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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N° 1423 DE 28 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ltNJ.I Á, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE : 
Exonerar José Florinço Corrêa de Matos do cargo em comissão 

de Diretor-Executivo, C6digo F6S-4, do Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapâ, a contar de 28 de abril de 2006. 

Macapá, 28 de abril de 2006 

Governador 

t>EatETO N° 1424 DE 28 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiç()es 

ciue lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997. 

RESOLVE: 
Nomear J cutr d~ Uma Dantes para exercer o cargo em comissão 

de Diretor-Executivo, C6digo FGS-4, do Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá, a contar de 28 de abril de 2006. 

Maccpá, 28 de abril de 2006 

DECRETO N" 1415 DE 28 0E ABRIL 0E 2006 
O GOVERNADOR DO ESTADO 00 ltNAÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapê., de accrdo com o Decreto n• 6661, de 25/11/02, alterado pelo Decreto 
n• 3754, de 19/08/06, e tendo em vista o teor do Ofício n• 0131/2006- · 
&ABIN/AFAP, 

RESOLVE : 

Art. t• Nomear, para compor o Conselho de Admillisil'a~ da 
Agênclcl de Fomtnto do Amop6 5/ A, oa membros indicados abaixo: 

ALBeRTO PEREIRA 6ÓfS - Praidcntc 

ANA MARIA OE PAULA PINHEIJIO a.w:ESSAT - Manbro 

R.&TMI.t.ll\0 NONATO DA SD.VA PIRES - M&lnbf'o 

•• I 

JOEI. NOGUEIRA ROOIUGVES - Membro 

ARTUR OE JESUS BAilBOSA SOTÃO - M~ro 

Art. 2° Este Decreto entra êm vigor na data de sua publicação, a 
contar de 14 de março de 2006. 

Macapá, 28 de abril de 2006 

VA 

DECRETO N" 1.26 DE 28 DE AllRIL DE 2006 
O GOVERNAOOit DO ESTADO DO AMAÁ, usando dos atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXII, 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 
os Decretos n• 1993, de 05/04/05 r. 0051, 16/01/06, 

t>ECRETA: 
Art. 1° Fica acrescida à Geréncia do Projeto "Intcgraçlío", 

subordinada ao Gabinete Civil, OI (uma) Gerênáa de Subgrupo de Atividades, 
em nível de CDS-2. 

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

abril de 2006 

bECREl'O N" 1427 DE 28 DE ABRIL bE 2006 
O GOVERN,IJ)OR 00 EsTADO DO AMA;,, usando das atribuições 

que U1e são cor~eriçlas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do · 
Amapã, c/c o art. 46, da. Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e de acordo corn 
o Decreto n' 1426 , de 28/ 04/06, 

RESOLVE : 

Nomear Nancllda Maria de Olivtira fctftlra para exercer o cargo 
em comi &são de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "'ntcgraç&", 
Código CDS-2, do Gabinete C1vil. 

Mocauá. 28 de abril de 2006 

VA 
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DECRETO N° 1428 DE 28 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que U1e são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapã, tendo em vist:o o contido no Ofício n• 144/ 2006-GABIN/Af AF, c 

Considerando l\S or·;entaçõcs traçadas no item 3, do expediente 
BACEN Deorf/GTREC - 2004/09424, de 04 de novembro de 2004; 

Considerando, ainda, o Decreto n• 0049/ 2006, publicado no DOE 
n• 3683, de 13 de janeiro de 2006, 

D ECRET A: 

Art_ 1° Aumentar o Capital Social da Agencia de Fomento do 
Amapã- AFAP, em 29 de março de 2006, em R$ 140.001,00 (cento e quarenta 
mil reais e um centavo), passando o Capital Social para RS 9.935.294,63 (nove 
m ilhõt!:s, novecentos e lrintn e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e 
sessenta c três centavos}. 

Art. 2° Tendo em vista o referido aumento de capital, al terar a 
redação do caput do art. 1•, do Anexo do Decreto n• 6661, de 25 de novembro 
de 2002, repubticado no Diário Oficial do Estado n• 2927, de 09 de dezembro 
de 2002, que passa a ter a scgu intc redação: 

"Art.~ O capital social da Agência de Fomento do 
Amapã S/ A é de R$ 9.935.294,63 (nove milhões, 
novecentos e trinta e cinco mil, duzen tos e noventa 
c quatro reais c sessenta e três centavos), 
constituído integralmente pelo Estado do Amapá, 
dividido em 8.916.364 (oito milhões, novecentos e 
dezesseis mil, trezentos c sessenta e quatro 
unidades) de ações ordinó.rias sem valor neminal-" 

Art. 3° Este Decreto entra em \~gor na data de sua publicação. 

Mocapá, 28 de 3bril de 2006 

DECRETO N• 1429 DE 28 DE ADRIL DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTACO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie sdo conferidas pelo artigo J 19. inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapá, de acordo com o disposto no artigo 7°, inciso 1, da Lei n• 0066, de 
03 de maio de 1993, lendo em vista o contido no Oficio n• 3687/2006-
GAB/SEAD. c 

Considerando o resultado ftnal inserido no Edital de Homologação 
n• O 13/06, publicado no DOE n' 3708, de 17 de fevereiro de 2006, c a 
conseqüente convocação dos aprovados, de acordo com a ordem classificatória; 

Considerando, ainda, o disposto no item ll, subi tem 2_ 1, anexo I e 
ll do Edital n• 001/2005, de 0 1 de junho de 2005, bem como as retificações c 
complementações no Edital n• 001/2005, de 07 de junho de 2005, 

R ESOLVE: 
Nomear os candidatos abaixo relacionados para ocuparem o cargo 

de Provimento Efetivo de PROFESSOR, Classe ·c-. Padrão I. da Carreira dos 
Profissionais da Educação Bãsica, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá: 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
JUCILEll.A DE AGUIAR l.IMA 

MUNICÍPIO DE MAZAGÃO 

PROFESSOR DE ESPANHOL 
!.ANA PATR1CIA NUNES CUNHA 

ÁREA IND. PARQUE TUMUCUMAQUE 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
HNA CORDEIRO DOS SANTOS 

PROFESSOR DE HisTÓRIA 
UENDEL PACHECO CABRAL 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
ALTINO CUIMARAES DE OUVEIRA 

ÁREA INDÍGENA OIAPOQVE 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
ECLEMILDA MACIAL SILVA 

Art. zo Es te Decreto enu-a em vigor na data de sua publicação_ 

Macapá. 28 de .abri l de 2006 
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DECRETO N" 1430 DE Z8 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 A/MJ'Á, usando das atnbuiçóc:s 

qu~ lhe são conferidas pelo art. 119, mciso XXII, da Constituição do Est.ado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 0811, de '20 d~ fevereiro de '2004, e de acordo com o 
Decreto n• 0995, de 31 de Jan~U'O de '2005, 

RESOLVE: 
Nomear o SD PM Lulx d~ FIIIÍQS BQI'I'Cto para ex~rcer a fuoçlo 

comissionada de Motorista, Código COI -2, da Assessoria Especial do 
Governador. 

Conceder licença Sem Vencimento, para tratar de interesses 
particulares , pelo período de 06 (seis) m eses, a conUU' de 01 de março de 2006, 
â servidora Mario do Socorro Funnndcs de Sowo. ocupante do Cargo de 
Provimento Efetivo de Assistente Social, Classe "3'", Pndrào I , Grupo 
Adirun11trativo, Cadastro n• 633135, integrante do Quadro de Pessoal Civil de 
Estado do Amapà, lotada na Secretaria de Est.ado da Saudc, na forma 
estabelecida no artigo 107 c parágrafos, da Lei n • 0066, de 03 de maio de 
1993. 

Mocopó, 28 de nbril de 2006 

Mocapó, ZS d~ abril de 2006 

U33 DE 28 DE ABRIL DE 2006 

DECRETO N° 1431 DE 28 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR [)() EST AOO 00 AMAPÁ, usando das atribuiçóc:a 

que Ih~ 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 Procuso - Protocolo G~rai/SESA n• 2006/11314, 

O GOVERNADOR 00 EST AOO IX> ANt» Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119, mc•so XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c consid~rando o disposto no art. 49 e 73, § 2" da Lei Estadual n• 
0448/99, c/c o art. 3" da Emenda Constitucional n• '20/98, e em face do que 
const.a no Proc~so n• 004464/2001-SESA, 

RESOLVE: 
Exonerar, a pedido, Martho PQI\tel dos Santos Moto do cargo de 

Provimento Efetivo de Médico, Classe 3•, Padrão I, C..~tro n• 708844, do 
Quadro de Pessoal Civil do Eslado do Amapá. a contar de 01 de março de 
2006. 

Mocopó, 28 d~ 3bril d~ 2006 

DECRETO N" 1432 DE 28 DE ABRIL DE 2006 
O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atnbutçõea 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 'XXY, da Constituição do Estado do 
Amapá, c lendo em vista o contido no Processo - Protocolo n• 2006/6567, 

AESOL.IIE · 

RESOLVE : 

1\l"t. 1• Conceder Aposcn tadona, por tempo de serviço, com 
proventos integrais. à servidora Odinolvo Uma Queiroz, ~o cargo de Provimento 
Efetivo de Auxiliar d~ Enfermagem, Classe "NM", Padrão 17, lot.ada na 
Secretaria de Estado da Saúde, Cadastro n• 498106. do Quadro de Pessoal 
Crvil do Estado do Ama.,à. 

Al"t. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mo"' pá, 28 de abril dt. 2006 

~ Orgãos Estratégicos de Execução ~ (Procuradoria Geral do Estado ) 
Marcos José Reátegul do Souza 

t 1!r= ~·-~~,.!~· T~~:;~~ s~~-·.~ ·: .·r··~ 

COI\CURSO PUOUCO PARA PROV!MEt-'TO DE VAGAS 
NO CARGO OC PROCURADOR DE ESTADO O F. I ' CATEOORIA 

EO!TALN'I/2006-PGEAP, DEl6 DE AIJRII. DE 1006 

A PROCURAOORIA.QERAL 00 EST AOO DO AMAPÁ (POEAJ'). con11d<nndo o disposto nos amp 4l e I S3 da Contl•tuiçlo do Emdo 
do Amsf". na!..<~ Esadu.ll o • 66, d<3 da rMio do 1993, na l.c• Complcmcntu Eludo.J o • 6, de 18 de •toStO de 1994, e em au.u allmoç!ka, •,. Lct üwiml 
n.' 941, de I S de de1cmbro da lOOS. toma p<iblica • rcaliu.,'lo da ooncum p<iblico pant p<o>immlo do '"80> oo cargo de Procurador do Etudo d< I • 
Catcgona., mrditnte as c:ondi9Ões cttabt.loc.idu neste cda.at. 
1 DAS lliSYOSlÇÕES FRELIMI:'iARES 
1.1 O co"'w.o publico >cri r<JIIdo por ule edt!Aie exe<u"'do r<lo Centro da Stlcçlo e do l'roi110\'30 do F. ventos da lJnl\·entdade de Brulha (CESPE/UnO). 
1.2 A s..:leçio p~u ocatgo de PtocurAdor de Estado de I.' Cale com, co.aW:Udei:lo c.d1tal tcri C:Oinposb du acsuLnttJ: C..w.s: 
1) provu de Mbl1u1ades c coa.bccunc:ntot, de c.ariur dimin.at6rio c: du&if.:atfrio, medlante aplicaçlo de prova objctJYII c de prova &scunivao 
b) prova oral. de çao-ater d.irnlNtório c du.ifiCilâricr. c 
c) avaltaç1o da hl>lloo. de cwil<r duJ;/ieolllrio 
1.3 Aa Jl'u>'U ll<lto reo!izadu na codade elo Macapil AP. 
1.3.1 Em r.c. da indllponibüid.Jdc de Joc:ai.s .,ficic:ntt:s ou &dcqua6oe: n& cidade de reahzaçlo du pr0\'11, Cllll poderio ser rcalizadu ~m oultu cidades 
2DOCARCO 
2.1 RF~mSITOS dip!om.:a, dt\"'cWnentc re~awado, de l.'Otu:tUJlo de CUI'Iô supaior de bacharel tm D1~ito, romccido por llW.JiuJf.IO rcconhecicb pelo 
MtMI~rin do Edueaçl o, c r<(liArO n• Ordem do• AdvogadOJ do llruil (O Ali~ 
22 A'TRlUt 1Ç0ES· ~fender em Julio, ou rora. dele, ali VI ou peiii\'1.111Cillc os alOI do Qo\·cmador ou autoridlde por c: lo andtada; r~ptCICIUII com 
n<lus"idade a Fazendo do Ert.tdú jwtlo oo Tnbun>l de Conlal, cxem:r u ~de CoiiiUhoria Juódiea do Pod« Exewtivo c doe II<&Joo da odmónisu.çlo 
p<ibha d,r,u em scnJ; P'- oo OovcmaJor a adoçlo de mcclidas de ..,._ juridteo que vi""" a prote~r o palrimónio doe órclc< da admuustnçio ccral; 
('ll'omoYCr ptW~hnmmlc a iNai,.:Jo t: a Côbran~ da divida aliV& do f.udo. c:m lOdo O KU tan.t6no; cla.borv aç6ü &J-dü de incowtatuàot'.al.idade de 
eomp<lin<l& do Co•·<tltldor do Eàado, Of'w.t' pr'C\'iamcrllo IGbrC a (QnN de CWIIJYlrr>cOIO de ÓC<ti6o juJ.cWt n:laciooadas COID a adJivnj~ cstad<oaJ; 
e:m1w p&rtat sobre a COn't'tNh\Õa di rcahl.IÇ'Io de &C'Cif~S n.a tsfcra &dmJDJJita1Í\'&., cabc.Ddo a U\lJma dccillo ao Go\'cmadl;r. propor ao Go\·c:m.&dar .1 

a~ de modtdat de av&la Juric.ltco que se a.fisurtm oecc.tdriu ao ltl«oue públac:o t ao aprimorMnCn.o do otcknamer&lr,) jurldaco; reprCJCtUI o E•lado do 
AmapA nn rt!JniOO <k Assembl~iu Gerais de Jocioní5tU nu lcJCie..bdoct un que: o mesmo tiHr puticipaçSo no capital .ocdl, unirormilM a juritpsudâ:lcia 
adunmltlativa, pof'}Uir pelA. boa aplie~~çlo du leis., pr~venindo I.!Of'lliO\'éuiu entre lwcJos e cntid.sdrt da. atkninistr~çtio estadual, !Wiucionando 11 d1ver~ncuu: 
juridicu que ocorrerem. 
23 VENCIMF.N'l'O: RS 6.90~.42. 
2.4 VACAS 20, sendo I vaca rcs<rYada aos candid.uO< portadaru de dcfiáénci>. 
l .S JORNADA DE TRABAUIO 40 boru """"""" 
J DA~ VACAS DESTL'IADAS AO~ CA 'IIDIDATOS PORT ADORY.S DE DF.flCitXCL\ 
3 I Ou >&p> dcslioad.u o carco. }~ ICfio prm'idoo na forma do paripafo ilmco do arup> 4' da lAí E.o!adloal n.• 66, de 3 de maio do 1993, fl"bb•c:ada no 
D•6no0fíc>OI doEsrodo doAm<Zp6 n • SI}, de 13 da nuiD de 1993, c do Dccrdo n.' 3.19&, de 20 de dtzcmb<o de 1999, • suu alleraç6cs 
l.l.l O e&nd1d.ato que .se declarar portad« de deficilncia ..:oncotrer"t em tp~aJdadc de coodiçóu com oJ demais eandid.ttoc. 
3.2 P111 concon-cr a urna dessas \'1(;11, o candtcbto dcvc:ra: 
a) no ato da uu;cri çlo. dcclarac•sc ponador de defici~nci<l, 
b) connunhar laudo rm<lico origm~ol ou cópia 'implu. emitido nos 1.\ttunoa dou mc:ses, alca&ndo • espécie e o crau ou nível da dcticitncia, com cxprcss.t 
rc(crCno• ao cóchco correspondente da ClassificaçJo hucmacional de Docnçat (Cl.D-10). btn1 como l ptovávtl c.usa da deficahtcU, N forma do subitcm 
3.ll 
321 O tandlcblo pott&dor de ddiciloc11 de"cri lnli'~"'· aY o dia .26 tle: ...Jo •c 2006. du 8 horu U 19 hotu (e:xuto úb.do, donu.qo c (criado). 
pc....Jm<nlc ou por lcroc:in>, o laudo mtdico (oripoal ou <ópio •irnpla) a que K rcfe<o a altQC& '1t" do lllbil<m 3.2, ru c.Oiral de Alcndtructllo do 
CESPE/lJnll, C"'"11"s Uoi>·cni\Ario Dor<y Ribi:in>, !tublUlo Caital elo Cilrtci.u (!CC~ ala none, mturunD- Asa Norte, BcuiliaiDF. 
J 2 1.1 O eandtcblo podri, autda. eocamonhar o laudo r>Kdteo, vu SEDE."<, poltlado irnprctori>~lm<nle a1l o dta 16 •• maio de l~. p•u a Caonl de 
Altndtmcnlo do CESPE/lJnB - Cortamo PGEAP (laudo mtdteo~ Co"'flllt Uuivcnit.irio Dan:y Ribeuo, lntlllulo Ceoltal de Cilncias (ICC), ala norte, 
mezanino - Asa Norte. Brunia/DF, c.; .. Posul 44&8, CEP 709(].4.970. 
3.2.2 O fomccômcnto do laudo mtdieo, por 'l"•lqucr via, t de responaabôlidade exduàva do candtdalo. O CESPFJUnB olo se rC>JIO"Ubiliu por qualquer tipo 
de o1nvio que impcç& a che:pd.a do l&udo a HU ckstino. 
3.3 o c:.n<IHI•lo po<tldor de dcficiênci& poderi rcqucrcr, na forma do aubilem S.4.9 deste odtlal, &ttndim<nlo especial, no alo da IIISOiçlo, pata o dia de 
ruhz.açlo das pruvu. indicando as COf'diç&:s de que nece~~ÍlA pua a ruliuçlo deaa•. conforme. pre-.·i~o no attigo 40, parigr2fos 1.• e 2.•, do Oecrdo n.• 
3.19&'99 c tuaa allttaç6es.. 
J 4 O l&lcW mMu:o (orighW l'U cóp1a aimplct) tcri. ulidade tomc.ntc: pan ate .:onc:wso púbbco c: nlo ur.a daoh,do. au1m como nlo Krio fllm«Mlu: có(Us 
deuelaudo. 
3.4 a A ,..l~.lu "'-» candida.t~ quetwcnm • ut.Kriçlo dcfctid.A pua con~orrcr na cond.lf&o d. portadorca de dcficatnd.a ~ pc.~bhe&d& no l);drlo Oficial da 
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-:a~~~~ .. 'imapd e djvulead<\ na Internet, no endereço e letrônico hUp://www.ccspc.uub.br/coucursos/psc3p2006, 110 cdit.nl de loc:tis c horário de rea li?..aç3.o 

3.4. 1.1 O candidato disporá de 24 hor::a.s cont:,d.u ::a p:utir da divulcaçlo d.1.. rc laçlo c't.:.tda b' · 
~SO:l~mcnce ou por meio de f3X. c-mail ou vi3 sedex, citados no subitcm 13.4 deste cdi~. Ap~~ :~s~~:~i~l~c~~~ ~:;:o ~:11-~st.v n~.Jaz~es do. indeferimento, 

!~;J~~:::~~e~·;~~:~ç~sd~:~~~sn:c::~:.J.2 ou:arrc~ 0 perda do direito ao pkifo das vagos rcscr,::\du ao; c~n~
1

i:t:: ;;sut ;:~~~ c 0 nlo-

3.6 Ch: c.1ndidntos que: . no ato t.b inscriçJo, dccl:lr.LrcnH~e portador~s de deficiência,. se a v d 1 'fi 
liU.3 à parte c: caso obtcnhnm c lo..ssific~ç.lo neccss4r:iA, figur:u3o tamb~m na Ji. .. u de cla..s~ca~,:sg~:o~S$1 acados no concurso. tc:r.lo s eu~ no~blicado~ em 

3.7 Os .c;;da~tPros quedse _declararem port:\dore.s de dc:fici~nci:l, nprov3dos c cbs!ificodocs no concurso público dc:vcrio :;u~ttr se li pcrJci ~d-
promov• pc :\ o curo on:~. ~Gcr:tl do Estó:!do do 1\Jn::~.pi, que verificDti sobre a sua qualifica lo como d d d . . . /IAo. - .. a m tc3 

de dclici~nci_n incnpaci tnntc P"n' o c~rcicio do cargo, nos tcm~s do artigo 43 do Decreto n.• ~.29&/99::: :.cr:çôc~~~/:nela o u Ao. bem ~()mo sobre o grau 

3.8 Os ~d,~o~ devcrlo compn.rcccr à pc~c_i::. médic:n, mw:'idos 00 laudo médico que otcslc :a espécie c o gr3 u ou nível de deft cil.nciA., com c ~sn 
rbccfct~nc•.:a ~o cód~go concspondcnt~ da _Cl:tsSIIu:nçao [nternilCaon.ll de Doenças (CID-10). conforme: especificado no Decreto n.• 3 298199 c auas tt.h=.'cs 

m como;:~ provavel G.1US3 da d~.;ficlêncul . · Y"" ' 

3.9 A n!lo.-observin~ia do dispo.sto no ~bitcm 3.8, a rcpro\•aç!lo na pcricia mtdica ou o ni\o-comp:u-ccimcnto :i pcrici:l 3can-ctad. 3 pcrdn do dirc'to · 
rcscrv:tcb; aos c ;andad.ltoJ em t3Js condaçôcs. · 1 as v:tg:1S 

d
3.10

1 
O ~di dato poru

1 
clor de deficiência reprov.:tUo na perícia m~diC-3 por n!o ter sido considerado deficiente c.:u:o scj:1 npro\'t\do no concurso lim.•rtLrâ ~lista 

~C .USI1\caç!o gero . ' ' o-

31 .. 11_ Odc.1Jlddicbto pot1ador de dcficiêncln rcproVIldO na perícia m édico em virtude de incompatibi lidade da deficiéncia com 4 5 atribukôeJ do cargo !!Cri 
c 1mm:~ o o concu~o. " · 

3. 12 _As "'3 f..3S dcfinid:15 no subitcm 3.1 que ni\o (orem providJu por fnltn de c:mdidato!' port.addr~ de dc.fici~ncin nprovndo,; scrllo preenchi d.l..'l p..:1os de ma· s 
C.'\Jldad1.loa;, obeit."T vad.:a :l oz:dcnl geral d.: clnssHie:tç.:'\.o. 1 

4 DOS REQUISITOS DASJCOS PARA A INVl!STIDURA NO CARGO 
4. 1 Ser aJK"Ovado no concunco público. 

4.2 T.:.r n:1cionalidade bra~ileir~ ou portus::ucsa. c~ no ca.s~ de n.a.cion:alid~ôc portugucs.,, estAr ampMado pelo csta~uto de igual<bde mlrc brasileiros c 
portueuc1es. ~m reconhec,!"cnlo do g~zo ?os du-c1tos pohucos. nos tem1os do artiso 1'2. § t.•. da Corutinaiç!o F.:dcrnl. 
4.3 Est:u em dm com :u obnt:tçôcs clcatora1t c. em CASo de c.:mdid::uo tio sexo masculino uuubém com as n'ilibrcs 
4.4 Possuir os requisitos cxigjdos para o cxcrclc:io do CIU'go. c:onfonnc ittm 2 ckste .:ditai~ . 
4.$ Ter, na data da pos,;c:, id.ldo rnin im3 de dezoito nno~ completns l.l máxima de scsscnt:\ e qunlro ano!' conforme artigo 37 dn Lei Complcmcu!J1r n o 6 de 1 K 
de •soslo de 1994. ' · • 
·1.6 Ter nplidao fi sica c mcnl.o.l p.:u-a o cxcrelcio dAs nUibui~ões: do c.:ar,so. 
4 . 7 Cuntprir :lS dctennin.'lçõcs c.Jeste editai. · 
5 DAS I NSCRIÇOES NO CONCUR SO PÚBLICO 
5. 1 As inscri\'ÕCS dcv.:rlo ser e(etuadas somente via internei. confonne procL-dimcntos c:spcc:ificados a seguir. 
S.2 TAXA: RS 87,SO. 
5.3 Scd ~dnUtida a insaiçJo somente via ú\Jcrnc t, no ende-reço dctrónico hup:J/www.cespe.unb.br/concursoslpgcnp2006, solic:il:ld:l no pcrioc.Jo entre 10 h orn.s 
du db 8 de tmdo de 2006 e 23 homs e 59 minutos d o dia 23 de mnto de 2006. obscrv3do o hort\rio oficial de Orasilia/DF. 
S.J.l ~ C~SPE!UnD. ni\o se rcspon_sabiliza.rA por ~o l icitaç3.o de inscrição não reccbid~t por motivos de ordem técnica dos comput..'\dorcs, falluL~ de 
comuntcaçlo, congcsuonamento das lmhas dt! com UIUCAÇZio. bem como outros fatores que impossibililem a tr.msfcrí'f'lci:"L de dfldos. 
5.3.2 O cand.idato poder3 efe tuar o pag.amcnto do ta.xa de inscriçilo em qualquer og.!nciR ~cária por meio dn Ouin d ..: Rccolhimcnlo d:l União (GRU 
COBRANÇA). 
~.3 .3_ A GRU cstnri disponível no endereço cletr6nic:o htlp:l/www.ccspc.unb.br/concursos/pgQp2006 e dcv ... -rJ. ser intprc~ p:ll':l o f13camcnto da ta...x.;,. de 
tnscrtçlo lmedJatamcnte após" c:oncluslo do prccuchimenlo da ficha.® solicitaçlo de inscriçlo onUnc. 
5.3.4 O pag3.mcnto da b..X..1 de: inscrição deverá s.:r efetuado até o d ia 24 de n1aJo d~ 2006. 
5.3.5 As inscrições cf..:tu:ulas somente serão ac3IA<ins após a comprovaçlo de pagt:uncnto d:t ~a;C:a de in~criçlo. ~ 
:5.3.6 O comproVô\nte de inscrição do candjdnto inscrito eswá. disponível no endereço eletrônico hUp://www,ccspc.Wlb.br/concursoslpsl!op200G, npó~ o 
ac:al:lmcnto d;t inscriçlo, sendo de re!>ponsabilidâde exclusiva do c:mdidato a obtcnçllo desse docum«."TTto. 
s.:\.7 lnfomuçõcs complemcnl4ates :J.C ... -rca d.t inscriçi1o cstu~o disponíveis no endcte5o elclrónico h llp://www.ccspc.unb.brfconcurso:;;/r scar)200G. 
5.4 DAS OISI'OSIÇOES GERAIS SOORE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PUDLICO 
S.4.1 AnJ.~:.s de cf.:.--tuar ~ inrcrit;3o, o c.:rndidato deverá ccnhe~r o edital c ccnifi C4l'-se de que preeneh~ todos os requisitos exigidos. 
5.4.2 ~ vcdadtt a. inscriç:!o condici~JruJ. a ex1etnporlnc;t, a via posul, a via fax ou a via. correio clcttdnico. 
5.4.3 t v.:dndaa lrans(erén~ia do valor paco a titu lo de laxa pM3 lctcciros ou p:u-.r. outros conc-ursos. 
S.4.4 P:.sra ..:fctuar a insaiç!lo, ~ imprc.o;.cind{vcl o número de: Ca~tro de Pessoa Físico (CJIF) do candidnto. . 
.S.4.S As itúonnnções prcsL:uias na solidtaçlo de in$CT'iç3o serlo de intcitn rcspom•ubilifJ;uic do candiMto, dispondo o CJ::SPE/UnB do direito de excluir do 
concurso pú~lico aquele: qui! nlo pr.!.~nchcr o formulãrio de fonna compl.:ta e correu. . 
5A.6 O valor referente ao pau.uncnto da 1nx11 de inscriçlo nlo será. dcvolvldo em hi pOteJh: a lcuma. s:d vo em e:1.o;.o de cancclrunento do certame por 
convtni~ncia d'\ i\dministraç-.Jo Pública. 
5.4.6.1 No c:uo de o p3.g.lJncnto d3 taxa. de insaiç:lo ser efetuAdo com cheque b.3.ncl.rio que, porventura. venha a ~ cr devolvido, por qu:Jiqu.._.,. motivo. o 
CESPE/UnD n:s~rva-se ~>direito de tomnr 1\S mcdid.'\S legais cablvcis . 
.5.4.7 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do CAndidato e nprcsenu do lh)S loc.Us de re:lliuç:lo d.u provas. 
5.4.H Nilo havcr.í isenção lot:t.l ou pMciAI do valor da. t.:lx3 Jc: inscrjçllo, c :c ceio nos c:asos previstos no partiu:. f o 2.• do artico S.• da Lei Estadual n.• 948, d-.: J S 
de dezembro de 200.S. confomtc procedimentos dcs.critos a seguir. 
5.4.8.1 rodcrã solicitnt 3. i ~ençlo do p..1.gnmcuto d:l ux.a de insaiçio no concurso pUblico or:~. diwlgo.tlo o ca.ndid.1.to 3.mp:u--ado M lei cstadu:tl supracitada . 
.S.4.8.2 O i.nteress.'ldo (l\le pr~enchcr os requisitos Jos \Jispositivos cit.ndos no subilem anterior c dea~:ejar iSt.-nção de pl\&ftmcnto da taxa de inscrição neste 
concur..o póblico dever~ comp:u-ccer ao Escritório de Ath·oc.s.cia Carvalho & Ver-zelo- AVi:n.ida Presidente Vru-83-$. n.• '27 J. snln L, Et!in cio S:.tbrina, Centro. 
MacapttlAP, no período de 8 a 10 de m.alo de 2006, das g heras Aa 12 horns c dls 14 horas As 17 hom~. e entreg.u o rcqucrimc11 to de iscnç!lo, devidamente 
preenchido, disponibili7.3do M Internet. no cncJercço eletrônico http://www.cc.spc.un.b.br/concursoYpgl!ap2006, instruindo-o com c:ôpin do!' ~eguintcs 
documentos: dcclanç3o do órgào de o rigcnt ou último contracheque, ducumento dG identidade c:. pnr.l os porUdores de dcficié:nda, l:mdo módico origj.n:.l ou 
cópia simples. emi tido nos úhimos doze meses. atcs1ando n esp6cic e o crau ou nlvcl do. defieiàlciA.. com exprcssn referência ao código correspondente. J 3 
Cla.ssificaçho Jntcm:~.ciunal de Docnç:t.s (C I D- 1 O). ~n1 como à prov.ivcl C.1US03. d..1 dcfici~ncia . 
.S .4.8.3 lu infomuçõcs prcitadas no formuhi.rio bc:m como a documenU.ç.iio a.pre.sc:ntad.a. 5Cf~O de intein respons3.bitidndc do c:tndidato, respondendo c~c por 
Qu~lqua- f.1lsidade . 
.S.4.8.4 Nn.o scr.i concedida isenção de pac,3.mento de va lor de inscrit;:lo n.o candidato que: 
a ) omitir húorm:~ções e/ou tonú.-1ns invcridie.u; 
h) frnutJs.r e/ou f~l sific:~r document;~.çJ.o~ 
c) plcitel\f ~ isençl o, instruindo o pedido -=:om documentnçilo incompleta; ou 
ó) n!o observar o prozo t= os horários est.nbelecidos no subitcm 5.4.8.2 deste edital 
5.4.8. ~ Nilo ~"1'3 permitida. após a. cntrcgn do re:4ucrimcnlo de iscnç!o c t.los documentos comprob.,tórios.. a complem c- ntn.ç3o da docum.:nln~llo bem como 
r.:.visl\) clou recurw. 
$.4.8.6 Nlo será aceiu soliciua~o de isent,-lO de paeameuto de V.llor de inscriç.Io viD postal. vi:l r:a.x. via correio elctt6nico ou, ainda. fora do pra)'.O. 
$.4.8.7 Cadô\ pedido de iscnt;llo '"á M:dis:~.do cjulg:a.do pelt\ Ptoeur.acJori2-Getal do Eat..,do do 1\mapi. 
~.4.8.8 A rel>ç3o dos pedidos de i~nçao deferidos será di•1llgnda, nté o di• 19 de mulo do 2006, no endereço dctr.lnico 
http :J/www.ce~pe.unh.br/concursoslpge.'\p2006. 
5.4.8.9 Os cmdid:ltos que tiverem seus pedldos de iscnç."to indeferidos tlcvcri'lo cfctunr su:~. inscriçao vin Intem<'t, até o d ia 23 de mnlu de lOOG, <:onfomlc 
procedimentos descr-itos llC!.1e cdit2l. · ---- . 
.SA.9 O cAndidato, port:tdor de deficiência ou 1l10, que: nece:ssit:u de .:~.tcndimenlo cs~cial f':lr.l :1 rc:nl iZtlçio du prov:\S dt.\'Cr:i indicu, n. olicit3ção de 
inscriçAo, os n:C\.!nõOS espcci:\is nccessirios c, aindA, enviar. ut~ o d~a 2_6 t1c m.'\lo _de _2006. i~prth:rivclmenlc .. ~i3 .sEDE~ patll a Centr:U d . ~tt~dimcn~o do 
CESPil/UnD- Concurso PGEAI' (laudo médico), Comp:u Umvcrs•tAno OarcyR.ihe.ro, InstiNto Central de C JcncJ:o.s (I CC). alo norte, m "'"/ Asal\ortc, 

Dr:uílio/I)F, Caixa PoSinl 4488, CEP 70?04-970, !audo médico (origiun! ou cópi<~ simples) que justifique o atendimento especial solicitado. Ap()s esse período, 
3 soliciwção !lcrâ indcfcrid~ snlvo nos casos da: força m:üor c nos qu..: fore m de in1CTc:.'ise d:l Administração Públic:l. A solicitação de condiç~ cspecinis scrã 
a.tcudi l.tl SCt.'llndo os critérios de viabilid.:uJe e de razoabilid.Ada:. ' _ 
5.4.9.1 O laudo mMico refer ido no $llbitcm S.4.9 poderá_ nind~ ser entregue, a tê: o dia 26 de ntaJo de 2006. das 8 horo.; 1\s 19 horas (exceto s4b.tdo. donungo e 
feriado), pess().1imcnt..: ou por terceiro. tu Central de Atendimento do CESPfJUnll. loc.alâz.ado no Campus Universi tário DArcy Ribc:iro. ln.\1itulo Ccntn1l de 
Ci~ncia.s (ICC). oala norte. m c7'.Ani no ~ ,\.sa Norte, Jlr-:uíli:I/DF. 
5.4.?. 1.1 O fom~c~mcnto cJo l:wdo ruC:dico, por qualquer via.~ de responsabilidade c:xçlu.sivn do candidato. O CESPE/UnD nlo se respon1obi liz.a por qualquer 

dpo de e.,"truvio que impcçoa a çhcg.:ub do la.udo a seu desti~- . _ . . . _ . 
5.4.9.1."2 A in..:xistência de laudo médico pa.ra qualquer sohc,taçfto de atendimento c;,spcctnllnl phc:u-.i o nl.o-atcnduuento duMa sohe~taçl'to. 
5.4.9.2 ~ c:mdidnt4 que tiver necessidade de a..m::1mcntar durante a re3Jiuçlo das provas. al ém de sol icitar atendimento cspeda1 para tnl fim, dcvcrâ lcv.ar um 
aeompa.ohanlc, que fiC41'á em s.ala. rescrvadft pMn essa fin3lidadc c que será re5"pOnsávcl pc:l4 S'1ar<.b d3 crianço. A cnnUid:J.ta que ni!.o levAr acompanhante n!o 
reoliuu-á. .u provas. . . . . 
5.4.9.3 O laudo médico (origin:sl ou cópi3 s imples) valerá somente para este concurso. n!lo serã devolvtdo c 1U\o ~t:r5o fomcctd3S cóp13S desse laud~_. 
.5.4.9.4 A rcl<lç3o doi Ctlndida.tos qu e: t iveram o seu atendimento especial deferido será J>\lbl i~tulu. no I:!iárlo Ofi,cial do Estado do Amapâ e d1vulgada na 
Intcr1lct, no end~eço eletrônico hrtp://w\\w.c:c•pc.unb.br/c:oncurscslpeenp2006, no editi\l d.: lOC31S e h~r.irio de r ~hz;~.ç5o d:a!'l pn.>\""DS. . . 
.S.4.9.4.1 o c.andid:uo disporá de 24 eonttld.u horus a partir d.'\ divul&õlç3o da reloçâo citad.:a no ,;.ub1tCm a.ntcnor p3r.1 cor~tc st<lr a~ r;~;r.iks d~ mUefcnmento 
pessoalmente ou por meio de fax. e -mail ou vja •edc:x, ciL'\dos no subitem 13.4 doslc edital. A pó• esse pcriodo, nllo Gerilo nce11os pedt_dos de revtsao. 
~.4. 1 0 0 c:1ndidalo deverA Uccla:rar, lU solicitaçllo de inscriçlo vi o Internet. que tem ciblcia c nceiL:t que:, C3J:O :lprovadll, devera cntrccnr os üoc:umc.ntos 

comprobatórios dos requisitos exigidos para o carso por ocasilo da posse. 
6 DO EXAME DE IIADILlDADES E CONHECIMENTOS . . . . . 
6.1 Serilo :~.plic;u!a s provo objctiv.3.. prov.l discursiva e prova orol. abrangendo os objetos de av3ha~o coosto..nlcs deste cd,tal, de enr:her ehmmatóno e 

~ dr . cJassificillUrio
1 
bem con1o avaJias;i\o de títulos. de caráter classificAt6rio, eco onnc o 9!1a o n .scsutr, 

QUADRO DE PROVAS 
PROVAfl'II'O AREA DE CONIIECIMENTO N MERO DF. ITENS C,\RATER 

Ungun Portuguesa 
Direito Administrativo 
Direito Ambi~:ntal 
Direito Civil 

EUMINATÓRJO Direito Comercial 
(P,) Objetivo Direito Constitueionnl 130 E 

Dir~ico do Trólbltlho e Proccssuol do Tró!.balho CLASSIF ICA TÓRIO 
-
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Direito Previdenciário -
Direito ProccssuaJ Chil 
Direito Financeiro e Económico 
Direito Tributário -Duu qucstOcs teóricat e/ou casos práticos parã EUMINATORIO 

(P,) Prova Discursiva resoluçAo, abordando tcmu relacionados com 01 - E 
ob'etos de nvnha.çlo. CLASSIFICA TÓRIO -Prova oral abrangendo uma ou uuis cW 
seguintes árcu de conhecimento: Direito ELIMINATÓRIO 

(P1) ProV> Oral Adm1nistrau vo. Dirc&to Ci'i~ Direito - E 
Constitucional, Direito Proe:cuu&l Civil e Direito CLASSIFICA TÓRIO 
Tributáno. ----(P,) Avaliaçlo de Titulo• -

--· - Cl.ASSIFICA Q_RIO 
G.l A prova obJctrv.a e a prova d1SCUts1va tt.ri.o a duraçlo de: S horas e serlo aphc.~das no d1a 25 de junho de 2006. no turno da tarde. 
6.3 Oa loc&ia c o horário de re.Jiz.açlo da prova objetiva e da prova discuniva oerlo publicados no Diário OfrCJal do &tDdo do A'"opó e divulgados n• 
Internet. no endereço eletrônico hup://W\nv.oespc.unb.br/concuuO&Ipgeap2006, nâ cbta pcov,vcl de 13 ou 14 de Junho dr 2006. Slo de respon.sa.bilid.ade 
cxclu.siva do candi&bto a identific::3Çllo correta de seu local de realiz.açlo d.u provas e o C:OmpMc.ctmcnto no horúio dc.te:münado. 
6.3 I O CESPE!UnD podcri enviar, como complemento :iu in(omll.Çbe.s cit:a.du no sub1cem anteriOt', comuni~Ç]Io pessoal dirigida ao candJd.'\to. por (!-mml. 
sendo de sua exdustva responsAbihdade a m.anutençlo/atualu.a!f.lo de seu correio eletrônico. o que nlo o desobrigA c.lo dever de observar o edital a ser 
publiCAdo, consoante o que dispõe o subitcm 6.3 deste edJtal:· 
6.4 DA PROVA OllJl!.Trv A 
6 4 I A prova objthva seri. ..:onshtufd.a do itcna para JUitamento, ae;rup&dos pot" comandO$ qu.c: dcvctfto ser rcspcit..-.dos. O julgamento de C4da item ser' 
CERTO ou ERRADO, de aoordo com o( o) comando(•) a que se refct'e o item. Havcri, na folha de respostas, para cada i~m. dou campos de m.arcaçlo: o 
cau1po designado com o código C, que devcr6 ...- preenchido pelo camiidato cuo julgue o il<m CERTO. e o campo dcsianaclo com o c:ódiao E, que deve ri ser 
preenâ11do pelo candtdalo caso JUlgue: o item ERRADO 
G.4.ll'ara obter pontuaçlo no item, o candidato devotá n\&tCar um, c xomento um, do. dols campos da fo1h.a de I""Cipollas. 
6.4.3 O candidato dcv<.'ri tn.nscrevcr as respostas da prova objcltva para a folha de rcsposw, que será o ímico docu•nenlo v'lido para. a corrcçlo c:bs provas. O 
pret:nchimento da folha de rc~postas será de intctra r~sponsabilidadc: do canctidato, que deverA proceder em conforruicbdc com u in.struç:õea c:specffieas 
""'Ontid.u: ni.'S:te edaUII e na foi lu de respostas. Ern hipótese algwna haver A subst..iluiçlo da folha de rcspo!dAt por erro do candicbto. 
6.4.4 Seria <k inteira rcspons.abiüda.de do candidato os ptejui2.os &dvindos do precnclumcnto indevido da folha de rcspod.u. Serlo c:onsiderada.s marcações 
u1dcvid.u as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de respo&t&s, tais como man.:1çlo nu.ur31da ou emenda di ou c&ll'lpO de mareaçlo nlo
prccncludo intcgtAimemc 
6.4.5 O ct•.ndidt\lo nAo devera amassM, molhar, dobru. rAsgar ou, de qualquer modo. drulificar a aua folhn de resposta..~. sob pena de arcar com oe prcjul.zol 
ndvmtios da impossibil icúde de rcalizaçlo cb. leitura 6puca 
6,4.6 O candidato ~ re~poru.i..-cl pela confcrblcia de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu nUmero de inscriçlo c o número de seu doa. mento de 
idcmtidadt 
64 7 Nlo seri pc:nnitido que as: marcações ru foltu de rclpOCUaacjam fCJ.W pot outtu pessoas. aalvo em ca.ao de candub.to que tenha solicatado atmdia1cnto 
.:special pnru cHc run. Ne~ caso, se nccess.írio, o candadato acri acompanhado por agente do CESPF.Il.JnB de\.idamcntc trcmad.o 
G 4 8 O CESPE/UnD d•vulgu4 a unagem da folha de respostu doo candidato• que realizAram a prova objetiva, no endereço elctrclnJco 
hup.l/www.cespe.unh.brlconcursollpceap200G, na dal.n do divulg:..çlo c.Jo resultado fina.l n.,_ prova objetava. A referida imo.gern licnni d.isp<?; 1ttt quinze diu 
com do• d.t d.tta de publicaçlo do rc.ultado final do oom:urso püblioo. 
6.4 8 1 Após o prazo deh:nn.inado no subllcm anterior. lllo 1erlo aceitos pedic.Jos de dlsponibihz.açlo da imaccm da foUla de respos -
6.5DAPROVADISCURSIVA :) 
6.~.1 A pro"-a dascursl\.'a. va.leri 10,00 pontos e con· isti.rcl de du:u qucstCcs leôrlcu e/ou c.uos práticos par.a resoluçAo, a.bordan tcmilS lacior\i1.dos com os 
obtelbS de av;~..hacL 
6.5.2 A prova daaet1tsíva deverá ser manuscritA., en1 Jetta legível, com c:t~lcUl esferogrifiQa c.le tinta pnta, fabric:•d.a em material tnuup•rcnt~ nAo sendo 
pem1itida A interferência ou a. p.vticipaçào de outras pcs.so;u. salvo em cnao do ca.ndid.lto portador de deficiência.. ,;e a dcfic.~nci:a impossibiliw- a redaçlo pelo 
prOprie') c•ndid.ato, c de •. :anilidalo que solicitou atendimento espc:ct.al, observado o dispu:.to no subitem 54 9. Nesse caso, o caJKií<bto scrã acompanhado por 
açcruc do CESPFJUn.B d~vtd:uncute titUlado, para o qual deve:r' d.Jt.ar o texto, especificando oralrnco1c • crafia da.s paJa"TU e os sanats grtlficos de pontuaçlo. 
6.5.3 A folha de texto dcfu1itivo da prova di&cuBíva nlo pocrtré •tr assinada, rubricod> nem conter, em outro local que n3o o apropriado, qualquer pal&\Ta ou 
n\.VCft. que a identifique, s.ob pena do anula.c;lo da prova ~iscursiva. As~im, a dctec.çlo de quo1qucr m:u-ca idattifica.dora no ~paço dc.d.inado i tr2nScriçlo de 
tc:x1o d.etimtivo ac.&rTcta.rá a. anuJaçl.o da prov .. discur•tva. 
6 S.4 '' folha de tC"Kto dl!f.ni.tivo scr6 o iuüco documento vilido piU"A avaliaçllo dA prova C\iliCUrtiva A folha pMa raacunho no eoderno de provas ~ dt 
prccnchtmeuto facultaiJYo e n!o valerá para tal fimllidad., . 
6.5 S A folh:i de texto d.c:rtnitivo nlo s«t subl'tituida por c:rTO de precncbi.menlo do ca.ndidato. 
6.S 6 I\. pro\·a du,,_~rslva t.cm o objetivo de av.allM o contcUdo- conhecimento do tema. a cap&cidade de c:xptes.s.3o na n\Oda:.idade escr1ta c o uso elas nonn.as 
do registro forma) cuho da Ungua Portuguesa. O candidato dc."'cr• produz.ir, com base em tema fonnulado pc.l• banca examinadOrõl.. texto narnuvo, 
dJucrt.."l..li\lo ou dc.scriti"·o. primando pelil cot:rênciól o pela. coeslo. 
7 DA PRO\' A ORAL 
7 I A prova oral~ de carAtcr clinúnat6rio c classificotócio, vct'J.Atf tobrc co~cimento tknico •~c.rca do conteúdo de. temas relacinnlldos às t\reas de 
oonhcc1nlCnto, conforme: o quadro de prc vu Con.st.ô\llto do subitem 6.1 deste cditaJ, e "ale-ri 10,00 pontoc.. 
7.2 Seri climin3do do certame o candidato que obtiver nOC.. na prova oral menor que 5.00 pontos. 
7.3 Os ca.ndicbtOJt JW>.aprovados na prova oral scrl.o eJiminadoa do ooncuno c n1o 1crlo cla.saific.açlo algum.a no CC1'tAme. 
7.4 Dcma.is inrOC"ll\&ÇOes a rapcilo da prova Of&l coo•tarlo de edit.al de convoeaçlo pan essa fase. 
8 OA A VAUAÇÃO DE TITULOS 
8.1 A ~tvaliaçio de. titulas, de cariler cl~ificatóóo, vaJed até .S,OO ponl~ ainda que & soma dos valorc1 dos títu)os apresentados seja superior a ca:se valor. 
8.2 Somente nrlo aceitos os títulos aba,xo relacionado. observa doa 01 liautct d~po!l(os do ~adro a se~ 

UADRO DI:: ATRIBUI ÁO DE PONTOS PARA A AVALJ~ÁO DETI_TULOS 
TITUI.O VALOR UNlTAR: O VALOR MAXIMO 

a) Exercício do nl4g.ist&-io 5Uperior, c.m t1iscipllna cb úu.jwidic.a e com 0,10 
turma própna. dctcnvolvido em lnstituiy!.o de Ensino Su.periOI" pUbhca por ano completo sem sobfcposiçlo 0,50 
ou particular r""onhecid.t~pelo MEC. dc~mpo 

b) Excrcicio profissional d..: consultoria.. assessoria c diretoria. bem 0,30 
oomo o desempenho de cargo. emprego ou funç:lo de ru:vcl superior, por ano completo ~m iObrcposiç.lo I,SO 
ooru ahvidadC$ cminattemente "widic.A.l de tempo 
c) Diploma. devidameru.. registrAdo, de coo<luslo do doutorado c:m 
DíKno ou cert,fieadoldeclu-açlo de concluolo de doutorado de Dit<~to 1,00 1.00 
acompanhado do h.il"tônco escolu. 
d) Dip1omA, dcvtdamcntc registrado. de conclu~o da mestrado em 
Direito ou Cfflific.a..dn/declaraçlo do concJuslo de mcltrado de: Direito 0,80 0,80 
•eompo.nlw!o do histórico ecco!ar. 
e) Ccrtifu:a.to de curso de pós-graduaçlo em nível de especiaJizaçlo na 
liteA Jurldica, nacion>l ou estranaeira, com carga horária miru.ma de 360 0.$0 1,00 
horu conferido após attibuiçio cW nota de aproveitamcmo. 
f) Aprovoçlo em concu,.o pllblico para cargo privativo de ba<:b.vcl em 
DlrclLo. 

0,10 0,20 

TOTAL S.OO PONTOS 
8.3 Receber' nota zero o candtdato que lt.~o c.utcc:gar os títulos n3 forma. no prazo, no horúio e no loca.l cQtpulados oo edta..l de oonvoc.açAo p3ra. • avah.a.çlo 
de utulos: 
8 3.1 Nilo 5erlo o.~ellOIIJlulos: enca.minhados via postal via fax elo.& vi& c:orrcio c:lctr6nico. 
8 4 No ato do entrega dos titules, o candidato dcvcri prcench..- e auinar o formulAO o a ser fornecido pelo CESPEIIJnB, no qu.J indicari a qiWitidade do 
titulos apresentados. Juntamente con.l cue fonnul'-rio deverá. ser apreaentada. uma cópia, a.utc.nt.itad.a c.m cartório, de cada thulo dccla.mdo. Os documentos 
apt"~lentados nlo 1crlo devolvidos, nem 1crl.o fornecidas oõpias desses títulos. 
8.4.1 N!o serão recebidos documentos originais. 
8.5 Nlo serlo considcradu, para efeito de pontuaç.lo, u c6piu nlo-autenticadas em ca.rtório. 
8.6 Na impossibilidade de compatecJmcnto do candidato. t.erlo aceitN 01 Litulos entregues por procurador, mediante apreaentaylo do documento de idcnti<bdc 
ori&~nal do procurador e de proc:uraçlo oimples do inl.,.eaaado, acompanhada de cópia leglvel do documento de identidade do candidato. 
8.6.1 Serão de inteira rcaponsabilidade do candidato as infomtaç:õcs pn:stadu por 5Cu procurador no ato de entrega dos tJtulos, bem como a entrega dos tituJoa 
na data prcvist.n no editAl tle convocaçlo pa.ra essa fa.se, arc.aodo o candidato com as conseqO~nci.as de eventuais en-os da seu representante. 
8.7 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COII1PROVAÇÁO DOS TfTULOS 
8.7.1 Para rece:bef a pontuaç.la relahva aos titulol relacionados nu aHnc.u a e b do quadro de tiluloa. o candidato dcveri comprovar por meio de uma das 
•eguintes opções: 
a) cópia da Carteira de TrabAlho e Prcvid&lda Social (CTPS) ac.MSdcla de dccbraçlo do cotprcçador que informo o pcrfodo (com inicio cOm. ae for o e.a.ao) c 
a upéeie do s..-viço realizado, com a dcocriçllo du ativid>des desenvolvid4s, •• realiudo M árce privada, acompanhada do diploma de oonduslo de CW'IO do 
graduaçlo cru Direito; 
b) declaraçlo/ce<ticl!o de t<mpo de serviço que informe o pcrlodo (oom inicio e fim, se for o cuo) c a espécie do serviço realizado, com a deacriçlo doa 
a.tlvidades de<cnvolvidu, se realiZAdo Mlirea pllbiiCo, acompanh>da do diploma de concluslo d> curso do g,raduaçlo em Direito; 
c) con1111tD de prelt&.çlo de JJC<Viços ou recibo de pepmento aulclnomo (RPA) acrud4o de dcc:laraçlo do contratante que informe o período (com inicio c 
fim. ae for o caso) c a esplcic elo ~«Viço rcolizado, no caso de serviço prcAado como autclnomo, aoompo.nltada do diploma de conclullo de cuno de pduaçlo 
em Direito ou de documento ccrtificador do concluslo de cur<o de D1rcito; ou certidôeo expedidu por recrclariu judiciais ou cartórios, mencionando a 
p1U1icipaçlo Mua1 mínima de cinco feitos ou ata. privativo. de advopdo ou por órglo público em que fora exercida a funçlo privativa do seu oficio, 
indic~do os aloa praticados. 
8.7.1.1 1\ declaraçlolccrticl!o mencionadu na opçlo ''b" do JUbit<m anlerior deverlo ocr emitidas por 6rglo de pessoal ou do recunos bunWIOL Nlo havendo 
órglo de pcuoal oo de rec:unos humAnOS. a autoridade reapon..úvel pela emiu.So do doc:u.m,.nto d.cvm c:kclarar/ccrt.ificar ta.mbém eua incxistencia. 
8.71.2 Para e feno de ponluaÇão dar aJiocaa a c b do quadro de tatu lo• nlo uri consid..-ada fraçlo de ano nem oob<tp<>&içlo de tempo. 
8.7 l .l Nlo seri computado, como oxperirncia profiuional, o tempo de eSI.igio, de monitoria ou de boloa de c.tudo. 
8 ?.2 Para. 1. oomprovaçl.o dos tftuloa rcla.ci~os nas alíneas c o • do quadro de tttuJoe, senl •c.c-ito o diplorna. devidam ro elo, expedido por 
inJtituiçlo reconhecido pe!o MEC. ou certificado/declaràçlo do concluslo de cuno de doutorado ou mestrado. cxpcdjdo r il\stitui reconbc:cida peJo 
MEC. acompa..nh4do do histórico escolar do candidato. no qual conste o nô.tncto de créditos obcidoa, u disciplina• em q e foi a ado e u respeaivas 
n1cnç&s. o resulbdo dos examc.w e do julgamento da dinert.açlo ou da tese. • 
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~:~-~~ Parn curso de doulo,-ado ou de mes:tnsdo concluído no cüerior, será acdlo apenas o d iplonu. desde que reValidado por instintâçllo de cn.sino superior no 

8 .7.2.2 Outros compro,•a.ntcs de conclusão d~ curso ou disciplina. n:lo .. 3 . · · · 
8.7.3 Pnra n:cebcr a pontuação rt f3t iva ao titu lo relacionado na ~lluc~cr~ ~:~~~o~ co:~t~:t"rulos rcl:~~oMdos_nn_s oHnc~s c c d c.Jo qu:~dro de tit~1o s.. 
curso de cspcciali~~o foi ruliz:uJ:o de 3cordo com as nonn:u do Conselho ~acios:l ;e Eduo:~ç~:~l'\~~o d<:.'cr.l comprovar, por mcao de certificado, ' lUC o 
8.7.3.1 Caso o certJftcado nlo comprove que o cuno de especializa ll fi . r d • . . . 
dc~l:\tJ.Ç3o da instituição, atestando que o cuno atende its nom13$ do C~~- oa ren IZI'l o de acordo com o sohctt..'\do no suhatcm :.ntcrior, dc\'Cr' s..:r •n-: x:auln 

8.7.3.2 Nio rccebt:r.i. ponl.uaçlo na 11Unca ~do qundro de títulos o cn.nd 'dat · 'ti 
coan a.~ nllllUas do Ct-.:E sem a dcc:laraçlo da instiwiç3o referida no subi:em ~.'fi.~~rcscnt:t.r Ccrt1 lC'o~clo que n.'o comprove qu..: o curso fOi rcnliZ.3do d e: •cordo 

8.7.3.3 Para receber o pontuaçlo rela.ti,·a. ao tiwlo rclaciotl3do r do dt • com.1~:m :l c.vcn horár ia. . n.1. a utca t qua o de tttulos. serão Aceitos somente os cMific:u.lu!Vdcclaraçõcs em que 

8.7.4 PRt3 receber a pontu:1çào r el3.tiv:J. :1.0 titu lo relacionado no ft.lfnca f do quadro do sul.)t ~ 2 d 
ser ~cit.l ~ meio de :~.prcsent:tçlo de ccrtid!o cxpe.d idn por $Ctor de pessoóll do 6rg:io I oc:; ~{fia.ca';~'~~o:':lç~o ~~ aprova~lo em concurso público dcvcr.i 
scr.umtes mformaçUcs: · org. 0 ~,;XCcutor o ccnamc., em qu-: coru1cm as 

:1) c:u-co concorr ido; 
b) tcquis ito do Cillgo, cspccinlmcntc n cscol:tridolde; 
c) nrwov:t.çL;> e/ou cl:snificaç.ão. 
S. 7.4, I Pua comprovar o nprov:~çl\o em c oncurso público o candidn.to pod m · d 6 · · 
Oflc,al, cons1tUtdo c.vco, requ i:çito do c.1.fgo c c!\colati dnd~ exicid.A. c . fWl a, Aprcsa:W.l'lr c pl:~ da pubhcaç3o de rc.,ul tac..lo final de ~oncurso. em Diário 

8.?.4·: N~o s:':~ C'On~idcr~do concur~o pUblico n sclcçtlo constituidn npl!llJlS d.: pro\'a <lc t.hulos e/ou de .;l..n.:i.lisc de: currictJios dou de prov.3s prit"ac•• ·'ou 1 ~ pSICOl~,;CWCOS l;l00 cntrCVIS\..:t!lõ. "" c~,çs 
8.8 Todo documcn~o C::\'Jl.edido \!m lín~u~ csttotiC.Ciro somente ser:\ considcmdo se tuduzido pMJ. o Língua r onugucsa por ltt~ dutor ·urruncntnd 
8.9 Cadn úm\o !'Cr:::L c: on~ulcrado uma untca v ez. J 

0
· 

~. 1 ~ Os rem tos que: .~xccdcn:m o valor m áxjmo em cmJ., a linea do Qu:tdro de /\ttihuiç..1o d..: Pontos para a Avaliação d .. T 'tu lo!: b , .• ,.. • 
hm•tc de pontos C5tapulado.$ no subi1cm8.l seri\o dcsconsidcr:uloJ \0. t • • crn como o~ que cxceu~.:r~,;m o 

9 DOS CR!Tf:IUOS rm AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇ,\o 
9.1 Todos os candid~tos terão su:.. prova objctiv.:a. corrigida por meio de proccnrunc:nto c1ctrõnico. 
9.2 A n~_ta ~m cõlda 1tcm <L:- pro\'a.objctiva: ~~itn com base nas mnrcações Ü.'l fo lha úe rcspo::bs, será iguAla: 1.00 ponto, c:lSo n rcspoila do C'Jndicblo c~tc'n em 
~onco~m:t0a 0c0om 0 g.:tbanto ~fiCI3.1 dcfuutt\"0 das pr?vu; - 1,00 ponto, c:aso a rc~po:.ta. do candida.to cstcj:L em discOt"diinci:~. com o g:lbui1o olici.:a.l d c:fi:,ilivo 

as pro"M; . ponto, c.uo n:ao haJ3. matcnç.lo ou hnJn m:ucapo dupb (C c E). 
9.3? ~~~lo. c.l.\ noll'l n:1 prova objctivn, comum iis provn.s de todos os ~ru.lic.btos, será igual 3 soma d.'ls noL'\S obtid..'\S em todos os itens que 3 compõem 
9A Sem ch_rrun;\d~ d~ concurso público o <=:'UldilL"lto que obtiver noLa inf..:rior :~.39,00 pontos na provn objctiv:'l. Pa. · 
9.5 O cand1d:l!o clanu~ado. ~ romlA do subucm9.4 deste edital nl\o ter.i cl:a..~s1fiC'-'Çlo :alguma no concuno público. 
9.$.1, C>_~ C;1nd1~.tos nao duru1md_os na _fornu do subi.tcm 9.4 sct"lo ordc1lados d.:: acordo com os valorc~ dc:crc.sccntes dn nota final na prova ub'ctiva. 
9d.~ S

1 
... ..,:.lo ~rnds1Uas as provas da~~rsavas ~os caru.J1datos apro\'ndos n:1 prova objctiVZ\ c ciMsificndos em ntC cinco vezes o núm ... ':fo de v3ins prcv tsto neste 

c 1L1 , rcspc•La os :u empates na ullam3 pos1çl\o. . 
9 .6 .1 O C3.mJidate que n!lo tivc.r a sun prov:1 discursiv:t corrigida na formA do subitcm anterior sc:ri :autom.1t ic.:a.mc:nlc: climinadu c nüo terá cl ossifiCí'l~"i'io nlgumn 
nu concurso. · ' r • 

9.7 1\. prov.1. discursiva será corrit;idJ conforme critérios a seguir. 
9.7.1 Em cas;os de fugn ao tema, th: nJo haver lc>..1o ou do idcntlficnçilo em local indevido, o cru:1d idato rcccbcrã nota zero no tc:\10 nvalindo. 
9.7.2 No lcxt~ d.1 prova, a ~r:~scnuvJo tc_xtual. a c~mtum tcxru!\l c o desenvolvimento do tema tot:alizar3.o n nota rdntiva. no dominio do contcüdo (NC1). 

9.7.3 ~ 3~nltn~'lo do dorrumo d.'l mod:tlu.lad~ ~senta de L lnsun Portuguc:sot touli7..:tr.i o nünlt'ro de erros (.~.:Eí) do cnndidllto, consid ... ·r.uuJo-sc o!' a~pcctos 
Ql'll111RtiC:iiiS, l4 1S Como: pontuaç:Jo, ruurfosslJ1t4XIo!' C prOpricd.'ldC VOC.1bul::tr. 
9.7.~ Sc:n~ dc.scon.sid\!rac.lo, p<1Ta cfc. ito de nvnl in. çi\o, CJua\qucr fr;l gmento do texto que for .:s crito fom do locnt npropriu<.J o ou que ultrap:lsF.ar n c:<tcusi\o m!\....:im." 
de tnnla imh:~s. 
9.z.s ~cri calculada.. cnlão, parn cn<.Ja ca ... ndid.1to, a n otu no texto (NT;), como sendo iGUAl a NC1, subtrafdo do quociente NEi I TLt . 
9. ,,6 SeNTI for ml!nor que zero. então considcrn.r-10\:-a NT1 - zcrtl. 
9.7.7 .~ n ot.a. nu prova dis:cursi..vn P:. (NP,) s~ni a sofi'UI i\l ~êbricn dAs noLas obtidas n os n::sp.:C1 ivos t~xtos., ou scjn NP - "'T + NT 
9.7.8 Seri eliminado do concurso pUblico o C."Uldidato que obtiver NP1 inferior a S,OO pontos. ' 

1 
· 
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9 .1< Serl o convocad os pLU"O a prova orol os candich.tos :t.pro-Q'ó\dns na prova discurSivA. 
9.8.1 Os ca.ndh.J.:1..tos nlo convocados paro n prova. or:ll n:1 fonn:1 dcrinidn no subilem t\lllcrior ~er5o automaticamente r.:Jiminados ..: nJo teri\o cJnssificaç<lo 
a lgum;t no concurso. 
9 .9 Será !!lirninado do concurso pübl ico o candid:to ( jUc obtiver oOfo inferior o S,OO pontos n.'l prova oral. 
9.1 O SCT""l.o co~voc.1dos p~ :1 :walinç3o de titulos os c:rndidatos :~~provados n a prova oral. 
9.1 I . o~ ca.ndJcbtos nlo ~onvocodos p3ln ., aval i ::tç.~o de: titulas na form:\ dcftnid:1 uo :mbitcm anlcr.ior ~rio automn.tieamcnte eliminados c nao lCT!iO 
class iÍiCô\ç!to a leumn no concurso. 
9 .12 T~os oa C'~lculos citado,;. nc:..•dc _cJiul sc.rJ.o consid .. 't'3do& até. a. $eClJnda co1,:a dccirn:~l, :undund:u1do-se o nUmero pnra ~ima. se 0 .:a.lg...,rismo da tcrcear:t 
C45a dccun.'\..1 for 1t;U-'\) OU supen or a CtnCO. . 

10 DA NOTA FINAL l'iO CO:\CURSO 
10.1 A nota final no concurso será a soma ntgébricn d.u nol:.ts obtidns n:t.s llto\·•s P,. P 1, pl c P ... 
10.2 Os ca.r1c.li~Los scr5o ordenados. de .ocordo com o~ v:slures d cct'csc...-,ucs d:\ not:l final no concurs.o pUblico. 
11 OOSC:RIT I::RIOS DE DESEMPATE 
11.1 Em ..:uo clc cmp;Ue na nota finnl no concurso, tc.'1"i prcfcr~ncia o c:.3.1ldidnto que:, nJ. t.cguinte ordcrn: 
n} tiv.:r idade sup~rior a s essentA anos, c onforme attico 27, parár;ofo único. do EsUttuto do hin~o; 
h) obtiver a maior noto nn prova discursiva (P1); 

c) obtiva ~ uuior 11010 na provn objctiv:l (P1); 

J) obtiv~Cr o maior nümc-ro de: .:to.:crlos n::t prova übjl!tiva (P1) . 

ll .l. l Pl!rs\,;tindo o empate, tcr3 prcfi.."f~Ci:J. o cBndi<bto m:lis i..Joso. 
12 DOS IU'.CURSOS 
12.1 O ga~ito ofici:~l prelimin.ll' d3. prova objetiva será divulcado n.:t l nte."tllel,. no cndcn!ÇO eletrônico hrtp:J/www.ce~pc.unh.br/conc:ursoslpgcop200G, em d.lta 
" ser dcrcrmanac!A n o cndem o de pr o\'a.s. 
1'2.2 O CAntliW:uo que desej:\r inH."tpOt recursos conlt.o. o g:1b:uito oficinl preliminar cl.'\ prova objc!t iv a d ispon\ de d o is d hu par.1 fa zê-lo . ..1~concu do din 
subseqOcntc ao do <.Jivulga.ção d..:.s..-;c g:~.b:u-ito, no hcricio das 9 h oras do primeiro di01 as 18 hotos do último di.'\, i ninterrupl..an~ confonnc dn.lns 
dctennin~ no enbarito oficial prclimin:u-. 
12.3 Põlr.l recorrer contra o gnbnri to o ficial prcUmlnur ...ta prova. objetiva, o c:tnd ldnto dc,•..:r.i utilil..:ll' o Sistc=rn:l Eletrônico dlYfi!!~rp~ç!'lu dt: Recursos. no 
endereço elctrtlnicu http:/JW\\'\V.ecspc.unh.br/conc:urt.Qs/p&Up200G, C SCGUÍr 1\S ios lniÇÔC S n li contidas. 
12.4 O ca.nc.Jid:~.to deverá ser claro, consistente: e objct.ivo em &CU pleito. Recurso inc:onsistcut" ou i nlcrnpc~ivo &~r:\ prdiminanncn~ i nc.Jc;.f~rido. 

12 . .S O rca.u"SO nllo poderá conter, em o utro local que nlo o t\propri;,do, qualtlu""" palavrta ou m."lrc3 tfttc: o identi ftqu<:, sob p~na de ser preliminamt'-"'lle 
indeferido. 
12.6 S" c.Jo C!(OUIC de rccurs~s resulw 3.nUlaç3o de item intcgrrude de prov:t, a pontuação corrcspon..Jente ::1 esse,} item scrt\ ntr1buldn n. lodos os cnnd ic.Jutos. 
ind~.:pCI'Klcntcmcntc de t.:rcm recorrido. 
12.7 Se hou ver altcn.çlo , por força de impuc.naçôcs, de g:::Lb:uito ofici.l) prcli.núnnr do ilcm integra nte de J)t'()Va.,. cu3 ahcraçao vnlcrá p:v;a todos OJI c;~.ndidatos, 

indcpcndcnlcment~ de h .. ':fem r~conido.. 
12.8 Todos os recursos ser lo 3na1isados c as j ustilic.'ltivas das altcraçôc.s de &nbnrito .serão divulgldas no endereço eletrônico 
http:I/\4'\YW.c~pc.unb.br/concur~~pgc.3p2006 quando da d l\'ulc,nçlo do 1:a~lo de.rin.itã,·o. Não serão enc:nninhl\cbs r\!sposw individu:ais: aos candidatos. 
12.9 ~!o :~~\:1":1 ac..:ito r..:cur5o via postal, vi3. fax. vitt correio c1cttõnico ou, ainda. fora do pmzo. 
12. tO Em m::nhumõl hipUtcsc :.c:rlo aceitos pedidos d e rc:visi\o J" recursos ou recurso de Sõ1h:llito oficial definitivo. 
12.1 1 Recursos cujo teor desrespeite a banca serllo prclimina.nnente indeferidos. 
12..12 A (onntl c o pnu·~o r-ara a intcrposiçllo d e recu~os contr3. os resul tados provisórios 0:1 prova discu r~ iva, n<t prov::t om1 c na. 3V~1iaç3o d.-: l ítulos ser3o 
disciplin:u.los no:ç respectivos <:ditais de resultado provisório. 
13 DA.S DlSPOSIÇ0ES I'INA!S 
13.1 A in l'cric;:\o d1) ca.ndid~lo implic:u"â a acciLnçilo das nom'4u p:vn. o -.:oncurso público contidas nos comunicados, neste cdiL.'\1 e em oolros 3. s~.:m 
publicados. 
13.2 t de inteira rcsponubilidn.de do c.1ndiililto a com p o11har a publicaçlo de todos os atofi. editais c comunicados rcfc:raatca a este conc:urw pUblic;o no Dtt'trto 

Oficial do EJtado do Amapá c d..ivulgotdos na Internet. no endereço el~trOOico bnp://www.cesp-:.unb.br/concursoslp g,cnp2006. 
13.3 O candid'l10 podcr.i obta infonnaçocs rcfcn:nlcs .:to concurso pú'l.llico J\Ll CcntrJ.I de Alcndim -::nto d o CESPE/UnD. l o~.o-o~.l izB.d3. no Camprll U niven; il:irio 
D:u-cy Ribeiro, 1nstituto Ccntta l de Ci~ncias (I CC), .:1.b nor1 c, mezanino - A."'.:l Norte, Drasilia!DF. por m eio do tc 1 efon~ (61) 3448 0100. ou via lntcrne t, no 
cndcn:ço clctrõnico h1tp://www.cespc.unb.br/concursos/pgeap2006, resS4tv~do o dispost~J no subitcm 13.5 deste: cdiu1. 
13.4 O C"andhlodo que desejAr rc:lnur ;\O CESI)E/UnB fntos ocorridos durante u rcalizRçllo do concurso dc:vcr.\ fa.zê·lo t\ Central d e Atcndim..:nto do 
CESPEIUn D, pustu corrcspond~ncia pnrn 01 Caixo l)ost.a.l •1-188, CEP 70904-970; cncam.inJ1nt O}cnsagem p e\o fax do número (G l) 3448 01 l Oi ou enviá-la pMn 

o endereço el~trónicu u~ccspc.unb.br. 
13.S N~o scr3o c..La das, por telefone, informações a respeito de cbUs, loc.:tis c horário de re.:Jiiz.aç!o das pro vas:. O C.'\ndidato dcveri obscr'\'ílf rigorosnmenlc os 

cdituis c os eomuni co.u . .los a serem divulg:tdos n il formA do subitem 13.2. 
13.() O cnru.lidato dt:vcrá comparecer no loc:..l d~signndo pn.ra a. rc:..liz.açllo d.l.S provu com nntcccdêncin m úümn de u mn hor.1 do hori.rio fixndo piU"a o seu 
inicio, munido de C:.'\llel4 csferogrãficn de tinta prct.R, fo.bricAa.b em materinl l rnru pnrcn tc., do comprovant.: d..: inJ.criç!'lo c: do documcn10 do i~.lentidade 
ort~üna1. t>:.lo ::scrA pern ,il ido on o!\ o de l:ipis. )npi.seirn e/oU botTach3 durante a rcalil.nç3o d:a.s provas.. . 
ll.7 Seda considcrndos documentos d e identidAde: c:u-tciras expc:cJidas p.:los Con\.1\ni.lo!ll MiHI::u-cs. p eltu: s~crct.:\ri~s Uc ~c:gurança NbliCA, pelos Institutos de 
Jdcntificaçllo c pe lo~ Corpos de Boutbc:iros Miliwes~ cart.::iras c>.-pcdiW pelo~ 6rglos fisc~liudorcs de cxcrcici.o prc fi ssiono.l (ortlcns, \!umclln,>:~o çlo,): 
JlolSSilponc bfnsileiro~ certificado de reservista~ cartcir3s fu ncionnis do ~fini$tério Público~ cnrtcims funcionai~ ex1>t:dida s por órcAo público que. por lei fedcr:el, 
va.Jh.am como identidade; cut~ita de trabAlho; carteira 03Cional de ll.'lbi l itAç?io (somente o modelo oprovado peJo :..rtit;o t .S9 da l...ci n.• 9 . .S03, de 23 c,J.., s clcmbro 

d.: 1997). . . . . . . . 
13,7.1 Nilo scrlo aceitos como documentos de identidade: certidões tl~ nucimc:nto, CPF, títulos cfe, tor.1as, cartclfAS de motonsu (moddo anhgo), ciU'tetr:lS de: 
~'\udaJnc, c31tcir.J.S funcionais sem valor de identidade, nem documentos i1ceivc is. n3o-identiCic:~h·cis clou <hnificadus.. 
l ).?.l N lo seri aceita cópia. do documento de id~o.."f1ticbdc, ainda que aulmticada, nem protocolo do documento. 
13.8 Por oc.3.Silo da rca,izaçAo das provas, o candidato que o3.o .:tpn:Scnb.t documento de identidade original. na. fornl::l delinida. no subi1em 13.7 de.slc edital, 
não pOOcrR fouc:r :ss prov~ c será rwtomalieamcntc eliminado do concuuo público. 
13.9 c~ o candidato esteja. impossibilit:~do de aprcscnl:lr, no dia dl;) realização dt\s prov:t.o::, documento de ident id.ldc original, por motivo de pcrdn, roubo ou 
furto, deverá s.e.r apresentado docum~nlo que ateste o rcgislrO da. ocorr~ncin. em 6rg3.o p olicial expedido hã., no miximo, uovcnta dilS. oc:~.Si 3o em que St:1'i 
submetido A idcmifieaçao especia l, compreendendo colelA de dados, d.: J.uinatura.s e de imprcss.:to digital em fonnutirio próprio. 
\3.9.) A idcntific:t.cào cspcci :~l será exi~da., tn.mbem. 010 Ollldicbto cujo documcnLo de.itlcntificoçao a presente dúvidas rcbtivns à fi sionomja ou A assinatw:l. do 
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portador. 
13.10 Para asegutlUIÇA dos condidatoo o a garantia da lisura do certame, o CESPE/UnB podcri proceder, corno fonna de Jdeotilicaçlo,l coleta da imprcu.llo 
digllaJ do lodos OI can~id.:uoo no Wa de realizaçlo das provas. 
13.11 Nio ocrlo aplicados provu em local, data ou borl.rio dôferenld doi prodclennillados em edital 0<1 em COolunicado. 
13.12 Nilo*""' adnutido inçreuo de candidato no local de rcalizaç!o das provas ap61 o borArio lixado po.n. o seu inicio. 
13.13 O candidato deverá pc:nnanec ... obricotoriiUileute no local de realiuçlo das provas por, no mlnimo, u.ma honaap6s o inicio das provu. 
13.13.1 A inobo..vlncia do subltcm anlaior t\Can'etari a n!~O<Teçlo das provu e, conseqoenterncntc, a elimmaçlo do canwdalo no concuno pübhco. 
13.14 O CESPE/UnD marrurl wn ~dor de tempo em cada ula de provaa para Iins de acompanhamento pelos candôdatos. 
13 lS O Clrldidalo que se retirar do ambiente de provas nlo podori r<tomar em hip6teae olgun~ 
13.16 O C&JidicWo aomente poderá relirar-ae do local do ro>liu.çlo das provu levando o eadcmo de provao no decurso doo últimos qulnu nllnuto• anteriores 
ao horl.rio dctcnninodo para o término das provas. 
13.17 Nlo h&vcr6, por qualquer motivo, prorroglçlo do ~mpo provisto par& a aplicaçlo du provas em nLZio do afastamento de candôdato da aala de provu. 
13.18 Nio h&ver6 segunda chamAda pora a rcaliuçlo da1 provas. O nlo.comparccimcato a estas implicará a eliminaçlo autonlática do canwclalo. 
13.19 Nlo será pcnnitida, duranto a rcaliuçlo das provu, a comwúc:açlo entre os candid.:uos nem a tttilizaçlo de máquinas c:alculadoru cloo similarel;, 
li,TOS. anOIIçOet, r~guas de cálculo, impres101 ou qualquer outro maten.ol de coo.rulta, inclus1ve códigoa e/ou lcgislaçlo. 
13.20 Scri eliminado do concurso, o candidato que, duranie a realiz.açlo das provas, for surpreendido portando aparelhos eletr6nicos, tait como bip, telefone 
cclulor, ~W~IkmaM, a&encla oldtônic:a. not<book, pa/mtop, <ecoptoT, ~vador, máquina de cslcular, rrdquina fOCos;rific:a. controle de &lorrn<> de carro etc., bem 
como relópo de qualquer csptcie. óculos etcUroc ou quaisquer accuórios de chapel.uia. tais eomo chapW. bo~. gOfTo de. e, ainda. Lipis. lapiseira e/ou 
borracha. 
13.20.1 O CESPE/UnB recomenda quo o candidato nlo leve nenhum dos objetos citados no subi! em anl.erior, no dia de realiuçlo das provas. 
13.20.2 O CESPE/UnB nlo ficará Teaponsi.vel pela p>arda de quaisqu ... dos objetos 1Upracitados. 
13.20.3 O CESPE/UnB nlo se Teaponsabilizari por pe!'du ou extravios do objetei ou de equipamentos elet"'n•cos ocorridos durante a Tealiuçlo du provas, 
nciU por danos nele' cws.ados. 
13.20.4 Nlo s<nl pcnnitida a entrada de candidalos no ambieatc de provas portando amua O candidato que estiver annado sed enc:amiobado i Coordonaçlo. 
13.21 Terá suas provas anula.das e ICI'á automallc:amcntc climinodo do eoncurao público o candidato que. durante a sua realiuçlo 
a) ror surpreendido dando ou TOC:ebcndo auxilio p.a.ra a execuç3o das provu~ 
b) ulilizar-&e de lh'I'OS. mAquinas do calculac ou equipamento timilat, dicionJ.rio, now ou impressos que nlo forem cxprctumentc: permitidos ou que se 
comunicar com ouU'o candidato; 
c) for surprecndôdo pectando aparelhos eletrónicoa, taia como bip, telefone c:elulat, lf'Q/kman, acenda eletrônica, notobc><>k, polmt , epCO<,g,..vador, 
mAquina do ealculor, máquina fotogrl.fic:a. controle do alarme do carro cto. bem eo1no Tc16(1.io de qualquer espécie, óculos escu quaisquer acessórios de 
ch&pclaria, tais como chap~u. bonó, aorro ·~· .. ainda. Upis, lapiaeira e/ou borracha; ~ 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicaçlo das provu, com as autoridades presentes com 01 de a candidatos; 
c) f12.or anotaçlo de 1nfO<Tnaçôes relativu u lUas respoaw no comprovante ele insctiçlo ou em qualquer outro meio. que nao penmtido , 
() recus.ar .. ae a entrec;ar o material das provas ao t&núno do tempo destinado pare a tua rcaHzaç5o~ 

&) afutar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do liscal; 
b) ausentAr-se da sala, a qualquer tempo, poctando a folhs de respostas e/ou a folhs de texto defutitivo; 
i) descumprir u lnii.JUçôeJ cont.idu no caderno do prova'- na rolha do rctpostas ou na folha de lcxto definitivo; 
j) pcttwbu, de qualquer modo. a ordem d01 tra.balhos. inoorTe.ndo em comporUmento mdcvido; 
k) utilizar ou !calAr utiliz.ar meios fraudulernos ou ilegaia para obter aprovaçlo própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concun:o püblico: 
I) nlo permitir a coleta do w.a ll.S.ainatura e do aua impreulo digital. 
13.22 No dia de realiuçlo das provas, Ulo ac:rlo fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicaç!o destas e/ou pelas autoridadea presentes, lnfonnaçôes 
refc:rentc1 ao aeu coc~do e/ou a.os cntérios do avaltaçlo e do classi6eaçlo. 
13.23 Se, a qualqua' tempo, for coMI&lado, por <ueio cleu(lnieo, os•all11ico, visual, grafoll>gico ou por invostig:>Çio policial, ter o candidato oc utilizado de 
proceuo iH cito, suu provu serlo &IWladas c ele será automatic:amcnto olimi.n&do do con.curao póbllco. 
13 24 0 descumprimento do quaisquer du instruçl!ea IUprscitadaa implicaria eliminaçlo do canw.dato, constituindo tentativa de .fraude. 
13.2S O prazo do validado do concuno ugolar-«-á apóa dois ano., oootados a pan.r da data de publlc:açlo da homologlçl.o do reau!Lado final, podendo ser 
proO'og,ado. uma Unic;a vez. por iguAl pcrlodo. 
13.26 O rcoull.odo linal do concurao .sqA homolo~Ado pelo Procurador-Geral da Procuruloria.Ocral do ESlado do AmapA, publicado no Dldno Oficial do 
EstJJdo do.Amapd o divulgldo"" endereço eletr6nico hllp://www.ccspc.unb.br/concursoslpgeap2006. 
13.27 O c:andôdato deverá marner aruahudo ..., end<Tcço peraate o CESPE/UnB, enquardo Cfliver panicipando do concurso püblico, por m<IO de 
requerimento a ser en,·iado l C<:ntnl de Alendimento do CESPE/UnB, e perante 1 Procuraclori&.Ooral do Estado do Amapá, 1e aolcc•onado. Slo de oxclu&iva 
respon111bilidade do c:anwd.ato oa prejulzos adviDdos da nlo-.t.lualiz.açlo de seu endereço. 
13.2a Os casos omissos ocrto resolvi doa pelo CESPE/UoBjunto coru a Procuradori&-Gcnl do Estado do AmapA. 
13.29 Lc&~S~lo com entrada em viiJ,or apó• ~data de pubhcaçlo deilo ed1tal, bem como altoraçOes em diapoaitivoslegala e normativoo a ele poslcriorca nlo 
1ct10 objeto doa\'aliaç.lo nas provaa do concurso. · 
13.30 Qua;.,.or alteraçi)co nu regras lixadas neste edital s6 poderio .... feit.as por meio de outro cdôtal. 
t4 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS) 
14.1 !IJUllLIDADES 
14.1.1 Os itens da prova objetiva podcri.o ava.Ji.ar habilidacka quo vlo alim de mero conhecimento memorizado, abrangendo comprocodo, a;plica.çlo, aniHse, 
sintcsc o avaliaçlo, vt.lonzando a capacidade de raciocfnio. 
14.1.1 Cada item da prova objeti•ta poder' contemplar mais de uma babilidado o conhecimentos rclntivos a mais de uma lirea de conheQmento. 
14.2 CONHECI MENTOS 
14.2.1 Na prova objetiva, &ato a.valiados, al~m du habilidadu, conhecimentos, eonforme especillcaçt.o a loCJIIlÍr. 
LINCUA PORTUGUESA= I Comprecnslo o in~rpretlçlo de texto&. 2 1ipoloaia textual. 3 ~~~ oficial. 4 A<:entuaçlo srifica. S Emprego du classe& 
de palavras. 6 Emprego do ainal indicntivo de cruo. 7 Sintaxe da onçlo o do ptrfodo. I Pontuaçlo. 9 Co.nourdincia norrünal e verbal. lO Reglncia nominal c 
verbal. li Signilic:açlo du palavraa. 12 Redaçlo de correspond!ncias oficiais. 
DIREITO ADMIJio'lSTRATlVO: 1 Conceito de adminilln.Çlo püblica sob 01 upOC\os org.lnioo, formal e ma.tcrial. 2 Fontca do direito administrativo: 
doutrinl\ e j urisprudência na formaç.lo do dtrcito adrmnütrallvo. Ui formal. ReguJamcnlos adminillra\ivoa. estatutos e reajment.os; ins~ princípios 
ger~ia~ tratados Uuemacionais: costume. 3 Dncentra.liuçlo o Dcsconcc:ntraçlo da AtividAde Administrativa. Rcloçlojwidico·adminirtrativa. Pcnon&lidadc do 
dôreitu pübUco. Conceito de pessoa administrativa.. Teoria do 6rglo da peuoa juridôea: aplic:açlo n.o campo do direito administralivo. 4 Cl.usilia~çlo do• 
6rglos c ~· da adrmniwaçlo póbli""- S Compctfncia adminittrativa: coneeito o critlrioa de distribuiçlo. Avocoçlo o delepç&o de CQII1pellnciL 6 
AuS<lnCIA de compctfncia: agente de fato. 7 lli.....-quiL Poder luerárqu1C0 e IU&J manifellaç6ec. 8 Autuquiaa. Ag!ncias reguladcxu e cxocutivaa 9 FundaçOes 
publicas. lO Empresa publica. li Sociedade de economia miau. 12 Entidade• paracsutals, em acnl., 13 Fatos da admini•traçlo püblica: atos da adminilttaçlo 
pública e fatos adminlstra.tivor.. fonnaçlo do ato ad.m,;nistrativo: elcmcntoa~ procedimento adminiS1nativo. 14 Validade, cJlcAcia e aulo·e.xecutoriedadt do alo 
administrativo. I S Aios administrstivoa aimples, complo- c compostoa. 16 Aios administrativos unil&terais, billllerais c multilatc:rau. 17 Aios 
administrativos gerais e individuats 18 AJoa adminisuativos vinculados e disaic:ionúioa. Mérito do ato administcativo. diacricionaric:da.do. 19 ControJe do &to 
a.dminjstn\ivo. 20 Alo adrrriNwativo in:xlstentc. Al01 administrativos nulos c anuiAveia. Teoria d.u nuHdadrea no dirolto administrativo. Vicio. do ato 
&dm.inittntivo. Teoria dos motiv~ dctcnuinantca. 21 Contrato a.dminiânltivo: d.iJo.JSJlo sobre: sua oxdt~ncaa como categoria específica; coocc.ito c: cataclefes 
jurfd1coa. 22 PO<Tnaç!o do contrato adminilllnltivo: elementos. LicitaÇio: concato, modal idades o procedin1cntos: dôspcnsa o inoxigibilidade de licitaçlo. 23 
Exccuçlo do contrato administrativo: princ:Cpioa; teorias do &to do prJnclpe c da imprevis.lo. 24 Extinçlo do oont.ra.to administrativo: força nWot c outras 
causaL 2S Eopkios de oontnr!OI adminiJtrativos. Conv!nioo admilliárUivoa. 26 Poder do policia: conceito; policia Judici4tia a poiJoia administrativa; 
liberdades püblicas e poder do poUcia. 27 Pri.nclpa.la aetores do awaç&o da policia adminillnlivL 28 Serviço público: concei1D; caracteres jurfdôcos; 
classific:açlo c &&r&nti&L Usu!rio do serviço pllblico. 29 Coneesslo de serviço público: naturcu jurídico c conceito; regime jwfdico llnanceiro. 30 Exllnçlo da 
conc:esslo de serviço público; reversão d011 bens. 31 Pcrmisllo o autori..,.çlo. 32 Bens püblicos: claasilieaçlo c caracteres jurldôcos. Naturua jurldica do 
dom!nio público. 33 Dominio püblico hldtico: compooiçl.o; regimo jurfdôco du iguas püblicas. 34 Dominio püblico atreo. 3S Domlnio público tcrreatte: 
cvoluçlo do reaimo jurfdico du tern.s püblicas no Br .. il: terru urbana1 e rutaia; ter111 devolutas. Viu públicu; ccmitttios püblioos; pectoL 36 Recursos 
mineral• o potenciais de ener&ia hidrAulica: ...,Rimo jurldico. 37 Utiliuçlo dos bcno pllblicoa: Rlltotiu.çlo, ponnlaalo e conceulo do uso; ocupaçlo; 
afott.mc:ato; conc:esslo de domtnio pleno. 38 Lirn.itaç&l .tdmlniltt'ativu· eonteito. Zoneameoto. PoUc:ia odil icia. Zonas fortificadu o de fronteira. FJorCita.l. 
Tombamento. 39 Servic!Oc:o adminiotrativu . 40 Requisiçlo da propriedade privada. Ocupaçlo temporária. 41 Dosapropriaçlo por utilidade pública: eonceilo e 
fundamento juriwco; procedimento• admlnistnr.tivo c judicial; indeniz.açlo. 42 Oeaapropriaçlo por :«~na. Direito de extenslo. Rctroccsslo. "Ocsapropriaçlo 
indireta". 43 Dcsapropriaçlo por ioterccsc toci.al: conceito, fuad.uueoto jurldico c cap6cie.s; funçlo aoci.tl do im6vc:l n.a.ral. Evofuçlo do rogi.me juridico no 
Brasil. 4-4 Controlo interno e cXIerno da adtn.inittraçlo pübliea. 4' Si ate"'!'" do controlo jurisdiÍ:ional da administraçlc pública: contmâoso adminiJtrativo e 
oistema da jutisdiçlo una. 46 Controle jurisdôcional da adminiattaçlo pública 110 dôreito bn.liloiro. 47 Raponsabilidade patrimonial do Ettado por atos da 
administraçlo publica: evoluçlo lúat6tiea e fundamontoa jurldicoL Teorias aubjctivu e objetivao da responsabilidade patrimonial do Estado. 48 
RapensabiUdadc patrimonial do Ettado por atoa da adminl.araçlo p~blica no direito bruilcito. 49 Agente& püblieos: aervidor pdblico c fuocionãrio público; 
naturcz.a j urldics da relaçlo de cmprcao público; prooeitoa constitudonaia. SO Servidorca pdbllcos. Direitoo, devcret c reapoN~bilidadea dos a..vidorca 
publiçoa civis. SI Improbidade aclminillratiVL S2 Fonnas de provimeolo e vac:tncia doa cargoa püblicoa • .S3 Procedimento •dminlatrativo. lnstlncia 
adminittrativa. Rcpresontaçlo e rcclamaçlo adminlllrativas. '4 Pedido de rocon&ideraçlo c recurso hierárquico 1"'6prio e Impróprio. Preaaiçlo admlniotrativa. 
S.S Advocada.Ocnl da Unilo. S6 Procuradori.a-Ocnl Fedcnl. S7 Setor energbtico o auu rclaçOcs com a economia, o deacnvolvimento aocia' , a tecnologia e o 
meio ambiente. ~8 Lei Ocnl das Agfncias Rcguladon.a. 
DIREITO AMBXENTAL: 1 Principio• do Direito Ambiental. 2 AI comtituiçi)ea bruileiru c o melo ambiente. 2.1 Polltica e Sillem& Nacional do Meio 
Ambicate. 1 .2 O Sil1orna Nacional do Meio Ambicnlo. 1.3 O Cooselho Nacional do Meio Ambiento (CONAMA): competencla; eonstiwiçlo; plctátio; 
CAmaras Ticnicu. 2.4 O Inatiwto Brasileiro do Meio Alnbionlo e doa Rocwsoo Naturaia Rcnoviveit (IBAMA). 3 O "'Wdo de impacto ambiental e a 
Adnünistn.çlo Nblic:a. -4 A letiialaç!o brasileira de proeeçlo Rorcoul. S Áreu de preservaçlo pcnnanento o \midade• de consorvaçlo. 6 Re(l.ime jurídico doo 
recursos hldricoa. 7 O o6digo do minesaçlo. 8 Crlmea cootra o meio ambienl.o. 
DIREITO CIVIL: 1 AplicaçAo da lei no tempo o no-. inl~çl.o da lei; analo&ia- 1.1 Princlplos pals do direito o cqOidado. 2 Ou petoou. 2.1 Das 
penou tWUtait. 2.2 Das pcssoaa jurldic:u. 2.3 Do domicOio. 3 Doa bens. 3.1 Ou dôfermtc• claasu de bcnL 4 Do. âloa julfdl~L 4.1 Do n ~ico. 
4.2 Dos atos jurfdi<:os UciloL 4.3 Dos atos iUcltoo. 4.4 Da preteriçlo e da dooadôncia. 4., Da prova. S Do direito das obrigações. ~.1 modalidadei'tlal 
obripç&a. S.2 Da traosmisslo du obrigaçOes • .S.3 Do adlmplemerao e cxtinçlo daa obripç&a . .S.4 Do inadia)plcmento das obri [., Doo coatratos em 
gtrsl S.6 Das virias esptc:ies de conúltos. S.7 Dos atnt unUat...ais • .s.a Da reoponsabllidadc civil S.9 Du pref«encias o priviltá;.;rcrcdit oL 6 Do direito 
du coisas. 6 .1 Da poMe. G.2 Dos direito& reai1. 6.3 Da propriedade. 6.4 Da auperllcie. 6.S Ou aervidOea. 6.6 Do usufiut.o. 6.7 Do f"O-6.a habitaçlo. 6.9 

Do penbor, da hipotoc:a o da anti=se. 7 Da IUIA>Ia e da c:ucatela. a Raponaabilidade civil do ü lado o do particular. 9 Do dircilo ele cmpr-. 9. 1 Do 
cmprea.Vio. 9.2 Da eocicd:..S.. 9 .2. 1 Dtr. aociedado nlo penonificada. 9.2.1.1 Da toclcdadc em cotuUm. 9.2. 1.2 Da -=iodade em conta ele panicipaçl.o. 9.2.2 
Da aocicdade penoniflcada. 9.2.2.1 Da soeiodade aimplea. 9.2.2.2 Da aocicdado em nonuo c:olctivo. 9.2.2 .3 Da sociedade om comaodita aimplea. 9.2.1.4 Da 
.aoiodada Um.itada. 9 .l.2.S O. sociedade an6nüua. 9.2.2 .6 Da .ocled&dc era oom&lldita.. 
DIREITO COMERCIAL: I Propricdado industrial o in141ectual (Lei n. • 9.279196, • reopectivu atualizaçllcs). 2 Direito Baocújo, alalc:ma llnoux:ci<o 
nacõon&l. 3 Direito SecuriWio. 4 Tilulos de cddito: oonccit~>, caractcrlaticu a clasailic:açlo. 4.1 Lotn. do cAmbio. -4.1 Nota promiuclria. 4.3 Clloqlle. -4.4 
DuplicatL 4 . .S Ouvoa Uwloo. ~ Falto>cia. Rccuperaçlo judicial e extrajudôcial. 
DlRE.ITO CONSTITUCIONAL: 1 Evoluç&o oonatieucional do B<asit 2 Constituiçio: cooc:eito e c:la01.i!icaçlo. 3 Nonnas conllltuciooalt: c:lauiflcaçlo. 4 
Prd.mbulo, normas ooosti!IJciooalt pr<)tp'&lllátieu e princfpios constitucionaiL S DispoaiçGet conatituciona.i1 ttansitóriu. 6 H~ca corulituciooal. 7 
Poder canstiluinto. a Colllrolo ele conatil\lcionalidad.: diTeito comparado. Siatema braaileiro. Evoluçlo hiatdrica. nonnaa oonst•tuciooalt inconatitucionaia. 9 
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1Jccl3t'a~O de lOCOOSII1uC1on.\HOJt.Oe Sem rtdUÇ40 4C IC.\10 t dCCiltiÇIO ~C!Uonnc .l OODS1rtu1Çi0. 10 lncun~biUCIOn~lubdc por- omis.5lo. li Açlo dir eta d e 

inconstitucioMiicbde: origem, cvoluçào e csu do ah . .L3.l. 1:2 Açlo dcc:larntóri:a de ~on!ltituctol\tllidadc . 13 ArgOiç-Jo de dcscuml"rimeuto u~ prece ito fun d:unentD.I. 
14 D-1 dcdar.tç!o de direito~: histórico; teoria j uridica c teoria rolilica, I S Direi tos c Cl\1:)1\litu indi\'idu:.is c coletivos. LG Principio ch Jcgalid..t.dc c cb reserva 
lcg.l.J . 17 rrincipio d.t i:.onomi:~. I 8 Rcçime t;ons.tituci o n :~.l da proprictbdc. 19. Principio do devido processo tcwtl, do contraditório ..: d.l e.mpln dc:fc:u 10 
1/abcar corpus, m.l.rubdo de scgur:1.nça. mandAdo d~ injunfAo e habeas dc.ra. 21 Direitos difusos coletivo! c indi \•iduats homogêneos. 22 Din::itus sociais c SU3. 
cfctiva~Jo. 23 Direito .6 Naeiono\Jicbde. 24 Dlr~itos Politicos. 2l Esudo fcder:al: conceito c ~tõk1r..:.._'\ de rcp.;L"tjçlo de competência. direito comp.:!.ndo, 
di.saiminsçlo de co::npttêocia ru Consti:uiçJ.o de 1988, lntcrvmljlo f:dcr.tl, Principio cb simetria eonrtitueiorul. 26 Estado Democrâlico de Direito: 
fumbmcntos eonniruciona.is e doutrinários. 27 Organitaç!o dos Poder~s: mecanismos de fieios. c eontrnptsos. 28 Un.ii1o: comp~o.'1ê:k:i3. 29 Esudo·membro; 
poder eons'.iruintc estadu.sl· autonomi:t c lintit.açCes. 30 Esudo.mernbro: competência c !utcnomia. 3 ) Adm.inistr.\Ç'lo pública: princípios constitucionais. 32 
S\.-rvidoru públioos: principios cnnsti tudon3.is. 33 Poder Lcgishtlh•o. organiznçlo; .ltrib~ições; proccss:o tecisltllivo. 34 PoJer Executivo: pri!sidcncialismo c 
parb.mcntarissno; mini~1ro de Est.~uto. :l$ Presidente da. Rcpúbli=: poder regul:unenl.1.r, medidas provisóriu. 36 Crimes de rcspou.sabilid.1de do presidente th 
Repüblic1 e dos ministros de Estado. 37 Conselho da RcpUblica e Conselho de Ddc,;,a. 38 Podc:r Lccislarivo: prctTOJ;llti\'liS e vcdaçi)cs. 3? Conli.ss!o 
Parl:mH:nl:lr de Inquérit o. 40 Proocsso Lcgi ~ lnlivo. 41 J'oder Judicidrio: oreMizn.ç!o: CFUHUIO constitucionl\1 d:l ma&istraiUI3. 42 Supremo Tribunal Federal; 
C'f'8Mliuç4io c eomp.::LC:ncJa. Súmub Vincul.a.nle. 43 Constlho N3tioi\3J de Justi~ c do Ministério Público. 44 Superior Tribu:ul de JustiÇl· otganiuçlo e 
oompct.!nc:il. Justiç~ fcdcr.U: org:miuçlo c compct.!nci:\. 43 Justiç~ do trabodho: org;u1i.Z:Iis-ilo t corupcttncin.. 4G Mümtério PUblico: prind pios constituciooai!i. 
47 Advocaci.l Púbfi c:1: repres.enbçlo judiei:~! c extrajudicial d.u pcsso:t.s jurídicas de direito público~ coJWJhori:J c 3sses.!OI'3meni.O juridico do Poder 
ExtC\IIÍ\'O: org.lnÍZ..!ç-lo e funciorumcn1o. 48 U miuçiks ctmstitucion.:tis do poder de tributar. 4? Orden\ econlnuic.1 e ordem fin.wctir.l. SO lnln"\·cnçio do 
f.statfo no donúnio econõmic:o. ' I Direitos c intcrcssu w_, popula~ões indigtn:l.\. S2 1nta.:ssca di. fuso' ç coletivos. 
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRADALIIO: I Direito to 1tab>lho: dcfu1iliio, fontes. 2 Conttlllo individuol do 1r4balho: conceito. 
rctrJisitos. cf.usitic:u;io. 3 Sujeitos do contr:&to <k tu .b.Uho. 4 RcsponJ.abil icbdc solid.iria de cmprc:MS. SL1cc:~'\3o de: cruprceou. $ Salftrio c rcmuncr1çlu. 6 13." 
Mh\ri o. 7 St~l.r\río·famllia. S~t i Ario.cduc4ção. Salário do mCTlOr c do aprendiz. S EtJUip:w.w,_o ,;al:t.ritl!. 9 Smpens.\o c intm11pJllo do conlf.o.lo de tr.lba lho. 10 
Par.!lisaç.\o tcmpcrtriA ou ddiniti\'J do tnb.1lho. lJ Forçt m.~ior no direito do trab:alho. 12 Altcnçlo do contr.,to ind.h·idu~ de u~b.llho. 13 Juu.1 CAusa de 
d.:.sfh!didl. du cmprcg.ldo. 14 ltcJ.cis.\o d.o contnto de lr.lb3lho. l$ A\'iso prt!\.io. 16 lndeniz.:tlj ÔC$ em dccorrCnci:t de dispens.1 do cnlprcsado. 17 Fundo de 
OM:Utti:a. do Tempo d!! Serviço. I 8 Est.W;tid&dc:. 19 Rcintegr3Çlo do cmpreg:ado ~vcl. 20 Inquérito p3r.1npur.tçào de folt:l grave. 21 Trabll.lho cxtraotdinário 
e lr.lb.llho nolwno. 22 Repouso :JOCO\Jr\31 n:munc:u.do. 23 Firias: dUeito do tmpn:gado, é (>OCo' de coocess!o e remuner:.çi.o. 24 Scgurançt~ c hit,icnc do trtbaJbo. 
Peri~ulosid.uie c ir.sa.luhria.bdc. 13 Tr.1.h3.lho d3 mulher. E$l.abilidadc dn ccstnntc. Trabn.lho noturno e tr3b3lho pro1bido. 26 Tn:tbilho do menor. 27 Profissões 
rcgul:tmcnU<b.s. 2& o-r;.ui7..tçlo sincJic:U. 28.1 N:uureu. juridic.l, m.lç:io, ~dministnr,lo e dissoluçAo de Sindicntos. 2? Convenç-~s e ICOfdos coltti\'OS de 
tnbalho. !\fcdiJ;-lo e ubitr.lgcm. 30 Reprtsentaç:lo dos tnb.alhadorcs n.:n cmprt!.lS ) I Dirc1to d~:; t;revc. Sen·iço1. cs"nci:~is. Proccdinu:ntO$. 32 F1s~liz.a~iio. 
tr.ahalhi:..t.:t. 33 Justi\\1 dr. tr.ll.l:!.lho. Ort:aniZ.1Çi\o. ComrcténciA. 34 ~1ini!:!trio f'úblico do TrnbJlho. 35 PrincJpios ccrnis que itúorml m o processo trabl lhiru. 
36 l'rcscriçlo c <k~J~nci:l. 37 Subst,jtui!jl o c rtp:-c.scntaçlu processu;tis, assistênci~t judiciiri:t e hooor.irio~ de advocJ.do. 38 Dissldios ind&viduab. 39 
Di.sddios. colcliYos. 40 Nulid:adcs no ruoccsso trabJihisu. 41 Recursos no processo trab3.lhiS'L1. 42 Ex.c:c:uç~o no processo trnbalh.i stn. 43 Embarcas A. cxc:C'Uçào 
nu proces.s.o tr:~.bllhbu. 44 Processos ca peci:1i s.. Aç..lo re.scis6ril. Maud:ado de segvranç.a. ·15 Dircilo intemacion.al do tra~lho. Tra!Jdos c C:OO\'CilÇÕCS.. 
C.:n\'tnçio n.' 17 6 OIT. 
DIRF.ITO FI ~AI"\C'[HRO E ECONÓ:\UCO: 1 Finanç:~.<t pUblic.u ru Conslituiçlo dt: 1988. 2 Orç:unento. Conceito c c!iplcies. Naturt 7.!1 juridiça. Prindpios 
OI"Ç:lmenl.:irios. Nonn.u &et3is de direito fin:l.llc:c.iro (Lei n. • 4.320, de ) 7/J/1964). FiscaJinçJo c controle interno c externo dos OJY3ottn.ros. 3· D.:.spc:s.s püblie1. 
Con,..:alo c cf:usllia~lo. Principio d.llcg3.1id.ldc. Técnica de rcnlil..'lç!o d:t des;>eu públic1: empenho, liquid:t\lo c patamcnlo. Disc:iplin:. constirucion.'ll c 
l.::g:tl dos pr.:ea.t6ri()s <1 Rcccit.., Jlúblic.t. Conceito. lnueS$01 e rcceibs. Clanificnçlo: rc:c:eitA.!I ori&iniri B.S c: rcceita.s dcrivCLd.1S. Preço pUblico c sun distinçao 
oom :a lJc. 5 Divida !.l iva da l.Jrtilo de IU.Iurcu tribut..Yi:l. e nlo-trib~.&t:iri<t. 6 Crêdito público. Conceito. Empréstimos públicos: cl:auilica;lo, ü.c~s. condições, 
&3"-tntia.s, :unortiz~ç.\o c: convcrd<'l, OivirJ.' rüblic,: conceito, disciplin~ con.~titu cionlll, clusifi c:J.ç3o c c:<1inçAo. 7 Ordem constitocional econOmicn:.principios 
cer.tis W. .llÍ\'id.lJe cconõmic3, Politica agticol.1 e fundiitia c rc(onm agJâria. 8 Ordem jurldic:o~cconômic.l. Cont.:cito. Qr(jcm econômicn e re&imc politico. 9 
Ordem eco:túmia ir:tcn:3cinn.U c rccion::tl. Aspct1os d3 ordem ec:onõmi~ Urt:rn:.cional Dcfll1iç.3o. Nocmu: direho econdmi c:o intemaciorul. Aspectos d:s 
ordé'm cconõmi c:~. rc:r;iorol. Dcliniç!o. I': ermas: direilo e::on6rnico regionnl • :\iERCOSUL. lO Sujeito:~ econósrucos. 1 l lntcrvcn~o do Estado no do:rUnio 
cconómico. Übcr;'l.hsmo c inter.,.eneionismo. Mod.a!id.ldcs de inrcrvcn.;lo. Intervcnçlo no dire ito positivo busi leiro. t2 Ld A.ntitnJstc (Lei n.• &.884. de 
1116/199-1~ 

DIRE.JTO PREVlDEXC!ÁJUO: I Scsurida.dc social: origem c t\·otuçlo l~!&islativa no Dr:a.sil : conceito~ org~ni7..:s.ç5o e princípios const1tucionai). '2 Rcgiml! 
Gcral d.1 Prcvid~ncia Social: beneficiArio, beneficios c custeio. 3 Sal4rio~c-contrihuiç3.o· conceito, parcda.s iniC:SfMIC$ e e).-cluid.u, limite.. mini mo c mh.imo; 
Mlirio·h:J.SC, Cflf.(Uatfr~~nto, propCfCÍOn:didadc C rnju5lJ.mcniO. 4 rl.sO OS de benencios :J.1 pCc\·jd(nCi:l SOCÍill: CSpéCÍ C:rl: de beneficios C pr~st:u;Õ\!s, dispoSÍÇih:S 
gcnís ~ eqlo.:c!ftc:l.!i, periodo(C d.: c:~r.!nci :a, ~lirio·dc ·bcneficio, renda mensal do lx:nc:Jicio, re,'\ju.st.nmcnto do \'Al or do b~:ncficio. S PISIJIASEP. 6 Entid..1.des de 
prcvid~nci.s pti\•.36.: cow:eito c' fanl lidJdes, cot~ituição, 01'&~1\ÍU.Çlo, funcioru mcnto c fiSC3Ii7.:1ÇlO. 7 Entidades llherbs: n:gulamentos, rcquis.itus c~cnci:~.i!'>, 
\'incul3çlo :ao Sistema t\':1cion1J de Seguros Pziv.ldos (órg:.cs normati vo e exc:~uth·o~ opcmçõcs~ disposições cspcci:U$, 8 EnLidnde!i fccho~s: posiçlo em 
rcb çlo i ugutid.adc social ofici.ll~ entes p.auocin:~dcres t supcrvislo <bs .11ivid.sdu das cnt.i Wdcs feducbs; Miniatêrio da Previdênci3 c AssistCnei:1. Socio:l: 
compttfn:::il em rdaç!lo !s entidades fc:c}udu; opcraÇJXs~ entidaLics fc:chadls de prcvidÇncia r.•iv~cb; e suu p:urocln:rdor.u: noimbito d.1 :Jdmirti~u ... çlo pública 
fcdrraJ. 9 rn:vi~neia priv.lda \'~UUS prcvjdência públicl. 10 Fundos de rerulo. li LccisiJ.ÇlO acidcnt.iri.t. 11.1 Rt.:t u lamcnto t!o seguro de aci<kntcs do 
tr.lbalho (urb:IZIO e m.r•l). 11.2 ~fol~stia pro!i»ion.l. 
DIREITO PROCESSUAL CML: I Da jurisdiç3o: conteilo. mod.tlicbdes, poderes. principios, 61'g!os, foruw e limites da j unsdiç3o <i,il. 1.1 Da •çilo: 
conccilo. na1url!1..1 jurldic.1. condições, cl.u sificaç:lo. 2 CompctêncU: concd !o; compc.tCnci :~.. funciOn31 e tcrril ori :~..l; com;~c(ênci3 inle:m:u:ion:1L '2.1 
Modifie.lçiks da cotnpctCncia c eonnito: concxJo e conün~nci:t. 2.2 Processo c procedimento: natureza c princCpios, form1çlo; suspeus!o c cxtlnç3o. '1.3 
Pr~s.supostoJ proccs.sunis: tipos de procedimento~ 2.4 Pr~o!: conceito, classifiC3Çilo, princfpios., contagen1; prccluslo; pt~Jcriçãu. 3 D::~ ,,çl?: con~o:cito~ ação c 
prc:ten~o; naturcz.a juridica. c:ondi«,'Õ<:~ clusiCicaç~o. 4 Do proc: no c procedimento: naturua c principias:. 4.1 t:onn:~ç.io, suspc:nslo e exhnç!o do processo~ 
pressupos1os proctsS\Iais; tipos de pro:t!din~ntos.. S Prazos: conccilo, cl.usific.lçolo. principie», conug.:m; prec:hulo. 6 O j~~ podcr~s. dcvc~s c 
rcspon~hilidJdcs... 6. ) Do Mini!itério PUblico c dos .1uxili:~.~es tb ju .. ti~. 7 Sujeito~ do processo: das JW1c' e dos procuradores. 7.1 O httsconsórc1o; cap.3ctd.:ul~ 
tk ur p:ulc t tloU:" em j:~fzo. 7.2 lcgi1im3Ç3o a din:iria t extnorWrWia. 7.3 A subJ1Íiuiç3o procn.."Wal. 7.4 lntc:r\Cnção de terceiros; oposiç-lo; nomc.1çlo i 
~utoria; dcnunci:~.çlo d.l lide; ch:un:tmento co pcoces.scr, dA :usistênci3. 8 Dos .1tos. proecsruÕ\is.. 9 Pe1i-;lo inicinl: conceito, requisitos. 9.1 Pcdid ·...\!.'\pé:cic:s. 
modific.1çlo, cumul:tç;1o. 9.2 Causa de: pedir. 9.3 0 CS)>3t:ho Hmin.o..r : objeto, ooturcl..l, de contaido positivo, de eonteüdo ne_c:Jtivo. 9.4 Clt::&ç.!o. 9.$ D:1 
rcsposl~ do r~u: oolllc.st:\çlo, cxct\Oes, rccoo,·cnçAo. 9.6 Re\·clia. ?.7 Direito I indispon(veis. ?.8 Providlncias prclim.in:uu c julgamento onforrue o estado do 
processo. 9 .9 Antecipação de tutelo.. 9. 10 Tutcl 11 de especifica. lO Prova: concei to, modali<!J\dtJ, principies gerais, objeto, ônus, ~entos . 10.1 Da 
audiência. 10.2 o .. s.cntcnça: re11uisitos: publicaçlo. 10.3 04 coisa julsada: conceito: linútcs objetivos l! tubjeti\'os: coisa julga fornu l) coiu jul&ad.t 
ru:tlcri;al. 11 Recursos: conceito, fun drum:ntol, princípios, eJauificnçlo, prcs.supostos intrlN ecos c extrinsccos de .ldmiuibilid.:ldc, t ft;iiQS, juizo de mtrit~. ! l: 1 
Apelaçao. 11.2 Af7a\·o. 11.3 Eruba.r&os in.fiingc::ntcs. de divtr&Cncia c de dc.clu açlo. ) 1.4 Recurso especial. ll .S Rccu:so cx:tracxdioário. 11.6 Açllu re~C1~o.n:J. 
11.7 Nuli:bdc.s. 12 Processo de exccu~lo: prcs.supostos c: prind pios i.nfOfD'.ativos. 12.1 EspCcies de exccuç!o. 12.2 F.mbugos do devedor: n::t.Lurtu JUnd•a.. 
C4birncnlo e procedimento. 12.3 Emb;uços de terceiro: n:~..turCZol juridia, kcitimid.1dc c Foctdintcnto .. 12.4 Ex:c~çio Ci st."::.l. ~2: $ D3 ~~cC\Içlo ton .. tra :1. 
f.u.end! públi~ 13 Processo e tçlo cautd aru. 13.1 Procedimento cautelar comum c procedimentos cspc.c•fioos. 14 Jun~ados upctH\•s. f~~"· ll D;a ~o de 
usucapilo de tm as pattiaslue&. 16 Afio civil públiCOL. açlo populu e açlo de lmprobidado administn.liv.J.. 17 MUid.u!o de s~~ 111d1Y1~I c colch \·o. I g 
M1Jtch.do de lnjunçao. 19 Habeas dato. 20 Aç!o monitória. 21 Reclanuçlo Constitucional. '22 Sw pcni:3o de SctpJran~ LI e lnTunat ~ de :~nteC1 p a!lo de.tutc~~ 
oJnEITO TRmu·rARJO: I O Ea111do c o pod(f de tribuw. 2 Direito tribuLirio: conceito e pri.ncipios. Trib~to: conçcilo c c.spétlu . c.Ms_o T~bu~o 
Naciorul. NonnJ.S &crsis de dirt ito tribut.Ario. 3 Nocmo tributArill. E spéc ies .~· éncio c-Rf11LCAçlo. fnt~c~ç~o e u~t.cgraç~o: ~:u~ reu. ~ Obn&:"ç: .. o ~bu~a: 
conceito; ttp~cics; fato gerador (h ipótese de incidênci:~.); 'ujcito' ativo ey.úS:tv ~ soliduiedide; c"'pa:u:hdc tn~utária~ ~on~t':' ho tnbutário. S ~~t:dllO tr~but~o. 
Conceito. Na.turcu. Lan,amcnto. Rtvâslo. Suspc:nsAo. cxti.oç~o t e · fuslo. ~criçlo c decadinc•a. Rcpctrçlo do mdi~to. 6 Rc.s.pofU.3.~ 1u.bde trib~t.ãna. 
Rcsporu11bilid4dc por di·,id-1 própria e por djvitb de Oútrcm. Soli cd:tdo' ucc.ulo. Rcspon.ubilichdc pessoal c de te.r~eltos. Re:spo1U1b1li~d~ ~upld.iva. 1 
GuAn1ias e pri\•il~gios à..J crédito tribut.irio. 8 Siste:~ _Tributiri . aci~1. Pr?ncipi~s ~~ai s. ~~çõc~ do pod':" de tribul~, Impostos da Undlo. Impostos 
dos estados c do Distrito f cdcnl Imposto' dos mumcip1os.. R . lçlÚdu rccertas tribubnas. 9 Divub at1va c «rt1d6c1 ncGatlvu. 
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• TELMA ROSÂNGELA MIRANDA MAYÃ DA SILVA -
DI EM 

Secretarias de Estado ] 
3390.39/ Fonte: 001 • (R'T\J) - Outtos SCTViÇO de TcredtO$ - Peosoa 
Jur:dico; o \'ator de R$·2.800,00 (Dois ntil c Oito<<n tos Reais) -
Elem<nlo de Despesa: 3390.30/Fonte: 001 - (RTU) - Materiol de 
Consumo; o valor d< RS-100,00 (Quatroe<ntos Rt>is) - El<mcnto de 
Despesa: 3390.36/funte: 00 I - (RTU) - Outros Scf"'iÇO.t de Tcn::eiros 

Art. 'Z' - Eslabeleccr 
p;Jra a oonclusao dos lraoo s 
Art. 3' Esla Portaria enlra e 1 vi 

(Educação 
José A~auto Santos Bitencourt 

pORTA R I An.• t681l006- SEED 
O StCJUrrÁRIO DE ESTADO DA EOUCACÀO. usondo 

das anibuiçOcs que Ih< s3o confcridu pelo Decrtto n.• 343 I de 27 de 
deu1nbro de 2004 e, tendo em vi.sta o contido no Processo n.• 
J7792h00ó; 

RESOLV E: 
Atl 1• Conceder Adiantcmento Finlll1cciro, em ravor de 

ROSINILDE SILVA ROSÁRJO. CPF n.' 180.8~6.0 12-49, n~ ~alor de 
RS 4.000,00 (Quolro Mil Re>is), visando. cusiCar oqu111ç!o de 
Ma!uial de Consumo e Serviços de Tcrcaros - Pcuoa Flstca e 

Jurfdica. Ari.. 2• O adiantamento concedido devm ser 3pticado r.o 

prolo miximo de 30 (1rin<a) di.,s. a conw da dala do rcc<bimcnto. 
Art 3• A referi~• desfl= devcri ser empenhada t conta do 

Projcto/Aiiv'idade:\2.122.0001.2001 - conforme discriminaç!lo: o 
valor de RS 800.00 (Oitoccnlos Re>is) - Elc:m<:nto de despe<:>: 

- Pessoa Fisica_ 
Art. 4' Esta Portaria 

Publicaçlo. 
D~ .SE CI~NC!A, PU 

GABINETE DO SECR.ET . 

m vigor na dala de sua 

E E CUMPRA·SE. 
MacapA·AP. 29.03.2006 

PORTARIA N" 21212006- SEED 
o Secrelttrio de Eslado da Educaçao. usando das 

alribuiç.Oes que Jhe sao c:onterida.s pelo Decreto o• 3.ol 31 do 27 
de dozembro de 2004 e. tendo em vis \a o conUdo no Oficio n· 
037/2006. 

Resolve: 
lVI. 1• • Designar os servidores abaixo reladonados. 

sob 3 presidência da primeira. para compor uma COMISSÃO 
DE TRABAUiO. com o objelivo de avenguar, tl!lllsltar e dar 
outros encaminhamentos. tomando por base as de nuna as 
a>ntidas e enviadas polo dlrelor da E.E. Rivanda de Nazaré da 
Silva Guimaraes. 

• REJANE DA LUZ QUOflOS-OEF 
EDSON FIGUEIREDO DA SILVA- DIOE 

• ELIZETE ROSA DE PAULA- DIEJA 
MARIA DO SOCORRO SOUTO DE MENEZES - DITEP 

Oê·s.<: <:l l':ncio, p bH u 5C e cumpro:H~C. 

Gabinete do Secrel~rio, ap:. 18 do alxil do 2006. 

PORTARIA n.o 213/2006-SEED _ 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇAO, 

usando das atribuições que lhes sao conrendas pelo 
Decreto no 3431 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo 
em v ista o contido nos Memo no 0826/2006 -
DlTEP/ COEN/ SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 • • Ret ifi car os termos da Portar!~ n• 

136/2006 - SEED, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: . 

Art. 2• Designar os servidores abarxo 
relacionados para, sob a coordenaçao da DITEP 
COEN tendo como responsável de coordenar os 
trabalhos a pr1melra, anaUsarem e efetuarem as 
devidas alterações no texto das Diretrizes CurriCulares 
e adequar suas matrizes aos prlnápios e diretrizes para 
a Educaçi!o Básica atuais: 

• Mana Socorro Varanda - DITEP 
• Hlldete Maroar1da RodrtQues - DITEP 



Macapá,28.04.2006 

• Regina Mera C&ndlda dos Santos - OI ElA 
• Roslmere Marrelro de Souza - OEF 
• Maria Marlene Pereira Barbosa - GEP 
• Manoel das Graças M. Batista - GEC 
• Gerley do Socorro Brito castro - OITEP 
• Valdenice Madel de Almeida - DITEI' 
• Helem Cristina Gomes da Graça - Gerênda do 

SOME 
• Edson fll!Uelredo da Silva - OIOE 
• Jami!e Façanha de Almeida - OIEM 
• Elmlra Fonsea~ Magalh3es - COEN 
• Marta de Naza~ Façanha Silva • DIOE 

Art. 2• • Determinar a de 30 de junho de 
2006, para o término dos s e posterior envio ao 
Conselho Estadual de Edu 

D~·SE O~NCIA, PU 
GABINETE 00 SECRETÁ 

José Adauto 
Secretário de 

SE E CUMPRA-SE 
Macapá 18 .04 .2006. 

ltencourt 
a Educaç.So 

PORTARIA N e 218/ 2006-SEED 
o Seaetário de Es1ado da Erucaç3o, usando das 

atnbuu;i5es que lle s3o ariendas pelo Oeaeto n• 3431 de 27 
de dezembro de 2004 e, tendo em IAstl a nocessklade de 
Institucionalizar O l)rOOeSSO de implantação do centro de 
EducaçJo Profissional em Saúde ProfewJr.l Graziela Reis de 
Souza. 

Resolve· 
Art. 1• • ~ncar os temos da Pottana n• 042/2006 -

seeo, que passa a viQOrar com a segt.inte redaç!o· 
Art. 2• • Designar os servidores abaixo relacionados, 

sob a presidência da primeira, compor uma COMISSÃO com o 
obje\IVo de oonduzor o processo de dlsaJss:lo, planejamento 
(admllllstratlvO e pedaoóglco), exewçJo e Implantação do 
centro de Educaçl!o ProfiSSional em Saúde Professora Graziela 
Reis de Souza, no ambtto da Secretaria de Estado da E.clucaçâo 
e da Secretaria de Estado da Saúde, dentro de um processo de 
gestlo c:ompar1llllilda. 

s.Ma Mara de Almeida Pegado - GAI!,'SEED 
Orbel.a Sousa Sousa - Dfrn>/SEEO 
Eliane Maria de Olrveira Silva - DIEM/COEN/SEEO 
Maria de tDurdes Sampaio dos Santos- GEP/COEN/SEEO 
Amaranalda José Santos BltenCOUrt Valle • SESA 
Mana Salomé Gomes sares - C E.P Grazlela ReiS de 
Souza • COEN/SfED 
Maria d.l c:once.çllo Amaral - OEF/COEN/SEED 
ConceiçJo Corr~a M!delros- CH/AP 
NiiCe Doas Coelho- OAP/SESA 
Emoha Nazaré Menezes Ribeiro J>.mentcl • SEMSA 
11z.a Helena da Ponte ~la Enfermerra/SESA 
Jol!o Farias T~- E f PMM 

Oê·se denda, pub 
Gabinete do Secretário, 

l!XTIIATO DO 1' (SECC~OO) TI:R.\IOADITIVO AOCO~\'tNIO N' 
OUJJtOIS- SEtD 

l•.tt\fiiM~ t hnct. CEAISl:tD 1 o (a) CALXA ESCOLAR ÁCUA 

rJUA. 

Q.&O:I{J._; ....,.,..._..,.. P'Ja...Udtru•td(l& 

O.ilfll.'U Ul '1&114 ' 0 pm.ttUt Tti"MM Adltli~ tu• POf' tbJteo 
atntetMAr nuriiiM .. CO:"fVtJ'dO rf• llSl/1~ - SEED u.t tua 
Clivtt&b T~ra. ro.torMI • .,.,.in 

ct.Jusuu wqw - DQ.S' stra'«SOS· o nc uno 
duliMdo • u tciii(M do t• {SEGUNDO) Tt.RMO ADin YO u 
COSVÊM O ~· OUJilOO:S, LUI.IIu u.a ..ontt•~ dt llS J 000.00 (Ufr ml 

nall}. 

rJÁl!'SYLA .tfCl'ND•: ,..,Mtaa ta.aM.rr•• •• 4uuh ru-:tui&• r 
c-..dic; ... utat.duidü • ..,...,.,_ • ., ,n.t..,_ 

~C~ ~hio tS. td_._u ç&t • • Pr"kluta da CAI.XA 

i>.1uou. 
lo · SfED 

.XTIL\TO DO 1' (ÚC\!1<00) TIUfO ADmVO AO CONvt~'lO I<' 
llSII'llti- SE.ED 

lutN~, Parta CI:AISUD t t (a) CA1XA t.SC'OLAR J OAQUL\t 
NADUCO. 

QUEI/1; renu"M dnlud•• paa•.c:ole dt N•vcr-<lo. 

Cl.Áltsrru r«Wfl&dJ O pN:M11tf Trmo Adkl~• tua por o~jn o 
auocu~r r«:ur.w H CX>NVIrUO W 015011005 .. SU.D t• w• 
~TetUUw.. roaftf"'IWaMplr-

a.JcfSUU UICCJ'Id - DOS ««1JUQS: I rcnHM 
dttdudo li trtft(•• dt 1" (SECUNDO) TERMO ADITIVO &O 
co:cvt..~lO H" IJWlotS.IOti.Uaa •• _., ... , cs. as t 001..01 t~~~M·r ma ...... ~ 
etJcJ$UU SECUNDA;. r ....... atnm lu"~du •• dt«<lAit Ok!IUIU t 

fCMl~kl ü~abtl.tdd•• M ltu~ priotlpal. 

~; O S.Crtlirlo 1k EAI"''OIo o o Pnold•oll da CAIXA 
ISCOI..AR JOAQUIM NABUCO. 

~XTRA TO DO %" (UCUNDO) TEJt.\10 ADinVO AO COI<Vt.~IO N' 
OlSJilOOS-SU.O 

loot- o Puldl CIWSCED o o (ol CAIXA lSCOl..Ait CIHTRO 
NOVO. ' 

QhtstiU t•AW'dr O ~ T.,_ Mldwoe ... pw olJ;tu 
au-.--u' ,_.,.... .. COf!I'VtN.O ,.,. *l.J,;112.0. - ~&.I:D •• -

Clbwll T'"""" cWor-. ltfC.Ur: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CONvliflõN•ÕJsJiiOOS, IOUilu Unt montaa&e dt AS ).000,00 (lrh flill 
rult). 

cu'CfSUU Sfiil!tt'Dd P~rm.tM«~n tuJf«r•4u 11 dful.l OíWIIliAI e 
~o.ndi(Od ..U-o.kcWU 110 k'IMNIMACO pri-.c:ICMI. 

~ O SecnUrte 4t E4~tCa<Jo t e Pl"'llllldtale tb CAIXA 
~OI.AilCE.'I'TRO~OVO. 

FEAR.EIAA 
\ofMIO·StED 

&XTAATO 00 1' (5tCUNDO) Tt:A_\10 ADITIVO AO COI<VtNIO N' 
tlw:IMS- SttD 

Jadn~Mtn&ot c Part•! CIAJS.EED c e (a) CAIXA ISCOL.AR MAR.lA 
llll..EioA COilOI:lllO 

WEI!J; I"'C'\tf10 4f.clntde . ,.....,altO dt .... ,~ 

CLtfr'Sl'L:f UIHE/AAI 0 ~· T~riiO Adid ... lu. ,_ objf'bl 
IU'teccruar ruv.not M COSV~IO N• tl.S4'1otS - SU.D c• Mil 

Clh _wla Tcru'"• coaf.,lnc • wt•lr: 

QÁL'SliU WCJ'I&tf .- DQS «&a1MIM;. o r~uno 
......._do A U:td(b 4t z• (SECUNDO) TtiUIO ADmvO 10 

CO~YtMQ M• IU 4'200S. Uttlku •• .otlta.U de AS t OOO,M (•H' mP 
ruM}. 

a.ltrstfU U'CU''º i' r .... aee .. ..,tunW •• .... h CU.w.•.tu e: 
t..Ji(t.a ut.IIMMc:ldu • ~ ... pri.clp1l 

~ O Sccndrit U l'...d»tlth e • Pmkltnk da CAIXA 
.:5<:01.\A MA lUA u•Lt.~A CORDI>IRO. 

FUR.EIRA 
.toio · SUD 

II.XTIL\ TO DO I ' (UCU~DO) TtAAIO ADITIVO AO CO~\ ~lO~· 
l1SSt100S · SUO 

ln.Jit'Vl'Dialot t P1rtn: CLVSU.D c o (a) CAlXA UCOUR SETE 
ll.IIAS. 

QJJEI.Il- ""no .t.nJ..a4• a. P'i-1-.ca'- ch • •••lt-<lo. 

c.J,(I$ljU PBIMPIM 0 p1'1'1tMI: Tu.o AdicJ•o t.t"' por abJrto 
acruuawr ~ M CONVl.t\tO N" t1S5111tS - SEEO ,_ a.t• 
QA.,paa Tfftdla.coelg,..-e • MP"" 

ÇJÁli$1/LA TEICElld - DOS UCLIISOS· o rKuno 
ctnttuü 1 u«»<.. eM 1' (SECli~DOl Tt:.JL\tO .wmvo 10 
CON'Vt.r..IO ~· aUS.•lOOS, IIULI&a •• IUON ... Lt dt R.S l.MO,OO (tri1 _, 
nab). 

C&.JUSttU SfJillNilAi PcnMII«tta l .. Jcft"'d .. u cl•mall ClildWat t _ ............. dd••?""""-· .......... ~. 
~ O StcnUM df F.clUU(.l.o c • p,..ldc•t~: da CAIXA 
ESCOlAR SET& IL1V.l. 

JOSIAN&- ~~::"~t~iR,. 
Oltfc:d.tUa~C.' 10 SUD 

r . .'O'RATO DO 1' (SEC\JNDO) U ltMO ADITIVO AO CO~'VbiO !<' 
W11111U · SEEO 

lattnt-AlOI c Partu CI.AIStm • o (a~ CAIXA tsCOLAR SOA 
iSPili.A!'~CA 

fJ§.J.EI!l: "nano. ........ , ............ JtlliljitJ. 

a :(usuu r«WQ«dt o ,,.,_ate Tt',.... Ad.ltho w .. por Objeto 
"~'"....,. rec.wno& .. CONvlHlO N" OJSlnOOS - SEED t.n IU8 

CUvu&la T«rc:tlra. cMf~ 1 w-a\llr. 

Cl.Jl f$lll.d TEI Cfl&d - DO.S RfCUI SQS; o r«uno 
dndudo • nt<~lt de a• (SECUNDO) TltA.MO ADITIVO ao 
CO~vr.z.-JON•tlSlntoS,tou:&u - ..._.Mede a. s SOUO(qe.iAtwatot .... ~ 
a,AU$UU SEGl/NU ,ull\a~•• lulkndas 11 dftllb O.hut.llu c 
c~OIII ..Ubdl'dltAit •IM,._,. ... prt•..._ 
~ O Sfcmirio dt Eduta.(.lo t o Pf'ftUtGW 4• CAIXA 
.:SCOI.Ait lSOA ES PitkANCA. 

EX'TilATO DO 1' (SECUNDO) n:R.\10 ADITIVO AO COI<V~.NIO N' 
tlSI/100$ - SUl) 

hmnnntacot ~ Partt.: CEAIS&r.D • o (•) CAIXA !SCOU.R CAMPO 
VEI\D&. • 

~ rHWI'M., ..... I ,.pan~•dt: ... \itUCk 

~UMJ!l.44: O pf'nn.k Tu .. AdkJwoe u • por obJtto 
w.r.cc.ear ,....... .. CONvtHK) N• l l5&1201J - SU.D dl Mil. 

CU~T~cWOA'\t: Aw-plr: 

g.Jysou TE«CfW - nas «EQIISQS• o recuno 
ôtaân~M t u~• 6o 1• (SECUNDO) T&RMO ADnlVO ao 
CON\ftNlO ~ 115&1200-S. IOtallu u• IDOOUDtc Ih RI 1.000.00 ( .. ,. IDO 
rnlt). 

c:ufusuu SEGfO'Dd.: re.-..Mum luJMrM•• •• *-•li CUuautu , 
~- .u!M.Wd4aJ • taw..._ ... pdoclpt.L 

~ O Cccnúrlo de Ed•c&<ID o o Pm14tat• -· C.WU. 

ESCOUA CUlPO \fl.ll~L 

JOSV.HI RO A~FE.Rit!URA 
O..fo4oU.l.W. !~~vfalo. SEED 

IXTIL\TO DO l'(StctJNDO) TEIUIIO ADinVO AO CONviNIO N' 
lltitnOH - UED 

~~=·o~~~Oto(•)CAIXA S:,SC(H..AR FLORENÇA 

Q6,lli1/;.....,. iktd ... l .............. u:.IÇ&e. 

CLÁUSULA PRIIIEIU· O pmtNC Tti'MO Adltll..o tt• por objeto 
aa-acucar ncuno~ H CONVt.Nto N· Ol61noos - suo - 1.u1 

OillMltl Ttruln. Mal .... a u&wlr: 

ClÁlJ1CILf re«CEJM - DOS l.mJ&S'AA o ~ 
1<1011.... l U«"(lo do 1' (SECII!'IDO) TERMO ADITIVO oo 
CO!'IVtl<IO I<' t16~ 101a1u .. - .. 4t JU UOO,OO (lrl> .. .... ~ 
qjtqLIU S(Ç(INIJdr PHIMMC .. &.ale ..... 11 ....... CU.u•l.e.t t 

coadl(Ooo oo<aloolocU.o oo l• ln- prioc9ol. 

tUSINA.A.AM: 0 StutWio dl Edr.KKio t o PmWnW da CAIXA 
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'-XTIIATO DO l' (SECUNOO)'RA.\10 ADn'IVOAO coNVf..~lO N' 
l lültMS-suo 

a Jusuu U llf&l&d O ~c Tc,.. A~&h• et• )IOr obfe:to 
acrc.auatu nna.nOt. M COf'CV.bUO N• Ol6.li200S - SElO • tu.a. 

Ct.hu.la Tc.nall'a. cool'orat a Mtuir: 

a.&:sc•u TUaJM - DOS •taZS<lS· • ruwno 
cksthu4o l u~(a. do r (SECUNDO) TERMO AOmVO t o 
CO!\ vt..~tO N" Ol6JJ110S. t.üll.&a •• .o.u.w~ 4t RS J00.t0 (qll.lahtntos 
ruu). 

a.Jpsuu SfCUNDA ,...,..,. W.lttfldu u tltnul:t Otu.-.1•• • 
toadJ.çOn cttabrk kW .. ~.n.ta~ priM" Il 

~ O Sftr.Uril .. Ed.ucl • , • P~ dt CAIXA 
i.SCOUR KM. Ul. 

BXTUTO DO 1'(Sllt:UNOO! Ti:RMOADrTI\'0AO CONVtl<IO N' 
GlwtiO:S - SE.&D 

la•tru.MtAtoe t ,.,.., . CtAJSI.aD • • (•> CAIXA ESCOLAR »Gt. lll 

D.I.J.ZIJl.-· nc•ne dl'tufll de a ,.~-·Ih IUIIa&Uiçk 

Cl.Ál!SW,A tll!fEI&,4r 0 ~Wt T,_. A.ditn• tt• pet •b)llo 
ac.rauac.v ,...,... M CONVt.CtO ~· Ol~OIS - SI.tO •• ad 
CLA~t•YlA Tc.nri,., c.a.to.-... a~~ 

Wusou maJid - pos «CU&SOS· , rtcu.no 
Mtdn.Uo I u«al(l• 4o 1" (S.2CUND0) lt.AA10 ,t.DinYO 10 
CONVlNJO 1\• ll64n00J, totaUa un CHau.attck 1U SM,N tqu'-bc•to• 
I'UY.). 

Cl.cdSt'U SfGl.'\-pA • ~ 1lu..lc.rndl1 u ....... CUu..t.J r 
C"OGJ.;(6et ..ubti«M&.u .... ~ prlw'PaJ.. 

~ O s.c-,..urio • EAitta<l• t o P~ü llt CAIXA 
c .. .coua KM. u1. 

UTIL\ TO DO 1' (!iF.CUI<DO) Tt.IUIO AomVO AO cowt~IO '<" 
ttüllaS -suo 

lNtNantAlc» c Parttt: CEAISE.I.Dt• (a)CAIXA f..SCOLAR KM. 141. 

OUIJl.: rteurw 4,...._1do • ,.,,...co de: .. auttiiCI• 

QÁl SliU tBlc\ffiBef: O pmt.U Te,.. AcSJdvo uru por vbje\0 
tuat.utar rt.~ ao COHvtNJO N • Ol(llllOU - SI:ID tal 'lU. 
CU"MdtTertfll'a.t.,.rABN: a~ 

CLÁILIWA TUOUIJI - QQS' «EQJMQS t rKUno 
d"CIAIIM I u•"'(lt dt t• ('SECllliiDO) T[JU.10 AOtnVO ao 
cosvtf.-:10 Jt-.. 0161J11H. ~ .. .......__ •• as •....,.. <•• _. 
ualt)., 

cu·usuu troU\'Pd· P~•• hu kendt• • • ....u CUUJ......, ~ 
c.ndii<6M .,_.lH .. Icbe Hlall........., pri.wlpll. 

~ O Stc:rcLirt. • !Atue.( .. • o Prnldt ft" dt CAIXA 
~OU.KK.."-142. 

EXTIIATO DO !'(SECUNDO) TERMO ADIT IVO AO CONVti<IO I<' 
01.W100S- SEED 

ta&trv.wllt" t P1n. CI.AJS&ID•• (e) CAJ.XA tsCOUR UNifA •H• 
OO •iATAPL 

fJ..IJ}!JJ1; I"U'IIIW dudiUdo e pa....-0 de.._..,~~ ... 

aJUSlJLd UIJI6f1.4J O pmt ... Te,.;,.· AdU!vt lftll por llb}do 
ltl"tKtl\lu rt<.Unol 10 COI"CVI.tOO N• OU91200S .. SI:EO tlll tu 
CWu"'ta Ttrul.-.. fDnror-. • N&"-"= 

CL{cJ;tllU Ult%fU - POf IECl/&SOS· o naano 
~· t UtC-V(.Ia • J• (SI.Cl1~D0) TERMO ADrnYO ao 
CONVt.NIO tr DUtn~ tt0&ta. ltftll -onl .. U de ltS 1.000,10 t•• aaD ... ~). 
a Jmuu HCUNQtC· re.~ W.ktnd..u •• dtrM.it 06uw~at • 
toct41(6tt ntabdtd d•l -o Ir~~ pi1Adp1L 

~O ~ • E4~-M t o tr.&den&.t d1 CAIXA 
ESCOLAR LOOIA "lt" DOMATAIL 

~~ 
EXTRA TO DO I' (SECUNDO! 11!RMO ADITIVO AO CONVêNIO N' 

ll0/2005 • StED 

IIUinl-01 o P•""• Cl.~llllo o (o) CAIXA UCOLAR MA T API L 

~ .......... ~ ................. ~ .. 
a.Jusuu ut\18114; o ~ Tttat Ad.ltNo ._.. por •}do 
l(t't:t(jf_Mif f11C.IU'... .. COHVt:oo p(• OlWltiS ... S.I&D - ... 
CUvfliAI Twu...._c.MI_...• ... w-: 

g.Juslll.d rucpu - oo.r «trCUISO$i o recvno 
cletCl.oNo a lltclt(IO cS. 2• (SECUNDO) TVIlMO ADmVO 10 
COI<VtNlO N' t 16SI100S, ....... •• _ ...... do RS 6MPO (Rio<
r..U). 

g..JUSULt! SCCVNfM· ,....,.._....,.... u ,_,._ CU...&u t 

•.-1<"' ..........---JiriodpoL 
~ O Stc.rtü.rte • ld--<1• • • P,..._• da CAIXA 
.SCOl.4a MATAPI L 

JOSJAN~nillllllllA Ckfo4o~~~~~· SUD 



Macapá,28.04.2006 

EXTRATO DO r (Sl-;Cll:\'00) TERMO ADITIVO AO ÇOi'õV~NIO N• 
016612005- SEED 

lns.tr.Jmtlltos r Putt1: CEAISEED e o (a) CAIXA t:SCOt.AR MA TAPIII. 

fll:Jl.eif1.; tt~urso d"tlntdo 1 paçame.nto tlt nlulutcnç5o. 

~: O pnsente Termo Adlll ~o tem por objuo 
:a.crnctntu r«ursos to CO~'VÊNIO W 026&200$ - SEED cm 1ua 
CUwula Tunln, coofonnt a Kt:t.llt: 

~._TERC.'-l.ftL::__Q.OS BfCliR(Qi· o recu r10 
dc1dnado ~ txtc\I(IO do 1• (SECUNDO) TERMO ADITIVO ao 
~~;~~~JO N' Olt6/100S. 1011 Hza um wontliUllt dt RS ~.000,00 (qua tro 

a.Jl'Sl/Ld SEC.U/fOA.;. l'trmantttm lna ltcr .. d:d lU demais Cllnuulat e 
condlçOt-s ntabclf.tida• no hutrumralo prin<lpal. 

~ O Setrt!árlo de Edut2çlo c o Pruhltnte ds CAIXA 
ESCOLAR MATAPIII. 

JOSL\I'ôESO 
Cbc fc d& Unidalk 

EXTRATO DO r (SECU~OO) TERMO ADI"fJ\'0 AO CO:t\'~:~ 10 W 
0256/lOOS - SEEO 

lmtrumrnlat e Partes: CEAJSEED to (11) CAIXA ESCOI...AR MUNClJDA. 

QJUJ:.Ii).; rtcuno cJutJrudo a pa~amcnto Uc manultnçilo. 

CLtiJJJUL.-L/..l{I ... A.fLl.Bd.: O pf'fl~nle T tnno t\dlllvo lrm pur <thjt:lo 
IC:rtscullu rKPnDt ao CONVtNJO W 0256..'2005 - SEEO em 
Cliutub Terctln, conformr a u-:ulr: 

Ct.dliSl/U TERCEIRA_- nos BEQ.'RC\0$~: o r«uno 
dndntJa 6 u«uçl.o do 1' {SI::GUNOO) TER)f0 AOITl\'0 10 

CONYtNIO W 02S6il005,1uhtliu um JllOnL:mle dt RS ).000,00 (vm mil 
ruis). 

a.d_llSUU SECU"J(M: Permanecem fntlt...rarJa, u dtuiD.!t CUUH1l:n t 

condi(~ Hltbci«WtJ pa frUINmcnto principaL 

~i. O Stertlir'IO d t Sduc:.a('lo to Prttlc!tnrt da CAIXA 
ESCOLAR MUi\ CUBA. 

JOSIANES 
C'bt fc da Unidi 

F.XTR..\TO DO r (StGUXDO) TERMO .\DJTI\'0 AO CONvtSIO N' 
0267nOOS-SEEO 

lom umtntot e P:u1tt; CtAISEt:D t o (a) CAIXA ESCOLAR SANTA 
~L\JUA. 

Ql!l.PTJJ.: recunodullrudo • paiaiUtnlo de manutençlo. 

Cl~J..JS.UI.J PRTME(&f: O presente Ttrmo Al.lith•o tcrn por obj«o 
ltrtsc:tntar rr<unol AO CONVr.NIO W 026712005 - SEI!O rm lUA 

Cláusula Ttrctírs, tonrormc: a •ctulr: 

a.dJiS..f.!LtJ ..IJiliÇE.l/J.d- nos BECIJR\"tlli o rKurso 
de:Hfnado i utcuçio do z• (SEGUNDO) TER.\10 A.DlTf\'0 ao 
CO:"!VfA'IJO W Ol671JOOS, lotaliz.l um monttntt dt RS J.OOO,OO (tri• ndl 
reais). 

~L.J_t!Sl!U SEGUNI>tf; P'cnnJ.Dt<tm ln.IIUt radu as tltmah CUu1ul:n c 
eondtçcu u~belrcldaa no lniiNmento prtntlp;~l. 

~ 0 5e<r'tt4rio dt &Ja.~ca<lo t o Prrl td~lllt da CAIXA 

t~O~'RS~;.~~~;~if&;~~~~ 
EXTRA TO DO l' (S~CUNOO) TERMO ADITI VO AO COI'õVtNJO N' 

Ol601l00S- SEE D 

lnatruratntos t Parta: CEAISEED t o {a) CAIXA ESCOLAH SÃO 

FRANCISCO. 

f2lljf;IJ)_: rtcuno dutln~do a fl.acamento de tllanuttn~lo. 

~..llll.Jll!J..&: O prtKnte Ttrmo ,\dith o 1en1 por ob)tto 
aerucenllt rttUrMll ao CONV!NIO N' OlótiJlOOS - SEED t:n tua 
CJh1ula Tc:rctlu, tonformc a usu.lr. 

~..ICJiaiBA - DOS R&ÇIJRSQt:• o rttuno 
de u inado A ea r<uçU do l'" (SECUNDO) TERMO ADlTJ\ O .o 
CO!'tV~N IO f\' OlGOnOOS, totattu uru !lloatam.e de RS J.llOO,OO (um m il 

ru it). 

~CiJJ.f.~~ Ptrtnllntetm Jna lttn!daa 111 drmalt Cl :lluu•Lu e 

co11di~6c • «t:lbclrcldas DO lo•trume oto principaL 

~gf~~~~~~t 2ducaçlo c o Pruldcntc da CAlXA 

JOSL\NESO 
Chdcda Uni 

EXTRATO DO 2' (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVt..~IO N' 
oi69nOOS-SE~ O 

lnttNn::ttnlot t Plrttt: G~VSEEO c o (•) C'"'IXA RSCOL\R CR ISTINA 

BOTEUIO. 

a.J.UfliM fBHtnRA: O prtSC~:~tt Ttrtno Adirh·o tem por objrto 
arrucrol.lr rrNtJOs sa CONVtNIO W Ol49nOOS - Sf.J:D ttn su• 
CJ1u1ula Te-retira, conforme D aes:_ulr: 

CI.Ál.'SlJI.A TERCEIRA .. DOS RECliJlSOf: o w:ur30 
dudnado l trtc\lt;lo do r (SECUNDO) 1"E.RMO AmTI VO ao 
C ON\'tNIO N" Ol69noos, IO(alUt um mooru..entc de lU 9.000,00 (non mil 
reats). 

q.JUWU SF,GUND&· PnttlUC'lttN lna11crada~ a• dCU\.IIr C14u•ubt '" 
coodlçOe~ nllbdc<ld3s no lnstrurocnto pr1ndpat. 

~ O S«rctArio de Educaç1o t o Pruklcnle da C,,\tXA 
LSCOU.R CRISTINA DOTEUIO. 

EXTIUTO DO l' (SECUNDO) TERMO ADmVO AO CONvt.~IO N' 
olGinOOS - SEEO 

Janrumcntot t Partu: CE.VSE.E.t> e o (t) CAlXA ESCOLAR. JOSt 
RI DAMAR. TEiXEiRA. 

ODJI!TO: rtc~no de~dnado • p•cameolo de m:anukn~1o. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

P:.:l'iflst/L-4 fRI!tiElfU: O prtst"ntc Trrmo ,\dillYo ftm por vllJrto 
AtrnctnLir ruunOt ao CO~VL"iJO N" OlGIUlOO.S • SEED em 1Ull 
CU.ut\lla Ttru ln, conforme n ttgulr: 

, ad.J.~Cl.&L..:..Ili&Jl!K.JiE.m.s:.. o rrc uno 
dc•hnai,lo A uct:uçAo d 11 2' (SEGUNL>O) 1"ER.\t0 ADITI VO ao 
CONYtN10 i'\" 016112005, lofaliza um montlnl~ dt R.S 5.000,60 (cinco mU 
n-:o~ h). 

rt JliSlii.A SEGUNM Pcnrunucm hWitradYI .u d•m•h ruu,u l:n c 
cunll~t'h~1 cHabclecidu no ln•trt.n\lcnto prindpJ). 

~ O Stcrt:t:hio de Educaçilu c o Pruld.t:ntc d :~ CAlXA 
ESCO~\R JOSÉ RJBAM,\R TRIX..:lRA. 

JOSIA:<ES 
Chcfed.l t.:ni 

EXTRATO DO r (SJ\.GUNDO)TERMO ADI'fl\'0 AO COI'\Yf:~IO r\• 
OZllflOOS- Slit·:L> 

Jnsti"Umrotla c l'arlu : GP..NSEI::D r o (a) CAIXA ESCOl.Ait CUJUDIM. 

fLÁl!SmA PR/Mt'IRA: O prtJt:nlc Tumo ,\ditivo tem por objdo 
acrucent.u ncul"'tla 110 CON'Vt!l\'10 1'\" 027WOOS - SI::I::D em su 
Cl~u1u~ Ttrecira, conforme :.s.tt~lr. 

ct.A(ISJJT.A TERQW?A - VOS FF.Cl/HSQ,'ú, o riXun.o 
dc•Un~do lt tU<uçlo do r (SECUNDO) TH.AMO AUJTIVO ao 
CO:"'vt~lO W 0211f200S, cot:~li.u um monrantc de RS J.OOU,OO (trh rnll 
ruis). 

CLJUSW.A SEGUNDA; Pr.rm.aocn1n lnallcradu 2.s dcm~h Olusubs t 

tont.liç(,.r• f\lAbclrchJu no lnllrumrnlo princlrat 

~ O St-crct4rlo dc [duu~a:o : o P~•ldenlt da CAIXA 
ESCOL\R CUJUDJM. 

EXTRATO UO t• (SI?.CUNOO) TERMO A011'lVO AO COI'\VÍ:t\10 N· 
Ol7l/2005 - SI::ED 

lnstrumuHos e Partt:t: GE,.\ISEEO e: o (n) CAIXA ESCOL\ R Pl.:.tmO 
Tli.l.XEIRA. 

fJ.JJ.JJiiQ: l"t'C\.U'1.0 th:stiMdo a POE:Jm~nlo dt' llllllwlcn~lo. 

e&lCISUl A PHIAIF.l&J.: O pruet1te Tunto Adlll\'O lcm por ubjero 
tiCI'uccnttr recuno-c ao CO:ofVtNJO N" 027InUCJS - SEEO uu su..a. 
CUltJula Terceira. conform• a tt:t_ulr: 

(f.Áltflll,J: TERCEIRA - f?OC: RECL'RSOS· o recun.o 
durinado 6 utcuç~o dtJ 2' (SECUJ'Iii>O) T.tJ\.MO ADITIVO ao 
CONV[..NIO W 0%7l!l 00S,Iolaltu um rnont1mle de RS }.500,00 (1u:• mil t: 
quiuhcnlers ruh). 

Cl.tÍllSl/1 A ft'Gl!ND i · Pcrnun«em lnaJtcradu as dtmllls Cih•~W t 
con.JL(Ott utabclrcida • nolnlln.uncnto principaL 

ASSINARAM· O Sccrttàrio .Je El:duu~tlo t o Prc.sldcntc da CAIXA 
ESCOL\ I«. PEDRO TEIXEIRA. 

EXTIUTO DO 2'(SECUND0) T~I<J\10 ADITIVO ,\O CO'V~~IO N' 
0113/lOOS- SEI:: O 

hu:trumrcuu t P.1rtw CP..AJSEEO c o (:r.) CAIXA ESCOLAR 
PERr-õAMUUCO. 

QriliSlllA PB/Mf/RA: O preklltt' Termo Adld, ·o trm por objeto 
acrnc.cllllll' rttui"'I.J ao co:-;\'t:-{10 w 02lln00S - SEED (Ol SU2 
Clhsu!1 Ttrcclr.l, conforme a ·~ulr: 

a,.{USIJU TERCEIRA - DO$ REClJRSOf: o n cuno 
dudn1ulo 6. tnc:uçlo do r (SECUNDO) TER.-•10 ADIT IVO ao 
COI\Vt.NIO N" DZ7lll00S1 IO!ali.u um nlOnt.uue de RS IOA,OO (alroc~:-ohH 

rtab). 

CLÁUSWA SEGU.N/Mi f'uman«tm ln.:r.llcradas •• dtm.ail CUu.1ui:.J • 
toodi(6n t$1abelr<:ltla~ no lnlltuUIUHO pr1n.clpaJ. 

~ 0 Sctrtt.f.do dt Educa(4o c o P.uldcalt d1 CAIN\ 
F.SCOI..o\ R I'ERN.\.'IGUCO. 

IOSIANE S 
Cbcfc d.sllni 

t:XTR.ATO DO l ' (SECU:'(OO) TER.., lO ADIT IVO AO CO:"'V~NIO N• 
Cl270/ZOO.S- St"E.D 

lmtn utltol os c Partn: Ci:A/SEF.D c- o (a) CAl XA ESCOLAR Pl.ÁClDO 
DE CASTRO. 

f2JllEIJ!..: ncuno dudn•do • pa~amcnto de manultn~a. 

aJliil/1 A PRfME!Bd: O presente Tt-rmo Adidvo tem por objtto 
t.<rttceotar ruurso1 a o CONVE:"\10 W 0170/lOOS - SEJ::. D em 'ua. 
CUiusula Ttrttlra, <onrorn'f • .ev:ulr: 

g,J_US{ILd T HRÇ{fl&i - DOS HliCl/BSOi• O r «:LU"IO 

d nthudo i mo•<IO do 2' (SEGUNDO) TEMMO ADITIVO •• 
CO~VtNIO N" 0170fl005, t ota l lu uib ntontank: de RS 3.000.00 (trh mU 
rtah). 

!.l.Jttruu SEGUNQA · Ptrmanr<cm lnaltt ndu u l..ltroai• C~us ~»la• c 
ccmdJçkt Clta:btlrckht no tn11runienlú principal. 

EXTRATO 002• (SEG\JN DO )TER.,10 ADITIVO AO CO:'\VtNIO W 
Ol7411005 - SEED 

j 

lnsh'Unltolos c Partt~: CEAISE.ED e o {1) CAIXA ESCOLAR SÃO 
;-.UCUEL DO FLEXAL. 

WSJl: rKuno dutlnado a pacam('tllO de manutcoçlo. 

(LÁl/Sl/U PRJMEJBJ.; O pi"'C"Untt Termo Adlti.,o tem po r objctG 
acrttnobu' ruun.ot ao CONVtNIO N' 027..,2005 - SttD em 11.1:t 
Cliusula Tuulr-. conforme • uv:.utr: 

aJt'SUU WCCJRd - poS R6Ç(J8fQS; o nun.o 
dudnado l uccu~lo do r (SECUNDO} TERMO AOtTIVO ao 
CONVtNlO W Oli4Jl0M, tou llu um D\Ontai\Cc ele RS 600,00 (tth ctnlos ... .. ~ 

Pág. 10 

~.f.fi!VA8tt.\ft O S«rerJrio de Eduuç-lo c o i'rnldcntc d.; CAJXA . 
ESCOLAR SAO MIGUEL DO FLEXA L 

JOSIANESO~S~~g~Í<WlA 
Cbcftc!a Uni~~~ e c;;~btio.SEED 

E).'TRATO DO l • (SECU!'I:OO) T ERMO ADITIVO AO CON\'~NIO N• 
OllSllOOS- SEEO 

~~~r:~;~·~c:t.'::~~ GEAJSEED r o (a) CAIXA ESCOI.AR Klt.'iESTO 

!J.Jll.ll!2: rL'Ct.lno dtsl1nado a p.:1 ~amr.cto de nunuttn~!o. 

Clil!Slll A PRltfFJIU;. O prntntr Term o Adlth·o 1rm por objcra 
=:crt:tctnl.ar l'fturJO& ;o CONVt:-\JO N' 02751%005 - SEEll rm sua 
Oiusula Tcrcdra, conlormc 1 -.tE.ulr: 

r!.JOSUJ.d TERCEIRA - DOS R#:"CURC:OS: o ururso 
dbtia.:t.da l u:tcu(to do 1• CSECUr\00) TERMO AL>ITI\'0 au 
CONVtNJO N' 0173/lOOS.IOUIU:a um mon~ult dt: RS S.OOO.M (dnto mil 
r uh). 

cUusuu SEGUNDA: rcrnu•t«tm lnaUtradu •• drnuh CJ 6u~ul:u c: 
coodiç~ n llbd«idu no inslrumtniO prlnclp;t 

~ O Stoerc:l:l.rio d t Ech:ca~ilo ~e o Pruldrnle da CAIXA 
LSCOI..o\R ERNESTO PEREIRA COLARES. 

F.XTR..\TO DO Z"(SEG UNOO) TERI'tiO ADITIVO AOCO."'iVf;.NJO N' 
onanoo.s- SEEO 

Instrumento• t Partt'S: GEAISJ:::ED c o (a) CAIXA ESCOLAR BELMJRO 
:\1ACEDO MEDINA. 

QJJ.J.EI11.: neuno d~Jdn.ado 11 pag•mento dt manu.t rnç-Jo. 

Cl.Ál/Slll.d PflHllflRtJ: O pre·untr Ttm~o AdltJ.~·o ttm por objrlo 
~t:ronntar recuno• ao CO~V2SJO N" Ol"731200S - SEED tm &ua 
C1Au1uht Terulra, conronne 1 srs:u!r: 

q..jl'Stu.A UBCF.IRd - DOi RECl/BSQS; o ruun.o 
dutillado A cxrcuçolo do l' (S!!:CUNOO) TERMO AOITIVO 20 

CONVtNIO W GZ11/100S, rutaliu una ruoottn~ d t RS .).000,00 {trh mU 
I'Clli.t.). 

q .il!SliLA SPGIIj'iDA: Ptrmane.:tm ln.t..lleudu as dtmait O .huul.at r 
condiçõc:s tJiahdfddu no illlln.uncnlo principal 

~ O SKrc:Urlo de Eduu(":lo t o Prc-lldutt d.a CAIXA 
t:SCOJ .... \R D[LMJRO MA C F". DO ME OI~ A. 

EXTRAT O DO r (SECUNDO) TER., lO ADlTIVO ,\0(':0:-iVt.NIO N• 
Ol79f200S - SF.E.O 

ln1tru~n1'?' c Panu: CF:.VSEED e o (11) C1\IXA l.:.SCOLAR 
CONC::!IÇAO DO MAR.UANU~11. 

!lO.lEI!l: retuno dutlnado a P"l:•mtnto dc rnan\lltn~lio. 

(I ÃCIS'llld CRIME/Rd: 0 pr't .. cnte Ttrmo Aditivo tuo por obj~lo 
atrtscrnt•r rrt~o~nol iiO CONVI::.NJO N• U21 \11200!' - SEED tnt JU~ 
ruwub TnCl'lna, conforme A st"f:ulr: 

Q.A"Ufl1U TERCEIRA D'>S' RlfCl!JtÇOf: o ncuno 
dutln.2do ..l nrt:u( l o do r (SECUNO )) TERMO ADITIVO ao 
CO~V~N IO N• 0279JZOOS..rotall.u. um mont ·nte dt RS 500,00 (qutnflti'IIOI 
ruia). 

ÇI.AUSl/LA SFGUNDA· Ftrmlni!Crm inaJir:radu • • dtnuls CJáusuhu e 
coDdi~Ocs c:stab.c..lt:ddas no ltulrvDlt nto printi(IIIL 

~ O Stcnt..5rlo dt: Eduta~Jo ~ o Prt:sldtntt t1 1 CAI"X..\ 
F.SCOI.J\R CO~CE.tCÃO DO ~L\RUA.NUM L 

~XTRATO DO l ' (SECU:-õDO) TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N' 
0JB51200.5-SEED 

lnstnnDcPIOI t Partt1: CEAISBED t o (a) C,\lXA ESCOl.,\R DAVID 
MIRANDA DOS SANTOS. 

{llJl.EIJl: rKuno dcatlnado a pacuncnto d t manutcn( l o. 

CLÁC!Slfl d PBHfEIRA : O prcwntt Termo t\diti,·o tun por objeto 
acrcuc.nlar rttUNOI ao CONVt:"'f iO W 0211S/l005 - SEIW tm tu~ 
O:li~»au la Tcrccln, conform t a stl:ulr : 

Ç[..:(Utlll ,f TERctr/M - nQS RECIIRW$• o rtrurso 
desti nado • uccu.(lo do l • (SEGU~OO) TERMO ADITIVO a o 
CO."'<V.tNlO N• 028Sfl005, roblla u"' montante de R$ }.000,00 (trh mil 
r ca!J). 

q-dusuu SEClM'DA: Ptraur\tCtr:n lruUcnd.as •• dc-malr Clt.uwl .. o 
condiç6tt t:tl•lNitddu M ln1lt\lmento prindpat 

~ O Secrrt!rto dt Edl.lc.açl o e o Prnhlrotc da CAIXA 
E.SCOJ...AR. DAVID MrRAN"DA DOS SAt\"TOS. 

JOSL'.NE S 
Chefe da Un' 

'FtRR.ElR.i\ 

EXTRATO DO r (SECUNDO} TE.R.\10 ADITlVO AO CONvl:NtO N • 
Ol8J/lOOS - SE.&D 

Itulrunm ltot e Pu1n: CEA/St.EO e o (1) CAIXA ESCOLAR FOZ. DO 
RIO PIRATlVA. 

QJll..eiJl: rtcuno du lioa do a P•&arOtl\todt ntaou:r.n~IO. 

cl,dusm d PRIM.EJ..&j: o prHtotc Termo Adldvo ttm por obj,to 
atrHttntlr rtrunoa aa CONVtJ\10 N• 021112005 - SEED U11 sua 
Q,utula Tureln , conforme a M"I:Uir: 

CldlJHJld TERCEIRA - DOS B6CURSQS; o l'tcUI"ltO 

duliaado • ut<~<IO do 1• {SF.CIJNDO) T.tllMO .-\OITJ VO au 
CON\'ttHO -:-.1 " Ol ll/2005, totaJtu um u:oat•ntc: dr R.S SGO,OO (ollotcnto' 
ttllt).. 

Cl.ÁCISlll,d SECUNDA· Pcrruotc:tiD l111lwadaJ •• dcmall Cliusulas t 

u ndlcild u tabdcdd u no ln•lrvmento DninciQaL 



Macapá,28.04.2006 

dJS/NAAAJL. O S.UdirJe de U11ca(lo t o Pt•l6f•t.t da CAIXA 
t:SCOUR FOZ DO RJO riRAnYA. 

JOSIA.''IE 
o..r • .s.u.;...,~t:.. 

fXTRATO Ot CONvt.'<JO N' oot612006- SUO 

lMCnuMntOf 1 hrul; CE.AISEED e o(a) CAIXA ESCOLAR ROSD-00 
'ASCI\(U.TO FIUIO 

flAIPQ.: arpUM 6f I"WOnGI flu..c-drot dah ... 6ol I fii......,_IUO 

pkoo dt t:Kela •• uput• do fotuda.t..m de .ncnada ttcol.lr.aqWJitlO 
IN nuter~ U..t.it0-ped•c6Pto. t .. wnll(h • ........Uft(&o n..c.. ... 
tteoll. tt«h&a(IO 6t ,......,... ele apo4o « 0\.lltoa .-atnialt de C'OCUAI.O t 

.. m,... 

tJ.;:j])-4/ol~ Ar ... 15. hrifrolo I' do C_... .... 
• fa!eullll t0Cilb4nado na Of al1.lz01 11. Otcn:Ut lhladt.LJI D• U.UM

CEA. .. q-..: c011btr ptLu lAU F.SU.k a• .UJ~ I a• 1664'91. 

aafAC.{Qo. 0t r.cunot dftWudol I t.UCU~Io do prtMAtl Coe\•lllo 
TotAILu o 111ontanlt' dt SU: 11.670.71 (~nte: e doh mil. witc:tntoa 1 ttltnll 
rulr e ldtat.l t doü cfllUYOI) 

U!itlJ,at. OI de Jantlfrt de 1006 a 11 llt kvtniN 11111 1017. 

d,S,SJ.V.'W,U;. 0 S«redrio dto Ed•uçh 1 o Fnlldt_., .. CAIXA 
ESCOLAR ROSE." DO NASCT\Ilt<TO FUJIO. 

FUREJRA 
\ e.;.,• SEEO 

LXTRA TO Dt CON\ItNJO N' tll<n006- SBr.D 

llltintCIM'Mot 1 Part.IIA! CIA!SE.ID 1 o(a) CAIU.ISCOLAR SÀO TOMt. 

fliJU/l ltqUM •• nc-.no. ftNMltdrol dttlludor 1 ruadoaa~atnto 
plcno lllla -.c.W..., ••p«IC;:t ct. fOI"ft*'l~to c!! e •ttMd• •rolar, aq•bi<to 
lk INttrial d.àd1&k~c6tlc:O. COtattf"\••do I ... ,U«I(IO fbka da 
ncol.l. "'0Ct'la(h '- '"*"'' é.c apoio t ...,.,.. lftaltrtah dt coo•v- • .. ,.. ..... 
Fll''•'P.fHE:aos IWlS· At1ito 15. Ptric:rato t• .. CoesdNtçlo 
Ft"tkraL/'11 n ..Wudo toca .. ""'-"" U , Detmo L&.-.!t,t.a~ a• 104l."M
CEA. n11 ~"'«JUba' pd" Lcú Ftdt,.-. •• <011164 • a• l"""l 

IUli.4YiO: O• ncui"'It dnrlaadOt a utc.uclo 4o pratott Coa•bJo 
TouJt.u o .o.tutt dt RS la.JO&.tl (IJ'hUt • olto •il. t~ t oh.o rub 
td~U.tt.t:ntavcn). 

INI"""taiOt t hrttt CE.AISEI:D t. t(t} CAOCA t.SCOU.R JOJtGE 
l.APARRA. 

Q4Jl:IJ1,· R.tp..., tlt rerunos Qnanc.lrot ct.dudot 1 runcionanuruo 
pkao dt f'tC ... NliJp«Cot 4o (oro.edJMitiO dt •tnoda •coltr, aq~o~-Wctl• 
tlt ... ltrltl dNUlkO-ptlbJ,Óik.Ot tOnat:f''tÇio c IUAIIIt.llÇIO Rlolu d) 
tk'Ola. co.,,.LI(IO dt pt.uoal dt apt'-. tn&lfor1c _.:.,. t "~• 
.. acriaC.dt cor.uamot ~ot. 

fJ!!t.Pd \tfNTM LCC41Sr Antto U. Paritnfo 1• O Coutltulcto 
v..-cnll., co•-.. ~ u tn.rN u.. Dtcrdo ~uJ a• l0Âll95 -
CU. no q"c cout:J.r pdat Lda Pede,.. la a• 411 .. 64 t a• IU6o, J. 

~ 01 ren,._ dmludot 1 nea;IO 4o ptutab Coa.&Jo 
Totl\a.u 1 ....u.nu de lU 1S..U.C,1l: (..._..,. t c:l!ld .a.areuaaot.c o.Udla 
• q•alro rr..a-. t •dtor. tdoi• tatta\Ol). 

~lllkJaadrodt.21Mt21tl.cfcurtarodtliMI7. 

d.S.UlfA.~ 0 Secr.drio lk EdiiCJClo & o Prt-'dtalt dt CAIXA 
ts<.'OLAR JORGB IAPARRA. 

&XTRATO DE CONvtxlO i<' tttTneM-SllD 

looCNIDCIIOt t '"'"' GEAISUD t o(o) CAIXA ESCOUR SÃO 
RAL\Ilr.;DO DO ARAGUARI. 

D.4J6I0 Rept .... * rtâlnol llu.Mttnlt d.ttlludot • r.ndHt...to ,._.d.t -.co&..., •apeelOI do rOf"Mt'Mata.Lt d.t .rn.clt acolar,aqidtlçlo 
4• •accn.J dtd.AIJC'o"9~•a'clco. couc:,.....çlt • MUul.tft(&o tw.:a d.a 
ucola, .t:taC,..ta~J• ck pcuoaJ de •pol" tnn'PO'it -.nltr e o.trva 
rultriab dt co""'•o t Mn~ 

DJNDA.t•«NTm UG.(I$• A.rllp JS, hri,nro t • da C..tka.lca. 
fl:daf"&IIU c.•bka&llo cuca o• •rtl&• 11. Dtcnto J:•üdw.at a• 1G4li9S -
C&A.. •IIJ"' co.Wr pcbl• Ltk FetHnda a• 4llW4 e a• ~J. 

~o.---·•-oc ..... ,.-c .. .w. 
ToWI&a o autaau 4t RS ll.l)tAI (lrúU.t mS&, 4A"an~Ol 1 trintt c .. 
,_ktiiiWI,...tehcC'ICI-.). 

~~~ do)llolrodoll*o :U4o.........,dol,.7. 

~~.~~'!:o~~~~~·, .......... do CAlX,' 

&XTRATO DECOJ(vt/.10 H' t llsnoN- str.D 

~~.:':"CEAISUD .. (o)CAIXAISCOt.\UUA.STlÁO 

DNSJ'!b ....... 411--- -.!oo I~---
..-... - ......... llof-4o-.-r,o~D 
• •.W ,14Ai ... pt..,.P:e. tMMmt(h • .. NUII(k r•• u 
-.-.~d ................... ~-··...,... 
..urteb. ~ 'wnfc• 
lfQflWIIN'TN 1WLS· Artlp ~ P&risRf• t• da C~ 
F-ll'U ·--... oo 1rU&oo U, Oocn<e lllo .... o• :te4VK
G&A,M~---IáF-a'ül6'60orl'-. 

.fl.l2tdClQ; o. ,.._-. -- ... - ~ Teull&lo ..... teôtU~(..,.... t .-.a.. .. .._~, .. ............... ~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~li de Jaeárodt 1806 • ti de f•.,..nh·o .. JOI"J 

~ O S«nürio de Uu,u~ • o PrnJ.dcnA• da CAIXA 
Ueot.U.IUASTIÁO CORDI:IAO SUIA 

EXTRATO DE CONVtMO 1<'611JI7006 - SUO 

J•naaraa• • Partes; CEAJS2ED e a(t) CAIXA ESCOL4R 
KUMAitUMÀ. 

!J.AJHJl: llerpHM de r•"not On..c.U.. dllt'daadOt • raocto.a~ntMo 
pkMU .e..,.,. aJpert•ftfomci-Midt ~~ eiC'IIIr,aq.lllçlo 
dt .. ta-tal t11"-'~•t6&M:: .. couc.t'r'lç&o • .... ttft('lo r~ da 
..aa. ONtratacM 44:,....... tlt • polo c-'""~ de..,_. c-

"MtOt. 

fJI6,D HlfNTtlS lliCAIS• Attlao 2S. Panlarafo t• 4a C~inl~&o 
J'cdcrti.:U coabNJ.a.do COQI ot artJco1 12. O.trttAI Eacad..W e• 2641JK -
C&A. ao que aNti!.- pela• LtU Ftdr.tall • • .Ul..,.. e e•UUI9J. 

~ Oa nc\lntl 6utlnad.Oi 1 .c.uc-.(&o do pr.NUia CoDvhkt 
Teu.IU& o moflllolc de lU Ol.lfl,.lf (Mw.ata r Vh mtl, Crtrt'OhM c 
DOYC.Rtl t h'lt fUII c OUC..U t qtUIN CdllV!ll). 

~: O 5Hrte'N dr lollwtacJo e o Pf'lllildtMc da CAlXA 
tscOI.AR KUMARU"À. 

IXTilATO Oll CO~Yii'IO ~· -lDN-SEED 

lftltnlnttalut t , • .,., C&AISEtD t o(a) CAIXA IS(.'()L.Aft FtiARJ.A DO 
ctu GONÇALVIIS DIAS 

Q.IIJIID.: RtpuM dt rec:~~&not neucc.tro. ctttd.tadot a filidoUnaa»G 
pltiO 4ll .C:Olt aot upiC~ do ronecJIMiliO dt ~ acvlar,aquhf<lo 
'' aatwllll ~ppco. .t:ll*t''(IO e m .. uta.(ID fito 4a 
.-11, fQIItrM.t(IO dt ~ dt apoiO t OWirM •t.rillt de C:CMUU.O t 

""""' 
n -... o ... vevrpr uc.t;LS• ArfiD u. P•risn.r, t• u Couclb&lcb 
F.cdff't.L'U c:o.-bltddo to• ot tr1i(ot 11. Occnlo t.a4t.ad n• lNL'95 -
CVA. .. uc co.Nr ptbt .._.. Fodcntt a• .U201"' t a• I66Uil. 

~ 0. r«Rna dalt~ 1 f.UC'li(IO do ,ftttoCc Coa.-leio 
Totatu:a o moaüatt dt kS 10J,17t,tl: {ttAio • don ..a. tet«ut .. tltlmt• 
c ui to ,.. • t onc• t hk uataW~to). 

~~~ doJ• ... rodcl00611tdo ftw'drodol~l. 

~ O ScRdril de 2d~M c- o Ptt•iCWDlc da CAIXA 
tsCOLAR ~IARIA,80 ctu GO:<ÇALYU DL\S. 

JOsWtt~ÀruiWllA 
Qrfc&e u.~t..· StE.D 

IXTRATO DEC0:-1\'ti<IO ,, Oll7n00' - SFJ:D 

la .,..ftf'CDI t P.art• : CEAIS~ t .. ,) CAlXA ISCOU.R 
n,..,..I.ÓMCA. 

fJ.1J,J!IJJ;: Rrptwt Ih r«unot ~. dud.aadOt a fuetiM1._U 
pltAO da IMOlA IKilllp«IOI do for..dmH-lO df Mtrtada ..,.,,, aq\t.l~:J 
de m.actrt&l dkJjllto-ft'd•thako. cOCUtrV~•• t atanut..a<lo I'Wc• OI 
cu...ta. cotdr"llü~io ck ptMHl cte ·~ aantponc ..Ur • WII"Dl 
m.at ... tall tft COtWUDiit I atnlç-. 

f~QAtreNTAS' IECAL$; Antto JS. ,.,,,.-.ro •· 4.1 COAlU.w.icJo 
Fod..vll coaotbi.udo toa1 • antJo1 11. O.Uuo tltad~ot~l o• lo.4119S -
CIA., ao q~tt cHbcr ,.Wl..dlftdfralla• 4JlOJ6,C 1 a• ...._.,.). 

~ O• rttta,.... ftftiita4ot a encu(k de pi"'!WIItt COtt,f.elo 
Touleu o .._ ... .., M kS 5&16.'70 (Cdll&...._. ....... _...._ • ~ • 
diKO ,. ... I ..-eftla CdlUOt). 

~ 11 .. ) • ..,... O.lOM • 11 de r~ro dtl:tll. 

~ O Stu.Urfo de Ed~lo t • '"""' .. ' llb CAlXA. 
lSCOLAI\ TESSAI.OMCA. 

•~•w • l'arW: CVJS.&f.D tl(o) CA1XA ISCOUR TlJ.X.IlR.A 
DI f1IElT AS. 

~ ...,. ... • renn. n...m,... 4ttt;u ... a,_.....,._... 
.,, .. 4ll .o&a noe Uf1«W u r..-..ci..,o do •l"tftU wolat. aqald(Jo 
h ••krill I!Hd~l~ teDMf"fa( .. t --~u tldn cb 
neoU. coelntl(&o df ,_.., 6e tsdt • MlnM 1Mw1&U de coa~ • 
vnf(M. 

ll!.ytlMI/WCQ$ l@tS· A111to U, Parivafo 1• de C..-WçM 
f'&dcr»l/11 c.o•b .. udo CGIII 01 trtlattl U, Dtc,..to Eatadu&l ,.. 1041195 -
CIA. u qut tCMtbtf"ptlu Llil Vedtttit •• Vlewt4 1 a•I"'-"J. 

~ O. rtntnot ti~ 1 fUCU(&o M fJrut:Mt: CwnWo 
Touttu o MD.-tafllk dt RS n.u.va (qoHCM-1 c ctM .a. okoc:tMM c. 
..... ta t ltUU"e ""'- t 'riaU ~'PGI). 

t:J~ 01 doj11olrodt IM6 a u dt fowmrod< 2007. 

~ O ScnWio elo Uw.ot .. • o p-., 411 CAIXA 
ESCOUA TIIWitA DE I'UITAS. 

JOSIAI'I ~À·~ 
cw..s.u.w~!'t. ...... sttD 

txTRATODECO!<vti<IO~·_,_ -SUD 

~~~-.. a hna: GEA/SitD o o(a) CAUIA UCOLAR Y\/LCÀO 
DONORTL 

fJA/Ji111; ._ da ,_.,_ fti .. Uinlo -- I f...-o 
pkMâ ...t. Mtt ..,.U.IIof.,......_.. .. -~ .... r,~llciO 
do roalttlol dW~c611<0o .--o • .... '"llo IWa à 
toeo~a, _,.,.IM*,.- do .... a'"""'_. do .. _.,. • 

""""" 
fl!NQd YPNTQ$ U'Wt!lt· Ardao 11. ,.,......,.. a• .t. c...-.ao 
ftlknl"U c. ...... CIMa .. tnie0111. o.ut• &.&MUI .. 16tUH 
CEA. ...... C:CIWoU' peW. lAit ,......., •• 02M4 ... UUIJJ, 

~ 0. ....._-a OIOCOICID do,_ Coo•T-a -....lt do RS 10.756,lt (cita ..... - 1 "-141 ... t ttll 
rtW • dlaotca ~tMIYDt). 

~tldola"*"H~006olldo,_,.,ro411lt01. 

dJ.S/ll4l4/l4 O -rio dt lda<04.. t o l'mldtl,. 411 CAIXA 
tiCOLAa Y\/LC.lO~ 
~E ~o'=uJAA 
Clotfédo o · SEED 
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OORA TO D« CO:<vti<IO ~· tlW1006- U&D 

llltr.t.r.~ e Parta; CIAJSE&D t l(a) CAIXA !SC01.Aa fl.lANOEL 
PRIMO DOS SANTOS. 

fJI.J.EIJb JUptiH k reauwe O••eifw ckttlaadol a f••dou_,o 
P~ dt tiCOLI De. Alp«IOt do f.,-.,.d~r~P«< c'- llnlrladt .colar, âqPWçlo 
de aattr11t dtdhko-pcdac6ckot tOOWYt<lO t Mtnulta.e .. twca dt 
tttolt, fOntl'tLI(II dt ~ do ~~ tl'tlhpo.,t ncoltr t OYh'OI 
•awtUMdecouuMOt~ 

tJ'NDdtlf!NTO$ LEljdfS• N1l;p 25. Pa rts.nft 1• da C..-illil(-lo 
J"cdf.rallll co•blaado eot~a " •rtla• U, Oru•tet E.tüdual •• 214119$
Clã.A.. M qM cwkr P'l&a t.b. F.wr.ta a• ~lOt'-' • •' ~ 

~ 0t NCUIMI .......... I UCU(IO H ,...Ct C..vt.t. 
Totalwi 1 IMtltatt dt RS 4<U.ll,sa (qwtrtau t 4Vttrt .a, ~•• c 
ariDU teMo ruit t' ~ac.&a t e11e ca&a\'OIJ, 

~DI .. jaadto de l ... lll4t fn"trd.ro ., 2007. 

~ O Stcr.c.trlo d< EdiiCIIçlo t o P"tlclooll do CAIXA 
KSCOLAR MANOEL PRIMO DOSSAMT~ 

(Saúde ) 
1 Abelardo da Silva Vaz 

PORTARJA NO 239 /06-SfSA 

O SECRETÁRIO DE ESTA.')() DA SAÚDE - GESTOR DO 
SISnMA UNJCO DE SAÚilE DO AMAPÁ, no uso de suas 
alribulções que lhe são cxrleridas pelo Decreto nO 0226, de 
08.02.2006, e CXIRSfderaodo; 

CoiiSid~"'ndo • Porbma 383/05 SfSA, que inStitui o Com1tê 
Ge5tcr de Estudo da Mortalidade Materna !rlaniJI no Estado 
do Amapá; 

RESOlVE: 

Alt. 10 • Nomear os ln~anii!S abaixo relildonados, para 
compo< o Comi!! Gestor de Estudo da Mortalidade Materna 
Infant~ no Estado do Amapá: 

Co~lho Regional de Enfermagem 
M.cheie MaleamA Sfalr 

Conselho Estadual dos Oirelt .. cSI M~her 
; idia Elalne da Costa Trajano 

Conselho de Seae~ .. Muniá~is 
José da S~va Monteiro 

Sociedade de Glnec:ologl;a e Obstetrida do Amlp6 
Maroclo Coelho Tsé 

Conselho Tutelar de Maca~ 
Hauro de Aomeda Souza 

Divoslo de Ejlidtmiologla/CVS/SESA 
C1oois ornar sa Mnnda 

Minisrirlo Públk:o do Estado do Amep6 
Maru!o Morolra das Santos 

Coo<denadoria Regional de s.úde 
Maria Sueli O.niz Neris l5idoro 

Conselho Estadual de S.úde 
Osena Maria Sales Sfalr 

Conselho Regional de Medldna do Estado do Amapá 
lirce catvalho da Silvll 

Soded-Ama~ de Pediatria 
Rosen.lda RDsete de Barros 

fundaçlo UnlvtnidAde Fedenll do Amap6 
Nely Oayse Santos da Mata 

Att. 10 - Em Portaria entra em vigor 111 data de publicação no 
Dl$rio Oftdal do Estado .. 

GABJN~1'E DO SECREfÁRIO/SESA: em Maapá-Ap 19 de 
abril de 2006 • 

-..... 

POilTAIUA NO 2M) /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADo DA SAÚDI!, no uso de suas 
atribuições que lhe são oonferldas pelo 0ecr1to nO 0226, de 
08.02.2006; e CXlll5idenJndo o que cons11 do Prot. Geral nO 
2006/H7Q3; 

RESOLVI!: 

AuiDitzN o RIVIdor MARCUS FJilMJMO DA SILVA -
FtslaUnpeuta, a se desloc:.r da sede de suas atMclades -
Maclpá-Ap, até Paraguer - lkWerSidad AIADnorna de 
Asunóon - UM, cem objdlYo de .Uiz.lr DoWndo em 
Oências da Educaclo, cem lntla de pesquisa em l'lllllla5 
Públicas de Slúde, no perlodo de 01 a 30.07.06, ccm enu. 
JJmitado (YeOCimentD l'l~) para esta Seaetarla. 

GMJNITI DO RCRETÁAJO/SISA: em ~Ap. 19 de 
abnl de 2006. 



Macapá,28.04.2006 

PORTARIA N° 243/00-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo D~reto n• 0226 de 
08.02.2006 e: considerando o que consta do Of. Círc. CONASS 
no 38; 

RESOLVE: 

Designar G)L~lAR MIRANDA DO~IINGUES - Secretário ce Saúde 
Adjunto I Are;, de Gestão em Saúde - COS·4, a se desfoc:ar da 
sede de suas a~vidades - t1ac:apá·Ap, até a Cidade de 2cas.1ia • 
DF, com objetivo de partidpar da 5' e 6' Assembléias 
Ordinárias do CONASS de 2006, no dia 26.04.2006. 

GABINETE DO SECRETÁRI O/SESA: em Nacapá·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA N° l44/0G·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo OecrelD n• 0226, de 
08.02.2006 e: considerando o que cor.st! do Prot Geral n• 
2005/22745; 

RESOLVE: 

Designar os servidotes GILMAR MIRANDA 00t11NGUES -
Secretário de Saúde Adjunto 1 Área de Gestão em Saúde -
COS·4, SANDRA MARIA SOUZA OE ARAÚJO - 01cfc de Posto 
de Saúde - COI·3 c SANUEL SPENER - Soaõlogo, a se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até a 
Cidade de Porto Velho - RO, com objetivo de participarem do 
JO Encontro das Comissões Intergestores Bipartitc da Amazônia 
Legal - CIB t<ortc, com o lema central "O Pacto pela Saúde -
mudanças para a ronsolklação do sus·, no período de 14 a 
I7.05.2006, ocorrendo as despesas através do Programa CO!, 
Ação 59.2001, Fonte 007 e Elemento de Despesa 3390.14. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em ~lac:apá·Ap, 20 de 
abnl de 2006. 

PORTARIA NO 245 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2006/22243; 

Considerando o que preconiza a Portaria GN/MS no 
822/ZOOI ; objetivando ampliar as ações de Saúde Pública em 
Tria9Cffi Neonatal. 

RESOLVE: 

Art 10 • Instituir em nível Estadual o Programa de Trl~~ 
Neonatal - PTN/AP, bem como, o Ser.~içn de Referência .m 
Triagem Neonatal - SRTN/AP, objetivando ampliar as Ações de 
Saúde Pública em Triagem Neonatal, composta pelos 
profissionais abaixo reladonados: 

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE TRIAGEM 
NEONATAL: 
• Elten t·laria Holanda Farias- Assistente Soóal 

EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL 00 STRN: 
• Ana Lúcia Valente de Oliveira - Médica Endocrino·ogista 
• Mete Santos OUveira do Vale - Nutricionista 

Utiane Araújo de Car.~alho- Médica Neonatologista 
• EUen f1aria Holanda Farias- Assistente Social 
• Regina Célia Frota Vieira - Psicóloga 

Art. 2• • A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário oficial do Estado. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em ~1ac:apá·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA NO 246/06-SESA 

0, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são oonferldas pelo Decreto no 0226 de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral no 
2006/23356, 

RESOLVE: 

Art. 10- Homologar a designação do ser.~idor CESAR DA COSTA 
SAf>lTOS - Eoonomista, que em substituição, respondeu pela 
Presldênda da Comissão Permanente de Ucitação - CDS·2/0PL, 
durante o lmpedimentx> do ~tular José Eldemi de CaNalha, no 
oeríodo de 10 ~ B.04Yrw>. 
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Art. 2° - A presente Portaria ter á seus efe1lllS rctroagldos à 
contar de I0.04.2006 

GABINETE DO SECRETÁRXO/ SESA: em ~tacap~·Ap, 20 de 
abri l de 2006. 

PORTARIA N° 247 /06·SESA 

O SE~ETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atnbu~Çocs que lhe são conferodas pelo Decreto no 0226 de 
08.02.2006, e considerando o que co~sta do Prot. GeraÍ no 
2006/18263, 

:l.ESOLVE: 

Designar os servidores ITACY DIANA SEJ\BRA 00 ROSÁRIO -
Chefe da Unidade de Ações Programáticas - COS-I, 1-IARIA 
f llANA SAt-lPAIO DOS Siii'ITOS - Responsável pelo 
Monotoramento Nutricional - CDI·2, RAIMUNOO NOilATO 
ALVES BEZERRA- Responsável pelo Honlloramento de Agravos 
por Fatores Externos - CD1·2, WIIUA DA CO.~CEIÇÃO 
SOUTELO SOUTO DA SILVA - Nutrtdonlsta e EDMitSON DO 
ESPIRITO SANTO GOHES- Agente de Atividade Pecuána, a se 
dcsloc.a~em da sede de suas atovidades - ~tacapA-Ap, até os 
t-lun•?P•os de Setra éo Navio e Pedra llranca do Arnapari, com 
Obje_b~ de realrz~rem supervisão das ações de alimentação e 
nutnc;ao, no período de 24 a 28.0<l.2006, ocorrer.do as 
despesas através do Programa 0077, Ação 59.2655, fonte 023 
e Elemento de Despesa 3390·14. 

GABINnE 00 SECRETÁRIO/SESA: em 11acapá·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

"9JtTARIA NO 2.48 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Oeaeto nO 0226, de 
08.02.2006, c considerando o que consta do Prot. Geral no 
2006/20736, 

RESOLVE: 

Designar a ser.~i dora ALANA DE JESUS FERREIRA - Secretária 
Admlnlstrauva - COI· 1/CVS, a se deslocar da sede de suas 
atividades - ~lacapá·Ap, até a Odadc de Fortaleza • CE, com 
objetivo de partldpar do Curso integrado para Secretárias e 
Assessores da Administração Pública, no poríodo de 25 a 
30~04.2006, ocorrendo as despesas atravt!s do Programa 0066, 
Al;ão 59.2659, Fonte 0016 e Elemento de Despesa 3390·14. 

GA~INETE DO SECRETÁRIO/SESA: em ~1acapA·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA N• 249 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que t~e são cnnfe~das pelo Occrtto no 0226, de 
08.02.2006, e <.>nslderando o que consta do Prol. Geral no 
2006/22382, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora NAZARE AU1EIDA 
BARROS - Gerente Geral do Projeto "Ver a Vida" - CDS-3, da 
sede de suas atividades - Macapá·Ap, ate os Munidpios de 
Laranjal do Jari e Vitória do Jari, rom objetivo de oferecer 
orientação técnlc:a para implantação do Conselho da Mulher, 
assim romo, a Comissão de Saúde da Mulher e Vlolênda Contra 
a Nulher, no período 19 a 22.04.2006, ocorrendo as despesas 
através do Programa 0001, Ação 59.2001, Fonte 007 e 
Elemento de Despesa 339o-H . 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA N° 250 /06-SESA . 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que· consta do Prot Geral no 
2006/18992; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora WAI.DEORA DA SILVA 
MONTEIRO DOS SANTOS • Enfermeira, da sede de suas 
atividades - ~1acapá·Ap, até a Cidade de ~1ani!Us • AJ.l, rom 
Objetivo de partidpar do Curso de Cloadtacão do U Inouerito 
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Nadonal de Resistência a Drogas em TB/SVS/NS, no dia 
27.03.20~6 {500.1> do valer das doárias), ocorrendo as despesas 
através do Programa 0066, Aç~o 59.2238, Fonte 016 · e 
Elemento de Despesa 3390·14. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapà·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA NO 251/06·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0226, de 
oa.02.2COG, e considerando o que consta do Prot Geral no 
2006/21583; 

:lESOLVE: 

Designar a ser.~ldora WALDEORJ\ DA SILVA ~10NTDRO DOS 
SANTOS • Enfermeira, a oe deslocar da sede de suas ~tMdades 
- ~1ac:apA·Ap, até a Odade de llrasoloa • DF, com Objetivo de 
participar do I Módulo do Curso de Atualização em 
Epodcmiologia llpllcada a ~ão. no período de 25 a 
28.04.2006, ocorrendo as despesas através do Programa 0066, 
Ação 59.2238, Fonte OI6 e Elemento de Despesa 3390·14. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA N• 2S2/06·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 0226, de 
08.02.2006, e <Dnsiderando o que aonsta do Prot. Geral no 
2006/19790, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da s.ervidora ROSILENE FERREIRA 
CARDOSO - Chefe da Divisão de Controle de Endemias - CDS· 
2, da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até a Cidade de 
Brasl1ia • DF, com objetivo de participar do Seminário Nacional 
de Vlgil3ncia da Qualidade do Ar, no período de 04 a 
07 :D~ .2006, ocorrendo as despesas através do Programa 0066, 
Ação 59.2604, Elemento de Despesa 3390.14, Fonte 016. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA NO 253 /06·SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que 111e silo conferidas pelo Decreto n• 0226, de 
08.02.2006, c considerando o que consta do Prol Geral n° 
2006/17799; 

RESOLVE: 

Homolog~r o deslocamento dos ser.~klores IOLANDA LÚCIA 
GONÇALVES BASTOS - Responsável pelo Grupo de Atividades 
dç Controle de Doenças lmunopr.,...nfveis - CDI·2, VERA 
LUCIA BARSERY DE OLIVEIRA - Farmacêutica Bioquímica, 
ALEXANDRE GAI~A SILVA • Técnlao em Informática e 
SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO GONES- motorista, da sede 
de suas atividades - Macapá-Ap, até os ~1unidpios de Amapá e 
Calçocnc, rom Objetivo de realizarem supervisão do programa 
de Imunização, no período de 27 a 31.03.2006, ororrendo as 
despesas através do Programa 0056, Ação 59.2238, Fonte 007, 
Elemento de Despesa 3390·14. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapâ·Ap, 20 de 
abril de 2006. 

. .... 

PORTAJUA NO 254 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que oonsta do Prol Geral n° 
2006/ I 9516, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos ser.~ldores MARIA AURELIANA 
SAMPAIO DOS SANTOS - Enfermeira, VERA LÚOA BARBERY 
DE OLIVEIRA - FarmacêutiCa Bloqufmlca, MAROUA FERREIRA 
DE CARVALHO - Auxiliar Operacional de Serviços Diversos e 
NILTON NUNES BARBOSA - motorista, da s.ede de suas 
atividades - 1-lacapá·AP. are os Munlcíolos de Itaubal do Pirlrim 



Macapâ,28.04.2006 

e ~ <lo Aragucwt. com ~ de reoliz:artm supervisão do 
Programa Estadual de lmlrizaçlo, no periodo de 10 a 
12.04.2006, ocorrendo as despesas atr.lvés <lo Programa 0066, 
Ação 59.2238, Fonte 007 e Elemento de Despesa 3390-11. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 20 de 
abr•l de 2006. 

PORTARIA N• 256/06-SESA 

O SECR[TÁRIO DE ESTADO DA SAÚOI!, no uso de suas 
atribuições que lhe s3o conferidas pelo Decreto n• 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2()()6,1119351, 

RESOlVE: 

Deslgoar as savldoras MARJA EDNA SOU2A DA sn.vA -
Enferi!IMI e AIUANNA ARAÚJO FAIJ:JtJ ANDRADE E SD.VA -
Consultora Estadual de Malária, a se daloarem da sede de 
suas abvldades - Hacapá-Ap, até a Cidade de Brasiha - DF, 
com ob)etiYO de participarem <lo OJrso de AlualllliÇio em 
~ Aplicada a Gestlío, no periodo de 23 a 
29.04.2006, ocorrendo as despesas através <lo Programa 0066, 
AçJo 59.2601, Forte 016 e Elemenm de Despesa 3390-14. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Mac:apá-Ap, 20 de 
abnl de 2006. 

POI\TARIA N° 257 /06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de SJaS ' 

atnbu~ que lhe slio confer1das pelo Deaeto n• 0226, de 
08.02.2006, e considerando o que consta <lo Hemo n° 129/06-
DAP/SESA. 

RESOLVE: 

NJtonzar a seMdora NILCE DIAS COEUIO • Chefe da Divisão 
de Admin.slraç!o de Pessoal - CDS-2, a se deslocar da sede de 
suas atividades - Macapá-Ap, até a Odade de Aor1anópohs -
SC. com objewo de partldpar de Reunilo Geral das Escolas <lo 
SUS, no período de 24 a 27.04.2006, com 6nus limitado 
(vencimento Integral) para esta Secretana. 

GAII1NET1! DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá-Ap, 20 de 
abril de 2006. 

PORTARIA N° 2511/06-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚOI!, no uso de suas 
atrlluiçiles que lle são conferidas pelo Decreto n° 0226, de 
08.02.2006, e CXIOSiderando o q..e consta do Prot Geral n" 
2()()6,119353, 

RESOLVE: 

H~r o deslocamento da servl<kn IRAOLDA OOSTA DA 
Sfi.VA PINTO - Chefe da Unidade de VlgMnda Epidemiológica 
- OlS·1, da sede de suas a!Mdades- MKapá-Ap, até a Odade 
de 8elhn - Pa, com ob)etlvo de partlc;ipar do Treinamento de 
Equipes de Qlmpo para o Inqub1to do Tracoma I Par~, no 
perío<lo de 03 a 06.04.2006, ocorrendo as despesas através do 
Programa 0066, Açio 59.2238, Falte 007 e Bemento de 
Despesa 3390-92. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em MK.>pá·Ap, 20 de 
abrtl de 2006. 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

QUINTO TE.RMO ADITIVO ao DONVéNIO N.• 015/03- SESA, 
que entre si celebBm o ESTADO DO AJUJ>Á, por int~io 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. e ASSOCIAÇJ.O 
EOUpADORA SAo FRANCISCO De ASSIS, plfll os fins nele 
declarados. 

Pelo Pfesenle TERMO ADillVO. e na melhor forma do ditello, 
os ralpC)IIIávele no fim assinados, todos ldentíficados no 
Conv6nlo de origem, nos termos da jusbllcatlva n. • 024106-
UCCISESA. resolvem da comum acordo, que o ln•trumento 
aclm8 identificado tem a~eflldas as CLÁUSULAS TERCEIRA, 
QUARTA~ QUINTA. que pasum a vigotar com a seguinte 
redaçao. ~NnUclu as demala ~~~~ nao referidos, no forJN 
como ae acham originUnenhe ledlgldas, • que nes1e alO e 
oc:asilo, alo IOI&lmen&e llltlicadaS, pare todos OS &ns de 
direito. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇOES 

I • DA CONCEDENTE 

a) Repassar os recursos alocados para atender a exeeuç.lo e o 
objettvo do presente CON'ItHIO. de acordo com as destinaçOos 
espec.ficadas no Plano de Trabalho. em consonAncia com o 
Plano da Aplicação e Cronograma de Desembolso que são 
partes do presenle lnsttumento. observada a sua dlsponibrUdade 
Flnanoerr•: 
b) Exercer. através do setor competente da SESA. • fi$C&IIzação 
do objeto do presente CO~NIO; 
c) Apoiar a CONVENENTE. prestando assessoramento t6cnico 
com "'~ ao alcanoe dos ob,eWos qualitativos e quanblaüvos 
das aç6es desenvolvidas pelo presente CON~IO, prestando 
auiSI6naa necessâria à CONVENENTE . 
d) lnslrw o so5lema permanente de lnformaç6es com vis~ a 
suprrr o planejamento da CONCEDCHTE e CONVENENTE; 
e) Promoverá a Prorrogação 'de oficio', o prazo de vigência do 
presento CONV~NIO. quando houver atraso na liberaçao dos 
recursos. limitando a prorrogaçlo ao exato perlodo do atraso 
venflcado; 

11 ·DA CONVENENTE 

a) Exea.rtar, as aç6es necessânas • consecuçlo <lo ob;eto do 
COHV~NIO, 
b) Aplocar aos reCUBOs recebidos, estrilamente no objeto do 
presenle CONV~HIO; 
c) Permo!Jr o livre acesso doa Hrvidores da Unld•de de 
Contratos e Convênios e/ou Audrtorla Geral <lo Estado ou 
autoridade delegada. a qualquer lempo e lugar a todos os atos e 
fatos praticados nelaCIOnados d•net1 ou rnd~etamente como 
pactuado neste CON'ItNIO, quando em missao de fiscaliZação 
ou audrtorla. 
d) Abrrt conta bancaria especifica em eslabelecmento Indicado 
pela CONCEDENTE, para c:réd~o e execuçAo dos recursos do 
presente CO~NIO; 

e) Manter a diSpo•içto da CONCEDENTE e dos Orgaos de 
Controle Interno e Externo. pelo prazo de 5 (Cinco) anos, em boa 
Otdem. o• documentos de despesas em.tJdos nom111almente e 
rnd•cados com o nümero do presenle CONV~NIO; 
f) Manter regisuos contjbeiS espeofiCOs. para 
acnmpant~;mento e controle do fluxo de recursos e aplicações. 
g) Reshturt o valor transfendo, acrescido de Juro• legais e 
atuahução monetjrla. segundo lndlces ofocia11. a partrr da data 
do recebimento nos segu•ntes casos 
t-Ouendo nto IQI' executado o obJeto do CONV~NIO. 
resaalvadas •• hlpOteoes de caso fortu~o ou de f01ça maior, 
devld1mente comprovados; 
2-0mlasto de al)<esentação da prestação de contas. no prazo 
estabeiec>do. 
3-Uirúuç6o dos recursos em finalidade drversa da estabelecida 
h) Apfesentar prestação de co~tas na Unidade de Contratos e 
Convénlos/SESA no filial de cada CJ<eroao como tmlb6m no 
prazo de 30 (tnnta) cha.s, contado• • partJt do encerramento da 
vlgêncra deste Instrumento. consoanla Norma de Execuçto n• 
Ot/97-SEFAZ e Oecrelo no 2006 de 09 de agosto de 1999, 

I) Apresentar original da prestaçlo da contas ao Tribunal de 
Contas do Estado. de acordo com Resoluçlo NorrnaiiVa 088 -
TCE, de OS de março de 1996 
I) Encaminhar a unidade de Contraias e Convênros-UCCISESA. 
mapa de P<odução mensal das alividades desenvolvidas com os 
recursos repassados 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIG~NCIA: O presente Conv6<uo 
passa a vigorar até 31 de março de 2007 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS: O. recursos 
destinados a execuçao do presente CONV~NIO serao em RS 
300 000.00 (Trezenlos MU Reais). sendo referente ao perlodo de 
fevererro a dezembro de 2006 o valor de R$ 275 000,00 
(Duzentos e Setenta e Conco M~ Reais). que correrto 6 conta da 
Dotação Orçamentaria conslgnoda no Programa de Trabalho 
10302009023290000. Fonte 007, Elemento de Desposa 3350-43 
- Subvenç6es Sociats, conforme Nota de Empenho n• 
20..5NE00430 Devendo ser P<ovrdenàado documento para 
garantir dotação 01~ment6rla para o exerci ciO suboeqOente. 

Por estarem assin, justos e concordes. as partes a.ssrnam o 
presenle lnstrumenlo em 03 (tr6a) võ.s de igual te01 e forma, 
na preHnça da 02 (duas) taslemunhas que também no fm 
assrnam. 

EXTRATO 
JUSTlFICAllVA N.• 024106-UCC/SESA 

Senhor Seae!Mio. 

Ratifico na fonna da Lei 
Macap'../3:.1~~ 

Submeto a elevllda c:onsldenlçlo de Vossa Senhoria a pteSettle 
justifatlva ob/elivando a altelliÇJo da Cliusuta tertelra, quarta e 
quinta rer.nente 1t0 Convênio n.• 001512003, celebrado com a 
ASSéCIAÇAO EDUCADORA SJ.O I'RANCISCO DE ASSIS. 
Justifica-H a atteraçJo do Instrumento sup111 om razto da 
necessklade de prorrogar sue vlg&ncia et6 3110012007. sua 
dotaçlo or~ria 6 de R$ 300.000,00 (Trezantos Mil Reail) 
referente ao perJodo de fevereiro • dezembro de 2006 o valot de 
R$27~.000,00 (Duunlos o Setenta o Cinco Mil R .. ll), e 1m de 
garan .. e continuidade da execuçto de seu objeto com a 
Transfe<erâ de recutsof financeiros a Assoc:iaçlo Educadolll 
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Sb Francisco de Ass.s. para promover Ações de Pre'Yençóes . 
Recuperação de Prevenção no que drz respe4o • aquisição de 
matenal de consumo. contrataçto de recursos humanos 

Pelo exposto. pare salvaguardar os Interesses da admrnis1raçto 
desta Secretaria. submetemos a presente justiflcabva a sÜperior 
aprecia~o e homologação de Vossa Excel6ncra assm. em 
observância ao disposto no art. 65, 1. a~n.a "b e inciso 11 
parágrafo 1•' de art 57. I. da Lei n • 85Go/93, e ao mesmo 
tempo soliCitamos a ratifrcaçlo na presenle justificativa e 
delellTNne sua pubhcaçto no Oiino Of.aal do E.stado para que 
produza condrç6es de efic:ac>a deste ato 

Data da Assinatura · tMcapti-AP. 17 de março de 2006 

~~tÂ.L~2-. 
LUANA LIDIA DE SOUZAr"-

Chefe da Unid. de Contratos e Convênlos/SESA 

(Infra-Estrutura 

Alcir Figueira Matos 

NUClW SETORIAL Df ,LANfJAMfNTO 
UNIDADE De CONTRATOS E CONV~NIOS 

Ex1ro1o de Ordem de Execuçllo de Servfçoa 

Instrumento 
'arte" 
OES n• 006106-UCC/NSP/Sflllf. celebrado enlre o G .f.ll. 
através do Secrelorio de EsiOdo dO 11\fro·Estrvt<.ro - SEINF. 
como CONTRIITIIN1f e O empresa IVOCHAN -
CONSTRUÇ0ES. SERVIÇOS E COM~RCIO lTDA. como 
CONTRIITI\OA. poro os fns ne1o declorodos. (CARTA 
CONVITE N" 01012006-CPl/SBNf/GEA). 

2!2k!l!• Acomponhomenlo e Assessoramento Topogrófoc:o 
em Todo o EstOdo do Amapó. 

'reso G (obot RS-117 334 !)B(Cento e quorenlo e sele mO. 
trezentos e trinta e QVatra reais e Oito centavos). 

tilllQ: 180 (cento e oitenta) dios consecutivos 

~: As despesas com o execuçOo dOs serviços estoa 
OIÇCidos no votor global d& IS·J4Z 33;1 oa (Cento e 
quorenlo e sete mil. lrezentos e trnia e qvotro reais e oilo 
centavos). l•cando empenhado niciomenle o ímpor16ncio 
de li:l~ (Setcnlo e três mil. se.sc~~t~tos e sessenlo e 
sele re-:1is e qvolro centavos) e correrOo 6 conta dos 
recr.nos onundos do ?rogamo óe Trobotlo: 15.•51.0181 
1.198 - elrut<.roçOo de epoços Püblocos. NOIIJI'&ZO dO 
Desposo 4.4.90.51. Fonle (001 ). contQ'me Nolo de Empenho 
n•2006/NE00364. omllldo em 07/04/2006. 

fundamento Legal: O disposto no Or1igo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e olloroçóes POSiertores 

fxlroto de Ordem de hacuçllo de Se<VIços 

Instrumento 
,orles: 
OES n• 016106-UCC/NSP/SEINF, ceteb<odo enlre o G.E.A. 
a lrav6s do Secrelorio de EstOdo do tnfro·Esilvl<.rO - SEINf. 
como CONTRATI\NTE e o empresa CARMO & BAIII 
CONSTRUÇOES UDA. como CONTRATIIDA. para os fins nela 
declorodos. (CARTA CONVITE N"OIS/2006-CPl/SEJNF/GEA). 

QRJclsl: ConslrvçOo de Passaelo em esteio e cerco de 
~o. nos ruínas do tgrejo de MozogOo Velho. em 
Molog0o-AP. 

rreco GlobCI!; ~6(Vnle e sete ~. 0011ecentos e 
seis reols e cinquento e seis centavos) 

lL21l!; t 5 (QUinze) dios consecvtlvos. 

~: M despesas com a execuçOo dos seMços es10o 
açodos no v~ glObal de IS-27,906 U (Vonle e sete mil. 
novecentos e seis reais e àlquenlo e seis cenlovos). e 
COI'fll!Oo 6 conlo dos reo.nos ori.Jndos do Progomo de 
Trabalho: 15.451,0181 1.198 - Estrut~.roçOo de Espaços 
Püblcos. NotU'ezo do Despesa 4.d0.51 . Fonte (001). 
conlame Noto de Empenho n•2006/NE00360. emlido em 
07/04/2006. 

fuodgmtrlp l!!Qgl: O Wpolto no atigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 8 O~!I(QÇÕeS posteriores. 

!xtroto de Ordem de lxecuçllo de SeMços 

lniiTum.nto 
,artes: 
OES n• 017106-UCC/N$1'/SBNF, celebrodo enlre o G.E..A. 
otrov6s do Soaetorlo de Estado do tnlro-&trvt<.rO - SElNF. 
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como CONTRATANTE e o emp-eso C. R. CONSIRUÇÃO 
llDA. como CONTRATADA. poro os fir.s nele decforodos. 
(CARTA CONVITE N' 018/2006-CPl/SEiNF/GéA). 

Q!;!(ltl.q: Construção d~ um Centro Comunitário no Berro 
Renascer. em Mocopó-AP. 

Prcco Global: &S.:.J±I.á~(Cenlo e quoren~o o quolro mil, 
quinhenlos e sessenlo e lrês reais e sessenlo e oito 
cenlovos). 

f!!!.!.Q: 90 (novenlo) dios consecul ivos. 

Dolo~: As despes~lS cem o execução dos seN:ços es:ão 
orçados no valor global de ~6j_(Cenlo e 
quorenlo e c;uolro mil, quinhenlos e sessenlo e três reais e 
sessenta "oito cenlovos). licondo empenhado iniciolmenle 
o 1mpcrtàncio de RS·72.2Bl.B4 (Selenfo e do~ mil. duzenlos 
e oifenfo e um reais e o ilenlo & quatro cenlovos). e 
correrão à conlo dos ·recU<sos or;undos do ?rog:omo de 
Trobolho: 15.451.0181 1.198 - Eslrufumçõo de :spoçm 
Públicos. Nolurezo do Despesa: 4.4.90-51 Fonle (001 ). 
conforme Nofo de Empenho no:!006/NE00365. efl'ilido em 
07/04/2006. 

Fundamento legal: O disposlo no ort:go 62 e 120 do l ei n• 
8.666/93 e ollercções poslerioms. 

~ 
oco pó, 07/04/2006. 

Alcir Figú JO Mo los 
Secr91orio c lnfro-eslruluro 

/Decrelo n• 2042 · 75 

Ex1ralo de Ordoni de Execução de Serviços 

lnslrumento 
Penes: 
OES n' 018/06-UCC/NSP/SEINF, celea:cdo enlre o G.I:.A. 
ooro·,és do Secrotor;o de Eslodo de lnfrc·EslrurU<a - s:u~F. 
como CONIRATANTE e o empresa SILVA & liMA LTDA como 
CONTRAIADA. pore os fins nela declarados. (CARTA 
CONVIIE N' 020/2006-•:Pl/SEINF/GEA). 

Q!ll~lq: Levontomenlo Topobol iméfrica do Connl do Beiral · 
e Enlcrno. com Dercrminoçõo de o:visores de Águas em 
Atendimento à Solicilaçào da ,\DAP. em Mocor::ó-AP. 

~o GlofiQ!; ~~(Cento e qucrento o seis mil. 
qu•~henlos e c inquenlo e três reais e queira cenlavos). 

Proz.Q: 20 (vinle) dias consecutivos. 

.Q.Q.!.Q.çQQ: As despesas com a execução d os serviços es1ão 
orçados no valor global de RS-146.553.04 (Cenlo e 
ouorenlo e seis m il, quinhentos e cinq uenlo e três reais e 
ouolro centavos). ficando empenhado inic:almen!e o 
imporlóncio de RS· 73.27 6,52 (Setenta e Ir ih mil. duzcnlos e 
selento e seis reais e cinquenlo e dois centavos). e correr~o 
à conla dos recursos oriundos do Programo de Trobolho: 
15.451.0181 1.198 - Eslrui~(OÇÕO de Espaços Públicos. 
Nol..-ezo do Despesa: ~.4.90-5 1 Fonle (001). conforme Noto 
de émpenho n'2006/NE003f.~ emitido em 07/04/2006. 

~Q.JMoj: O disposlo no ar ligo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e olteroçães poslerio.es. 

'. #,;:oco pó. 07/04/2006. 

Alei . iguer~os 
Secre ia df ln fro -eslruluro 

sCielo n• 2042/95 

~x1rato de Ordem de Execução de Serviços 

lnslrumenlo 
Portes: 
OES n• 022/06-UCC/NSP/ SEINF. celebrado enlre o G.E.A. 
olrovés do Seaelario do Estado do lnfro·EslruiU<O - SEINF. 
como CONIRAIANIE e o empresa ENGEVIl CONSIRUÇÕES 
LIDA. como CONTRATADA. poro os fins nela declarados. 
(CART A CONVITE N'033/2006-CPl/SEINF/GEA). 

Q!ljrlQ: Construção co Cenlro Comunitário no l o teamento 
Açaí. Municip;o de Mocopó-AP. 

rreç_~ F}$-125941 92(Cento o vlnte e cinco mil, 
novecentos e quorenlo e um reois e navenlo e dois 
centavos). 

l!Q.zo.: 90 (novenlo) dias conseculivos. 

Doi~: As despesas com o execução dos serviÇos estão 
OIÇOdos no vo101 global de l!l:J..25.941, ~(Cenlo e vinte e 
cinco mo, novecentos e quarenta e um reais e novenlo e 
dois cenlovos). e correrão à conlo dos recursos oriundos do 
Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estruluroção de 
Espaços Públicos. No l..-ezo do Despesa 4.4.90-51. Fonle 
(001 }, confe<me Nela de Empenho n'2006/NE00369. emitido 
em 07/04/2006. 

E.vnd'omento Lca!l!: o disposto no artigo 62 e 120 do lei n• 
8 .666/93 e alleroções posleriores. 

Mocopá. 07/04/2006. 

Exlroto de Ordem de Execução de Serviços 

lnsrrumcnlo 
Portes: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

0€5 n• 023/06-UCC/~SP/SEINF. colebrodo entre o G.E.A. 
clrovés do Secretario de Esrado do lnfro-Eslruturo - SEINF. 
como CONTRA IANIE e o empresa ECLIPSE CONSTRUÇCIES 
LTDA. como CONTRAIADA. poro os Iins e.elo declarados. 
i CARTA CONViTE N' 079/2005-CPl/SEINF/GEA). 

~: Refomno e insloloção de uma Cómoro Frigoofico no 
Mercado dos Pescode<es. no Aven:do Pedro América. 
bairro Perpétuo Soce<ro. Município do .v .accpó·AP. 

Pre~~~~ R1:2.S.l.l2.J..lil(Vinle e oilo mil, novenla e um 
reais o dez cenlovos). 

ProzQ: JO (lrinlo) aios consecufivos. 

QQ!Qili: As despesas com o execuçõo dos serviços cslão 
orçados no valor global de RHq.P.~t.~tO_(Vinte e oiro mil, 
noventa e um reais e dez centavos}. e cc:xrerõo õ con:c dos 
recursos oriundos do ?rogromo no lrabolho: 15.451.0181 
1.199 - Recuperação de Equipomenlos e Espaços Públicos. 
Natureza do Despesa 4A.90-51. Fonle (001). coniame Nele 
de Empe:>l\0 n'2006/NE00366. emitida em 07/04/2006. 

Fundomen(o L~: O dispcslo no orligo 62 e 120 d a Lei n• 
3.666/93 e a lterações posleriorcs. 

.. , '#ccopá.07/04/2006. 

Ale· rguyuro Mo:os 
Secre rio~ lnfro-enuluro 

eaelo n' 2042/95 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n' 025/06·UCC/NSP/SEINF, cetebfodo enrre o G.E.A. 
olrovls do Seaelorio de Eslodo do lnfro-Eslrui<Ya - SEtNF. 
como CONTRATANTE e o empresa íl. M. R. 
EMPREENDIMENIOS U OA. como CONTRAIADA. poro os Iins 
nela declarados. (CARTA CONVITE W 03 1/2006· 
CPl/SEINF/GEA) . 

Obletg_: Conslruçõp de 985.EOm de passarelas em madeiro 
oe lei, em esteios e lorugos com I.OCm e 2,00m de lorgvro. 
no Av. Evondro Cornero de MeiO. rlO Bairro dos Cangos. em 
Mocopó·AP, em Mocopó-AP. 

VALOR GLOBAl: RS-124 9228J(Cenlo e vinre e ql;clro mil. 
novecentos e vinte e dois reais e oilenta e três centavos). 

f!!!I.Q: 30 (trin lo ) dias comeculivos . 

~: As despesas com o execuçé'lo dos serviços es!Oo 
orçados no valor global de RS-! 21922,83_(Cenlo e vin le e 
quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e três 
cenlovos). ficando empenhado inic:a\menle o imporlõncio 
de RS·70.0CO.OO (Selenlo mil reais). e co:rerúo à conto dos 
rect.Xsos 01iundos do Programo de lrobolho: l.S.451.0181 
1.198 - Eslrui\Xoçõo do Espaços Públicos. Nofurezo do 
Despesa: 4.4.90-51 fonte (CO I ). conforme Nalo de Empenho 
n'2006/NE00363. efl'i lido em 07/04/2006. 

Fundg.m~n!.9~.99]: o disposto no artigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e alleroções posleriores. 

~ 
MOCO;::>Ó. 07/04/2006. 

Alc:rffo~~ ira Moles 
Secre)Ó<io e tnfro·eslruh.J<o 

___ ..Q...S!=r~!'? n' 2042/95 

(Segurança ) 

Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (interino) 

PORTARIA N° 145 /2006-DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚOA CIVIL. usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da Lei n° 
0883, de 23 de março de 2005; combinado com os arts. 164 e 
165 da Lei n° 0066/93, e 

CONSIDERANDO o que conS!Ãl elo Procedimento 
tombado sob o no 28820.000.306/2006, oriundo da SEJUSP/AP, 
retratando a ocorrência de furto da motocideta Yamaha YBR 
125, placa NEQ-3756, Patrimônio (CIIOP/SISP) n° 1117308, 
quando estava sob a guarda e responsabilidade do serv10or 
ELS!ON CARDOSO DE MELO, Agente de Polícia Ovll, Matrícula 
no 362034, fato ocorrido no dia 26 de setembro do ano de 

2005. 

RESOLVE: 

1 - Designar, comissão de Processo Disciplinar 
composb pelos servidores Ed ilson Pereira. Marques, 
Augusto césar Gouvci zt. Quintas e Bernardo Uma Gouvca 
Junior, todos, policiais civis do grupo de pessoal do Estado, 
para, sob a presidênda do primeiro, aferir, em raz~~ d06 _fatos, 
a responsabilidade do agente, Indicando na ev1denoa de 
irregularidades ou falta disciplinar a disposiç~o infringida e a 
sanç3o pertinente. 

u - Deliberar que 06 membros da Comissão poder3o 
reportar-se diretamente aos d~mal~ órgãos da Administração 
PUblica, em diligências necessánas à instiuÇlio processual. 

DÊ·SE~ ~ -~ 
PUsdóUE·SE E a!JMP!W!>E. \ 
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PORTARIA NO 146 /2006-DGPC 

O Da.EGAOO GERAL DE POÚC!A CML, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da Lei nº 
0883, de 23 de março de 2005, combinado com os arts. L64 e 
165 da Lei no 0066/93, e 

CONSIDERANDO as Irregularidades constantes das 
correições ordinárias realizadas nos dias I 1 de outubro de 2005 
c 03 de março de 2006, respectivamente, no cartório da 
DEIA!/t~CP, em que se contatou através dos Relatórios de 
Correiç:ío e planilhas anexas a presença de 141 Autos ae 
Investigação Social sem o devido andamento em relação às 
diligências de competência da autoridade· policial titular da 
delegacia, mais 22 tombados e que não foram localizados e 17 
Termos de Ocorrência inconclusos. 

CONSIDERANDO que em face destas irregularidades a 
Delegada de Polícia IZAllEL CRISTINA FROTA llMA, titular da 
unidade policial respectiva, não promoveu as medidas 
necessárias à solução do problema, apesar de a Corregedoria de 
Polícia ter lhe dado conhecimento e cientificado-a, em ambas as 
etapas de fiscalizaç~o do cartório, das providências que 
deveriam ser tomadas diante das ocorrencias, entre elas a 
reconstituição dos autos sumidos (Memo. n° 736, ae 29 de 
dezembro de 2005). 

CONSIDERANDO, ainda, que o descaso manifestado 
pela respectiva autoridade em não atender a determinação da 
Corregedoria de Polícia no se11tido de corrigir as irregularidades 
detectadas, afronta de morte os princípios que regem a 
disciplina e a hierárquica do S<!rviço policial, tomando evidente 
em raziio da conduta a presença de falta disciplinar por 
insubordinar;i!o, e que a ausênda das medidas corretivas faz 
com que a ind\gitada autoridade, a princípio, incorra em 
improbidade administrativa, uma vez que a Lei no 8.429{92, no 
seu art. 11, U, assim considera a conduta daquele que retarda 
ou deixa de pralicilr, indevidamente, ato de ofício. 

RESOLVE: 

I - Designar, comissão de PROCESSO DlSCIPllNAR 
composta pelas servidores Antonio C<lrfos Souta Guedes, 
AHne Maria do Santos Cavalcante c Plínio Roriz Cunha 
Filho, todos Delegados de Polida Civil, para, sob a presidência 
do primeiro, apurar a responsabilidade da Autoridade Policial 
;mputada, aferindo a culpabilidade de fato e definindo 2 

penalidade disciplinar que mais se ajuste a sua re<!ducação para 
bem servir ao intcfesse público diante das atribuições do cargo 
que ocupa na Adminlstraçao est<ldual. 

ll - Deliberar que os membrOS da Comissão poder~o 
reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração 
Pública, em diligências necessárias à instruçllo processual. 

PORTARIA N° 147 / 2006·DGPC 

O DELEGADO GERAL DE PDÚOA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe sllo conferidas pelo art. 17, XI, da Lei n° 
0883 de 23 de março de 2005, combinado com os arts. 164 e 
165 'da Lei no 0066/ 93, e tendo em vista o contido no 
Memorando no 034/2006-D!J/STN, em que reporta o· 
descumprimento de deveres e proibições do regimento 
administrativo por parte elo servidor ALBERTO NUNES DA 
CRUZ NETO, Agente de Polída Civil, MatJícula n° 259187, 
quando em exercício na Delf93Cia da Infância e Juventude de 
Santana, em pC!riodo pretérito a man;o de 2006. 

RESOLVE: 

1 - Determinar diante da ocorrência doS fatos a 
Instauração de Processo Disciplinar para apura; a 
responsabilidade do agente que segundo as termos da denuncra 
não vem cumprindo o horário de trabalho est<lbelecido, assim 
como nao elabora os documentos ..-elacionadOG ao se~ço que 
lhe é afeto não possui bom relacionamento com os colegas de 
trabalho e ~o presta bom tratamento ao público. 

U - Designar· comissão de Processo Disciplinar 
composta pelos servidores Edilson Pereira Marques, 
Augusto césar Gouveia Quintu e Bernardo ÜIIWI Gouvea 
Junior todos, polldais civis do grupo de pessoal do Estado, 
para, sct, a presidência do primeiro, aferi r a responsabilidade do 
denunciado, indicando; na evidência probatxSrra dos fatos, a 
disposição infringida e a sanção disciplinar adequada e 
necessária para a devida reeducaç~o do agente em pro! da 
efidência do serviço público. 

m - Deliberar que os membros~ 
reporl:<lr·se di retamente aos demal~ãos da Admln 
Pública, em diligências neces • · '1í instruç:lo processual . 

~ 



Maca á,28.04.2006 

PORTARIA NO 148/2006-0GPC 

O DELEGADO GERAl. DE POÚCIA C'VIL, usando das 
atnbuiçõcs que lhe Qc) conferklas pelo art. 17, XI, ela Lei no 
0883, de 23 de março de 2005, combinado com os arts. 164 e 
165 da lei no 0066/93, e tendo em vtstl o contido no Oficio n° 
586/06-QOSP/Pacoval, que relata o su .... ço temporário do Auto 
de Pris3o em Aagrante no 466/2005, do Interior do 
CIOSP/Pacoval, mais preosamente do armário do Escriv3o de 
Polida Civil l<leber de Araújo Oliveira, reaparecendo 
~nte na gawta de um dos móve.s que guarnece a 
Unidade Pcliéal, o que a efe.tx> da proc:cdibohdade Inerente a 

'P<á!lca canorána om vigor e c1a omperabVIdade da norma penaJ 
apliCada ao procedimentx> adrrorostr.IIIVo em espéoe, tx>ma 
eVIdente a presença de lrregulanaades que tendem a 
desencadear a configuraçao de falta funcional passível de 
.sanç3o doSCiplinar. 

RESOlVE: 

I - Determinar a lnSUU"a~ de SINDICÂHCtA para 
apurar om raz3o dos fatos a e>ostência de falta fundonal e a 
respeàlva auoona, ap1:-c:ando em raz3o do procedimento 
oniiiiCtigOIÓrio Indicado, os el'eltns ela dosposoçilo estatutária 
constante dos arts. 161 e 162 da Leí n° 0066/93. 

11 • Designar, comoss3o co~ pelos servidores 
Edllson Puelra Marques, Augurto Céu r Gouveia Quinto• 
e Bernardo Uma CCMIYU Junior, lodos, polldals Ovfs do 
grupo de pessoal do Estado, para, sob a presidblcia do 
prime.ro, proceder com os trabalhOS de lnvestJgaç3o Inerente. 

m - Deliberar que os membros ela Comissllo poderão 
reportar-se dtretamente aos demaos órQ3os da Admlnistraç3o 
Pública, em dingêooas necessárias à onstruçao processual. 

PORTARIA NO 14q/2006·0GPC 

O DElfGADO·GERAL DE POÚCIA CIVIL, 
usando das atrlbuiQiles que lhe sio contendas pelo 
art 17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de março de 2005, 
e 

CONSIDERANDO os tenmos do Oficio no 
135/2006·CPAO que soliot.o a pn>rrogaçJo de prazo 
para a condusão do Processo Disciplinar n° 003/2006· 
DGPC, que justifica plenamente a lmpossobllldade de 
conclusão dos trabalhos no p111zo Inicial. 

CONSIDERANDO os mandamentos do artogo 
168, caput, da Lei n° 0066/93 

RESOLVE 

Proi'TOQar, por 60 (sassentl) dias, o prazo 
para a condusão dos trabalhos do Processo Dosclplinar 
no 003/2006-DGPC, In avls da Portaria n° 
041/2006-CG 2 de revere o de 2006. 

PORTARIA NO J55 /2006-DG'C 

O CE1iGAOO ~ OE POÚOA avn., .....-do das 
atribulç6n que 11e o1o conleridas pelo llt. 17, XI, d1 Lei nO 
0883, de 23 de março de 2005, e 

CONSIDERANDO o teor do otldo no 1'18/2006-CPAD, 
que solclta prorrogaçáo de prato para conclus.lo do Processo 
Adrronistnobvo Discoplnar nO 002/2006-DGPC, lnslltuldo pela 
Portaria no 030/2006-DGPC. expondo os mcllvoo que 
lnl>ednm • cordJsio do fd!D dentro do pruo iooc:>ai, o que 
)usl/'a plenamente o requerido, 

RESa.\1:: 

O CBEGADO ~ OE POÚCIA avn., usando das 
1tJiluoç6a que lhe 5lo aonf<tldas pelo 11t. 17, XI, da Lei no 
0883, de 23 de março de 2005, c 

CONSlOERANDO o tooor do otido n° 1'19/2006-{;PAD, 
QIHI soldto """""'oçio do ptaZO poro concluo-lo do Processo 
Admlnistnotivo Disq>~Nr nO 004{2006-IXJ'C, J'l5tl\lido pela 
Port.v\1 no 012/2006-DGI'C. epondo 01 I11CCoY05 que 
lor4>ednm a o:>nô.lsio do reiiD derolro do prazo lniciol, o quo 
jl5tfb pltnanwu o requerido, 

Reia.VE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

POR TA RI A N° 0157/2006 

O llB.fGAOO GatAI. OE POÚOA avn. 00 AAAPÁ, 
no uso das~ que lhe do a>nfl!ndas pda Po<Uria (H) 
001/00 • SEJVSP, e tendo em vlslll o doaomenlll Hemo no 
232/06 - DPI. 

RESOLVE: 

RaOTAR. por Interesse da ad~. o 
soMdor AHTÕHIO ROIWJlO MOAAIS BARRETO, Agmle do 
Polida. Classe "C', PadOO ·rr, do Quadro de Pesooal do 
ex·Terrcórlo, desta Capbl, P<R o H~ de Ama~. a 
a>nCir de 1!.01.2006. 

no. 

I'ORTAAJA NO 0151 /2~ 

O OEifGAOO GERAL OE POÚOA OVIL 00 WNÁ, 
no uso clas atJtbuó;ões •ue 11e do axteoldas pela Portona (H) 
001/2000 • SEJUSP -/oP e, tendo em vlslll o doc:umentXl Hemo 
no 021/06 • ATP/OM. l 

RESOLVE•. 

1 • HOMO~ o desloamen!D dos servidores 
I..IZI:TE 00 SOCORRO JARDIM D'ABADIA ( Ololfe cla Atividade 
de PabWnOnlo{DGPC ) e MARIA IWMUHDA OLIVEIRA 005 
SAIITOS, ( r= ) , que 'lloljar•m cla sede ac 
-ltMdades AI', Olá o H.ndpio de Ooapoque, no 
perlodo de 18 à 22/04 006, para razer lfflentclrio. 

I'ORT.o\IUA N• 015t /20{)6 

O DELEGADO j;aw_ DE POIJOA avn. 00 AW.PÁ. 
no 1a0 das ab1buiQiles cwe lhe s3o CXlflcridas pela Portaria (N) 
001{2000 • SEJUSP • AP e, tendo em-o~ Memo 
no 060/06 • POUHTER. 

RESOLVEI 

1 • HOMOt.OGAR o deslooJmenlo dos Sll!tYidores 
AH~ LU12 DE FIGOEIREOO OliVEIRA, J~ JACKSON 
PERSAA DA SILVA e Ç!AwiO WlZ GAACEZ MONTBRO, ( 
Aget'US de Poilcli ) , que 'lloljaram da sede de suas atiVIdades 
Mao:apj-AI', Olá o Mo.rl'lfplo de Porto Gronde, nos oiiS 15 e 
16/03/2006, em missão jx>lldal. 

I o ()ec)'e!O 92, de 04 Alllt 02 e 
193, .-o uede1,1/2( ,.nae 

EXTRATO DO CONTRATO N'011/2006 • DGPC 

CONTRATO DE PR.ESTAÇlO DE SERVIÇOS 0E 
MAHUTENÇAO PREVEHTlVA E CORRETIVA DOS RÁDIOS 
DE COMLWICAÇlO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA 
CIVIL- DGPC. 

DO FU~EHTO LECIAL • O Ptooento CONTRATO tem 
fulcto )UI1dlt:o no Art. 22, lncloo IH. a no que coube ela 1A1 
8.111111/93, asoim como no Pr- Uctot~ 
28420 00022712006 - OOPC, na modllldlde Convite n 
00412008 - CPI.JOOPC; bem como na lei n• ~.320164, com 
)uloam«ooo homologado paio Exrno. St. Delogedo Geral do 
Pottcla CM. PAU\.0 CésAR CAVIIU:IINTE IAAR~INS. 

DO OBJETO • 0 pteS*III ConllalD tem por objolo I ~ 
do manuoençJo prOYOIWM o ........,. doo llflll- • conlla,. 
do ródlo. pen- t Dologoc:8 Gorwl do Po/ICIIO CNt. 

DA FISCAUZAÇlO ·A CONTRATANTE-' um S«vido<, 
pora 0 -ur 1 ~ -. C«<lro14. q,. rogistratà 
toclu .. ocon..,... a .. dofic:ilaciH ••r"*- om .. lolório. 
cuja cópia ..,, .....,m,hlde 6 CONTRATADA. ol>jo!lvando • 
lmedlala conaçto das i'NgUlot~ apont.clao. 

DA VIOENCIA - O ~o Contraolo 1«6 vVtncà • pertlr da 
dlt.l do aua ..-.... ttndo como 11rmo inll o ela 
31/12/21)1)11, pc.-lCio- prcxtoe- • atl6tb ela Admit1iollaço\o 
o ,..limbo p<-.o om \AI. 

DO VALOR • ~lo ..cucto doo ~ ...... -. ' 
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CONTRIITAOA ""'i ;:;ó a pcw.-, o Y01ot glollol oslomldo do 
R$ ~ 000,00 (quatWT!o o conco ml r~~~~), sondo o valot menso1 
de R$ 5.000,00 (ánco ml r.ls). 1 _., pagao pú OOPC. 
con/ocme 0,_-.ma do Dtoembol5o ~o 
I 1" • I\ despeoa 1$1onec1a poro o pt- -ele;., ó do R$ 
~ 000,00 (qw,.,lll e cinco ml r01is), londo oupono ·PIIf8 a 
cot>.nura ela a..p.. a Nota do Empenho n• 2006NE00337, 
datada ele 031Cl4120Cle, no valo< pooc:el elo P< 5.000,00 (dnto 
ml reaa) 

DAS CONDIÇÓES De PAGAMENTO • O pagamento .. rá 
proc...- ..........mon1e. CONTRATADA,-. 1 omissio 
do Nota F•oc:allfoturo, no lnldo do c:oclo mk ~ a 
oucuçSo dos --. no ptOZO do 15 (-) elas ~ 
COnlodoo. partir da ~do nolzaçio do MMÇO 

DA PRORROGAçAo, MOOIFICAÇÃO E EXllNÇAO • 
Mc:dante as,s,eotrn.nto das ~rte-s c;cntratantn ou 
unitotoralmonto pall Admlnisltaçio PUblca. na foomo ele Lei n• 
8 666193, ute CONTRATO J>Odo" - prwrogado, oc:ullo om 
quo .. lovronl o po<lu'lcnle r....., Adi. ... , -ado ... ....... 
lnterH&at .s ~" ou r!Mdndido. caso .. votlqua o 
deo<:umpnmento do algurrQe das cl6uoulat .., kons d
lnsuutnwo~o 

t ,. · A pane quo p!etendel • utonçio do JJ'OWltO ~· 
onoeo do 16rmr>o de prazo do vigência, dovot6 comuricar 1 
outra o suo ntonçio com ant"'**'<:ii do polo mollOf ,30, 
(lnnlo) diU 
f 2' • I\ res.c:lslo uniloiOII! pot _, da Admtnlstt:IÇ5o 

P.;blic:a, no formo cSa logosloflo VJgO<'Ao, nlo mpllc:a em 
lndencz;açio do qualqu01 -.pkio, olwigondo I AdnWUiroçlo. 
·- oo pogll1*1to doo Mlvfçoo _.., ptWIIadoo, 11!6 
aoataelo~o 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA • lU desposao doc:O<Tontes 
dolll Contrato !Mito llbot.doo na fonna do Oonogremo ele 
ee .. mboleo o Plano do Apf•'llçio. lntogtontu -· Contrato, 
o COIIotlo pot C0111a elo Fonoe 001, Prognomo do Ttabolho n• 
oe 122.0001.2001. Manutonçt.> dos s.rvto;os Admwstrlllvot do 
~~~ G.ral do Polfd.o a.t. ~ do o._. 3390.39 
- SoMçoo T•c:vos- Jurldic:a 

Da!Jo elo /Uslnàuro : 03/G4120Ge. 

(Meio-Ambiente 

Antõnlo Carlos da Silva Farias 

PORTARIA 
(P)IIo.' O~E."AIAI' 

1 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMDIF.'ITE, Domado pelo 0<creto n" 0017 de OI do jauiro de 
lOOl e no uoo das ltnlouiçOcs que Ih< slo confcndu pelo Inciso X. do 
M•go JB, do Dcen:lo n • SJ()ol, de 07 de noY'Cmbro de 1.991 

OJosidcnndo o teor do Mcmo n• ~006- GAB 
de 07 ~. feven:oro de 2006, e o ProjeWAçlo n• 2001 

<tESOLVE: 

Art. I" • flomolopr o de>loc:omcnto doo 
scnoodom EDV ALDO DE AZEVEDO SOUZA, S..rcurio/SEMA, 
ROSE MARY CLEIOE SILVA DE SOUZA, Secrcwia Executiva, 
GABISEMA, MARCO A."'TONIO DE LIMA 1\'UNES, AgentA: 
Admonostra~vo. COEMA, de Maupi ao municlpoo de ltnbal do 
Plrlrlm, no pcrlodo de 26 a 29.01 .06, onde ""'nirom com os 
c:omunic!Jdco do Conno do Maacoon, Curioaca, R.<ssaqutnho, Slo 
Tom.!, lp~Xuna Grande, Bom Sucesso, Pau Mulato e Cobra, par1 
tloboroçlo de uma Portaria objco...,do disc:oplinar u atoVIdoda de 
pesca nu n:feridu comunic!Jdu. Homolopr Llmbán o desloctmcnlo 
do servidor CLOVIS SANTOS DA COSTA, MotonsLI, que 
conduz:iu o veiculo de: transporte. 

Art.%'· 06-sc Cibcia, Cu"11'0 ... c Pubhquc-tc. 

MEIO 

PORTARIA 
( P) N.' O:tS/0'-SE~IAIAP 

O SE-CRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE. nomtodo pelo Decreto n' 0017 de OI de Janeiro de 
lOOl e no uso das otnlouoç&s que Ih< s1o conrcriclu pelo Inciso X, do 
At1oJIO )8, do Dccrtto n.• S304, de ~7 de 110\'cmbro de 1.997. 

Con>idtrondo o teor do Momo n" 03412006· 
DCFRN de 07 de feven:.ro de 2006, c o Pro,cto/Açlo n• 2343. 

RESOLVE: 

Ar1. J• · Autorizar o deslocamento dos urvidores 
JOSt RICARDO E SILVA V AZ, Chefe da DCFRN/CCF, 
RENILDO COEUJO DE ALMWIA e LVlZ JOSÉ DE BRITO 
RAMOS, Aacnta de Dcfts1 Aml>ico01l, OCFRNICCF, de Macop6 
ao orquiptlaJIO do Bolllq ... no pcriodo de 10 1 14.02.06, eom 
objttivo de rcalinrcm açOa riiCa!iutóriu nuvial pari coibir l coça e 
pese:~ prcóatório, cxtroçlo e tnnsporle okpl de n.deÍll, palnuto, 
bem como vistoriar crnpiUIIdomcnl06 hccncood01 coo nlo c fazer 
cumprir a Portaria n' 16SIOS-SEMA (defeto do paca), nu 
localidade. de Li~ do CUM, Uvramenlo, Jta.rnuatuba. Arniol. 
laan~ Grande da Tma Oronde c Foz do Ourijub&. 

An.r • 06-oc Citncia, ClllTiprO·IC c Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ÂTADO DO MElO 
AMBIE!O'E, em "'""""'·AI'. 09 de re>6eiro de 2006. 



Macapá,28.04.2006 

PORTAR IA 
( P) N.• 01G/06·SEMA/;\P 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
A~1DJ I::~TE. no~do pelo Decreto n• 0017 de OI l.lc j.1neiro de 
2003 c no uso das :atnõuiç&s que lhe sio con(crid:u pclu Inciso X, do 
1\rtigo J8, do Der:rciO n.• 5)04, de 07 de novembro de 1.?97. 

Considerando o teor do Mr:mo n• 001/2006-
DMCFP/CRA de 08 de fcl'crci ro de 2006. c o ProJctoJ,\ ção n• 2343. 

RESOLVE: 

Art. , . - Autoriz.ar o deslocamento dos servidores 
ALCIIIõiJO JOSÉ RIAF.IRO SI LV A, Chefe d> DMCFPICRA c 
SALATIEL GUIMAJL\ES, Chefe do OllCO/CR,\. de M2<o1>:i ·.o 
munidpio de Porto Cntade, no pcriodo de 10 a 11.02.06, com 
objcti\'O de realizarem vistori:l técnica na :in:a do g:~rimpo do Vila 
Nov.1 :l fim de verifinrem si tU.lÇ-40 :uool da b:ur.Jç,em de rejeitas de 
minério de ouro beneficiado com mercúrio, lavrado pela Coopc:r..ttiv,a 
dos Garimpeiros do Vale do Rio Vila Nov.1. Auton1.:u u.mbêm o 
dcslo.;amcnlo do s«vidor CLOVIS SAI';TOS DA COSTA. 
Motoristl, que conduziu o ve iculo de tnnsponc. 

Ara.r ~Dê-se Ci~nci3, Cumpr3·SC c Publ ique-se. 

ESTADO DO MEIO 

PORTAR I A 
( P) N." 017/06-SEMA/AP 

O SF.CRf.TÁillO DE ESTADO DO MEIO 
AMDIENTE, nome=-do pelo Decreto n• 0017 de OI de janeiro de 
2003 c no uso das atribuiç6c:s que lhe s1o conferidas pelo lnciso X, ao 
Anigo 38. do Dccrclo n.• .SJO.S, de 07 de no\·cmbro de 1.997. 

Con!lderando o ICO< do Memo n• 3712006· 
DCFRN de 16 de fevereiro de 20l6. c o PrnjetoJAçJn n' 2343. 

RESOl.VF.: 

Art. J• • AutoriZ3r o dcsloclJncnto dos scrvidorcJ 
AIRTON JOSÉ PICA.'IÇO CA.\IORIM, ROUERTO OA SILVA 
COSTA. WACIMAN DO AMAZOIIõAS SOCORRO TEIXEIItA 
DE l.F.MOS, Agcnles de Defeso Ambient31. DCFRN!CCF, de 
1\taup~ ao municlpio de Muar;3o, no período de 16 ::a 19.02.06, 
cont objetivo de rc.ahurcm Ciscali~ç:lo :.mbietl'31, p31:: coibir 
cxtr.Jçlo, transporte e comércio iler,al dt produto5 0on:5Uis c C:lÇ3. de 
anim::ais silvcsucs n::a rcgi3o do Rio Preto. Autoriz:tr urnbém o 
deslocorncnto do servidor LOURIVAL JIOA TIVIDADE DOS 
SANTOS CARVALHO. ~fotorisb. que conduzir~ o veiculo de 
transponc. 

Art.l• . Dé~s e CiénciD.. Cumpr.t·SC e Publique~sc . 

ESTADO UO MEIO 

PORTARIA 
( P ) N." 018/06·SEM,VAP 

O SECRETÁRIO D'E E.!."TADO DO MEIO 
AMDIE:--ITE, nomeado pelo Decreto n• 0017 de 01 de j ;:meiro de 
2003 e no uso das auibuiçilcs que lhe s~o conferidas pelo Inciso X. dn 
Anigo 38. do Dccrelo n.• 5304. de 07 de novembro de 1.997. 

Coruldcraodo o leor do Mcmo n' 009i06-PPG7 
de OI de fcven:iro de 2006. e o projclo >çlo n' 2343. 

RESOLVE: 

Art . t•. Homolos;:3r o de.s:loc.amento do servidor 
LUIZ MIGUEL SILVA DE CARVALHO, Gcronte do PPG-7. de 
Macapi :~s cid:ulr::s de l'almu-TO c DrasHia-Dfi', no periodo de 07.a 
16.02.06, onde p:ttticipou c!; ciinic:. prnmci;l1 com o titulo ''SLARP 
n:~ Am:uôniJ Legal: estudo de caso d:as expai!:nci:as dD Mono Grosso, 
RondõniOL e TocíU1tins" em Póllmu e resolver questôcs relacionadas 
com o POAU,\P c: atenda u igt:nciu do rci:1!Ório de auditoria em 
Br.uilil. 

GABIJ:'ETE 

Art. 2' • ~·se Citncio. Cumpra·se e Publique·se. 

DE 'ESTADO DO MEIO 
e fevcn:iro de 2.006. 

\ 
.. - \ 

P ORTARIA 
( P ) N.' 029/0ei-SEM,YAP 

O SECRI:TÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
A."IBIENTE, nomeodo pelo Dc:cn:to n• 0017 de OI de jnnciro de 
2003 c no uso das alribuiçilcs que lhe s.lo conferid•s pelo Inciso X. do 
Anigo 38. do Dccrelo n.' 5304. de 07 de nol'embro de 1.997. 

Considerando o tc:or do Mcmo n• 020~DUC/CRA., 
de 06 de (cvcrciro d~ 2006, e o Proicto'Açi\o n• 2340. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

ltES OLVE: 

A ri. t • • Homolog1t o d\!Sionmcnto do servidor 
ANA MARIA CORJU:A BARBOSA. Técnic• do ORHICRII. de 
Ma.up6 aos municfpios de Cu lia• do Atagun i c Tangrug::alzinho, 
no período de 07 3 1.5.02.06. c.om objetivo de reunir com agentes 
:;mhicni31S comunit.irios do b:lixo .: n~dio Ataguari e do Aporcll\3, 
parJ :t\::tlb.r õi.S :.tções tc:.:aliz:uJas pelos mesmos 110 :Lno de 2005., e 
realiZJir ações educotivõls conforme roteiro mJ.S comunidades das 
reg;oes. 

Art. r~ Dê-se Ciblcia, Cumpr.1~se e Pub1iquc-5e. 

GARI~ETE DO St:CHETÁRIO lll': ESTADO DO ~lEIO 
AMDJENTE, em Moe3pi·AP .. 06 d cvcrcim de 2.006. 

PO RTA RIA 
( P) Jlõ." 030/0G·SEMAJ.\P 

0 SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
A"fBlEl'\ãE, nomeado pelo lkcreto n• 0017 dc .OI de Jlnei•o de 
20~3 c no uso du atribuições que lhe slo conferidas peJo tnciso X. do 
Ams.o J S, do Decreto n.• 5304, de 07 de :'IOvembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo n• 023· 
DENCDIA, de 08 de fevereiro de 200ó, c o Projeto/Aç3o n' 2)40. 

RES OLV E: 

Arl:. J• .. Autoriz:.r o deslocamento d3 servidora 
MARIA llE LOURDES RAMOS. Educ.dor Sódo Ambicnul 
DUCJCRA. de ~Jaeapi :10 munieipio de rcdn Bnnca do 
Amapa rl, no pcriodo de 17 a 20.02.06, com objclivc de r~Jiiur 
c3d:utrJ.mento c seleç3o de volun~rios par.J. curso de cap~iução de 
.:~gentes ambienbis comunitários n:l drc:a de entoM\Q d:a Reserva tlc 
Descn\lolvimento Sustcnt.âvcl do Rio iratapuru. 

Art. r · IX:~sc CiL,ci:a, Cumpro-se c Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
AMBIE!\'TE, crn,;\i::~c3p~·AP. , 

PO RTAR I A 
( P) ~.• 031/06,~n1NAI' 

~lEIO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO ~lEIO 
A~IDIENT'E, nom.::ulo pelo Ocmto n' 0017 de OI de j3nciro de 
2003 c no uso das :auibuiçôc.s que lhe slo confcrid:u pc:lo Inciso X, do 
Anigo 38, do Dccrelo n.' 5304. de 07 de novembro de 1.997. 

Considnando o teor do Mcmo n• /1006· 
GAOJSEMA de 14 de fevereiro dc2006. c o Projclo/Açto n• 2001. 

RES OLVE: 

Ar I, t • • Autoril:ar o dcsloc:unento dos servidores 
JUIL\CY DA SILVA FREITAS, Chefe de Gabinete/OAB/SE.\IA, 
AURJNts SOUSA SIQUEIRA, Chcfc d> Divis3o de Apoio 
Administr.ltivo, de Matapi ao municlpio de Laranj1l do J ari, no 
periodu de I S a 17.02.06. com objetivo de Procedtrem ::~valillção d!ls 
condiçOts flsicas do pn!t.lio onde funcion:. D Coordennçlo Regional 
Sul. d1 SEMA. Autorizar um'bém o deslocamento do servidor 
RAIMUNDO DA SLLVA E SILVA. Molonst.>, qve conduzi~ o 
vc:iculo de transponc. 

Arl. r • Dt~se Ciência, Cumpr:Hc e Publique-se. 

GAliiNETE IJO SECRETÁRIO ESTADO DO MEIO 
A~IBI"F.NTE, em M3c•pâ·Al'., 14 d ovcreiro de 2006. 

PO RTAR I A 
( P) N." 031106-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
A~ID IENTE, nomeodo pelo Dccocto n' 0017 de OI de j>nciro de 
2003 e no uso dos olribuiçOCs que lhe s3o conferidos pelo lneiso X, do 
Anigo 38, do Dccrelo n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Conslderondo o !Cor do Memo n' 005120()6. 
ORUCCF/SEMA de lO de fevereiro de 2006. • o ProjetoJAç!o n' 
2343. 

RESOLVE: 

Art. 1' ~ Bomolog.ar o daloc::.mc:nto do servidor 
BENEDITO FELIX FELICJO, Educodcr Sócio AmblcnuVDRL. de 
1\!aupi 3o Di•lrilo de Balliqut , no pcrlodo de lO • 14.02.06. onde 
realizou vistoria tknÍQ, em conjunto com :1 equipe da DCFRN. nos 
etr9recndimcntos que solicjbr.tm licenciamento ambiental: 
Associaç~o dos ProdutOf'ts Ru~is do Distri to de O:~itiquc • F3bric::a de 
gelo c bcneficiamen1o de peseado1 tocaliudo em h.1matatub:a, 
F!brica c processamento de &çol e mel de <lbtlha, lucaliz:Jdo no 
lgar3pé Carneiro e Amuon Cornc~eiol c lmportadoro c ExpQrt:idoro 
Lida.. locolizado no Igarapé Pedro Grande .. 

GADINETE DO SECRETÁRI'3' DE ESTADO DO MEIO 
Al\IRIENTE, em Macop5·AP .• l:ll(le fevereiro de 2006. 
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PORTAR I A 
( P) 110.' 033/0G..SI:MA/AP 

O SECni:T,UUO DE ESTADO DO .\lEIO 
A.'IBIEJIOTE, nomc~do.pclo Decreto n' 0017 de OI de jonciro de 
2~3 c no uso das illnbuiÇÕC:S que lhe s:1o confcridlS pelo lnciso X, do 
Arhgo 38, do 0,.--çrcto n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo n• 012/2006· 
DlJCICRNSEMA de lO de fc:\'crcito de 2006 c o Projc:to/Ado n• 
2338. . 

RF.SOLVE: 

Art. J• • Aurotil.:lr o dcslocamen1o do servidor 
IL\I.MUNIIO _PORTAL RODRIGUES, Agente de Tronsportc 
~b~ttmo f:IU\1JIIDAA, de Ma~:ap.6. .lo Distrito de Bailique, no 
pc=ncx~o de 20.02 ;t 01.0.3.06, tom objetivo de ~.br :~paio ao Projeto de 
MilnCJO da T:arlarug;a da Anutóni.a, n.a RERIO do Parazinho. 

Art.r ~ O..:~sc Cién.cia, Cum,r.l·.sc e Publique~se. 

GAUINETE DO SECRF.TÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMUIENTE, em Mae•p~·AP .. 14 de fC\"CT . o de 2006. 

PORTARIA 
( P) ~.' 034/0&.SE.\bVAP 

O S!:CI!ET,\ HIO DE ESTADO DO MEIO 
AMUIENTE, nonx:::utn pelo Decreto n• 0017 de OI de j!lleiro de 
200) c: no uso das atribu ições que lhe sio conferidas pelo lnciso X. do 
Anigo 38. do D<-crcto n.' 5304. de 07 de novembro de 1.997. 

Con~idcnndo o teôr do Merno n• 02512006~ 
OllAICOIA de 09 de fe••en:iro de 200G. c a.l'rojelo/Aç3o n• 2J~O •. 

RESOLVE: 

Art . t• Autorizar o dt.~loca~T~~:nto !.los servidores 
JOSF. PANTOJA •·ERIU:IRA. Chefe do Divisão de Educaç3o 
Ambienui/COL .... !VETE OA SILVA MORAIS, Chefe da Di••is!o 
de Saude AmbicnL>VCDIA. SALATIEl. GUIMARÃES. Chefe <b 
Divisão de Esiudos de EcossiSienus/CRA. JOSÉ FERREIRA 
BARDOSA. CRJSÓSTINO DE SOUZA ~IO!•IT'EmO, llgcnles de 
Defe.sa llmbicntoi/DCFRN. MARLEIDE FERREIRA 
AMANAJ.\S. Edueadoro sócio AmbienuVDEA c ANA MARIA 
CORJÜ:A BARBOSA. Pcda&o&31DRH. de Maup4 30 municlpio 
df Pedrg, Dnnc::a do Atnlllpnri, no pcrfodo de OS 3 11.03.06. cum 
objetho Uc realiz.arem Curso de C3p3citaçio pílr.l Fomuç3o de 
Agentes Ambientais Comunitirios nl RDS do lr3Upuru (regi!io do 
CupUXI). Auloriz:l r bmbém o deslonmcnto do scmdor MA,'iOEL 
DA SI LV A CARDOSO. Motorist.>, que conduzirt o vdculo ~e 
uans~. 

Art.2• ~De-se Ciência, Cumpr:a~sc c Publique-se. 

PORTARIA 
( P) N." OJS/06·SEMNAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO ~lEIO 
AMJJII:NTE, nomeado pelo Dcen:lo n' 0017 de OI de janeiro de 
2003 e no uso das 3tribuiçôes que lhe do conferidu pc:lo Inciso X, do 
ArtiGO 38, do Dc:crcto n.' 53~. de 07 de novembro de 1.997. 

Considtnndo o teor do Mcmo n• O 1 J/2006-
DM/SEMA de 22 de fevereiro de 2006. e o Projclo/Aç~o n• 2001. 

RESOLV E : 

An. I • • Auloriw o dcslocamcnlo do servidor 
AUR2NtS SOUSA SIQUEIRA, Chefe da Divisão de Apoio 
Administr:lltivo, de r.hcapi a RDS do Rio Jratapuru em Ur.anjal do 
Ja ri , no pcrlodo de 23 • 25.02.06, com objcril'o de fa.tcr 
lcv~tarncnto da ba.se flsiea. da CRS c :acomp1nhat técnico d:l 
ANA TE L. que irã. rt :aliZlr :a substituiçlo da antena t.le r.1dio de 
camunic~ç!o na RDS do Rio lratopuru. Autorinr bmbém o 
desloc•mcnlo do servidOT RAIMUNDO DA SILVA E SILVA, 
Molorisu. que conduzirt o veiculo de lr>.nspone. 

ArLl• ~ ~-se Ciblcia. Cumpr~~sc c Publique-se. 

ESTADO DO l\IEIO 

P OR T AR I A 
( P ) N: 036/06-SE~WAP 

O SECRETÁRIO DE 'ESTADO DO M'EIO 
AMDI'ENTE. nornc>do pelo Dccrelo n' 0017 de OI de janeiro de 
2003 e no uso d3S olribuições aue lhe slo conferidas oelo lneiso X. do 



Macapá,28.04.2006 

Mi&o 38. do D<ereto n.• $304, de 07 de novcmllfo de 1.997. 

Conild<rando o - do Mcmo n' 01212006-
COEMA de 24 de fe\cnlro de 2006, e o Ptojcl<liAçllo n• 2357. 

RESOLVE: 

Art. I' - Homologar o deslocomento dos 
servidor,. EDV ALDO DE AZEVEDO SOUZA, Secretmo/SEMA. 
ODI:CIO LIMA DE OLIVEIRA, Coonlcna~or da CRA, ROSE 
MARY CLEIDE SILVA DE SOUZA. Scmtaria El<ccutiva. 
MARCO AI'ITO:O.IO llE LIMA NUNES, Aptc Adrrunistr.Jtivo. 
de Matap' aos munidpios de Jtaubal t Tartaru&aWnbo. no 
pcriodo de 24 a 26 02.06, onde reumu com morodO<cs locais e os 
Agcntco AmbicnL>is Comunuórios sobre o Portaria n' 01112005-
SE.MA, que d1Jeiphna a pesca na rcg1lo. Homologar também o 
dcsloc•mcnlo do scrvi~O< CLOVIS SANTOS DA COSTA, 

.. Mo1orista, que conduziu o vc(cu1o de transporte. 

Art.l' • Ilt·se Cifncí1, Cumpro·•• c Publique-se. 

E ESTADO DO MEIO 

PORTARIA 
( P) N.' 037106-SEMAIAP 

O ECRETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
AIIIBIEI'IlE, nomeldo pelo OccJcto n• 0017 de OI de janeiro de 
2003 c no uso elas 1lnbu1çôu que lhe "o conferidas pelo lncuo X, do 
M1go 38, do Decreto n • 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Consldcrando o lCOr do Mcmo n• 01112006· 
CO EMA de 23 de fc>nciTo de 2006, c os ProJel<liAç3o n• 2357. 

RE SOLVE: 

Art. I' Homologar o desloe>mento dos servidores 
ANA MARIA CORR~A BARBOSA, Pcdlgoga/OR.H, 
MARLEIDE FERREIRA AMANAJÁS, Educadora sdeio 
AmbicnLoiiOEA e JOSt PER.REIRA BARBOSA, Agente de D<fcsa 
AmbicntaVOCFRN, de Maup' aos munidpios de l'orto Graodi. 
ltaubal o Tarlln~&alzlobo, no perlodo de 24 1 26 02.06, onde 
realizaram cotaç!lo de preço par:a romecimcnto de a.limcntaçlo para o 
Cuno de Capacitaçlo de Aecnu:s Ambientais Comunitirios no 
CupuXI, rc>Jizanm 1 lmplantaçlo e d1vulpçlo d1 Ponaria n• 001104, 
no Carmo do Macaeocui c reuniram com Agentes Amb1ent1is do 
A porem~ para accnos do cronogram~ de ruli1..1çact de: atividades. 

ESTADO DO MElO 
ode2006. 

PORTARIA 
( P) N.' 03&/06-SEMA/AP 

O SECR.ETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomc:llJo pelo Decn:to n• 0017 de OI de ja.neiro de 
2003 c no uso das alribuoçOcs quell\c sio conferid>S pelo Inciso X, do 
Artigo 38, do D<crcto n • 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Conalderando o teor do Mc:mo n• 0 18· 
DEAICO!A, de 25 dcj1nciro de 2006, c o Ptojcto/Açlo n• 2340. 

RESOLVE : 

AM. 1• • Homolopr .o deslocamento do servidor 
MANOEL DA SILVA CARDOSO, Motonsll, DM, de Matapi 10 
munielp1o de PoriA> Craadt, no período de 29.01 1 01.02.06, onde 
conduz1ram vclculos com os t.Ccnicos da SEMA que foram realiur 
curso de capaeitaçto de fO<mSÇ2o de Aaentes Ambientais 
Comunitirios na Rc11llo do Roo Preto. 

Art.2' - !*se Ciencio. Cumpra ... e Pubhq~. 

MEIO 

PORTARIA 
( P) N.' 039106-SEMAIAP 

O SECR.ETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
AMDIENTF~ nomcodo pelo Decreto n• 0017 de OI de janeiro de 
2003 e !"'uso das atribuiçôts que lhe silo conferidos pc:lo Inciso X, do 
Anigo 38, do Dccn:to n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Consldtnado o teor do Mcmo n• 010/2()()6. 
CRSISEMA de 23 de fcvereuo de 2006, e o Ptojel<liAçlo n• 2379. 

RESOLVE: 

Art. t• - Homolopr o deslocamento do servidor 
Ap:X MOI'iTEJRO FlLOCREÁO, Auxihu Ttcnieo de Defesa 
Ambienta~ lotado na Coordcruçllo Rc&iÕn•l Sul no Laroajal do 
Jarf, paro 1 RDS do RJo lrataporv, no~ de 03 a 07.01.06, 
onde realizou IÇ<'!<$ liscoliut6ciu inte&r~dl com o Batllhllo 
AmbicnL>I oo lonao do Rio larl c no cntomo da RDS do Rio 
lra!lpuru, objetinndo coibir descumprirocnto da Lei d> 
Biodivcrsidade do Amopi. 

Art.l' • Dt..c Ci~ncia. Cumoro-se e Publiaue"Sc. 
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ESTADO DOMtiO 

PORTARIA 
( P ) N.' O~EMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AIIIBIENTE, nomeado pelo D<creto n• 0017 de OI de joneiro de 
2~3 e no uso du alnbu1çôts que lhe slo eonfericlas pelo Inciso x, do 
M1go 38, do Dccn:to n.• 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Conaidc:r1ndo o teor do Memo n• 01012006-
CRSISEMA de 23 de fcvcrciTo de 2006. e o PtoJclOIAçlo n• 2379. 

RESOLVE: 

Art. I'- llomolopr o deslocamento do scrv1dor 
ALEX MOI'I,.EIRO FJLOCRE.J.O, Aux1har Têcnico de D<fcsa 
Amb1cnbl, loL:Ido 111 Coonlenaç5o R<gional Sul no Laranjal do 
Jari, paro 1 BR·I~, no pcriodo de 16 a 21.01.06, onde realiZOU 
oçOcl foseahz1tónas ontegrod1 com o S.Lolhlo Ambienlll e tlcnieo.s 
d1 Ptcfeuura de l.arln)OI do Jari., nos Rarnlis: Mc10 Murum, Fé em 
Deus, Retiro c Muriac~ visando coibir o desc:11mpnmcnto da l..e1 
Ambiaot1l em vigQr, 

Art.l'- Df·se Ciàleia, Cumpra-se e Publique-se. 

ESTADO DO MEIO 

PORTARIA 
( P) N.' 041/06-SEMAIAP 

O SECRETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n' 0017 de OI de janeiro de 
2003 e no uso dos ltJibuíçOcs que lhe sJo conferidas pelo Inciso X, do 
M i&o 38, do DccreiÕ n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Coa.lldtrando o teor do Mnoo n• 01012006-
CRSISEMA de l3 de fevereiro de 2006, e o Projeto/Açlo n• 2379 

RESOLVE: 

Art. I' - llomolopr o dcsloc1mcnto do scr>'idor 
ALEX MONTEIRO Fn.O<:R.E.J.o. AUlliliu Ttcnico de D<feso 
AmbienLol, loL:Ido n1 CoonlcniÇio R<gional Sul no Laraajal do 
Jarf, 1 BR- 156, no ptrlodo de 06 a 11 .02.06, onde realizou ~~ 
fisu.liutórias integrada com o Bata1h5o Ambiental. nos Ramais: 
Fr-ança Rocha, U Tiquiro, Joio Bi&odc e Vlldomi•o, viundo coibir 
os dcsCUif4II'U'l<11IOS da l..t&1Jiaç2o AmbicnLol em vigor no Munielpio 
de Laranjal do lllri. 

Art.l'- Df·se Citncl1, CllmprHe c Publique .... 

MEIO 

PORTARIA 
(P)N.' HZM.SEMAIAP 

O SECR.ETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIErrrt, nomeado pelo D<ereto n' 0017 de OI de j oneiro de 
2003 c no uso du alribuoç&s que lhe slo conferidas pelo Inciso X. do 
Artigo 38, do Deuc:ton.' 5311(, de 07 de novembro de 1.997. 

RESOLVE: 

Art. t• - Fazer retornar o ...-vidor LUIS 
FER"jANDO NERY JUCÁ, Mororis!l, da Coordenaçlo da R<giooal 
None, no município de Olapoquc p;ara a sede da SecreUn1 de Estldo 
do Meio AmbienteiS EMA em Marapi. 

PORTARIA 
( P) N.' 04JJ06..SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO M.EIO 
AMBIENTE, nomeado pelo Dccn:w n• 0017 de OI de fonciro de 
2003 e no uso du 1bibui~ que lhe olo conferidos pc:lo Inciso X. do 
M i&o 38, do Decreto n.• 5304, de 07 de novembro de I!J97. 

Coosi<llt'udo o loor do M<mD n• O I Q/2006. 
CRSISEMA de 23 de fewt<iro de 2006, e o Projeto/Afio n• 2379. 

RESOLVI : 

Art. I' - Homolopr o desloc:amenlo do .mdor 
ALEX MONTEIRO FILOCRJ:ÁO, Auxiliar Tmnoo de D<fcsa 
Ambiental. lolldo n1 Coordenlçlo Rcponal Sul no LannJal do 
Jari, ao Municlplo de MIWI&IoG, no pcrlodo de 20 1 24.02.06, onde 
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rcolizou açOcs C.sealiut6rlu intcjp'l<b com o S.talhJo Ambicnlll, no 
a.ssentamcnlo Pancoda do•Cim1ipl, VlSindo ooibir o descumprimento 
da LqisiiÇio Amb1cntal em vip no Municlpio de Maz.>glo. 

Art.l• · Dt·sc Ci!ncia. Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO SECR.ETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
A.\1BIE:-ITE, em M ... pi·AP., 22 de fcvet rode 2006. 

' ; 

PO RT AR IA 
( P) N.' CW..IK-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomc>do pelo l>ecrc:to n• 0017 de OI de janeiro de 
2003 c no wo dos atnbu1~ que lhe slo CO<Ifcrid>S pelo Inciso X do 
Arhgo 38, do Decreto n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. ' 

Consldtrando o lcOf do MC11\0 n'OI512Q06. 
~3~~RAIS!!!'.iA de 02 de março de 2006, c o Projcto/Açlo n• 

RESOLVE: 

Art. t• - Autorizar o deslocomento das servidoras 
MARTA CARMO DE BRITO, Educldor Sóc:io ambient1VDEA c 
CRJSTINA CÓES DE OLMIRA, Educador Sdeio 
1mbicnL>IIDUC, de Maupt ao Oistnto de Balliqu., no pcrlodo de 
14 a 19.03.06, com obJetivo de real= IUvtdldcs de edueaçlo 
ambiental c de prcparoçlo I açlo de soltura dos qucl6nios, que será 
re:>hzado no dia 18.03.06 r ... ltividadCJ Ílltm parte do Projeto Q
AMA (Pro~ c Manejo da Tlrtatup da Amoz6n11). 

GABINETE DO SECRETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Maupi·AP., 06 de o de 2006. 

PORTARIA 
( P) N.' 045106..SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIEI'o,.E, nomeado pelo Decreto n• 0017 de OI de jancoro de 
2003 c no uso du ltnbuiÇOcs que lhe $lo conferidos pelo Inciso X, do 
Artoso 38, do Decreto n.• 5304, de 07 de no•'<mbro Jc 1.997. 

Coosldtrando o 1e0r do Memo n• 00812~ 
DMISEMA de 06 de março de 2006, e o ProJctoiAçlo n• 2001 

RESOLVE: 

Art. t• - Autonz:ar o deslocamento do servidor 
FRANCISCO CORR!A PICANÇO - Chefe/SMP, de Maeap.i oo 
Distrito de Baohquc, no penodo de 14 1 19.03.06, eom objetivo de 
realizar invcntirio dos bens que se e.ncontam naqudc m.miclpio 

Art.l' • !*se Ciàlc:i1, Cumpra • .., e Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁJUO DE ESTADO DO MEIO 

- . 
~ ~ 

~"""~''""' 
• EVEDOSOUÜ __ _ 

a 'o 

PORTAR IA 
( P) N.' 046106-SEMAIAP 

O SECR.ETÁIUO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pelo Dccr<to n• 0017 de OI de janeiro de 
2003 c no uso du atnl>uiçôts qucll\c slo conferidas pelo lnc:iso X, do 
Anigo 38, do Decreto n.' 5304, de07 de novombro de 1.997. 

ConJfdt.rando o teor 6o Mcmo n• 041n006-
DCFRNICCFISEMA de 06 de I'IIITÇO de 2006, c o Projeto/Afio n• 
2343. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Homologar o deslocamento do servidor 
RENATO LUÍS DA SILVA BRASILIENSE - Ttcníco em 
As6unt01 Educac:ionais/DCFRN, de Maap6 ao m.micipio de 
Larujal do Jari, no pcriodo de 20.02101,03,06, onde C.scalillOila 
Zona Cos1eira de Macapl ao Laranj1l do Jari c rios adjacentes ao 
pcrcuno. no $Cntido de coibir atividades ilega1s, autuando c 
apreendendo produlos da fauna e floro obtidos de f011111 illcitl, bem 
como verificar empreendimentos licenciados, obter dados para o 
S!AO e colher infOOTlllçOc:s paro monitoramento. 

Art.l' - !*se Cifn<:ia, C\ornpR ... c Publique-«. 

DO MEIO 

PORTARIA 
(P)N.' 11(7/N-SB~WAP 

O SECRETÁJUO DE ISTADO DO MEIO 
AMBIEN'n. nomeado pelo D<ereto n• 0017 de OI de jlnCiro de 
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2003 c no uso das alribuições que lheslo confcrid•s pelo inciso X, do 
Artigo 38, dÓ Oocn:to n.' 5304, de 07 de no,"tmbro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo n• 00712006-
GABJSEMA de 09 de nurço dc2006, c o Projct<>'Açlo n' 2001. 

RESOLV E: 

An. t• - Auto:i.ur o deslocamento dos servidores 
1URACV DA SILVA FREil'AS, Chefe de O.binct</GABJSEMA, 
AL'Rt ... ts SOUSA SIQUEIRA, Chefe da Divislo de Apo1o 
Adminislr.lti\"o/DAA, de ~hcap' ao municlpio de Olapoquc. no 
pcrlodo de 20 1 24.03.06, com objetivo de Procederem verificações e 
levantamento d:a $itue.ç.ão fisitA do prédio onde funcion :1 a 
Coordcuç.lo Regional Norto, da SEMA. c confimuçlo dos bens 
inventoriados. Autoriz.t~r bmbém o dcsloc:amcnto do servidor 
• RAIMUI'iOO DA SILVA E SILVA, Molorisb, que conduziri o 
veiculo de lr.1nsponc. 

Art.!• ·Dê-se Ciênci:a, Cumpr::.-sc e rublique-se. 

GARINETE E ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Mae>pá·AP., 

PORTAR I A 
( P) N. ' 048/06-SEMNAI' 

O SECRETÁRIO DE ESTADO .DO MEIO 
AMIII&NTE, nomeado pelo Decn:to n' 0017 de OI de jonciro de 
2003 c no uso dos atribuições que lhe slo conferidas pelo blCiso X. do 
Artico 38, do Decreto n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo n• 4212006· 
DCFRN de 21 de fevereiro de 2006, e o Projet<>'Açlo n' 2343. 

RESOL VE: 

Art. 1.. · llomologar o dc:sloc.:.mcnto dos 
servidores ZOZIMO OLIVEIRA DA SILVA c CARLOS 
ALDERTO MARQUES DARDOSA, Agentes de Defesa Ambiental, 
DCFRN/CCF, de Maca pá ::~o município de MuagAu, no pcriodo d:: 
23 a 26.02.06, onde realizaram açlo fiscalil:ltório no combate a caçá 
predatória e atenderem denuncia. de extr:lç~o ilegal de nudc:ir1:. no 
lgor>~ do Orcu, R>.nul da !COMI, Munsub> do ~lmc.l. lt>ubal do 
!l.h~d c lonlidadc do M:1rld. Homologar umbém o desloc:!menlo 

• do sen idor PAULO SE.RGIO PENAFORT DE LIMA, Motorista, 
que condUZIU o veiculo de tr:ansportc. 

ArLr. Oê·sc Ci~nci3, Cum;:~r.1·SC c Publiquc·se. 

GABINETE DO MEIO 
AMO lENTE, em Maea?i·AP., 

PORTARI A 
( P) N.' 049106~~EMAIAP 

O SECRETÁIUO DE ESTADO DO MEIO 
AMDL[I'\'TE, naffi(J.do pelo Dttrcto n• 0011 de 01 de j:mtiru de 
2003 e no uso d3s atribuiçOCs que lhe sAo coa feridas pclo tndso X, do 
Artigo 38. do Occn:to n.' 5304, de 07 de no,-.mbro de 1.997. 

Coosldrrando o tc:or do Memo n• 0 16/COf:MA , 
de lO de nurço de 200G, c o Projeto/AçAo n' 2357. 

RESOLVE: 

Art. t• · Autoriur o deslocamento do servidor 
JOÃO NERV DIAS, Motorist.> do G>bincte, de Maupi ao 
municlpio de Loraojal do Jari, no periodo de 14 o 17.03.06, com 
objc1i1•o de conduzir ,·ciculo com o lt<nico do Escritório da Regional 
Sul cb. Sl!MA, n:~oquelc município. 

Art. r· DC·sc CiCncia., Cumpra·sc e Publiquc·.se. 

GAD!NETE DO JIIEIO 
AllllliEI\TE, em ~hcapá-Al'., 

PORTARIA 
( P) N.' OS0/06..SEMAIAI' 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AIIIBIENTE:, nomeado pelo D:crcto n' 0017 de OI de joneiro de 
2003 e TIO uso das atribu~6es que lhe do conrcrida.s pelo Inciso X. do 
Artigo ~8. do Oc:crcto n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o 1cor do Mcmo n• 00812006· 
GABJSEMA de lO de março de 2006, c o Projct<>'Açlo n' 2001. 

RESOLVE: 

Art. t• · Autoritar o dcs1oc:amcnlo do scrvidoT 

MARCO ANTONIO DE LIMA NUNES. Agente Administrativo, 
COEMA, de Jllocapi ao municlpio de O,iapoque, no pcrlodo de 14 
~ 2L03.06, com objetivo de participar d:!.$ rcuniOcs que oconteetcl 
ntU Aras lnd,gen~s . onde scrdo discutidos nssuntos r<:lacion:tdm ao 
meio ambiente c também sobre o FEfU,fA. 

A..rt.l• · D.!--!e Citncia, Cu!'l'li"D·SC e Publiqu\:.·se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO_/{)E ESTADO 00 MEIO 
A:\{nJ F.NTE, em Macapt-AP .• I4Aft;mrço de 2006. 
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PORTARIA 

' ' ' 

(I') N.' 054106-SEMA/AP 

0 SECRETÁRIO llE ESTADO llO MEIO 
A~101ENTE, nom~o pelo Decreto n• 0017 de 01 de j:mdro de 
20<:!3 c no uso d:u ltzi buiçõc::s que lhe slo con(eri<b.s pelo lnciso X, do 
Art•&o 38, do Decreto n.' 5304. de 07 de novembro de 1.997. 

Consld~rAndo o teor do Memo n• 05412006· 
OCFRNISEMA do 17 do morço de 2006 . 

RESOL VE : 

Art. J • • Autorizar o retomo do servidor Publico 
Esudual Ur.NCI.EI UCIIOA I>E A!WRADl:, Au>iliar Técnico de 
Ocf~:Sll Ambiental, da. CoonJenação d3 Regional Norte, no municirto 
de O!lpoqu~ par3 a sede cb Sccrcuuia de Esl:l.do do Mero 
Ambienh:ISEMA em Macap, . 

Art.l• · Dt-se Ciência, Cumpr•·se c Publique· se 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ES'fAOO DO MEIO 
AMII!ENTE, em Mocop~·,\P. , 24 de · o de 2006. 

- ' 

PORTA RIA 
{ P) 1\'.' OSS/06..SEMNAP 

O SECRETÁRIO DE ~'STADO DO M EIO 
AMIIIE:-tTE, nomeado pelo Occn:to n' 0017 de OI de janeim de 
2003 c no uso das atribuiçOcs que lhe: sno conferidas pelo Inciso X, do 
Artigo 38, do Occrclo n.• 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Mcmo n° 4612006-
0CFRN ~c 02 de m.1rço de 2006. c o Projetn1Aç3o n' 2343. 

li'ESOLVE: 

ArL J• • H~ogGr o dctiOC31"1"'tnto dos 
sctvidorcs R ILDO ROI>RIGUES AMANAJAS, Coordenador da 
CCe, RENILOO COELKO DE ALMEIDA c EDILSO.'< DA 
SILVA GONÇALVES, Agentes do Oc:fcs1 ,\m!>ienwl, 
DCFRNICCF, de Macap4 :to municípro de Tartaru~a.lziaho, no 
p1.:rfodo de 06 a 10.03.06. onde rcahz.:lnm :açJo li scalizotóri:t no 
scn11do de combrucrem 3 C3Ç3. c pc~.l pred31Ón:l, cJptura de 
quc16nioli nlem de fucrcm cumprir as PotUri:as que diiciplinlm 3 
pesco do Pirarueu(O I S/04), ~" Deres o (I G4/0S) c do Aporenu 
(IS I/04), uos Igarapés Mir.a.cclvn, C:mulcô..:s, Tapcn:ba, e ern outrus 
corpos d'igua :10uc:ntes dessas !OCõl.lida.dc:~. llomologur também o 
deslocamento do setvidor PAULO SERGIO PE:'>IAFORT DE 
Lftt(A, Motorisb, que conduziu o \'dtulo de uan.sportc. 

Arl.:!• · Dê·se Ciéncjo, Cuntpr.:t.·st c Publique-se. 

1': ESTADO DO MEIO 

PORT ARIA 
{ P) N.' 056/06-SEM.VAP 

O SECRET,\RIO DE ESTADO DO MEIO 
AMRIENTE., nomc:s.do pelo Decreto n• 0017 de OI de j:1neiro de 
2003 e no uso d:u •tribuições que lhe são conferidos pelo Inciso X. do 
Aniso 38, do Dcc:rcto n.• 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Con•ideraodo o teor do Mcmo n' 007/2006-
DRlJCCF/SEMA de 06 de nurço de 2006, c o Projeto/Açlo n' 
2343. 

R ESOI, VE: 

Art. 1: · Homolog.:t.r o de&loc::!mcntQ dos 
scrvid Ot'C.S ELAINE CRISTINA S ILVA OOS SANTOS c 

UENIWITO FELIX FELICIO, Educadores Sócio 
Ambit nbliDRlJCCF, de Man pl ao Municlpio de Frrr<lra Gomrs, 
no ptriodo de lS a 16.03.06, onde realizaram vistori :t t~cnic:a pan 
rcnov~~o de Ucenç• de Openç3o dl '"'I""' Ccnlr>is Elétricos do 
Nane do Or:uil SlA (ELETRONORTE), Linh• de tronsmisslo com 
soldo do SE Centt>l c 1ém1ino n• SE Santana (denominado circuito I 
e l ) .. 

Art.r. OO·se Cimti.:t. , Cun1pra-sc c Publique-se. 

DO MEIO 

PORTAR I A 
{ P) N.' 057106-SEMNAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MF.IO 
AMBIF.NTE, nomeado pelo Oc:cr<to n' 0017 de OI de jonei ro de 
2003 c no uso das atribu içGcs que lhe s5o confcridu pelo Inciso X, do 
Anigo38,do ~ton.' Sl04, de07 dc novembtodel.997. 

Consldtrando o teor do Mcmo n• 02412006· 
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DUC/CRA de 21 de m:m;o de 2006. c os l'rojeto!Açlo n•2üs.-· · 

RESOLVE : 

Art. 1 o • Autoriz.u o desloc.1rncnto do servidor 
RAI~IUNDO OLIVEIRA ALCANTARA, Agente Mmi~istrativo. 
DU.C/CRA, de Macap' ao munic{pio de Laraujal do J::arl, no 
penedo de 23 a 27.03.06. com objcti\'O d<: 3companh:ar o rrnnsportc 
de nutcri3is de COIIStruçào p!lt3 a concluslo d:. b.1Se nsica do Projeto 
FFE~I. de uso companilhado com o SEMA c SE'ICC n1 
Comunid3dc de Sto Francisco. RDS do lr:abpuru. Autoriur ~m 
o deslocomcnto do S<IVidor RAIMUI\DO DA SILVA E S ILVA, 
Motonsta, que eunduziri o \'deu lo de trarupone. 

Art.2•- Oé·st: CiC:nci:~, Cump~·se c Publiquc·se. 

PORTARIA 
( P) N.' 058105-SEM.VAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nofll(.jdo pelo Decreto n• 0017 de OI de j:anciro de 
2~3 e no uso d3s ntribuiçõc.s que lhe ~o confcnabs pelo Inciso X. do 
Art•&o 38, do Dccn:to n.' 5304. de 07 de novembro de 1.997. 

Coosld<rando o teor do Mcrno n' OSS·DCFRN, de 
16 de nurço de 2006, e o Projcto/Aç!o n' 2343. 

RESOLVE: 

Art~ t• • Autoriz.u o deslocamento dos servidores 
CIUSOSTINO DE SOUZA MONTEIRO, Agente de Oc:rcsa 
Ambicnt.>l c Nf.IMAR I,UCAS PASSOS NASCIMENTO, Auxiliar 
TCenico de Defes:3 Ambiental, de 1\hcapi 30 munieipio de Itaubal 
e APA do Curlau, no pl1iodo de 03 a. 06.0.:.06, com objetivo de: 
realizarem 3.Ç 3o de fisculiz.aç:lo <1mbicnt:al r:m con~bate..a c:tça c pesca 
prcd :~.tóri ~. em conjunto com os Agentes Ambicnlais Comunitários da 
J\PA do Curi:~u, nas loc3lidades de Pescad:t, Pir.1tiv;a, Fugidinho c 
Fueido Grnndc. 

I'ORTAR I A 
( P) 1\." 059106-SEMNAP 

O SECRr.TÁR IO DF. ESTADO DO MEIO 
AMIIIENTI::, nome:1do pelo Oocn:to n' 0017 de OI de joneiro de 
2003 c no uso da.< atribuições que lhe s~o confcred.u pc1t> Jneiso X, do 
Artico 38, do Occrcto n.' 5304, de 07 de no'•cmbro de 1.q97. 

Conlidtrando o teor do Memo n• OOS/2006· 
DMCFPICRA de 07 de nurço de 2006, e o Projcto/Açlo n' 2343. 

RESOLVE: 

Art. 1• · Homologar o desloCilmcnto dos 
servidores ALCINDO JOSÉ RIUEI.RO SILVA, Chefe da 
DMCFI'/CRA, ANA LUCIA OE CAJ\IPOS FERReiRA, Chefe d> 
DAQICRA, c WACI~L\N DO AMAZONAS SOCORRO 
TEIXEIRA DE LEMOS, Agente de Defo:sa Ambiental, de Maupi 
:o municlpkl de Vilória do Jari, no periodo de 07 a 09.03.06, onde 
1"C3Ii7~ram vis:toria técnica na Ire a. do cnliJrtendimcnlo JA.RJ Celulose 
S!A, com objetivo de a"'·aliarcm os sistcmu de controle dOI cnuentes 
liquides c gmsoo; e do pon1o de monitornmento da QUlllidade do ar 
(pllrtlcul:u lol.:lis em suspcns.\o) n~ ~rel urb2na de Vitória do Jari. 
flomologlr bmbém o dcslocomcnlo do servidor RAIMUNDO DA 

SILVA E SILVA, Molonsb, que conduziu o ,cfculo de tr•nsportc .. 

Art. r . Dê·se Ci!ncia, Cumpra·sc c Publique-se. 

CADlr\ETE DO SECRETÁRIO 1r. ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapl-.\1'., 27 mJ1rço de~', 

PORTARI A 
(r) N.' 060/06-SE~WAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pelo Oc:mto n' 0017 de OI de janeiro de 
2003 c no uso du atribuiçõea que lhe sAo conferidos pelo Inciso X, do 
Anigo 38, do Decreto n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Conslderaado o tear do Memo n' 01012006· 
DSA/CDIA de 23 de março de 2006, e os Projct<>'Açlo n' 2668. 

RESOLVE: 

Art. 1• Aut.oriur o dc::sl~mc.nlO dos savid~ 
!VETE DA SILVA MORAIS, Chefe da Oivislo de Saúde 
Ambicnl.li/CDl/\ , JOSÉ CARDOSO NETO, Auxilior de Seniços 
Diverros/CRA, 1le Mac.z~rA ao ntunic4plo de Laranjal do Jari. no 
perlodo do 27 • 31.03.0~. com objetivo de mobiliurem lnstituiç«s 
govemament1is c nlo govc:mam...""nt.ab para particip:.ç1o de Ult\3. açlo 
integnda n:fcrentc ao plar.lio de mudas c:m irelS runais c lançamento 
do eódigu >mbicnt.>l do municlpio. Autorizar um~ o d"lo<amc.,to 
do servidor MA.'IOEL DA S ILVA CARDOSO, Mo:o.'isia, que 
tonduzir! o vdtulo de tnuu:ponc. 
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Art.r- Dt·se Ciéncia, Cumpno-~t c Publique-« 

E ESTADO DO !\lEIO 
nllrÇO dt 2006. 

-~--.' .. 

PORTARIA 
( P)N.' 06 11116--sE~WAP 

O SECRETÁRIO OE ESTADO DO MEIO 
AM B I El'.-n:, nomeado pelo O.cre10 n' 0017 de O I de jan<oro de 
2003 <no utO daJ atribuiç4co quo lhe doconfmd;u pclo lncuo X. do 

.Artiao li, do Dotreto n.' 5304. de 07 de no•cmbro de 1.997. 

Coasldtrndo o teor do MertlO n• 01312006· 
CRSISEMA de 17 dt ~o de 2006, c o ProjctoiAçSo n' 2379 

RESOLVE: 

Art. I' - Homolopr o dcalocomcnto do S<fVIdor 
ALEX ~fONTE[RO FlLOCRI:ÀO, Au•iliar Tknico de O.fda 
Ambu:ntol, lotado na Coord<naçlo Rl:goonal Sul no Laranjal do 
Jari, par11 o munidp'o de VItória do J.rl, no periodo de 06 a 
14 03.06. onde reahwu aç~s fiseahutOnu mtcpda com o 
Batalhlo Ambialtolao loogp do Rio Jarli\U seguintes comunuladcs 
Tuchau.a, Partgua1, Pôtp Oi,-ida, Ponta AI~. Mmjô c Jan11ncha, 
com \tltuito dt coilnr oo dcscurnpnmcnto> c1a Lco Ambocntal em 
vtgor. 

Art.l" ·!*se Coblc:oa. CufT'41r. ... c Pubhque-se 

DO MEIO 

PORTAR I A 
( P) 1'\.' 062106--sE.\WAP 

O Steru:TÁIUO DE ESTADO DO ME16 
AMBIENTE, nomeado pelo D«reto n' 0017 de OI de J:>nciro de 
2003 c no uro daJ alnbuiç<lcs que lhe alo conf<ridu pelo Inciso X, do 
Artoao 38, do O..:rcto n.' S304, de 07 de nOYtmbrt> de 1997 

ConJidcnndo o 1eor do Mcmo n• Oll/2006-
CRSISEMA de 17 de março dt 2006, c o Projcto/Açilo n' 2379 

RESOLVE: 

Art. I' - Homolopr o dcaloct.mcniO do SCfV1dor 
ALEX MONTEIRO FILOCREÀO, Auxohar Téauco de O.fcsa 
Ambiento!, lotado na CoordcniÇio Rl:aoonal Sul no Laranjal do 
Jari, para a RDS do llio lrolapuro, no perlodo de 20 a 26.03.06, 
ondt realizou aç6c.s tucaliu!6riu int<&nda com o Batolhlo 
Ambocnlll na lrca compreendida cnlrt a <Kho<on de Santo Antonio 
c a Comunodode de Tacari, adctltrando no Rio lratopurU, com a 
flftllidade de coibor abuJos CDntra o Meio Ambtcn!A: c 
dacumpnmcniO • Lei Ambocnllll em viaor. 

Art.l" - Dt-sc Citncia, Cu"'4'ra .. e c Publique-se 

DO MEIO 

PORTAR IA 
( P) N.' 063106-SE~IAJAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO 00 MEIO 
AMBIENTE, nomeodo pelo Dotr<IO n' 0017 de OI dt j1111eiro de 
2003 c no ..., daJ a .. ibuiç6c.s que lhe s1o CDnfmdaJ pelo Inciso X. do 
Artlao 31, do Dccn:to n.' 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

CoiUldtraado o tecw do Mcmo n• 0171'20()6. 
COEMAde IOdemarço dt 2006, coProjcto/Açlon' 2l57. 

RE SOLVE: 

An. I' - llomolopr o dcalocamcnto das J<tvidor 
ODtCIO LIMA DE OLIVEIRA, Coordenador da CRA, MARIA 
CLEUDE MACIEL DOS SANTOS, A&cn<c de Portaria. de 
Macapl a loc:alidadc do Arqulpfla&o do Balllqut, no pcriodo dt 13 
a I I 03 06, onde organiutam c mobllizanm u comunidadca par. 
partocoparcm da solbn dos filboiCs de Tanatllp do Projcuo de 
Manqo de Quclenioo na Raerva Boo~ do Panzinho. 

Art.l" - Dt·se Ciéncoa, CufT'41rHe c Publique-<t. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMB~ em Maupl-AP., 27 março de 2006. 

PORTARIA 
( P) N.' 064JK..SEM~AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIF.NTE, nomeado pclo D«rc10 n' 00 17 de 01 de j:anciro de 
2003 e no uao daJ atribuiç4co que lhe 11o confuldas pclo lnc:iao X, do 
Arti .. Jl,do ~<on.• 5~ • .C.01clo .-.s. 1.997. 

c..~ ..... o .... do "'""" •• 012(2006-
0ABISEMA de 29 dt _..,. de 2006. c o ~Açlo r(' .2001 . 
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RESOLVE: 

An. I' • AIIIOriw o dtalocamcnto doo l<rYidor 
EDVALDO DE AZEVEDO SOUZA, Scmlino/SEMA. ODECIO 
LIMA DE OLIVIIRA, Cocrdtnadcr da CRA e AUR.lNts SOUSA 
SIQUEIRA, Chefe da Divis.lo dt Apoio AdminiOtrab•oiOM de 
Macap6 ao munielpio de Laranjal do Jari. no perlodo de 29.03 a 
01.04.06, com obJctj\.-o de rcunl~m com agricultores e utranvistJ da 
Rcsen-a do lntopuru e dar poasc l Gcttnc:oa da Coo~ R<Cion>l 
Sul Autorizar wnbhn o dcaloc:amauo do ICfvidor AGOSTINUO 
DA SILVA PL'R.EZA. Motoruta. que <end .. oti o •clculo Crc 
transpone. 

An.l' • Dt-<t Citncia, Cu~-sc c Publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO M\:10 
AMJIIEI\1[, em Macapl-AP., 21 de de 2006. 

PORTA RIA 
( P) N.' 065106-SEMAJAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO 00 MEIO 
AMDIENTE, nomeado pclo OttrciO o' 0017 dt OI de Janeiro de 
2003 e no uso daJ ar,;burç&o que lhe sJo confcndu pclo Inciso X. do 
Artlso 38, do Da:reto n • 5304, de 07 de novcmbrodt 1997. 

ConJidcraodo o _. do Memo n' 010/2006-
DAAISEMA dcl7 dt ~de 2006, e o ProJcWAçilo n' 2001. 

RESOLVE: 

An . I' - Au!Onur o deslocamento do I.Crvidor 
FRANCISCO CORRtA PICANÇO- Chcfc/SMP, de Macap6 ao 
munidpio de Laranjal do Jari, no perlodo de Ol a 05.04 06, com 
obJetivo de bu..:u alauns md'cis que cst1o danifiCidoa, no referido 
.... rúdplo. 

An.l"- ot ... Citncoa. Cu~-K c Publiqce-sc 

DO MEIO 

PORTARIA 
( P ) N.' OUI06-SEliWAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pclo D<creto n' 0017 de OI de janeiro de 
2003 e no uso d11alnbuoç~ que lhe slo confcridu pelo Inciso X, do 
Artigo 31, do Decreto n.• 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Coesl4rrando o ,_. do Mcmo n' 5.112006-
DEAICDIA de 03 de março de 2006, c o Projeto! Açlo n' 2340 

RESOLVE : 

Art. I ' • Homolopo o dcsloc:amcnto do SCMdor, 
RAIMUNDO DA SILVA E SILVA, motonsta. de Macap6 ao 
municlpio de r ...... Graodr, no p<riodo de 14 I 16.03.06, onde 
conduziu o veiculo de transporte r- os t«nlcoa da SEMA, para 
efcl\lartlll o Cutso dt Capacotaçlo de Ap:niCS Ambocntou 
ComunitM!oo 

Art. r -ot-sc Citn<oa, c......,. ... c Pubhque-sc 

GABINETE DO SECRETÁRIO OE 
AMBIENTl:, em Macspi-AP, 28 de 

PORTARIA 

DO lo1EIO 

( P) N.' 067/06-St:~WAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomcodo pelo o..:reto n' 0017 de OI de janeiro de 
2003 c no u.so daJ a .. ibuiç~ que lhe alo confcrida.o pelo lncoso X, do 
Artigp 38,do Dotreto n.' 5304. de 07 de novembro de 1.997. 

RESOLVE : 

Art. I' - Autoruar o dcaloc&mcnto doa oemdores 
ANA COR.INA DE ARAUJO ~lAIA, Tkruca do DGEOICRA. 
ARILSON DE OWVEIRA TEIXEfTRA, Tlcouco do OOEO, 
EMILY WATANABE, Agente de O.fcsa AmblcniDI, LUIZ 
FERNANDO OE FREITAS FREfRE, Ana1isto de Sblcmu, de 

Macap6 ao municlpio de Cotlat ele Araguarl e regllio 
do Pacui, ,. pcrioclo de 03 a 08.04.06, com obJeliwo de 
dcaco.oi\'G"CI\\ abvldadct dt valodaçlo de ..._ naa "- caa 
OCOITencia dt dan-alomento. AIIIOnz:u llnlbáll o dcsloc:amcnlo do 
servidor CLOVIS SM'TOS DA COSTA. W..W.. quc ~ 
o vdculo de ll'alllporte.t. 

Art.l" • ot ... c;!ncia, ~e Noliqoc.

.., .. 

ISTADO DO MEIO 
de2Jl06. 
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PORTARIA 
( P) N.' 061106-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nome:~do pclo Dccrdo n' 0017 de OI de~ dt 
2003 e no UJO du atribuiçO<J que lhe slo <Dnf<ridu pclo Inciso X, do 
Artigo 38, do Deeuto n.' 5304, dt 07 de no•embrt> de 1.997. 

Couidtrondo o teor do Mcmo n' 01(). 
CCFISEMA, dt 17 dt fcvcraro de 2006, c o l'rojcto/Açto n' 2343. 

RESOLVE: 

Art. I' • Homolopr o dtalocamento doa 
S<TVodota MICUEL ARCANJO O. BO\ffiM, CRISOSTINO DE 
S. MONTEIRO, NEIMAlt LUCAS DOS P. NASClMEI'o'TO, 
AJ<IIICS de ll<fcso Ambocn11VCCF, MAINAR VASCONCELOS 
MOURÃO FILHO, I' Sarptol PM, RODNILSON SILVEIRA 
110RO, Soldadoii'M, WALDENY CAMPOS TAVARES, 5ccrctario 
do Mcoo Ambocntc de Mau&lo. JOSt ROBlRTO DE CASTRO, 
Comandante dt Ernban:oçio, JONAS DA SILVA REIS. Mannheoro, 
llOBSON JERO:'IIMO ALVES RliS, AptA: de f'ISCIIi~ 
Ambocnlll/MIZI&Jo, JOSÉ EURICO O. DE OLIVEIRA, SJ:LVIA 
HELI.'IA LO BATO ABREU, Tknicos do mAMA. de Macap6 oo 
município de Laranjal do Jar~ no pcriodo dt 20 02a 01.03.06. onde 
fw:aliz1111m Zona Coatein do municlpio de Macapi ao Laranjal do 
Jari e os ric» adjacentes ao percur~o, no sc:ntido 6e t:01b1r atividadea 
ilcp1J. autuando e apreendendo produ\01 da fauna, Om oblJdos de: 
forma 1licit.a 

Art.l" • Dt-1< Cib>aa, Cumpra-se c Publique-se 

GABINETE DO SECRETÁRIO DI'! ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE,crnMoapi-AP., 31 de odt2.006 

PORTARIA 
( P) N.' 06'1116--sf:MAJAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomeado pclo Dotreto n' 0017 de 01 de JlnC>ro .1e 
2003 e no 11.10 das atnõurçO<J que lhe s.1o confmdu pclo lncoso li., do 
Arugo 31, do D«reto n.' 5304. de 07 de no'-cmb<o de 1.997. 

C.ndduaado o tear do Memo n• .S9f2006.. 
DCFRN dc27 de......, de 2006, e o PrOJcto/Açlo n' 2343. 

RESOLVIt: 

Art. I" • Homolopr o dcaloc&mcnto doo 
,..,,dores JOSt RICARDO SILVA E VA:l, Clocfc da DCFRN, 
BESCLEI UCIIOA DE MDRADE, Aux. Ice. de Defesa Ambiento! 
< ZOZIMO Ol-IVEIRA DA SILVA, AacniC de O.fcso Ambiental, 
de Maupl 101 munidplos de Porto Graadr, Prdta Branca elo 
Amapari o Scrta do N-.io, no pcriodo de 16 a 18.03.06, onde 
atcndcmn a aoliataçlo do Sccretirio da Scma em V\tadiw e ...,,tu 
uma madco~ no rrundpio dt Pedrl Branca do Amlpar1 c atenda 
oo procc$$01 dt S<na do Navio e Porto Gnnde. Hamo1opr lambem o 
dcaloamcnlo do scn·ídor MANOEL SILVA CARDOSO. MOioruta, 
que conduziu o veiculo de lnnspone 

Art.l" • Dt-<t Citncla, Cu~-sc e Pubhquc-se. 

PORTARIA 

ESTADO DO MEIO 
de2006. 

t 
\ \ 

( P) N.' 070/0'-SE~WAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBILVfE. nomeado pclo 0c=to n' 0017 de OI dt jaociro dt 
2003 e oo u.so daa aJnõuiçOco que lhe alo c..,fmdaJ pelo Inciso X, do 
Artlso 38, do Da: reto n.' 5304, de 07 dc1>0mnbrode 1.997 

Cou!deraoclo o ...,. do Mcmo o' 024106-PPG7 
dt 30 de~ de 2006. e o projeto açlo n' 2343.(PP0-7) 

RESOLVE : 

Art. 1' • Autonz.ar o dtsloc:amcnto do aervidor 
LUIZ MIGUEL SJ:LVA DE CARVALHO, Gercnll: do PP0-7, de 
Maupi a cidade dt Brulla-DF, no pcriodo dt 03.a 01.04.06, oom 
o obJetivo dt participar de rtuni&s tkaocas JUDIO ao SPRN/SDS, 
usim como, evidar IOdoa oo edorçoa com vosta apn>VIÇio ela 
prataçlo de <DniiS do Comcnio 200lc>00030, W:c 1 

impropriodadu dttectadu inciiUive o p<op<loiiO do Meio Ambiente 
em solicitar o recolhimmto dos rcc:uf'IOI alocados na comtrlplr1ida. 

Art. r -~ .. Ciencia, ~e Publique-se. 

GAIIIH&n: DO SICRETÁIUO D.t: ESTADO DO MEIO 

-~;;;;z:7 ._ 
IDC)SO([l.A 

PORTARIA 
(P)N.·~ENAJAP 

O SECUTÁIUO Dt: ESTADO DO MEIO 
.uDIDfn. - pelo Docreto .. 0017 de OI de janeiro de 
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2003 c no uso du •m"buiçôcs que lhe do <onfaidn pela Incisa X, do 
Artigo 3&, do Occrcla n.• S304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Mcmo n• 058-
0CFRNISEMA. de 16 de morço de 2006, c o Projelo/Aç3a n• 234). 
PPG-7. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Homolos;)f' o desloc;~IT'I:nto dos 
S<Mdorc.s JOSt RICARDO E SILVA V AL, Chefe da 
DCFRNISE.\iA, RENATO LUIS DA SII..VA BRASILIENSE, 
Técnico em Assun10S Educocian.ois, JOSÉ FERREIRA BARBOSA. 
PATRICIA DI.AS PINHEIRO, Agc:nl&! de Dcfo:so Ambic:nlaVCCF, 
MARCOS SOUZA DA ROCHA, AUGUSTO CESAR DOS 
SANTOS AMARAL, FERNANDO LAERCIO DE AZEVEDO 
SANTOS, SEBASTIÃO JOSÉ VALARF-5 DIAS, Policiais 
Rodovi&rio Federal, de Mac:.npi •o municlpio de Amapá, no pc'liodo 
de 19 a 24.03.06, onde rcDiízaram t;la de f'\sc;~liz..:~çlo integrada na 
OR-156 no trecho de Macapá ao Anupi, no s~:ntido de coibirem 
atividades itcgAíS, autuando e a.prcendcndo produtos da fauna e flora 
obtidos de fomu ilícita, bem como verificar cmprccndimt.illOs 
licenciados, ob1er dados pm o SlAG e colher inf0fl1l3Ç0cs p2r.a o 
monitor:nnento. 

Art.l• • 0.:-se Cié:ncia, Cump111-se e Publique-se. 

GA!IINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapi·AP., 3 I de nur de 2.006. 

PORTARI A 
( P) N.' 072106-SE.\INAP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, nomc>do pelo Decreto n• 0017 de OI de j>neim de 
2003 c no usa dos olribuiçOc.s que lhe slo conferidu pelo Inciso X, do 
Arliso 38, do Decreto n.• 5304, de 07 de no•·cmbro de 1.997. 

Conddcrando o teor do Mcrno n' 023/06-PPG7 
de 14 de fevereiro de 2006. e o projelo açlo n• 2J4J.(PI'G·7) 

RESOLVE: 

. Art. t• • Homologar o desloc3mcnto do $(!1'\·idor 
DAVID LEÃO ALVES, Progr:~mador de Siucmos, de Maeapé a 
cidade de Btlb..,PA, no paiodo de 23.a 27.02.06, onde r~lizou 
rcsquis.t e avali:aç1o no mercado 001 de cmpreu s que tcnh:Jm 
oplcidldc instalAdas c este-jam rcgul:uts em SUl siluJ.çio fiscal, p;1ra 
comptll de equipamentos. :ttcndendo a demand01 do curso de 
espcci3litaç~o em s.c:oproc~men\o. 

Art. 2• • Dt-sc Citncia. C\nnpn-sc c Publique-~-

GABINETE DO SECRET,\nro DE ES ADO DO MElO 
AMBIENTE,emMacopi·AP., 31 deflW\" c2.006. 

(Setrap ~"'5) 
Rodolfo Fernandes da Silva Torre~---

POilTARIA N" IWOG-SETRAf' 

O CII EFE DE GAll li\ETE DA 
SECittTAiliA DE ESHDO DI: TR.-\:'iSPORTES DO ESTADO 
no -\1\1 -\I'Á, no usu de Stl:t~ atribtuÇiks: 'IIIC Uk: s.lu confcridJ.S pe lo 
Decreto u.• 414S. de oti/091200~ c Ponau" n• 471tOS·SI! f KA r, 

I! t:SO L V l : 
Art. 1• • llomologar o d~!~fnc3mcntn dos ~cn.·1dorcs 

C.\RLOS AlJGIISTO Dr. ADir.IIM 1.1~1~ . Com>ndanle de 
A<rMI\e e PLORI.AJ\0 RABELO DE OLIVF.IRA, C:nmandanlc 
de AtronnR que vi>jartm do S«le de suas alribuiçOc.s Macopi!AP. 
are il cidade de Moat~ Dou~o. com o ohjtth·o de conduzirem a 
•crunav< 1~'-~IX. • di>posiç~o <b SEINF. no perlodo de WOJ/06 

M.\C:,\I'Á-Aim. K Jlll.llt: 20H6 

I'AliLO 11'\Á<:l '. IAT .UA SILVA 
C: IJ F.FF. OE , l'iF. F. I S~TI!A~ 

PORTARIA!\' 1 4~106 -SETIUP 

O (;lfEFt DE GABINETE DA 
SF.Citr.TARJ.\ O F. F.ST,\110 DE TRA:>ISPORTES DO ESTADO 
DO AMAI'.\. no uso de suai olribuiçocs que lhe s.lo can!C:ridos pelo 
Decreto n.• 414S. d< OG.'0%!00S c Port3110 n' 471/0S·SETRAP, 

RESOLVE: 

l Arr. I' - Vu:i ~:nar u Servidor 0 .-\H.LAN 
(:t.'NUA · ·t: lUU.:UtA. ftcsp. pc.l:. Alivid.tdc~ de Controle de 
Suprimcnu.vO(;PI-<.:01·02 • par~ vi:I,Pr ~~ Sellc de suu ahibo•çtlc.s 

M>1Cap3/AI', ate n Munielpio de Serra do Navio. con1 o objetivo de 
ru lit;u cnucp de Ókn Oicsd,pua J~cn·i,ns de r:av imenlaçlo. no 
(ICI"I&>dn de 10 a I611W06 

.\rt. r . Ra·o&3m-~ as dispasiçOcs em contrãrio. 

( DIÁRIO OFICIAL) 

O CIIEFE DE GABINETE D.\ SF.O!I:TAI!IA u~ 
L~TAUO ll~ II!ANSI'UI!TES DO ESTADO DO .-\ M.\P.{ , nn 
us...1 d;,) •tuhu•~·\lc~ •1uc lhes s~C'I con1Cnd3S p.:lo O« reto n.• ~ t 45. de 
0Mi9/200.1" l'oiiJII> u• 471 /0S-SETRAP. 

1t F.S O L\' E: 

.\rl. t• • Ur$i2nar u:r.. Sa\ldmrs ~b;u~o ltlacion.ldcs. 
J)lril \'iil)ttrcm da ~cdc: de: sua< atribuições M;u.:itp:i!AP, o:atê o 
Municfpio de Anllp1, com o ubjcawu l.!c Rc::lliz.,r Sm·•ços de Tõ~.p :l. 
B11u.Go e Rq.ubnzaçlo no f'il\'lmcntd Asr31hc:o. no ,>cri\ldo de lO • 
20/tU.'OG. 

Ll '(.'I:>IALDO WILS0:-1 C. O.\ SI L\',\ 
OS~IAR! f\'0 NEVES DA (;UNHA 

f')l' Mátl. Pr::i:'ld;l) 
Aux. 0 (l('r ~crv 1>1\'C:Csos 

I'At:I .O lr\ÁCIO 
r·un:r.. o~o· . .. 

PORTARIA N" 14GI06-SF.TRAP 

O ("11 ~FI:: DE GABINETE DA SECRf.T.\RI.\ 
DE ESTADO DF. TRASSI'Oitrt:S UU ESTADO DO A~IAPÁ. 
no u:ta de u~; atnbui;ôes que lhe sl.o eonfcritb." pclu lXcrcto n.• 
41~5. de 0(;1()9105 c PorUriau"~7 1 /1)5.Sf,TRAP. 

1t E S Q L I' f.: 
Arl. J• • Ocsitnu n Scrv1dnr fi.O ttl .\1'\0 

lt.\BCLO 0[ OLIVEIRA. Comandante de Aanna'fc, paJa \'mjõ~.r da 
S.:dc de su~ :unbmc;óc:'s ~bcapi!AP. ate 1 cid3dc d e Belém. PA, co.u 
tl nhJCh\oO de Kl:V,\LIOAR SEU Ccn.ficado de CaJl.1Ctdad.! Fi<ic.t. 
110 p<roodo de 22 • 2fJ II!il06 

contrario 
"ri. z· - R c\ OfCir:l•SC ~s diSposições Cn\ 

l'AliLO I'IA(;IO 
cm:n ; u · 

lll: 2006. 

I'OI!T.~HIA f\''1~7/0G-SETRAP 

O Cllf.H: II E GAUJ:>IETE OA 
SECRETA RIA DE EST.\DO DE TI! h '<SI' UHTI::S UO ESTAUO 
UO A \1 ."- 1•...\, no \l«< de ! uns ;uribuiçõcs que 111~ Ütl ccmfc: mlas pdu 
rx~rctO II. J 145. de ()6.'00/05 t Pnn:'UI:III . $Q.'JOS.ss;·rR,\P. 

R E SOL \ ' E: 
Arl. I'" • llomolo~:tr o dl!SiocamenltJ d:.i 

Scovodoo.:s VITOII JOSi. ~IOI!EIIt.~ DOS SMITOS, Ch.:f< ·da 
IJniJ>d< de O~,r:l~iks d3 DITRAER-CDS-01 c FIIANCISCO 
J ORGE l'f:IHlF. II tA UAilROS, Com•ndrune de A<roouve, pm 
\'ÜlJ:Ircnl d3 Sede de <Ui'llli alrthuiçõco; M:u.::tpáiAP, 3té 3 IOC':llw:ladc de 
P.1rque d:a Tumu..:unta~uc, cnm o (lhj:tivo de cunduz1rcm a :~crona\1! 
llP.EIX - Bandcitautc, a dispn)ll;ólu d:t SETRAP. no período d..: 
li /Ol/06 .. 

;tn1lr.in u. 

~ 14CAPÁ:AP.ltl7 E I L Df. 2006 

PAULO I~A(;IO > "I UA SI!.\'.\ 
CIIEfE OE. . I ' T lSETIIAP 

l'ORTARIA N" 148106-SETIUP 
O \IIEH; DE GABINETE IM 

SECRETARIA DE EST.\1!0 llE TRANSPORTES DO 
. EST ADO DO AMAI)Á, no usn des Atribmçlk:; liUC lhes st.o 

cnnfc:ritl:is pdo Decreto n.e 414>. de Ot./091200.~ c 1-'on;.n;. na 
-17lltJS·SllTRi\P. 

I! ESQ LVE: 
Art. I' · Dtsignar os Servidores Ro\JM UNilO JOI!GE 

O RITO I.OUATO, T<tnico au Estrodu c JOS~ BAilUOS.\ OOS 
S.\ NTOS, MuloshiJ, para viajarem da Sede d..: lliu:u atubt!i.,:ücs 
M'~ap.MAP. ;,.té os Muntc: fpios de Anu1p.i , Calçnene c Culias do 
At.1guari • com u ubj(U\'U dr: realizarem flScalizaç.1 o de Ohr.a< lllh 
Rodnvi3\. no periodu de 17 • 22/0~106. 

A ri. !' · Rc:,·o~Rm·St 35 d1spostç01:s em conuârin 

PAliLO 1:'1.\CIO 
CHEFE DE 

DE 2006. 

PORTARIA l'i~ ll9/li6-SETR.~P 

O Clif:t'l: UI: GABINET~ DA Sl:l"RETÁRIA DE 
I:STAUO D~ 111ANSPOilTES DO E~T.~DO UO A)1APÁ, no 
u:;u cJIIS • •rihu ~b.."1 que lhes s:lo coufcnd.t~ p.:: lu l)t.:crcw n • J.t4S. de 
0Ml9105 c Portaria n• ~7 1 11ll·SETRAP. 

I!~ SOL\' 1:: 

Art I' • De~ icn•r o Servidor ~1,\NOEL JORGE 
O.\ CONc:F:Iç.\o OAS ~IF. RC:r.S, Agcure de LimJ>eza c 
Consm•oçlo, para viajar da Sede de su•s atribuiçolcs MacapA/AP. alé 
o Munieipio de Tarlarucalzinho, com o objclivo de ouxiliar na 
cncrdcuaçl o da liscoliu .ç&o das l111has d.: õnihus do Sistcm:J. 
lnl"omunicipal d< Pmaceuns, no J"rlodode 20 • .lO/lU/06. 

Art. r . RC\'O,ln\·SC " disposições em c:ontrârio. 

Mi\C:.'\P,i.: ,\P~20 EA L01::2006. 

rAt:LO INACIO S . DA SILVA 
CIIEfE DE I r SETRAP 

PORTARIA N'IS0/06-SETRAP 

O C:IIEFE DE C:ABINF.Tf. OA Sf.CRf.TÁRIA o•: 
ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAP.i., na 
uso das llrilluiçoes que lhes slo <onferidu peln Occrelo n."414l , de 
Q6.'0910S e Port2rio n' 471t0S-SETRAP. 

RESO LV[: 
Art. 1• • UoJDolu&!u o deslocamento dos Scr.·idor 
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DO~IIJ'\GOS DO SOCORRO UA ("OST,\ C! I.~ VE!f."""Ch<f< du 
(jA('I\iDI\A • t'DI-02 e VALDENI DASILVA PEI!EIRA. 
~1uiU11SU• do Stctctjrio. COdiGO CDl-02. que ,.i~jar01m dJ Sede dt: 
~1Jas Jtr~bm~·lks Mac.:apá:AP. até os MumclpiOS dt Ttttorugalzinho. 
Anl.'Pft. C;tl~·ut=nt, O•~puque e L:uanJll do JzUJ com o objelh·o de 
fltcr lc":tnlamcnlu IUtuttr:ificu das obr;lS que :a SETRÁP ~st:í 
h:Jht.lmtu na rodo\· ia UR-156. r.o pertodo de Ol A 1210-IIOG. 

,\ rt. 1•- l{evu~am-:u:. a~ d1:.pus1ÇÕCS em contráno 

I'Al iLQ I~Át'IO 
c:Hr.nnr . 

!:X!:.MJQ º!l.CQI"TIIATO 1\.' O_Oj/100~- ~tTRAP. 

OI INS'I Il ll~ IENTO rRI'\C"II',\1.: 

EXTRATO DO COJ\TRA TO N • 1108/2006 - SETRAr. 

02- PAI! TI: ))0 INSTRliMCNTO PIIINCII' -'l.< 
a) CONTRATANT!i 

SCCrtcTo\IIIA DE ESTADO I) f. TI!ANSI'ORTES 
SETnAI'. 

b) CO:-ITRATADA 
ECAP ENGENHARIA LTOA. 

PREÀMBUL.Q;. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: Consliluiçao 
federal de 1998, Consl~uiçao do Eslado do ,Amapá de 1991. 
Leos 4.320164. 8.666/93 e suas atterações poS!eriores, Licilação 
na Mod~Jidade . Dispensa • CPUSETRAP. Processo n • 
6.000228512005-SETRAP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Servtços de 
Conservação prevenliva e rohneira na Rodovia BR-156. no 
lrecho: Macapá!Oiapoque r Sub-Trecho: Igarapé do 
Breu/Amapá Grande, Lole: 01. 

CLÁUSULA Q!JJJ-j.JA .- DO VALOR DO CONTRATO -
EMPENHO E DOTAÇAO DO VALOR: O Valor Global do 
presenle con!ralo é de RS 951.335.29 (novecenlos c cinqOenla 
e um mil trezentos e trinta o cinco reais e vinte c nove 
cenlavos) que correrao à conla dos Programas: 26.782.0162 -
Manulenção do Sislema de Transporte do Am~pá, Açao: 2440 
- Manulençao e Conservaçao do Rodovias Federais; Elemenlo 
de Despesa: 4490.51 - Obras e lnslalações: Fonles: 001 
(FPEJ: 003 (TC) o 009 (Demais Transforóncias da UniaoiF.E.) 
conlorme nola de Empenho Inicial n' 2006NE00711 de 
18104/2006 a qual fica fazendo parte integranle desle conlralo 

~-~- DA VIGENCIA: O prazo de vigência do 
conlralo é de 360 (lrezenlos c se•senla) dias conseculivos. 
conlados a portor da emissão da Ordem de Serviços 

Maria anésia Nunes 

COMISSÃO ESPECIAL DE UCITAÇÃO • CEL 

AVISO DE JULGAMENJO DE RECURSO 

A Sccrcla rla de Estado do Trabalho o Emproondadorismo 
a lra •és da COMISSAO ESPECIAl. DE UCITAÇAO • CEL !orna 
público para conhecimcnlo do lodos os lnleressados. que foi 
julgadO o recurso lnterposlo pela omprosa POINTER 
SERVIÇOS DE VIG!I..ANCIA E SEGURANÇA e em faco das 
lnformaçOes conslanles dos aulos a CEL decidiu em manter a 
decisao proferida na sessao pública dO dia doze de abril de 
2006, peb qual habilitou a Empre1S3 do Vogi!ancb AJvo LTOA. 

Informamos que a nova data para n abortura dos Envelopes 
conlento a Proposla de Preços ftcou marcado para o dia 03 de 
maio de 2006, âs 16 horas - na Sala do LicilaçOesiSETE. 

~-~ptjft-

1>14-aotol 
Presldenle da CEUSETE 

(Desporto e Lazer 

Hildo dos Santos Fonseca 

PORTARIAW 
037/l006 - GABISEOEL 

O Secrct:.lrio Estadual do Desporto e Lazer, no 
uso de suas alribuiçõcs legais que lhe foram conferidas 
pelo Docrcto Es1adual n• 1044, dc31 de março de2006, 
~do em vista o contido no Memo n• 01912006 
OAB/SEDE L. 

RESOLVE: 

Art. 1. Conceder, em caráter excepcional, 
adiantamen!O financeiro pata suprimento de fundo em 
nome de ANTÔNIO CARLOS GUEDES DOS 
SANTOS, Agente de Policia Civil, CPF n• ~09.745.902-
15 c RG. n• 048291-AP, no valor de RS 4.000.00 
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(QUATRO MIL REAIS), deslinado a custeardes~ 
p:n serviços de material de conswno. serviços de 
tm:ctro - Pessoa Física e serviço de tm:eiro - Pessoa 
Jurldica: 

Art. 2. O adirullamento concedido devem ser 
aplicado no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar da data 
do recebimento. 

Art. 3. A referida despesa deverá ser 
empenhada 113 fome de Recursos FPE (001), Programa 
de Trabalho: 27.122.00012001 - Manut.enção de 
Serviços Adminislrahvos da SEDEL-AP e nos 
Elementos de Despesa 339030, no valor de RS 2.000,00 
(DOIS MlL REAIS)- Material de Conswno, Elemento 
de Dc.;pcsa 3390.36, no valor de RS 1.000,00 (HUM 
Ml L REAJS) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física e Elemento de Despesa 339039, no valor de RS 
1.000,00 (HUM MIL REAJS) - Outros Serviços de 

Ten:eiros- Pessoa Jurfdica. 
Art. 4. O responsá•el pelo adi1111tamento deverá 

apre<cntar preslllção de contas, devidamente 
homologado, no prazo máximo de 30 (TRINTA) dias, 
contado• do tàmino do prazo de aplicaçllo constmte no 
Art. 2" desta Portaria. 

D~SE C~NClA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

[ Órgão Autônomo J 
(Detran 

Roberto Luiz Amaral da Rocha 

PORTARIA N' 0089/06-DETRAN/AP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TAANSITO DO ESTADO DO AMAPÁ. no U$0 de suas 

atnbuoçOes legOJS. em especaal o que dete1!1'11N o Attlgo 35 

onaao VIII. do Decreto n.• 2379 de 05 de agosto de 1998. qoe 

regulamentou o Atbgo 37 e seu• panigrnfo. • da lei n • 0338 de 

16 de abnl de 1997, e, 

RESOLVE: 

Att. 1' - Constrtuw Comiasao de lnquénto 

Adm•n•Wativo, compoota pelos servidores Aelson Srtva Uchoa 

(ASSEMBLÊIA) Adelaode de Nazar! Esplndola dos Santos 

(SEJUSP), HeriNildo Nucrnento da s.Jva (POLICIA MIUTAR

CABO), parn sob a prov!Oo,_ da prtmev-a apurar 

trregwndades envolvendo os CFCs UOER e SHEKINAH. no 

que conc:eme és SUO$ reo-*ades quanlo eos exames 

pstcOiécrúcos de candidatos a habilitaçlo. 

Att. 2" - Estabelecer prazo de 60 (sessenta) dias 

para a conc:ludo dos trabalhos da ComiSSão. 

Att. 3"- Eata Porlana entrará em vogo< na data de 

sua pubbcaçlo. 

Maca~ - A9. 27 de abR de 2006 

Dire 

~ ~ Autarquias Estaduais 

(IEPA ) 

Benedito Vitor Rabelo 

PORTARIAN• 098/lOOjO.CAB/I'EPA 

O DIReTOR-PRESIDENTE do lnstiruto de Pesquisas 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Coentllicas e Tccnol6goeas do Estado do Amapá -IEPA, no uso 
das atnbuiç6es que lhe sSo conferidas pela ut. n• 0338, de 16 
de abnl de 1997, a h ..-.da pcls Le• n • 0699, de 28 de junho de 
2002, Decreto n' I 045, de 31 de omrço de 2006 c tendo em 
vt•ta o teor da solicuaçlo de ••agem n' O 1106 de 17 de abril de 
2006. 

RESOLVE: 
An.l' Homologar o desloc:unenlo dos scr-idorcs, 

TEREZINHA DE JESUS SOARES DOS SANTOS, 
pcsqulsadon, TEREZINHA DE JESUS MOI''TEJRO 
FERREIRA, Chefe de Gabinete, C6dlco FGS- 3, WALDIR 
SERRA VIANA. Agente de Atmdades Marium:os e FilMaiS, 
que voajaram da sede de suas atnbui~ em Macapâ, até o 
Arquopéla~o do Baohque, com obJCIIVO de re:>hur ofictna do 
Projeto hrmácia da Terra psra os agentes comuntttrios de 
saúde, no periodo de 20 a 2310412006 

An 2 Dê- se Cilnc•~ hque-se e Cumpra-se. 
Macap~ \. brll de 2006. 

BENEOJ \V T RADELO 
Dlre - res enle 

EXTRATO DO CONTRATO N • 00312008 

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUE ENTRE Sl 
CELEBRAM O INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTiFICAS E 
TECNOLÓGICAS 00 UTAOO DO AMAPÁ • IEPA E A 
FIRMA VIDA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO L TOA , 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
prounto Contrato, tem reopaldo legal no Art (s). 22 • 111 • 
parjgf•fo 3", combtnado com Art.23 , Art (s ) S4 e S4 da Le1 
8 666193 Ongtnado no ConVIte n • 001106. porte do Ptocesao n 
• 120023106 

CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO: O presente 
ln&lrumento tem como objeto a contrataçao de agencoa de 
vl~gem para o fomecomento, parcelado. de passagem aérea, 
ltrra&lre e mar1toma ao IEPA , no Amblto estadual, 
lnttrHiaduaJ e inlomactonal 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO - O valor estomado do 
pre&ente Contrato é de R$ 20 000.00 ( Ylnte mil rea11 ) 

CLÁUSULA SEXTA- DA VKli!NCIA E DA PRORROGAÇAO 
- O prazo de vigência deste Contrato urj da 03 (três) meses, 
ncoando ne data de sua u.lmoturu. podendo ser prorrogado 
po< Igual 1 ~.. penado, enquanto dtSpOnivel o valor 
esiiJ)Utado na Clátsú Otava, em qua~ar c•o Rio podendo 
ulrapesser o parlodo do eo (-•) meses, tavran<IÓ-se 
neue caso, o eompelente Termo Aditovo. elUCidando o período 
do prOIToga~ e as Cláusulaa delermlnantta do mesmo, 
aempro om atendlmenlo ao Inter.,.. pübloco 

CLÁUSULA OITAVA - DA OOTAÇAO ORÇAMENTARIA -
As dnpesaa com a execuçAo deslt Contraio esta Klimada no 
valor de R$ 20.000.00 (vinte moi rea'-) 1 eotrori a conta do 
orçamento do IEPA, exerclclo de 2008, programa de trabalho 
19122.0001.2001, fonte de rec .. SOl 001, net .. ua da 
despesa 33 90 33. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Empenhamento da ciMpeaa deste 
Contrato seri na modllldado ORDINÁRIO, em decorrfnc:ia do 
potltJeo de execuçto &lancetra adotada J*o Governo do 
Eal8do, a qual estabeloco cotas mensaiS. H&~m, 
lnv11bllzando o empenhamento total da despeH Portanto 
para cada nota fiscal ou fatura apresen'-da, aeri emobda uma 
nota de Empenho. 

Maca~- AP, 19 dt &biM de 2006 

Assinam: 
Benedito V"rtcw Rabelo 
Olr .. or- Presldet>le do IEPA 
CONTRATANTE 

Llungela Maria Cardoa 
Vida Agtnc~ de Viage 
CONTRATADA 

Chefe da un· 

(Rurap 
José Florênço Corrêa de Matos 

PORTARIA 
N• O 17212006- UP/ DIREX- RURAP 

) 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das ~"buições 
conferidas pelo Decreto n• 006i de 02 de Janeiro 
de 2003, e tendo em vista o teor do Memorando n• 
44/2006 - GTC/Scm do Navi~URAP. 

RESOLVE: 
1" - Conceder adiantamm&o em 

nome do Servidor GENINELSON CASTELO 
TOURINHO, ocupante do cargo de Tbico 
Agrleola, pcrtc:nccnle ao Quadro de Pessoal Civil 

do Governo do Estado do Amaoá . nos termos d~ 
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mc1so I e IV do Artigo 3", da Le1 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 
neccsstdade da admimstraç3o, com aquts1ção de 
malenal de consumo c scrvtço de tercetros, para o 
GTC de Serra do Nav1o. 

2" - O adiantamento concedido 
dcvenl ser apllcado 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) TNCRA 
-, repassados a esta Autarquta, Programa de 
Trabalho 16.2001 20.122.0020.1106, elemento de 
despesa 33.90.30 (Material de Consumo) a 
Importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física) a importância de RS 
500,00 (Quinhentos Reais) e elemento de despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurldlt:l) a importância de RS 200,00 (Duzentos 
Reais). 

4" O responsável pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
contas, devtdamcnte homologada pelo titular do 
Órgão, no prazo Maxuno de lO (Dez) dtas, após o 
tennino do prazo da aplicação, determinado no 
ttcm 2" desta Portllria. 

s• - Dê-se Ciência. Publique-se c 
Cumpra-se. 

JOSÉ 

PORTARIA 
N" 0173/2006- UP/ Dl.REX- RURAP 

O D1retor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVll\IENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
confcndas pelo Decreto n• 0062 de 02 de Janerro 
de 2003, c tendo em vtsta o teor do Memorando n• 
004/2006- GTC/Carnôt/RURAP. 

RESOLVE: 
t• - Conceder adiantamento em 

nome do Servidor ADlllR BRITO COSTA, 
ocupante do cargo de Técn1co Agricola, 
perlcncente no Quadro de Pessoal do Ex-Território 
federal do Amapã , nos tennos 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 merente à necessidade da 
admimstmçiio, com aqu1s1ção de material de 
consumo c serviço de tercerros, para o GTC de 
Camôt. 

2" - O adiantamento concedido 
devenl ser aplicado no pmzo 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 20.12:1.0020.1106, elemento de 
despesa 33.90.30 (Material de Consumo) a 
lmportílncla de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física) a importância de RS 
500,00 (Qulubentos Reais) e elemento de despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Juridlea) a importAneia de RS 200,00 (Duzentos 
Ruis). 

4" O responsâvel pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
contas, devidamente homologada pelo útular do 
órgão, oo prazo Max.imo de 10 (Dez) dias, após o 
temúoo do prazo da aplicação, determinado no 
item r desta Portlria. 

s• - Dê-se Ciência, Publique-se e 
Cumpra-se. 

Macapf((Ã)t), 25 de Abril de 2006. 
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l'ORTARIA 
N" 0174/2006· UP/ DIREX- RURAl' 

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° 
020/2006- GTC/Macapá/RURAP. 

RESOLVE: 
1° - Conceder adiantamento em 

nome do Servidor GLA YBERSON SARA IV A 
DE l\lELO, ocupante do cargo de Técn ico 
Agrícola, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Estado do Amapá , nos termos do 
inciso I e IV do Artigo 3°, da Lei no 0624 de 31 de 
Outubro de 2001, regulamentada pelo Decreto n° 
3547 de 14 de Novembro de 2001, no valor de RS 
1.000,00 (Um Mil Re:~is), para custear despesas de 
pronto pagamento inerente à necessidade da 
administração, com aquisição de material de 
consumo c serviço de terceiros, para o GTC de 
Macapá. 

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

3° - A referida despesa dcverã ser 
empenhada na Fonte de Recursos - (030) INCRJ\ 
- , repassados a esta Autarquia, Programa d'c 
Trabalho 16.2001 20.122.0020.1106, elemento de 
despesa 33.90.30 (Material de Consumo) a 

. importância de RS 600,00 (Seiscentos Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros Pesso:1 Físic:1) :t importância de RS 
100,00 (Cem Reais) e elemento de despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica) :1. importância de R$ 300,00 
(Trc1.cntos Reais). 

4° O respons:ivel pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
contas, devidamente homologada pelo titular do 
Órgão, no prazo Maximo de lO (Dez) dias, após o 
termino do prazo da aplicação, determinado no 
item 2' desta Portaria. 

s• - D~-se Ciência, Publique-se c 
Cumpra-se. 

PORTARIA 
N' 0175/2006- UP/ DIREX- 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 no 
029/2006- GTC/São Joaquim do PacuVRURAP. 

RESOLVE: 
t• - Conceder adiantamento em 

nome do Servidor JOSÉ DENTLSON DA 
SILVA, ocupante do cargo de Agente de 
Atividades Agropecuária, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Ex-Território Federal do Amapá , 
nos termos do inciso I e IV do Artigo 3", da Lei no 
0624 de 31 de Outubro de 2001, regulamentada 
pelo Decreto n• 3547 de 14 de Novembro de 2001, 
no v:~ lor de R $ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos 
Reais), para custear despesas d~ pronto pagamento 
inerente à necessidade da administração, com 
aquisição de material de consumo e serviço de 
terceíros, para o GTC de São Joaquim do Pacui. 

z• - O adinntamen:o concedido 
deverá ser aplicado no prazo Maximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento. 
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3• - A referida despesa deverá ser 
empenhada na Fonte de Recursos - (030) rNCR.A 
- , repassados a esta Autarquia, Programa de 
Trabalho 16.2001 20.122.0020.1 !06, elemento de 
despesa 33.90.30 (M:ttcri:ll de Consumo) :: 
import:lnci:t de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), 
elt:mento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física) n import:\ncl:~ de R$ 
700,00 (Setecentos Reais) c elemento de despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pcsso:t 
Juridica) :t importância de R$ 200,00 (Duzentos 
Rc:1is). 

4° O responsável pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
contas, devidamente homologada pelo ti tular do 
Órgão, no prazo Maximo de 10 (Dez) dias, após o 
termino do prazo da aplicação, detcm1inado no 
item 2° desta Penaria. 

s• - De-se Ciência. Publique-se c 
Cumpra-se. 

PORTARIA 
N' 017612006- UP/ DIREX- RURAP 

O Diretor Executi\•o do iNSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto 11° 0062 de 02 de Janeiro 
de 2003, e tc-ódo em vista o teor do Memorando n" 
02/2006- GTC/Pcdra Branca/RURAP. 

RESOLVE: 
1" - Conceder adiantamento .em 

nome do Servidor ALACID SILVA DA COSTA, 
ocupanrc do cargo de Técnico Agrícola, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá , nos t~rmos do 
inciso I c rv 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 
1.500,00 (Um Mil e Qui nhentos Re:~is), para 
custear despesas de pronto pagamento inerente à 
necessidade da :ldmin istr~ção, com aquisição de 
material de consumo c serviço de terceiros, para o 
GTC de Pedra Branca. 

2" - O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo Max imo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A refe rida despesa deverá ser 
empenhada na Fonte de Recursos - (030) INCRA 
-, repassados a esta Autarquia, Programa de 
Trabalho 16.2001 20.122.0020.IIOG, elemento de 
despesa ~3.90.30 (l\'latcrbl de Consumo) a 
importânci:l de RS 1.000,00 (Um Mil Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física) a importância de RS 
500,00 (Quinhentos Reais). 

4° O responsável pelo 
adiantamento devera apresentar prcstaç3o de 
contas, devidamente homologada pelo titular do 
Órgão, no prazo Maximo de lO (Dez) dias, após o 
tennino do prazo da aplicaç1!:o, determinado no 
item 2" desta Portaria. 

s· - Dê·SC Ciência. Publique-se c 
Cumpra-se. 

PORTAIUA 
No 017712006- UP/ DIREX - RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n° 0062 de 02 de Janeiro 
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de 2003, c tendo em vista o teor do Memorando n• 
003/2006- Regional Lestc/ltURAP. 

JU:SOLVE: 
I • - Conceder adiantamento em 

nome do Servidor RAIMUNDO DALTON 
MALIIEIROS, ocupante do cargo de Agente de 
Atividades Agropecuária, pertencente ao Quadro 
de Pessoal do Ex-Território Federal do Amapá , 
nos termos do inciso I e TV do Artigo 3•, da Lei n• 
0624 de 31 de Outubro de 200 I, regulamentada 
pelo Decreto n• 3547 de 14 de Novembro de 2001, 
no valor de RS 1.500,00 (Um Mil c Quinhentos 
Rc:1is), para custear despesas de pronto pagamento 
inerente à necessidade da administraçüo, com 
aquisição de material de consumo e serviço de 
terceiros, para o GTC de ltaubal do Pirirm. 

2° . O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo Max imo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento. 

3" - A referida despesa deverá ser 
empenhada na Fonte de Recursos - (030) INCR.A 
- , repassados a esta Autarquia, Programa de 
T rabalho 16.2001 20.122.0020.1106, elemento de 
despesa 33.90.30 (Material de Consumo) a 
imporlância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros P esson Física) a importãnci:l de RS 
300,00 (Trezentos Reais) e elemento de despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Juridic:t) a importância de R$ 200,00 (Duzentos 
Reais) . 

4• O responsável pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
~antas, devidamente homologaua pelo titular do 
Orgão. no prazo Maximo de 10 (Dez) dias, após o 
termino do prazo da aplicação, determinado no 
item 2• desta Portaria. 

5" • Dê-se Ciência, Publique-se e 
Cumpra-se. 

PORTARIA 
IX' 0178/2006- UP/ DIREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAl, DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atTibuições 
conferidas pelo Decreto n• 0062 d~ 02 de Janeiro 
de 2003, e tendo em vista o teor do Memorando n° 
010/2006- GTC!Pracuúba/RURAP. 

RESOLVE: 
1• - Conceder adiantamento em 

nome do Servidor HERMfNIO MORALES 
SANDIFORD, ocupante do cargo de Zootccnista, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá , nos termos do 
inciso·! e lV do Artigo 3', da Lei n• 0624 de 31 de 
Outubro de 2001, regulamentada pelo Decreto no 
3547 de 14 de Novembro de 200 1, 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 úc consumo e serviço de terceiros, para o 
GTC de Prncuúba. 

zo - O adiantamento concedido 
deverá ser aplicado no prazo Max imo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento. 

3° - A referida despesa deverá ser 
empenhad& na Fonte de Recursos - (030) INCR.A 
- , rep:~ssados a esta Aut~rquia, Program:~ de 
Trabalho 16.2001 20.122.0020.1106, elemento de 
despesa 33.90.30 (Material de Cousumo) a 
importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), 
elemento de despesa 33.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física) :1 importânci:l de RS 
400,00 (Quatrocentos Reais) e elemento de· 
despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídico) a Importância de RS 300,00 
(I'rezentos Reais\. 
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4' O responsável pelo 
adiantamento devera apresentar prestação de 
contas, çlcvJdamente homologada pelo titular do 
Órg3o. no prazo Maximo de lO (Dez) d1as, após o 
termmo do prazo da aplicação, determmado no 
item 2" desta Por1aria. 

s• · Dê-se Ciênc1a, Publique-se e 
Cumpra-se. 

JOSt 

PORTARIA 
N" 0179n006- UP/ DIREX- RURAP 

O D1retor Executivo do INSTITUTO DE 
D'ESE~VOL Vll\fENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atnbu1ções 
conferidas pelo Decreto n• 0062 de 02 de Jane1ro 
de 2003, e tendo em vista o teor do Memorando n• 
025/06- GTCI ~pá. 

RESOLVE: 
I' - Conceder adiantamento em 

nome do Sm~dor MAX ATALIBA FERREIRA 
.PIRES, ocupante do cargo de Engenhe1ro 
Agrônomo, pertencente ao Quadro de Pessoal C1vil 
do Governo do Estado do Amapá , nos termos do 
mciso 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 R$ 
3.300,00 (Três MU c Trezentos Reais), para' 
custear despesas de pronto pagamento inerente à 
necess1dade da admimstraçõo, com aqms1ção de 
.matennl de consumo e scrv1ço de terce1ras, para o 
GTC de Amapá. 

2' - O adiàntamento concedido 
deveni ser nphcado no prazo Maximo de 30 (tnnta) 
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 20.122.0020.1106, elemento de 
despesa 33.90.30 (Material de Consumo) a 
Importância de R$ 1.900,00 (Um Mil e 
Novecentos Reais), elemento de despesa 33.90.36 
(Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física) a 
importAncia de RS 1.100,00 (Um Mil c Cem 
Reais) e elemento de despesa 33.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) a 
Importância de R$ 300,00 (Trezentos Reais). 

4' O responsável pelo 
ad1antamcnto devera apresentar prestação de 
contas, devidamente homologada pelo titular do 
Órgão, no prazo Maxirno de tO (Dez) d1as, após o 
termino do prazo da a licaçào, determmado no 
Item 2" desta Portana. 

s· - . -s c 
Cumpra

Ma pá 

PORTARIA 
N. • 0180n006- UP/DlREX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVUdENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso dns atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando n.• 010n006- CRÉDITO RURAlJ 
RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l ") HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor V ANDERCI DE 
OLIVEIRA FIRMJNO,' Secretário 
Administrativo, que viajou da sede de suas 
atribuições Macapi, até os Munldplos de Serra 
do Navio e Pedra Branca do Amapari, com 
objetivo de Treinar os técnicos locais na 
elabornçil.o de projetos em planilhas eletrônica.s, 
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no período de 16l28 de Fevereiro de 2006. 

Dê-se Ciência, 

A DE::\JATOS 

PORTARIA 
N. • 018ln006- UP/DTREX - RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVUMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURA'P, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tendo em vista o teor do 
Memorando o.• OS3n006- CA TER! RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") HOMOLOGAR o 
desloc:amento do servidor VANDERCI DE 
OLIVEIRA FIMUNO, Secret3rio 
Administrativo, que viajou da sede de suas 
atribuições Macapi, 2t~ o Município de 
Olapoque e Localidade de Carn6t, com objetivo 
de Treinar os técnicos locais na ehboraçlio de 
projetos em planilhas eletrônicas, no período de 
13 l 24 de Março de 2006. 

Dê-se Ciência, 

PORTARIA 
N. • 0182/2006- UP/DffiEX- RURAP 

O Diretor Executivo do INSTITUTO DE 
DESENVOLVlMENTO 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.• 074n006 - CATERJ RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") HOMOLOGAR o 
deslocamento do servidor V ANDERCl DE 
OUVEIRA FIRMINO, Secretário 
Administrativo, que viajou da sede de suas 
atrlbulçi!es Macapá, atê o Município de 
Mazaglio e Localidade de Maraci, com objetivo 
de Treinar os técnicos locais na elaboração de 
projetos em planilhas eletrônicas, no período de 
04 l 13 de Abril de 2006. 

Dê-se Ciência, 

PORTARIA 
N. • 0183/2006- UP/DlREX- RURAP .. 
O Diretor Executivo do INSTITIITO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atn"bnições 
conferidas pelo Decreto n. • 0062 de 02 de 
Janeiro de 2003, e tudo em vista o teor do 
Memorando n.• OOln006 - DDSA/CQAI 
RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") DESIGNAR o 
deslocameato do servidor OSVALDO HÉLIO 
DANTAS SOARES, Chefe da Divlslo de Defesa 
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Sanitária Agropecuirla!CQA, que viajará da 
sede de suas atribuições Macapá, até o Distrito 
de São Joaquim do Pacul, com objetivo de 
ministrar Curso de Irrigaçllo c Drenagem para 
alunos do curso de Educaçlo Profissional 
Têcnica de nível médio em Agropecuária da 
Escola Famllia Agrícola do Pacui - EFAP, no 
período de 24 l 29 de Abril de 2006. 

PORTARIA 
N. • 0184/2006- UP/DIREX- 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 o.• 01Sn006 - CPEICONSAD/ 
RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") DESIGNAR o 
dc~locamento do servidor V ANDERLEI 
SANTANA AMANAJÁS, Gerente do Projeto 
"Centro de Difusão Tecnológica", que viajará 
da sede de suas atribulçi!cs Macapá, até os 
Municípios de Serr2 do Nnvlo, Pedra Branca do 
Ama pari, Porto Grande e Ferreira Gomes, com 
objetivo de corroborar junto aos respectivos 
escritórios a lista de participantes e local de 
acomodaçllo dos cursaodo do curso de 
Economia Solidária, no período de 09 l 11 de 
Maio de 2006. 

Art. Dê-se Ciência, 

PORTARIA 
N. • 0185/2006 - UP/DIREX- 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.• 087n006- CATERI RURAP. 

RESOLVE: 

Art.l") DESIGNAR o 
deslocamento dos servidores GILBERTO DA 
SILVA OLIVEIRA e ROSENIL DOS SANTOS 
GOMES, Técnicos Agrlcola, que viajaram da 
sede de s uas atr ibuições Porto Grande, até o 
Munlciplo de Serra do Navio, com objetivo de 
participar do curso de Capacitação de 
FQ,~aç!lo de Agentes do Melo Ambiente, 
realizado pela SEMA, no pcrlodo de 24 de Abril 
à 07 de Maio de 2006. 

2") Dê-se Ciência, 

Eslnllo do Co**' ,.. n~uRAP · 'j 
(Aqulsiç!'> ele u..w - 14) 
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Posto Timbiras Lida .. como CONTRATADO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA Do Ecmda.IJWJ19...1&1•J:, 
O presente CONTRI\TO fundamenta-se nos Artigos 22, 

do inciso 11. parágrafo 7'. combinado com o Artigo 23, do inciso 
I, alinea 'b", da lel 8.666193, c Art igo 37 'capul" da Const~uiçáo 
Federal de 1998; Artigos 12 parágrafo 4'. 42 e Art. 3', inciso IV 
do Decreto 0499. de 03.03.98 da Constituição do Estado do 
Amapá e suas alfernçOes pela Emenda n•. 014 de 20.12.99. Lei 
8.666193 e suas atteraçOes posteriores pelas Leis n•. 8.883194 
e n' . 9.648198 e, ainda, nas disposlçOes legais que sejam 
ao!icados em face do obieto previsto e caracterizados neste 
Instrumento. 

~0/JjcCQ 
Objetivo o presente Contrato a Aquislç~o de combustiveis 
(gasolina, lubrificante e óleo 2 t) para suprir as necessidades 
·da Sede Local de Macapa, Maruanum. lfaubal. São Joaquim, 
Cutias e Escritório Central. 

W Y.S.IJUilE.RCE/Bll..:::: .. .D.a.ullllg~ 
J..:...Qo Coii(Wan/~ 
Pelos serviços prestados na Cláusula Segunda o Contratante 
pagará a Contratada, o valor estimado de R$ 602:492,00 
(Seiscentos e Dois Mil Quatrocentos c Novento e Dois Reais e 
Quarenta centavos). Pago de acordo com o número de 
requisições encaminhadas, devidamente autorizadas pelo setor 
competente; 

Proceder-se-á 
fiscali2açoo dos 
CONTRATADA. 

Indispensável acompanhamento e 
serviços serem executados peta 

CLÁUSULA QUARTA-Q.i!Jlg_(a__ç;jjú)_r:ç_;llll!}Dlátii! 
As despesas em comento correra à Fonte: 001 e 030 .. 
Programas de Trabalho: 1 t06. 1124. I t 26, 2001, 2404, 2406, 
2413. 1129. 1250 e 2408 ·Elemento de Despesa: 3390.30. 

CLÁI!~MLIDª 
O presente Contrato terá sua vigência a contar de 01 de Abril 
á 31 de Dezembro de 2006, pcderá ser rescindido a quaiquer 

momento por qualquer uma das partes, bastando para tanto 
aviso com 30 (tinta) dias de antecedência. 

~natátiQSl José Ro enço Corrêa de Matos e Elaine ~laria 
Machado de Andrade. 

~- .Extrato do-Contrato N' 03512006-RURAP 
L_.. (_Prestação de Serviço - 10) 

lnstrumc_~ Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá .. RURAP. como CONTRATANTE c a Emprcoo M. 
CHAGAS DA ROCHA · ME, como CONTRATADO. 

CLÁUSULAEB!M.!UBA.:.QO FUNDAMEtiT.Q.J.J;.OAL 

O presente CONTRATO tem respaldo legal no Art. 22 do inciso 
111 parágrafo .JO, combinado com Artigo 23 do Inciso I, alinea, 
·a·da Lel 8.666193. c Art. 37 "capul' da Consliluição Fedcml de 
1988; Artigos 12 § 4°, 42 c Art. :f'. Inciso IV do Decreto 0499, 
de 03.03.98 da Conslft<Õçâo do Estado do Amapá e suas 
atteraçclcs pela Emenda n•. 014 de 20.12.99, Lei 8.666/93 c 
au3s a~crações posteriores pelas Leis n°. 8.883/94 e N°. 
9.648/98 c. ainda, nas disposições l~a;s que sejam aplicadas 
em race do objeto previsto c ca;actctizados ncr.te Instrumento. 

O presente CONTRATO tem por objetivo a pr-estação de 
serviço de Reforma c Adap laç~o do Audil6r!o do Rurap na 
Sede Central. 

CLÁl,JS ULA.IERCEtRA - Das obrillli<ii_~J;.: 

!.:_Po.Ç.~ 
Pelos serviço& prcsbdos na Cláusula Segunda o Contratante 
paga ré ao Contra!ado da seguinte forma· Valor global de R$ 
25.894,00, (vinte cinco mil, oitocentos c noventa c quatro 
reais). 

a) Procco'er o acompanhamento c fitca lizaçAo dos ~rviços 
a serem executados pelo CONTRATADO. 

CLÁUSULA QUINTA- Dil.Y.i n~ncl~ 

Presente Contrato tem sua ~igência de 30 (t rinta) 
dias à contar de sua asstniltura. 

ClÂUSULA SEXTA- Da D..q~ão Orcamgntârja 

As desp~sas em comento correr;] à Fonte 001, 
Programa do Trabalho: 2001, Elemento de Despesa: 449051. 

c=---- ERRATA 

No extrato referente ao Contrato n'. 02012006, celebrado com a 
FIRMA ERMANO MORO NETO • ME, publicado no Dhlrio 
Orodal do Eotado n•. 3473, de 07 de Mw-ço de 2005. 

~.Ler.; 

CLÁ!JS!J' .. A SEXT.,__, Qa OotaçAQ .On;;urullll.í.rb! 
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As despesa& em comento correrá á Fonte: 001 030 c 040 • 
Programas de Trabalho: 1105, 1124, 1126, 2001, 2404. 2406, 
241 3 .. Elemento do Despesa: 3390.30. 

As despesas em comento conerá à Fonte: 001 030 e 040 -
Programas de Trabalho: 1106, 11 24, 1126, 1250, 2001,2404, 
2406, 2413 • Elemento de Despes.: 3390.30. 

Publique-se, Rc(llsiJ'e·se. 

(CEA :=:Jl 
~=====- JJ) 
Arnaldo Santos Filho 

EXTRATO DO CONTRATO W 001/2006 - ASJI.IRICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ElETRICIDADE 00 AMAPÁ • 
CEA E A FIRMA CARECA DIESEl LTDA. 

Cl:ÁUSULA PRIMEIRA · DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente Contrato tem respaldo lego( no art. 23, inciso 11, 
atlnea ub" da Lei N' 6.66 6 de 2 1 de junho de 1993 c 
complementos, bem como na Lldt.açlo Modalidade Tomada 
de preço, Tipo Menor Preço Por Item .. Tomada de Preço N° 
036/05 e proceno n• 45 2/2005. 

CLÁUSULA SE{tiNDA ·DO OBJETO: 
O pmente Contrato tem por objeto a aquiliçlo de Óleo 
Diesel paro ger>çlo de energia nos Siltemas Isolados do 
Arquipélago do Balllque, de acordo com as espeàfic;~çlles 
contldas no anexo I do Edlt.al da Tomada de Preço n• 
032/05 .. CUCEA. 

CLÁUSULA TERCEIRA .. DO PREÇO: 
O preço global para coruecuç~o do objeto deste 
CONTRATO ser.1 de R$ 574,110,20 (quinhentos e setenu 
e quatro mil cento e dez ro.ats e vinte centavos), que será 
liberado conforme a entrega do produto devidamente 
certificado pelo órglo Indicado para u i fim. 

CLÁUSULA SEXTA .. DA DOTAÇÃO: 
1) A despesa decorrentes deste Contrato correrlo por conu 
da Douçlo Orçament.lria prcvlsu no OrçamentO da CEA; 
41 O montante do disp~ndio c ser efetuado por conu deste 
contrato nlo podera exeder o liomite previsto paro ew 
m:)dalidade; 
3) úso lula prorrogaçlo del!e Contra to por mais de um 
uerddo, a despesa sera alocada à dotaçlo orçament.lria 
prcvil t.a p.tra o atendimento dessa fmalldade a ser corulgnada 
pcl> CONTRATANTE em sua norma orçamcnt.lri.l. 

CLÁUSULA StnMA- DO PRAZO: 
Este Contr•to ter> vlgênóa de 04 (quatro) meses, a p.lrtlr de 
suil assin-atura. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2006 ASJURICEA 

PARTES: COMPANHIA DE EUifRICIDADE DO AMAPÁ 
• CEA E A FIRMA A BDO, Eli.ERY & ASSOCIADOS -
CONSUTORIA EMPRESARIAL EM ENERGIA E 
REGULAÇÃO LTDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA · DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente Contrato tem respaldo legal no art. 25 C/c art. 
13, inciso Ill, da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
complementns, bem como na justificativa no 001/06 -
C' JC'EA e Processo n° 007/06- Cl./cr:A. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: 
O presente Contnlto tem por objeto a contratação de 
empr esa de consultoria espedallzada em regulação 
do setor de energia elétrica v i sando a elaboração de 
proporta de pl ano de ação que conduza à completa 
solução dos p roblema' Indicados pela Agênda 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL., através do 
termo d e Intimação o 01/2005- SFE- SFG- SFF. 

a.ÁUSULA TERCEIRA • DO PREÇO: 
O valor global para conseaJÇão do objeto deste Contrato 
será de R$ 450.000,00 (quatrcx:entos e cinqüenta mil 
reais), übcrados obedecendo ao seguinte aonograma, e 
certificado pela CONTRATANTE, quando for o caso: 

L• Parcela: R$ 150.000,00 (cento e dnqOenta mil reais), 
na data da assinalllra do contrato; 

2.• PaiUia: R$ 150.000,00 {cento e Cinqüenta mil reais), 
30 {trinta) dias após o pagameniD da 1• parcela ou seu 
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vencimento, aquele que ocorrer primeiro; 

3• Parcela: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 
30 (trinta) dias após o pagamento da 2• parcela ou na da~ 
do término do Contnlto 

Parágrafo Único: não estão lnduidas nos preços 
estabelecidos nesta d áusula as despesas com hospedagem, 
alimentação e locaç.'ío, as quais serão de responsabilidade 
da CONTRATANTE mediante autorizaç3o prévia e 
comprovação quando for caso. · 

CLÁUSULA NONA · DA DOTAÇÃO; 
1) A despesa decorrentes deste Contrato correrdo por 

conta do Orçamentária da CJ:A; 

2) Caso haja prorrogação deste Contrato por mais de um 
exerddo, a despesa sera alocada à dotação orçamentária 
previsG! para o atendimento dessa finalidade a ser 
consignada peta CONTRATANTE em sua norma; 
orçamentária. I 

I 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO: . I 
Este Contrato terá vigênda por um penedo de 60 
(sessenta) dias, rom termo inióal na data da sua 
assinatura. 

M 

E)..'TRATO po CONTRATO NO 004/ 2006- ASJUR/ CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
• CEA E A FIRMA BAKER TILL V NORTE S/S -
AUDITORES INDEPENDENTES. 

CLÁUSULA PRIMEIRA .. DO FUNDAMENTO LEGAl: 
O presente COntrato tem respaldo legal no art. 23, inciso 11, 
<tlinea •a• da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
complementos, bem corno na Ucitação Modalidade Convite 
Tipo Menor Preço Total - Convite n° 002/06 - QJCEA e 
Processo no 011/06 - OJCEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO Oa.JETO: 
O present: Contrato tem por objeto a contratação de 
auditoria ex terna especializada em elaborar 
trabalhos em empresas do oetçr elétrico, de acordo 
com as especificações con t idas nos anexos I e ii áo 
Edital do Convite 002/06 - Cl./CEA. 

CLÁUSULA TERCEIRA .. DO PREÇO: 
O valor global para CVOS!!Ctlçào do objeto deste Contnlto 
será de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 
liberados obedecendo ao seguinte cronograma, e 
CErtincado pela CONTRATANTE, quando for o caso: 

CLÁUSULA NONA .. DA DOTAÇÃO: 
1) A despesa ocoorrentes deste Contrato correrão por 

conta da Orçamentária da CJ:A; 

2) Caso haja prorrogação deste Contrato por mais de um 
exercido, a despesa será alocada à dotação orçamentária 
previstD para o atendimento dessa finalidade a ser 
oonsignada pela CONTRATANTE em sua norrna 
orçamentária. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO; 
Este ContraiD terá vigênda por um período de 30 ( trint.J) 
dias, rom termo (nlcial na data da su\ssinatura. 

~1aca · - A?, 1 e fcvereir~06. 

, 

EXTRATO DO CONTRATO N ' OOS/2006 -
ASJURICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
• CEA E A FIRMA AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente Contr>lO tem respaldo lcg>l nos artigos 22, 
Incho 11 d e 2J, Inciso 11, alln .. "bw da Lei N° 8.666 de 
21 de lunho de 1991 e complementos, bem como na 
U duçlo Mod•li<úde Tomada de Pr eço, Tipo Menor Preço 
Por I tem - Tomada de Preço n• 033/ 05 e proce<ro n• 
461/ZO<lS. 

ClÁUSULA SEGUNDA· DO OBJETO: 
O presente Contnto tem por objeto a AQUISIÇÃO D~ 
GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE 
PRESTAM SERVIÇOS PARA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ • CEA, de >corda com .u 
espedflo ç6es contldas nos anexos I e lf do Edlul da 
Toltl3d.t de Preço n• 033/05 • CLJCEA. 

CLÁUSULA TERCEIRA · 00 PREÇO: 
O pr-eço gfob>l (Wa coruecuçlo do objeto desto 
CONTRATO sed de RS 162.600,00 (ctnto e sessenta e 
dois mil e seiscentos reais), o valor p.tgo por l!uo ser~ de 
R$ 2, 71 (dois reais e setenta e um centavos), que se r~ 
UbellldQ conronne • entrega do produto devidamente 
certlllcado pelQ ó:glo Indicado para 1.'11 fim. 

CI..-\USULA SEXTA· DA DOTAÇÃO: 
I) A despes• de<:o11entes deste Contrato cotTer2o por 
conta d.t 1>ouç.10 Orçament.lria prevista no 0rÇlllltf1 to 0.. 
CEA; 
2) O monl.lnte do dllptrulio e ser eretu:do por conta 
deste contnto n2o DO<Ier• exeder o ltomlte crevlsto o.ar> 
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tllil~do; 
3) Caso h~!~ prorrop(lo deste Contmo por m.W de um 
exercido, ~ despes.> ..,~ aloc:acb 1 do~ orç.amendrú 
prevls~ . pu~ o ataldlmtnto dun lln>ll<Ude ~ ser 
<OD$lltU~ pelo CONTRATANTE em S1U nonru 
orçomen!JN. 

ClÁUSULA stnMA- 00 PRAZO: 
Este Conlnto em vtrhld~ dt 06 (stls) mues, tendo JtU 
termo lnldM ~ pmJr ~~ dt sua lllSWtur;a. 

EXTBATO [)()CONTRATO NO 006/2006- ASlUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRJCIDADE DO .AMAPÁ 
• CEA E A FIRMA CARECA DIESEL L TOA. 

CLÁU~LA PRIMEIRA • DO RJNDAMEHTO LEGAL: 
O presente ContratD tem respaldo k.-gal nos artigos 22, 
inCiso w cJc 23, lndSo 11, alnea •a• da Lei N" 8.666 de 21 
de JUllho de 1993 e CXl<Tlj)lementos, bem amo na UOI.açJo 
Modalidade CoiNite, TiPO Menor Pr~ Por Item - ConVlte 
no 008/06 e processo n° 029/2006. 

à.ÃuSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente Contrato tem por objeto a aqulslçlo de Óleo 
Diesel com entrega no Dlstribo de Jarilandla, 
atendendo ao convenio no 001/05 - SXMS/CEA, de 
accrdo C001 as especincaçi!es conbd.:ls no anexo I do Edolal 
do CorMte n° 008/06 - U/a:A. 

CLÁUSULA TERCEIRA· DO PREÇO: 
o prt!Q) global para ~ do objeto deste 
COKTRATO ser.! de R$ 38.840,00 (trinta e ooto ml 
Oitocentos e quarenta "rea~s), o valor pago p& lotro será de 
R$ 2,19 (dOis reais e QUarenta e nove centavos), que será 
• bcrado mnforme a entrega do produto deVldameote 
ceroncado pelo órçilo indloado para ta rrn. 
ClÁUSULA SEXTA· DA DOTAçAO: 
1) A despesa decorrentes deste ConiTato CD<Terllo por 
conta da Dotaçllo Orçamenlllna prellista no Orçamento da 
CEA; 
2) o montante do dtspêndlo e ser efetuado por CX>I1bl deste 
c.on:rato nllo podera exeder o liomote previSto para essa 
modalidade; 
3) case ha)a prorrogaçllo deste Contrato por = de um 
exerdclo, a despesa sera alocada à do!aç3o orc;ameotár1a 
pre'llsU para o atendunento dessa finalidade a ser 
consiçnada pela CONTRATAI'ITC em sua nonna 
orçament.irta. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO: 
Este Contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, a partir 
de sua asslnatlra. 

Ma 

&:XTRATQ DO CONYENXO N° 001/2006- ASlUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 AMAPÁ 
• CEA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA • ClfE. 

CLÁUSULA PRJMElRA • 00 FUNDAMENTO LEGAL! O 
presentr Convi!nlo tem respaldo no § 10 do arL 25 da 
Constltulçllo ~ r:Jc parágrafo único do art. 1 o r:Jc art. 
116 da Le Fedtnll no 8.666/93 r suas alteraç!!es. 

ClÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto o estabeleoment:D ea manuti!OÇl!o 
de Lm sistema de cooperaçllo reciproca entro a CEA e o 
OEE, visando o desenvoMmento de aUvldades conjuntas 
capazes de propordonarem, em conformidade C001 a 
leglslaçllo pertinente a operadonallzaç:lo de EST AGI OS E 
EST\JDANTES, de Interesse cunicular, obrigatório ou nlo, 
entendido o estágio como uma estratégia de 
prollsslonah.aç3o que completa o proc:es:so ensino-
~-

ClÁUSUlA stnHA - 00 CUSTEIO DO PROGRAMA . 
DE ESTÁGIO: Para PQSSiblltar ao OEE ~o disposto 
na a.ÁUSUlA QUIHTA, alínea •p•, tlca estabeleddo que o 
OJSte!o do programa de e~lo, ob)rlo do presente 
Convênio far-sH atravé; de mntrlbuiÇao da CfA para o 
OEE. 

7.1 O pagamento ao O EE será mensal e efebuado no 1° 
I (primeiro) ou 2° (segtroc~o) ela útll do mts subsequente, 
, C001 base na t'olla de freqüência dos estaçoárlos da CEA, 
' para o repasse aos estagiários até o so (Qiànto) ou 60 

(sexto) dia útil do mês so..Csequente, prevalecendo o que 
OCOITer pOr último, no 8anco Brade.sco, AQblda no 013 - 3, 
01rta Corrente no 86.610 - s, em ltaim Bibi - S:lo Paulo -
SP; 

7.2 A CEA encaminhara ao OEE, rne!"lYimente, a soma das 
contrlbulçtles destinadas ao pagamentO de Bolsa Auxfllo no 
valor de R$ 37,00 (ITinta e sete reais), pOr estagiário 
aaesddo ao valor da Bolsa Estagio, a titulo de ConiTibuiçAo 
lnslltu<:IOnal ao CIEE, destinados ao ressarcimento das 
despesls (segwo de acidentes peszais dos estagiArias, 
pessoal, energia eleblc:a, telefone, õ!luguel, po:;tagem, 
fundo de asslstenda ao eswdan~ material de espedlente, 
etc.l oconldos no recrutamento ou Jelecllo dde estudantes. 
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O valor da ~será atualizado no mês de março de 
cada ano, em regime de oornpetêncla, pela var1açaõ do 
lGP·M (FGV) vertftcadas nos 12 meses Imediatamente 
anteriores. 

ClÁUSULA Dt CIHA - DA VJG~NCIA: O presente 
Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a partlr da datl 
de sua assinatura, podendo a qualque< tempo ser 
resdndido pelas partes, med:ante comuniCado escnto, com 
antec.edência mínima de JO (trlntll) das. 

EXTRATO DO OUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONJRATO NO 016/04- A5JUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 AMAPÁ 
- CEA E A FIRMA D. COliTINHO UMA- EPP. 

Pelo ~ TERMO ADniVO, as parteS idenblicadas 
no pórbco do mesmo, consubstandadas na Lei 8.666/93, 
declaram, aceitam e ajustam que o onstrumento acima 
ldcnbficado passam a vlg0f31" C001 as segumtes alterações, 
mantidas as demais condi~ aqui nlio referidas, na forma 
como se acham redigidas e, que neste ato e ocasi3o sao 
totalmente rutll1cadas para todas as conseq()ênclas de 
d•reoto. 

ClÁU~LA PRIMEIRA - DE PRAZO: 
O prazo cooiTabuaJ fica prorrogado per Lm periodo de 12 
(dozr) meses a contlr .do dia 05 de maio de 2006 

Por estarem asSim ajUStadas em retaçilo ao conteúdo deste 
termo adibVlo aSSi o mesmo em 04 (quatro) ViaS de 
Igual teor, devendo TERMO ADITIVO ser publicado 
no Diário do do Amapá no pnzo máxJmo de 
vinte (20) di 

W)V. TO DO PRIMEJRO TUMO ADITIVO _AO 
CONTRATO NO 014/05 - ASIUIVCEA 

PARID: COMPANHIA DE ElETllCIDADE DO AMAPÁ 
- CEA E A FIRMA ASSOOAÇÃO COMUNITAillA DE 
RÁDIO COMUNICAÇOES DO VALE DO )Aill. 

Ptlo pmtnto TERMO ADITIVO, os ponts ldtn~llcodu no 
p6nlco do mumo, consubsunclo~ no Ani&O 57 ~ Lrl 
8.6ó6/9J, dt<lorom. oco&om • ojusum quo o lnstNmonto 
oc:IIN ldentlllndo tem oltrro~ ~ ClÁUSULA StnMA, que 
pouo • vlaou r com • seruro rt~ç~. m.~ntidu os dtiNis 
oquln)o rrforldos, no formo como SAl odum rtdlald>s t, qut 
llfSlt ~10 e oc.uUo, toUimtntt roclllcodol p.uo IOd.ls os 
conseqüfncios de diteito. 

CLAUSULA PalMEIRA - DO PRAZO: O prrsento 
CONTRA TO tem seu pruo prorrocodo ptlo período dt 06 
(so~) mtsts, • cowr ~ ~t.l dt us;no turo do presentt 
TERMO ADITIVO. 

EXTRAIO DO I ERCEJRO TERMO All!TJYQ t.tJ CONTRAIO 
~16104 -~ 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICJOADE DO NAN'Á- CEA E A 
FIRMA D. COUIIMIIO UMA- EPP. 

PelO presente TERMO ADITIVO. as P111et ldellilcadM no pllnico do 
l1ltSIIIO, ccnsubi*"'Ciadas no M:go 57 da Lal 8.686M. ~ 
Kellanl e ~QUe o~ eclma Jdtnt.lcldo 11111 .at~adl a 
ClÁIJSUlA TERCEIRA. que passa a Wpll """ a &eg~.~~~lt redaçao. 
-lidai • dlalail .p naa ,.,.._ na 1onna ccrno se iiCNrn 
ledp .. que - ., e otaSIIo. lolõlmenlt latJadas l*ll kldal 
• ccnseq06nc:ial de~ 

CiJuSULA PRIMEIRA - 00 PREÇO: O preco llllal do presenlt 
ConniD &dtn ~ paosondo o ..... 111 .... de R$ 81970.30 
(OIIenla e ~6s llll novecen1os • - rea.s o..,.~) para RS 
76 644.38 (-111 o qulnhenlol a quanr>ta t qullro reail e 
tinta e oito c:entavos) a a>n • assinatura do 111 ttrmO. 

EXTBATO DO SEG'MlQ TERMO AIIIMl NJ CO!!T!!AIO 
)r 1211114- ASN!ICEA 

PARTES: COIIPAHIM DÚLETIIICIIWIE 00 NNIÁ- aA E A 
FIRMA PROTECT SBMCE - SEIMÇOS ESPEQALIZAilQS DE 
6EGURAHÇA L TOA. 

Pelo~ miiiiO AD11M1. • ,._....,.,. ....... 
._ ~ no Meo 5I da l.tl 8.Gi6ll3. ....._ ....... ..-""o-..... idiiA:odo ....... a 
ClÁIJSUI.A TERCEIIA. que- a .. - a_.. ....... 
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-lidao a demais aqui nao ~lerlda. ,. 1orma como se -. 
fedogodal e. que ,_ 11o e ~. -~~ r.lblcada pa~a todas 
os ...-.eqülnoas de clre.to. 

CIJ.I.JSULA PRlMEJRA - 00 PREÇO: O preço D:al do 1>1-
Conn!llschra ~. pasaodo o - mn11 de RS 129 m.tJ 
(cooto e wue no" ml r eo~too e setenta e &ele r- e reze aonlro'06) 
pn R$ t2lU27 .80 (<*l W.te o11o m1 qua1rocenlo& e vh1e e ... 
leatl e alio la contavoo) 1 da a&SIIIIUI do praMIIIIIIrmG 

Fundações Estaduais 

(Fundecap 

João Alclndo Costa Milhomem 

] 
) 

EXTRA TO DE CONV2NIO 

INSTRUMENTO PRINCIPAL: CONVtNIO N" 01912006-
FUNDECAP 
CONVENENTE: fUNDAÇÃO ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAPÁ -FUNDECAP 
CONVENIADA: SINDICATO DOS ARTISTAS E 
TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSOES -
SATED 
OBJETO: O presrete CO:-IVÚ\10 tem por objdin 
repouar n:cunos A CONVENIADA poro custur pones 
du dupuu com a ruliuçlo du açGu cultunls e 
relieiosu por ota5;lo do St111.1no SoniJI, refrrtnte oos 
projetos: "0 Auto de DcliS. A Sat:• do Cristo.- Em preto e 
bnnc:o!!!", " Rds dos Rris"; .. Via Stcrl ( Cristo 
Cordtiro)"; "A V ido de Cristo". 
FUNDAMENTO LEGAL: O prtunte convlcio tem 
respaldo leaal nas disposiçGu da Constltulçlo federal ar t. 
37, nput, na Constitulçlo do Estado do Am.opA.ort.116 do 
Lti n• 8.666193, e suas allrraçilts no Decreto 
Go,·emamut..l n• 2006 do 09 de acosto de 1999, t, ainda 
nu disposiç&es l<1ais que ~jUI aplicadas oro face do 
objeto previsto e nraaerizados oeste instr uR!onto. 
CÚlSlll.A QUil'I"H • DOS RECURSOS fl'l"NCE.IROS: 
Foram olocodos recunos no volor de RS 66.000.00 
(Susrnta e sois ,.;1 rub), a Hrem ropuudos oro uma 
úaln porulo, dentro do soculnto ducriçlo: 
Programa de Trabalho: 13.392.0052.1.023 
Projeto: "P.A.LD.E. CIBALUARTE". 
Natureza da Dupua: 33.50.(3 
Valor: RS 66.000,00 
Fonte: 00 1 
VIGENCIA: O prazo ela vi&õm:ia deste ATO 
CONVENIAL lnk ia-so •• data de u s;oatura do Rlesmo, 
findan do na squinte daiJI 1110412006 
ASSINARAM: O Sr. J oio Alciado Costa Milhomem • 
Oirctor/Pruidcote da FUNDECAP • Sr. Luciano ela 
Conceirlo dos Santos - Pru;deatt do Siadicato dos 
Artistas t Ticni<os tm EspctAculos do D;vors6u do u tado 
do An1apj-SATED. 

INSTRUMENTO P.R.INCIPAL: CONVÊNIO N" 0101200&
FUNDECAP 
CONVENENTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 

' #\!:ULTURA DO AMAPÁ -FUNDECAP 
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CRUPO TEATRAL 
MARCO ZERO DO EQUADOR 
OBJETO: O prestnte CONV2Nl0 tem por objrfivo 
repu11r recursos i CONVENIADA para eautur partos 
du despesas com • rulizaçlo du aç6es culturais e 
rclic;osu por oas;lo ela Somou S..ta, referente aos 
projetos: MNazareno o Rtvoluciooirio", MA Saca de 
Cris to" , MO Filho do Maria" e "Uma Cruz pore Jesus". 
fUNDAMENTO LEGAL: O prtsealt coDVfnio tm1 

respaldo local nas disposiçGu da Coastltulçio Federal art. 
37, cap11t, na Coastituiçlo do Estodo do Amapi, ort. l16 da 
Ltl n' 8.666193, e suas al1eraç6u no Dcc:rtto 
GovcrnamoniJII n• 2006 do 09 de IJC>Ito de 1999, e, olada 
naa dlsposlçilts lcaois que stjam aplicadas uo fue do 
objeto provisto c earactcrl:zados neste lastrurooeto. 
CLÁUSUU QUINTA • DOS RECURSOS FlNA.'iCEIROS: 
Foruo alocados reunot ao valor de RS 75.000,00 (~«Unta 
e dDco ali ruis). a ser.. repassados tftl u111a única 
pucda. deatre da seaulatc clescriçlo: 
.......... ele Trabdlo: lJ.J9l.OOSl.l.OlJ 
.Pnjota: •p .A.1.D.L CIBALUARTE". 
....._ .. .,...._, 3l.SI.AJ 
Valor: RS 15JIIO,OO 
J!..tc:OOl 
VJCtNciA: O ,.._ • .. •lchda desta ATO 
CONVENJAL '-ida-R a clab ele ass.luturo de mesmo, 
...._..usepbttedata 17~ 
A.SSINAJtAM: O Sr. Jelo Aldllde Costa Milhomom -
Dirder/Pnsld..tc da FUNDECAP e Sr" lllortatina 



Macapá,28 04 2006 

Fcrrel r~ Ar•újo- Presidente da Associação G r upo Teatral 
Marco Zero do Equador. 

"""''A', :~OG. 
MARINEIDE ~ ~t't"CIEL 

r h, re da UCC/FUNDEfM' 

t:XTRATO DE CONVÊNIO 

INSTR UMENTO P RINC IPAL: CONVÊNIO N• 021/2006-
FUNDECAP 
CONVENENTE: F UI'\DAÇÃO ESTADUAL DE 
CULTURA DO AMAP;Í. -FUNDECAP 
CONVENI ADA: ASSOCIAÇÃO DOS POVOS 
INOIGENAS DE T UMUC UMAQUE - APITU 
OBJETO: O presente CONVÊNIO tem por objetivo 
r epnssnr r ecursos á C ONVENIADA para custear parte 
d:1s despesAS ~:m comemoração no Din do Índio, nas a ldeias 
1\tangs, K umenê. Kumarum:-i , Tiryó, Ap:t.laf, G:t.Jiby c 
Casai. 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente convênio tem 
respaldo legal nas disposições d a Cons tituiç~o Federal art. 
37, c&llUt, nft Constituiç~o do Estado do Amapll, nrt. ll6 da 
Lei n• 8.666/93, c suas alterações, no Decreto 
Covernamcntal n• 2006 de 09 d e agos to de 1999, c, oinda 
nos disposiçõts legais que sejan1 aplicadas em face do 
objeto previsto e cnncterizados neste instrumento. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS Fl:-iANCEIROS: 
F'orom alocados recursos no valor de RS 28.000,00 (vin te c 
oito mil reais), a serem rep:tss:~dos em uma única. parcela, 
dtntro da seguinte dcscr iç~o: 

Programa de T rnbnlbo: 13.392.0052.1.023 
Projeto: P .A.l.D.E.C/BALUARTE". 
Natureza dn Dcspcsn: 33.50.43 
Valor: 28.000,00 
F'ontc: 001 
VIGÊNCL\ O prazo dn vigêncoa deste A TO 
CONVENIAL inicia-se na data de assinatura do mesmo c 
finda 19/04/2006. 
ASSINARAM: O Sr. Jo~o Alcindo Costn M ilhomem -
Diretor/Pr esidente dn F'UNDECAP c Sr. Paulo Ronaldo 
Apalai. 

. Mncnpn~dc~1.bril de 200G. 

MAR I !'i OSO MACIEL 
Chefe da UCCiri.l:JNDECAP 

ffiibunal Regional Eleitoral J 
~- . ....;;;;-;...;;"'~ 
~s. Honildo Amaral de Mello Castro 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 1o•zoNA - MACAPÁ 

Edital n• 047/2006 

SE NT E N ÇA 

PROCESSO: 5.026/06 

SUSPENSÃO DE DIREITOS POLITICOS (lnterdlçl!o) 

Visto etc .. 

RAIM UNDO AOEU NO RODRIGUES DO CARMO, 
lnscr•çao Eleitoral n• 476582577, determinada s ua 
inte r Jiçl!o poln 1• Vara Clvel da Comarca de Santana, nos 
autos do Procosso n• 11.2AOI04- lntordlçao do Pessoas. 

RELATEI DECIDO. 

A Constitulçao Federo11. em se u art. 15, lndso 11 , prevê 
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLfnCOS em caso de 
lncapacidado civil absoluta. Assim S USPENDO os direitos 
políticos de RAIMUNDO ADELINO RODRIGUES DO CARMO, 
pelo tempo do duraçl!o da lnterdlçao, considerando-as normas 
que dlsdpllna m a aplicaçl!o do disposto nos art. 71 á 61 do 
Código Eleitoral. 

Preencha·se o FASE Correspondente, 
Publique-se. 
Registre-se 

Arq~~~ -- ._ ANTONJOERNEST~~ES 
Juiz ElelkJral da to• Zona 

CARTÓRIO ELEITORAL OA 10• 2DNA 

Edital n. • 048/06 

Prazo d e 5 dias u tels 

o o r . Ant onio Ernesto Amoras Coltares, 

( DIÁRIO OFICIAL) 

MM. Juiz Eleitoral da 10' zona, usa-ndo das atr ibuições 
Que lhe são conferidas. etc ... 

FAZ SABER, a todos Quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da sentença 
Proferida: 

SENTENÇA 

P rocesso n. • 5.0 29/2006 
Autos de Cancelamento de Inscrição por Fa leci mento 
Etoitores: MARCIA MARQUÊS SENA e JOSÉ SANTARÉM 

FUNOAMENT AÇÃO 

Considerando as norm as Que 
disciplinam a a plicação d o d ispos to n o s artigos. 71 à 
81 do Código Ele itoral, cancelo as Inscriçõe s de n. • 
4572042518 • 29125nsoo·dos ele it o res a cima mencionado. 
Preencha·se o FASE. Pu b llque·se. Regist r e -se. ArQuive· 
se. Macao~. 17 de abril de 2006. Antonio Erne st o A. 
Colla res - Ju iz Eleitoral d a 10' zona. E, p ara q ue 
chegu e ao conhecimento de todos, expede -se o 
presente Edital QUe será afixado no cartório Eleitoral 
da 10'. Zona de Macapá e publicado no Dl~rlo Ofldal 
do Estado. tOado e passado nesta cid ade de Macapá, 
capital do Estado do Amapá, aos 2D !vinte)) dias do 
mês de abril de dois mil e seis. Eu ................. Fa blo 
Dayan Araujo Batista, Chefe do cartório Eleitoral da 
10• zona, conferi esubscrevo. · 

~L_, 
ANTONIOE~~S 

Juiz é leitora/ da 1 O' Zona 

) (@bunal de Just iça do Estado 

G~. Rainundo Nonato Fonseca Vales 
-~ 

~~ 

!..!.d.!J.F-M .C:Q~..l..illilDJl6 
lmpctronto: !(J,EUER NASCI:'viE~TO ASSIS 
Pacien1c: MII!Lt::l'iA PINHEIRO DE AZEVEDO 
Aut Co.l1or.~: JUIZO DE DIREITO DA 2.' V.\RA CIUMIJ''AL 

DA COMARCA DE MACAPÂ 
Relator: Drse.mbar::ador CAR:\10 A~TÔ;\.10 

"DECISÃO 

KLEDER NA.SCL\lE:"\TO ASSIS impctiou crdem 
de habtar ct~rpus .:ru fayor d< MIRU:i'õA Pli'õiiElRO DE 
A7.E\'EDO. coro o c~opo d~ afastar alegado ~onst1"31'1e\nttnto ilc:g;tl 
prnticado p::lo Juâz.o de Direito d3 2! Var:t. Crimin3l da Comarc:J. de 
~úcapi. 

.l\Jc:gou que 3 pa~..;cnle foi presa, prc\·~miv3Jllcnte, 
<m 1°/ ll/2.005, como in~ em ilicito pcn:~l (trilit.:o de 
cntorpe.:enle), 1!ncontrnndo-sc M mesma situação .1L! a da!.l da 
imth!lr3Çilo do preserue uTÍ/ (25l04.i2.006). já d.:corridos 176 (cento c: 
sttcnl.:l c se is) dia.-., sem que :s. irutruçlo crirnina1 tc-nlu. en cerrad o. No 
coso, disse qui! o processo se encontra com vista ao Ministério. 
Público, por conta c:L: tun oficio oriundo da policia f edc:r.1l, r~uma 
dcmonstuç.'to dt: que a it\Struçl.o prossegue. 

Aduziu que o rito d3. f...c::i n. 10.40Gi2002 nAo está 
sen;io observado, o que vem c.a.usando prcjutws .i pacienle, qu<: até 
hoje nllo teve unu -resposta cL:finitiva sobre o proc.!!iSO, continuando :t 
sofrer constr1U1&mento ileg.tl pelo cl\e~sso de prazo. Ademais, que 3. 

manifest:~ç!o do MiniE1ério PUblico SC\:('('0. do oficio da r oHcia 
Fedentl ootnrrov3. que :l..lli invcs1ig.a~ não encerraram, podendo 
trazer fato& novos.. o quo dcrnan.daci a aprõ:iaç!o por parte da defesa 
de todos os :ICUSildos, que acsb.Má causando nu ior lncertc:u 3 
rc:spr:ito do cocerrarne-nlo dJ. instJuçào protes&u3.1. 

Asseverou que o prazo de 176 (rento c settnt3 e 
seis) di.u é irrazo.i.vd , ultrApilS.Qnd.o 0 1 limites da tolcri.ncia. 
Sococr~u·sc de disposiçOes constitu"''ion.1i~. l<gais c julgados 
jurisprudenciais, para depois rcqumr a soltura limimt cb. plci~te .:, 
no mtri to, 3 conccs.do definitiva da ordem. 

t o rtl01ório. Decido. 

. Compulsando--~ os autos. podc·Se p~rc~ber que no 
presente haMns corpw, Além da inicial só coosta o extrato do 
andam.:nto prOt.:es.sual, onde se encontr;l. epigr:úado que no dia 
07/0412006 foi dada \'ist3 do proccs.s.o ao ~Hnlstêrio I'Ublico, para 
m:.tnifestor.s.e sobre o oficio da PoUcia Fcakral. E mais nada . 

Com efeito. esse fato por 1i só não gnrante que a 
i.nstruçào proc<:ssual persista. e. por conseqQência, que tstcj~ ,3 

JUCiente sofrendo constrangimento ilega l. 

O que se sabe, at.ê cntlo, é que a instruçlo aurc:L ~ 
prcecsso·crUne, no qual figura a pacicatc e ou\ros t.u.nto.s, cuja. 
opc:r:url.o &e denominou d.: .. AROUS". foi encerrada no dia 
09/02.!'2006, oom a oitiva das testcmunhaa nrrolad.as pela defesa, 
confonnc tem ~ido informado ~Jo própriO Iuiz.o da 2! Vara 
Criminal, em out.roc hnbuu corpw julgados por esta Corte, onde têm 
figurado COa\0 pacientes agc:nles que faum parte do mesmo 
p-ro<:;sso·crime. AlL.is, a paciente ji figurou em um d:ss.ct habus 
Cl>tpus (HC n' 1388/0ó), junwneo1C com JOAQUM MARUSON 
PINHEIRO DE AZEVEDO, VAU>INAR TEIXEIRA MARTINS e 
PAULO BRANDÃO DA SILVA. cuja on!<:m lhco foi negada. 

"As lnfonnaç6es presladas pelo órglo 
apontado como coator presumem-se verdadeJras. 
Eventual c onnilo entre e las e as razlies Invocadas pelo 
impetrante do habeas corpus, desde que 
desacompanhadas estas de qualquer e~nto 
comprobatório de sua realidade, deve resolver-se em favor 
dos esclarecimentos emanados da autoridade pública .. ." 
(STF, HC 69.372/5, Rel Celso de MeDo, DJU 07.05.1993, p. 
8.3281 
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C..:Om c:Mes Juudlmc:ntos, indefiro 3. 1iminu, por nlo 
vi~lumbra.r o fumut bon.i juris. 

ReQuisitem-se inform:tc&s i autoridade coatora. 

Após, à Ptocuradori.s CR.."r:l] de Ju.s~iça. 

~i•e•pá-AP, 26 de • bril d< 2.01Jó. 

CARMO ANTÕi\1 0 DE SOUZA 
Ocs~mh.ugador- Relator" 

)~~L~~; fb~~io~~ 
LJ:~~r:tor de Sccrc:tari..a ch Sec.;ao Unic:1 

~JÇ,l 

AIAJM.J~.:.SE.~Q.~.IU.iBJ.A 

. Ás oito horas e trima e dois minutos do dia ] 0 de m.vço 
de: 2006, fo1 al"-'11:1 a sessão, presentes os F.xo:lentissimos S.:nhores 
De&-.!ml.luçadorr:!õ DôaJD.S Evl111gdisu. (Preiidcntc). Mello Castro, ~,.fário 
Gurtrc:v. Gilberto Piuheiru, l.. .. uiz Có'Lrlos. C31lll0 Aniónio. Edina.rdo 
Souza. Ag,ostino Silv~rio c ll Prucurador:a de Jus1iça Estcla M3.liil 
Pinheiro dG Nasdmtnto S:i. 

Após a lciuu:t c aprovaçio .\ unaniiT'jdacJ.! M sta d.1 
sus.~o anterior, ror.un julg..tdos os seguintes processos: 

Pr~· Hahcar Comur o• 1 3S.U05 
lmP'-"'truuc: .JôÜnison N'd Mendes Monteiro (Ad .. ·.) 
P:1çirntc: Silvio Eduardo Domfim da Silva 
t\UL <.:oatOf":l: J uizo de Direito da Vara dt Execuções Pcrurls do 

Estodo ~o Arnap6 
Rchttor. Jlu. Gilberto Pinhelru 
Decis3o: '"A SccçUo Únlc:n do Tribunal de Justl('a do E3tado 

du A.rnapâ. à unanimltb.de, C'Onheceu do uril e o 
jul~ou prcjudiC'ndo.y p<'la putla. do nbjdo., nos 
tcnnos do \ 'Olo do eminente: rclator' '. 

I:ms,<;.;~WJ'PUI n' 1.410/06 
}tfrj)Ctr:mte: Aleu&ndr.l ~'lendc,; Dentes (Adv.) 
Pncit'nlc:: Rcinnldo Santos de Olivtlrn 
Aul. Co:uora.: .Tui~l dt> Dh'tlto da Vur.J de Exccuçôcs Prruú.'i do 

& tado do AnUI pá 
Rcb tor: Dts. M.:llo Coutru 
O~Xis:\1>: uA Sccçllo Úu.ka do Tribun.al de Justiça do Estado 

do AJ.napá.. ;1 w~::mhnidRdt. conheceu do writ c 
concedeu o ordem, nus tennos do voto d o c-minrntê 
R<lator". 

Pn!C's::SSI2i llobs•;uCnm~ 
lmpc:trante: Scb:uli:lo de N~W~rl da su .. ·::~. (Adv.) 
Pa..:icnte~: E\'and ro Sanuentu Rodrieu~ <' Il'inor Sannrnto 

ltodr12Ul'S 
Aul Cootcr3: Juh de Dlrdro d.o. Corrutrca de Fer reir.t Gomu 
Rc l:a.tor. Drs. LuU Cnrlolõ 
D:ci:üo: "A Secçiill Únlcu do TrlbuJUI dt Jll>tifll do J,;swdo 

do AnL'lJU~ .. :i. uruuüm.ld:tdt, conlJeom do u.,it e 
d~ncg,ou a ordem., nos lrnnus do voto do nuinenlc: 
Rri;,tor". 

~;._figfl§P.l.Í:J'!JI}U n• ~ 
lmpetnultc: Luiz AugLbto dos Santos Pinheiro (Ad,·.) 
P:ld tnte: Jocl Car)Q!I ~1e:ddro5 d e (\{or::u~s: 
1\ut. Co :uora.: Julzo de Di rc::lto I! a Val"a do Trlbun!ll do Júri rla 

Comarca de Macap.i 
Relator: D~s.. GUbrr1o Plnllclro 
IJecis!o: .. A St-4:~ào Únic;a. do Trlbuniil dt J ustiça do E!tado 

do A.IIUlJ1Ó... U unanintldade, conhccru do Wtit e 
d('n('gOU a ordem. n~ lennoo do voto. do emin~ntc 
Relator''. · 

~J.,lln• J 41 7/0G 

lmpctron1c: F<Upe 1\!ulhcu Coutinho Cnn·nlho (A<. Dõrelto) 
Paci~te: M:.arc.OI Madel n~u 
Aut Coator:t: J uú.n dc DiNito da Comarca de: Fcrrclra Comes 
Relator: !><..Gilberto Pinheiro 
D<cid o: "A S.cç-lo Única do Tribunal d• J u.sUI"• do Estado 

do Amapá., à. wumlnUdadc, conh«:cu do lt'rit e o 
Julgou pl"'judl""do, pelo perda do objeto, nos 
termus do \'Oto dn e1n.i.ntnle Relator". 

~lll.btux•l!..l~..dm'io Civ•l n• 949/ll) 
Origan: Jo.h.o de Din-Uo dn 5' Var.a Cí"el e de Faunda 

Emb.V&anle: 
Ad,·osad.o : 
Emb•qpdo: 
Advo&:OO: 
Rtlator: 
Revilor: 
Decisno: 

PúbUc3. da Comarca de MPcapft 
F...shulo do Amap4. 
Ana C~Ua Doho M•rtlns 
.Jalt Cotutru~Õrs Ltdo. 
R.auJ Arkmldan Mon.Ju d11 Silvc.inl 
Dcs. Lulz CRrios 
l>e-s. C ll.Mtto Antônio 
"Rttinldo de paqta'\ . __ 

~; 

Orig<nl! 
EnabaaM Inf.dD\\'fntcs na ôpdgri)o Qvd n• 968101 

Embugi\ntc: 
lul\'ogoda: 
Embugada: 
Arlvog•dos: 

Rei:Uor. 
Revi~or: 
Decisft.o: 

Juiz.o de Dlrtlto daJ• Vara Ci\'cl e d e Fn.zenda 
Público ds Cout>r<a d• Maca pá 
($tudo do Am•pA 
A.tu C~lla. Doho ~'lartlns 
~br1a IU.lmunda Gilmcs Lacerda 
Haetu l .ourcnço Rodrl(u~ e Vlr~o Lourenço 
Rodrtgu"' 
Dn. CUIH:rto Pinheiro 
o ... l.ult Carto• 
" A S.cçio Úniea do T<ibun21 de Justiça do Estudo 
d o Am.a~.pi. • unan1m1dad e, conheceu pardalmentt: 
doa Embargos lnfrlneentes c, por rruüori:a. lhe 
a:ltou provtmt nto. nos termos dos 'tlotos proferidos, 
n~.nddo o Detcmbareador Mello Castro"'. 

e=··· 
Ori""": 

Embaaos Inftincrntn na Aptbdo Qycl n • J 12<í/f!l 

EmbarganL<: 
Advop: 
ErnJw&ado: 
Ad\'OJ;!da: 
Relator: 
Revisor: 
Dccisl o: 

Juizo de D!ntto da 3' v.,.. Qvcl e de FIUtllda 
N.bUCG da Comarca d~ ) I :><O pá 
Cict t'O Jo~ dot Santos 
Jo .. nlldo dr OUv<lra Cubnar 
Banco Mercantil de Slo Paulo S/ A 
Sulamlr Palmclnl Monal."' de JJ,. .• ida 
D<s. AcostiDo SUv~rlo 
Deo. OOzlu Evan&•llst. ' 
"A~ Única do Trlbo.n•l de Jusllça'clo F.arado 
do Am•P<I. A wwúmld..S<. nJo conhocru d .. 
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EDlbar&OI WrtncotH. not tt.nnos do \olo do 
<Jn!nmt< Rdator". 

SECCÁQ 'Í/NICA 

.UQCFSSQS s• 0!8100 E QZJIIJ(l (AR) 
Ex.:qclenlc CI'.Al\ CARLO DOS SANTOS H.RR.EIRA 
Ex.-.--uudo NAPOLEÃO PAULA DOS SA.''iTOS 

DESPACHO 

''lntime-.se o c=«qqauc: a se n:wut'csta.r sobre o 
pr.-g1111nento dn feito. em d.."<orrhlcia do com..údo de ll.l97" 

Dos. DÔCL.\S EVANGELISTA 
Vice--l+ui.Jm~• .. 

li: 01-iA.t> ~,;i Jl(r.,~ dt. 11~~ 
~iíiRTo ELiP~HElRO DE oLIX'~IRA 

Dlrttor Je S«rci«Jna da Secctfo (/nito 

ÇÀMARA ÚNICA 
772' PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

~OS-!M 
~Ç.BllABJA CivEL DA CÂMARA ÚNICA 

APELAÇÔ€S CÍVEIS J 
~1.620/04; Ongem: 2' VARA CÍVEL E FAZENDA PUBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ Apelante: ROSELINA DE 
ARAÚJO CORREA • Advogado: LELIO JOSE HAAS o 
Apelada. APEL MULTIMIDIA LTDA • Advogado: ANA 
MARGARIDA FASCIO • Relator: Des. AGOSTINO SILVÉRIO 
JÚNIOR- Revisor: Des. DÓGLAS EVANGELISTA 

· ~NJA: CIVIL E PROCESSO CIVIL • AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO- DANO MORAL ·INTERESSE RECURSAL
QUA/'ITUM - RECURSO IMPROVIDO • 1) Não e<~rece de 
1nteresse recursal a parte que. em ação de indenização por 
danos morais. deixa a fixação do valor ao prudente arbitno do 
JUiZ. o poslenormenle 1n1erpõe recurso de apclaçao 
d1scordando do quantum arbitrado. 2) Correta é a sentença que 
fixa o quantum a lirulo de dano moral. atendendo aos clllerios 
da proporcionalidade e razoab~ldade do caso concreto 3) 
Recurso improvido. Decisão unânime 

ACÓRDÃO: V•stos, relatados e C1sCUtidos os presentes autos. 
a Câmara Única do Egrégio Tnbunal de Jus!lça do Estaldo 
do Amapá. ll unan•midalde. conhocou do reCUiso e lhe negou 
provimento. nos termos do voto do em1nente Relator. (Reg. AC 
n• 009.321 }. 

~5; Ongem: 2' VAil.A CÍVEL E DE fAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ • 1 • Apelante: fORO 
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA • Advogado: JOÃO 
AMERICO NUNES DINIZ • 2' Apelante: IRMÃOS ZAGURY 
l TOA. Advogado: JEAN CARLOS DOS SANTOS FERREIRA 
- Apelado: ROBERVAL SOUZA DE AZEVEDO PICANÇO • 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ • Relator: Des. 
MELLO CASTRO- Revisor: Des. MÁRIO GURTYEV, 

~ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • DANO MORAL E 
MATERIAL • RELAÇÃO DE CONSUMO • 
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO • CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR • LEGITIMIDADE PASSIVA • 
DANO MATERIAL • PROVA EfETIVA • DANO MORAL • 
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1) São solidariamente responsáveiS o labricanle e 
o comerciante que aliena o veiculo pelos defe•los c danos 
suportados pelo adqultente. notadamente. quando esse se 
manifestar durante o prazo de garantia assegurado ao 
consumidor, 2) A 1nden>z.ação por dano mate<ial deve possu" 
base real na sua fixaç~a exigindo-se a prova do que 
efetivamente afetou as r.nanças da v1Uma. bem como do que 
razoavelmente Ceixou de ganhar por força do dano: 3) 
Reconhecido o dano moral, o WUllliUillindeniza16riO deve ser 
proporCionalmente fixado considerando a condição sócio
~onOirhca da vil•ma. a capaCidade econõm1ca do ofensor. a 
natureza e extensão do dano. o grau de culpa do autor. não 
devendo a reparação, pois. exorbitar da adequação que nos 
ditam os expressivos julgados de nossos Tribunats Superio<es. 
Recursos part~a!mente providos. 

~: VIstos, relatados o d•sculldos os presentes autos. 
a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, â unanimidade. conheceu dos Recursos Re;e11ou a 
preliminar de Ilegitimidade pass111a, susotada por FO<d Motor 
Company Brasü Lida. No ménto. deu P<Ovimento paJeia! aos 
recursos, ncs termos do voto do eminente Relator (Reg AC n• 
009.259). 

N" 2.157/05; Or1gem: 3' VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA 0/1 COMARCA DE MACAPÁ ·Apelante: PONTES & 
DE UMA LTDA ·Advogado: DEWSON FERREIRA DA SILVA 
• Apelado: COMPANHIA DE ELETRICIDADE 00 AMAPÁ -
CEA • Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO • 
Relator: Des. MEUO CASTRO - Rcv1sa<: Des. MÁRIO 

GURTYEV. 

~ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • AÇNl DE 
COBRANÇA · CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS • 
AUMENTO DE SALÁRIO • EQUILIBRIO ECONÓMICO 
FINANCEIRO DO CONTRATO· RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1} O aumento salarial a oue está obrlaada a 

(DIÁRIO OFICIAO 

comrataaa por torça oe acoroo co1e~vo nao e rato wnprcVtSIV&I 
capaz de aulorizar a reVIsão contratual que obrebva 
restabelecer o equilibno econ6m•co-financeiro do ajuste 
celebrado entre as partes. Precedentes do Supenor Tnbunal do 
Justiça, 2) Recurso a que se nega provimento. 

M<Ó.BI2ÃQ. Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a Câmara Úmca do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá. â unantm1dade. conheceu do recurso e lhe negou 
P<Ovimento, nos lermos do voto do cm.nente Relator (Reg. AC 
n• 009.334). 

~0~ Ongem: 4' VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ • Apolantos. SORAIA 
GUEDES DE CARVALHO e ARLISON PINTO ROCHA • 
Advogado: CARLOS EDUARDO MELLO E SILVA (OAB/AP 
n' 224) • Apelada· VERA LÚCIA FARIAS OE OLIVEIRA -
Advogado: PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS (OABIAP n• 101) 
• Relator: Des. EOINAROO SOUZA • Revtsor: Oes. DÓGLAS 
EVANGELISTA 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE 
CONTRATO DE ASSENTAMENTO. VICIOS. MATÉRIA QUE 
REFOGE O ÂMBITO DAS POSSESSÓRIAS. 
CONTESTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRi!NCIA ONUS DA 
PROV.O. FATO CONSTITUTIVO OESIDtA DO AUTOR. 
PREVALjÕNCIA DO CARÁTER OÚPLICE. 1) Versando o hlig10 
exclusivamente sobre matéria possessOna. •mpossivel aprcoar 
qucsllonamentos concemenles à autenhcldade ou não do 
P<occd•mento administrativo adotado em órgl'lo publico. 
máXJme lesao ao principiO da ampla defesa 2) Nas açOes 
possessónas. ordenada a justificação pré"a o pt'azo para 
contestação ocorre na formo precon•zada no parágfafo Ut\.co 
do art. 930 do CPC. 3) Juntada ao• autos peça eventualmente 
extemporanea. possível nul1dalde deve ser alegada na primMa 
oportun•dadc em que couber a parte falar nos autos. sob pena 
de preclusão (CPC. art. 245). 4) Cabe ao autor o Onus da 
prova quanto ao falo conshiUiivo do seu dlfeito (an. 333, 1), se 
necossano. enriquecendo-o com prova testemunhal. 5) 
Prevalece o caráter duplice nas açOes possessórias quando as 
provas carreadas aos autos demonstram que a rélapelada 
efebvamonte eslava na posse do bem hâ ma•s de ano e d•a 6) 
Apelo •mP<oVIdo. 

~O. Vistos e relatados os autos. a CÂMARA UNICA 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 
~APÁ. a unarumjdaée, conhocou do apelo e. no merito. 
negou-lhe pt'Ovfmento. nos termos dos votos proferidos. (Reg 
AC n• 009 335). 

N 2 365105; Ongem: 2' VARA C!VEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DE MACAPÁ ·Apelante: DNILSON BORGES 
DE OLIVEIRA· Advogado: ANDERSON MÁRCIO LOEJATO 
FAVACHO - Apelado: ESTADO 00 ~APÁ • Advogado: 
CARLOS ORLANDO FONSECA DE SOUZA • Relator: Des. 
EDINARDO SOUZA ReVISOr: Oes. OÓGLAS 
EVANGELISTA 

EMEHJA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA DIÁRIAS. POLICIAL 
MIUTAR. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/32. DIREITO 
PATRIMONIAL. 1) Tendo haYtdO. por parte do autO< da ação 
requenmento admm•strahvo plelleando o pagamento das 
d•árias, permanece suspenso o prazo prescnciOnal até que o 
Ente Federado comunique sua decisao ao •nteressado. uma 
vez que não corre a prescrição enquanto a demora na 
aprec.ação da reclamação aldm•niStrahva se deve a própria 
Adm~n~straçao. 2) Nao se podo subsum" a l'óp6tose de 
requerimento fundado em dire.to patnmoníal a prescrição 
admlnistra!Jva anual. pt'evisla no art. 6' do Oectero n. 

20.910/32. tendo em vista que relendo dlfetto prescreve no 
prazo de e~nco anos. tal como pt'eVtsto no art. 127. 1nc. I, da 
Lei Estadual n. 066193. 3) Recurso provido. 

ru;_ó,IWAQ: Vistos. relatados e diScutidos os presentes autos, 
a CAMARA ÚNICA DO EGRtGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO 00 AMAPÁ.. à unanlmidalde. conheceu do 
recurso e. nc ménto. deu-lhe provimento. nos termos do voto 
P<Oferido pelo Relator (Reg AC n• 009 336) 

N' 2 374/05· Ortgem: 5' VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ ·Apelante: ESTADO 
00 AMAPÁ ·AdvogadO: ORLANDO TEIXEIRA DE CAMPOS 
- Apelado: JARIGUASSU GARIMBERI PINHEIRO DE 
OLIVEIRA · AdYOgado: EOWARD SANTOS JUAREZ· Relator: 
Des. MELLO CASTRO- Revisor: Oe5. MÁRIO GURTYEV. 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • AÇÃO DE 
COBRANÇA • AGRAVOS RETIDOS • LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO ENTRE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E 
ESTADO DO AMAPÁ E CERCEAMENTO DE DEFESA • 
IMPERTINjÕNCIA • CONTRATAÇÃO IRREGULAR 
CORREÇÃO MONETÁRIA • REMESSA PARCIALMENTE 
PROVIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1) 
Não hâ que se falar em lílisconSÓJCío passivo necessáno entre 
o Estado do Amapá e a Assembléia Leg<SiabVa CIS que esta 
possui. tão-somente. personalidade lud•clária e não jurídica o 
que a permite estar em juizo apenas em delesa de seus 
Interesses lnsbluCionais. Reservas do relator quanto a esse 
posicionamento. eis que entende necessária a mtegraçâo da 
Assembléia Legislativa na fide posto que a ela é confe1ida a 
aulonomlil admirustraliva e financeira. compelindo Intervir nos 
processos de seu lntetesse subjetivo. 2) É possível ao juizo da 
Instrução a dispensa das provas requendas pela parte. quando 
desnecessárias ao JUlgamento da causa: 3) NAo se 
desincumb•do a Adm•n•stração de provar que o S8Mdor não 
desempenhOU o scv trabalho ou que recebeu os direitos 
piOileados. ainda que sob a alegação de rUidade da 
contratação, procede a cobrança das vertlas rescioórias e 
salMos relidos relali110s ao período ccmpt'eendido entre a sua 
posse e exoneração: 4) Manifesto o equivoco da sentença 
recorrida que aceita valores corrigidos e ordena, novametlle. a 
correção em inconstilucionall/ititl lderq. A aWraçio monetária 
se fará sobre os valo<es principais segundo a ~do INPC 
e os juros m0111tõrios de 12% ao ano a par1ir da dllaçlo; ~ 
Remessa parcialmente provida e reano 1IOiurldrio 
pt'Bjudlcado. 

~: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CAmara Única do Tribunal de Justiça do E•lado do 
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Amap~ á unarumldalde, conheceu dos agravos relldos. do 
recurso voluntârio e da remessa. negou pro\11mento aos 
agravos relidos e. no ménto. deu proVImento parc•al à remessa 
e julgou prejudicado o recurso voluntário. nos termos do voto 
proferido. (Reg. AC n•009 354}. 

N• 2~1!LQi;. Origem 4.' VARA CivEL E DE FAZENDA 
PUeLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelantes JOSE 
AUGUSTO DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 
OLIVEIRA - Advogado; OSVALDO SOUZA DE C~POS -
Apelados. MUNICIPIO DE MACAPÁ (Advogado: JOSE 
HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS) e MANOEL ALACI 
FARIAS MORAES (Advogado: DEFENSOR PÚBLICO) • 
Relator: Oes. CARMO ANTÓNIO- Revisor: Des. EDINAROO 
SOUZA. 

EM~: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO NA APELAÇÃO 
LffiGÁNCIA DE MÁ.fÉ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1) 
Se o autor não apresenta provas contundentes acerca do dano 
material, Inexiste indenização neste sentido 2) O 
constrano•mento ou a dor que (ushficam a Indenização por 
danos mora1s não precisam ser provados, sendo ncces~no, 
apenas. que se;a demansltac!O. cabalmente. a ocorrência do 
fato e a ef!Cácta deste para causar o abalo de ordem moral 3) 
E deleso â parte r>Ovar em sede de apelação. 4) lnocorrendo 
qua•squcr das h•llÓieses do arl 17 do CóCigo a e Processo CIVIl 
não h3 que se falar em hllgàllCia de má·fé. 5) Oescabe a 
alteração da verba honorárlil se a mesma foi fixada. 

devidamente. com base na sucumbência rec1proca havida 
enlle as partes 6} Recurso a quo se nega provimento 

~RD.lQ: Vistos, relatados e d•scubdos os presentes autos. 
a CÂMARA ÚNICA 00 EGR~GIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. á unanimidade. conheceu da 
apelação e negou-lhe P<Ovimento, tudo nos le<mos do 11010 
proferido pelo Relator. (Reg. AC n' 009.261). 

N' 2.412105; Ortgem: 5' VARA C(VEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DE MACAPÁ - Apelante: ASSOCIAÇAO 
EDUCACIONAL DA ~AZÔNIA - ASSEAMA - Advogado· 
JOÃO HENRIQUE SCAPIN - Apelado: CARLOS ALBERTO 
CAUDURO SALLA DURO -Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
• Relator o ... EDINAROO SOUZA- ROVtsor: Des. DÓGLAS 
EVANGELISTA 

~.NTA: CIVIL APELAÇÃO. COMODATO. CONSTITUIÇÃO 
EM MORA PRAZO. ALUGUEL HONORÁRIOS E CUSTAS 
PROCESSUAIS. SUCUMBjÕNCIA RECIPROCA 1) Se a 
finalidade do empréstimo '"' a nlorad13 do reu. enquanto 
prestava serviços para a aut0111. o seu prazo de dvraçao teve 
como termo fl03f a rescisão do contrato de trabalho 2) 
Ccnstilufdo o comodaláno em mora. respondera ele polos 
efe!los naturais dela, bem como pagará aluguel da coisa 
durante o tempo de atraso em resbtuHa. 3) Sendo autor e reu 
vencedores e vencidos, em parte, obediente à 
proporclonalldade. devem os Onus sucumbenciais se< d•vld•das 
proporCIOI'I3imente, nos termos do que d1spõe o art 21. capul, 
do CPC. 4) Recurso parcialmente prov•do 

~I!DÃÇ!: Vistos e relalaldos os autos. a CÃMARA ÚNICA 
DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ.. à unarvm•dadc. conheceu do recurso e, nc ménlo. 
deu-lhe provimento parc•al. nos termos Oo voto profendo pek> 
Relator (Reg AC n• 009 3061 

N' 2,445105: Origem: 5' VARA CIVEL E FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelantes: 1) MARCELO 
SOUZA DE OLIVEIRA (Advogado. MARCELO VICTOR 
MIRANDA) - 2) ALBERNI DE SOUZA ALMEIDA (Advogado: 
NARSON DE SÁ GALENO) - Apelados: 1) ALBERNI DE 
SOUZA ALMEIDA (Advogado: NARSON DE SÁ GALENO) -
2) MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA (Advogado: MARCELO 
VICTOR MIRANDA) • Relator. Oes. GILBERTO PINHEIRO -
Rev1sor: Oes. LUIZ CARLOS. 

Efdf:NTA: CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 
MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE NÁUTICO. 1) Nào 
se jusbfica o acúmulo de Indenização por dano estélia> e 
moral, pois o primeiro nao é ressareovel por SI mesmo, 
enquadrando-se no elenco das lesões patnmonia1s. exceto ncs 
casos dos agentes que dependam da estética para exercer 
sua profiss~o. 2) A Indenização dever ser fixada em valor 
necessario para mitigar a dor e o sofrimento causado pela 
conduta dos agenles. bem como de reprimenda para que nao 
volte a perpetrà-la. 3) De acordO com a dicção do parágralo 
ún~co. artigo 21. do Codígo de Processo Cl\lil se um dos 
litigantes decair de parte min•ma do pedidO. o outro 
responderá. por •ntciro. pelas despesas e honorános. 4) Apeio 
do réu parcialmente provido e do autor não provido 

AÇ_ÓRDÃO:. V1slos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÂMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unan~midade, conheceu das 
apelações dando parcial provimento ao apelo do réu e 
negando ao do autor. ncs lermos do volo profcndo pelo 
Relator (Reg. AC n• 009 1 1 1 ). 

N" 2.441l!QS; Origem; 5' VARA CIVEL E DE FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apelante: RENATO 
CESAR VIEIRA DA SILVA- Advogado: JOSÉ HILMO HAAS 
Apelados: ALAN MOUTINHO ALBRECHT (Advogado: 
NATANIEL CAVALCANTE MARTINS); JOÃO ALBERTO 
RODRIGUES CAPIBERIBE (Advogado: MÁRCIO ALVES 
FIGUEIRA); JOAO DE ARIMATHEIA VERHET 
CAVALCANTE; ESTADO DO AMAPÁ (Advogado: 
CRISTÓVÃO COSTA MIRANDA) - Adl!ogado: NATANIEL 
CAVALCAN]E MARTINS E OUTROS - Relator: Ou. LUIZ 
CARLOS - Revisor: Dos. CARMO ANTÓNIO. 

~ PROCESSUAL CIVIL N;ÃO POPULAR. INÉPCIA 
DA PEllÇÃO INfaAL DOCIJUENTOS INDISPENSÁVEIS. 
CAR!NaA DE N;/ot). INTERESSE PROCESSUAL. 
PRESSUPOSTOS DA N;ÃO POPULAR. 1) Pelo art. 1°, § 4'. 
11:1 Ui ri" 4.717165 (Ação PopUat). o autor para insii'Utr a 
peliçao inicial pode nequen:f a Administração PUblica 
doaJmaniDs necessários para a interposição da ação. No 
entanlo. se a propria Adminisltaçao recusa-se a fornecê-los. 
pode o autor requer..- ao Judiciario tais providências. Logo. 
não hâ tab" em inépcia da peliçjo Inicial, uma vez que a 
Juntada elos ditos documentos foi determinada pelo Poder 
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·Judiciário: 2) Não ha falar em falia de interesse processual 
pelo fato do autor não ter demonstrado a efetiva tesivid~dc. 
haja vista que a lesão configura-se em um dos pressupostos 
da açflo p_opular. Jogo maiOria meritória: 3) Somente é possivel 
a procedência da ação popular quando estiver ~mprovado o 
binOmio ilogalidade/lesividade, sem os Quais improcede a 
demanda: 4) Apelo improvido. 

ACÓRDÃO: Vislos. relatados e disculidos os presentes aulos. 
a CÃMARA ÚNICA do TRIBU~JAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ rejeitou a preliminar de inobservancia do pnncipio 
da regularidade formal, conheceu da Apelação e do Agravo 
Retido. tudo a unanimidade. Pelo mesmo quorvm. improveu o 
Agravo Retido. rejeitou as prt::llminares de inépcia da inici<1l e 
de ausCncia de interesse processuaf e, no mCrito. nego~1 
provimento ao Apolo. Tudo nos termos do voto proferido pelo 
Relator. (Reg. AC n° 009.) 

N. 2.622/05: Origem: 2.' VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
LARANJAL DO JARI - Apelanle: JOÃO JOSÉ SOUZA -
Advogada: ERLIENE GONÇALVES LIMA • Apelodo: 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE 
PAPEL. CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇO DO ESTADO DO PARÁ -
SINTRACEL Advogado: JAIME COMEÇANHA 
BALESTEROS FILHO - Relalor: Des. CARMO ANTONIO -
Revisor: Des. EDINARDO SOUZA. 

!;M~: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TEMPESTIVIDADE 
RECURSAL SUSPENSÃO OFICIAL DE PRAZO. DEVER DE 
PRESTAR CONTAS. ÔNUS DA PROVA. 1) Em havendo 
suspensão oficial dos prdzos pard a realização de ato5 
processuais. em virtude de inspeção na Secr,elZ~ria do Juizo. n 
fluéncia do prazo recursal fica sobrestada no respectivo 
petiodo, retomando seu curso normal após cessad3 a sua 
causa. 2) Finalizac!o o sobrestamento oficial. tempeslivo é o 
recurso de apelação protocolado dentro do prazo que <l inda 
resta para completar os quinze dias legalmente previstos p3ra 
a sua interposição. 3) Na ação cc presloção de conlas. se o 
autor não se dcsincumbe de provar que o róu recebeu ou 
administrou bens ou valores sobre os quais tivesse o dever de 
prestar contas. correta é a decisão judicial que j ulga como 
sendo improcedente o pedido deduzido na intciaL 4) Recurso a 
que se nega_ provimento. 

ACÓRDÃO: Vistos. relnlados e discutidos os presenles auJos. 
a CÁMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. à unantmidade. conheceu dó 
recurso. afastando a prchminiJr de intompcstividude. e rejeitou 
a prel iminar de incompett:mcia. No ménto. também sem 
divergênci.a, negou provrmcnto ao recurso, nos termo!'> do vo to 

. do Relalor. (Reg. AC n• 009.317). 

J:L.2J!:!.3/9.5~ Origem: 3.' VARA cjvEL E DE FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ- Apelante: ESTADO 
DO AMAPÁ • Advogado: CARLOS ORLANDO FONSECA DE 
SOUZA - Apelado: ROBSON DOS SANTOS ALMEIDA • 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS • Rclolor: Des. 
CARMO ANTONIO- Revisor: Des. EDINARDO SOUZA. 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO REFERENTE 
Á AJUDA DE CUSTO. POLICIAL MILITAR. MUDANÇA DE 
SEDE. POSSIBILIDADE J URÍDICA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO 
DE DIREITO ESTADUAL. DECADÊNCIA. JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1) 11 oçoo e direi lo pú~lico 
subjetivo. e. portanto. para se obter a prestaçt1o jur isdicronal. o 
essenc.ial é <;ue o ordenamento juridico ni10 contenha unm 
proibição .ao sou exercicio. como no caso da ajuda de ClJSto. 
que até é nele prevista. 2) Se o juiz demonstra e declara ter 
conhecimento de disposição legal estadual. não se pode dele 
exigir a aplicação do ar1. 337 do CPC. 3) A incidéncia do prazo 
decadencial de doze (12} meses sobre o direito de pol icial 
m i!itar requerer o pagamento de indenização referente à ajuda 
do custo provenienle da mudança de sede. previslo no ar1. 31 
do Decreto (N) esladual 0205191. reGulomenlauo pelo Decrelo 
2213.194, não pode prevalecer diante da norma insculpida no 
art. 1.0 do Decreto Federal 20.910/32, que estabelec e c,ue as 
ações ajuizadas contra a Fazenda Pública Federal. Estadual e 
Municipal prescrevem em cinco (OS} anos. Precedentes do 
TJAP. 4) Subsumindo a movimentação do policial rn ilitar em 
uma das múltiplas situações elencadas no decreto estadual 
~ue disciplina o pagamenlo de ajuda de cuslo. correia é a 
dt::cisão judicial QUe condena a Fazenda Pública Estadual a 
proceder o pagamento dessa verba requerida em ação própria . 
5) Em sede de ação de cobrança. os juros moratórios são 
contados da citação e a atualização monetária apl icad<:~ u partir 
do ajuizamento. 6) Apelo a que se nega provimento. 

ACÓR..Q.~ : Vistos, relatados e discutidos os presentas autos. 
a CÂMARA' ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO AMAPÁ. á unanimidade. conheceu do 
recurso e rejei tou as preliminares de impossibilidade juridica do 
pedido e de decadência. No merito. também sem divergência, 
negou pro'Jimcnto a apelaç.Jo. nos termos do voto proferido 
pelo eminente Relator. {Reg. AC n~ 009.340) 

N' 2.683/06: Origem: 3' VNI.A CÍVEL E DE FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA Dt MACAPÁ • Apelanle: 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA • 
Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO -Apelados: 
CARLOS MACIEL DE ARAÚJO E OUTROS (NOVE) • 
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS - Relator: 
Dcs. MELLO CASTRO - Revisor: Des. MÃR IO GURTYEV. 

EME~.Tb: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 
COBRANÇA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - MANIFESTA 
iMPERTINÊNCIA RESERVA DE PLENÁRIO 
DESNECESSIDADE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ- CEA - LEGITIMIDADE PASSIVA - PERCENTUAL -
tNCID~NCtA SOORE O VENCIMENTO BASE - RECURSO 
PAA~IALMENTE PROVIDO. 1) A exigência consli1ucional da 
"reserva de plenário· apregoada no a 11. 97 da Constituição 
Federal limila·se à declaração de inconstilucionalidade do lei , 
sendo desnecessária quando manifesta a impertinência da 
alegação, podendo ser alaslada pelo re!alor: 2) Componhia de 
Eletricidade do Amapa - CEA é parte legilima para f1gurar no 
pé!o passivo da ação de cobrança a juizada por seus SCf\' idorcs 
eis que, no plano do direilo material, é ~uem !em a obrigação 
correspondente ao direilo afirmado n3 ~eticâo inicial: 3) O 
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servidor que desempenha suas funções no setor de energia 
elétrica. em condições de periculosidade. lem direito a uma 
remuneração adicional da 30% (trinta por cento) sobre o 
vencimenlo. Interpretação co art. 1' da Lei 7.3G9i8S; 4) O 
percentual relativo ao adicional de periculosidade deve incidir 
apenas sobre o vencimento básico do servidor, ex:cluid<:~s os 
verbas tais como, auxilio transporte, au.'<ilio alimentação e 
outras do mesmo género; 5) Recurso pélrcialrnente provido. 

ACÓRDÃO: Vistos. relatados e discutidos os presenles autos, 
a Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiço do Estado, 
ã unanimidade, conheceu do recurso. rejeitou as preliminares 
suscitadas c lhe deu provimento parcial. nos termos do voto do 
eminente Relalor. (Reg. AC n' 009.277). 

N° 2.719106: Origem: 1' VARA CÍVEL E DA FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ - Apclanlc: R. & M. 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM L TOA . Ad'logado: 
MAURICIO CARLOS COSTA CORREA - /\pelada: ELZA 
TEIXEIRA RODRIGUES - Advogado: JOSÉ DE ARIMATEIA 
DE FARIAS AIRES - Relalor: Des. MÁRIO GURTYEV -
Revisor: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Sentença -
Pedido inaugural - Acolhimento - Fundamento juridico 
diverso- 8(0C~rdos: da md1i f<Jctum, dabo tibi jus e jura 
novit curia- Princípios aplicáveis à cspé:cio- Julgnmcnto 
e:rtra petita - lnocorrõncia- Obra pública- Empreitcir <l -
Defeito de solidez da obra - Prejuízo a terceiro -
Responsabilidade solidária - Fato ocorr ido na vigC:ncia de 
C<;i1916 -lncldéncia doe arts. 1.245 (CC) e 37, § so (CF) 
Reparação devida - Verba indenizatória - Quantum 
elevado - Mitigação- Realidade dos autos - Adequação
Recurso - f-lrovimento parcial - 1) Ante a adoção por noss~ 
lei dos principies que presidem os brocarcos da mihi factum. 
dabo tibi jus c jura novít cuda. a circuns ti'1ncia do j:;i7 llaver 
sentenciado sob fundamento jurídico diverso do contido na 
petição inicial não configura ju!gamento extra petita. vic1o esto 
que ocorreria se .<1 senlença lavoràvcl ilO autor tosse de 
natureza diversa da pleiteada ou se houvesse consiclera(JO 
causa de pedir éilcrcnto da aduzida pelo demané.;nte - 2) 
Contratada obr~ pUblica com a Adnünistraçôo. segundo 
inlcligéncia do art. 37, § 6'. da Constitutção Federal. a 
construtora responde. objetiva c solidariamente. por <!anos 
causacos a· terceiros no curso cJLJ execução - 3) Ex vi do 
disposto no art. 1.245. do Código Civi l de 191G. a emprciteir3. 
nos c inco anos subseqüentes à entrc9a do scrv:ço executado, 
con:inua responsável pela solidez c segurança do mesmo e, 
conseqüentemente. pelo ressarcimento de demos suportJdos 
por terceiros. qj,!e tenham origem. ainda que indireta. em 
defeitos de tais natureza - 4) Demonstraéo GUü il vala 
-:ausadora do acidente foi escavada no leito da pisw pnra 
escoar atogamento decorrente de defici €nci <:~ da drcna;gcm 
reali2::ada peiJ construtora. responde civt:mcntc es t<:~ pelos 
danos sofr idos pela vitima - 5) Conr:iCcradas. as 
pg_r:.icu lar ida<Je c!e cada caso. consl<~trmdo-sc excesso no 
arbitramento de indenizaçilo por dano mora l, impõe-se a 
reduç5o do valor estabelecido. a f1m c!e aCequõ·!O :'i re:llidacic 
do resPectivo processo - 6} Apelo parci;Jlmente provido. 

A.CÓRDÃO: Vistos e relalados os aulos. a CÃMARA ÚNICA 
DO TRI!lUNAL tJE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
reunida ordinariamente, conheceu da apelação, rejeitou a 
preliminar de nulidade da sentença por julgamento ex./ra petita 
e. no toc~nto ao nlCrito. deu parcial provimento ao recurso. tào
~omente. para reduzir o valOf da indenização, tudo a 
unan~midade e nas termos do voto pro ferido pelo Relator (Reg. 
AC n ' 009.325) 

~ELAÇÚ:l CÍVEL E REMESSA EX.OFFICIO .:=J 
~.189/05: Origem: 4' VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ • Apelanlc: FAZENDA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAPA • Advogado: MARCOS JOSÉ 
REÁTEGUI DE SOUZA • Apelado: M. I. COSTA - ME . • 
Advogada: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE • Relalor: 
Des. MELLO CASTRO- Revisor: Des. MÁRIO GURTYEV. 

EMENTA : CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EXECUÇÃO 
FISCAL· AUTO DE INFRAÇÃO- AUS~NCIA DE INTIMAÇÃO 
DO CONTRIBUINTE VIOLAÇAO 00 PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO - HONORÃRIOS ADVOCATjCIOS 
FAZENDA PÚBLICA- APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ
REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA RECURSO 
VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1) Ate que o •ujeilo passivo 
seja notifi cado. o auto de infração carece de eficãcia para se 
constitu ir em crédito tribulilrio; 2) Inexistindo prova de Que o 
lançamento se materializou com a notdicação do aulo de 
infração ao sujeito passivo Jribul<lrio, nãD se apotloiçoa a 
obrigação por restarem violados os principias constitucionais 
da ampla defesa e do contraditório: 3) Tralando·se de 
C<Jndonação em face da Fazenda PUblica com fundamento no 
§ 4' do an. 20 do Código de Processo Civil. o juiz devera fixar 
u-; honorârios de sucumbóncia por aprectação eqüi ta ti va sem 
su r>render. necessariamente. aos percentuais minimo e 
maximo do § 3° daquele mesmo artigo: 4) Remessa ex offic io 
p~r~ialmente provida e recurso voluntário prejudicado. 

ACÓRDÃO: Vistos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a C5mara Unica do Tribunal de Jusliça do Estado do Amaoa. á 
unanimidade, conheceu do recurso voluntã.rio e da remessê:l . 
Deu provimenlo parcial a remessa e julgou prejudicado o 
recurso volunJario, nos termos do volo do eminente Relator. 
(Reg. AC/REO n" 009.324) 

I EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO civ~ 

N" 1.902104: Origem: 3" VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ E mt:>arganle: 
INTERCONTINENTAL ENGEN HARIA LTDA - Advogada: 
KENNYA ABRAÃO MONASSA DE ALMEIDA - Embargados: 
LINDALVA MENDONÇA MONTEIRO E OUTROS - Advogado: 
CICERO BORGES BORDALO - Relalor: Des. MELLO 
CASTRO. 

EMEN.J/\: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMflARGOS DE 
DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 
OU CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMEN\0 - MATt R_IA 
DISCUTIDA NO VOTO CONDUTOR DO ACORDAO • NAO 
CONHECIMENTO. 1) Anle o cará ter inleqralivo dos Embargos 
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de Declaração. deles nãÕ- se .c.ÕilhéCe Quando inexiste no 
acórdão qualquer omissão. obscuridade ou contradição: 2} Os 
embargos declaratórios não se preslam a reapreciar. ainda 
que sob o man:o do prequestionamento. questões já 
csc~arecidas no voto condutor do ucórdão recorrido; 3) 
Recurso não conhecido · 

ACÓRDÃQ: Vistos. relatados e disculicos os presonJes aulas. 
a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapâ, ã unanimidade. não conheceu dos Embargos de 
Declaração. nos termos do voto do eminente Relator. (Reg 
EDciiAC n° 009.323) 

N• 2.123/Q~~ Origem: 4' VMA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ • Embargante: MARIA DA 
CONCEIÇÃO BRASÃO MACIEL • Advogada: JEANNY 
CRISTINA CARDOSO RAIOL • Embargado: BANCO DA 
AMAZ0NIA S/A • t,dvogaéo: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA • 
Relalor: DES. MELLO CASTRO 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA 
AMPLAMENTE DISCUTIDA NO VOTO CONDUTOR DO 
ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
CONTRADIÇÃO - NÃO CONHEC IMENTO. 1) Os embargos 
declaratórios não se prestam a reapreci;:Jr , ainda que sob o 
m<Jnto de prequcslionamento. questões jó esclarecidas no voto 
condutor do acàrdão recorrido: 2) Ante o carâtcr integra!ivo dos 
Embargos de Declaração. deles não se conhece quando 
inexistir alegação de omissão. obscuridade ou contr.adtção. 3} · 
Recurso náo conheôdo. 

A.C.QlHlÃQ: Vistos. relalados e discutidos os presenles autos. 
a Cãmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapã, il unanimidade. não conheceu dos Embargos de 
Declaração. nos termos do voto Co eminente Relator. (ReG. 
EDciiAC n' 009.333) 

~,336105 ; Origem: 4' VARA cjvEL E FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÂ • Embargante: ROSEANE 
GOMES DA COSTA • Advogado: AMILCAR HECHT DA 
COSTA E OUTROS • Embargado: ESTADO DO AMAPÁ · 
Advogado: MARCOS JOSÉ REÀTEGUI DE SOUZA· Rcla1cr : 
Dos. MELLO CASTRO 

EMENTA : CIVIL E PROCESSUAL CIVIL • EMBARGOS DE 
DECJ.ARAÇÃO • PREQUESTIONAMENTO • MATÉRIA 
AMPLAMENTE DISCUTIDA NO VOTO CONDUTOR 0 0 
ACÓRDÃO · AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
CO~lTRADIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. 1) Os embargos 
declaratórios não se prestam a reaprcciar . ainda que soo o 
m;_jnto de pfequestiorwmento, questões jà esclarecidas no voto 
condutor do acórdão recorrido; 2) Ar.le o caráter intcgrativo dos 
Embargos de Declaraç.ão. deles não se conhece quando 
inexistir alegaç5o de omissão, obscuridade ou contradição: 3) 
Recurso nãu conhecido. 

ê..c.QRDÃO:·Vtstos. relatados e discutidos os presentes autos. 
a Câmora Ünica do Tribuntlt de Justiça éo Estado do Amapá, n 
unanimidade. n5o conheceu dos embargos de declaraçii.o, nos 
termos do voto do eminente RelJlor. (Reg. EDciAC n° 
009.359). 

c=---AGRAVOS DE INSTRUMENTO 

!L0._LQ.;1§L!!.!i.; O rigem: 5' VARA cjvEL E FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE MACAPÁ - Agravanle: MUNICiPIO DE 
MACAPÁ - Advogado: JOSÉ HEN RIQUE DE MENDONÇA 
DIAS - Agravada: ANGELICA ALBERTO TOSTES -
Advogado: RUBEN BEM ERGUY - Relator: Des. GILBERTO 
PINHEIRO. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL 
-EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1) Exislindo Súmula do Tribunal 
de Justiça entendendo que a divulgaçiio adullerada do Jexto 
legal. aprovado pelo Poder Legislativo. consubstanciu ato 
jurídico inexistente não gerando qualquer efeito aos servidores, 
o desconto efetuado pela Administração não pacece de 
qualquer vicio. :2) Agravo provido . 

AÇÓB.OÃO: VisJos. relalados e discutidos os presentes aulas. 
a CÃMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE J USTIÇA DO 
ESTADO DO AJ,IAPÁ. por unanimidade. conheceu do agravo 
e deu·lhe provimento. nos tBrrnos do vo to proferido pelo 
Relator. (Reg . Ag n" 009.309). 

rí',_ 1..733106: Origem: 4' VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COM;\RCA DE MACAPA - Agravante: 
ASSOC IAÇ.iiO DE EMPRESAS PRODUTORAS DE 
EVENTOS ARTjSTJCOS E CULTURAIS DO AMAPÁ -
APECAP - Advogado: CARLOS ALBERTO LOBA TO LIMA -
t,gravado: DIRETORA·PRESIDENTE DA EMPRESA 
MUN ICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE MACAPÁ - URBAJ~ -
Advogado: NILZELENE DE SÁ GALENO E OUTRA - Relalor: 
Dcs. MELLO CASTRO. 

EMENTê : ADMINISTRATIVO- CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 
- AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SOLO - ATO 
DISCRICIONÁRIO- CONVENI~NCIA E OPORTUNIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AGRAVO NÃO PROVIDO . 
1) A adminislração Públtca não tem obrigàção de aulorizar o 
uso do solo para avento artlstico ou recreativo quando 
entender inoportuno ou inconveniente ao inte-resse pUblico, 
notadamente quando \ai evento não estiver incluido no 
calendário oficial das programações do municfpio. 2) Agravo 
não provido. 

ACÓRPÃO: Vislos e relalados os autos, a CÃMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. il 
unanimidade, conheceu do agravo e lhe ne~;ou provimento. 
nos lermos do voto do eminente Relalor. -(Reg. Ag n° 
009.282). 

N• 1.746/QG Origem: 4' VARA cjVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA CÓMARCA DE MACAPÁ - Agravanle: lATA 
- INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION · 
Advogado: KENNYA ABRAÃO MONASSA DE ALMlõ!OA -
Agravada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS OE 
VIAGENS DO ESTADO DO AJMPÁ - ABAV/AP- Advogado: 
LUIZ TADEU TAVARES MAGALHÃES - Relator: Des. MÁR!O 
GURTYEV. 



~ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Contrato de 
prestação de serviço - Modificação unilateral - Pleito de 
Invalidação - Plauslbllidade reconhecida - Razoabilidade 
- Cautelar preparatória - Suspensão dos eleitos da 
alteração - Liminar concedida - Caráter satisfativo -
Inocorrência - Provados o fumus bonl iuris e o ,perlculum 
in mon - Dano inverso indemonstrado - Mantença da 
medida - 1) V1sando a ação p"ncipal a Invalidação de 
alteração contratual 1mposta untlateralmente pelo outro 
contratante, razoável é o reconhecimento de sua ptausibilidade 
- 2) Da imposição. por emp1esas de grande porte, de 
alteração unilateral de contrato celebrado com Instituições de 
menor estatura financeira. há arande oossibilidade de resultar 

para estas danos graves e, no minimo, de dificil reparação- 3) 
Não tem natureza satisfativa a liminar que apenas suspende 
os efeitos de um ato JUrídico cuja invalidade será objeto da 

_ação principal- 4) Em sede de cautelar preparatória intentada 
por associação de empresas prestadcwas de labor. estando 
demonstradas a plausibilidade da ação indicada como principal 
(fumus boni iuris) e o perigo das associadas experimentarem 
prejulzos Irreparáveis ou de dificll reparação (periculum In 
mora). deve ser mantida liminar concedida para suspender os 
efeitos de alteração contratual imposta unilateralmente pelas 
contratantes beneficiárias dos serviços. 

~: VIStos e relatados os autos. a CÂMARA ÚNICA 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
reunida ordinariamente, conheceu do agravo e negou·lhe 
provimento, tudo à unanimidade e nos termos do voto 
proferido pelo Relator. (Reg. Ag n• 009.331 ). 

Maca~áiAP 27 e abril de 2006. c -
Bel' Ana Céha deira Barros Alcoforado 

Diretora da Subsecretaria Clvel da C~mara Única 

REMESSA EX OFFIC/0 EM MANDADO DE SEGURANCA N" 
471/Q§ • . 
Remetente: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA Dlt 
COMARCA DE VITÓRIA DO JARI - Partes 1: FRANCISCO 
GUILHERME DA SILVA BRIGIDO Outros 
(Advogado:FRANCINEUDO DE CASTRO MARQUES 
(OAB/AP n• 304)) e Parte 2: PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

' VITÓRIA DO JARI 

D ECISÃO 
Trata-se de remessa Ex Officio. em que o Juiz 

de Direito da Comarca de V1l6ria do Jari recorre da sentença 
prolatada nos autos do Mandado de Segurança, Impetrado par 
FRANCISCO GUILHERME DA SILVA BRiGtDO, JUCERGID 
MONTEIRO BENETHAR, IVANILDO RODRIGUES DA 
FONSECA, JANEUSA DE FÁTIMA FARIAS DUARTE, 
VALVINA GOMES DE ALBUQUERQUE e JESUS 
MAGALHÃES BARROSO contra alo do ADELSON 
FERREIRA DE FIGUEIREDO, Prefeito daquole Municipio 
(Proc. N• 486/2005). 

Narra a inicial que os impelrantes são 
servidores do Munlclpio do Vitória do Jari e que a autoridade 
coatora. em desrespeito à Lei Municipal n• 017197/GAB/PMVJ 
e sem aviso prévio. retirou o pagamento das gratifícações 
incorporadas a seus vencimentos em função do exercício de 
cargo em comissão por mais de cinco anos consecutivos. 

Instruido o feito, o Juiz a quo concedeu a 
segurança pleiteada. mantendo os termos da decisão 
1nte~ocutória proferida as ns. 120/122. recorrendo de oficio a 
esta Corte (sentença ns. 1541i59). 

Não houve recurso voluntário. 
Endereçados os autos à Procuradoria de 

JustiÇa. esta op1nou pelo não conheomento da remessa. em 
parecer da lavra do Dr. Joel Sousa das Cnagas. 

Relatados, no essencial. Passo 
fundamentar e, em seguida, decidir. 

Em que pesem os argumentos sustentados 
pela partes durante a relação processual, o exame Pfévlo dos 
pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso e até de 
remessa necessária é medida imposta como matena de ordem 
pública, condítio sine qua non para ser conhecido e 
processado. Por conseguinte. vejo restar prejudicada qualquer 
análise merilóna. 

A respeito. sem adentrao .. no mérito da 
discussão sobre a natureza lurtdica da frgura do duplo grau 
obrigatória, duvida n.lo há de que a ele também se aplica o 
que dispõe o art. 557. caput, do CPC. • 

"Q_c_cli_to_r_ nega•rá seguimento ao cecurso 
manjfestamentfLi[Jadmissivel. iiiJproccdeote orcjudicado 
ou çm confronto com súmqla ou com luàsprudênc/a 
!l.2/ni!WI~ do respc~iYo tribunal do Supremo Tribunal 
Eecferal ou de Tribunal Superior." 

Sob esse enfoque. mencionado dispositivo e 
outros mais foram e vêm sendo Introduzidos no processo civil 
pátrio como inovações que viabilizam ao judiciário aplicar 
mecanismos que assegurem a prestação jurisdiCional de forma 
célere, atendendo os anseios dos jurisdicionados 

Neste embalo, questão prejudicial me leva a 
não conhecer desta remessa oficiai. com base na Lei n" 
10.352/01, que deu nova redação ao § 2° do artigo 475 do 
CPC. verb1s: "~pl/ca o dlsoo~~lf_a.[tigo sempre 
oue a concteoacio • .Jl.U-2 direito cont/overtüJp. for de valor 
illfQ. não exçecfente a 60 fsessentaJ salários mínimos, 
flitP c;omo no caso de proçr:dência dos embaraos d o 
devedor na execucão de divida aliya do mesmo valor." 
(destaquei) 

Com afOito. embora o mandado de segurança 
lenha legislação regUladora especifica (Lei n• 1.533151). 
consubstanciando-se em ação destinada a combater alo de 
autoridade que viola dlfeito liquido e certo do impetrante, ceno 
é que este Tribunal Inclusive amparado em recentes JUlgados 
do STJ (RESP 687216/SP e RESP 654839/SP) vem 
reiteradamente aplicando a atual redação do § 2". do art. 475. 
do Cód1go de Processo Civil. em situações semelhantes: 

"PROCESSUAL CIVIL - Reexame necessário 
em mandado de segurança - APlicação com a limitação 

(DIÁRIO OFICIAL) 

imposta pela Lei n• 10.352/2001 -1) Em sede de mandado do 
segurança, a aplicação do instilulo do reexame necessário 
deve se dar com obs81\1áncia dos reqLisilos eslabetecidos pela 
Lei n' 10.35212001. para o jl(ocesso comum. de sorte que 
somente serão reexaminadas, obrigatória e automaticamente 
as sentenças proferidas em mandamus. cuja valoração d~ 
direito que se pretendeu proteger exceda a sessenta salários 
mínimos- 2) Precedentes desta Corte e dos SuperiOr Tribunal 
de Justiça." (REO n.• 423/05 • Acórdão n. • 7950 • Rei. MÁRIO 
GURTYEV • Câmara Única • j. 10/05/2005 • v.u. • p. 
24105/2005 • DOE n.• 3525 ) 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL - mandado de segurança - Sentença 
concessiva - Direito controvertido - Valoração inferior a 
sessenta salários mínimos - remessa ex afficia - Não 
conhecimento - ( ... ) 1) Ex vi do art. 475. § 2". do Código de 
Processo Civil. não se conhece da remessa ex officjo, se a 
valoração do direito que se pretendeu proteger no mandamus 
não excede a sessenta salários mln~mos- ( ... )" (AC e REO n.• 
2523105 • Acórdão n.• 8575 • Rei. MÁRIO GURTYEV. Câmara 
única· j . 18/10/2005 ·v. Unânime. p. 0911112005. DOE n.• 
3639) 

Desse modo. na caso concreto deve-se levar 
em consideração o valor da causa (R$ 300,00) eis que pela 
natureza do direito em disrussllo não ha como se afenr o valor 
certo do beneficio económlco perseguido. 

Er pos/tis, ã vista das razões anteriores e 
acolhendo o parecer do ilustre Procurador de Justiça, nego 
seguimento a presente remessa. 

Dé·se ciência à Procuradoria de Justiça e. 
após o trânsito em julgado, encaminhe·se o feito ao juizo de 
origem. 

Publique-se e Cumjl(a-se. 
Macapá (AP). 25 de abril de 2006. 
(a) Des. EDINARDO SOUZA 

R~lator" 
Macapá (AP), 27 de abril de 2.006. 

Bel'. ~.;;Aicoforado 
Oirel~a-=-~~~tali~ãmara Única 

Bel' . 4~Y 11 O. Bandeira Barbosa 
Dlfetora da Secr ria da Câmara Única 

CÂMARA ÚNICA 
~CilETARlA CIVEI,. 

RECURSOS ~PECIAL E pXIRAORPINÁRIO NO~ 
EMBARGOS PE DECLARACAO NO AGRAVO N,' 
1.illlWS 
Recorrente: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: MARCOS JOSÉ REÁTEGUI DE SOUZA 
Recorrida: ANA LÚCIA RODRIGUES DE ALMEIDA 
Advogado: FÁBIO ALMEIDA BRASIL FREIRE 

DESPACHO 

" Intime-se o recorrido para apresentar contra· 
razões aos Recursos Especial e Extraordinário, 
observando o prazo legal. 

Macapá, 24 de abril de 2006. 
(a) Des. DOGLAS EVANGELISTA 

Vice~Presidente" 

RECURSO ESPECIAL NA APElACÁO CIVEL N.• 
~ 
Recorrente: SANTOS SEGURADORAS/A 
Advogado: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA 
Recorridos: WANESSA DENIUR DE ALMEIDA CERQUEIRA 
E OUTROS 
Advogado: RILDO VALENTE FREIRE 

DESPACHO 

" Intimem-se os recorridos para apresentar 
contra-razões ao recurso especial, observando o prazo 
legal. 

Macapá, 18 de abril de 2006. 
(a) Des. D0 GLAS EVANGELISTA 

Vice-Presidente" 

Macapá (AP). 27 de abril de 2.006. 

Bel'. ~Alcoforado 
Q;relora da Subsecretaria Cível da Càmara Única 

.,_ 1)~~~91-.J 
Bel'. C~,;,y ir Q.'eandelra Ba~sa 

Diretora ~a S etaria da Câmara Umca 

~ARAÚNIC~ 

SUBSECRETARIA CRIMINAL 

APELACÃO CRIMINAL N• 2.303106 

Apelantes: 1) ROSINALDO MOURA GOUVEIA e 2) JUSTIÇA 
PÚBLICA 
Advogado: 1) KLEBER ASSIS (DEFENSOR PÚBUCO) 
Apelados: 1) A JUSTIÇA PÚBLICA e 2) ROSINALDO 
MOURA GOUVEIA 
Relator: Des. MELLO CASTRO 

"VISTOS, ETC .... 

lnconformado como o quantum da pena fixada em 
desfavor do réu. o representante do Ministério Publico do 
primeiro grau interpôs confusa petição de apelo. sem, 
contudo. apresentar as razões recursais. 

Entendendo como facultativa a apresentação das 
razlies recursais pelo Ministério PUblico. determinou o 
Magistrado a quo a Intimação da delesa para o oferecimento 
das contra-razões. 

A defesa do ré\J, patrocinada pela DEFENAP, após 
aduzir que o quantum da pena lançada na petição de apelo 
do Ministério Público não condiz com a fil<ilda na sentença. 
requereu o encamlnnamenlo dos autos à Superior lnstancla. 
Vieram-me os autos conclusos. sem que fosse observada a 
prévia manifestação da douta Procuradoria Geral de Just1ça. 
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RelatadõOslalõs, passo a decidir. 
. . Com efeito, -pedindo véNa ao ilustre Magistrado de 

pnmetro grau. entendo que os autos não podem subir aO 
Tribunal sem as razões do Ministério Publico, quando 
apelante. sob pena nulidade • art. 654, 111. d. do CPP·. 
mormente quando se sabe que a ele é vedado desistir do 
recurso. 

Trata·se. pois, de nutidade absoluta. 
Nesse conleX1o, determina a remessa dos autos ao 

Juizo de primeiro grau para Que intima o representante do 
Ministério Público a fim de que possa apresentar as razões · 
recursais. 

Apôs. intime-se a defesa do apelante para que 
apresente as contra·razões. 

Finalmente. cumpridas essas determinações, 
independentemente de nova condusáa, a camara Unica 
deverá encaminhar os autos à Procuradoria Geral de Justiça, 
para manifestação. 

Publique-se. tnümem-se. Cumpra-se. 

Ma capá, 25 de abril de 2006. 

(a) Oes. Honildo Amaral de Mello Castro 
Relator" 

MacapáJAP, 27 de abril de 2006. 

;;;T ~ 
Bel. Emmanuel Dante Soares Pereira • 

Diretor da Subseetelaria Criminal da Câmara Única 

CÃH.ABA ÚNIC~ 

SUBSECRETARIA CRIMINAL 

Aei'LACÃO CRIMINAL N" 2.243105 

Apelante: CÉSAR DOS SANTOS MENDES 
Advogado: Dr. EDSON JURACY SOARES DA CUNHA 
Apelado: A JUSTlÇA PÚBLICA 
Relator: Des. MELLO CASTRO 

"VISTOS, ETC .... 

O apelanie CÉSAR DOS SANTOS MENDES, por 
seu advogado, manifestou na petiçao de Interposição da 
Apelação o desejo de oferecer suas razões neste Tribunal. 
conforme lhe faculta o § 4°, do art. 600. do Código de 
Processo Penal. 

Notificado mediante publicação no DOE para que 
apresentasse suas razões recursais, deixou seu advogado 
transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 

Encaminhados os autos a d. Procuradora Geral de 
Justiça. entendeu o iluslre Procurador Jayme Henrique 
Ferreira que a ausência das razões de apelo não impede a 
conhecimento dos pontos especlficos em que se funda a 
lrresignação do apelante, razão pela qual opinou pela 
desnecessidade de manifestação do representante do 
parque! com atribuições do primeiro grau e. após conhecer 
do recurso. jl(Opugnou pelO seu desprovlmento. 

Entretanto, pedindo vênia ao ilustre Procurador de 
Justiça. entendo. em respeito aos princípios constitucionais 
da ampla defesa e do contraditória, como Indispensável seta 
aberto ao apelante a oportunidade para o oferecimento de 
suas razões de apelo, razão pela qual determino a sua 
Intimação pessoal para que cons1itua novo patrono ou 
manifeste a Impossibilidade económica de fazé-lo. hipõtese 
em que os autos deverão ser oncaminhados à Defensoria 
Pública Estadual para os fins de direito. 

Cumpridas essas determinações, conquanto já 
lenha a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado 
pela desprovimento do t6C\/fSO, encaminhem·se~he 
novamente os autos para conhecimento e avaliação da 
necessidade ou não de novas manifestações. 

Ap6s, voltem-me os autos conclusos para 
julgamento. 

ln~mem-se. Publique·se. Cumpra·se. 
Macapá, 25 de abril de 2006. 

(a) Des. Honildo Amaral de Mello Castro 
Relator'' 

Macapá/AP, 27 de abril de 2006. 

.:-:-:;- =:-:::::::, 
Bel. Emmanuel Dante Soares Pereira 

Diretor da Subsecretaria Criminal da Câmara única 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da capital 

jUIZADO ESPECIAl f\IORTE 
BR 156, Km O, •/n"-Sõo lótoro 

EDITAl DE INTIMACÀO DE ADVOGADOS 
Publicoçõo n' 34/05 

Processo rf: 0253/2005 
Avlorjo): CMMTA COl.WlRA ARA0JO 
Advogado: jORCYANNE COARES ON3/ AP N" Q26 
Requeridoloj: SUl M/lRICA C lA NACIONAl DE SEGUROS 
Advogodo: GlENDA D€ SOUSA DOS SANTOS OAa/AP Q1Q 
DESPACHO: "Converlo em penhoro o volor bloqueado às fl. 
142. Intime-se a porte exeaJtodo do penhoro poro, querendo, 
oferto r embargos em l O !dez) dios T1on1C01'reodo in albi• o 
p<ozo poro emborgo>, libe<e.e o volor ô porte crodoro via olvoró 
de levon1omenlo." /Wxop6, 18/04/2006, UARCONI 
MARINHO PlMfNTA. jutz de direlb 

Proceoso n•: 4071/ 2006 
Autor{o): IRACEMA SilVA DOS SANTOS 
Advogodo· JOSÉ WENCESlAU FERREIRA ROSA OAa/ AP 858 
Requerido{a):SUl MllRICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
Advogado: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS ON3/ AP 91 Q 
FINAliDADE: lntimor o pene ré poro, em 24 horos, efetuor o 
ooaomento do valor do condenoçõo clualizodo ôo R. 10Q. 



Pre>cel>O n•. 3331 / 2005 
Aulo<(o): FRM.'ClSCO FEROIEI;~A DA SKVA 
Ad-.ogcdo· Jost MAOJA AI.CÍINTRA FERNANO!:S ON' I AP 693 
Requerldo(oJ: UN.ÃO MACAPÁ DE TRANSFOl.TES LTOA 
AcJvosodo: CLEUSA M\ÁIJA VO'l SCHARTEN 
FINAliDADE: lnillrnor o pmle ró poro. em 24 horas, e1eluor o 
pogomonlo do valor da condenação oluolizoco Ô> 11. 8 I, sob 
peno do lhe "'rem penhorado• ben> wficlonles ô >all>!oçõo da 
cródllo. 

Prooo»a r.': OCX:IY /2005 
Aulol(oJ: EUANE DOS SANTOS NERY 
ArJvosodo· DEFENSOR PÚBOCO 
Requ&rido(oJ:AWJO U.'IO::...MSERG F. !lmO 
Advogado: CARCUNA MIJA O."S/AP 882-8. 

• AUDI~NCIA: 25/05/2006 ós 10h30mrr. 

Proce»a n•: 4517/2006 
AuiOI(o): SÓNIA MARIA \fAZ DA COSTA 
Advogado: JOAQUIM HERi>ERT OAP / AP 405 
Requcrldo(o): SUL Alv'ÉRICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
AUDitNCII\: 25/05/2006 ôs 09h30mln. 

Proce"o n°. 440 I /2006 
AuiO<(o): A!ZIRA TAVAI:ES DE AZEVEDO 
Advogados· lUIZ 'MNA DA SKVA ON3/AP 659 
Rcquorldo(o): MARIA IHT~ o:: AZEVEDO E OUTI!OS 
SENTENÇA· ·paliO 1=. DEClARO ElmNTO O PROCESSO Sr:Jv\ 
EY.AME DE MÉRITO. rlO$ e>cOios >ennos do orl 267. inci>a I do 
Código do Procesoo Civ~ bro>'leiro, INDEFERINDO-lHE A 
INICIAl. cem ba~ nos fundamento~ ocimo. Desde j6 defiro o 
devolu,óo dos documentos oco~lodos co~ ouros. $O solicitados 
Som CU$105 e honorórios, nos lermos dos ort5. 511 e 55 da lei 
9.099/95. 0.:.-.e baixo na dislribuiçõo. Pub~quc-<.C . Rc-gi.oe-s~. 
lnllrr.em~ . T1on$ibda em j~lgcdo, c•quiVfMO: lo.k:Jcopé, 
20/ 04/2006. MARCO.'II MARINHO I'IMENTA. juiz de D~reiiO. 

Proces>a n°: 0923/2005 
Au:OI(ol: MARIA ESTE lA DA CO.'-'CEIÇÃO FARIAS 
Acfvosoào· CARlOS AUGUSTO M PINGARilHO 
Requorido:oi:CREDICA~D SA ADM_ DE CARTÓES DE CR~DITO 
Advooodo: FABIO FARIAS DA SilVA 

SENTENÇA: •DIANTE DO EXPOSTO, o o mais q110 nos auiQs 
oon~k:J. OOrn como do convencimento quG formo: ai DEClARO 
INDEVIDA o inscrição do nome do ouloro nos codo>1ros do 
SE RASA . ocorrido em 16 de fevereiro do 2005 e. pos 
conscguln.,, CONOEr-..'0 o empreoo CREDICARD S/ A 
AOM'NISTRADO;!A DE CARTÕES DE C~~OITO o pegar ó 
requetenle. sen.lno MARIA ESTEtA DA CO.'JCEIÇÀO FARIAS, a 
irr.porlór.cio da ~$ 3.000,00 l~és mil rooisl c ""lo de donos 
rrorai~. comoan:e fundorr.er.klçào .supro Sobto esse "~b 
incid:r6 )ur"' Jcsois do 1% ao ml» lorl. <106 do CC. c/c cri 
161 , § 1'. do CTN). o con<or do ciiOÇOo 115/6/2005), O.m 
como o~olizac:Oo monetório pelo índice do INPC o portir do 
propo>IMo do ooôo 125/5/ 2005); b)JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido rcloHvo à tc~liluiçõo crn dob-o do5 vo1orc5 cobrados nas 
fall.I!OS que so ~uirom à de .50:emb:o Co 2004, pelos 
fvndcmentos oo nor~e experdtdos_ Por cons.eguinre, OfClARO 
EXliNTO O PROCESSO COM JULGM'.ENTO DO Mi'RlTO, com 
base no on. 269, I. do Cód:go de Procesoo CMI lsenlo ce 
cu$1as, nos lefrr.cs do orl. 55 do lei Q.099/95 Com o rrer.s110 
em julgado. etquivc~Tt>C co:n as coulok" logots PU9UGUE-SE 
REGISTRE-SE. INTII•I!:MS: .' M:lccp6. Oó/04/200ó, UVIA 
SW.ONE QMIRA DE FREITAS CARDOSO, Juizo du direilo. 

PoocC»O n' : 2. I I 9/2005 
Auror(ol: MARCELO TElES VILHENA 
Rcquaridoloi :PROASP 
Advogado: EVEIWDO CARNEIRO 
SI:NTENÇA: 'DIANTE DO EXFOSTO, o o mel> que nos oulcs 
corulO, bem como d:) COll'VCn::imenb que fotmo, com bo5e n::J.$ 

orr.. 5' e 6' do lei 9.099/ 95· ai .JULGO W.OROCEOENTE c 
prelensôo do aula< oon>is'enle no decloroçõo de nu~dode do 
oobronço da> YOiorcs cor:cspcnce<tle> à cOMib•içóo or.sociar:vo. 
pelos hrdomenros supro, bl JULGO PROCEDENTE o pedodo de 
cancelon1enJo do vinculo o~olívo, pore deteuninor o i!XcLsêo 
dellnilivo do!. des::ontcs havidos no contl'ccf'1eque do re.querent-3 
>ab o rubrico 'PROASP·MtNSAUDAOE', conformo fundomen:oçôo 
>upro, dovcndo •or oficiado ao 6rgõo pogodot do oulor poro que 
procedo oo cancelamento definitivo oro delcrminodo. Por 
consoguinlo, DEClARO ExnNTO O PROCESSO COM 
JULGAMENTO DO MtRITO, com fulcro no arr 209, I, do Código 
do Proces>O Civ~. Deixo de condeoor o porle vencido em cuslcs e 
honorôrios odvocokio>. com fulcro no orligo 55 co l,; 
9.099/95. Com o rrõnsiio""' ju:godo, orGui\oem..e O> aula> com 
cs couoelos legais. FU3LIQUE·SE. REGISTRE·SE. L"ffirW:Iv'rSE ' 
M:lcop6, 06/CA/2006, lMA SWONE OUVEIRA DE FREITAS 
CARDOSO. juizo de direilo 

Poocos>a n': 2778/2005 
Autorlol: MII.~IA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA 
Advogado: WASHINGTON lUlZ MAGALHÃES FICANÇOO 
Rcquolidolol: JURACI DA SILVA TEIXEIRA 
Advogado: jACK50N TAVARES DA COSTA 
DESPACHO ' lnUroom.,., os po1les poro, no poozo de 05 dias. 
indicarem os inf()(moçóes necessõri<n à expedtçõo ~o of;cto 
dc:c<minodo em oucl:êncio.' o\loocopô, 17 /04/200ó. 
tJARCONl MARINHO PIMENTA, Juiz de dore:lo 

Proce»o n': 4280/2006 
Aulo~o): ROBSON CHARlES BRAGA COSTA 
Advogado: EVAlDY NOn A DE OLNEIRAJÚNIOR 
Rcquoridolal: TAJ:CIIA MIRANDA DA SILVA 
AUDI~NCIA: 26/05/2006 às l i hOOmin 

Proce>>O n•: 2267/2005 
Aulo~a): AlMIRO DE QJVEIRA 
Advoclodo· Mf\RCELO OUVEI<A OM3/ AP 670 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Rcque:idO:o): ISMAEl JUNiOR DUARTE SA.~SOSA 
Advogado SANDRA EliSIA DE SOUZA PElAES OA3/IIP 1192 
AUDt(NCIA: 26/05/2006 à• I I h30min 

Procc»a n': 2507/2005 
Au!or(oi: MARIA FRM.'CEUNA tMRQ'J:S 0/1 SILVA 
Advogado: MARCOS liMA COSTA 
Rcquoridoiol: BENEDITA SANTOS DI\ SILVA E OUTROS 
Advogado: ARY FERREIRA DE f AR IAS ' 
SENTENÇA: " Ex pa•ili>', julgo improccdcnlc o queixo~rí;oe 
imputodo oo~ quere~dos. e. em comeqOéncio. obsotvo-o.s dos 
$Cin(õei. o ! 1 imposk:Js, com fundom~to no Off. 386, vt, do 
Código de P1oces.so Peno!. Sa--n cuws. Ap6s o trêns;·v em 
julgado, arquivem ... os ou10s. Publiqu<He, Reg!>~.,...,; lnJ.rnem-se. 
'Nocop6. 20/04/2006. M'IXCON MARI"-'HO PW.ENTA. juiz 
de diroloo . 

Pooco>>O n°: 2489/2005 
AuiOr(oi: ROSIVANE SOUSA BELEM 
Advogado: DEFENSOR PI:JBuCO 
RcqllOoidolol: jOS~tMR DE QUEIROZ ATAIDE 
Advogado: BRUNO DA SILVA MUI'.1Z OAB/AP 11 49 
FINAliDADE: Apro>onlor alegoçõe• kr.ais. 

PrOCC»> n•: 222~/2005 
AU101(o). MANOEl NElSON SilVA DE FREITAS 
Roquerido(a)· BANCO PIN~ 
l.dvcgudo: JORGE MIN.CE 
DESPACHO: 'Deliro o pedido de R. 28. INVE~TO O ÓNUS DA 
P~OVA e11 lavor do roclomonla, uma vez qu& o l'de ...., .. >obre 
re!oçõo do consumo, bem ossim enconrrom·~ prcs.enres os 
tcqulsl:os conlemplcdos no crligo 6'. inci>a VIII. do Cócigo de 
Proleçõo c Doloso do Consumidor, om esp6ciol, a 
h!pouuflcli!ncio do por&e oulo:o/consumidOfo, lovondo-so, ainda, 
em coM!dcroçóo quo ó o pane ré quem rem moll-.oros cor.dições 
de produzir pccwa n:» oulc> acerco do• falo> con~avertida.. 
lnlõme-se a potle requerido poro, no prazo de I O dias. opre>cnlcr 
o e>le Juizado o con~olo o.igir.al mencionoeo no lnl:iol, junrodo 
6s Rs. 05/06. CumP'"""-• Mocopi>. 17/04/2006. MARCO.'-, 
MARINHO I'IMENTA. juiz de dire110. 

Prccesso n°: 384/2005 
Autoria i: lANA PATRÍCIA SiQUEIRA lOílATO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA 
Roqverldolal: M06Elll VEÍCULOS LTDA 
Ad<ogodo: T~ISA MARA NORA~S MENDONÇA 
SENTENÇA •DIANTE DO EXPOSTO, o a rr.c"' quo dos auto; 
COfl>lo, bem como do conve:lCimcniO q•e la<mo· ai JUlGO 
IMPROCEDENTt o pedido de indooozooôo :::at donos mo<ois. 
codo<rne lundomeniOçCo sup:o; b) DEClARO INVÁUD05' em 

rclaçõo 6 reclomonlo os documeniO> de ns. 31/35 e, de 
comcqüõncio. DETERM'NO que a empresa ró obsJer.ho..a de 
proceder 6 oobronço dos volores neles conslonlos. 'ob per.o de 
incoroor orn multo de RS 300.00 (ltw.enro> reoh) o cada novo 
cobronca que fiZOl em nome do ou~oro, mulfo osto que seró 
revetlldo em favor deslo; ci JUlGO IMPROCEDENTE o pedido 
conlroposto formulado pela redcrr.oda. Por comeguinte. 
DECVI~O EXTINTO O PROCéSSO. COM JULGMI.ENTO DO 
NofRITO, sob o égide do orr 269. inci>O 1, do Código de 
Ptocc~ Ovíl Deixo de co'l-:!~ ·ar o porte vencido em ctffio~ e 
honor6rio> odvoco;coas. com base no 55 do lei 909Q/95. 
Com a tt~n>iiO em julgado. orqu.vem'1e oon os oou:elo> legai' • 
Mocop6, IQ/04/2006. IMA Slti/ONE CUVEIRA DE FREIIAS 
CARDOSO. juizo de direiiO. 

Procas>a n': 4508/2006 
AuiOI(o): VAlTER NOGUEIRA DE AZEVEDO 
Advogado: .SAB<INA CARVAlHO 1/ERZOIA OAB/S? n• 
150.075 
Requeridoloi: BANCO GENERAl MOTORS S/ A E OUTROS 
AUDIÊM:IA· 24/ 05/2006 ó> 08h00min. 

Proces>a n'· 2046/2005 
Au101lol: VAlTER DA ROCHA ORQUEIRA 
~equeridoloi · JO~ lUS DA COSTA PEREIRA 
Acvogodo: II.V\iiA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA 
/<UDIE"-'CIA: 26/05/ 2006 ós I I h30min 

Bel. José Aug~•JO'{ Comes 
Chefe JJk.fi:"lurla 

JUIZADO ESPECIAl. NORTE 
BR 156, Km O. >/n .. Sõo lázaro 

EDITAl DE INTI/v\o\ÇÁO 0:: M>VQGI.OOS 
Publicação ri' 34/05 

Proces>a n•: 0253/2005 
Auiorla). CARMlTA CONaRA ARAÚJO 
Advogcdo: jORCYANNE COlARES OAS/AP N' 926 
Requerldolo): SUl Alv'ÉRICA CIA NACIONAl 0:: SEGUROS 
Advogado: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS OAB/ AP 91 9 
DESPACHO: ' Convorlo em penhoro o valer bloqueado ós fi. 
IA2. lnUme-se o parle execulodo do penhoro pato, querendo, 
olor lo r embargo• em I C (dez) dias. Transcorrendo In olbis o 
prazo poro emborgos, libere-se o valor ô potlo crodoro via C~<t'Oró 
de ieYOnlomcnlo • lv\ocopi>, 18/04/2006, MARCONI 
MARINHO I'IMENTA, Juiz de direilo. 

Procesoo n•: 4071 /2006 
AuiOI(o): IY<CEMA SilVA DOS SANTOS 
Advogado· JO~ WENCESlAU fERREIRA ROSA OM3/AP 858 
Requerldoio):SUl JWi.'tJCA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
Advogado: GlENDA DE SOUS.O. DOS SANTOS OAB/ AP 919 
FINAliDADE : lnlimor o potle ré poro, em 24 horas, efetue r o 
pagomenlo do valor do condenação oluoli.rodo 6• 11. I 09. 

Procos>a n' : 3331/2005 
Auto~o): FRANCISCO FERREIRA DA SlVA 
~.dvagodo: ~ MA~L<. ALCÃNTRA FERNANDES OAP I 1<P 693 

RoquC!Ido(Õ): U~O MAOPÀ DE TRANSPORIES lTDA. 
Advcgcdo. CléUSA MIÁJ.IA VON SCHA~TEN 
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FINAliDADE. lnihmor o poole ré poro. om 24 ha<os, efe:uc' o 
pogc,..,:o do vcbt do coneeno;õa o;uolizodo 6• R. 81. sob 
peno d() lho s.crom penho.-oCo~ bem. :.of.c,on~& ó soti~fcçõo do 
c:édolo . 

Ptocc»o 'n': 0009 /2005 
Aulodol: EliANE DOS SANTOS NERY 
lldvcgcdo: DEFENSOR PÚilliCO 
Rcqueridolo):Al!W.O UNDfMSERG F 3!1JTO 
Advogado: CAAO!INA MoJA CIAB/AP 882-8 
AUOIENCIA 25/05/2006 às I Oh3::Jnoin 

Processo n•· 45 17/2006 
Aurariol: SÔNIA M~IA VAZ DA COSTA 
Advogado: JOAQUIM HEP.llõR\ OAP I AP 405. 
Rcquerido!ol· SUL Alv'ÉRICA CIA NACIONAl DE SEGUROS 
AUDitNCIA: 25/05/2006 à s C<?h30min 

Ptocesso n' : 4~0 I /2006 
Auiorlo): AlZIRA TAVARES DE AZEVEDO 
Advogados: LUIZ VIANA DA S;LVA OAB/AP 059 
RequeriC~o): MA'M LEITE D~ AZEVEDO é OUTROS 
S~NiéNÇA: •pcsb isso, DEClARO EXTINTO O PROCESSO SE.'v\ 
<tA'vlõ DE ~RrTO. no> exalo> le<m:>s do orl. 267. inciso I .;, 
Cóáigo de Pr<"Ces>a Civil b:a.ile ro. INDfFERINDOLYE A 
o'l:CIAL, com boso rlO$ fu:>do!T.en'O> oc•rr.o. Desde j6 ceiiro c 
devoluçOo do~ documon:O!t cco~:odcs oo~ oulos, se sol'citcdos.. 
Sem CU$10s o honorórios. no~ ~ermos dos orts St e 55 do lei 
9.099/95 Dirse baixo no ci~ribuição . Publiqueso. Regislre-"'. 
lnhmem·s.c Tran$itodo em j:Jlgad:;,, orquivo-!.0. • 1\Aocopá. 
20/04/2006, MIIRCO.'\JI MARINHO ~MENill, Juiz do Direito. 

?rocosso n': 0923/2005 
Auro.(o): MARIA E.STElA DA CO~'CEICÃO FARIAS 
Advogado: CARlOS AUG'JSTO M PINGARILHO 
Reque<ido(oi.CREDICARO SA .<!).V, DE CAAIÓES DE CRE0.10 
Ad.ocodo· FA8'0 FA'l/AS DA SilVA 

SENTENÇA: ·otANTE DO EX?OSTO. e o rr.oi> qJC ..,. autos 
C'cn)lo, berr co•no de co~or.cirr.an:o que formo: oi DEClA~O 
INDEVIDA o ln:.cri;õo do nome do oulo:o nos codosrros do 
SEP.ASA oco:rido crn I 6 de lo<•rciro do ?005 e. no• 
consc>gulnle, CO.'\JDENO o cmptoso C~EDICARD S/A 
ADMINISTRADORA Dt CARTÕES DE C~~DITO o pagar à 
requorenle. senhora MARIA ESTEtA DA CONCEIÇÃO fARV1S, o 
imporlónclo de R$ 3.000.00 (kõ> mil roois) o >!Uio de dor.o> 
ma<ols. coro>OOnlo fundomenlaçõo supro. Sobte .,., ~<>lor 
il>cidio6 furo> legais de I% ao mês (crt_ 406 do CC. c/c cr: 
161. § 1°. do CTNl. o ccntc: do cil:lçôo (15/6/20051. !:e<:> 
como otuolrzoçõo mone:ério pcb ind•::e do INPC o pouu de 
proposiluro do aoôo 125/ 5/ 20051: bi JUlGO LWRCCEDENTE o 
ped1do relo~vo 6 re~1lui:;õo em dobro dos 'Y010IO$ cobrado~ na~ 
fatura~ quo :Kt seguiram à de :.etambro Co 2004. pelo~ 
fundomonto ' ao norle expeodido~. Por comcgulnro, DEClARO 
EXTINlO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO M~RITO, com 
base no 0 11 269, I, do Código do Proces>a Civil. l.enlo de 
custos, nos lermos do orl. 55 do lai Q.OQQ/Q5_ Com o trón~to 

em iulgodo, orquivOtTY..e com os coulolcs logcls. PUBUQJE-SE 
REGISTRE-SE. INTW.EMSE.' Nooccpi>, 06/04/2006. UVIA 
SL'v\ONE OliVEIRA DE FREITAS CA~DOSO. Juizo do ci~re:ro. 

Processo r{' 2. 119/2005 
Aulor(ci: MARCElO TELES VILHENA 
Requerido(oJ:PROASP 
Advo!JOdo: EVEIWDO CARNEIRO 
SENTENÇA. 'DIANTE DO EXPOSTO, o o rnois que nru aulas 
consto, bem como do convencimonto que formo, com bc~e nos 
arts. 5' e 6' do lei 9.099/95: o) JULGO IMPROCEDENTE o 
prelen.OO do autor con:;istcn:C no docloroçõo do nulldcde do 
coSronço do' vobres corre.sçonden:es 6 contr1b.uçõo ou.ocio:i'>'<l, 
paios fundomonlos supre; bi Jl!,GO PROCEDENTE o pedido de 
concdomenb do ... it'IC\Jb os.soc:otN::>. fX:HO delOrmincr c o.xckJsõo 
cle~noôvo dos desconlos ho-4dos no oonllochequo éo rcq,'Cfenle 
sob o rubricn 'PROAS?N.fNSAlli)AD:·. conformo lurdcmC'\IO;ôo 
supre, dovend:> w olo:õcco co 6rgõo pagado< do aJ:Or pore q•e 
procf:do ao concclomcnfo definitivo oro dcAcfm,nodo. Pe r 

ccnocsuln·o, DECVI~O EXiiNTO O PROCESSO COII"• 
JULGNv\ENTO DO Mi':RiTO, com !ubo no orr. 269, I, do Código 
de Processo CiviL Deixo do cot1dcnar o porto vencido om custas c 
honorà1ios od11ocoi<:10~. com fulcro no onigo 55 do lc" 
9.C99/ Q5. Co:n o rrllnsilo om iu'godo, orquive<r.'SO c' oulo' ccrr. 

as coule:Os l09ois PUlliQUE-SE. <EGISi<E·S:. INTIMEMSE.' 
o\looccp6, 06/04/2006, LrM SW.O'IE OIJVEIRA DE FREITAS 
CA~OOSO. juizo do di•cilo. 

Proce»a n'. 2778/2005 
Aulor(o)· MARIA Oé FÁTLIM NASC,V.:NTO DE SOUZA 
Advogado WAShiNGTO;\J IU•Z o\oiAGAlrlÃ:s P,CANÇO 
Re~uerido(oJ· JURACI DA $leVA TEIXEIRA 
Advogodo:JACKSON TAVARES DA COSTA 
DESPACI-10 : 'lnrlmom-se as po,res poro. no prazo de 0.1 dics. 
ir.d~orcm n~ in:crmc-;õe~ nccc:.s6ric~ 6 oiCpodiçõo do o!icto 
delermõnado em oucMncic.' IY'oco;>O, 17/ 04/2006. 
MARCONI MARINHO f"1v\ENTA. Juiz de di·oioo 

Prooe-»a n': 4280/2006 
Aulo<(o)· ROBSCN CHAP.IES B!IAGA COSTII 
Advogado· EVAI.OY NOnA DE OliVEIRA }Úr-:~ 
Requeridc{o)· TARCIIA MIRANDA DA SilVA 
AUDI~~'CIA· 26/05/2006 à> l i hOOmin 

Proe<l»> n': 2267/2005 
Aulo:(o): Allv~RO DE O,IVEIRA 
Advogado: MARCElO OliVEIRA OAB/ I<P 670 
Requooidojo): ISMAEl JUNIOR DUARTE BNIBOSII 
Advogado: SANDRA ELÍSIA DE SOUZA PEIAES OloS/ AP I I Q2 

AUDI(NCIA 26/05/2006 à> I I h30min. 
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P'OCeuo n• 2507/2005 
AJiotiol MA.'ij}. FI!ANCEIJ'IA MARQUES DA SQVA 
Ad-.cgoOo MA.qcOS lWA COSTA 
RequeridoioJ· BENEDITA SANTOS DA SlVA E OUTROS 
M.cgodo I>Jr( FERRE1RA [)f FARIAS 
SENTENÇA "f• poso~>>'. 1uJso l'nptOCXJdcnle o quei~U>CIIme 
mpo.IOdo aos qAtelodos e, em C""""1ü6nc10, ob.aM>o. dos 
"'nçóe' o " mpc>o101. cem Mldomen10 no on. 386. VI, do 
Ci>dogo de P.oc-..o Penei S.,., """"" A(X» o ~lO em 
1...1godo. O<q"- oo OJIO> 1\bl.q......., Regi...,...,; lnlimcnoe 
' "''cccpó, 20/011/2006, MARCOt-1 MARI'.HO PMNTA, ju:z 
ded'u>Ho 

PtOOKlQ n• 2489/2005 
Au!c>1ol: Ra>VANf SOUSA SElEM 
klvogodo. DEFENSOR PUBliCO 
Requcrldolol: JOSEMAA DE QUEIROZ ATAIDE 
Advogado. BRUNO DA SILVAM.JNIZ OAS/AP 1149 
FINAUDADE. Apt""'niOr o~s f1no11 

Proc-..o n• 2224/2005 
Aulor[oJ: MANClEl NELSON SILVA DE FREITAS 
R~~qJC!ldo(oJ BANCO PI~E 
Advogado J(lRC€ ANACE 
DESPACHO. 'Del•o o podido de A 28 INVERTO O ÓNJS DA 
PRO{A em lo.or CIO rocbMonll. uma vez que o .de veno $Obre 

r~o de CONIOnO, be'n """" """"'*0,.... P"'"'"IH os 
'"'~"''.,. oontorrplodo. no omgo 6'. 1reuo VIl, CIO Código de 
ProloÇÓO • OelelO do COIUUII'<lot, em .,peclol. o 
h pou..!K:rl>nclo do po"" Ol.tom/ooru<.m:doto, lovonde>se, olnc!o, 

, em cons<le<oçõo que e o porb t6 quem - melhcws condições 
de p'Oduzit ptC>VO .,.,. CN'OO oce<co dos falo> CO<ll!over1 dos. 
Ir•,.... o P<lf'8 reqAtrdo poro, no prom de lO dias, 0~101 
o e»e jUizado o oon•olo ongonol ~o no .ncd. :unoodo 
ós b 05/06 C•mpocne ' N'<>CCpó, 17/04/2006, MARCONI 
MARINHO PIMENTA. juiz de d:re•IO. 

ProceSlO n' 384/2005 
._,IO<{oJ lANA PATRiciA SIQ\.EIRA LOBA TO 
Advogado. ,0/'CAJM HERSERT CAAOOSO DA COSTA 
Requetido(oJ NOSflll VEÍCULOS LTDA 
Advogado TAISA MAAA ~S MENDONÇA 
SENTENÇA: 'OIANfE DO ElG'OSTO, e o mors q"" do• cuJos' 
con>IO. bem como do conYenCirrenlo que fom-o: oi JUGO 
o'v\PitOCEDENTE o peaido de lnconizoçOo por donos mo<oiS, 
conlo<me fundomeniOÇÕO supoo. bl DECLARO INVÁliDOS am 

-reloçõo cl reclomonle ao dOOJrreniO& de f1s 31/35 e. de 
consequ6f'c,o, DETERMNO que o empresa rê ob.len~ de 
p<oceder cl ooblonço dos valere> nelo. CXlfUicnles, sob peno de 
'"""''"' .,. mullo de RS 300,00 1-ezeriOS roo~sl o coao nC>VO 

oobro~~ÇQ que l.zer em narre do oulofo, ""*' .,.'0 q.,. se:ó 
~o em lcvot de>lO cl }.AGO IMPIKlCEDENTE o pedido 
oonvcposlo famuiOdo paio reclomodo Por oonsegu:nle, 
DEClARO EliTlNTO O PROCESSO, C~ AAGAMENTO DO 
fdRITO, sob o 'gide do Oll 2~. inaso I. do Ci>d·go de 
P•oce>10 Cr;4 Dooxo dt condene• o po<to venodo em cuslo> e 
honot6tloo eclvocckiOo, com base no 55 do ~ 9 099/95. 
Com o II'ON<IO em 

1
ulgodo, ar~ COI'I os oouielos logoi>. • 

Nor:Dp6, 19/04/2006. UW. ~ aJVEIRA DE FREITAS 
CAAOOSO, Juizo de ditooiO 

Ptocesso n .. 4508/2006 
Aulor[ol VAlTER NOGUEIRA DE AZEVEDO 
Advogod<>· SASRINA CARVAlHO VERZOIA OAS/SP n• 
150 875 
Roquetido(oJ BANCO GENERAl NOTORS S/ A E OUIROS 
AUDI~NCJA ?4/0~ /?OOc'> th ORhClOmin 

~ n1 2046/2005 
AIJIOI[ol: VAlTER DA ROCHA CIRQUEIRA 
Requerido(oJ: )OS~ lUIS DA COSTA PIEREIRA 
hlYogodlo MAAJA DE NIIZJ>RÍ SANTANA DE SOUSA 
AldNaA. 26/05/2006 ós~llh30min 

Bd. Je~i k1 L Goma 
Cil Stcnt<uiJJ 

MzO DA 1• VARA CRIMNAI/liUBUNAl DO )ÜRl 
COMAJ.CA DE SANTANA 

(00 AI. DE INT!rVAÇÃO 
juiz de Dlrello • Rogéilo Buenu do Cosro Funfo> 
Chefe de Secrelor•o Cloido Norlo Socromenlo do• SoniOs 

PROCESSO 2.887/05 
ACUSADOisl. AGU1NAlDO ADRIANO BARRETO RODRIGUES 
ADVOGADO: CICERO BORDAI.O JUNIOR e FASIOIA 
BOROAI.O. CICERO OORDAlO NETO e CHARilES SAlES 
BORDAI. O 
~STENTEtSI !>CUSN;.ÁO cicERO BORGES llORDAlO. 
r-.lt.Z}. LOIIATO PIEREIRA e KAR1A PATRJOA BORDAlO 
FINAliDADE : 
INTIMAÇÃO doo PrOOJtodoras Judlc•O•S do acusado c dos 
Ass.llenlos do A.:woçõo, poro >e fazerem P'"""''e> o outl.enciO 
de ·~ de..gnoda poro o dtO 14 dtt p.IHO de 2Q26 4l 
09 00 hcxos, nos aulol do P'oces"' cnme em epigtole 

PIROCESSO 2 495/0? 
ACUSAOOI>I: ztuo Z02JMAR PINTO DO RASÁRIO 
M:NQGAOO NATANIEL CAVAlCANTE MAAnNS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FINALIDADE: 
INTOWIÇÃO do ock.godo NATANIH CAVAlCANTE o'M~INS. 
Procwrodot ]'..&cio! do oa.sodo pnro que, no poCil<l .egal. 
op•esftnle ~ A:egoçoes finais. t'I04 OJ..:IO.I do ptoce110 c'•n"'e e-n 
epígrafe 

PROCESSO 1 747Z/99 
ACUSADOtsJ. EIDER ClfY BACElAR DA SlVA 
~ AICIIMR FERREI~ NOIEIRA 
FINAliDADE 
INTIMACÃO do advogado AICWAR FERFE!RA NOREIRA. 
Procurodot judlc;oJ do oeutodo. poro que OOtre c.endo liberdade 
Prov•lÓtiCI delefldo ros Pedido de Lbe<dode PtO'IISÓ(IO ós a, 
I 0/ 11, betn corno poro que. no ptozo de 03 [~hsl doOS, 
opr....,. o Defeso Pre..o. nos oulo> do processo a•me em 
epigrole 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

Márcio Augusto Alves 

Portaria n"23ot·SRC/CGIPGJ. de 20de abnl de 200G. 

O CHEFE DE GABTNETE. EM EXERc1CIO, DO 
PROCUIWXlll·OERAJ. DE JUSl'IÇA DO ESl'ADO DO 
AMAPÁ, no ""''do suu atribwç.1eo leKUtO que lhe confere a 
Porta rrA n• S:w2003·Gah.Jl>CJ, de 20 de a~ID ri<' 2003. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. AFONSO GOMES 
GUIMARÃES, Pmrnuwr de Just>ca d• F.ntrúntin Jmcml, 
titular dn Promuwria de JWitiça dn Comarca de C'.niÇúerx:, 
pnra purucopavda Ofocrna de Plone)amenla du Parque 
Naoonal Mnnu.nhO> do Tumucum3quc, a oer promo"d.' 
pelo !RAMA -AP. na reli~t~da Comnn:a. """ dios 0:1, 04 e 
WY200G. 

Pubhque·ee; dê·~ c~neúl e cumpra·.., 

Portaria .,• m ·SRCICGIPCJ, ele 26 de abril ele 2006 

A CliEFB DE OABI!Io'P.'l'R DO PROCURADOR· 
GE.RAL nR JUSTIÇA DO ESTADO DO AMIIPÁ, no uso ele 
1uae alr ibu..çik.•JI ~plJ que lhe a'»nf,•ro a .,.ortar1a n ... 
53~1200J·GAB/PG,f, d• 20 d• 8Jt0110 do :!I Mia 

RESOLVE: 

CONCEDER eo o, ERAI.DO AFONSO ZAMPA. 
l'romotor de .I ... I tÇ<J de t:ntrlnao l'ma~ titular da 
Pmmotoria de Juat iC'a cc.m ntnbuiç6es perante a t• Vara 
Crwunnl dn Com•rc.a de );1acapi. 1tmi"'('U pan\ trot.'\mento 
da •••Ide, no porlodu do o~ • Oll/6/'.!000 

DP. OABINBTE 00 PROCURADOR· 
A tm ldaap6-IJ 1, ~do ablil de 2006. 

%&}t!~CEI 
Promo10ra do Jual lCI> 
'her. d• o.b,..,wi'(;J 

Portaria .. :J4G·SKCICGIPGJ. ele 20 ele abril ele 2006. 

A Clll!PR DE GABINBTl! 00 Pll.OClTRAOOR· 
GERAL DI! JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, M u."' d• 
au.u a trobuiÇIIIM k-1'1"' o.uc lhe c:onleN a Portana .r 
63-lll!003 Cab.IPGJ. do 20 elo •i""to ri<· 200.1, 

RF.SOLVE: 

HOMOLOGAR a desiioaçAo do Dr. MIGUBL 
ANQRL FERREIRA. Promo!<lr de Juatiça IM Entdocia 
ln~toal t itular da Promotorto do '' """"' da Comaru de 
~mnpA ·A I', p••• participar du )Omadao iUAOranltoo 
ru hudu no Mwuclp"' de Pr:w:ulllo.• ,.,. dlu t OIO'l • 
3113/'lOOG 

Pubhquc·r00o dboe o!ncoo • cumpra .... 

Poot&ria a• U7-5KCICGfi'GJ. 4ell4e abril 4e 1001. 

A CHEFB DE GAillNRTI 00 PROCURAnOR 
GERAL DE JUSTICA 00 ESTADO 00 AMA!' Á. M """ de 

Pág. 31 

•uu atnbuoçOta lêcru.• que lhe confere a Portana n• 
6.141lll03 (;ab II'GJ, do 20 elo apw de 2003, 

RESOJ.VB 

HOMOLOGAR a de•rp.'IÇ'l" da Dr'. 
Al,F:SSANDRA MORO DB CARVALHO. rromotora de 
.lu•loç• dt Entrincoa lruc:oal h •ubr da l'lu010<0r12 de 
Ju,ltea dA C'.um~&n:a ele FerrtU'& Homu·AP. prara p3ru.:tpar 
cla.t Ju.adlifOCJU da ,ornada ttar.:ra.ntf" reahud.a ~~~~ Cut&aa do 
Arncw>n no d10 201112006 

CKEFIA DE GABINR'l'E 00 PROCURADOR· 
GEJVJ.IlKJUS'nCA. t Macap,·:\P . .!5 de ahnl dto 2006 

eu · 
CIA FRANCO CEI 

Pm 'Jlom dt~ Jusurlt 
Cbl'&! tt r.:rlmtttll•l Pn.! 

Portaria o• 248·SRCICGIVGJ. do 26 de abr~ de :2000 

A C!JffiPE DE GABINETE DO PROCUIIAOOR· 
CERA!. DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ no""" t1t> 
AUU a lt1bu iç:ôel' IE'CIUK que lhe conftre a Purt.an.a n·' 
r..lt/2003·GabJPGJ, de 20 do.• ap.UI dt 2003, 

RESOLVE: 

TORNAR Sf!l.l P.111!JTO a parur da d10 1"1~11:1000, 
'' purt:ona n 16Vl00ti·<;R('J("('Jl>(',J d< IOfJi:!OOG, 
dt>tlj:;,t1.3ndo a On1, Of~-\ \·:.;m .\ t'HA\"ES. Promnt.or11 tff" 
.lu_., aça Subatitut.a, pu.t ~ .. p•ndc-r J)f'la l'romotort.a dt!: 
J~l.-.,;..t d.:t r.4'1mllfU deo 0&apoQ~ 

CHEFlA m: GADINETK 00 PROCURADOR· 

OERALUEJU!o:i· :~~brudo 2000 

I flH)ttJnt dtl Ju.<~ttÇ.~ 
CJ ·K· tlt· r;nlwwotN PIU 

Portaria n" 2$2·SitC/CC/PGJ, de 26 do obril de 2000. 

A CHEFE DE OABTNETE DO PROCURADOR· 
GERAl. DE JUSl'ICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no """ de 
:Juu"' otribuu::Oea lfl&ll que lhe confere o Portaria. n• 
$3412003 Cab.IPC.l. de 20 de acoow cJ.. !l003, 

RESOLVE: 

DESIGNAA o Dr. A Do\ I TO Ll' IZ DO Vo\J.U: 
R\ RRru..\ l'rum.>eor de JIIS!.ça de Enlriolti> r,n:oJ, tnulill' da 
l'romoloJna <k )u>ttça do \!co.~ Ambiente, Palnmclnio Coltun>l e 
Pubhco, para participar d• ;opuni~o du Grupo Nacional de 
Comb3tc n Corrupção • Oe~ dn P•tromónio Público -
GNCOI'I', a reahuree em N•tal-RN, no W.. 271412006 

rubloqut>··· df M ~OWI e <ompta·lOC. 

GABTNETE DO PROCURADOR· 
• M~tcopA·AP, 26 de ahrol do 2006 

IV CIA~~ 
ntnn rk ,/uM lf4 

e Gsbm•WPC.I 

Portaria n• 264·SRC/CGIPOJ, do 26 do abril de 2006. 

O PROCURADOR·GKRAL DE JUSTIÇA DO 
f:s1'ADO DO AMAPÁ, nu """d .. lltnbu~ lej:ais, ~ t~ndo 
em "'i411t:t o di~posto noft ortiG(M' 2' , mci80 IL e \8, inc:'IO I, 
lotr-a "I'·. da l .rt Cotn1'11fl menu.r F.f'tAdunl n .. t)(~l. Jt• 2R rle 
dezembro de l!l94, 

CONCEDER 110 Ur PAULO DA VEiGA 
MOREIRA. Promotor ele Juati(a dt EntrAncia Fonal, u tulrr 
da ftromolotin d,. .Jw.IJÇA dA C:dadAnll, lncapue~. Dn-e1tf,!il 
C'.un.<tltUClllnO» c IWsiduOJ, ncrc ... dzo S.\lidc c du llduta<;!o~ 
r.lnu recuJameat.uet referenlts ao Z períoc!o aqualtl\'0 do 
Cllef'CÍC IO do 2006. nO ptriodn dd I ':t: " lrJN'lOO(; 

l'ubllque ·ee; df·aa ciênc111 e eumpra oe. 

m: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
Portaria 126/2006-PGJ/MPEA. 

·--·-·-···-·-----............... ------~ 
!.,.._ AV ISO DE LICI TA ÇAO Í 
i ! \--·-···-... -· .. ·---.. ·-·------· 

• . O MINISTéRIO PÚBUCO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA OFtaAL 
E EQW>E DE APOIO. AVISA QUE ESTARÁ 
PROMOVENOO UCITAÇÀO, CONFORME ABAIXO 
ESPECIFICADO: 

PROCESSO ... 300039612006 
IIIOOAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL N". 
OO~PEA 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
CATA DE ABER'TlJRA DO CERTAME: 
12J05120061Sexta.felna) 



Macapá,28.04.2006 

HORA: 1 O Horas 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV. FAB, N°. 
064- CENTRO- FONE: (96) 3212-1740. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA 
COMUM E ÓLEO DIESEL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DETALHADAS NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO t(' 
00312005-MPEA. 

O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU ATRAVÉS DO 
SITE: www.mp.ap.gov.pr. A PREGOEIRA E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE À DISPOSIÇÃO 

. . DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 

QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM 

APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, 
DAS 07:30 ÀS 13:30 HORAS. NO ENDEREÇO 
ACIMA CITADO, OU PELO TELEFONE: (96) 3212-
1740. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Portaria 12612006-PGJ/MPEA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA OFICIAL 
E EQUIPE DE APOIO, AVISA QUE ESTARÁ 
PROMOVENDO LICITAÇÃO, CONFORME ABAIXO 
ESPECIFICADO: 

PROCESSO N" 3000687/2006 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N". 
004/2006-MPEA 
TIPO: MENOR PREÇO, POR ITEM. 

·DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 
15105/2006(Scg unda-feira) 
HORA: 10 Horas 
L OCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV. FAB, N°. 
064- CENTRO- FONE: (96) 3212-1740. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E COMPONENTES 
DE , INFORMÃTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DETALHADAS NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO N' 
004/2006-h'PEA. 

O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 

ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÉS DO 
SITE: \WJW.r}m .. llp.gov.(>r. A PREGOEIRA E SUA 

EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 

DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 
QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM 
APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE. 
DAS 07:30 ÀS 13:30 HORAS, NO ENDEREÇO 
ACIMA CITADO. OU PELO TELEFONE: (96) 3212-
1740. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Portaria 125/2006-PGJ/MPEA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE S UA PREGOEIRA OFICIAL 
E EQUIPE DE APOIO, AVISA QUE ESTARÁ 
PROMOVENDO LICITAÇÃO, CONFORME ABAIXO 
ESPECIFICADO: 

PROCESSO N° 300042212006 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°. 
007/2006-MPEA 
TIPO: MENOR PREÇO, POR ITEM. 
DATA OE ABERTURA DO CERTAME: 
16/0512006(terça -feira) 
HOSA: 12:15 Horas 
LOCAL : AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV. FAB, N°. 
064 - CENTRO - FONE: (96) 3212:1740. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTICIOS E 
CONGÊNERES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
tlETALHADAS NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO N• 
00712006-MPEA. 

O EDITAL PODERÁ SER · ADQUIRIDO NO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU ATRAV~S DO 

SITE: VNJW.mp.ap.gov.br. A PREGOEIRA E SUA 

EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE À DISPOSIÇÃO 

DOS INTERESSADOS, PARA ESCLARECER 
QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM 
APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, 

DAS 07:30 AS 13:30 HORAS, NO ENDEREÇO 

ACIMA CITADO, OU PELO TELEFONE: (96) 3212-
1740 

PORTARlA N~ 330, de:: 26 de: abrll de::: 2006, 

O DIRETOR-GERAL DO 
li!INISTÉRlO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conft!ridas pcln Portfl!ia 
n" 24óf2001·GA3/PGJ, de OG de aoril de 2001 . 

CONSIDERANDO o ofkio nll 630· 
257 /06· PRES/TRF 1" Região no quai o E.;~celcmissimo 
Senhor Dr.sembargador Federal Aloisio Palmeira Lima, 
solicita a cessão do servidor I3cnedito do Carmo Almeida: 

CONS[DERANOO o que restou 
decidido nos autos do processo administra tivo n° 
:1001:\95/:1006; 

IU>SOLVE: 
COLOCA~ à disposiç:âo o servidor 

BENEDITO DO CARMO ALM€10A, 1\uxiliar 
Administrativo. pe.rtencc:ntc ao Quadro de Pessoal dos 
Serviços Auxiliares elo Minist~rio Público do Estado do 
i\mn.pá, par-' exercer a Punção Comissionada de Oficial 
de G_abinctc ju10to no Tribunal Rtgional Federul da 1° 
Rcgi.ão Seção Judiciâria do A:nnpã, sem ónus pn.cfl. esta 
h1s1ituiçào, a contar de 01/05 do COtTCnlc ano. 

Di:-se c:iênciíl 1 publique-se 
cumpra-se. 

(OAB 

Washington dos Santos Caldas 

!L!L!.T.AJ., 

Conforme Norma I~sta.tutãria d a. Lei 
n° 8.906/94, torno pUblico que requereu inscric;:lo 
PRII/CIPAL nos Quadros de Advogados da Ordem dos 

~~~og~o;~r:~~~~ei;;oc~~T ~JÓ~io~. Bacharel 

Ma<:.lpú-1\P, 28 do níi}'l do 2006. 

(/. -,_ v~·:-------

or. WAS!IINGTO!I 'D 6 SANTOS CJ\LDAS 
Prcsicknlc• rln OAO/J\P · 

Confvnnc Norma Estrnut:'tria di\ · L<'i 
n° 8 .906/94, torno público que rcqurrr.u instTiçilo 
SUPLEMENTAR nos Quadros de J\dvo·gndos d:• Onl(•m 
dos Adv<lg.ndos do Br<1sit - Secção do J\map:t. d:-~ 

MvogadA JÚLIA MARQUES Di\ LUZ. 

[ Publicações Diversas ] 
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EDil',\i.!JEI~T!MAÇÀO 
HJ-'G!STRO DE PROTE~TO llE TJ.TI.!LllS. 

lt . l( ,. 

O J'l Tt~beli;\o de Notas e m:~.is c;uzos ;ac1cxo~ 
d..::t Corn:ln:a ú~ M:.!C:l.p:!.. bt:l.Úú do Aml~. " rua TH~tko l;.· .... Ml4 -

R~irm L"t:nlral. r~• r nmre~~iw lq~al. ele., f.AZ ~~~O f.. R que e:-.cormam 
p~f:l. protesto ~ tfiulos :ll):lixo relaciol"l:!dos de r·cs~:ts abilidad.; 
i..!t:.l'rotocolo: 7~.-HI:\: Nühia de Hcjanc a'a ntuj:J llt Suu1.J . 
l-,rotocolo: 7:1:1.662: Na lnol-·açõcs ConH.·rciais Ltda Me. í'rolo'-'oto: 
7:\J .674: j o"c Henrique d;1 Sih·;1 Co~L:.•. Pr-utoro!o: 7:1.:.7-12: R11i A 
S Tork 1\lc. !'rotocolo: 7:\-1.796: n C E Filhos Rcp e Scn·iço. 
Protocr1lo: 7J4.821: Andrrson Jose C:unJ,OS. Fr;:mç;l. Protoçolo: 
iJ·L82!: n Canuto dot Cosia Alf;~ia :\lt'. Pa·o1ocolo: 7:04.919: f'\úlli~ 
Rejam• P:miOjíl Ô(· Souz;1 Protocolo: 7.:\4.920: Rí'limundo 
Capibcrihr. Protocolo: 7.1.4.922: cl:\udio Ocdlo R(·is Vor.:•do 
Protocolo: 7:\-t.9J4: A R t.Ja Silva Motos (\·t c.l'rotocolo: 7:t4.!>3H: A 
R da Sil\'a Y1otos r>.-fc. Protoc-olo: '1:1-t.9'"'1 : Cristinno VnsquC's 
Nuucs. Prulocolo: 7.\·L?~9: O N 1• Ferreir::~ M~. l'rnlucolu: 
7:\4.%7: li D Tapiokit~l Ltda. Protocolo: 7:14.968: H M G d)l 
Fomocn1 i\lc. Prolorolo: 7:\-1.997: l\latoutcl Collll'rrio <.' Sl·niços 
Lhla. rr-o tocolo: 7:'5.004: Nillou Sant;l Aua de Souz<~. Pro tocolo: 
7;\5.0,\!): Antonio .Jose AraLijo da Sih.·,J. Protocolo: 7J5.0J.!l: A R 
da Sil\·;_j MnlOIO t..h•. Prolornlu: t:\5 .{}~0: A n .ta Sill-';1 (\'loto~ ~1('. 
l' rotocolo: 735.0·11: ~\R da Si!\'a Motus i\le.l"'rotocolo: 7J5.0·U: .\ 
R d:t Sil\'a r.-totos i\1c. Protocolo: 735.045: nrasnortc Construções 
LC..l:l. l1rolocolá: 7:\5.046: Urasuortt' Conslnlçóes · ltd~ . 
l'rolncolo: 7.:\5.07."\: Helio Mor:tis Dal isl~. Protocolo: 7:\5.08-l: L E 
C Comercio Ltda. Protocolo: 7.\5.085: L E C ComC'rtio Ltda. 
Prutuculu: 7:"\5.151: MS n l..clh~1u Mt.l'r!)tncolo: 7:\5.152: MS R 
Lobato ~lC'. Protocolo: 735.15~: M S ll Lnb~tlo i\1c. 1-'rotocolo: 
7~S. l(o4: l·~o,;h1cun Engenb:.~r-i~ ~a . l ' rulc1mln: 7:l5.1(,~: l..c1uriv:~l 

Mende-s Panloja. Protocolo: 7 ~5 .177: A R d:\ Sil\"3 Motos. 
Jlrlllucultl: 7)5.223: J O ril' Olil•cir:t ,\1~. l'nllm:ulu: '7J5.22;i: J I. 
Com e Rcpn·scutaçõcs Ltdõi Me. Pa·otocolu: 7.\5.288: .J R :\1adcira 
Lldn. Protocolo: 7.;\5 • .108: A k d" Silv<J Motos 'h·. Protocolo: 
13S.:"l80: :\l:Jconlcl Comtrcio e Seniços Ltda. Protocoln: 7;\5 .-lOS: 
R M c Si[,·.:!. Ltd::1. Protocolo: 735.45-t-: A R da Silva Motos i\-tt. 
Protocolo: 7)5.45$: A R d:.a Sih·a Motos l\1r . J'rorocolo: 7.\5.45'7: 
Adri:ma dós S:mtos. P.1r.1 qu~ nilo se ,1 l e~u~ ignor~nciJ,INTIMA·OS 
01 pagar ou darer.1 J.'> ra1.flc:~ pu rqu~ não o fazem, scnán o prescnll' 
ctlit:ll pu!Jhc:ldo :llr:....-6 d:~ln:prcm:. O li ela! dç~lc cst:H.Io c !)fi,\Jtlo em 
tug:u tlc: (.'U~Iu~ "'t:."(·\·i" r.ltl arligu I S. p:1:-oí .r:~fu I" la l.(:i nlim.:ro 
9 .4Y3/97 . Mut'J.p:i·Ap, ~5 Ll:: Abnl tk 200 ~ .... ~~ 
( .losc Rohc" rto S'..'na (k ,;\lnV::JdBJ T:.bl::li:'lo de: I tc')!o. ( \•n1f'1n). 
~ u Qscf~\·ço, Dou fc. J~~u)O t:IHJ)Ubbco: r;~ so .. 

m .\;'\~\\'001) m ,\'\SI'OR n: I~ 
I.OCbTICA LTDA 

l<ll'll<l pillll!L' O LJIIL' rcl'dH·u da Srrrd:1ria do 
\ldo-Amhil'nlc (St·:i\L\) a rcnm·aç~o thl 

Lit'L'Il('<l <k oprr:l\' fttl - 1.0 co Jn ,.:1lidadc ri<' 
.\C1.~ dia' para o Trauspurlc de Ólco :
Cnulhllslín.-1 IDI<-scll uos lllllllil'ipio~ do 
l·:statlo do A map:·1. 

C -Pr~reit~ras, Câmaras 
e Orgãos Municipais 
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, _ ,.,,,...___.,, ,- ....... ~.· .. ., , .._, ..l ... l..l .. lc--..u.~ ..1 - Cl-ltn")\'"'-'• 
~;~çud o Oh r-.. 

..... ~ •• 1<Jt:l a:. r. YOl . . . ... l">."· a :-o r. nn•~ ç,..• l'"" r)l')l I'H t/VC 
<.JA.UJ/"rviVJ 

l'reteitura munieiPIIIl do ~õrtO Gl!'andê' · 'l"o.rna. 
publico qu~ requ.oreu a · S.IMA/.Ap ~ Lic~ca ~ da 
insta l acãoí para a conatruçâ.O de) ·muro da ar~rim.o 
no rio Ara9'1.1.ari no :Poiimetro urbario de' Porto 
Grandg. .tfàó ~Oi· dat.'en.iruu;ló" Esfu~~ da ' las.p;scto 
luribiontal. 

CANCELA.MENTODE.Ji.IQ!IA.ÇÁQ 

CONCORRÊNCIA n• OOl'/06-CPÚPMPG 

Fir<~ cunrc-l:tdtl 12 liritaç~O ,;upra d!Ud;j! ftfrfenlr ad 11roC'r~~fl 
1003.101.2006~ ObjrtiJ: ( "nnsfrll\'<1() dl· · muro· dl·, lr~imo JlUr:l 

rnniC'UÇi\U dt.('U('H~ III ·n .. \ l unirípin dt' rllrlo Gr;:.n(I(''.,\J' .. 

Porto Grandf· ',(phl{' d.•. ~~rU de 20Ó6. 

Edil.s a õU"'iãSifva 
úeoi ente(d CPL/PMPG 


	

