:tária. em conrot'rnidade com a Lei n• 

- · ------- _ 6.404, de 15 de De.tcmbfo de 1976, c ~açAo CQ'll~emcntar vigente. M cfretrizes principais sào es 
ORIG. DOS RECURSOL.....j._!O~--L --~~·-- destacadas a <egulr: D) EIChOos tnr.acronMcs - ConfOtme ostaborecfOO no Arti;Jo 4• da Lei n. 9.249195, as 

! LIJC.lo llq.I(Prc;.) do Exorc. • '""1.7ZJ ~ -355.3~ D..lmon5otroilç0é5 Contábeis du 2005 o 200-4 n~o roram obloto do corrcçt.o moootãr~. Os eroitos lnflack:loãr10$ 
LAult w Pas. E~.<"L. P!UO 1 • . !9i -429 foram reconhecidos <rté 31 de Oezcmbfo d e ags, axn ba~ na var~ç:âo da UI\Jdade Flsenl de Refcrêocia-
1 ici"i,;i'daÃO~en~ -'1.723 · -l4i.1v UFIR.b) Balanços Patlimonro1~ - E~lào sellOo aprosenlados de acordo com a legisla~ societária, lendo 
I APuc. oe RE,CURSOS -- ·· - --·· - • • ~u Ativo Petmanet~te e o PalnnlOnio LiquKkl atualizados monc::tariamento ató- 31 de Dezembro de 1995, 

r llquls. doMvolmo!Ji>lladO ~- • 1.212.532 =~~:!':~,1~eR=~~~-";:'g~~2-_0R~·;~~~g00';;'; ~~~J:i:'~: ~~~'ie~co::'~~~~ 
- A\m. dO Al~~---:..!t.h~~-005 67·656 foram adctadas as seguif'tes principais prâticas cont:lbcfs na aptcsentaçao das demonstleçOe& contábeis: 

Reei. d~,>!~~~ll· ~~Prazo 1 27.750 o) Os direilOS. obrilloç.les. •ec.oiiM e cles;>cSas 1010m apropoados obedecendo ao regime de compcl<lncia. 
To~~~·.!..~P:R~çOCI 2&].J~. 1.360.118 b) o prazo pera scgrcgaçt.o de :.trvos: e passivos enlre Circulante e L!!ngo PraLO lei de um cxercrcio social 
RED. OOCAP. C.!!:!ÇYL ~ ·3Zi.~78 ----=!.11!-~.! completo. c) Os awoa permane<>teo esl!o demonsuados ao custo. (X)(rigido monclariamer1le at~ 31 de 

I VARLAÇ. DO C~tRC. t.J9- Dezembro de 199S. As dopcedaç:Oes são cak:u:adaa pelo método lmear, com base ~ taxas detercrinadas 
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ATIVO CIRCULANTE 
s12.745 I 1.904.115 -:-~.Inicio ciO exêtclào 

~llnaldoexercldo 494ASG ' 812.745 
-311.28t -1.011.370 

PASSIVO CIRCULANTE 
- No inicio ciO ~cio 242.295 21f.6õ:4 

No final do ~MrcJcio 25:u&l 24:.295 
11.189 24.691 

REO. 00 CAP. CIRCUI. . .IC -321.478 .1 -1.116.0&1 

em tunçao ao prezo de vfda lltll estimado dos bens, segundo par4metroa atábelecidos pelo toglataçêo 
tribu!Ana, aendo as seguinleo: EdlficaçOes, 4% ao ano, Valculos, 20% ao ano, Demais contas, 1 O% ao ano 
d) Aa proviiOOee para Imposto do ~ o con1rlbulçao oodal sobre o lucro roram calculadas com base em 
balance~&~ apuracloS 111mes1nll~nte, após as adoções o ex.duSOes roocala. de acordo a lolglalaçao e 
atiquow vigentes e) O pa&alvo drculente e o ulglvet a longo prazo ettAo domonsndos por valoree 
conheodos ou cale&üYaís, aancidos. quando apHc6vel, dos OOrT""!>!"dentes encargos e atuahzac;oes 
rnonetariaa inOc>ITidoa. NOTA 03 - OEB~NTURES NACl CONVERSIVEIS • Em Setembro de 18G7 a 
Anllmblclla Geral dOI eclonlataa del1berou a emtss.io de debêntures, com bala na l.8t ,.,., 8.187/01 , para 
s~o polo Fundo aa tnveatlméniOS da AmazOnla - FINAM, correspondentes a IIG6.720 dobênturee 
convcra.iveia em aç.Oe1 prefontncl•il dasse ~a·, e 332.2._0 de d~ntures inconverslves. I'K) valor nomNI de 
R$1,00 (Um real), cada uma. Em 16 do Maio da 2000 oa oclonlstes deUberaram a conversão de 996.720 .-.-~do!!!'!!:!!'q!'Oodoo~-~=~ 

debOnlntS do F-...A em 8QOes prelerenaoos classe B . Sobre os - delledotea diérlos, lrêdem Cl.ÂlSill!tslcoo <q..ivalenles A Taxa da Jl.f06 da t.croo Prazo-TJLP, além de enatfiiOI' 
acioonatS de 4% (Qtá't>porano) ao ano, ~......, .......... a JlOIWdo perlododacam-da.Aa doelntureo 11<n pcazD de~ de 3 anos e dell'8ndmenlode 7anos, irduldo operlodo 
oe ~ ou seja. no ano do 2004 A ""ll'l84 01:14 nogociando jur*' 10 FINAA! a ~do \llltlCll'n8niO daa cleb6ntL<eo. Olllando asorn em manter seu ~ oorfliOI no Exlglvel a 
t.croo Plazo. As-s4o gorantldas por~ e~ de pteprleclitde da~ NOTA 04-~SE FINANCIAMENTOS· LONGO PRAZO- O uldo é 
reprosenlado por ~ contratado iori> ao 9anoo llaú SIA para ~ de bens do AJivo mobéado. Os oncargoo linanallrol ~ IIObr8 o 11111ar an.roado s4o deWioo t 1a>a1 
de 5"1. (cirm por 011<110) 110 oro, ~de Taxa de .lutt& de Longo Prazo- TJI.P, e>4gM!Io ~com as petCdas do pmdpol O aaldo cliNedor oen\ amorttzodo em 48 ~ 
rrtenSatS ~ II.D!SSNas. com wnci1WliO - em Maio de 2009. As IJ'WIIf'ÚS do ~ s4o ~- pelas pr6priaa rnáquó>as e ~ aóQ'*'<!as com o \l8lor lnanoado. 
NOTA OS- CAPITAL SOCIAl- Em 31 da Dezembro da 20058da 2004 a canpanhía possu!a C"'JJIiiiAuktrizadodo R$ 9.000.000, doa quais R$8.172495 (R$ 8. 172.•95 em 2004) ootavam 
subco'noo e lnlegrolzadoo. o CaPtai Socilllrtlcq'akzado e reprooet1CaciO por 8.143 481 OQOes etnllídas. -~.se7.978açOoo-. 1.824.828 aç0es ~ óasse ..... a 1MO e79 
8ÇI5es peferenciiois- 'B". o Cepital Aulcrizado. dMddo em 5.000.000 do aooeo- roominGvas • 4.000.000 de OtÇ6ea proforandais norrinoiM)O (sendo 2.000.000 classe "A" e 
2.000.000 das&e "Bj . ..., dtr810 a"'*> e com~ ~nEgra! 1105 resuladol da ICidodade. As açOea 11on 1181ar """*""de R$ 1,00 (Un real), cada U'l\l, NOTA 08- FATO RELEVANTE 
-Como )á nolciaYam as Nolao ~que aa:>• ... • u••• os OOitotOit'aÇtOes Cof'olabe;o .-as ao""""'*"> tlrodo em 31 do OO>lcrnbro de 2004, a Compamia .._-.por tompo 
i'odolonrjn3do auoe-cpontCiono1s e c:<>mtlftioit em Sa<àl8 W'). lerdo promoyidoo amtnclar-*t de suas~ o ~para ... aricladonle a>«rn1 FN:.H'A
F~ de Papel deAmazOriiiSIA. ~na cidade de Be1t!m (PA).- 811a __,....., Ú'lit:lllcnta de~ Em deocfrttroa des:a siUIÇêO e Di"-deddu pela poraisaçlo, 
a p&f\f do e-.::lcio de 2004, da"'J(1))lffacao ci3S <lcGpOoas de deprecioçto e~ Era o-noo cunp1a- om adendo 6s dtwtoa...,OOS CXtnlát.- ora..,.,.,._, pera mellOf 
inlerprctaç4oeanélioe por pano doa leilctesdossas ~ 5al1tllna 11\P), 31 de Omtmbto de2005. AH'TONIO GEORGES FARAH ~; t.o Cunt... Flg-- CT CRC 
ltiGOiõ7.D~APAREC:a\ DOS AUDITORES INDEPENDENTES-AOS DIRETORESEACIONSTAS FACEJ>A INDÚSTRIA E CC!MtRCIO SIA - SN<TN-IA-AP-1. ExamiNmo6 
OS Balançm Patúroniais da FACEPA INOÚSTRio". E CQI.ÉRCIO SI A, lowrtladoa em 31 do Dcz8'IOo de 2005 e de 2004, e as respeclrvas Doto tSttaQOeo do Rosultado, das ~ do 
Pattlm0n10 I.Jquido e das ()l1glros e Aj)lcaQOos de Rccurooo, c:oneopondenlos aos OO<IIIt:lda& l'tndoa naQ\l8I8S ...,.-: elaborados sob a ~ de llUII aànlnõelraçOo. Nooao 
~é a de -uma"""'~ soboe""""' dotto tibacoa& CICI'tlâbei&. 2. Noaoo """"*leram oonduzldol do acordo oom .,. """"""de audlleria e OOtttp-tderom: o) O 
pia~ dos tabolltoe. OOIIOideoato:io a ~ doa aaldos, o .aune de nlnS8ÇI5es e o 3lslt:ma ClCr1W>I e da""""*"' da ~ D) A COI>ItalaçAo. com base em ltSlteS. das 
~e dOI regiol!ao CJJ8 aupoctrn oe - e as inlormaçtOe& ~ <1\UgadaS; a c) A avaiaçllo dali pálic:ao e das ....- COI1Iâbelll rroos ~ - pela 
-açAodl ~bem c:omoda~dos~..,._ lcmadao em~. 1 Em MOSBOJ*-.iao. asdtwtoaar;lles~ac:imil rál>ndas. ~lidas 
om CDr'!UniO oom 1111 Nolao EJCI)Iicaior.ls da o.vtcna, I'IIPfl'Oilnllm ~ em todo& oa ~ --a pcolcào ~ e t'lnanoen da FACEJ>A INDUSTRIA E 
COMERCIO 5/A em 31 do Oe>crnbco de 2005 e de 2004, oa I'86IJiadoo de IU8tl operat;Ocs. as rrUaQOes de...., petnmOrio IIQUdo a a Ol1gen8 e eplicaç{lao de_.. reanoo- aos 
el<eláoos lindoo """""""datas. da acordo com • ptábc:a& CXJntâbeis - no Bml. 2. Aa c11wrot àa;l)as Cl:lr'llãboio tcnm ~ no ~ da oor61Uidade normal dOI 
neg6doo aa IOCiodade. Ca'lbmo doa:JiiO na NoCa Elcpk:aiva 08, a Companl>a rtbma oobla a.._....., por~-.....-de""""- lndu5Ciitoo e"""""""' bem como 
JOtn o 11m11tdamer'm de porledo seu />Jjyo lmobilzado. PoJs demCtrtolroÇOeo c:on~ nao induom q~l$.tilee é6 contas~ quo podena'n ....- n:queridots, caso o""""" trtuaÇao 
pet!llsta de fama~ rotletindo ~na~ doe eMiades l.Lras da~- SarU1a 11\P), 10 óa Allrtl da 2008. PAES, lDIIE AUDITORES 
HlEPENJEHTESSIS ale 00000911$-S ·.JOSÉ PAES JÓHlOR ·CONTADOR - CRC 11G 39M2-T-GO-S _ 
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D/\LANÇOS 1'/\TRI:viO~ I/\ IS LEVANTADOS E:vl3 1 DE DF.7.F.MORO DE 2005 E DE 2004 
(VDiorcs cxprc~~os em mi lhares de rcai~ · RSl 

- - ----· 

Pág. 52 

·----· 

CIRCULANTE 
Caixa c bancos 
('li entes 
Terceiros 
EmpresDs ligadas 

J\d ianlamcnln~ sobre e<>nlrolo de exporta~ 
Esloqucs 
Impostos a recuperar 
Outras créditos 

2.Qllj 

1.908 

11.45(\ 
4.289 

( 10.670) 
19.713 

22 
1.12 1 

lilll'l ~-L'[Q 

CIRCULANTE 
1.457 Empréstimos c fi n:mciDmcntos 

Forncccdor~s 
4.352 Salários e encargos ~ociai s 
6.579 Contas a pagar n (.;Oiigudac;; 

{6.450) Outrns contas a pagar 
15.467 Total do circulante 
10.294 

693 EXIGÍVF.L A LONGO PRAZO 
Total do circulül1tC 27:'839' 32.392 l'mvisõcs rara conting.;ncias c outros 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
lmpo>tos a recuperar 

Plano de previdência complcm~nt3f 

I'AF.S- Parcelamento de trihutos 
27.3H 

Depósitos j udiciais 625 
10.347 Total do cxigí~cl a longo prazo 
..!Z_(J_ 

27.969 - 11.217 Total úo rcali7ávcl a longo prJzo 

PERMANENTE 
Imobilizado 
Diferido 
Total do pcrm:utcntc 

TOTAL 

190.519 

190.519 

185.29K 
663 

IR5.96t 

PATRIMÔNIO LÍQU IDO 
Capital social 
Rcscr>·a de subvenção 
Reserva legal 
Reserva especial para distribuição do dividendos nl>rigatórios 
Lucros acumulados 
Tot~ l do patrimõmio liquido 

_ 24_2137 "229.57ô' TO'I'AL 

As notas explicativas são parte intc~rantc das domon~traçôcs fi Mnceiras. __ _ 

AMAJ?.Á FLORES..IA.!,_E C..lli..UJ.OSE S.A. - A1)t!CEL 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTAD}J PA RA OS EXF.RCÍCI·:JS 
FINDOS EM 3 I DE DEZEMBRO DE 2005 E DE ?0~4 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto li•crv (u-ciui:m\ H!llliú o nor acilol 

RECEITA BRUTA DE VENUAS E SERV:ÇOS 

Impostos sohrc vendas e serviços e descontos conced idos 

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SER.VlCOS 

CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS: 
Vendas 

Gera is e adminis1rativas 
Outr;:s despesas opcracion~is líquidas 
Despesas financeiras liquidas 

LUCRO (PREJU ÍZO) OPERACIONAL 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

LUCRO (PREnJÍZO) ANTE. QO IMPOS':"O DE RI'ND.'\ 
E DA CONTRIBUIÇÃO Su(:IAL 

Imposto de renda- par.:cla corrente 
Contribu içno soci:tl- p~~ccla cor:-cme 
Contribuiç11n social- 1 ~rcda d iferida 

LUCRO (PREnJIZO) LiQU:OO [)() EXERC':::JO 

U JCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERC1CIO POR J\ÇÃO 
COMPONENTE DO CAPITA-L SOCIAl. DO EXERCÍCIO- R$ 

.. : ' 

As nora~ cxo!icativas anexas s3o _Parte int~gro .·~ destas demonstrdç11cs. 

'S 
J\I.,.IAPÁ l'I.Q.RI'<SIA'.'f. ~~Lc.;;E·S.&..:..AM.CEJ.. 

DEMONSl RAÇÜF" 1. \S.r. .UGENS <::APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS. 
EXER i.ÍC IOS i·il\1) . , ,_ .'·1',; '-'· .~ E7.EMBRODE2005 E·D.S 2004 
(\'aivres ~~pr~" • • · ", • ", ·-•~ · P.S) 

··ORIGENS DE RECURSOS 
. Das opt' raçôes: ' 

•:. 

122.7)4 ' 4 1.749 

{2.786) (1.263) 

I i9.9i8 140:486 

(86.735) (90.488) 

3f 193 - 49.998 --- ----
(26.848) 
(9.769) 
(J.3&3) 
(1.419) 

(41.4!y) 

-- {t!.2<:5)' 

( 1.562) 

(9.788) 

967 

(13.093) 
(9.558) 
(2.434) 

(785)_ 
(25.870) 

24. 128 

1.3 13 

25.441 

(5.962) 
(2. 154) 

(:20) 

- c::.s21 ) - T7.30ç 
=- :-=.....;. ;..._~";"-':"-:::: 

__ , (Q_..Q~>. - -o-.ós-

2005. 200.4 

28.864 
4.872 7. 11 1 
1.458 1.30J 

1.445 
783 869 

35.977 10.72K 

3.019 1.522 
210 

1.910 1.925 
5. 139 3.4•17 

186.261 l81.6S2 
5.942 

L38H 1.3&8 
6.596 6.596 

10.966 19.787 
205.211-2i-5.395" 

246.327 229.57o . 
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Lucro (prejuízo) liquido do exercício 
Despesas (receitas) que n3o afetam o capital circulante líquido: 

Contribuição social diferida 
Depreciação, amortização c exaustão 
Baixa do ativo permamentc 
Provisão para contingências 
Plano de pensão 
Provisão para perdas com ativo pcm•ancnte 
Isenção de imposto de renda 

Sub-total 

Total das origens 

APLICAÇÕES DE RECURSOS 
Acréscimo do ativo pennancnte 
Ajuste de exercfcios anteriores com efeito no capital circulante 
Redução do exigível a longo prazo 
Acréscimo do realizável a longo prazo 

Total das aplicações 

(U21) 17.305 

(967) 20 
30.364 29.858 

856 179 
2.010 (42) 

210 
567 

5.942 ----
24.219 53.262 

24.219 53.262 

36.345 37.637 
1.363 

528 254 
15. ~~.L __ 8. 747 
54.021 46.638 

AUMENTO f (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO NEGATIVO (29.iiõ2f ~.6~ 

REPRESENTADO POR: 
Aumento/( redução) do ativo circulante 
Aumento/(redução) do passivo circulante 

(4.553) 
25.249 

3.946 
(2.678) 

AUMENTO I (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NEGATIVO d29.80~: =-~ 

As notas exolicativas são oarte intc2rante das demonstraçõ~. fln!'"~.;..ei"'ras=·------------

AMMA fJ..Ç)RESTAI. F. CF.[,UJ.QSF. S A • AMCEL 

DEMONSTR.AÇÚES IJAS MUTAÇÚES DO PATRIMÓNIO l.fQUmO I'ARA OS 
EXI:.RCÍCJOS FINDOS EM 3 1 DE DE7.F.MRRO OF. 2005 E DE 2004 
(Valores exrr~ssos em milhares de rcnb · ll.$1 

Reserva de lucros 
./ Reserva de Dividendos Recurso> p.1ra 

Capital capital - obrigatórios não Lucros aumento de 

Pág. 53 

Social sub>cnç.~o ~gal • _ di~tribufdos acumulados Suh-total capital Total 

SA 1.00S EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 111.6711 ~.603 523 2 .486 7.457 126.747 65.40 I 192. 1411 

Isenção de impo~to do renda 
Aumento de capital 
l.ucro liquido do exercício 
Rc,..,rva legal 
Reserva especial par.! di• idcndo obrigntórin não di>tribuido 

SALDO~ EM 31 UI.:. VEZEMBRO DE 20114 

Aumento de Capital 
ll.ccla~ilicnçüo da bençJo de imposto de n:nda de anos anteriores 
Prejul7o do cxcrclcio 

SALDOS F.M J I O F. OE7EMBR0 DE 2005 

70.00.1 

18 1.682 

4.579 

~= 
A> notas c>.plicuti>as são pane integrante das demonstrações financeiras. 

Deloitte ~ 

5.942 
(4.603) 

865 
4.110 

5.942 -I.J88 6.59<i 

(4 .579) 
( 1.363) 

17.305 
(865) 

(4.1 10) 

19.7117 

(8.82 1) 

5.942 
65.401 
17 305 

2 15.395 

( 1.363) 
(8.821) 

m:~-------~6;.59~ --~1 0=.9~66~. 205.21l 

[)f,•fu • ~··r •..I t,.., ,r. ~ ·no.J' J 

(65.401) 

Ao~ ( ·• . .. ,. 6t,•\1',1 • ( .. .1~.-. 

N''l'' · - 1"0 ~;· • ~ .• •. JJ. 

· :\0:- '\nn:u~:u~ ..: Admtntsl r<t<loT<!$ Ja 
-\map;i Fle>reswl ~ Cdulos..: S .. -\.- AMCf:l 
\.1-!<:::.'P;, . A r~ 

1JC•.:.: ;. l ·1.,1r •r • . ·• 
l•H I 

~~ • ~~ , p.;· ::_, ~·} jli~< 

, _I.., • ~•'o (J ' 1 l :(oi -:·• ol 

Ext\min;;me>s 1)S h.llonç,Js palríme>nÍ:IIs d:-t Amapá Florest;d <; Celulose S.A. • ,\MCEL em 
31 de de7.ernbrv J ç 2IJ05 c t.k 2004, e <~S rcsp.:,; tt vas demonstrações do r::sult~dv. d:os 
mutaÇ"õcs do p~tnmónin liquido c das <)rtgens e aplt.:aç-~cs d.:- recursos rorrcspondcnlcs ~vs 
exer..:ícJO:> 1intl0s n;hlu~l:.~ Jatas. elaborados sob :1 rcsponsabi lic.lade de s ua aJuunistraç.'\,). 
l'xl>s~:l rcspons:lbd!,l:!de t: a de c"~:prc~s:tr um~ opimão se>hrc essas dcmonsf.Jaçõ..:s fin:m.:drJs 

~ Nosse>s <:x;un..:s foram c:ondu.út.lc>s de: ucorrlCI com a.; nonna~ brasilt!iras dl? audtto~ra e 
.:ompret>ndn.un· (a J o pl:mcjam~nlo do.'> trabalhos, con~id(:r:lll(IO a rclcváu\ J:l d<•s snldt'S. o 
vo, lumc úe LJ :m.~a~ôes e os s istcm:1s contábil ~ de controles intcmos da Sncr<l(lad..:: (h) ,, 
CtlllSlataÇ!'iO. com base em testes. das cvidt:nci:.ls e do~ rcgtstros que suport<tm os valot cs c as 
mfomo:lo;õ~s con!:'lbcis ,Jin1lgad('s; c (c) a malia.;âo d;,s práti,·us l' das cstimau\,IS ront:íh<·is 
m:11s rt>pri:'Sf'ntalivas ;uioJt<ld.\s pel;l t\dnunistra.;:ío d3 So.:icda,lc, bem como da : opn:,~nlaç:'!ol 
~~~~ dcmvnstr.tçôcs financeiras tomadas em conJunlo 

T· m nos~a opmiíio J.S <kmon~lraçõcs fin:~ncciras rdtc·ncl:~~ no parigrafo l rqJr<·scntam 
.ldcquad:uncm~. l'lll todos o.s aspectos rclc\'illllcs. a posiçfh' pntrimo111:11 c fiuan.:cim d:l 
A:mpá Flnrcstal e Celulose S.r\. • 1\:\.fCEL em 31 d.: dezembro úc 2UO:i c <k ~IJtl·l, l • 

5.942 

17.305 

215.395 

( 1.363) 
(8.821) 

205.211 
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r~·sul!ado O(; sua~ opcr:lç,)es, a~ mutaçõ~:s rk .~cu p:n:imõnto líquido e as origen~ c apl i C' :r~õf's 

de ;;eu~ n::cursn,; n.: tl:rcnk's ao exercício ti ndo naqu.:-la d<~t;t, de ::tcordo com <JS priiiÍ<'.{' 
~fH1túbcis ndütadas !KI Br:-t~il. 

4. ConC<)rnh: lllcnrion:Hlo na Not:1 Explic;;.tivd n'' 4 :\5 dcmonstra~~õcs lintlllC'•iras, pane dos 
r. rédrtos tiscab c·m 3 1 (l.;:;r.cmbr;l dc 2005, no momamc de R$ 25. 1 ')9 mil, rcpn•set11:1da pnr 
1Cl\·1S - lmpo!':{C s,1lm·- :1 Circlliaçfto Jc: t\·1cn:adorias ~·. Serviços, PIS ·- Pr\ lg_rama dt 
lntegr:-.ç:~o S()c ial, Ct,IJns ... Contrilllli<,:fr<' Finaneeir'(r para a Scgltridad.-: Socia l e l~rO:d!to 
prc:;umi,io d.:: lPI .. ln:po~to ~:obre ProJntos lndn~;tn aliza<hJs . térn sua realização Jcpcmicnv: 
.-1.; sucesso na implc111<:'lH:J<;7ao das medidas mcncion~das n~ r.:fcrida nota explícMiva. 
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.'\~h l iiort"~s. Jndc·pcn<lcntes 
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NOTAS EXPUCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EX ERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 
(Exprcs~s em mi lhares de reais - R$, exceto quando indicado de outr a__[orma) 

I. CONT EXTO OPERACIONAL 

A Amapá Floresta l e Celulose S.A. - AMCEL tem como objetivo princ ipal a explo ração 
flo restal, envolvendo o plantio, a produção e o comércio de madeira em forma de cavacos e 
a fabricação de celu lose c outras pastas destinadas à produção de papeL 

Conforme )ncncionado na no ta explicat iva n° 11, a Sociedade concluiu o projeto de 
reflo resta mento incentivado iniciado em 1998 através do parecer favo ráve l da extinta 
S UDAM - Superimendência do Desenvo lv imento da Amazônia, atua lme nte Agência de 
Desenvolvimento da Amazônia- ADA. 

Para atend imento à Lei I 0.267, de 28 de agosto de 200 I, a qual inser iu a exigênc ia da 
descrição de imóveis rura is e dispõe so bre a criação de um cadastro ún ico e nacional sobre 
estes, a Sociedade pretende iniciar e;n 2006, com a assessoria de consultores externos, um 
processo de recadastramento de seus imóveis rurais, basicamente compostos por terras, 
junto ao INCRA - fnst ituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária. A ausência desse 
cadastramento impossibi lita a Sociedade de efetuar qualquer tipo de transação com essa área 
(venda. desmembramento, agrupamento, hipoteca, etc.). 

As vendas da Sociedade referem-se, basicamente, à exportação de madeira em forma de 
cavacos e de biomassa. Dul'imtc o exercício de 2005, da totalidade das exportações da 
Sociedade, os montantes de RS 52.677 destinaram-se à parte relac ionada lnternational Paper 
·- Florida, Estados Unidos da América (R$ 70.500 em 3 1 de dezembro de 2004), R$ 20.951 
ao cliente Marubcni Corporation - Japão (R$ 38.692 em 3 1 de deze mbro de 2004) e 
RS 15.733 ao cliente Stora Skrog AB- Suécia (R$ 17.053 em 31 de dezembro de 2004). 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS 
PRINCIPAIS PR.Á.TICAS CONTÁBEIS -

As demo nstrações financeiras foram preparadas c estão sendo apresentadas em 
conformidade com as prát icas contábeis adotadas no Brasi l. 

As pr inc ipais práticas contábeis adotadas na e laboração das demonstrações fina nceiras 
foram as seguintes: 

a) Ad iantamentos sobre contrato de exportação 

São registrados como conta redutora do respectivo saldo de clientes do exterior, até a 
data da respect iva liquidação. 

b) Estoques 

São demonstrados ao menor valor entre o custo médio de aquis ição ou produção e o 
preço de mercado ou de realização. As mudas de árvores e os insumos são mantidos nos 
estoques e transferidos para o imobi lizado no mo mento em que são utilizados na 
formação das llorcslas. 1 

As peças para reposição são mantidas no estoque e debitadas no resultado do exercíc io 
por ocasião do consumo ou obsolescência. 

c) Outros ativos circu la ntes e realizável a longo prazo 

São demonstrados ao valor do custo, incluindo, quando aplicável, os rend imentos e as 
variações monetárias auferidas até as datas de encerramento dos exercícios deduzidos 
de provisões para ajuste ao valor de realização. 

d) Imobil izado 

Reo istrado ao custo de aqu is ição ou formação. A depreciação é calcu lada pelo método 
lin~ar às taxas anuais mencionadas na nota 5. As florestas são exaurid!)S integra lmente 
no momento do corte, com base nos controles individuais das áreas p lantadas. 

c) Varia.ção cambial ou monetária 

Os valores sujeitos à variação cambia l ou monetária s ão atualizados de acordo com os 
respectivos índices vigentes na data do ba lanço e consoante as condições pactuadas nas 
respectivas operações. 

f) Passivos circulantes e exig ível a longo prazo 
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São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quanoo 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridas até as datas de 
encerramento dos exercícios. 

g) 1 mposto de Renda 

O imposto de renda é registrado a débito ou crédito do resultado do exercfcio pelo seu 
valor integral. A parcela referente à isenção, conforme descrito na nota explicativa n° 8, 
é apropriada a crédito de reserva de subvenção, no patrimônio líquido. 

Sobre as diferenças temporárias e base negativa é registrada a contribuição social 
diferida, com base na perspectiva de geração de resultados tributáveis futuros. 

h) Apuração do resultado 

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exerc ícios. 

i) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue 
estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes 
apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais 
como determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, amortização do 
diferido e provisões necessárias para passivos contingentes, entre outras. Os valores 
reais podem diferir destas estimativas. 

j) Reclassificações 

Para fins de melhor comparabilidade das demonstrações financeiras, foram realizadas 
reclassificações em certos saldos de 31 de dezembro de 2004. 

k) Conciliação entre os saldos constantes dos livros contábeis e os valores apresentados 
nas presentes demonstrações financeiras para o exerclcio findo em 31 de dezembro de 
2005 

Subseqüentemente ao encerramento dos livros contábeis de 31 de dezembro de 2005, 
para atendimento dos requerimentos de consolidação de sua controladora, a 
Adminisfração da Sociedade identificou os ajustes abaixo listados, os quais não 
produzem efeito relevante na consolidação e que, devido às restrições do sistema 
informatizadó de fechamentõ contábil para fins de consolidação, foram reconhecidos 
somente nas presentes demonstrações 'financeiras. 

Prejuízo do Patrimônio 

Saldos conforme livros contábeis 
Provisão para perdas com bens destinados a venda 
Complemento de contas a pagar referente a despesas diversas 
Contribuição social diferida ativa registrada indevidamente 

Saldos conforme as presentes demonstrações financeiras 

3. ESTOQUES 

Em 3 I de dezembro o saldo era composto por: 

Toras de madeira no ·campo 
Cavacos de madeira (a) 
Biomassa 
Mudas 
Insumos e suprimentos 
Peças de reposição 
1 mportações em andamento 
Outros 
Total 

exercício J.im!idq , 
R$ Jll 

(7.261) 
(850) 
(390) 

_(3~ 
(,8.821) 

~ 

961 
7.074 
1.502 
2.128 
4.081 
2.675 

369 
__2_U 
.l.2...IU 

206.771 
(850) 
(390) 
(320) 
~ 

1.028 
231 
724 

2.509 
6.652 
1.730 
2.204 
_lli 
ll..iQ1 

(a) O saldo de estoque de cavacos de madeira em 31 de dezembro de 2005 destina-se ao 
atendimento da programação de vendas da Sociedade para o primeiro trimestre de 2006. 

4. IMPOSTOS A RECUPERAR 

O saldo de impostos a recuperar em 31 de dezembro era composto por: 

JCMS a recuperar (a) 
Provisão para perda com JCMS (a) 
Crédito presumido de IPI (b) 
[RRF e contribuição social 
Contribuição social diferida 
Imposto de renda a compensar 
P isa compensar (c) 
Co fins a compensar (c) 

Parcela de Longo Prazo 
Parcela de Curto Prazo 

~ 

18.307 
(6.45 1) 
3.936 

108 
1.104 

955 
2.419 
~ 
27.366 

(27,344) 
____n 

2004 

13.219 
(3.068) 
3.936 

25 
137 
955 

1.434 
~J. 
20.641 

(10.347) 
~ 

a) Os créditos de ICMS são decorrentes de compras de insumos de produção e de aquisição 
de ativo fixo. O aumento verificado no período deve-se à aquisição de ativos fiXos e ao 
perfil das vendas da Sociedade, basicamente representadas por exportações. A 
Administração está em negociação com terceiros para a transferência desses créditos, a 
qual pode compreender deságio, para o qual foi constituída orovisão, com base no 
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histórico do percentual aplicado nas últimas operações desta natureza. A ctetivação das 
negoc iações dos créditos com terceiros depende de aprovação das autoridades fiscais. A 
Administração da Sociedade é da opinião que a transferência desses créditos será 
aprovada pelas autoridades fiscais. 

b) Esse saldo refere-se a crédito extemporâneo líquido de compensações registrado no 
exercício de 2003 pela Sociedade, referente ao Crédito Presumido do IPI (Impostos 
sobre Produtos Industrializados) para ressarcimento de PIS c COFINS na exportação, 
sobre aquisições de insumos diversos, mão-de-obra para colheita de madeira contratada, 
máquinas agrícolas, energia elétrica e frete, relerente ao período de 1998 a 2002. Esses 
créditos fo ram registrados considerando a elegibilidade da Companhia fren te à 
legislaÇlio fiscal ap licáve l. 

A Sociedade, durante o ano de 2005, fo i autuada pelas autoridades ftscais, que 
quest ionam parte destes os créditos sobre mão-de-obra para colhe ita de madeira e 
equ ipamentos agríco las. que totalizam aprox imadamente R$ 2.000. Não foi const ituída 
provisão para perda sobre esses créditos, pois a Administração da Sociedade, em 
conjunto com seus advogados, são da opin ião que o risco de perda nesse processo é 
possível. 

c) O saldo está composto por . créditos auferidos atrav~s da apuração não cumulativa. 
inic iada em fevereiro de 2004 para a Cofins, e em dezembro de 2002 para o PIS. 
Referidos créditos são acumulados devido ao fato das vendas da Sociedade serem 
signiticativamente representadas por exportações e não gerarem débitos desse imposto. 

A Administração possu i alternat ivas para utilização dos créd itos menc ionados nos itens (b) 
e (c) acima, dentre e las a compensação com tributos federais. tais como imposto de renda e 
contribuição social, e a solicitação· de ressarcimento junto ao Governo Federal. 

Tendo em vista a expectat iva de realização dos referidos tributos, os saldos respectivos 
fora~ c lassificados substanc ialme nte no Ativo Real izável a Longo Prazo. 

5. IMOBILIZADO 

3 111 2105 liL.IlllM 
Depreciação 

Ta.xas anuais 
de depreciação 

% Custo acumulada Líquido !Jguido 

Terras 
Edificações e benfeitorias 
M1íquinas e equipamentos 
Veículos e lratores 
Direito de uso e instalações portuárias 
Florestas em formação 

Próprias 
Incentivadas 

Outros 
Obras em Andamento 
Importações em Andamento 

4 a 10 
5 a 20 

20 
7 

5 a lO 

7.655 
20.999 (6.837) 
31.144 (24.302) 
26.809 ( 13.989) 
14.202 (777) 

16.219 
116.604 

5.224 (2.868) 
436 

212.29.2 crum 

7.655 8.168 
14.162 R.998 
6.842 4.097 

12.820 7.842 
13.425 14.020 

16.219 19.532 
t 16.604 103.233 

2.356 3.760 
436 15.021 

__§];]_ 

~ ID~~ 

Durante o exerctcto de 2005. a Socicçladc recebeu notificações do TNCRA - Inst ituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pleiteando a declaração de nulidade do títu lo 
de domínio sobre áreas rur~tis no total de 5.2 16 hectares (a "área") . A opinião dos assessores 
legais quanto à perda da Sociedade nestas ações é provúve l. Como resultado, a Sociedade 
constituiu uma provisão para perdas decorrente deste assumo no montante de R$ 567, que 
corresponde ao custo contábil da área em discussão, a contrapartida do resultado do 
exercício na rubrica de "Resultado não operacional". 

A Sociedade contratou consultores externos para a revisão da documentação que suporta a 
propriedade de suas terras, a qual encontra-se em fase de conclusão. A Administração da 
Sociedade acredita que a conclusão deste trabalho não resultará na identificação de eventos 
que implique em necessidade de reconhecimento de perdas sobre estes ativos. 

O montante classificado como direito de uso de instalações portuárias refere-se ao valor 
pago pela Sociedade a títu lo de domlnio útil da área portuária localizada no munic lpio de 
Santana- AP ("Porto de Santana" ou "Porto"), incluindo as respectivas terras e benfeitor ias. 
O direito da conc~ssão do Porto, junto ao Ministério dos T ransportes, permanece sob 
titularidade de terceiros, a quem a Sociedade cedeu as respectivas instalações em comodato 
não oneroso. A Sociedade, através de estudo efetuado por empresa especializ.ada, efetuou o 
desmembramento ,dos valores relacionados a este direito de uso e insta lações e iniciou, em 
1 • de janeiro de 2005, a amortização do mesmo pelo período remanescente da concessão, 
que expira em 2018 (14 anos). Este ativo tem por objetivo atender às estratégias da 
Sociedade quanto a· manutenção de canais de distribuição de seus produtos aos clientes 
finais com disponibilidade imediata e capacidade de atendimento a grandes volumes, 
inclusive na hipótese de aumento de produção futura. 

6. PARTES RELACIONADAS 

Em 31 de dezembro, os saldos e transações com partes relacionadas estavam assim 
apresentados: 

Contas a receber 
Intem;;t'ional Pape r- F lorida, Estados. Unidos da América 
(-) Adiantamentd'de Contrato de Exportação 
Jnpacel - lndústria de Papel Arapot i Ltda 

~ 

4.002 
(4.002) 
_lli 

_d.81 

lQM 

6.579 
(2.90 1) 

..J..fl& 
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Contas a pagar 
Chamflora Amapá Agroflorestal Ltda. 
Chamflora Mogi Guaçu Agroflorestal Ltda 
lnternational Paper do Brasil Ltda. 

~ 
Intemational Paper - Florida, Estados Unidos da América· 
lnpacel - Indústria de Papel Arapoti Ltda 

1.089 
352 

__ 4 

.k4!l..5, 

70.500 

As transações realizadas com partes re lacionadas referem-se à aquisição e venda de 
produtos diretamente relacionados com as atividades operacionais, as quais fo ram realizadas 
nas condições usuais de mercado. 

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, referem-se a adiantamentos para contratos de 
câmbio, sujeitos à variação cambial do dólar americano, acrescidos de juros de 2 7% a 4 5% 
ao ano, com vencimento até 26 de junho de 2006. ' ' 

8. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

A Sociedade possui isenção de imposto de renda sobre o lucro operacional apurado na 
exploração de madeira em forma de cavaco por um prazo de dez anos, contados a partir do 
ano calendário de 1998. Como forma de incentivo à ampliação da capacidade produtiva, a 
Sociedade pleiteou a prorrogação desse beneficio. Em 9 de junho de 2005, a Sociedade 
obteve parecer favorável a este pleito e, dessa maneira, a partir do ano calendário de 2008, o 
beneficio será como segue: 

Lucro operacional gerado na venda de: 
De901 mil a 

Até 900 mil toneladas 1.100 mil toneladas 

De 1998 a 2007 Isento de I 00% do IR 

De 2008 a 2015 Sem isenção (pagamento 
de I 00% do IR) 

A partir de'20 16 · Sem isenção (pagamento 
de I 00% do IR) 

Redução de 75% do lR 
(%de IR de 18,75%) 
Redução de 75% do lR 
(%de IR de 18,75%) 
Sem isenção (pagamento 
de 100% do IR) 

Acima de 
1. 100 mil toneladas 

Sem isençiio (pagamento 
de I 00% do IR) 
Sem isenção (pagamento 
de 100% do IR) 
Sem isenção (pagamento 
de I 00% do lR) 

Em 31 de dezembro de 2005, a Sociedade possufa prejufzos fiscais acumulados de R$ 4.105 
(R$ 1.950 l!m 2004), e base negativa de contribuição social de RS 2.155, a serem 
compensados com lucros tributáxeis futuros. 

Sobre as diferenças temporárias e base negativa da contribuição social, a Sociedade 
reg istrou o montante de R$ 1.287 de contribuição social diferida (R$ 137 em 3 1 de 
dezembro de 2004). classifi<:ada no Realizãvel a Lonj;(o Prazo, como Impostos a Recuperar. 

9. CONTINGÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

A Sociedade possui processos judiciais em andamento, referentes a questões trabalhistas, 
cfveis e tributárias, para os qua is apresentou defesa administrativa ou jud icial. A 
Administração da Sociedade, com base na opinião dos seus assessores legais, constituiu 
provisão para contingências para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado 

· provável, conforme segue: · 

Natureza 2005 2004 

a) Trabalhistas e previdenciáriaS 
Reclamações de horas extras in itinere 507 8 10 
Contribuição previdenciária sobre serviços prestados 1.225 

b) Civeis 
Indenização por danos morais 712 712 
Estudos ambientais __21.2 --

J...Ql2 1.522 

Para as causas cujo desfecho desfavorável é considerado possível ou remoto, nos montantes 
de R$ 3.834 e R$ 3. 764 (R$ 2.304 e R$ I 0.829, respectivamente em 31 de dezembro de 
2004), não- foi constituída provisão para contingências. 

As declarações de rendimentos dos últimos cinco exercfcios sociais e impostos e 
contribuições com períodos variáveis de prescrição estão sujeitos à revisão pelas autoridades 
competentes. A Administração é de opinião que todos os impostos têm sido pagos ou 
provisionados adequadamente e, em 3 1 de dezembro de 2005, não era conhecida nenhuma 
contingência relevante relativa a tributos. 

De acordo com o contrato de compra e venda de ações da AMCEL celebrado em 20 de 
novembro de 1996 entre a lnternational Paper do Brasil Ltda. (anteriormente Champion 
Papel e Celulose Ltda.), a Jata Administração e Participações S.A. e a Companhia Auxiliar 
de Empresas de Mineração - CAEMI, eventuais contingências de natureza cível, tributária, 
trabalhlsta e ambiental relac ionadas aos acionistas anteriores são de responsabilidade dos 
antigos controladores da Sociedade. 

10. PAES- PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 

Em agosto de 2003 a Sociedade optou pelo parcelamento de débito de Imposto de Renda 
referente à compensação de prejuízos fiscais em anos anteriores, que estava sob discussão 
judicial, através da adesão ao Programa de Parcelamento Especial - Lei 10.684/03), em 120 
parcelas mensais ajustadas através da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (9, 75% ao ano 
em dezembro de 2005 e 9% ao ano a partir de janeiro de 2006). A Sociedade, de acordo 
com a legislação fiscal, tem direito ao crédito do imposto referente ao valor do principal 
desta obrigação. 

O saldo consolidado do referido parcelamento em 31 de dezembro é como segue: 

2QQ2 2004 
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Curto Prazo - Outras contas a pagar 
Longo Prazo - Parcelamento de tributos 

313 
1.91 o 
2.22:} 

254 
1.925 

~ll2 

O valor presente dessa obrigação, apurado com base na taxa do CDl, é estimado em 
aproximadamente R$ 1.400 mil. O saldo desta obrigação permaneceu registrado com base 
no valor original acrescido de juros aplicáve is. 

Durante 2005 foram fe itos pagamentos no montante de aproximadamente R$ 448. Não há 
garantias prestadas para esse parcelamento. Desde a data do início desse parcelamento as 
prestações mensais estão sendo pagas regularmente, a fim de preservar a condição para 
manutenção das condições previstas no programa. 

11. CAPITAL SOCIAL 

a) Capital Social 

Em 31 de dezembro de 2005 o capital social era de R$ 186.261 (R$ 181.682 em 2004) 
representados por ações sem valor nominal distribuídas conforme segue: 

Ações Ordinárias: 
lnternational Paper Participações Ltda. 
lntcmational Paper do Brasil Ltda. 
Banco do Estado de São Paulo S.A . 

Ações Preferenciais: 
Classe ''A" 

Intemat ional Paper Participações Ltda. 
lnternational Paper do Brasil Ltda. 
Banco do Estado de. São Paulo S.A. 
Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM 

Classe "B"' 
Intemational Paper Part ic ipações Ltda. 
Intemationa l Paper do BrasirLtda. 

Total de aç;ões 

Quantidade <!_ç-ªções 
2005 2004 

278.776 278.776 
250.898 

263.228 
27.878 15.548 

82.79& 82 .7__2§. 
31.382 

30.039 
51.4 14 51.4 14 

1.343 

-~-214 -~.2 14 
5.214 - - -

5.2 14 

.36.Qd8.6 · l6,6_,._7,M 

Conforme mencionado na nota explicativa n° I , em 1998 a AMCEL obteve parecer da 
SUDAM-Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, para in íc io do projeto de 
reflorestamento de uma área de 61.190 hectares de eucaliptos. O Projeto, com montante 
de invest imentos estimado em R$ 113.909 contemplava 40% de recursos da SUDAM e 
60% de recursos própr ios, co111 execução prevista para o período de 1997 a 2003. 

Até 3 1 de dezembro de 2005 já haviam sido capitalizados os montantes de R$ 18.164 e 
R$ 99.136, pela SUDAM e pelos demais acion istas, respect ivamente . Para os va lores 
capitalizados pela SUDAM foram emitidas ações preferenciais, as q uais foram 
t ransferidas em abril de 2003 para o Banco do E stado de São Paulo S .A. Em 17 de 
março de 2006, a Sociedade solic itou junto ao Ministério de Integração Nac ional -
Unidade de Gerenciamento dos Fundos de Investimentos - a renúnc ia ao saldo de 
incent ivos fiscais a serem liberados pelo referido órgão e a conseqüente e missão do 
Certificado de E mpreend imento Implantado (CEI) para encerramento do projeto de 
reflorestamento incentivado. -

As ações preferenciais Classe "A", subscritas c integralizadas com recursos do F undo de 
Investime ntos da Amazônia- F!NAM, não têm direito a voto e partic ipam integralmente 
dos resultados da Sociedade, inclus ive na capitalização de reservas disponíve is c lucros 
retidos, em ig ua ldade com as demais ações. As ações preferenciais Classe "B'' não têm 
direito a voto c foram subscr itas e integralizadas proporciona lmente aos ac ionistas 
detento res de ações da Sociedade, tendo participação integral nos resultados. 

b) Aumentos de Capital 

Referem-se à : 

• capita lização da conta de reserva· de subvenção realizada sem a emissão de novas 
ações, de acordo com a delíberação ocorrida na Assemblé ia Geral Extraordiná ria, no 
montante de R$ 4.579 (R$ 4 .603 em 31 de dezembro de 2004), em atendimento à 
resolução da SUDAM 11° 7 .077 de 16 de;; agosto de 1991, que de fine que o aumento 
de capital mediante capitalização .de reserva de subvenção deve ocorrer até o d ia 
31 de dezembro do ano seguinté àq uele em que t iver s ido percebido o incent ivo 
fisca l; c 

• capita lização. com emissão de ações ordinárias, dos recursos para futuro aumento de 
cap ita l disponibilizado a té 3 1 de dezembro de 2003 pela lnrem at ional Paper do 
Brasil Ltda., de acordo com a de liberação ocorrida na A ssembléia Gera l 
Extraordinária d e 22 de março de 2004, no montante de RS 65.40 I em 3 1 de 
dezembro de 2004 . 

c) Reclassificação da isenção do imposto de renda de anos anteriores 

Como resultado da revisão do cálculo do imposto de renda referente ao exercíc io !indo 
em 3 1 de dezembro de 2004, a Sociedade efetuou o reco lh imento de imposto de renda 
no montante de R$ 1.363, devido por conta do lucro apurado sobre as vendas que 
excedera m o lim it e estabelecido para isenção. Devido a este valor ter s ido creditado à 
conta de Reserva de Capital- Subve.nção em 3 1 de dezembro de 2004, o mesmo foi 
ajustado a débito dessa conta de reserva c a créd ito de imposto de renda a pagar durante 
2005. 

Pág. 58 



Macapá,20.04.2006 (DIÁRIO OFICIAL) 

d) Destinação do lucro líquido 

O estatuto da Sociedade determina a distribuição anual de 25% do lucro líquido do 
exercício ajustado conforme a legislação societária. 

Em 29 de abril de 2005, conforme Ata de Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da 
Sociedade aprovaram a constituição de reserva legal sobre o lucro líquido do exerclcio 
findo em 31 de dezembro de 2004 c a destinação do dividendo mfnimo obrigatório de 
R$ 4.11 O para a conta de reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos, 
para fms de reforço do capital de giro. 

e) Mudança de controle acionário 

Em 30 de novembro de 2005, através da aprovação do protocolo de cisão parcial e 
incorporação e instrumento de justificação, a Intemational Paper do Brasil Ltda. cedeu a 
totalidade das ações da Sociedade por ela detidas à lnternational Paper Participações 
Ltda. 

12. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

A AMCEL mantém um plano de complementação de aposentadoria e pensão a seus 
func ionários, administrado pela PreviP Sociedade de Previdência Complementar (nova 
razão social da Champrev - Sociedade de Previdência Privada). 

Çyacterjsticao; do plano 

Os planos de aposentadoria administrados pela PrevlP foram constituídos de acordo com 
as características de beneficio definido e contribuição defin ida, cujos beneficios são 
calculados com base em um fundo formado pelas contribuições individuais de cada 
participante e contribuições da AMC.EL, acrescidas dos respectivos rendimentos 
lfquidos. 

Forma de custeio (financiamento) do pla'lo 

A AMCEL e os participantes financiam o custeio dos planos da seguinte forma: 

Participante~ - Os participantes poderão,' à sua opção, efetuar contribuições básicas 
próprias equivalentes a I%, 2%. 3%, 4% ou 5% do seu salário. 

AMCE.L - Contribuições mensais para o plano de contribuição definida, em nome de 
cada participante, correspondentes a valor igual a 25% da contribuição básica feita por 
estes e, também, contribuições normais e extraordinárias mensais para o plano de 
beneficio definido, conforme percentual estabelecido anualmente na Nota Técnica dos 
Atuários Externos. 

Beneficio mínimo - 'As contribuições para beneficio mÍnimo do participante ativo são 
pagas mensalmente pela AMCEL, conforme percentual estabelecido anualmente na Nota 
Técnica dos Atuários Externos. 

A composiçãô do passivo atuarial em 31 de dezembro de 2005 e 2004 era com segue: 

Valor presente das obrigações atuariais 
Valor justo dos ativos do plano 
Valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos 
Ganhos atuaria is não reconhecidos 
Aumento do passivo na adoção da NPC 26 
Passivo atuarial líquido (não reconhecido em 2004) 

2005 

1.005 
__(1W 

225 
32 

_em 
_1JJl 

2004 

834 
ill.S) 
236 

12.51 
ill 

O valor do reconhecimento dos ganhos ou perdas atuariais corresponderá à parcela de 
ganho ou perda que exceda ao maior valor entre 10% do va lo r presente da obrigação 
atuarial e I 0% do valor justo dos ativos do plano, amortizado pelo serviço futuro médio 
dos participantes. 

As movimentações ocorridas no passivo líquido com o plano são as seguintes: 

Passivo atuarial líquido no in icio do ano 
Despesa reconhecida na demonstração do resultadõ do ano (a) 
Contribuições da patrocinadora vertidas no ano 
Pass ivo atuarial liquido no final do ano (a) 

2005 

141 
180 

illD 
..210 

(a) Em 31 de dezembro de 2005, a Administração da AMCEL decidiu contabilizar o 
saldo do pass ivo atuarial total diretamente ao resultado do exercício, v isto não ter 
havido este reconhecimento em 2004. 

A estimativa · do atuário externo para as despesas e receitas a serem reconhecidas no 
exercício de 2006 c as despesas e receitas reconhecidas em 2005, são como segue: 

Custo do serviço 
Juros sobre obrigações atuariais 
Rendimento esperado dos ativos do plano 
Aumento passivo na adoção o.a NPC 26 
To tal despesa 

2006 2005 
futiJnadaJ! Realizadas (a) 

118 
~ 
(79) 

..A1 
ill 

116 
_12 
(62) 
..A1 
lli 

As principais premissas cons ideradas no cálculo atuarial na data do balanço foram: 
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Taxa de desconto anual nominal poro obrigação nruorial 
Taxa de rendimento nomiual espernda sobn: os otivos do plano 
Índice estimado de numento nominal dos salários 
Índice estimndo de aumento nominal dos bcncficio...c; 
Taxa estimada de inflação no longo prnzo (base para a 

dctcm1inação das taxas nominais ncimn) 

TllXa biométrica de mortalidade geral 
Tnxa biométrica de entr::~da de invalidez 
Taxa d~ rot.ativid:.u.h: esperada 
Probabilidade de ingresso em aposentadoria 

UP-94 com n(;Tavamemo de 2 nnos 
T:íbua Merccr 
De O, 1 S a 0,6 (tempo de Serviço + 1 ) 

9,500/o 
9.50% 

~ 
4,500/o 

4,50% 

10% na Aposentadoria antecipada c 3% nos ano~ 
subSt:quentc:s e 100% na nposcntodorin normal 

A taxa de rend imento nominal esperada para o ano de 2006 sobre os ativos do plano é de 
15,25% ( 19,22% em 2005). 

13. SEGUROS 

A Sociedade mantêm contratos de seguros para cobertura de riscos operacionais. imóveis e 
responsabil idade c ivil. Referidos contratos possuem cobertura determinada por orientação 
de especialistas levando em conta a na tureza e o gra u de risco por montantes cons iderados, 
por s ua Administração, sufic ientes para cobrir eventuais perdas s igni ficativas sobre seus 
ativos e/ou respo nsabilidades. 

14. TNSTRUMENTOS FINANCEIROS 

~.d_c.cações ~obre riscos 

Os negócios da Sociedade compreendem basicamente a comerc ia lização de <:avacos de 
madeira. Os principais fatores de risco que afeum seus negócios estão detalhados a seguir: 

Risco de crédito: surge da possibilidade da Sociedade vir a incorrer em perdas resultantes do 
não recebimento de valores faturados a seus cl ientes. Este risco é avaliado pela Sociedade 
como baixo, tendo em vista a classificação de sua carteira de clientes como de ba ixo risco, 
além de haver a lto volume de t ransações com partes relac io nadas. --- ·- ----
Risco de taxa de câmhio: decorre da possibilidade da Sociedade vir a incorrer em perdas e 
em restrições de caixa por conta de flutuações nas taxas de câmbio, reduzindo os saldos de 
ativos denominados em moeda estrangeira. A Sociedade procura atenuar os efeitos desse 
risco mediante contratação de ope rações de adiantamentos de contratos de exportação, para 
q ue as dívidas estejam indexaa:as à mesma variação das taxas de câmbio. As referidas 
operações são registradas de acordo com regime de competênc ia e conforme as cond ições 
do instrumento contratado. Os principais saldos deno minados em dólar norte-amer icano são 
decorrentes de montantes devidos a título de adiantamentos de contratos de câmbio e estão 
mencionados na nota explicativa n° 6 e 7, toralizando um saldo líquido de pass ivos 
denominados em dÓlar norte-americano no mo ntante de R$ 28.864, dos quais R$ 2.573 
foram liquidados em março de 2006. Durante 2005 esses passivos geraram saldo credor de 
variação cambial no montante de aproximadamente R$ 4.230 . 

.Yalori7AcãO çi_~_instrumentos finance~ 

Os principais instrumentos financeiros da Sociedade. em 31 de dezembro de 2005 e 2004 
estão relacionados a contas a receber, emprést imos e contas a pagar, os quais são 
imediatamente disponíveis o u com vencimento de curtíssimo prazo. O valor de mercado 
destes ativos e passivos não apresenta diferença relevante em re lação aos valores 
demonstrados nos balanços patrimonia is. 

A Sociedade não opera com deriva tivos, " hcdges" ou outros instrumentos financeiros de 
r isco semelhantes. 

15. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 3 1 de março de 2006, através de publicação no diário oficia l do Estado, o Governo do 
Estado do Amapá declarou a desapropriação do domínio útil de parte do porto de Santana, 
para fins de construção de pátio ferroviário, área de t ransbordo, estõcagem c expansão dos 
serviços logísticos da estrada de ferro do Amapá, dando a empresa MMX Log íst ica do 
Amapá Ltda. (MMX), a qual custeará tal desapropriação, a autorização para adotar as 
providências cabíveis para tomar posse desse dominio. A Administração da !)ociedade, em 
conjunto com os seus assesso res jurídicos, é da opinião de que essa desapropriação não é de 
competênc ia do Governo "do Estado do Amapá e, para tanto, irá iniciar os procedimentos 
judiciais cabíveis para inva lidar tal declaração. Atualmente não é possível detenninar e 
mensurar os efeitos do desfecho dessa discussão judic ial sobre a posição financeira e os 
resultados futuros da Sociedade. 
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