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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N" 3037 bE o6 bE NOVEMBRO t>E 2006 

O GOVERNAOOR 1:>0 ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe l>ão conferidas pelo art. 119, inciso XXIV, da ConstitÚição do Estado do 
Amapá, tendo em vista o contido no Ofício n•. OlZ/06-CONSAt>, e 

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

RESOLVE: 

Designar LuciCIIICI Umo. Marlolvcs de Melo, Subproeurador-Oeral 
do Estado, para representar o Governo do Estado do Amapá na Assclnblélo 
Geral Extraordinário d4 C0111panhio. de ~o c Esgoto do Amopá - CAESA a 

· realizar-se no dio 06/11, às 16h, na sede do. CAESA, sito à. Av. Erncstino 
Borges. 222- Centro. 

Mo.copá, 06 de novembro de 2006 

DE o6 DE IIOVIiMBRO DE 2006 

O GOVERNADOR 1:>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e"tendo em vista o contido no Ofício n• 385/2006-GAB/SEDt>S, 

RESOLVg: 

Homologar o deslocamento de Pedro Rodrigues GonÇ41vcs Leite, 
Secretârio Especial de Desenvolvimento da Defesa Social e Secretário de 
Estado da Justiça e Segurança Pública, interino, da sede de suas atribuições, 
Mocopá-AP, até a cidade de Brosnlo-bF, para tratar de assuntos de interesse 
da Administração Estadual, nos dias 22 e 23 de agosto de 2006. · 

Mclcclpá, 06 de noveabro de 2006 

DECRETO W 3039 DE 06 DE NOVEMBRO t>E 2006 

· O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTAI:>O 1>0 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe l>ão conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Ajnapá, e tendo em vista o contido no Oflelo n• 385/2006-GAB/SEbt>S, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Sclndni de F6tima bontos Chefe de 
Gabinete/SEJUSP, pelo exercício, em substituição, do cargo de 'Secretârio 
Especial 'de Desenvolvimento da Defesa Social, durante o impedimento do 
titular, nos dias d~ 22 e 23 de agosto de 2006. 

Maet?pó. 06 de . nove&hro de 2006 

DECRETO N• 3040 DE o6 DE NOVEMBRO DE 2006 

• O GOVERNADOR DO ESTAI)() t>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art.· tt9, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo· em vista o contido no Ofício n• 38!5/2006-GAB/SEDDS . . . ' 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Sandro de Fátima Dantas Chefe de · 
Gabinete/SE:Jl:!Sf', pelo exercício, em substituição, do cargo de Se~tário de 
Est~do d.a Justiça e Segurança Pllblica, durante o impedimento do titular nos 
dias de 22 e 23 de agosto de 200.6. ' 

Mac:opó, 06 de novembro de 2006 

DECRETO W 3041 DE o6 DE IIOVEMBRO DE 2006 

O' GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo fm vista o contido no Qffclo n• 0120/SEDE/AP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Alberto Pucii'C1 G6es, Secretário 
Especial de Desenvolvimento. Econômico, da sede de suas atrib~ções, -
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Mocopá-AP, até a cidade de Brasílio- t>F, a funde participar de Reuniões junto à 
Secretario paro Assuntos I ntcrnocionols/ Millfstério do Plonejomento c 
01'Ç0mento c à Diretoria do ELETRONORTE, pare trotor de OS$Untos de 
Interesse do Admlnlstroção Estadual, no período de 03 a 06 de setembro de 
2006. 

Mocopá, 06 de nove10bro de 2006 

VA 
Govunodor 

DECRETO W 3042 OE 06 t>E NOVEMBRO DE 2006 

O 60VERNACOR CO ESTACO CO AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapà, e lendo em vista o contido n o Ofício n• 1006/06-GAB/SEAF, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de José de RlbQIIIQr Ollveiro Quintas, 
Secretário de Estaao da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento, da 

• sede de suas atribuiç~s. Mocopá-.AP, até a cidade de Brosflla-DF, a fun de 
acompanhar a Comitiva do Excelentissimo Senhor Governador no processo de 
tramitação do Projeto "Programa Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana do 
Estado d.o Amapâ- BID"; no periodo de 05 a 09 de setembro de 2006. 

MOC4pá, 06 de novembro de 2006 

t>ECRETO N• 304 3 CE 06 DE NOVEMBRO DE 2006 

O 60VERNACOR CO ESTAI:lO CO AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Offclo n• 1006/06-GAB/SEAF, 

RESOLVE : 

Homologar· a des ignação de Moysis Rogirio do Silvo, Chefe de 
Gabinete, pelo ~ercicio, em substituição, do cargo de Secretário de Estado da 

· Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento, durante o impedimento do 
titular, rio período de OS a 09 de setembro de 2006. 

Mocopá, 06 de novembro de 2006 

Governador 

t>ECRETO N" 3044 DE 06 t>E NOVEMBRO t>E 2006 

O GOVERNADOR l:lO ESTAI:lO CO AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, ele 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n• 0632, de 14/0_1/05, alterado pelo Decreto n• 0804, de 24/01/05, 
bem como o Decreto n • 0051, de 16/01/06, 

RESO L VE : 

Exonerar José JuônJmo de Oliveira Torres do cargo em comissão 
de Gerente de Mecanizaçiío Agrfcola, do Projeto "Projetos Especiais", C6digo 

Ct>S-1 , da Secretaria• de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta c do 
Abastecimento. 

Mocopá, 06 de noved>r o de 2006 

3045 t>E o6 CE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTACO CO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas 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, de acordo com o 
Decreto n• 0632, de 14/01/05, alterado pelo Decreto n• 0804 , de 24/01/05, 
bem como o Decreto n• 0051, de 16/01/06, 

RESOLV Et 

Nomear Clodoaldo dos Santos Juarez para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Mecanização Agrícola, do Projeto "Projetos Especiais", 
C6digo CDS-1.- da SecretAria de Estádo da Agricultura, Pesca, Floresta e do 
Abastecimento. 
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Mocopn, 06 de nov'eabro de 2006 

Govemcdor 

Órgãos Estratégicos de Execução 

(POi!Cia Civil - 11 
Pau_lo César Cavalcante Martins ) 

PORTARIA NO 0416 /2006 

O DElEGADO GERAL DE POÚOA OVIL. 00 AMAPÁ, no 
uso das atrlbuiçlles que lhe s:lo ronrendas pela Portaria (N) 
004/2000 - SEXJSP - AP e, tendo em vista o documentxl Memo 
nO 6<16;'06 - GAS/DGPC. 

RESOLVE: 

1 - HOMOLOGAR o deslocameniXl do servidor JOSÉ 
ROBERTO BARBOSA PRATA, ( Delegado de Polida ) , que viajOu 

1
da sede de sua atividade Macapj-AP, ab! o Ml.lliópio de laranjal 
jdo Jar1, no perfodo de 24/10 à 07/11/2006, em miss!o policial. 

·~ 2- De ICOrdo com o Decreto 1492, de 04 Abril 02 e 
· nO 0066, de 03 , auto o saque de 15 ( quinze ) 

l~ria(s). . 

l\ ,1-' 
PORTARIA N' J2006.DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POÚCIA CIVIL usando 
das alrlbuiçóes que lle &Jo conferidas pejo art 17, Xl, da lei 
n' 0883, de 23 de março de 2005, comllinado com o art. 159 
da Lei n' 006&93, e ll!ndo em viola o canüdo no Memo n• 
087/ ~F/CIOSP-Paooval, que M1ic1a o e><tra'oio da 
comunicação de llogranle refe<erte aos Autos de Prisiio rl' 
39812006-CF<:IOSP-PacoYai. 

RESOLVE: 

I - OdCfTllinar, cxrn an'mo no art 159 da Lei n• 
0066, de 03 de maio da 1993, a lno:lauraçio de Sindicância 
para ..,.,rar os ~ em q.-ão, idetiifucando os 
re6p0n&éveis pejo cxtra'oio ou perda da oomlri:aç.\o de 
llagarte rere..ente .aos a\Aoa citado, ale<indo-w, de 
C006()Quinle, as cominaç6e8 actni'llstráiva& e as unções 
respectivas na fomua da ie!lls~ eslatWiria vigente. 

11 - Conslltuir Ccmlodo de Sindic:Ancla composta 
peloe oeMdorea JACIMARY MONTEIRO DE MOURA. 
GEOVANI DE SOUZA COELHO e ANA MARIA SILVA DE 
SOUZA. todos, policiaio civis do grupo da pesaoel do falado, 
para, sob a presJdo!ncla do primejro, dar cumprimento ao item 
precederto. 

til - Delberw ""' co membroo da COmlsdo 
poderão reportar- <ir.Umcnle ... clcmals oroaoa da 
Admlnil;traçêo PUblica, em cliligênciaa ~ 6 instruç4o 
"'"""'""'"I. . ...... -··--"\ 

} 

PORTARIA N' ~ 8 f f21)06.DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POLiciA CIVIL, usando 
das atribuiçõe6 que toe &Jo conferidas pelo art. 17. XI. da Lei 
ri' 0883, de 23 de março de 2005, c:ombioado com os arts. 
164 e 165 da Lei rl' 006&93, e tendo em viola o contido no 
Mcmcnndo rl' 6111:)6.10'DP, que rdatl o sumiço do Livro de 
Remessa de lnquu!tilos da referida unidade policial, ertregue 
ao aeMdor ODAIR MARQUES DOS SANTOS, Guarda de 
Presldlo Civil, mllrfeula rl' 343579, para que procedeeae com 
a remessa de ..tos junto ao Órgão do Miniol<!rio Pútllioo e 
Ju"uzado Eopecial SuA, no dia 22 de sell!mbro de 2006, nao 
sabendo este infonnar o que ccorren com o referido livro, o 
que a efeito da funcionalidade do eervlço e da inperatividade 
da norma penal aplicada ao .auaçao em •pécle, tema 
evlderte a presença de irTegularldadts ""' tendam a 
desencadear a callig~ de falta func:icnal JDOSiwl do 
sançào dh;ciplinar. 

RESOLVE: 

(DIÁRIO OFICIAL) 
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I - Delemúnar a 1.-_.raçio de PROCESSO 
OISCPUNAR para apurar, em razio doo laico a 
resporusabitida funcional do denuruciado, l~Pbldo-w' na 
medida da holta c:onligo.r.oda as comiMçO.. legais c 
estai~ lner<ntetu. 

• 11 - [)esjgnar, oomlsdo compoo1a pelos seMdo<ea 
Jacumary Mont21ro de Moura, ANo Maria Silv• da Souza e 
Geovani de Sou:r.. Coel!>o, todoa, policlala civis do IJl4)0 de 
pe550al do E-. pwa, d--..-' ptesidênàa do pr'rnelro. 
proceder cxrn oo c.--de~ lnerento. 

111 - Deliberar - .. membros da Caniosio 
podeofuo reporia<- dí~ - demais órgloa da 
Adm~o Púbfoc:a, em ciftg!!ocla& neoesúrias ~ mtruç~o 
processual. 

PORTARlA N" Lsq / 2006-DGPc 

O . DELEGADO-GERAL DE POÚCIA CIVIL, 
usando das atrlbulcões que lhe do conferidas pelo 
art. 17, XI, da Lei n• 0883, de 23 de maru;o de 2005, 
combinado com o art. 168 da Lei no 0066/93, e tendo 
em vista os termos do Oficio no 399/2006-CPAD, 
referente ao Processo Disciplinar n° 014/2006-DGPC 
que justificam plenamente a necessidade d~ 
prorrogação do prazo fixado em lei para a conclusão 
dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PORTARIA NO ~q 0/2006-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POÚ CIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhO! são confertdas pelo 
art. 17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de março de 200S, 
combinado com o art. 168 da Lei n° 0066/93, e tendo 
em vista os termos do onclo no 398/2006-CPAD, 
referente ao Processo Disciplinar no 013/2006-DGPC, 
que jUstificam plenamente a necessidade de 
prorrogaçlo do pram fixado em lei para a condusiio 
dos respectlvos trabalhos. 

RESOLVE: 

Prorrogar, por 60 dias, a contar de 24 de 
outubro de 2006, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão constítufda pela Portaria 
326/2006-DGPC, p -ad~o DOE no 3832 de 
21/08/2006, circulação dia 23 do mesmo mês 
e ano. 

Macapá~_(n~brliílil -~.~ 
Paul S. r Cav n'te Martins De~~Polfda Civil 

PORTARIA N' ~q~DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POLICIA CIVIL UBando 
das atrlbuiçOOs que lle &Jo cauferldas pdo art 17, XI, da Lei 
rl' 0883, de 23 de março de 2005, combinado cem o 
Panl""fo únloo do atl 161 da Lei n' 0066193, e tendo em 
\lsta os termos do Oficio n' 375120()8.CSD, referente a 
Sincllcancia n' 01&'2006-DGPC, que juéific:am plooamente a 
ilCa!S$1dade de pron-ogaçio do praro lixado e<n te< para a 
ooruclllBtlo doo respectivoa lrabalhoe. 

RESOLVE: 

Prarogar, por :lO dlaa, a contar de 19 de oiAUbro de 
2006, o pn120 para conc:lusAo do5 trabahos da Comlaüo 
ccnr.tltulda pela · PC, pui:jlcada no DOE 
n' 3647 de 1 no dia 18 do mesmo 

PORTARJA N°4'\~2006-DGPC 
O DELEGADo-GERAL DE POÚCIA OVIL, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 17, XI, da Lei no 0883, de 23 de maru;o de 2005, 
combinado com o Parigrafo Único do art. 161 da Lei 
no 0066/93, e tendo em vista os termos do Ofldo n° 
393/ 2006-CSD, referente a Sindidoncia no 017/2006-
DGPC, que justificam plenamente a necessidade d e 
prorrogação do prazo fixado em lei para a condusão 
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dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PORTARlA N°4'l~/2006-DGPC 
O DELEGADo-GERAL DE POÚCIA CIVIL 

usando das atribuições que lhe sio conferidas pel~ 
art. 17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de maru;o de 2005 
combinado com o Parágrafo Único do art. 161 da LeÍ 
n° 0066/93, e tendo em vista os termos do Otldo no 
381/2006-CSD, referente a Slndidonc:ia no 015/2006-
DGPC, que justificam plenamente a necessidade de 
prorrogaçlo do prazo fixado em lei para a conclusão 
dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

PORTARIA N°~<l.t, / 2006-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POÚCIA CML, 
usando das atribuições que lhe do conferidas· pelo 
art. 17, XI, da Lei n° 0883, de 23 de maru;o de 2005, 
combinado com o Par~grafo Único do art. 161 da Lei 
n° 0066/93, e tendo em vista os termos do Otldo no 
384/2006-CSD, referente a Slndfdonda no 014/2006-
DGPC, qu., justificam plenamente a necessidadO! de 
prorrogação do prazo fixado em lef para a condusão 
dos respectivos trabalhos. 

RESOLVE: 

Prorrogar, por 30 dias, a contar de 19 dO! 
outubro de 2006, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão consti tufda pela Portaria 
411/2006-DG ca o DOE no 3847 d e 
12/09/20 , m drculaçllo no la 18 do mesmo ano. 

PORTARJA N• 0495 /2006 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA OVIL 00 w.APÁ, no 
~.ISO das "atrlbutçx:les que lhe s:lo ()()flferidas pela Portaria ( N} 
(J0412000 - SElUSP - N' e, llrido em vista o documeniD Memo 
n• 65/J/06 - GAB/OGPC. 

RESOLVE: 

I - AlJTORIZAR. o deslocamento da servidora JAO.NTA 

~
ÁTIMA PERNAMBUCO COSTA, ( Olefe de Gabinete/DGPC) , 
viajar da sede de sua atjvidade Macapá-AP, até a cidade de 

ltxl/MS, no período de 07 à 11/11/2006, para partidpar do 
Congresso Nacional de Delegados de Polícia. 

PORTARIA N° 0497 /2006 

O DElEGADO GERAL OE POÚOA OVI1. .DO w.APÁ, no 
1JS0 das ab1bulçlles que lhe s:lo confl:ridas pela Port3r1a (N) 
1>04/2000 - SE.lJSP - AP e, ll:ndo em vista o doOJmento Memo 
h" 647/06 - GAB/OOPC. 

RESO L VE: 

I - AIJTORIZAR o deslocameniD do servidor PAULO 
03AR CAVAL.CANTE MAATINS, ( Delegado Geral de Polícia Ovil 

, para viajar da sede de sua atividade Macapã-AP, até as 
cidades de campo Grande e Bonito/MS, no perfodo de 06 à 
15/11/2006, para partldpar da Rl!unl:to do ConselhO NaCional de 
Oleles de Polícia O'lil e do XX ConQresso Nacional de Delegados 
de Polida. 

2 - De acxxdo com o Dectdxl1492, de 04 Abril 02 e 
l-ei nO 0066, de 03 Maio 9~ o saoue de 10 c dez ) 



Macapá, 06.11.2006 

~iária(s). 

.. ' •! ' . . ~ 1 J ; ... , 

[(Administração 
. --J. 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

PORTARIA N~3 /2006-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no 
uso da cxxnpe\:.ênda que lhe foi delegada pelos Decretos nOs 
1.497, de 16/10/92 e 0148, de 23/01/98, e tendo em vista o 
di~ no artigo 18, Inciso I, da Lei no 0949, de 23/12/2005 e 
o contido no Processo- Protocolo Geral no 59074/2006, 

· RESOLVE: 

Alterar a carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) 
horas semanais, do servidor Joaquim Felipe FeiT1!1ra 
Garcia, ocupante do cargo de Professor de Ensino de 1 o Grau 
aasse •s•, Padrão 03, Grupo Magistério, Cadastro 612111: 
Integrante do Quadro de Pessoal Civil d Estado do Amapá, 
lotada na SEED, a contar de o . d 006. 

PORTARlA NJ3J.{l( /2006-: SEAD 

O Secretá~o de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, US<lndo das atribulçlSes que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992 0148 de 23 
de Janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de '2003 ~ tendo 
em vista o contido no Ptoces50 Protocolo Geral no 
67905/2006, 

RESOLVF' 
Homologar a designação da servidora vanessa 

K~~ler Pinto, para responder peJa Gerência de Subgrupo de 
AtiVIdades do Projeto "Hutlr3o na ExecvçSo 
Penaf7DEF€NAP, CóãiQo CDS·1, durante o impedimentn do 
respectivo titular Françolse Helena Rodrigues de Oliveira, 
~ue se encontra a para USl.Jfruto de férias 
·egulamentares, no de 11 1 10/2006. 

2006. 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
:to Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
:>elos Decretos nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
:!e janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
~m vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
67905/2006, 

RESOLVE: 
Homologar a designac;ão de Demétrio Brazllo 

Monteiro - Chefe da Seçao de Transporte e Atividades 
Gerals/DEFENAP, Código CDI-2, para exercer a;mulativamente 
~ em substltulçao o cargo de Gerente Geral do Projeto 
"Hutir5o de Penas Altemativas7DEFENAP, Código CDS-3, 
:lurante o Impedimento do respectivo titular Adriana Socorro 
f.vlla R.amoo, que se .ncontnrva afastado para usufruto de 

férias regula~menres, '"?/Jhi~::I10/2006. 
Macapá-~~ 2006. 

HA O VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Seaetário de Estado da Administração 

PORTARIA NJ;3l(j; /2006- SEAD 

O Secretário de Estado da Administraçao do Governo 
do Amapá, usando das atribuições cp.~e lhe foram conferidas 
pelos Oe<:retos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 
6790S/2006, 

' RESOLVE: 

Homologar a deslgnaçao de Márcia da Graça 
Cordeiro Melo dos Santos - Secretário Executivo/ DEFENAP, 
Código CDI-2, para exercer cumulativamente e em substituiçllo 
o cargo de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto 
"Atendimento Especial a Criança 11 so 
Ado/esosnm7DEFENAP, Código CDS-1, durante o 
Impedimento do respedlvo Ulular Marinete de Almeida 
Souza, cp.~e se encontrava afastado para usufruto de férias . 
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regulamentar~, no ?:1, L:W,Caoo6. 

Macapá- ~de 2006. 

HA DO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Seaetâr1o de Estado da Admlnlslraçao 

PORTARlA NcJ3it f /2006- SEAD 

·o Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usal)do das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos DeaetDs nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral no 
67905/2006, 

RESOLVE: 

Designar o servidor Ronaldo Silva Moy, para 
responder pela Gerência de Subgrupo de Atividades do Projeto 
"Atendimenh1 Especial a Criança e ao 
Ado/esante7DEFENAP, Código COS-1, durante o 
lmpedlmentn do respectivo tlb.dar Marlnete de Almeida 
Souza, que se encontra afastado para usutrutn de f~las 
regul?mentares, no per~de 01 a 10/2006. 

Hacapá- ' 4t.de 2006. 

' / . ' -~- ) 
DO VITO bE EVE O SANTOS 

Secretário de Estado da Administração 

PORTARÍA N' J 3J.t g /2006 - SEAO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Amapa, no uso das atribulç6es que lhe foram 
conferidas pelos Decretos n's 1.497. 16 de outubro de 1992, 
0148, de 23 de janeiro de 1996 e 1373. de 10 de fevereiro de 
2003 e tendo em vista o teor do Mamo. n• 006/06 -
GAM/DAAISEAD. 

RESOLVE: 

Designar a servidora ALCIONE BORGES DE 
OUVE IRA-Agente Administrativo, para responder pelo Grupo 
de Atividade de Material · DAAISEAD, Código CDI . 2. durante 
o impedimento do titular LEONARDO FERREIRA DE 
CARVALHO, que estará em usufruto de férias. no peliodo de 
30/1 O a 28111/2006 

PORTARIA NJ3ltq /2006- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Amapá, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelos Decretos n• 1497. de 16 de outubro de 1992 e 
0146, de 23 de janeiro de 1998 e 2733, de 26 de fevereiro de 
2002, e, Art. 3• do Decreto n• 1373 de 10 de fevereiro de 2003 
e tendo em vista o contido no Oficio n• 29/06-DPMIORH/SEAD. 

RESOLVE: 

Designar o servidor UNOMAR TEÓFANES SEABRA 
DO ROSÁRIO - Chefe da DivisAo de Perlda Médica -
OPMISEAD. para viajar de Macapé/AP, sede de suas 
atividades funclonais. alê a cidade de Recife, a fm de participar 
do XVI Congresso Brasileiro de Perícias Médicas. no período 
de 22.11 06 a 25.1 1.06. ·-... 

fu~ de2006 

HAJ(OC:OOVITO/oE 1\Z.::::!O SANTOS 
Secretário de Estado da Administração 

PORTARIA N'j3'5(1/2008- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Amap:i , no uso das atribuições. que lhe foram 
conferidas pelos Decretos n's 1.497. 16 de outubro de 1992. 
0148, de 23 de janeiro de 1998 e 1373. de 10 de fevereiro de 
2003 e tendo em vista o leor do Memo. n• 045/06 -
UIINSP/SEAO. 

RESOLVE: 

Designar o servidor ALESSANDRO RAIOL REIS -
Técnico em Contabilidade, para responder pelas Atividades de 
Digitaçlo- ORHISEAD, Código COI - 2, durante o inpedimento 
do titular EVANDRO DE BRITO COSTA, que estará em 
usufruto de férias, no periodo de 01 a 30/11/2006. · 

Macapá-APJ'? t!f~/b~oos. 

HAL~~SANTOS 
Secretârio de Estado da Administração 

PORTARlA N° 3Jb/10-2006-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/ 03/98, 
resolve, 
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Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
. por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo reladonados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovíl do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QU!NQU~NIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVJDOR(A) 
CARGO 
MATRÍQJI.A 
QUINQU~NJO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRfaJLA 
QUINQU~N!O 
PERíODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
HATRÍQJLA 

· QUINQU~IO 
PERfOOO(S) 

PROCESSO 

Vera Lúcia Moreira Monteiro 
Professor- B 
401501 
08/07/2001 a 06/07/2006 
OI a 30/ 11/2006 e 01/03 a 30/04/2007 
Protocolo Geral n° 61946/2006 

Rosllene Rabelo Lacerda 
Professor - A 
433020 
21/02/1997 a 19/02/2002 
01/11 a 31/ 12/ 2006 e 01 a 29/ 02/ 2007 
Protocolo Geral n° 59213/ 2006 

luaceli Cardoso do Rego 
Professor - A 
3650SO 
14/05/ 2000 a 12/05/ 2005 
01/11 a 31/12/2006 e 01 a 29/02/2007 
Protocolo Geral no 62128/ 2006 

lvaneide da Silva Ferreira 
: ·Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 
: 338621 
: · 26/06/ 1999 a 24/06/2001 

01 a 30/11/2006, OI a 31/ 01 e 01 a 
31/03/ 2007 

: Protocolo Geral n° 60105/2006. 

Macapá·AP, em 3~ ~ de 2006. 

SALDETE ~-.. s COSTA 
Dlre ::~~D 

O SI!.CIUIT ÁRJO DE ADMINISTRAÇÃO 00 

1!8TADO 00 AMAPÁ. lllll>do du ldribuiçiles que lbe 11io 

conferidaa pela Lei n'0059, 

Tornar"""' <feito o T..-u c.-u Uoo Crotallo, 

ele 30 ele Juobo ele 2006, publicado DO ~ 0&W 4o J!.obde 4o 

Amap4 n• 3?", ele 30 ele junho do l006, firmado Clllrc: o Ocwemo do 

EAodo elo Amapi por imcmldio ele ~ ele Eocado d& 

Adminillraçlo o o Coooelbo Ealacklal de Saúde. 

(Segurança ) 
Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (interino) 

lll~l.t:C,\('1·\ GERAl. DE I"'LfU.4 f:IVIUSIAC 

n :MfiUÃ.O mr.ocoutNC'IA 
(VãtKf• fWW'ltlfr"'-a)tllou ) 

Ot:U :CAO A Gl.RA I. Dt r<JÚOA. CIVI.JJSI.AC 

CERT1 DÃO Dt OCORRl.llrfCIA 
fVi 1441 pot )~lnCII•) di.-) 



Macapá, 06.11.2006 

Receita Estadual 
Rubens Orlando de Mirando Pinto 

PORTARIA N° 128/2006 - GAB/SRE 

Aprova mod•los de ECF para uso como 
equipomUtf o de confrole fisccll . 

O SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL 1>0 AMAPÁ. 

no u so de suas atribuições pr<'YI~IAS ('111 k 1. c

Considerondo o disposto no a11. 505 do Oc..·t' r<"lu n" 2.2<i9. 

dt 14 dt JUlho de 1998. 

Considerando o disposto no !l3rAgo·l!Jo I " . • •I<• "" ~ .. do 

Occrrlo 6.373, de 15 de agosto cl<- 2003 quo• oh ~Jitlr sohn' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

normat rclruivas a l::missor d(' Cnttom f'i~:al - r-:c1:. 
Considua.ndo a ad('~H do l!:~tado ;o l'tnwcoh, ICMS 

16/0~, ntravés do P~<Jlocolo ICMS 43 dr I() clt· do->"m!Jro 
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Fosc:oh•ação de Estat ... lrcim~mo - NLFES, :lli' 31 de 
deumhro de :l006, dtsdr qu,· trnhmu sidos ~ctqniridos 
rutlrs <lu publkaçào <testa Portaria. 

c!• 2005, bem couw a ~xcluSl1o do t:,t,.lo ol<ts . 

disJ'(osicócs do Convtõnio ICMS 16/03 , mr•vés 1 1 Art. 3• ~O Anexo Únocu <lrsiA tiOrl llo'oa 110dc·ra sco· 
< 

0 
olfrr:t.do •· pre qut" for 11Cf"t~s..~lria n c-~t lusfto ou 

Con\'i'uio ICMS 57/ 06. inclus:to d«! 1 vos eouioauu·ntus 

RESO L VE: 

Art. t• · Firam aprovado• pano u so no r::~•"do do 
Amapú os modelos d(' cquipnnwrllos Emis~r <l<- Cupom 
Fiscal- ECF, constnnlt-s rm Anrxo único dc· ~l:t P~tt'tnri.a. 

Art. 2° Os C""quivamrnlus t't'f:ÍS.1t ndu~ n a 
C()TEPF. / IC MS pa ra uso rrscal. llON kl1110' clco Con v<'IIICI 

ICMS 16 /03. l""kr~o Sl'r Alllori.ados l?,"l" Ntwlro clr 

2006. ·_'V.\ 
011h 111ete do Scc]rio, \ M~pá.

1
~ 1 <Ir ou tubro de 

IWb s Orlando <k 'rondo Pinto 

.S.C....tário do Rec•• o Estadual 

ANEXO ÚNICO DA PORTARlA N . l 2~/ 2006 - GAB/SRE 

RESULTÃD01 
APRQVADO 
APROVADO 
APROVADO-

BEMATECH MP-2~ FI - ---Ül.03.02 -=:.__ A_PROVADO 
BEMATECH -MP-2100THF1 01.01.00 APROVADO 
BÊMATECH MP-20 FIIJ ECI<'- VER03.Jl- -APRó'VÃDO --

!F 

F'S3 18 

FS420 

DARUMA 

AUTO~AÇA~O~------
DARUMA 

- - ·----
1.20 

·---~3-· 

AUTOMAÇÃO 
PS2 1 oc'iT"' DARUMA 

AUTO~~ÇÃ9~-+------
01.02.00 APROVADO 

-õT'02.0Õ DARUMA FS600 APROVADO 
. AUTOMAÇÃO 
--ELG.:::: . .:.:.IN.:...· __ -+------=-F!T - -01.00.08 APROVADO 

YANCO 

IF 6000 T~· ·-Õ-l."'ÕO.OB ~PROVADO 
TM-"H6000 F'B -oi:Õ2.0Õ - APRoVADO 

TM-T88 FB - --Ol:Õl.OO APROVADO 
-+---:.:.:o.. ·- --- --- õJ.ÓJ.02 APROVADO 

INI<'OWAY lETl -- 01.0'1.02 . - APRQYADO--l 
~---=7,..:.1~97 _._. 0-!..:,02.13-. - I APRQY_ADO 

7167 ; 01.02.13 ·; APROVADO 
---si'~4-67 ____ -- o'"CÕ2.Í 3-- ---xPROVADO 

SIM-97 

6000 PLUS 

--zpM/IPIT 
LOGGER 

ZPM/2EFC 
LOGGER 

- ------.-APROVADO 

EXCLUSIVAMEN 
TE PARA 

7.0 CORRIGIR 
PARQUE 

INSTALADO 
- -o~:õ,l.oo - -, APR(>VADO 

·- o3.03~Õo-+APRC)VADO -
L_ _ ______ . t --·-

(Trabalho e Empreendedorismo ) 

Maria Anésia Nunes 

Ocsignar u functOI\l\rio ;\ntunlo U1tti'<l'l rtrfira. 
OC'U(Y.Jnte do car~ ~e Motnn.<ta de VefCtllC') T crrcsucs. par:1 v~:~j:tr otê 
o Mun•cfpio dt Laranjal do Jari cnndut1udu u w icolo man:-3 
I\11TSI!BSHI, de placa NE0·9G90, no prfiodu ~< 22 o H II0/2n06, 
com Coordenador dn C'I'/SETI! 

PORTA RIA N' 220/2006- SETr. 

I'ORTARIA N' 219/20116-StTE 

A SECRETÁIUA DE EST.\00 DO 'I KAIIAUIO 
E EMr REENDF.DORISMO, usando dos ocnbuoçô<s ks.,l< que lhe 
do confcridu. no> tcnnos dn Artigo 123 do Cnnslotuoç:K> ~u l!>cado 
do Atrop4 c considerando n cnntida M ~ltf'lllonnt.lo n• 17V2006-
CEISETE. dd011CIIl006. 

RESOLVE: 

GAIIII\'I!.'TF. DA SECRtT,\ RIA 1>1:: ~~~l 'ADO DO 
TRARALHO E EMPREJ::I'il>EDORI~~ IO, em 20 de uutubrn de 
2006. 

A SECRETÁRIA DE lí:>TAOO DO 
TRABALHO E EM'PREENDEOORISMO, usnndo das •~•buiçlle.< 
legais que lhe ~n confczidu. nos lermos do Anigu 123 do 
Constitu1çlo do ~'bdo dn Amapt e considerando o ~t1d0 no 
Memorando n' 190/20011-NAIT/SINE/AJ', de 17 de oucubco de 2006. 

RJ::SOLVE: 



Macapá, 06.11.2006 

Dui:aar a fum.:1onwu Dutcirmrc Pimentel 
Gar cu.., Cieren~ de SubGrupo de Mlo-<fc-()bra du f'rogr:un:. Pmneiro 
Emprego, CDS·I. prflra responckr Acumulati\•amrntr. pclu Geréndn 
de.Mãn-.de-Obrn/PPE. côd COS-I, durante: u ausênc1:1 d:1 ttlulor, 
MARIA SONAI.R Ql'EIRO:C., que estari usufru10do f~ri11.1 
regubmenuues, no perlodo de O I 3. 30 d~ OO\'cmbrn de 2006, stm 
a nus f'IOfO n Admmas~raçKo Am3patnsc. 

GADI :>IJ:TE DA SECRETÁJ(JA DE 
ESTADO DO 1 KABALIIO E DA CIDADANIA. em 2S de 
nuruhrodc 2006 

Morro )<:.1P.-' Secrc:lAr~ de E~tadp do ~~~~mpree.,dedorismo 
PORT,\RIA N'lli/200G -SETE 

A SECRETÁRIA DE t::STADO DO TRABALHO 
E EMPREE:>IDF.DORJSMO, cSÃÕdo do> euibuiçõcs lq:ai:r que lhe 
m conferidilS nos ttnnos do Anaco 123 êa Constilu1çlo Uu ~t.ado 
do Am.ap.i e considcroodc- n contido no 'lemorando n• 47m006-
CEISETE. de 11i/IM006 

RF.SOLVE: 

Dcs•gnar n'l funcionáriOS SiltJ Sra~ dot l'anos.. 
Ol"Upante dn C:Jrgo de Ootilógrofo, do Qundro ck Pessoal t.lo ex4 

Tt:rrnório Ftdcro.l do Am.:lp.'\, ~na :\'h ria Andrade Santos. <K'UpiniC 

do cargo de Agente de Vigll4r.ci<1. do Quadro de Pessoal do Go\·c:r!W 
tJu Esbdo do Am:1p6 e Ruy Can·alho Di1s, ocupante do urgo de 
Assistente ,\dminlstrotwo, cód CDI-2, para. vi3jarcm ate os 
Municípios t!c. Oi:~pnque, C41çocnc, Aw.!plt. Pracutiba e 
T:.rt3rugai7Jnho, com a. linohdade de t ra lizaHm ~trad imulo ao 
brndicio do Sr2uro Uutmpr~o do l•eu:adur Ar1tnaal, 
conforme prevê alegàloçilo VJgente, no pcrlodo dr 16 ~ 30/1 ln006. 

GADINETF. DA SF.CRF.TÁRIA DE ESTADO DO 
TRAHALHO E EMPREENDEOORISMO. em 27 de outubro de 
200b 

PORTARIA 11<"22212006- SF.TE 

A SECRETÁIUA DC ESTADO 0 0 TRAIIAUIO E 
J::MrREf.NOJ:OORJSMO, us:tndo dMs 3tnhuiçt'i<"S leg&IS que lhe 
do conferidas, nos termos do :\ntgo 123 da Constiru1çJo c.! o bl1do 
do Anup3 e consideundo o conlldo r.o Mtmoundo n• 11612006· 
AGTMP/SETE. de 27 de outubro ~e 2006 

RESOLVE: 

Onitnar o servidor VahJIL'mar \'itga.,: Rr i1 o. Moronsta 
Of1ttal, cód.CDI-2, para vÍtiJI1f t~lé os Munic::ípios dt- Oiapoqur , 
Calçotnt, Amapi\, Vracuuba t T:.rhl rueal7.inho. conduzmdo o 
\'t iculo MlTSUBlSHJ. de pl:u:o'b NE().. ... 644, com scrv1doru d.1 
Coord(ll:ldoria do Trabalhu/CT/Sl!Tl:, p3ro realizarem ltendimcntu 
dos beneftelOS do Stjuro Ooc:mprego ao Pe.scador Arksanal. 1\0 

pcriodo de 16 u 30 ~e no\emhro de 2006 

GABINETE DA SECRE r ÁRIA DF. F.STADO DO 
TRABALHO t: EMPRF.F.NDEDORISMO, em 30 de out .. bro de 
2006 

~~. 

Sctrctàna de J::Jtadu c.l 

PORT,\KIA ;\' 22312006- SI:TF: 

A SECRF.TÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO 
F. F.MPREENI>EDORlS~IO, U'llndo das a:nbu•çõcs legais que lhe 
sao confc.ridn, nm l~nno~ dn Art1go 123 da Conslltu1çào do f.stldo 
do Amap6 c consedc:r3sldo t\ cnnhdo no Mrmoraodo n• 177/2006-
ACTMP/SETE. tle 30/1012006 

Oesisnar o func,:tonan C\ F:litl dt ).ldo Ptrrin.. 
ocuran:e do ~rgo de Mo\Ol1)(J. Uc Veiculn\ Terrestres. do Quldrode 
Pc~\..~1 do cx-TcrntÔIIO ralc:tr.d dt\ Amapá. para Vl.aJM aci o 
MunicípiO de la.""an;al dn Jara, conduzuldo o ~-ciculo Or•c.al tn.l1tCI 

MITISU~HI, pbcu NEX-5654, com scr~1dores lia Cnnrdenodona 
de Empr<endedommo, no ptriodo d o 30/10 i 0111 112006. 

CADlNHr:: DA SECRETÁR IA DE ESTADO DO 
TRABALHO F. r.MPREENDEUORISMO, em 30 de outub<o de 
2006 
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(Saúde 

Abelardo da Silva Vaz 

EXTRATO 
CONTRATO N.• 033/2006- SESA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
!W.APÁ, ATRAVJ:S DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA JOSé EUFRÁZIO 
CARDOSO FILHO COMO CONTRATADA. PARA OS FINS 
NELE DECLARADOS. 
Pelo presente inslrumenlo, o nos melhores lermos de dlreilo, os 
represenlanles no fim assinados de um lado. como 
CONTRATANTE, o ESTADO DO IW.APA através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, representada por sou 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, o Or. ABELARDO DA 
SILVA VAZ, brasileiro. casado. CPF n.0001 .168.742-87 e RG n.• 
424.626/SSP/AP, resldenle e domiciliado no Municlpio de 
Macapá/AP e de outro lado como CONTRATADA a empresa 
JOSÉ EUFRÁZIO CARDOSO FILHO CNPJ 03.299.14li/0001.S7, 
com sede em Laranjal do JarUAP, ~ Rua Beira Rio, n• 1117, 
Bairro Centro, Laranjal do JarVAP. dedara, nesle alo 
representado por seu propflelario, o St. JOSE EUFRÁZIO 
CARDOSO FILHO, brasileiro, casado. CPF n.0646.317.532-34 e 
RG 303675-POUTEC/AP, resldenle e domiciliado no municlplo 
de Laranjal do JarUAP resolvem firmar o presente CONTRATO. 
subordinado ils dáusulas e condlçlles segulnles que se obrigam 
a cumprir e respeijar inlegralmenle. 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente CONTRA TO lem respaldo legal no art. 25 § 1° da 
Consliluição Federal, de art. 12 § 4° da Consliluição 
Esladual/91, Lei 6.666/93, e nova redaçAo dada pela Lei n.• 
6.883194. conforme Pregão numero 014/0S.CPL. conforme 
processo num. 2006/26053. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Conlralo 
tem por objeto a prestação de seNiços de limpeza conservação. 
limpeza e hig1enizaçao. no Hosp•tal de Laranjal do Jari, com 
fomecimenlo de lodos os materiais, equipamentos, ulensillos e 
Insumos necessários a execuçAo dos serviços. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÉNCIA: o presente conlralo 
lerá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
alé 60 (sessenta) meses. conforme legislação vigenle 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: As despesas com 
execuçao deste CONTRATO corresponde ao monlanle lolal de 
RS 600.000,00 (seiscenlos mil reais), sendo o valor mensal de 
RS 50.000.ll0 (cinqOenla miL reais), Conforme Cronogrnma de 
Desembolso, que correrá é conla da Dotação Orçamenlária 
consignada no Programa de Trabalho 10.302.0090.2329, Fonles 
007 e 016 , Elemento de Despesa 3390-37-Locaçao de Mão-de
Obra, Nola de Empenho 2006NEO't$r, devendo ser 
providenciado documentação complementar para o exercicio 
subseqOenle. 
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 
CONTRATUAL: Medianle assentimenlo das partes conl ralanles, 
o presente CONTRATO poderá ser allerado e/ou rescindido nos 
lenTlO$ da legislação apllcavel, lendo sempre presenlo o 
interesse público. 
CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: Deverá 
ser providenciado, como condição de efi<:acia, a publicação 
desle convênio. em extraio, no Diário Oficial do Estado, alé o 
quinto dia útil do mês subseqDenle ao de sua assinatura. 
dtlvendo esla ocorrer no prazo de 20(vinle) dias, a conlar 
daquela dala, conforme disposto no artigo 61, parágrafo primeiro 
da Lei n• 8.666193. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO: Para propos~ura 
de qualquer açlo. com base nesle CONTRATO fica eleilo o Foro 
da Comarca de Macapá, Estado do Amapa. excluindo qualquer 
oulro por mais priviegiado que seja. 
E por estarem assim, j uslos e conlralados. assinam eslc 
inslrumênlo em 03 (três) vias de lgualleor e forma. na presença 
de 02 (duas) testemunhas. também no frm assinado. 

Dala da Assinatura: Mac á ·A ~ulubro de 2006. 

<. 
ABELAR DA SILVA VAZ 

Secrelári de Eslado da Saúde 
_JITRATANTE 

EXTRATO 
CONTRATO N.• O:W200& - SESA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
/IJAAPÁ, ATRA~S DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COMO CONTRATANTE E A EMPRESA AMAZONIA TURISMO 
LTOA, COMO CONTRATADA. PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. . 
Pelo presente inswmenlo. e nos melhores lermos de direito, os 
Contralanles no fim assinados como outorgantes e 
reciprocamente outorgados de um lado, como CONTRATANTE. 
o ESTADO DO !W.APA, alravês da SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE, Pessoa Jurldica de Direilo Público lnlemo, Inscrito 
no CN?JIMF sob o n• 230 8617610001-03. nesle alo 
representada por seu Secrelárto o Or. ABELARDO DA 
SILVA VAZ. brasileiro. casado. CPF n.O 001 .168.742-87, 
RG n.O 424.826-SSP-PA, rosidenle na Av. FAB n• 2645. Ba1rro 
Sanla Rila, Macapii/AP e de oulro lado como CONTRATADA a 
empresa AMAZ.ONIA TURISMO LTDA. CNP J N° 
08.172.48510001-02, slluada é Av. Feliclano Coelho n• 98·A, 
Bairro Sanla Rila. MacapaiAP. nesle alo represenlada pela Sra. 
KEILA MICHAELE COSTA GUEDES NASCIMENTO, brasileira, 
casada, advogada, CPF n.O 561.472.922-87 ~ R.G. n.O 074741 · 
AP residente e domiciliado em Macapá/AP. resolvem firmar o 
presento CONTRATO, subordinado as cláusulas e condlçoes 
seguintes que se obrigam a cumprir e respeitar inlegralmente. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente CONTRATO tem respaldo legal no artigo 24 § s• da 
Conslitu!çlo Federal. Art.12 § 4° da Constiluiçao Estadual e Art. 
24, inc. V da Lei n.O 8.666193, e suas aHerações. na modalidade 
Dispensa de Ucilação, Confonne Jusl iftcativa n• 031/06 -
CPUSESA e Processo n• 2006/54664 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: O presenle contrato lem 
por objeto a preslaçlo de seNiço de emissao de bUheles de 
passagens aéreas nadonals, nuvlais e rodoviárias destinadas 
aos pacientes em Tralamenlo Fora do Domicilio (TFD), inclusive 
acompanhantes, bem como para os servidores da SESA. 
COI\$ukorea, palestranles. mêdicos e especialistas em perícias. 
Parágrafo Primei ro: Poderao ser soliciladas passagens aéreas 
e rodoviárias para oulras localidades, que não as mencionadas 
no Anexo 1. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCtA: O presenle 
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CONTRATO lerá vigêncta por 12 (doze) meses a contar o a data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a 
legislaçao apli<:avel. 
CLÁUSULA SÉTIMA • DA DOTAÇÃO: As despesas com 
execução desle CONTRATO, lolallzam o monlanle de RS 
4.200.000,00 (quatro milhOes de reais) . sendo para o exerclclo 
de 2006 o valor de RS 1.050.000.00 (Um Milhao e CinqOenla Mil 
Reais), com valores mensais de RS 350.000,00 (Trezenlos e 
Cinqüenta Mil Reais), Conforme Cronograma de Desembolso. 
que correrá â conta de Dotação Orçamentária consignada nos 
Programas de Trabalho: 10302008410660000. 
I O 128007122200000,10302009023150000,10302007122560000. 
1 o 122007122320000,10302009023150000,04, 22007126150000. 
10305006626040000,10301007726550000,10304006626590000. 
10301007726540000, 10305006622410000. Fonles: 001. 007. 
016. 023, Elemenlo de Despesa 3390-33, Despesas com 
Passagens e Locomoção, confonne Notas de Empenho 
n• 2006NE04403. 2006NE04406, 2006NE04407. 2006NE04409, 
2006NE04410, 2006NE04411. 2006NE04412. 2006NE04413, 
2006NE04414, 2006NE04415, 2006NE04416. 2006NE04417. 
devendo ser providendado documento para garanlir a dolaçao 
orçamenh\ria para o exerclcio subseqOenle 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇ0ES 
CONTRA T\JIAS: O presente Instrumento poderá ser allerado 
nos casos previslos no art 65 da Ler n• 8.666/93, desde que haja 
interesse da Conlralanle. com a apresentação das devidas 
jus~ficativas . • 
CLÁUSULA DÊCIMA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO: O 
presente inslrumenlo podera ser prorrogado conforme an. 57, 11 
da Lei 8. 666193 e suas allerações. 

CLAUSULA DÊCIMA TERCEIRA DA RESCISÃO 
CONTRA T\JAL: O presente lnslrumenlo podera ser rescindido. 
conforme art. 77, 78, I a XVIII e art. 79 da Lei 8.666/93 e suas 
alleraçlles. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBUCAÇÃO: Deverá ser 
providenciado. como condiçao de efl<:acia, a publicaçao desle 
contrato, em eldralo. no Diârio OfiCial do Eslado. alé o quinlo dia 
úlll do mês subsequenle ao de sua assinalura, devendo esla 
ocorrer no prazo de 20 (vinle) dias, a conlar daquela dala, 
conforme disposto no artigo 61 , parágrafo primeiro da Ler n• 
8.666/93. 
CLAUSULA DéCIMA QUINTA- DO FORO: Para propos~ura de 
qualquer açao, coin base nesle CONTRATO fica eleilo o Foro da 
Comarca de Macapá, Eslado do Amapá. excluindo qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim, justos e con1ralados, assinam esle 
lnslrumcnlo em 03 (rrês) vias do lgualleor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, lambóm no fim assinadas. 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONV~IO N.' 
011/02 que entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a 
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, para os fins nele 
declarados. 
Pelo presenle TERMO ADITIVO, e na melhor forma do direilo, os 
responsáveis no fim assinados, lodos ldenlifiCados no Convênio 
de ongem. conforme fu~tificaliva n.• 064/06-UCC/SESA, 
resolvem de comum acordo. allerar as CLÁUSULAS TERCEIRA 
E D~CIMA do mencionado instrumento, que passa a vigorar com 
a seguinte redaçao, manlidas as demais aqui não referidas. na 
forma como se acham originalmente redigidas. e que nesle alo 
e ocasiao, sao lolalmcnte raliflcados, para lodos os fins de 
dlreijo. 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS: Os seNiços 
hospilalares ora CONVENIADOS comp<eendem: 
I -lntemaçoes Hospilalares; 
§ 1• As inlemações compreendem as seguinles áreas: 

Cllnica Médica com 21 Leilos; 
Clínica Cirúrgica com 121oilos, 
Clinica Obstétrica com 57 leitos; 
Clinica Pediâlrica com :1.2 leilos; 
U.T.I. com 02 leilos; 
Berçário com 03 leilos. 

§ 2" · Os serv1ços ora CONVENIADOS estao referidos a uma 
base lerr~orial populacional, conforme Plano de Saúde da 
SECRETARIA, e ser:Jo ofertados com base nas indicaçoes 
lécnlcas do planejamento da saúde mediania compalibUizaç~o 
das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos 
financeiros do SUS. 
§ 3° Os seNiços hospilaJares ora CONVENIADOS. 
compreendem a utilização, pelos usuários do SUSIAMAPÁ. da 
capacidade instalada do CONVENIADO. induldos os 
equipamentos médicos hospitalares, manlida a disponibilidade 
de sua utrlizaçao em fa110r da c:lienlela unrversahzada em pelo 
menos 60% (sessenta por cenlo), e 20% (vinte por ceolo). em 
caso de Estado de Calamidade Pública, lolalizando 60% (oilenla 
por cenlo) dos seNiços de le~os à disposiçAo da SECRETARIA. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
As despesas realizadas por força dcsle CONVIÕNIO. nos lermos 
e limiles do documento 'Autorização de Pagamento' fornecido 
pelo Ministério da Saúdo. correrao, no presenle exerclcio. à 
conla do orçamento do Minlslérto da Saúde. com a segulnle 
Classificação Orçamenlárta: 

I - As alivldades constanles do Slslema de 
lnformaçlo - SAUSUS e alividedes conslantes do Srstema de 
lnlemação Hospilalar- SIH/SUS; 

§ 1 •- O M"rnislério da Saúde mediante AulonzaçAo de 
Pagamento é a unidade orçamenlárla responsâvel pelo 
pagamento de serviços CONVENIADOS alé o montanle 
declarado em documenlo adm ini slrativo-frnance~o por ele 
fornecido é SECRETARIA. A Autorização de Pagamento supre a 
essinalura do Ministério da Saúde nesle CONVIÕNIO como 
lnlervenienle-Pagador; 
§ 2" • Nos exerclcios f10anceiros fuluros. 11 despesas correrão à 
conla das dolações próprias que forem aprovadas para os 
mesmos no orçamento do Mlnislério da Sallde. 
§ 3" - Os recursos para atender os 57 1eilos de obslelricia 
incluldos no referido convênio serlo pagos com recursos do 
SUS, Ministério da Saúde e parte com recurso do Estado como 
forma de complementação, sendo que os valores repassados 
pelo Estado serao estimados, de acordo com a demanda, no 
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valor total da R$ 285.000.00 (duunlos e oitenta e ônco mil 
ruls) e valorea menoais da R$ 57.000.00 (ônqOenta e sete mi 
raais) pera a~r a demanda da SESA no período da 
outubro/2006 a feverelro/2007, de ICOfdo oom Cronograma de 
Desembolso, que oom" a c:on1a da dolaçlo orçament6ria 
consignado no Programa da Trabalho 10.302.0090.2329, Fonte 
007 .'Elemento de Despesa 3390-39 - Serviços de T ercelros -
Pessoa Juridlca. Conl01111e Nota de Empenho 2006NE04237. 
devendo nr providenciado Instrumento para garantir a dotaçao 
do •-ciclo subseqllenle. 
Por estarem assim, justos e concordes. as partes assinam o 
presente inatn.menlo em 03 (~ês) vlaa de Igual teor a fonna, na 
presença da 02 (duas) testem has que também no fim 
assinam. •-~ 
Data da Assinatura: Macapi- • 01r,utubro_~~r<006. 

EXTRATO 
JUST1F1CAT1VA N.• 06412001-UCCJSESA 

Senhor Sectetário, 
Submeto a e levada c:onalderaçlo do V u Seni>Qria a presente 
justif'ocativa objetivando a alteraçlo elas C"usulas Terceira • 
~cima referente ao Conv6nlo n.• 011/02, celebrado oom a 
SOCIEDADE BENEFICENTE SJ.O CAMILO. 
Justifica·S8 a alteraçlo do lnstn.rnento Sup<a em taUO da 
necessidade de acrescer a ""'' aervlçoa 40 {quarenta) leitos 
para atender a Olnica Obstétrica do Hospital Slo Camllo por se 
tratar do aervlços esaendals a Sallde para suprir a grande 
demanda de pacientes nesta especialidade e servir de apoio 
quando necessário, ao Hospital da Mulher "MAe Luzia". 
Pelo e>cpO&to, para salvaguardar os interesses da adminls~açao 
de~ta Seaelaria, submetemos a presente justificativa a superior 
apreclaçlo e homotogaçao da Vossa Exoelénôa assim, em 
obset~~Ancla ao disposto no art. 65, I, allnea "b" ele art. 57. 11. 
parágrafo 2" da Lei n.• 8.666193. e ao moamo tempo softcltamos 
a ratlficaçlo na presente justlfocatlva e determine sua publicaçlo 
no Olêrio Oficial do Estado para que produza condições de 
eficácia deste ato. 

Onfra-Estrutura 

Alcir Figueira Matos 

E ><troto de Ordem de Exuuça'o de Serviços 

Instrumento 
Port~ : 

) 

OES n• 168/06-UCC/NSP/SEINF, celebrodo entre o G.E.A. 
atrovis d4 Secretqria de Estado d4 Infra-Estrutura - SEINF. 
coma CONTRATANTE e o ernpr~o CONsnllJTORA AMACOL 
L TDA. para os fins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 
181/2006-CPL/SEINF/Gf.A). 

~: Construção de 800,80m de Passorelos em madeiro de 
ki, em ~telos com 1,50m de largura nas PGS$Ggens Bejadeiro, 
Santo Ant&nia, Sela IMrcos, 1° de Maio e 7 de Setembro. no 
Munieiplo de l.aran.Jol do Jorí-1\P. 

Preco Global: 1!!.:.1.~ (Cento e trinta e um mil, duzentos 
e noventa c. trl.t rccis c cinquento c seis centavos). 

~: 30 (trinta) día$ consecutivos. 

~: As despesas com o execuçaa dos suviços esté!o 
orçados na volor global de R$-13!...2~ (Cento e trinta e um 
mil. duzentos e noventa e tris reais e clnquento e seis 
untovos), flcondo empenhado lniciolmu1te a i~rtâncio de 
Bi:lill2.QQ (Treze mil, unt o e vinte e nave reais). que 
cotTeré!o d conto dos recl.r'sos oriiO'Idos da Programa de 
Trabalho: 1!5.451.0181 1.198 - Estrutlroçé!o de Espaços 
Públicos. Noturezo do Despesa: 4.4.90-~1 Fonte (001). 
confor!Toe Noto de Empenho n°2006/NE01729, emitido em 
11/10/2006. 

f!Lndorotnto Leoal: O disposto no artigo 62 e 120 d4 Lei n• 
8.666/93 e olteraçl5e.! posterior~. 

Mot<1pá, U/ 10/2006. 

E ><troto de Ordcln de Execuç& de Serviços 

Inst,..,.,to 
Partes: 
OES n• 169/06-UCC/NSP/SEINf. celebrado entre o G.E..A, 
atravis do SuretOI'Ia de Estado do Infra-Estrut~r<~ - SEIIIF. 
coma CONTRATANTE e o ernpre.so ROCHA CONSllUJÇÃO E 

(DIÁRIO OFICIAL) 

COM~RCIO LTOA, poro os f ins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N" 190/2006-CPL/SEINF/Gf.A). 

Q2im: Construçé!o de 327.70111 de Po.ssorelas e111 ITICideira de 
ki, e111 t arugos com 1,00m e 1,50m, na Ruo Coetono bía$ Tomóz 
no bistr lto de fazendinha·AP. 

Prw> Global: ~Q.Q3.3 ,2~ (Trinta mil , trinta e tr& re<&is e 
vint e e nove centovos). 

~: 30 (trinta) dias consecutivos. 

~é!,2: As despesas com o execuçõo dos serviços osté!o 
orçadas no valor global de R$-30 033 29 (Tr inro mil, trinta • 
trts reais e vint e o nove centavos). f lcondo empenhado 
inicialmente a i~rtânclo de .Bi:J,QQ~.QQ (Tris mil e tr& 
re<&is), que COI'I'eré!o d conto dos ruli'SoS oriundos do 
Program<~ de Trabalho: 15:451.0181 1.198 - E.strut~r<~çõo de 
Espaços Públicos. Noturezo do !>esposo: 4.4.90-51 fonte (001). 
conforme Noto de Empenho n°2006/I-E01732, emitido 0111 

11/10/2006. 

f undamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olteraçl5e.! posterioro.s. 

Macopá, JJ /10/2006. 

A~ lro Matos 
Se de Infro-utrutll'o 

becreto n• 204219L 

Extrato de Ordem de Execuçé!o de Serviços 

Instrumento 
Partos: 

OES n° 170/06-UCC/NSP/SEINF, celebrada entre o G.E.A. 
a lravis do Secretario de Estado da Infro-Estrutura - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa CONSTRUTORA 
NASCIMENTO & BARROS L TDA, para os fins nela declaradO!, 
(CARTA CONVITE N" 193/2006-CPL/SEINF/Gf.A~ 

Q!!.ie.t~: Construça'o de 344,00m de Passarelas em madeiro de 
ki. em tarugos com I.OOm de larg<ro. em dre<& perpendicular à 
Avenido Agenor Perelro Pinto oo lado do CQSa n• n3 e Ruo 
Ell'ico dos Sant os, Bairro UniVONidode, em Mocopó-AP. 

P~o Global: 81:.?.~~ (Vinte e sete nul. quatrocentos e 
trinto e rwwe reai.J e vintr. e cinco centavos). 

f!:2m: 30 (trinta) dias consecutivas. 

!>otocõo: As d~pesos com o oxe<:uçé!o dos srrviços esta'o 
OI"Ç4dos no vaiar global de f!$-27 439.25 (Vinte e sete mil, 
q~Jatrocen1os e trinta c nove rt4ÍJ e vinte c cinco Centavos). 
ficando empenhodo inicialmente a lrnpartâncio de B$:1.lli.QQ 
(!>ois mil, setecentos e q~nto e quatro reais), que cON'Uilo 
~ conto dO! recll'sos oriundos do Programo de Trabalho: 
1!1.451.0181 1.198 - Estrut~r<~çé!o de Espoços Públicos . 
Notli'UO do l>upesa: 4.4.90-51 fonte (001), conforme Nota 
de Empenho n°2006/NEOI726. emitido em JJ/10/2006. 

fyndomontgJ&gaJ: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e oltcraçõ~ posteriON.S. 

Moc.opá. IUIOIZ006. 

E ><troto de Ordt111 de Execuçllo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 171/06-UCC/NSP/SEIIIF. celebrodo entre o G.E.A, 
otrovés do SW'etoria de Estado do Inf,..,..Estrut~r<~ - SEINF. 
coma CONTRATANTE e o empresa MAMBRÁ S 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA. por<1 os fins nela 
declarodos. (CARTA CONVITE N" 174/2006-
CPL./SEINF/Gf.A). 

Q!!.iw: Construçé!o de 1.617,60m de Passarela em madeiro de 
lei. em tarugos com I.OOm de lar9'1" nos prolongamentos das 
Trov. 5 e 6 do Bairro Rerntdio n . em Santono-AP. 

~-G~ B$· 124 Q96 39 (Cento e vinte e quatro mi l, 
noventa e sei.s re<&ls e trinta e nove untovos). 

~; 45 {quorento e cinco) dias consecutivos. 

~!lçé!.!!: As despesas com o execuç&o dos SV'Viços o.stao 
orçadas no valor global de .Bi.:Jl.'\.09M2 (Cento e vinte e 
quatro mil. noventa e seis reais c. trinta e now centavos). 
ficando empenhodo lnlcioJmente o irnportwio de Bl:l~ 
(l>oze mil e quotrocentos e dez r04lt), que corro:rilo à conto 
dOJ rU~r.sos oriundos do Prognuno de Trabalho: 15.451.D181 
I.J98 - E.rtnlf1rcç.llo de Espaças ~~cos. Not.nzo do 
Despesa: 4.4.90-51 Fonte (OC)J). CJOnfonne Noto de Empenho 
n°2006/I-E01730, vnltido- UJIQ/2006. 
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fyndomento L.eoak O disposto no artigo 62 e 120 d4 Lei n• 
8.666/93 e olteraçl5e.! posterior~. 

Extroto de Ordem de Exccuçà'o de Serviços 

Inst~nto 
Part~: 

OES n• 172106-UCC/NSP/SEINF, cckbrado entre o G.E.A, 
ati'<IVÚ do Se<:retarlo de Ertodo do Infra-Estruhro- SEINF, 
como CONTRATANTE e o ernp<'eso VEGA CONSTRUÇ0ES 
L TDA, para os fins nela declorodo.s. (CARTA CONVITE N" 
182/2006-CPL/SEII\f'/Gf.A). 

Qb.Jeto: Canstruçé!o de 892,00m de Possorelas em tnodeira de 
lei, em esteios com I,OOm de largun~, nas Possogens Nossa 
Senhor-a do Paz, Toscano, Aguiar, b. Pedr o I e 1>. Pe.dro U, no 
Munidpio del.Dronjol do Jari-AP. 

Preço Global: R$-146 20111 (Cento e quarenta e seis mil. 
duzentos e. urn r~is e onze centavos). 

Prazo: 30 {trinta) dias consecutivos. 

~~: As despesas com a execuçé!a dos serviços esté!o 
orçodos no valor global de RS-146 201 U (Cento e quorento e 
sei$ mil, duzentos e um re<&is e onze centavos). ficando 
empenho® Inicialmente o importôncio de R$-14 620 00 , 
(Quotorze mil, seiscentos e vinte 1'04is). que cotT..-é!o d conto : 
dos recll'sos oriundos do Programa de Trobalho: 15.451.0181 
U98 - Estruturoçé!o de Espoços Públicos. Natureza da 
~speso: 4.4.90-~1 Fonte (001). conforme Noto de Empenho 1 
n°2006/NE01731, emitido em U/10/2006. 

Õ!.tl<!:omento L,egal: O disposto no ortlgo 62 • 120 do Lei n• 
8.666/ 93 e alterações postuiorc.s. 

Macopá. 1V10/2006. 

orF~O! 
tório de Infro-estrut\1"0 
~ereto n° Z04Z/95 

Extroto de Ordom de Execuç&o de Serviço.s 

Instrumento 
Port~: 

OES n• 174/06-UCC/NSP/SEINF, ulebrado entre o G.E.A, 
atravú do Secretario do Estada do Infra-&trutlr<l - SEINF. 
como CONTRATANTE e a ompr- J . 8. & SOUZA LTI>A. 
paro os fins nela decioradOJ. (CIIBTA CONVITE N" 185/2006-
CPL/SEINF/Gf.A). 

~: Construça'a do 272,50m de P().$$QI'elas em madeiro de 
lei, em tarugos e o.stelos com I.OOm, 1,50rn e 2,00m de largura 
t 35m' de mesa p/ atrocações de borcos na Comunidade 
Monte Sinal e Construçé!o de 355,00m de pas...-elas t111 
madeira de lei e111 t arugos e esteios com I,OOm. 1,50m e Z,OOm 
de largura e 35m • de meJa p/ atracaçé!o de borcos na 
ComJnidade de Irapi. na Município de Mazog&I-AP. 

Prcco Globo!: ~O~@ (Noventa e sete mil , oitocentos e 
quorenta reais e tris centavos~ 

Prazo: 60 (so.ssenta) dias consecutivos. 

~: As despe14S com o exuuçõo dos serviços esté!o 
orÇ<~dos no valor global de R$·97 8:40 03 (Noventa e sete mil , 
oitocentos e quarenta reais e tr& centavos), ficando 
empenhado inicialmente o import8ncio de B$-9 784 00 (Nove 
mil, sete.ccntos e oitenta • quotro 1'04is), que COI'rcn!o à conto 
dos recursos oriundo.s do Prog"Q/110 de Trobalho: 15.451.0181 
1.198 - Esti'Utlraçé!o de Espaços Públicos. Noturezo do 
Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001), conf...,... Nota de Empenho 
n°2006/NE01737, emit ido em U/10/2006. 

Fyndomento Legol: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e oltcraçl5e.! posteriare.s. 

Mocapá, 11/10/2006. 

Extrato de Ordcln de Exuuç<ro de Serviços 

Ins1rurnento 
Parto.s: 
OES n• 175/06-UCC/NSP/ sEINF, ccJ..brodo entre o G.E.A, 
otravú do S ecretario de Estado d4 Infro-Estrut~r<~- saNE. 
coma CONTRATANTE e a cmpreso TROPICAL 
CONSTRUÇ0ES LTDA, poro os fins nela declorodos. (CARTA 



Macapã, 06.11.2006 

CONVITE N" 178/2006..Q>USEINF/GEA). 

QJ!$.!P.: CoMtruçi!o d~ 1.<475,00m d~ Pusar~kls em madeira d~ 
lei, em tarugos com I.OOrn e 1,50m de largura na Rua Jooquim 
t-!obuco, Bairro Universidade, Murldpio d~ Mocapá-AP. 

Preco Global: R$-130 258 05 (Cento e trinto mrl, duzentos ~ 
cinquento ~ 01to re.ats e cinco centavos). 

Prazo: 15 (quinze) diO$ consecutivos. 

~~: As de~ com o vc~cução dos serviços ~tão 
orçados no voiOf' global de R!:lli~2!1~ {Cento e trinta mil, 
duzentos e cinquenta e. oito re.ais e. cinco centavos}. ficando , 
e~nhaela inicialmente o irnportancla d~ 81:1) ,0~ (True 
mil e vinte e seis re.ais). que cotTuao à conto dos recu-sos 
oriundos do Programo de Trabalha: 15.451.0181 1.198 -
Estruturação de Espaços 1\jbli<os. Nnturozo do [)~~: 
4 .4 .90-51 fonte (001), conforme Nota dr. E~nha 
n°2006/~01736, emitida em 11110/ 2006. 

~~~: O disposto no art igo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e olte.roça.s posterior~ 

Mocapá, 11110/2006. 

.. ~#,s s.cp1

io1!. Infro-utruturo 
l>ecreto n" 2042/ 95 

Extrato de Ord~ de Execução de ~r-viços 

Instrwnento 
Partes: 

OES n• 176/06·UCC/NSP/SEINF, celebrado entr~ o G.E.A, 
através cla ~cretarla de Estado do Infra-Estrutura- SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa PLUS SERV - COMÉRCIO, 
REPRESéNTAÇ0ES E SERVIÇOS LTDA. para os f ins nela 
declarados. (CARTA CONVITE N" 194/2006-
CPL/SEINF/GEA). 

Ob loto: Construçi!o dr. 5 10,60m d~ Passarelas em madeira de 
lei. em tarugos~ esleie>s ce>m 1,00m r. 1,50m de largura, na Av. 
Terra. ao lado esquerdo do 7" AveNdo dos Congos . Bairro 
Jardim Marca Zero, em J.\ocapá-AP. 

Preco Global: Bt:rul7..61 (Quarenta • oito mi l, oitocentC>S e 
deze.ssete. rec~is e. vinte e quatro centavos). 

Prozo: 30 (trinta) dias consecutivos. 

~: As d~pe$0$ com o ex~cução das serviços ~tõe> 
orçadas no vale>r global de R$-48.817 24 (Quarenta e oito mil, 
oitocentos e. de:zcsset~ r~i.s c. vinte e quatro centavos). 
f rCGnde> empenhada inicialmente o i111>0rtôncio d~ ~SQQ 
(Quatro mil, oitoc~ntos e oitenta e dois reais), que corruôo à 
conta elas r~cursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 - Estruluroçi!o de Espaços Públicos. 
Nntureza do [)r.s~: 4.4.90-51 Font~ (001), conforme Nota 
de E~nho n°2006/N€01738, ~it rdo em 11/ 10/2006. 

fundamento keoal: O disposto no Cll'tigo 62 e 120 cla Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Macapá. 11/ 10/2006. 

ir~s 
tório de Infro-eslrut'""' 

. J>e&reto n• 2042/9~ 

Extrato de Ordem dr. Execuçõo de ~rviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n° 177/ 06·UCC/NSP/SErNF. celebrocla entr~ o G.E.A. 
através da ~daria d~ Estado da I nfra·Estrut'""' - SEINF, 
como CONTRATANTE e o ~mpr~ UNIVERSO 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTIM, para os fiM nela 
declarados. (CARTA CONVITE N" 198/2006-
CPL/SEINF/GEA). 

~: Construçõo de 680,25m de Passarelas e m rnodeira de 
l<.i, em esteios com 1.00m e 1,!50m de largura, na dreo 
per pendrculor à Av. Mercúrio oo lodo do Cosa n° 1127. Bairro 
Jardim Marco ãro, ~m Mocopá-AP. 

Pr•co Global: R$-94 927 81 (Nnvento ~ quatro mrl, novecentos 
e. vint~ e ~te reais e oitenta e. un centavos). 

Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos . 

potocão: As despesas com o execução dos serviços ~tão 
orçadO$ no valor global d~ R$-94.927 ,81 (Noventa e quatro mil, 
noveee.n1os e vinte e sete r~ e 01tenta e um centavos) , 
ficando empenhada iniciol,.,ntr. a •111>0rtâncio de B$-9.493 00 
(Nov~ mil, quatrocentos e noventa r. trls), q~ correrãe> à 
conta dos recursos oriundos do Programo dr. Trabalho: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

15:451.0181 IJ98 - Estruturação d~ Espaços Públicos. 
Nntur~zo da ~peso: 4.4.90-51 Font~ (001), conforme Noto 
de Empenho n°2006/NE01740. ~iticla em 11/10/2006. 

Fundamento Leool: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olte.roções posteriores. 

Macapá, 11110/2006. 

<:>m'OTa d~ Ordem d~ Execução dr. Serviços 

In.stnrrM.nlo 
Port~: 

OES n• 178/06-UCC/NSP/ SEINF. celebrada entre o G.E.A. 
através da Secr~torio de Estado da Infra-Estrutura- SEINF. 
como CONTRATANTE ~ o ~rnprua CONSTRUflEX 
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, SERVIÇOS E IN!>ÚSTRIA 
L Tl>A, para <>s fins ,.,lo declarados. (CARTA CONVITE N" 
20<4/2006-CPL/SEJNF /GE A). 

Objeto: Construção de 640,90rn de Passarelas r.m madeira de 
lei , em tarugos com l.OOm e 1.50rn d~ largura no Passagem 
Olisses Guirnarã~. Bairro Ciciado Novo, Municípie> d~ Macapó
AP. 

~boi: B$-66 462 43 (Sessenta r. s~is mil, quoll'oc~ntos 
e s~ssento e dais reais~ quarenta e trls centavos). 

~: 30 (trinta) dias consecutivos. 

~: As d~pesas com a execuçãe> dos serviços estõo 
orçaelas no volor global de R$-66 462& (Sessenta e seis mil, 
quotroce.ntos c. Se.$St.nrc e dois r~is t. quorr:nto e três 
centavos). ficando empenhado inicialmente a lmpartâncra d~ . 
B$-6 646 00 (Seis mil, s~lscentos e qUarenta • seis rea is), que 
corrrio à CGnta dos recursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 15.451.0181 1.198 - Estruturação de Espaços 
PúblicoS: Notur~ze> da l>espr.so: 4.4.90-51 fonte (001). 
conforme Noto de Empenha n°2006/NE01734. emitido em 
11110/2006. 

f yndoruento Legal: O disposto no ortl90 62 e 120 do Lr.i n• 
8.666/93 e alterações posteriord. 

Mocopá, 11110/ 2006. 

Extrato do Ordem de ExecUÇ<lo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 

OES n• 179/06-UCC/NSP/ SEtNf, c~lebroda entre <> G.E.A. 
otroll'és d4 Secretario d~ Estado do Infra·Estrutura - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa R & [) CONSTRUÇÃO 
L T!>A, poro e>s fins ,.,lo declarados. (CARTA CONVITE N" 
184/2006-CPL/SEINF/GEA). 

Pãg. ·a 

Extrato ~ Ordem de Execuçi!o d~ s~rviços 

Instrumento 
Portes: 

OES n• 180/06-UCC/ NSP/SEINF, cel<.brodo entre o G.E.A, 
através ela Secretaria de Estado do Infra-Estrutura- SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa ANGLO CONSTRUÇÕES 
LTilA, paro os fins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 
192/2006..cPLISEINF/GEA). 

Objo;to: Cansti"\IÇÕo d~ 1.018,90m do PO$SOr~los em madeira de 
lei , em tarugos com 1,00m ~ 1.50m dr. largura "' Av. Ivoldo 
VerO$, Bairro Jcrdim Marce> Zero, em Mocopó-AP. 

Prcco Globgl: R$·90 467 28 (Noventa mil , quatrocentos e 
sessenta e sete reais e ~inter: oito centavo~). 

~: 30 (t r into) dias consecutivos. 

llotócão: As dr.spesO$ com o execução dos serviços ~tão 
orçados no va'or global de R$-90 467 28 (Novente> mil, 
quatrocentos e se.$sento e sete. reais e vinte e. oito centavos). 
ficando empenhado inlcialment~ o impor tância de R$-9.047 00 
(Nove mil e quarenta ~ sete reais). que corrr.rãc. à conta dos 
recursos oriundos do Programa de Trabalho: 15.451.0181 1.198 
- Estruturação de Espaços Públicas. Nntureza do D~pesa: 
4.4.90-51 font~ (001). conforme Noto de Empenho 
n°2006/ NE01735, emitido •m 11/10/ 2006. 

Fundamento Leggl: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n° 
8 .666/93 e oltUC>Ções posteriores. 

Mocapá, 11/ 10/ 2006. 

Extrato de Ord~m de Execuçaa dr. Serviços 

Instrumente> 
Part~: 

OES n• 181/ 06-UCC/NSP/ SEINf. celebrado entr e a G.E.A. 
através d4 ~crdario de Estado do Infra·Estrut'""'- SEINF, 
como CONTRATANTE e a omprr.so CONSTRUTORA 
MOI>ESTO L TDA, pare> os fins nela declarados. (CARTA 
CONVITI: N" 200/2006-CPL/SEINF/GEA). 

Ob ieto: Construção de 838,70rn de PossC>t'elos em madeira de 
lei, ~ tarugos r. esl~los com l.OOm r. 1.50m dr. largura na drea 
perpendicular à Rua Santo Catarina (ao lodo das CCISOS 1740 e 
1686). Passagem Santo Cotorioo, Bairro Santo Rito , em 
Mocopó-AP. 

~~ R$-102 156 04 (Cento r. 'dois mil . cento ~ 
cinq~nta ~ seis re.ois ~ quotro ce.ntavos). 

~: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos. 

~: As d~~ com " execução dos serviços estão 
orçados no valor glabal de R$-102.156 Q4 (Cento e dois mrl, 
ce.nto ~ cinqüenta e. seis reais e quatro ce.ntcvos). fi cando 
empenhada inicial,.,nte o Importância de R$-10.216 00 (llez 
mil. duzentos r. dezesseis reais). que correrão ci conto dos 
r~cursos oriundC>S do Progre>rna de Trabalho: 15.451.0181 1.198 
- Estruturaç.3o de Espaços PúbUcos. Natureza do [)esposo: 
4.4 .90-51 Fonte {001), conforme Nnla d.. Empenha 
n°2006/ NE01733, emitido ~m 11/ 10/2006. 

Obi~to: Construção de 606,70rn do Pe>ssarelos em lnCideira dr. 
lei, em tarugos com 1,00m de largura, ne> Av. Mario Crwza. 
Passagem X. Ruo Hamilte>n Silva, P=gem São J onuórie> e 
PO$sogetn Coetis no Bairro J ardim Equatorial ~ Ce>nstrUÇ<lo de 
435,30rn de PO$$Orr.los em madeiro dr. lei. em tarugos com 
I,OOm, 1.20m e 1,50m dr. largura, no Ruo Woldomiro 
llom6stenes Ribeiro, Bairro Jardim Marco Zero, Municfpio dr. 
Mocopá·AP. 

fundorMnte> Le.ggl: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8 .666/ 93 e olteroç~s posteriores . 

Preco Global: R$-87.361,77 (Oitenta e sele mil, trezentos ~ 
sessenta e urn ~is e setenta e. sde. c:entavo.s). 

Prazo: 30 (trinta) dias consecutive>S. 

~: 1\s ~pesO$ com a execUÇ<lo dos serviços estê!o 
orçados no valor global de R$-87361 77 (Oit~nta e sei~ mil, 
tre.:zentos c sessenta e um reais ~ .!t.tento e s~te. ct.ntovos), 
f icando e~nhado inicialmente a Importância de R$-8 736 00 
(Oj to mil, setecentos e trinta e seis rea is), que corrr.rãe> à 
conto de>S recursos Clt'iundos do Programa de Trabalha: 
15.451.0181 1.198 - Estruturação de Es paços Públicas. 
Nntur~zo do ~peso: 4 .4.90-51 f onte (001), confor me Nota 
de Empenho n°2006/NE01739, emitido~ 11/ 10/2006. 

Funclc!>Mrrto Legal: O disposto no artigo 62 e 120 da Le i n• 
8.666/ 93 ~ alteraçaes posteriores. 

J.\ocopó, 11110/2006. 

Ale~~ 
Secre tária ~r;:.::~:..,ura 

' Decreto n• 2042/95 ·-

Se 

Macapá, 11110/2006. 

ir~os 
tório de Infra-estrut ura 
[)~~to n• 2042/95 

Extrato de Ordem do Execuç~o de Ser viços 

Instr iJI"ne.nto 
Pe>rt~: 

OES n• 182/06-UCC/NSP/SEINF, celebrada entr e o G.E.A. 
através da ~cretaria <k Estado do Infra-Estrutura - SEINF. 
como CONTRATANTE ~ a empr~o TAVARES & CIA. LT!>A, 
para os f ins nelo declarados. (CARTA CONVITE N" 195/2006-
CPL/SEINF/GEA). 

2l1.i!â2: Constr uçao de 529,80m de PO$sarelas em lnCideira de 
lei, em tarugos .. esteios com I,OOm e 1,50m de largura, nas 
Comunidades d .. Porto da Céu e Vila Si! o J e>ão. !>1St r ito do 
Cor e>çãa, Município d .. Mocaprl-AP. 

Preco Global: R$-68.599 93 (Sessenta e oito mrl, qurn~ntos e 
nov~nta e nove re..ais e noventa e 1rê.s centavos). 

fl:l!z_Q: 60 (se.s.sento) dias consecutivos. 



Macapã, 06.11.2006 

~-' As d..Spesos com o execução dos serviços estão 
orçadas no valor global de B$-68 599 9~ (Sessenta e oito mil, 
quinhentos e noventa e nove recls e navt.~~ta e três centavos), 
ficando empenhado inicialmente a importância de ~O.Q 
(SI'iS mil, oitocentos e sessenta reois), que correré!o à conto 
dos recursos oriund~s do Pro9'"mo de Trabalho: 15.451.0181 
1.198 • Estruturação de Espaços P~blicos. Natureza do 
Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001), conforme Nota de Empenha 
n°2006/NE01741, emitido em 11/10/2006. 

FundaMnto L~l: O disposto na artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Macapó, 11/1012006. 

Extrato de OrdEI!I de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 183/06-UCC/NSP/SEINF, celebrado entre o G.t .. 
através do Secretaria de Estado do Infra-Estruturo· SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa PROSPECTO LTDA, paro os 
fins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 189/2006-
CPLJSEINF/GEA). 

~: Construção de 496,50m de Passarelas em modeira de 
lei, em tarugos com I.OOm e 2,00m de lar94ra no final da 
Travessa Rairnunclo Nobre, 8Girro Universidade, em Mocapd
AP. 

Preço Global: R$-53 325 25 (Cinqüenta e três mil, trezentos e 
vlnt~; e cinco reais e vint~. e cinco centavos). 

~: 30 (trint~) dias consecutivos. 

Dotocão: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçados no valor global de R$-53 325 25 (Cinqüenta e três mil, 
trezentos e vinte. e. cinco reais e vinte e. cinco centavo$), 
ficando empenhada inicialmente o importância de ~.QQ 
(Cinco mil. truentos e trinta e três reais), que correrão à 
conto dos recursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 • Es truturação de Espaços l'líblicos. 
Natureza do !>espeso: 4.4.90·51 Font .. (001). conforme Noto 
de Empenho n°2006/NE01743, emitido em 11/10/2006. 

f!!!!slqmento Legal: O disposto na artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriol'es. 

Macapó, 11/10/2006. 

AI r F os 
Secr drio e I f strutura 

Dw:etD n• 204219L .. 

Extrato de Ordem de Execuçl!o de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n• 184/06-UCC/NSP/SEINF. celebrado entre o G.E.A, 
através do Secretario de Estado do Infra-Estrutura- SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa SILVA & MORAES L TOA, 
poro os fins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 205/2006-
0'l./SEINF/GEA). 

.Q!!j~: Cons!rução de 675,80m de Passarelas em madeira de 
lei. em tarugo• com I.OOm e 1,50m de larg..-o. na Ruo Carlos 
OrUinOnd de Andrade, 8Girro dos Congos. em Moeapó-AP. 

Preço Global: R$-61.636 47 {Sessenta e um mil. seiscentos e 
trinta e. seis reors ~ ql.Mlre:nta e sete centavos). 

frl!!9_: 30 {trinta) dias consecutivos. 

Doto~: As despesas com a execução dos serviços estao 
orçados na valor global de B1:2ill6,12: (Sessenta e um mil, 
seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavo;), 
ficando empenhada inicialmente o import8ncio de B!.:gJM.QQ 
(Seis mil. cento e sessenta e quatro reais). que correr5o a 
canta dos recursos oriundos do Programa de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 • Estrut uroçãõ de Espaços l'líblicos. 
Noturna do Despesa: 4.4.~51 Fonte (001). conforme Nota 
de Empenho n°2006/Né01742. emitida em 11/ 10/2006. 

Func!omento~: O disposto na artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 ~ olteroções posteriores. 

Moeopd, 11/10/2006. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 185/06-VCC/NSP/SEINF. celebrada entre o G.E.A. 
através do Secretaria de Estado do Infra-Estruturo· SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa FERREIRA & CASTRO 
L TOA - EPP, paro os fins nela declarados. (CARTA CONVITE 
N" 171-A/2006-cPUSEII\F/GEA). 
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empenhado inicialmente a importância de -~00 
{Duoito" mil. novecentos e setenta e seis reais), que correrao"ã 
conta dos recursos oriundos do Programo de Trabalho: 
15.451.0181 1.199 - Recuperação de Equipamentos e Espaços 
l'líblicos. Natureza da Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001). 
conforme Nota de Empenho n°2006/NE01745. El!litido em 
IV10/2006. 

.Q!!jlli: Construção de 784.40m de Passarelas em madeira de' 
lei. em esteios com 1,50m de larg..-o no Rua do Matadouro. 
Distrito de Fozendinho. Municlpio de Maeopá-AP. 

Eul!domento L,gal: O disposto no artigo 62 ~ 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriol'es . 

Macapó. 11/J0/2006. 

Preco Globg[: R$-133 087 79 (Cento e trinta e tr~s mil. oitenta 
e sete reais e. Setenta e nove centavos). 

fn!!2: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos. 

~: A.s despesos com o execução dos serviços estão 
orçados no valor global de R$-133.087 79 (Cento e t r inta f! 

três rnil, oitenta e sete reais e setenta e nove. centavos). 
f icando empenhado inicialmente o importância de R$-13.309 00 
(Treze mil, trezentos e nove reais). que correrilo à conta dos 
recursos oriundos do Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.198 
• Estruturação de Espaços Públicos. Natureza do Despesa: 
4.4.90.51 Fonte (001). conforme Noto de Empenho 
n°2006/NE01744. emitida em 11/10/2006. 

Fvr,doment9 l&gQ!: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocapó. 11/10/2006. 

AIFir Fi "" Motos 
Sec~tário e Infra-estruturo 

·. De<:reto n° 204? /<1~ 

Extrato de Ord•m de Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n• 186/06-UCC/NSP/SEINF. celebrada entre o G.E .. 
através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura· SEIN 
como CONTRATANTE e a empresa F. N. CAVALCAN1 
CONSTRUÇCIES L TDA. poro os fins nela declarados. (CART 
CONVITE N" 171/2006-a>t./SEINF/GEA). 

QQ.illi: Reforma da Arena de Futebol do Costanhal. 8Girro d< 
Pedrinhas. em Mocapd-AP. 

Preco Global: R$-146.971 72 (Cento e quarenta e seis mi 
novecentos e setenta e um reais e se tento e dois centavos). 

~: 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 

Dotoçãa: As despesos com o ex~cuçõo dos serviços estil< 
orçódas no valor global de R$-146 971 72 (Cento e quarenta • 
seis mil. novecentos e. setenta e um reais e setenta e: doi! 
centavos)~ ficando empenhado inicialmente: o importBncta de 
R$-22.046 00 (Vinte e dois mil. quarenta e seis reais). que 
correri!o à conta dos recursos oriundos do Programa de 
Trabalho: 15.451.0181 1.199 • Recuperação de Equipamentos e 
Espaços l'líblicos. Noturezo do Despesa: 4.4.90-51 Fonte (001). 
conforme Nota de Empenho n°2006/NE01746. emit ido em 
11/10/2006. 

f!mdament9 Leoa!: O d isposto no ortigo 62 e 120 da Lei .O 
8.666/93 e alterações posteriol'es. 

MoC4pd. 11/ 10/2006. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumt.~~to 

Partes: 
OES n• 187 /06-UCC/NSP/SEINF. celebrado ent re o G.E.A. 
através do Secretaria de Estado da Infra-Estrutura· SEINF, 
como CONTRATANTE e a empresa EDIFICA ENGENHARIA 
L TDA, para os fins nela declarados. (CARTA CONVITE N" 
169/ 2006-CPLJSEINF/GEA). 

~: Reforma e Adaptação da Praça do 8Girro p.,pétuo 
Socorro. em Macapó-AP. 

Preco §~ B$-126 509 60 (Cento e vinte e seis mil. 
quinhentos e: nove: reais e sessenta c.entavos). 

ew'!: 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 

~_ç~: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçadas no ..,lar global de B$-126 509 6_(_! (Cento e vinte e seis 
mil. quinht.~~tos e nove reais e -....enta centavos). ficando 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Inst rumento 
Partes: 

OES n• 188/06-UCC/NSP/SEINF, ce~broda entre o G.E.A, 
através da Secretaria de Estado do I nfra-Est rutura • SEINF 
como CONTRATANTE e c emPI'e50 SANTA RITA 
ENGENHARIA L TDA, paro os fins nela declarados. (CARTA 
CONVITE N" 108/2006-CPLJSEINF/GEA). 

~: Reforma em Ales do Hospital de Emergência de 
Macapá, em Mocopd-AP. 

Preço Global: R$-138.996 74 (Cento e trinta e oito mil. 
novecentos e nove.nto e ~eis reais e: sietento e qwtro c.e.ntovos). 

Proz9.: 30 (trinta) dias consecutivos. 

29!~: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçadas no valor global de Bi:.!ID~ (Cento e t r inta e 
oito mil~ novecentos e. noventa & seis re.ois e setenta e: quatro 
centavos). sendo empenhado: R$·17 553 60 (Dezessete mil, 
quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta centavos). que . 
correrão a eonto dos . re.cursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 10.122.0071 1.054 • Construção, adequação e 
modernização da SESA. Natureza da Despesa: 4.4.90.51 Fonte 
(007), conforme Noto de Empenho n°2006/NE01747, emitido 
em 11/10/2006. e R$·121.443.14 (Cento e vinte e um mil, 
quatrocentos e quore.nto e trU re.ais e qwtorze. centavos). 
correrilo à conta dos rectrsos oriundos do Programa de 
Trabalho: 10.122.0071 1.054 · Construça:o, odequaç(!o e 
modernização do SESA. Natureza do Despesa: 4.4.90·51 Fonte 
(001), conforme Nota dt! Empenho n"2006/NE01748, emitido 
em 11/10/2006. 

~..&2....L&gal: O disposto no ar tigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocapó, 11/10/2006. 

ArF tos . 
Sec tério fr -estrutura 

Decreto n• 2042/95 

Extrato de Contrato 
Instrumento 
Portes: Termo de Contrato n• 048/06-SEINF, que entre si 
celebram o Governo do E•tado do Amapd, através da 
Secretaria de Estado da Infro-utrutura como Contratante e 
a empresa Porto Construções k ToA como Contratada. paro os 
fins nele declarados. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO t.om 
respaldo legal nos artigos 25 S 1°, 37. eoput e Inciso XXI do 
Constituição Federal de 1988, nos artigos 12 S 4", 116 e 119. 
itens I e XXVTI do Constituiçl!o do Estadô do Amopd de 1991. 
nas disposições que forem pertinentes do kel Nacional n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores. e nos demais 
disposições le90is que lhe forem aplicáveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato tem suo origem na 
efetivaçl!o do processo licitatório : Edital de Tomado de 
Preços n• 055/06-CPLJSEINF/GEA, da processo n• 
2006/6627-SEINF. Homologado em 05.10.06. pelo Exm" Sr. 
Secretdrio de Estado do Infra-estruturo com base na Decreto 
n• 2042195. 

DO OBJETO: Reforma, Ampliação " Adequação do Complexo 
do Feira de Fazendinho, Munitfpio de Macapá-AP. 

DO PRECO: R$-721138 75 (Setecentos e vinte e umlnil. cento 
e trinta e oito reais e. setenta e cinco centavos} 

DA QOTACÃO: As despesas com o execução deste 
CONTRATO estilo orçados na valor global de R$-721 138 75 
(Setecentos e vint e e um mil. cento e trinta e oito reais e 
setenta e cinco centavos). ficando empenhado inicialmente a 
importância de: 8!:.120.000 00 (Cento e vinte mil reais), que 
correrão a conte das recursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 15.45!.0181 1.199 • Recuperaçl!o de equipamentos e 
espaços Públicos, Fonte (001), Not..-eza da Despesa: 4.4.90.51 
- Obro.s e Instalações. consoante. noto de. vnM.nhn 



Macapá, 06.11.2006 

2006/NEOt727, omitido tm 11/10/2006. -

DA VIGÊNCIA: 45 (quat~llla e cinco) dias consecutivos, 

contados a partir do data de upediçi!o do Ordt.m de Serviço. 

Extrato de Contrato 
Instrumento 
Portes: Termo de Contrata n• 050/06-SEINF. que entre si 
celebram a Governo do Estado do Amopc!, através do 
Secretario dt Estado da Infra-ostruturo como Contratante e 
a emproso THT Construções ltdo como Contratada, poro os 
fins N:le dtclorodos. 

!)O FUNDAMENTO LEGAL: O prutnte CONTRATO tem 
respaldo legol nos artigos Z5 S 1°, 37. caput " inciso XXI da 
Constituiçao Ftderal de t988, nos artigos 12 § 4°, 116 e 119. 
Itens I e XXVII do Constituiçi!o do Estado do Amopc! de 1991, 
nos dispasiçõu quo: forvn pertiN:ntes do Lei Nacional n• 
8.666/93 e suas alteraçat.s posteriores, e nas demois 
dispasiçõu lega~ que lhe forem opliçdveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O pruente contrato tem sua origem na 
efetivoçi!o do processo licitatório : Editol de Tomado de 
Preços n• 020/06-CPL/SEINF/GEA, do processo n° 
2005/260!i5-SEINF. Homologado em 12.09.06. pelo E~m• Sr. 
Secretário de Estado do Infra-estrutura com base no Decreto 
n• 2042/95. 

DO OBJETO: Conclus& do Reforma do Escola Estadual 
Graziela Reis de Souza. em Macapó-AP. 

~~EÇQo R$-833 440 95 (Oitocentos e trint a e três mil, 
quatrocento.!l e quarenta reais e noventa e cinco centavos} 

DA DOT .ACÀO: .As desptS<lS com a execução deste 
CONTRATO utl!o orçados na volor global de R$-833 .yo 95 
(Oitocentos e trinta t três mil, quatrocentos e quarenta reais 
t. noventa e cinco centavos), ficando empenhado inicialmente a 
impartôneicl de R$-125.016.15 (Cento e vinte e cinco mi l, 
dezesseis reais e quinze. centavos) que corre.rõo à conta dos 
recursos oriundos do programa de Trabalho: 12.362.0205 
Z.582 - Constr uçao, Reforma. Aioguel " R..aparelhamento de 
Prédios Escolares do Ensit.o Mid1a e Profossional, fonte (001), 
Nat.rt.la do Despesa: 4.4.90-51, consoante Nota de Empenho 
2006/NE05910, emit ida em 29/09/2006. 

PA VI<iENCI.A: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 
conlodos a partir do doto de upediçõ'o do Ordem de Serviço. 

Macapá, 26.10.2006. 

!(Educação ) 

José Adauto Santos Bitencourt 

PORTARIA n• 4-47/2006-sEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 

usando das atribuições que lhes são conferidas pelo Deaeto 

n" 2571 de Q.4 de Setembro de 2006 e, tendo em vista o 

contido no Processo n• 4993812006. 

RESOLVE: 

Att- 1' Homologar a viagem do servidor 

Wandametson Ferreira de Souza, Motorista de veiculo 

terreste matca L 200, GLS Millsublshl, Cabine Dupla. de cor 

vermelha, de Placa NEX-8980 para destoe-se da sede de suas 

atribuiç6es. em Macapã ate o Município de Latanjal do Jari, 

com objetivo de dar apolo a viagem do Exelentlsstmo Senhor 

Governador, AntOnio Waldez Góes da Silva, no perlodo de 27 

a 31/0712006. 
Art. 2' Esta portaria entrar.l em vigor na data de aua 

~ubticaçao 

D~-sE CI~NCIA. PUIEI\If~l.ll"~ 
GABINETE DO SEC 

AP ,1f109120D& .• 

PORTARIA n• 466/2006-sEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇ.J.O, 

usando das a1ríbulç0es que lhes sao conferidas pelo Decreto 

n' 2571 de Q.4 de Setembro de 2006 e, tendo em vista o 

contido no Processo n• 59681/2006 

RESOLVE.: 

Art. 1' Homologar a viagem do servidor 

( DIÁRIO OFICIAL) 

veiculo terrestre marca L 200, GLS Mitisublshl, Cabine Dupla, 

de cor vermelha Placa NEX - 8980 para o Município de 

Laranjal do Jari. com objetivo de conduzir Técnicos para dar 

Treinamento aos SeCfetérios Administrativos para 

procedimentos em operallzaçao da Folha de Pagamento, no 
perlodo de 20 a 2210712006. 

D~-SE CI~NCIA, P 
GABINETE DO SE..,., ... D~'"' 

AP,24.10.06. 

PORTARIA n' 477/2006-SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 

das atribuições que lhM sAo conferidas pelo Decreto n• 2571 

de Q.4 de Setembro de 2006 e, tendo em vista o contido no 
Processo n• 4451812006. 

RESOLVE: 

Art. 1' Homologar a viagem do servidor LINDOVAL 

AQUINO DOS SANTOS, motorista, que Ira se deslocar at6 o 

Munlclpio da Laranjal de Jari a dlaposl~o da Casa Militar, 

objetivando dar apolo a esta viagem no perlodo de 30/06 a 
()3/0772006. 

D~-sE CI~NCIA, PU 
GABINETE DO SEC 

AP,12109/2006 .. 

E E CUMPRA-sE
m Maeapá-

PORT .ARIA a.• OSSI/06 - SEEO 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. usando das atribulç6es que lhe sao conferidas 
pelo Decreto n.• 3431 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em 
vista o contido no Oficio n. • 07712006 - EEBRB. 

RESOLVE: 
• Art. 1' Homologar a designaçao da 

&ervidora ANA LUCIA COUTINHO FORTVNATO, Secntt6ria 
Admlnlstratr(a - CDI-3, que responder.l pela Dire~o da E.E. 
Barao do Rio Branco, durante o lmpecimento do respedlvo 
titular, Sr'. ANA IZABEL GURGE no perlodo de 23110106 a 
0311112006, que se subme rã cirurgia em Forlaleta -
Cear.l. 

D~-sE CI~NCIA, PUB I 
GABINETE 00 SECRET 

PORTARIA N" 56012006- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhes aao conferidas pelo Decreto n• 
343112004-GA8/GEA. de 27 de dezembro de 2004. 

RESOLVE: 
Art. 1' - Nomear o Coordenador e o Grupo de 

Slstemri:uçlo, respans~veis pela elabora~o e a 
implementaç~o do PES da SEED-AP. composto pelos 
servidores: 

- Agnaldo Figueira da Rocha Silva - Coordenador 
doPES 

- Allton Asdrubal Cardoso Guedes - Membro do 
Grupo dll Ststematiza~o 

- CJ6udla Cumarú de Almeida - Membro do Grupo 
de Slstemat~çlo 

• Domiciano doa Santos Sobral - Membro do Grupo 
de Sistamaü:uçto 

- Eclemllda Maciel Silva - Membro do Grupo de 
Sistemattza~o 

- Elcy Vales Ara~jo Carvalho - Membro do Grupo de 
Sistematização 

- Graça Maria de Uma Redlg - Membro do Grupo de 
Sistematlzaçio 

- José Adauto Santos Biteneourt - Membro do 
Grupo de SlstematlzaçAo 

- Jos' Amellndo Ferreira Pires - Membro do Grupo 
de Sistematiza~o 

- Jostane Socorro da Silva Ferreira - Membro do 
Grupo de SistematizaçAo 

- Maria Alice da Costa Oliveira - Membro do Grupo 
da Slstemattzaçto 

• Marta da Concelçao do Amaral Cardoso - Membro 
do Grupo de Sislemat2ação 

- Mana da NazaN Façanha da Silva - Membro do 
Grupo de Slstematlzaçao 

- Maria do Socorro Gouvea doa Santo. -Membro do 
Grupo de Ststematizaçlio 

- Marta Neucy Góes do Lima - Membro do Grupo de 
Sistematização 

- Marta Rosate Ferreira do Amaral - Membro do 
Grupo de Sistematização 

- Nllce Helena da Oliveira Ferreira - Membro do 
Grupo de Slstematizaçt o 

• Ollvla Tavares Pinheiro - Membro do Grupo de 
Slstemama~o 

- Orb611a da Souza Souza - Membro do Grupo de 
Sistematluçto 

· - Ratmunda das Graças da Silva Favacho - Membro 
do Grupo de Sistematização 

- Rosangela Carvalho Nascimento - Membro do 
Grupo de Sistematização 

- Silvia Mar11 de Almeida Pegado - Membro do Grupo 
de Sts1emltlz3Çao 

- Ubiratan da SOva Vale - Membro do Grupo de 
Sistemat~o 

- Valda Vllhena Pereira - Uembro do Grupo de 
Sistemattzaçto 

WANDERNELSON FERREIRA DE SOUZA, motorista de . 

Art. 2' - Fica sob a responsabilidade do primeiro a 
CoordenaçJo do Planejamento Estratégico da SEED-AP, 
obedecendo ao prazo de 12 semanas para a elabora~o do 
refl!fidO Planejamento. 
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Art. 3' - Esta Portaria ·ent 
assinatura; 

Art. -4' • Revogam- as spq lç s em contr.lrio 
06 ciência, cumpra-se pub • . 
Gabinete do Seaetári p~-AP. 231100006. 

JO$é Adauto 
Secret~tio de 

PORTARIA N' 56112006 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, na 
uso das atribuiç6es que lhe sAo conferidas pelo Decreto n• 
343112004- GAB/GEA. de 27 dezembro de 2004 e, tendo em 
vista o contido no Memorando n• 8812006-CPVPEB/SEED. 

Considerando: 
- A necessidade de proceder a Eleição para 

Presidente e VIC&-Pre·sldente do Conselho Permanente de 
Valoriza~~~t~~fosslonat da Educa~o Bâslca (CPVPE8). 

Art. 1' - Constituir a Comls~o encarregada de 
proceder os trabalhos referentes ao processo eteaoral, em 
todas as fases previstas no Editai/Regulemento, com vistas ã 
elelçlio do Presidente e Vlee-Presiden1o do CPVPEB. 

Art. 2° - A Comissão a· que se refere o Art. 1° setá 
composta dos seguintes membros: 

-Maria Cristina Coelho -Presidente 
- Alded da Silva Dias -Membro 
-Tereza Cristina S.F. de Souza- Membro 
Art. 3'- Fica estabelecido prazo de 15 dias após a 

eleição para a conclus~o dos 
Art. 4° - Esta porta 

outubro de 2006. 
Dê-se ciência, cump 
Gabinete do Secret 

Jos6 Adau 
Secretérlo d 

(.'ONSEJ.JJO ESFADIJAL DI! EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N" 40/~.EE/AP 

llOMOLO<; A ALTERAÇ()ES l'iO 
CAU:WÁJUO DF. t::XAMES DE 
l'iivEL 1'\Jl'iDAMl:NTA.L E ~I.Í:DIO 
DA EDUCAÇÃO DE JOVEI'iS E 
ADULTOS DO COU:f:tO ALIIERT 
EINSTIUN, E!\t MACA PÁ. 

O P'ret.Jdm1e 4o CorwcLhn ~Nua d~ EdUH('Ao. no 
11.10 cl• .nbu~ r.- 4t• • cu:- lk c.~re:n: ~ Rqialmfo 
W....., 1(11'0 ..... polo Doado D OGI/90, drll oio frnninl 4 t 
I 990, e._... ......... , 

O ofioio 60106-CAE.; 
O pruc:easo n't63/03~F/AP; 
A aftátio<: da Asl<lsorio T6c<>icalr.:E.E; 
A Rcootuçan 071\16-CEE; 
A tegillaçln vigcnlc. 

ltESOLVE: 

Art. 1" • Homo&ogar altc:tloÇ&a no cak:ndário de c:un~ 
de nlvd FlondAmentod c Médio da F.ruc~ do Jovcto~ c t~<luitos do 
Colésio AJbcrt F:inah.-in ncat.ea tctmn& P'opotlJIJ : 

-ENSINO Ftr.'iDAMEI',.,\L I" 
ENSINOMW10 

1----" r stRJF. 
DATAI - DAT/\J-

DISCIPI. HOR.i 
EXA.'If 

DISCIPU HORÁ 
EXAM 

['IAS RIO 
E 

NAS lU O 
I ___!_ 

1::roRT -
08:00 .. t..Eott .. n~ 10:30 às l ! 
IO:OOh 231ll í06 inglta) 

12:30b 23111/06 
Gt:ESA 
~:KCIA 13:000. MA TEMA 18:00 .... -

23/11/06 2~/JI/1)6 s 17:00b TICi\ 20:00b f-
HISI'ÓRJ 0 8:00io LITERAT IO:JOh 

~· 10:00h 
26111.'06 

URA_ 12:30h 
26/11,'06 

t5:00àt 
26111106 

QU I<: A IK:OOôs 
26111 106 

~·- 17:00h lO:OOh - HISTOJUA ·-MATF.M 08 :00 .. 
02/I:Z.'Oó 

10:30 is 
02'12!06 ÁTJCA tO:OOb l 2:30h 

~i~~ IS:OO oll 
... 

810[.001 ta:oo .. 
!7:00h 

021121116 
A 20otl<lh 

02112106 

L.PORTIJ 0~:00 .. 
03112'06 

1-- ·- GUESA IO:OOh 
GEOGRAF IO:lOit 03!12'06 

- IA 12:.30b 
FISICA 15:00 às 031i:Z.'06 

L---- - 17:00h -
..\rt. 1• • Esta Raoluçlo cnttt em vise.-, • partir du!lta 

.tala, m·oa•clu .. diJpoaiçõc:t = .... tririo. c......... d o r-lolhoda • • c..- btodual do 
EAiuc~ em Macatú AP. O l do o<Mmbn> de 2006 . 

/~ ~_{ 
/p~~utrn 

Praidcnto do CEil/AP 
Decreto 2523104 

CO:o!Sf.I.HO tl>IADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO l'i'-4~11.EIAP 

AUTORIZ..\ A DIVISÃO DE 
INSPI.ÇÁO E ORGANIZAÇÃO 
ESCOIA.R - mm:n;r.w , A 
~II.LÇ..._ERTIF1CADO DF. 



Macapá, 06.11 .2006 

EQUIVAUNCIA DE ESTUDOS 
Uf SÍVEL Mt.DIO A 
S1JELU:N GÓESJUARU.. 

o .........._ ti. c_... badwol do Edu~ no 
- du otriloulrM lopla ~- o ~ u.. .... r .... pdo ~la-• 
r......., ..... - ,.... llo<rrie •0Cilll90, " lJ do ,......, ... 
1~ •• -tf'Md .. 

O proocaso n•004~AP-. 
o .-t4.1l6-crFJAP; 
.\ Jcgiolaçlu VÔ@cntc. 

RE:IOLVE: 

Art. 1' • Auloriur o Diviolo do INpcçlo c 0.&~ 
&.ol&r - DIOEISEF.Tl a oxpcdôr ocrtifiCOdu de equivalência de 
caWcb a:n oivcl tn6dio a Swlta Gór:a Ju.-a.. 

Ar1. 1• • t•.,. a e<rtifioaçio da alW>a, a UIOE dcvcri 
f\ll\dl.mcntar-ec: 

a) no Hil&órioo Etcolat do F.naÍlo Mid.o cunado na 
ücola Americana Riobard Montgomay Hiah Sc:hool. ~o Eolado de 
Maryland - EUA, ouoc.ndo o violo da auloridadc ...,....., bruilcira; 

b) oo Hlltórioo Eooolar <lc I' c 2' oêrio <lo &.ino Mc.Jio 
cvnado no Co~sio s..ta Blll1ulcmca Capiwúo. 

Art. l • - F..r.. Raohaç&o cntt. an visar. • paU desta 
dela, n:vopdat u ditpooii'Õ<S em eonlrório. 

C.bln"• .. p.,.J<Iõada ti. ~ Eat.d..-1 k 
Ed~. cmM..:api - AP,Ot de oovcmbrodo 2006. 

~~~_( 
I 'reoidcntc <lo CEEI AI' 

D«rcc.o 2' 23104 

(íiidustrla e Comércio 

João Benlclo Dias 

) 

(DIÀRIO OFICIAL) 

As pa!M, acima Identificadas, têm, entre si, justo e 
avençado e celebram pbr força do pr~nte 
Instrumento, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
f'RI;SfACÂO . . DE SERVICOS, de acordo cóm as 
segúlntes clAusulas e condições: 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO: O presente 'r ermo 
Aditivo tem por objeto efetuar es atuallzaçl!es no 
Contrato original: 

. Prorrogar a vlgencla do Contrato original pDf 
mais 2 mesas; 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA PRORROGAÇÃO 
A Xig~nch11 prevista na ClAusula Sexta do Contrato ora 

- ~~lfiilliS1'ilc!:à' : prôrTôgada para o perlodo · de 01 de 
novembro 6 31 de dezembro. 

CLÁUSULA S~TIMA-DO FORO 
Pan1. dirimir aa questões oriunda. deate Termo 
Aditivo, .arA competente o Foro da Juatlça Federal, 
Seçlc) Judlcl6rla da cidade de MacapAIAP, com 
exclualo de qualquer outro, por m ala privilegiado 
que seja. 

REl'Ú$ENTANnPARTJ CON'IRATADA: 
. !Usll.VADOSSANTOS 

DIRETOR REGIONAL 

· -~-~bro . 

' MARCELO IGNACIO DA OZA 
r~Jn'.\llj9.DU01TAJ)9,DACOMIINICA O EM dCJO 

· CONTRATANT 

Pág. 11 

JUST1FICATIVA NJ OlCWII- UCCIASSJUR 

ASSUNTO: P~ da Yig<1ncie do conUID 019/2001(9"TA). 
anv4s do 10• Termo Adidvo, furldamant> legal - An. 57, Inc. 11 • 
ele § 41 do art. 57 de Lei 8.666193 ellltoreç6es ~
PROCESSO: 18.000.00812008 
OBJETO: Alt.,.9i0 da cl6uoule we.lr•VIGENCIA e quinlll -
DOTAçAO, envia do 101 TA. 
CONTRATADO: J.CA SERVIÇOS ESPECIAL LTDA. 

Senhor Direlor, 

Slbneto e elevede conalderaçio "* Vossa Senhoria e preaente 
juslificolive obje .. endo e eh..-.çlo "* cláusUo l«ceina e quinta, 
do ""'*'*"01912001(Gt'TA), --do 101 T11111'10Adiho. 
Ne ernin4náe do ~enio do vig6ncia do referido contrato 
01912001(9'TA), que 10m como objelo e P'e&la;io de oerviço do 
limpeza, conMrvaçiO e hlglenlzaçio do Jridio do INSTITUTO 
DE HEMATOLOGIA E Hf:MOTERAPIA DO PJAP.PA e euaa 
eginclu ll'llnafuoic:lrltd, ecnnt> eole corl''9'"do como MI'Yiço 
conlinuo, Ieee • eopecificldede doe ..,..;çc. , polo 11'11- de um 
..viço e>Cclu;vo pera embóentes hoopilolarae com obedi4ncle 
ee ,.,.. emenedae pelo Miniet6rio da Saúde, referente e 
Umpeu doei~ • eslarilizeçêo "* artigoa, ouperlicios • 6ree 
em ll8lebelecJmento "* Múde a>rlcnne Portarie& n' 2818/MS de 
12 de maio "* 1999, Poruwle n' 15 de 23 de ~ da 1988 
(SVS), complemenledee pelee non-nee de bloaegur..,ça e nofTTI8S 

tjcnic. • MS pera ~·mo de IW1igoe • a~ICies em 
estabelec:imen""' de Múde, ~ nao podo o mesmo solrar 
ookJçio de conlinuldedo sob pena de ao..., Jniulzo ou dl!nOS e 
AdriW!io~eçAo. 
Salianlamoe que o referido conlnlto Já ex8U'iu os prazos 
pennitidoe pelo ert. 57, Inc. 11 de llC, que 4 do 80 meses.Por 
este motivo enMjamoe o § 4' do ert 57, o quel reopelde e 
J>101l0911910 por maio 12 mesoa. 

PORTARIA (P) N• 106/ 2006 - SEICOH 

lrlormemos que tal eto edminlllll'lltlvo poao<JI car.!tor paliativo, 
posto que trwnita perelelernenla um novo ~ ici!Btório 

lG ·::C:::i:;ê;n;c;i::;a;;;e;:::;;:li;;e;;c;;;;;n;o;l;;o;!g~i=a=:;.;=====)~ =·~:a .... de Mlvi9o contfnuo • - .. nec-idade da 
,. · nlo pareli~N~Çêo do aenlço.Potlllnt> em car6ter excepcional 
José Maria da Silva contonne diapoellfvo legel, .. fez mfaaor e pt00'0911çêo a trevéo O SECRETÁRIO DI! I!STADO DA INDÚSTRIA, COHÉROO 

E HlN! RAÇÃO, no uso das suas atribolç~s que Ih~ são 
conferidas pelo Decreto n• 4559 de 04 de outubro de 
2005 e, tendo em vista o que consta no Hemo. H• 
078/2006-DDI/SEICOH. 

RESOLVI; 
Art. 1° · Homologar o deslocamento do seMdor, 

CÁUDOH COSTA DA CONCEIÇÃO, Ge-ente Geral do Projeto 
Castanha da Região Sul do Amapá, Código COS· 2, que viajou 
da sede de suas atribuições Macapá·AP, até a Odade de São 
Paulo· SP, com o obje tivo de partiópar da apresentação dos 
alunos Hateus Bonneli e Camda Haddad da fundação Getúlio 
Vargas, sobre o Projeto Castanha da Re9•ào Sul do Amapá, no 
periodo de 23 a 28/10/2006. 

Art. 2° -RevOC,Jam·se as disposlções em contrârio. 
~~nela, publique-se e Cl111pra·se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COHERO O E MltlfRAÇÃO, em Macapà-AP, 25 de Outubro de 
2006. 

JOÃ;::t;;;,IAS 
SECRETÁRIO/SEICOM 

PORTARIA (P) H0 107 / 2006- SEICOM 

'o ~CRETÁRJO DE ESTADO DA JHDÚSlliiA, COMtRClO 
E MINERAÇÃO, no uso das suas alribuiç~ que lhe são 
conferldas pelo Deaeto n• 4559 de 04 de outubro de 
2005 e, tendo em vista o que consta no Hemo. 
n0029/2006-GAERS/5EJCOM. 

RESOLVI: 
Art. 1• · Homologar o deslocamento do seMdor 

GEOII.GE SAVJO DE OLIVEIRA BORRALHO, Gerente de 
Subgrupo de Atividades do Projeto Aproveitamento Econômico 
de Resíduos Sólidos. que viajou da sede de suas atribuições 
t~acapá·AP, até as localidades de ltamatatuba e cameiro 
(Ba•lique), com o objetivo de fazer avaliação da coleta de 
resíduos sólidos da Unidade de Processamento de pescado, mel 
e ayli, no periodo de 24 a 29. 10.2006. 

Art. 20 • Revogam-se as d~Jções em contrário 
Dê-se dênda, publique-se e arnpra-se. 

GABINffi DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTlUA, 
COMÊRCIO E MINERAÇÃO, em Macapá·AP, 27 de outubro de 
2006. __.;::-

JOAO IIE~O DIAS 
SECRETÁRIO/SE1COM 

(Comunicação 

Marcelo Ignácio da Roza 

EX"IRATO DO 1" TERMO ADITIVO AO CONIRATO 
N".008/0S-SECOM 

PRJMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PORTARIA 
( P) N" 057/ZGM - SETI!C/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CJtNClA E 
TECNOLOGIA. no wo daa olribui9iJ<s que lbc alo amf<ridao pdo 
Oec:rtto n' OOIJ do t'dojaoàrodo2003, 

RESOLVE: 

Arl. •• - 11~ o clooloc:amcno <lo oavi<lor JOSt 
CARLOS CORDP.IRO DA SlLVA, Maloritu do GabOwu, CDI-l , 
fi"" viajou da ocdc de llW llividadcs Mlocapi-AP, at~ o Dllnicipio de 
OIAPOQUlJAP, o ll<rYiço cbta Sca-«Mia, oom o obj&vo de 
ooodu2;r o Sccrdrio ,_ pottjai>.v do .....ru&s oom diri~ <lo 
cowlu e da Secntaria Municipal do E<b:açio. no paiodo de Z3 a 
28110/2006. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE F.STADO DA Clt.NCIA F. 
TECNOLOGIA, em M.acop6 - AP. 2J <úub<o de 2006. 

[ Autarquias Estaduais 

· :-::.~.r .... ~" .. . r· ·~:'o'· .· · -.~ · • . . J: -.~,:·· · 

(Hemoap ) 
João Ricardo Silva Almeida 

PORTARIA N-. 051/2006-5A8/HEMOAI' 

O DIRETOQ PRESIDENTE DO INS'ITlVTO DE 
HEMATOlOGIA E HEMOTDAPIA DO AIMPÁ-HEMOAP, no 
uso das atribulçiSu que Ih& lllo conferidds pelo Decreto n°. 
4561 ck 0'1 de o.rtubl-o de 2~. ort. 33 , tnelso Xt do 
~to Estoduol n•. 5.!119 de 09 de dczCII'bro de 1997, que 
aprovou o Estatuto do InstiMo de Hematologio c 
Hcmotcrapia do Estado do Amapd. 

Rerolw: 

Autorizar o det locomento da servidora .AnNI Ellzabctlt 
Mmlns Alvu, Bio!Mdieo, da sede de suos atribuiça'e.s 
lkl"'ff4/AP at~ o cidade de lkWmiPA. com o objetivo de 
participar do vn Sl...,&sío Naciorool de Biologicl Molc.c:ullr 
Aplicada a Medlcino, no perlodo de 09 a 11Jl.06, SCin &lus 
pera o Estoclo. 

· PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE Mdcap4. OI de nowmbro de 2006. 
PRODUTOS A ÓRGÂO PÚBUCO, NÚMERO 
28.907.228-2, QUE ENTRE SI FAZEM O GOVERNO _ ._,.. ~ • 
DO ESTADO DO AMAPAisECRETARIA ESTADUAL ~~ 
DE COMUNICAÇÃO E A EMPRESA BRASILEIRA DE l>r". J oiíÕRicardo S. Almeida 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. pt Diretor Presida!te da~AP. 

d•te Termo Aditivo pera que .. "'*"" dar continuidode e a 
a'vídedae Nm que haja prajulzo, ~ uma Y<OZ. .., a c:oberlwa 
conra"-'. e em • tratando de ambiente hoepialar seria 
extremomente perigocnlo e6 pen1 oo tuncbnérioe cano para a 
aocledade a aus6nda do referido aervlço 

AMi'n, em oba«vlncle eo diopoalo no ert. 57, § 41 da lei 
8.666193, rogo • Voeu Senhoria que .. ~ • retillqua e 
praeenle juJikativa, com aue c:orioeqüenle publlc:açJo no DiMD 
Oficial do Eatado, produzindo ...m a efic6cla do ato em 
ep;g:ar.. 

Mecapé:t, 6de tubro de 2006, 

P-..Jo da S ilva 
MOAP 

EXTRATO 
JUSTIFICATIVA NO 011108· UCCIASSJUR 

ASSUNTO: Pronogeçllo de vlgln:la do conlnlto 03112005, por 
mais 12 ,_ e lnlv6s do 1' Termo Mo~vo, llndomant> legal -
Art. 57, 11, § 2' de LEI 8.666193 a ellarec;6es. 
PROCESSO: 18.000.00512006 
08.ETO: Akoreçilo de ClAUSULA TERCEIRA· DA VIGENCIA e 
ClAUSULA QUINTA - DA OOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA • 
ehv4odo I ' TA. 
CONTRATADO: A. R. FUiO & CIA LTDA 

Sanhor Dlretcr, 

do An.57, § 2' 
lei 8.6661113 , em: 

21áJ .1JV'2006 

&bneiD e elevede c:oneldataçlo de Voaae horie e pr ...... te 
juslificoliva ~etivendo a ehoreç6o dn d6uaulae TERCEIRA a 
O UI'ITA, do contrelo03112005, envia do 1•TormoA<ftlvo. 
Ne ~n~inlncle do ancanamonto da vlgináe do rolerido conlnlto, 
que tem como objeto o lornedmanlo de oimentaçio tipo lanche 
pera doadora • de sangue, pl.,..,._ o ov..,toe, do ln81i11Ao do 
Hernelologle a Hernolorapie do Amapé, conlraiD - corí!Quredo 
como aervlço continuo, Ieee a aue aepecif!Cidede ume vez que o 
at> da doar sangue é diapoeto de varias etapea. sendo que, por 
dalennlnaçAo da legialaçllo confotma RDC n"153, Item 8.6.1.11, 
diap6e que apóe • doaçilo de Mngue, ' obrigalllrie a alerta da 
lanche e hidnll.açilo oral edequeda eo doador, porlenll:> para que 
oa a.viQOO nlo aejern parehedoa fez n neoaaaMo oua 
pmrrogaçilo ..rm do q.~a o mesmo nAo oo... ~ da 
continuidade r .. peldedo anv6o do erl 57, 11 , da lei 8.666193 e 
aleraç6ea. 
A~ oer6 pelo prem da 12-, observando o limüe 
da modelídade da llclteçilo a quol deu origem 80 conlreto e a inda 
vele ......,Jtar qua anconr._ #emllendo Lm novo processo 
licilú5rio deete ot>jelo. 
Asorn, em obaorvlncle 80 diepoet> no ert. 57, § 2' da lal 
8.686193, rogo a VoaM Senhoria que ae digne e reôfqua a 
pr&Mnle jUIIificeliva , com aue conseqüente publiceçio no Diório 
Oliclal do Ealedo, produzindo aoâm a efic6áe do a lo em 
eJ>9"efe. 

Mecapé, 26 de~o de 2006. 

Paub C....r da Silva 
UC EMOAP 



Macapã, 06.11.2006 

EXTRATO 
1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.• 03112005-HEMOAP 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 03112Q05 
OUE CElEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE HEMATOLOGtA 
E HEMOTERAPIA 00 AMAPÁ E A EMPRESA A. R. FILHO & 
ClA LTOA, para o fomoclmenlo de alimorloç;lo. PARA OS FINS 
NELE DECLARADOS. 

Pelo pre~nte T111mo Aditivo e noo termoe de direito, aa partea 
no fm ""'nadaa, declaram, acoitam e ajuotam que o instrumento 
acima idontifocado, I'"" ahrado a CLÁUSULA TERCEIRA E 
CLÁUSULA QUINTA, que pascam o vigorar com a ~utnte 
redaçAo, montldae aa d<!malo aqui nAo referidas e portanto ncate 
ato e ocalilo totalmente ralific:ad01, para todas ocali6ea de 
dro~o. 

CLÁUSULA TERCEIRA· DA VlGtNCIA : O presefia TERMO 
AOITNO vlgorarj paio prazo de 12 m ....... a contar do 
26/1012006, nAo podendo a« mala prorrogado. 

CLÁUSULA QUINTA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A 
deepeaaa com a oxocuçAo deate Termo Aditivo correria l conta 
da Fonte 001, Programa de Trabalho 10.301 .0161 .2439, 
Elemerlo de Doopeaa 33.90.30, no valor eotimado do R$ 
24.000,00(vinte o quatro mil reais), aendo que para o exerclcio do 
2006 o valor oorruponde a R$ 12.000,00(doze ml reaJa), 
devendo aer pro'<tdenclado dotaçao para o exerci elo aegulrie. 

O preaerte TERMO ADITIVO, encontro aua lundamontaçlo no 
Art.~. 11 , e Parêgralo 2', a lEI 66(j.o93 e alteraç6eo. 

PregAo N' 001/08 • CPU HEMOAP 
PROCESSO N" 18.000.128/ZOOS 

' , 26 de Ol.tlbro de 2006, 

ALMEIDA 
HEMOAP 

DESPACHO DE ANULAÇAO 

O D~elor·Presldonte do Instituto de Hematologia e Hemoterapla 
do Amapii-HEMOAP . .no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n• 8.666193 E lei n• 10.520102. 

Conslderondo, o Relatório de avaliaçAo de amostra 
de equipamento do lem. referente à Aquislçao de 
equipamentos de lnfonmáUco, com prestaçao de seNiço de 
asslsléncia técnica gratuita durante o prazo de garantia, de 
acordo com as quantidades e especlriCaÇÕe:s constantes no 
anexo I do editlll, realizado em 18/0812006, às 9:00 horas, no 
AUdHór1o do HEMOAP. na rua Raimundo Álvares da Costa s/n' 
Centro, de Macapá-AP. 

RESOLVE: 

1. Anular a homologaçio do Mern 01 do PregAo n• 
001106-CPUHEMOAP - publicado no DOE 3839 
pg.OS de 30 de agosto de 2006. adjudicado em nome 
da empresa (Finmo 05): O. Mendes Ferreira-ME no 
valor do item R$ 110.200.00 (cento e dez mü e 
duz oe reais). 

ti a hornologaçao dos demais kens que 
ccem Jnaterados. 

outubro de 2006. 

Almeida 
a 

to• TERMO ADITIVO AO CONTRATO N .• 01912001(90TA)-
HEMOAP 

DIÔC!MO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 019/2001, QUE 
CElEBRAM ENTRE SI O tNSTffUTO DE HEMOTERAPIA E 
HEMATOLOGIA DO AMAPÁ E A FIRMA J.CA So-viços 
Espocializodos lido, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

Pelo presente Tenno AdJlivo e nos molhoroo tenmoe de <ireito 
nos tepresentsnt89 1'10 r.neJ MSinados ,declaram, aceitam 8 
ajustam que o inatrumaniO acima Identificado. tem eltorado e 
ClAUSULA TERCEIRA. CLAUSULA QUINTA, que pldOIIm a 
vigo<er can a soguinto redeçêo, menticlas as domoie aqui nilo 
referidas e portanto noa1a ato e ocaaWo sotobnonto rotificedss, 
pera todos ocasióes do direito. 

ClÁUSULA TERCEIRA - DA V~CIA: O presente TERMO 
ADITIVO vogorarll pelo prazo do mai> 12 (mooes) e contar da 
d11to do 1711012006 , nllo podendo mDIS sor prorrogado. 

CLÁUSULA QUINTA • DA DOTAÇI\0: As dospoS8s oom a 
oxecuçlo deslo T111m0 Aditivo corrorlk> 11 conto dlo Fonte 001, 
Programe do Trabelho 10. 122.000t.2001, Elomento do Do!lp888 
33.90 37, no valor de RS 80.324,52 (oitonto mil trezontoe e vinte 
• q ... tlo reais o clnqGenta o doia centavoa), roloranta ao 
desembolso doe meses da OUTINOVIDEZ/2006, ao cuoto 
maneai de RS28.n4,&4( '1in1e e seis m~ • sotacentos o &Otenta • 
qUIOiro reaie e oitenta e quatro centovos). devendo • .,. 
providonoodo doteçêo para o exerdcio aubeeqüenta. 

O prr:s811te TERMO ADfTNO, tNICDII/IIJ J114 llndamcn/JJç4o no 
Art. 57, 11. § 2" e§ -1~ ds LE/8. uJtrJIBçfi&. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

r~~u=·ra;p~~~~~~~;:] 
Jaezer de Lima Dantas :J 

RESULTADO DE LICITACÃQ 
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO AMAP ÁIRURAP, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado da licitação nos termos 
abaixo citados. 
MODALIDADE: CONVITE n° 027/06-
CPURURAP 
OBJETO: Serviços de Confecção de 16.000 
folderes em papel couchê 1 1 5g/m2 em 
policromia e 4.000 Cartilhas em papel couchê .. 
ADJUDICADO: MARCIO A. MESCOtiTO
ME 
VALOR: RS 33.200,00 (TRINTA E TRÊS 
'MIL E DUZENTOS REAIS) 

Macapã-AP. OJ de-outubro de 2006. 

Mo/ia ~ille\5~~Assis 
~res1delte CPURURAP 

(Lacen 

Juvanete Amoras Távora Miranda 

Comiss&o Perrnaneote da Udtaçao 

REPUBLICAC.I.O PE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 
00912006;CPL 

) , 

O LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO 
AMAPÁ. com sede na Rodovia Tancredo Neves n•1110. Bairro 
5ao lázaro, MacapatAP - CEP: 66.908-530 lona: (96) 3212-
6~. através de sua Pregoeira e Equipo de Apoio, toma 
publoco que às 09:00(nova) horas (horllrlo I ou!) do dia 23 de 
novembro da 2008, realiza~ !lc!taçao modalidade PREGAO 
PRESENCIAL, Upo MENOR PREÇO por ITEM, referente ao 
Processo n• 17.000.05112006. para o seguinte objelo: 
AqulsiçSo de Material Penmanente de lnfonnáUca, para este 
Laborat6no Central de Saúde Pública do Estado do Amapá 
conforme especincaQOes constantes dos Anexos deste edital: 
Para ofotuar reUrada do edital, o interessado deverá aprosentar 
disquete virgem. 

Macapà, 08 de embro de 2006. 

ComissAo Permanente de Udtaçao 

AVISO po PREGÃO PRESENCIAL 2.~~ 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO 
AMAPÁ, com seda na Rodovia Tanaedo Neves n' 1118, Bairro 
5ao lázaro, Macapá/AP- CEP: 68.908-530 fone: (96) 3212-
6222 E-maU: lidtacao@lacen ap ooy b(, através de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio. toma público que às 09:00(nove) 
horas(horárlo local) do dia 24 de novombro de 2006, 
realizará llcltaçao modalidade PREGÃO PRESENCIAL. tipo 
MENOR PREÇO, referente ao Processo n• 17.000.25412006, 
para o seguinte objelo: aqul•lçllo do material ponmanenta 
para o Laboratório Central de Saúde PúbUca do Estado do 
Amapi-I.ACEN, conroone especificac;Oes constantes dos 
Anexos deste edital. Para efetuar retirada do edital, o 
Interessado deverá apresentar (IJsquete virgem. 

Alcir Mary Sampaio 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 
NULIDADF.II'ISUBSIST~NCIA Jlo' OOtn006 

Em cumprimento ao disposto ao art. 35, ('IJ rjgnfo ú.olco do 
Rtgubmento AdmlalJtralivo b:aixado pda Portaria (~METRO •• 
001, de 08 de Jurirv de 1999, NO'ft~'ICAMOS os ••gulnles 
Autuados, os quais at tacoat~m em local Incuto e n~o sabillo: 

AUTUADO: ABN AMRO ARRENOM I ENTO MSA. 
PROCESSO: 003~1370000.1106 
AUTO DE INFRAÇÃO N' 11000« 

AUTUADO: JOSt ANTÔNIO CARDOSO CA)IPOS 
PROCESSO: 003~137000011106 
AUTO DE INFRACÁO N" 0000t4 

AUTUADO: REICAR VEICUI,OS LTIIA 
PROCESSO: 0034137000187/0S 
AUTO DE INFRAÇÃO N' 11677~9 

que o Din.tor Geral do huUtuto dt I~C$0S t Medit.J:u do F.stado do 
Anll.p' - IPDVAP, ao wo de su.~' :alrihulçO~J ltG21~t 
HOMOLOGOU os Aatos dt lnfnç'-o •u pnrrx.ndoaados, no.s 
termos do art~e.o 16, Rtautamtnto Admioinrsth.-o baixado pela 
Pnrt.rl• JNMl:TRO a• 001, dt 08 d~ Janeiro de 1999.1uiC!Ando 2 

NUUDAllE/lNSUBSISTENCIA dos autos. 

Mocapi..Ot d~eMnROde2006. 

Dr. Mire errdra da Silva 
Ast1uor J úllco/1/'EM·AP 

OterMo n• 3280105 

Pãg. 12 

EOIT AL DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N" 00512006 

Em cumprimento ao diJposto ao art. JS, pari&r:do único do 
RtguiBmtato Admlnlscrat lvo balx;do pc:la Portarl.a IN:\U:TRO 0 • 
002, ~. 08 de Jaoelro de 1999, :o.'OTIFICA.\10S o nguln!e •enhor 
ou emprc.sa, o qual St encontram em local lactr1o t n~o ubldo: 

NOME: DISTRIBUIDORA NAZARÉ 
PROCESSO N": 0034 t 370000187/06 
AUTO IJE INFRAÇÃO N" 0000187 

que a tn•prua tm s uprtl mtndoaada ro i autuada por lnfrac~o :ao 
diJposto na ltl o• 9.933199, no art. s-e 7• ele l!ens 4 e S.l do R. T ,\1 
APROVADO r ELA PORT A.RIA DO IN METRO N" 96100. 
Tudo t m vl.na 1 lavratura do ,.eruldo Auto de lnCraç;)o, nos 
termos do legl&loçlo eon vJ&or, 1\'0TIFICAMOS Vo>sa Senhor!• 
pum apresentar dertsa escrita no prazo de lS (Quln1.e) cHaJ a 
partir dtst~ publicaçJo,aob pua de rtvtUil r connu Jo. 
A ddaa U(rft2 devtr:l .ser enunllohad.3 i J>lrtlorb Geral do 
fastltuto de Pesos t Medidas do Amapi - IPRM/AP~ situado na 
~9~;~;0~ Con·lo Nu n<>, a• 267 - Ctntrv - Macopi-AP. CEP 

C. Fundações Estaduais 

,' ~. ·• ·r. · ; : ,;.\ 

(ÊundeC'ap J 
~~====c--::.;.~ 
João Alcindo Costa Milhomem _) 

TF.RMO DE Jt•STIFICA TIV,\ '<' O t 612006- CI'UHINIJF.C A P 

Ralllicu ru~ ronna da U:1 8 666193 
Macopâ- AP. 11 d~ outubro <k 2006 

JOÃO Al.~LIU>Mf.M 
l}ir<!or-PresidenttiFUNU~CAP 

PROC'F.SSO N.: 16.000.~~9106 

ASSlii\TO: INEXIGIBIUOIIDF OE IJCITAÇÀO 
Flli(DAMEI\· r AÇÃO u :GAL: ('opu I. do An H, '""''" 111 . da Leo 
8.6661'13 c )Uta.~ altemçOes postcno.c:s. 
t::'ítlMDF.: FUNDAÇÃO ESTADUAl . DF. CULTLRA DO 
,\MAPÁ 
OBJETO: Conlr:llaç-Oo lk l:mprcso para e•ccuçllo da prC~:r>nm<,.ll> 
arllsttco cullumllocal. ShO\\S "'usa.,;ats da 43 • CXPOFF.IRA t 4'" F tua 
do Pci\o de- Boaodc:aro no pcriudo de 14 â 2.l ck oulubro d~ .2(J()b . Utl 

Parque de E:..pos•çÕI.:s de raa·ndmha. 
ADJllDICADA: Anorl•~~o dos MUsicos t Cumpusiron•.s llu 
Amap'- AMCAP 
t'ROGRAMA DE TK/\11,\LiiO: 13.392 00;2- PROJETO 1.023· 
BALUARTE 
N:\ TliRt:l.A DA OI'.~P J J 90 39 - OURO~ SERVIÇOS OE 
I I:.RCEIROS - PESSOA JURIOICA- FONTE 001 
VAI.OR RS 370.028.00 (Trcz.a.:ntU\ c ..clcnta rml. 'Ymte c Oito rca•s) 

Excelenlissil1\o Scnht'r Prçstdcnu:. 

Trat3-SC a pre!'Sentc JUShlicati\·;, de comratnçlo dclaOJadn pd.t 
Flll"iOE<At' comu tontrJitntr ( AssOC"iaç-A.n t.lo1 \1ú~icoJ t 
( ·umpoSIIOI"tS do An11pj · AM('AP cnmu cnnll'lllllrl:l. p3ra lin.; li< 
l!lCCCuç:\o da l'rograJn;,ç~u de C\how Mustcats P'lf Ut:ô:l\t;N' d:t 43 
Expofetra Agropccmlria que ocorre no pcrlodo de: I ~ oi .23t10106. 
C\'CiltU que raz. parte do c alcnd<H t(l Cuh ur:d llo Est.Hhl 
'' razoo dA escolha da adJudtca..Ja acinm dc\oC·Sc a~o ro.tu d~ nu:..;tnJ 
possuu quahtkaçôcs nccc"'anaç pilrn a ltaltuçill llm: '-<r\ott;tlS ora 
aJudnJoi. 0...-.1m cnmo ntctldC 8.s tx•t,lnc.a< ('litb<lec•das p.:l3 

, 1\dnuntslraçll.o Púbh~ stndo 1 Umca em UJt.lo o Estado. ~gumlo 
c:-..pcn~nctas de ouuos C\oCntos Jil rcali:r4Kins entre a FUNDE<.:AP c a 
mesma. 
Vcnnca·~c à..'\ Oo; d<' pr()C.t.$$0 supra rdc:rcn~ n'ldo u d(»JUlcho dn 
prc .. t..k:ut:ut dcstn enlldi1dC' autortz..lndo os procct.hmcntos parn 
formnh7oç•o do msttunk:nto de cuntratn ora aludtdo B..::m ""nu dl• 
Chefe do Nuclcu Jc P1Jncj3mc:nto no stnudo de t!UC: ~\tSI.: dotnço\c'l 
on,:amcnl-.n3 p;)ra dcti\',..;t\0 da presente cnntrat~i4• 

CkJtuqu~- ft". QiiJ(Iú, qm.• " prc'f"O prcmcado p..-la mtues.wclu c.ttu 
cumpul;\'d com os tJ, ,,,~rcodo 
Vt.:uficn·~c neste cMo COlh:r~.:tu ~ut: a con1 r.11~ç:lo t:nl rc ttr~nctH 

cnquadra-~c m• _lttpott~ Llc lne,igibihdadc de L1cttaçau. 1n'r.:ulp1JJ "l' 
..caput" tJo art. 25 • .nc 111 da Lc1 n• 8.ftf,N'QJ, a segmr tmnscrno 
t\rl. l~. llnu.igiHI a UciiA(AO quando houHr in,i.-hilu.badt de 
compt lic:Ao. tm uptci.a1: 
111 - puru cumruturlln dr prt>fistitmtl/ llr quolqu~r sctur urti>ti~ft. 
dilt!tanumte nu alro,•b dt ~mprrsdrio txtlusll·u, tl•·:.d~ IJtl f! 

n m.:.ogrndn pelrt critü:o np«inlit.lltfu uu pt!lu jJpúú~o plibUcu. 
Pdas r.llôc:s c:\pôilib. em ohi!..ltl!n:.:ta ac1 "" 26 00 01plfml.l Lc~~~ ~ 
.. \hcraçOes do r~tnk!nto 1.k lu.:n:.çl'lc.s. suhmet~mo~ n ptl.')~nh: 
juStliie&llva i aprcc.a.;Ju c raufic:~ç.1o de Vosu \tnhoraa. nu me'\mu 
t..:mrm em •1uc: sollcuamos n sua pubhcaçao nu t>•~mn Otit~:tl do 
E~ti\do. p:Jn que se cu tllpn o prmc•run d~ f'Ubhc •dndc. Cl)nl(') 
condtçlo de ctictc1a d~.o"':\tc <lln 

Mocorá-,\P. 11 de O<llubro d< 2111lh 

Editr~',~. Cardu•ro Prcsidrni~~'I JFliNDEC.\P 



Macapá, 06.11 .2006 

TF:RMO DEJIIl>TIFICATIVA .\~ 1115 12006- CPlJI'l!"'DECAI' 

Ratifico na runna da Lei 8.666193. 
Maeopá - AP, li de outubro de 2006. 

JOÃO AL~ MILIIOMF.M 
Dirctor-Presidente/FUNOct:AP 

PROCESSO N.: 16.000.SSIIIJ6 
AS.~IINTO: INEXIÇiiBILIDADE DE LICITAÇÃO 
FIINOAMENTAÇAO I.F.GAL: Cli!>UI. du Art. 25, inci">lll. do l..c:• 
8 666/93 t •uas alteraçOes postcriun:s. 
IINIDA.OE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DF. CL'LTUKA 00 
A MAPA 
OBJETO: Contrntoçlo de Empresa p.1ro execuçlh> da programaçArl 
artlsllco c:uhural local. ~pct:kulos teatrai~ du 4311 EXPOFCIItA c 4• 
Fcttn do Pc.lo de rloi•dciro no periodu de 14 6 23 de outubru de 2006. 
no Patquc de 11sposiç.les de l~ndinhn. 
AO.IUOICADA: ,\ ssoti•\·Ao Cru1)() Turral ~flrco Z rru d o 
Equador 
PROGR'\MA OE TRABAI.IIO: 13 392.0052. rROJ ET0.1.023-
0ALUARTE 
NATL:REZA U.~ DF.SP : 3.3.90.39 - OUTROS SeRVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JIJRIDICA - FOI\H :. 00 1 
VALOR : R$ 30.000,00 (frinla noil n:a") 

Excelcnti~imo SenhOl' Pn:~ idcntc:. 

Trat·a·.sc a presente justificativa de conuataçAu (ft'livada peta 
Fl tNDECAP COiliO controllnlc c AuoeioçAo Grupo Tutnl 
Muco Zero du F.qu•dor tomo contra t111da, para fins tJ( (Xec:uçikt da 
Progn. nlatAo dt Espeh\tulml Tutnis por ocasiflo da 43• Exporc:ira 
AgropceuAria que ocum: no perlodo de 14 ~ 2JIIOI06. cvenlu que faz 
parte do Calcnd, rio Cultural do Estado. 
A rat.\o doa tscolha da a.djudicada acima deve-se ao fato da mcsm:s 
possuir qualir.caçOes ncccsdriu pl\Q a n:alizaçâu dus scrv1ços nn 
aludidos, assim como atende b .. iJlncios cstabclccid3S pelo 
Admini.s1raç~ Pública sendo " única em todo o Estado, scsundo 
cxpcrítncias de outra. e>"Cntos jA rcaliT.adO< entre o FUNUECAP c a 
mesma. 
Vcriflca-St às 11s do pnlCcSSu supro tcfcn:nciado o d~o:~pacho da 
prnid~nc.a dc~la entidade auroriznndo os pnx.:.:dintcntos llara 
rurnt:eliuço\o do instrumento de conlrfttO ora aludido. Bem comu, do 
Chcrc do Núclt:t> de Plnnejamcnto nu •cntido ok <Juc c•iue dotnçAo 
nrçAmcnll'lr ia paraddivaçOO da presente conlrut.nçAo 
Dttstaquc-J4:, o/1'1do. qut o prcçn prmicodo ~la intcrt!s.radu ~.·sla 
C'OirtfiUIÍt:d com oz de mucodn. 
Vt rific..•He neste c.a.so concreto que a conlrnlaçlo em rcrertnc1a 
cnquadr.l~ na hipótese de lnutgiballdadc de Littlou;OO, insculpida uo 
-c-oplll- doM 25 inc. 111 da l.ci n• 8 666/Yl. a seguir ttansen tu 
An. 11. t lllt.rdl(ivd a licltuplo quoudo hauo·~r inviab/1/dadt de 
ton~dç4o, ~m np~cilll: 
111 - para ct>nlrataç4o tk proflulanultk qualquu st!Jor onfstiro. 
dlr~/tl~lflt ou lllrap~ de ~mprtsdrlo uclus{l'D, d~sd~ qur 
CDnSntr at/0 pêfa Cr {(ÍCU ts~Wt/nflznda IJU pt/a Op/11/40 púb/ir u. 
Pelas nuõc:o c•po<las, em obcdi~nci• AO Art.26 do Uiploma L..c:gal c 
Ahc:rações: do rcg.imcnto de l icilftÇÕCS, submetemos a presente: 
IUStificativa A apr~~iaç4o e ratificaçAo de Vossa Senhoria. ao mesmo 
tcmrio em que solicitamos n sun publicaç~ nu Di~Jio Oficoal do 
Estado. pilriJ que se cwnpra n principio da puhlicidMe. com<l 
côndic;~ d~ ericflc.ia dcst-= 8tn. 

MaCI~, l i de OU!ubrn de 2006. 

Edile:uz • ardoso 
l'raidrnt< do C 'IJFUNDECAP 

TI::RMO DI:: Jl iSI"IFICATIYA ,'1" U17/20t16 - CI'IJ fliN il t:CAP 

Ra~ilico na forma du Lei 8.666/93. 
Macapi- AP,II de outubro dc 2006. 

0\-1 ; 1 } ,/.1./JVJ 
J0.'-0 AJ.C:I;,thcléOSTA-11-JILIIOMEM 

Oin:tor·Prcs•dcnte/FLINOECAP 

PROCESSO N.: 16.000.56011)6 
ASSliNTO: INEXIGIIliLIUAOii UE l.lt:ITAÇÁO 
rt:NDAM ENTAÇÁO LEGA L: Caput do Art. 2~. uKiso 111. d• l.eo 
8 666193 c suas nlt<rlçOcl poslcoiorcs. 
l ii\ IDADE: FUNDAÇÃO ES"IAUUAL IJI! t:tii .Ttllll\ 00 
AMAPÁ 
OBJETO: ContrntaçAo dt Empresa par:a cxccuçao da programou;au 
erHstico cultural local. cs(K:Iâc:ulo$ de dança liK 43' EX1lQFEIRA e 4• 
Fc.<ta <lo Pcllo de Ooiodeiro no período de 14 11 23 de outuboo de 2006. 
no Parque de Exposiçõcs de rw:nd111ha 
AO.fliPIC:ADA: SAT[I). Sind5nlo dns Arl ishiS t Ttcllitos em 
E.spcUculos de Dh·enôo do t:stai.Jo dn Alnlf'' 
PROCRA \-IA 1)1:: TRADALIICl: l:l 39200~2 • PROJETO· I 02.\
llAI.lJARTE 
NATUREZA DA DESI'.: 3.3.90.39 - OtrrROS SERVIÇOS OE 
TI!KCI!IIlOS- PI:\SOA li iRIDICA · FONTE· 001 
VAI.OR . RS 31.000,00 (TnntR< hnn> mil rcai1) 

E).cc:lcnli(S imo Senhor Presidente. 

Tnlla-S4: 3 pro.cntc justiricotli'i'a de coolratAçllo cfctivnda pda 
n lNDEC:AP tomo C'OII Irlllll l ( c Slndh.:tu.Ju do~ .\rrJsras (' 
TEcnicu:c '"' F.sptt«culos dr Dlvrrsôu do F..stado tio Anu1p:\· 
SATED como tonCn lada. p3ra Cia\.li de ~xccuc;au lJ:t program:-c~o dt 
J;.pctocultl'S de: Dança por ocasiAo da ·~3' Expor tiro Agropecuária c 
4" f"ts ta 00 Pdo do Boiadtiro"' que ncMc no p.::rlodu de.: 14 :i 
23110106. e>·cnlo que r.u pane do Cttl<ndArlo Cultural du Estado. 
A ruJo da c~colha da adjudicada actma deve-se: no f;du l.la mc.")tnD 
JWWSUir qualilicàçOcs nccesúri3S para • rcalizaçAo dos stl'>iços ooa 
aludidos. au1m como atende '-' CJti&blCias esutbdccidas pela 
Admlnisrn1ç:lo Púbfic:w sendo :t Untcn em todo o Estado. ~gundu 
c.xpcm~ocias de outros eventos jj realizado.\ ctttre :t FI JNOCC AP ~ a 
mc:.<ma 
Verific..'\-se as ns do proc.tsso supra rcli;u:nctndo o dcSp:k:IUI da 
prcsid~ncea desta ent idade autori;rando os procctlinH:ntos: pa1a 
r0f'tt\llli7.nçfto do inS~nunenlo de contratC' ora aludido . Bem como. do 
Chefe do Núcleo ck t•lancJanlCnln no n ntido de que existe dm:u;:\u 
orçanlCntârll para c:rt~tivaçan da (lrcs.tf)tc contrmaçAo 
~.IIU(/IU*·St. alnJo. qw o pt'f'(Q pru11cndo pelu lnfl:re:uuUu t!.'CI~i 
rowrpalí-.-el c-om m tk muctJdn 
Vainca-sc: neste caso coner.:ro que 1 contratnç60 em n:f~n!ncta 
cnouat.lr~sc na hipót~:Sc de lncxi;tbtltWK.Ic de I .ici1açJo, msculpid" no 

(DIÁRIO OFICIAL) 

-copul" tlu art. 25, inc. lll da l.ei n• 8.666193, n seguir t.n:mscritu: 
Art. 1S. É ÍlltxigiJ·~I a licitaçdo qunmln llvm't't int•inbilitlnúe Jt 
CtJ111fU!tiÇ6D, ~m etptcJD(: 

li/ - pnrn totllratarlo de p rojisJionnl de qualqutr n tur nrtístiro, 
direltll, f!lllt ou ttlruvés tft tmpresdrlo txclllslvo, dnd~ qur. 
cotUagiVIdD pelo critlcn apt.cializadn ou {Hia opinillo público 
PciM nv.ôes npostas, c:m obcdiCnc:iu ao Art .26 do Diploma L"~l c 
Altcraçcks do regimento de licitações, subn'M.'1.cmclll a prcsemc 
jusliflcaliva à apreciação c ratificação dt: Vossa Senhoria. ao ntc."Smo 
ten'po em que solititamos a sua puhlietÇ6o no Oukao Olici:al lln 
Estado. para que .se cumpra o print:ipio da publicidade, .COIU('l 
condiçAo de eficácia dtsle ato. 

Mocapá-1\P, l i de outubro de 2006 

E~ilr~J Cardoso 
Prr<i~rnr~~r~F\INDECAP 

COMISS.'.O t•I:RMANE~H DE I.ICITACÁO 

~llllATi\ 

No Tcrrno de Ju.~tiricnth., n• Ulo&/2t'Xl6..('PI.IFUNI)[:(',,p 
pubhcado na t>i:iria Oflc:i31 do Estado n• :ut55 dt 2S de ~tcmhrn 
de 2006 

ONDI:-Sti L(:; . que OCOfT<'IIO periudu de 25109 à 1511012005 

1 .~11\-SL:· que ocorre nn J><:ll<xlo de 251(JÇ • 15110f.!(J06 

Feria 

l'ublique-~ e rcs•strc-sc. 

Me~c.,p;)-AI'. lU d~ nuUtbm de 2006 

JOÀOAI.C~.IIOM~M 
. Dirc:tor-Prn_i•knlelfUNDr,C AP 

Kátia Repina Balieiro de Souza 

PROTOCOLO DE INTENÇOES 

FINA LIOAOE: Municipahzar 1 cxccuçAo das mcdid:u sócio

cducutiVlls de prcstaçiu de serviços • comunidade c liberdade 

u.~~•Si ida c mcdichts de f'W'Ol~O espccffa em em ao aberto, 

O E.~TAOO DO AMAPÁ, peno• jurldlco dt dlrrho público 

lnttrnu. com stdt acsta ci<h1de dr M1c11p6, • Ru1 ~•rral 

Roadon, 25,, Bairro C.eatral, laurilo ao CNPi .:Ob o N.• 

OO.J9~-~77/00tll-l5, t<SI< ato rcprtunlodo po.lo w• 

Eu<ludulnao Sco~or Governador ANTÔNIO WAl.OEZ GÓES 

DA SlLVA, bra.dltiro, c-asado, por1•dor da Cartei ra de 

ldtotidodt N.' 262096-AP t do CPF N.' 1 16.17~552·" , ruld<ntc 

~ don,iclllado nuu C'idtck de Muapâ. • R111 CJndldo Mudes. 

8 75, ccatrn t o Mt:NICIPIO DE MACA PÁ, pcssoo j oridin dt 

direilo fnterao, com stde n u 111 tldt~~de: dt Mu• p4. • Annidl Fab, 

840, Bairro Cu trol,lnn ri to no CNI'J sob o N.' 0~.99~7661000 1 · 

77. "utc: a to rtprtu:abldo pelo Ha Exctltathsiao Stfthor 

Pr<fr ilo J 0 ,\0 HENRIQUE RODRIC:UF.S PIMENTEL, 

bnoJBtlro, caudo, portodor da Carteiro de ldutldadt N.' 781?9-

AP r do C PF N.• 066.%J.2n...o.4, ruidute c: domkDJado auta 

<idod• de .\!tupi, A Avuida Jlob, 480, Bairro Ct atnol, 

Coosaderondo que a Con~111uiçAo Federal de 19RI estnbelcce em seu 

onigo 204 a dacentral izaçto poUtico4dministra tiva e a pan1cipaçGo 

do populoç4o como princlp•o nortcodor da O<BIRIZIÇOO e nl..., dos 

r'OIItiCII pubfteAS de ateoça\o à inflncia C JUVentude, 

Cnn>idttOndo que a l..c:i Federal N.' 8.069190- Estallfl!l 'da Criança c 

do Adolescente. Lambém preconiza em seu arugo 86, qJe a polittca de 

atc:mlimenro dos dircito.s da crianç,a e do adok.scente de,·e se 

arguni1or otravb de um conjunto aniculado de açl'k:s governamentais 

c Ol()o~Ov<mamcniBiS. da Unilo, dos Estodos. do Distrito Federal c 

!Jos Municlpios. enfatizando lindo a municiPiti~lo como di~1riz da 
f10Ulic4 de aundi,nento • inflncia c: juYCntuck. nos lermos do artiao 

88, lnci10 I . 

Considerando que ClS proa,ramas s?do-cducu.livm inlrgrum a referida 

poht11.:a, $Cndo que atualmente no Município de Maeapt. rcgistra-.sc 

68 (sessenta e oito) ado~te.s em cumprimento de medido sóciD

cducativa de liberdade assi~icfla. 136 (cmto e ainta e seis) 

od<>ks<;cntes em cumprimento de medido sócio<ducativa de 

prestaçto de serviços • camun- c J7 (cnnb c oc:tc) crianças e 
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adolcsccn1cs ·sob medida cspcçllica de proi<Çio em meio aberto. 

atcndidm dircbmentc pela Fundaç~ da ClilllÇi c do Adtlcsccnte; 

Consideraodo que u medidas em meio aberto rcpteSentam um 

universo signir~a~rivo na elttCVÇioJic proaramas sóeio-afucativos,. e 

!Em >< demonstrado mais cfocaza no lnibiçlo de 11os infnocionais 

praticados por odolo:sa:r>tes e, robmud9 mais cfocitntcs ontc i tarcfa 

de intc8f11Çfn ~ sociolizaçlo dos mesmos, c; 

Con:cider::mdC' que ás medidas tm rmio abcno ttm'le dcmanslnldo 

mais eíocaus no P'"""'-"' de inclusio social de crianças e 

odolcsccnlcs <m •iooaç&o de risco c vulnenbllidodc soc'w; 

ASSUMEM PUBLICAMENTE O COMPROMISSO DE: 

I. MunicipaJinr • <xccuçlo das medida!< sócio.educotivas de 

prcstlçJn de serviços A comunidade e liberd.>dc asSistida c tias 

medidos especificas de prutcçio em meio aberto; 

l . EsiObel<eer que os odolcsce~~tes scntcociodm com M~idtJ Sóc:io

Cducoliv3S de Prcs!açlo de Sttviço a Comunid;ldt e Liberdade 

Ass istida. tcr4o prioridade na óxecuçAo do Politic~ . Estadual c 

Munic ipul de AMiSiencia Social nos termo> do que comp«cnde a 

prlli<ÇAn sacial especial de rnidio complexidade conrnrmc 

e.stahcfccido na Politka NC~CionaJ de Asmllnci:a Social: 

J. estabelecer que a Municipaliuçlo da medida 'ospccifoca de 

rrotcçDo eomprecndcnl nos termos da P.llilica da PromoçAo 

Oarontida c Dcrcsa dos Dire•too da Crionçu e do Adoloscenle, o 

cxC"CuÇllo do Art 101, Inciso 11 e IV do Estlllulo dá Criança c do 

Adulesuntc: 

•· b10bcloxcr que 1 medida especifiCA de protcçio con1tanlc no art. 

IOI.Inciso V e VI do Estatuto da Crilllça t do Adolescente, de\"cr"lo 

ser de responsabilidade da Pul itica Municipal c F.stadual de Saúde, 

cabcndu ~u municipio cneaminhar diretamente i.s dcm::lndils 

suprocitadas pnra as Secretarias llfunit:ipul de Esloduol de Saúde, para 

os devidos fins de dire1to; 

~. f:.stubc lccer que a municipilizaçlo das mahdu sócto-oeducalivas de 

prcstlçlo de s.:rviçcs i comuni~ c liberdade oss~ c medidas 

c.<pccifocas de proxeçlo em meio oberto. pres~~põt 1 co
rcspon~bilidude 1Cc:nica-financeirl cl\ttc o Estado c: o Município: 

6 . Esla~lcccr que 3 execuçlo dl$ medidas sócio-àfucati"as de 

prut:tçao de strviços 6 comunídadc c hbenbrk U'li'dida e mechdas 

CSJ".'Cif&eas de prO<cçio em mc:oo ahcrto pdo Municlpio:de Macapi. 

n;Jo deWiriga o F.stado do Amap6 da Gcst4o e COOI'dctllçio d"" 

Programas de Mtdidu SócicJ.Ed.-ivos c Medidas EspcclfiCIS de 

PrOICçAo. previl.los no Pollticl de Pro~. Oarontia c Defesa dos 

Direitos da Crianço c do Adoleoccnlc do Amopl: 

7. Estnbele<cr que a ••ccuçlo das mcdidu sôcio<ducarivos de 

prcstoçio de serviços à comuoidode e hberdlde assistido c mÕdidas 

""pccií&el$ de pro<eçllo em meio aberto pelo Municlpio de M.,._pó 

de•c 1eguir as dir<lrius c principias estabelecidos no. Estatuto da 

Cnança e do Adolcscinre, na Polhict ok Promoçio, Gurantia c 

DcfCS4 dos Din:iLOS da Criança c do Adol...:enlc, no Plano Estadual 

de Mod1da.s Sócio-Educativas c no Projeto de Munocipal izaçlo das 

M<did., Sócio-F.ducati>-as de Pn:stoçto de Serviços • Comunidade e 

Lihcrtladc Assiloldo no Amop6: 

8. Formalizar atrav~ de instrumento especifiCO, as c:ontnpartidas 

emrc (' BhuJo do Amap4 c o Muntc:Jpio de Macapi. para a pr.uui;~ 

do onstolaçllcs flsicu, equipamentos. rccurt<>S h""*<>s. rccorsos 

orça mentiria~ e financeiros pua a 
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c:xccuçao das mõ:fidus sôcao.educiU\'IlS de prc.,.laçOn de scr. 1 ço~ â 

comumdodc c ll~rdadc a.ssistida t medidas c~pec•fic!n de orote:çào 

em mc10 aberto no Munic•pio de-Macapé 

A IILI.--lf= -
JOÃO ~ RObif:GVes PIMENTEl. 

Prefeit o V' .\.NciJl<!f de Mocapá 

1 t:K.\10 DE .~CORDO DE COOPf:RAÇÃO TÉCNICA· 
Fl:-iANCEIRA 001noon 
fCRIAIPM~t/SEMAST 

Tcnno d~ ,\cof'dn dt Cooptra~lu Tf<-nica-fi nanccirt part a 
necuç-Ao do Progrtma de Mtdida)J Só<io-Educall\'ls de 
Prc~ttç~o de Scn ·lços i Conlunidadt t l.lbndRdc A.ssistidl r 
Mrdidu Esp<tiflras de ProtrçAo em Mrlo Aberto. 

11 Fl''ll>A('ÀO DA CRIANÇA E DO lll>OI.ESCt.NH; 1>0 

.\~1.\PÁ-FCRIA. CNI'J N.' 34 92.<.099100111·54, co01 sede na Rua 

Eli<m Levy, N.' 1090, Bairro Central. na cidode de ~lacapá, Lstado 

do Amap6. neste ato representado J)Of sua Diretora Presidente, 

.'il!nhnru KUtiu R~gma Balltlro dt Sou.:a. hrac;ilcira , solteira, 

A.>sistentc !>octol, portadona da Cattciro de ldauidlld< N.• 1476993· 

PA e do CPF }; • 4234912204, residente c domiciliada nesta cídad< 

de \1acop:\, á Aveni<k Copitllo Pedro Baião. ~ 12, centro c u 

Ml l'l lt'iPIO DE MIIC:APÁ, pessoa juudica de direito público 

interno. com sede nesta cidade de Macapé à Av. Fab. N.• 8·i0. 

Centro,inscrito no CNPJ N.• 05.995.766/0001·77, neste ato 

rc:rrcsc:ntadl) pdu seu Prefc110 Municipal, Stnbur Jollo lle:nriqut 

Rodrigues Pimcnttl. brasileiro, casado, l:llgenheiro. Civil. portado< 

dn Cartelta de ld<!lllldadc N.• 78279-Ap e do CPF N • 0669632.<204, 

res~tblle c domrciliodo nesta cidade de: Macllpá. à Ave-nida Fab. 480. 

Ccnlro. c-om iniCI'\'Cill~ncia da SECRETARIA M l i~ICIPAL OE 

ASSISTENCIA SOCI.\L E DOTI!ADAI.IIO-SEMAST. com sede 

n...-.;13 cidode de Macapã. a Rua Cindido Mendes, 28. Centro. neste 

nhl rcpr()('nt3d3 pelo seu Stctctilio Mumcipal, ~nbor Orlmaa 

Bcatdilo Sou~ C:o'\ta. brasi1ciro. casado. portador da C'artcint de 

Identidade N • I S68S69·PA e do CPI N • 2476486204. IC>i!lcntc c 

dom•cihado nc:.c;ta cidade dl! Macapá. 4 Rua Eliezer Levy. 2R 19. 

Trem. no u~ d:ts: atribuiçOO que lhcc; Uo confcndas, n:solvcm 

celebrar o presente ACOJdo de Coope1açJo Técnica-Financeira par1 t 

e..ecuÇlln dos Mcdtdas Súcio-Educativos de Prcl\açllo de Semços a 
Cumunidade e Libenllld< AUtstido e Medtd.s Especificas de 

Protcçao em Mcin Aberto, nos termos que se seguem: 

C'I.ÁIISl l, \ rRl\II::IRA: 

o pr.:sen1e Aoordo de Coopcraçln tem como objclu, pr.tnlir 

cond1çlo tccnica c linaruxin~ para a t~ecuçlo dos' Programas de 

Mcdtd., Soci<>-Educativas de Prtstaçln de S<rvtço. à(:~ 
Liberdade Assistida c Mçdidas Espectficn) ck Protc:çàu em Mc1o 

Aberto no Municlpio de MaupL 

CI.ÁI'SII A St:Gn•DA: 

() ruc~1tc A~urJu de CooperaçAo cnoontra ~upcdaru!O legal no An 

88. I. do Lei Federal N.' 8.069/'IO·Estotuto du Crinnça e do 

~-\dok-so.:nlc, nas diretrizes cmanadLS do C01t.~lho Nacional dos 

Oi~it~ da Cuança e do Adolescente. nn Política de Promoçlo. 

Gayntia c Defesa dos Dire1tos da Cnança c do Adolescente, no 

PrOJetO de Municipali7.açllo e fulcro ainda. no Prot..;.,lo de lntençOcs 

~·"' • Monictpalizaçao das Medidas Sócio-Fducativ•s de Pn:slaÇllo 

,1~ Sc.l"\' iç~ l Comunidade c L1bc:rdadc Assistida c Mcdid:'l5 

Esp<cifi cas de Protcçllo em Melo Aberto no Mu111clpio de Maca pá. 

CI.A!ISliLA TERCEIRA: 

Cabtril a FCRIA prestar assessoria e su~rvisao técnica permanente 6 

equipe municipal de execuçllo du Programo dt Medidas Sócio-
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Educativa< de Prestaçl1o de Serviços à C'umunidajlc c Liberdade 

A•SISiida c Progrnma de Medid.'IS de Proteçllo em Meio Abcno. 

objetivando o quohdad< do atendtmento. 

Cl .• \l tSl ti .A QUARTA: 

Cabera a FCRIA a implnnUçllo do banco de dados referente ao 

acompanhamenhl prestado aos adoh:scentes scnttnciados com as 

medidas sôcio-educativPS de prestaçlo de servtços A comunidodc e 

liberd3dc m isaid3. bem como 30 acomp:~nhamento prestado as 

crianças c adolcsecnacs sob medida~ especiricas de protcç.OO em mc1o 

ah\:rltl. 

CI.AliSt:LA QlJif'lõA: 

Caberá a FCRIA capatitar i equipe muniCipal que opcmrá o banco 

de dados. 

('1.•\l'SltLA Sf.XTA: 

Cabcrâ 3 FCRIA nfcrccer C8p3CIIDÇio semestral 3. equipe mWliClpOI 

de occuçlo do Programa de Mc:did;g Sócio-Educalivas de PrcS1&Çân 

de Scrv1ços é Comunidade c Liberdade Ac.iistida c Medidas 

l:spccilicas de I,OIC:Câo em Meio J\tKrto. 

C:I , \ US!IJ.A StTIMA: 

Caber i a f C~ IA com n co-<esponnblli<ladc da SEMAST, ofertcc:r 

c.apacitaç.to anual para as ln~tituiçOc:s Parceiras nas qu:tis os 

adnlcs~nles eurnpram • medida sóci~cativa de prcstut;ilo de 

serviços à comunidade. 

CLAI Sl i.A OITAVA: 

CoberJ u f CRIA com a co-<esponsabihdade do Prcfrltura 

Municipal de MatapA a mMotençllo do Programa de Formaçao o 

Qualificaçao Prolhsiooal. previ~tn na Polllica de: Promoç3o. Garantia 

c Defesa dos Oircilo• da Crianç• c do Adolc:scetlle. obj<livandu 

&t..'O«:&urar o pn:visto no anigo 119, 111, 00 r.sl31ulo da Crianç1 c do 

Adulcsecnte. 

<:J.Al tSULA NONA: 

Cabct. a F CRIA rcpossat i SEMAST. sob Termo de Cc:sslo de Uso. 

o p~io sttuado i Rua Jovino Dinoá N' 3807, Bairro do Bcirol, 

Munidpio de MaeapA, F.stado du Amapi. confotme Anuo 1 deste 

Acordo. 

C:LAI'Sl'LA DÍ:CI~I.-\: 

( 'aher:lo fCRIA repassor i SEMAST, sub Termo db Cessao de Uso, 

os equipa.rncntos con~tantes no Anuo 11 deste Acordo. 

CLAt tSli i.A DÉCIMA PRI\1t:IRA: 

CabcrA u FCRIA financiar pelo período de 03 (trls) anos, os 

rnah:riais constMtCS no Anuo 111 deste Acordo. 

Cl.AliSt;LA DÉCIMA SEGIINO,\ : 

C•benl a F CRIA disponibili1ar à SEMA~T. pekl. p<rindo de 03 

(lrh) anos. a equ1pc: tlcni<:n e administrativa constan~ nO Anuo IV 

dL'Stt Acordo. 

CL·\liSl tlA DÉCIMA TERCEIRA: 

Caberá 1 FCRIA no quarto ano a p3nir da as~M1JI:u'? dcslc Aco,do, 

disponibtliw ó SE~IAST ap<nas 50'!. da eq~ipe tecnica e 

admin1strutiva constante no Anuo IV. 

CLAi tSltLA DÉCIMA QUARTA: 

Cahcrà a FCRIA nn quinto ano a p3rtir d3 Assinatura deste AconJu. 

dispooibilll.or :1 SEMAST apenas 30% da equipe t<cnica e 

administrntwa constante no Anexo IV. dc:vtndu rcfcridn<i <1'1'\oÍ4intM 
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retornarem JJnra a fC:RIA no sexto ano a partir da ao;~inalura deste 
acordo 

C'l.\l'St:LA l>É<.:IMA QUI~TA: 

l'abcr.i ;t FCRJA cstaheleccr através da OivtslJo de ProjctM Esr"CC•a•c: 

c NUclco dt Pl:tn(jamcnto os crit~rio.~ de: financ iamento dos proJetos 

sóc•o-pcdngógtcos cneamit1hados pelo SEMAST. a ~rcrn 

dcscn\'OI\ idos ~orn os adolescentes sentenciados com i1S medidas 

sócto-cducati,as de prestoçl1o de sm-iços • eonnmidadc c liberdade 

assis1ida. bem como com as triança.co e odok.•sccntcs sob mcdid.1 

"-'Sfl'CCifi~,.·a de: protcçAo em meio aberto. 

('I.AltSltL.\ DÉCIMA SEXTA: 

C'aberd o SE~IAST a cxecuçio permanente dos Progr.un:t5 de 

Medida< S.\c:•u·l:duc.11ivas de Prostoçan lk ~1ços â Comuntdadc c 

l.ihcrdad( ASSIStida c Mcdtd.ls f.spcdfic~s de Pmtcçao em M~•u 

Ab<rto. 

CI.At 'SlllA O(:CI~IA StTIMA: 

Cllb<nl a SE~I ,\ST responda (l<nlnte o Ststcma de Justio;a da 

lnf"ãn.:1a I! c.la Juvcntudt da Cnmarca de Macapa.. pelo 

acompanhamento prestado. aos adolescentes senh!nctados com M 

med ida.~ c:ócir.-cdu~ati-..as de prestcçllo de !icrvu;os à comunidAde c 

liberdade ussistldR, bem como pelAS criançus e adolcsecntc~ 

scntcnctados com a.c:: medidas especificas de prcMcçao em mt'io aberto 

CL·\IISiõi.A DI:CI\IA OITAVA: 

Cabe rã a SUlAST responder perant< o Con<elho Tutelar de Macapo. 

pelo acompanhamento prestado a crianças e adolesc:cntcs 

cncanunhadras pam :nem.Jimcnto de mcdicb.~õ especifiCao; dt:: proteç:lu 

em meio nbcrto 

CLAitSlii.A DÊCI.\1.\ NONA: 

t'abcrJ a SEMAST. receber os adolcsccntc..~õ scnt~ciados. com ~ 
medida~ \Õeio-edueati\'IS de prcslaçilo de S<rviços ã comuntdade \! 

liberdade assistida, bem como as crianças e adolcs.c .. mcs ~ mcd•t1a> 

especificas de protcçao c adotar todos os procedimentos tCtn.c~ c 

administraMo~ cslabclecidos no Estatuto do Cnança c do 

Adult:."ccntc. rtnjcto de Municapoliuç.10, t no Prot~ltl\lll d~.! 

lntmcôes 

( '1A l 1!>1 LA VIGÉSSIMA: 

l'abcr.i a SE~IAST a manutmçllo do banco de dadas refrren1c no 

acompanhamento prestado aQS odol(scrntcs sentenciados com as 

mt'd1dns sócto-cducativao; de prc.slaçào de scrviç~ il comunidodc e 

h~nJadc as!t1~1lla c dns crianças c ndolcsccntcs ~h mcd•da 

espc:cili..:.::~ de proteçAo 

CI.AI 'SIILA VIGÍ'.SSI\lA PRIMEIRA: 

Cabe ri a SE\IAST encaminh.:'V trimestralmente t\ •·c" IA. relatório:. 

retàcntc ao atendimento prestado. 

CLAi tSIII.A \'IGÍ'.SSIMA SEGl!NDA: 

Cah.:ro • SUI.\ST deliberar sobrt a unplantaçio de pulos de 

ex~nçAo das medida'> ~ócicreducativas de: prtstttÇào de scrvtços à 

comunidade c lib\:rdadc assisJida em i)i'rteria com organiuçõc~ da 

sociedade ctv•l. empresas pri\"adas e/oo órg:los pú~t cí(. 

CLAl'SltLA VIGÉSSIMA TERCI:JRA: 

Caberá • SCMAST cncaminh"' anualmenle 11 fCRIA. os projeto> 

sócio·pedagógicos a serem d&scm•olvidos com Õs cdoltscentcs 

scnlcnci3dno; com it> medidas s6cio-tducati\'a.c; de prcstaçOO de 

~J\iços á comuntdadc c lihcrd.adc: ass1sud~ c: com llS crianças r: 

adtlkc:ccntcs soh nledit.J" c~peclfica de protetlo em meio a~rht par• 

aprec1açào c dt:libcraçOc:s quanto ao tinandamcnlu 

CL ... IISlti.A VIGÉSSIMA QUARTA: 

Cabcrt a st:MAST ~atar todos os 

atos administta1ivos nccess.âri~ i inctusAo dos Programas de 

Mcdidaoç Súcu>-f'ducntivas de Prcstaçlo de Servtços à Comllnldae.fc c 

Liberdade Assistido c Medida.< F.'p<cflicas de Protcçllo cnl Meio 

Aberto nu orçamento pUblico municipal, com vistti a &:aranlir Ih 
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n:cursos neccssinos A manutençlo pe:rmancnrc' dns referidos 
prow-amaJ 

CI.AI "Sl L\ Vl(; f.SSIMA Qt:ISTA: 

O presente Termo entrará â11 .. ·igor 

no aao de ~11a assinatura, devendo ser pub1icado em r~umo. no Diâriu 

Oficial do Estado do Amapá, no prazo má>imo d~ 30 (lrinla) dias. 

parn salvaguarda dos rigores da ki. 

CI.AIISlii.A VIGÉSSI.\U SJXfA: 

O (oro tksle Acordo. C.'<Ciufdo 

qualquer outro. por mais privilegiado que seja. t o du Ctllnarca tle 

Moc:~po. tsiSdo do Amap•. 

E por estarem justos e ucordados, a 

Fund:11;olo da Criança c do Adnk-sccnte • FC~IA c· o Municipio d\! 

MocnpA. com irucl"\cnitncia da Secretaria Municipal de Assist~ncia 

Snci~l c do Trabalho, finnQm o pn-scnte instrumauo na presenç01 dt 

02 (duas) <eslcmunhas. en1 02 (duas} via.< de •guallcor c fotm.a. 

Tnttmllnhu: 1 
1·-~r. ~t:, .,, V.í. .;.._;_ ~ 

c•·•=~~':f~-~-'--
rt.c; : 4C...J7 ~-, . u·~ 

lERMO L>E C"f:SSÀO DE USO N. "00112(J()(>.FCRIA 
FCRIAIPMMISEMAST 

Tc:rmo dt Ctlllo d t: l liO que urrt si ttlrbnm a Faodafio da 
f:ri•nç• r do AdoltK~nl~ t a Prtftilura M••icip11l d t Mac.ap .. 
par'l os liu Dtlc:s dtfltrado.t. 

A Fl"NOAÇÀO OA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE DO 

Ml~ rÁ - FCRIA, CNPJ N' 34.925.09910001-54. oom sede na Ruo 

f:.lu:tcr Levy, N • 1090. Ba&NO CcnlmJ. na cidade de Mxupá_. Estodo 

do Amar'a. t.len(lnlíoado Ct::Of.'ITE. fteste ato reprr..c:ntud~ por sua 

D1n.1uro~ Prcs•dcnlt. Srabor• )(jei• Rrgina Baliriru dt Souza, 

hrasilcu·... ~ohe•ro. Assistcnle. Socml. ponadora da Cane.rn de 

ldcr>hd.xlc N • 1476'19-.l-PA e du CPF N • 42349122().1, residente c 

dom!c&luw.Ja nest1 cidade de M:w:apâ, ã Avenida Cap1tln Pdiro Baião. 

SI~. ccnlm c o \1l"NICIPIO DE .\ IACAPÂ, C"NPJ N.• 

OS 99~ 766.'0001-71. com SQfc n<SI> cldode de M<><.11pá. 6 Av. Fab. 

N • ~40. dcnom111ado CE.'i.~IO'IÁRIO, ncs1c 310 n:~rcscnbdo prlo 

seu l~c(t&IO Muructpal Suhor Jolo H~nriqur Rodrie,uu 

l'imrnt~l. "rasilciro, cuado, r:.ngtnheiro Cilfll. JX•rbdor da C•ncira 

de ldcn\rcbde N • 7&27Q-Ap e do CPF N.• 06696125204, i'es'"identc c 

dom•c•h:>do nesaa ei<!ade de Mll<llpli, i A>-enida Fah. 480. Cenlro. 

com lnlencnil:nc&a d.l SECRETARIA Ml'"ICIPAL DE 

AS.~I!iTEI\"CIA SOCIAL E 00 TRABAUIQ.S~:MAST, com sodc 

f"'!Ot& cidade de Maapi. a Ru:t Q\ndido Mcndc:a. 28. Cen~ro .. neste 

ato f'q)rcsentada pcln ~ Seacc6rio Mumcipal, Scahor Dtlman 

Urnc-dito Souu Con•. hr.b•lc1ro. CM&do. potUdor da Clltteira dt: 

ld«11ídode N.' I 568569·1'1\ c do CPF N.• 2476486204. n:sÕdenle e 

dnmn:1l1odo nesta cidade de MocnpA, â Rua Ehear Levy. 2819, 

Trem. formom o prcscnlc T~R~O DE CESSÃO Í>E l 1SO. 

1l1cd1ante a~ d:iusulas t condiçncs seguintes: 

CLÁI 'M 'I.A rRIMEIRA: 

O pr~nlc Termo de Ce:sslo de Uso encontra supcdànc:o leg:al no 

Arllf!>> (J.I ~· C"onSiiluiçio fcd<r.~l de 1998. AI11go M c Ar11go 88. 

lnc:Í>O I d• UI Fcdcrol N.• R 069, de IJ de julho de 1990 - . Esla1u1o 

da ('unnÇ":J e do Adolc!J:CI\te na Política de Promoção. Garantia c 

lkrC:s.1 dos Direitos da CnonÇt~ e do Adolescente do Amapâ. no 

l'w•OC'ol<' de ln tcnçÔ&.'!l par.t o Mooidpal izaç;io cbs Medubs Sóf:.o. 

rduCO.U\85 de rrcsuçtn de Seooiços • ComunN.Jadc c liberdade 

A!\.""'da c Modu!as de l"rutcç6o EspecifiCaS em Mtio A~o e no 

.'\~nrdu de Coop.:r~~;çllo Técnica F'"anccilõl N • 

0Uii:!0061fCRIAIPMMISEMAST cducallYaS de pr<><uçao de 
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scn•ços a romun1dadc e hbc:nJadc assiSlida c medidas espcc:itic.3S de 

prO(C(.So em mel() obcrlo 

êi.ÃUSl'LA S~:GliNDA: 
O ~sente lmarumcnlo tem como objdJ\'o a cessao i Sccrctari:J 

Munic&pal de Ass•stC::nc•• Social e do Trabalho do Municipio de 

Mncaf'!i. o tmô,tl situado 1 Rua Jovioo Oute::Q N • J807. Baüro do 

lk•rol. Mumcipk"l ~e Maca.pá.. Esladn tJo Amapá. bem comn os 

mÔ\>CIS e equif'3tn(ntos no Aauo 11 do Ttrmo de Conpcraçao 

TCcntc-a·f-mõlncema N • 011200hlfCRIAIPMM/SEMAST, cujo 

ObJCUvo c tr-.ru.fcrir ptlr'l o Munic1p10 de Mac3pá a exccuçslo das 

medida~ ~ócio--educativas de prcsta(1lo de serviços à comunidade e 

l•bc.:rd:lde nssiM&do e modidu espccir.cos de protcçao em meio abeno 

CLÁllSliLA TERCEIRA: 

O imóvel c seus equip3ment~ ora cedidos, dt."àinam·se ao 

atcndm1cn1o de odolesctntcs auto~ de infroc:ional devidamente 

SMiencto4os p<la Vara da lnBnci::1 c Juvr:nrude d3 Com01rcJ de 

Santana com as mcdu.Jõb sóc•o-educallvas de prt:Sl!lçiO de scn1iços 11 

coenun1dodc c liberdiWe Dssistldft. e cnanÇõk$ e a.dolcsccoles sob 

mcxhd:u cspe'tirtCJ.S de proteçAo em mc10 aberto. assim como de 

cri01nça._' c adolcsccn1cs sob mechd~ espcciliea.s de (W'Ot~o em meio 

abcrtu .. ,cammhocb.s ,elo Conselho Tutelar de M3Cwpà 

~ARÁCRAFO (11\1(;0 

1-"ico assegurado ~ Scc:ret;m:a Municipal ele Ação Social c do 

Tmbo~lho-SEMAST. t)(«UUlr no refO'ldo 1móveJ, programas 

C'SI3hC'k:C'&dO$ pela r'ol!hcu dn Assistblril Soc:iul 

Cl.Át.:Sl•LA QUARTA: 

Compele a CEDl!NTE, emrcgar o imóvel e seus equiptmcnlos no 

estado em que se cncontnm 1>31'1 a fin~dKbdc proposto na Clãusula 

Terceira: 

CL.l l lSl LA QlJI,.TA: 

Cump~e o CEOENTC:.. anuir ccra\CS do .seu Departamento de 

Admnuslroçiio c F,n.,n~oc o Te:nno de Enlrego&.'RCC(bim.ento do 

hml\·cl. ussnutdo ptlas p:utes. cnnsw.ndo em Jaudn wd:as ás c'!"diçOes 

fls1C"3S. bem como os mó,-cis cqu&p3mentQ.\ nele 

ins&aladoY.:.ItJC:a<Jos 

f" I.Ál SliLA SEXTA: 

Comrel< a Cl!OCI\'I"F, respon!IAbilizar·sc: pelo perõodo de Ol (Ires) 

anos a contat da d.tl~tt d:~ assmawra do acordo, pdo pagamento das 

despesas com as \a<tU que incicbm ou \tnha a incid1r sobre o •mõ,eJ, 

lats com<': cncrgi~ elêtnca. u:ldnne. 

Cl .• lt SliL\ Si:TIMI\: 

Cumrelc o<1 CESSIONÁRIO. Rcsponsab•líz.ar-oc relo Execu~ das 

-Mc:d&dos Sóc•o-Educativ;u lk flrestoçtlo de Servi('OS i Comunidade e 

L•hcrdAdc Assistida e mahd;u F~"PCC•Iicas de l)rotoçlo em Mctu 

Aber1o no Mulllcfptn 1.lt.: Muc;~p4 

Cl.,\t iM ' IAOI"fAVA: 

Co•npetc ao C"l-.. oC).'iiONÁRIO, rcsponsabllll..:lr-sc por ~ua·~uer ônus e 

mcattos dccom:nto de poso.1l (funcionAnos e/ou conlrntados). 

mcarcos prc\·ldcncclnos, Osc.al c comcn::ial, com oceç~ daqueles 

diSponlblhZ>dos p<la Cf.OENTE, sob ACOROO DE 

COOPERAÇÃO TtCNICA· FINAI\CF. IRA N.• 

OOin006/FCRIA/PM~IISE~IAST. 

CLl!"SIILA :-lONA: 

Comp<ae 10 Ct:SSIONÁRIO, rcquisiaar da CEOENTF. po1 um 

pcriodo de Ol ( lrb) anus:, o.s atos admlnlstf'3livn~ nc::ccss:irios • 

manulençlo c coclSCI'\'açAu do 1móvct ora ccchdo, I'CSCf\"3ndo a 

Cf!OGNTE o direito de fui·lo dentro de sua d1sponihitidude 

urça1nenuit1& e finll'ICeira 

U..Ál/Sl:t~\ OtCIMA: 

Compctc uo CESSIONÁRIO. m:~~nl<r ll inltgridadc dns inscalações e 

n·sronsab•hztu~sc pela Junpez:~ c higiene do imólftl 

CL.lt•St I.A nt:<:IMA PRIMEIRA: 

C"omret< ao CE.'ISIONÁRIO. reslituir as dept:ndencíol. findo ou 

rrscmdindn n pr~n1e lnstrumrnto, nas mcsmu conchçõcs em que 

fort~ ot~t:.klu o rc«bJmtnco, devendo ser emiuUo 00\'0 Termo de 

Entrp/RcttblmenLD 

Par,~rafo ( lnlco: As obr.a.s ou benfcnori3s introdu-.LNbs no 1mó\-el 

cedido. quando findo ou n:scmdindo o presc:nlc lnsttumen1o. ficarllo 

i nrorpor~~dos ao mtsmo. independente de qualquer indeni-l.3Çkt 30 

CESSIONÁRIO. 

CLÁUSULA DtCIMA SF.GU:'IDA: 

() p~ntc Termo de Ccss5n de Liso lenl \'ig~ncia 1t parur da data dt" 

sua 3.S..'Inôltura, otê lI de deatnbro de 2010 
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Jl•rSJ:rd n ( laico: O rtfa-ido Tcm\o de Casio de Uso J_MK~cri ser 

prorrogado. de comum acordo cntn: as p;wtcs, atn,~s .de tcnno 

Adlll\0 CSp«lfiCO 

Cl .. \l l!oi' I.A DtC:IMA TERCEIRA: 

() presente lnstJumcntn (K)dcnl ser rcsdncfldo por ocordo rotre as 

paltes. por con\cniCnc&a OtJ intc:re:sse da AdminUíraçao da 

CEDENTE. ou pelo n:\o cumprimento de qUJJsqucr de suas cláusulas 

'-' condi~r'l\c."' 

ra~rligraln (, 11lco: l'~td ~.T6 31nda ser n:sc~ndido o presente Termo de 

cc:~~:1o, a qu314tJCr lempn, ca.!l-0 a fmahdlldt a que se de!tti~ o imó\"cl 

t seus ~uip;uncntl~) nên tslcJil sendo l.tttrld tda 

<:1 -lliSli.A lli:<:IMA QUARTA: 

O cumprimento dus cl:.iusulus c oondiçõt:s C()0)1an1~ nQ presente 

1n~rum~ntn, hrm COtno dn :ncndimenLo da final id:tde p.r~sb, seroi. 

~u~rv1\1onado f"lcln C:t:OENTt:: alravcs do seu l>cpoutamcnlo de 

Admmi\lraçlcl I! FmJn'-""a..' o qU3f podrrl propor a modirít:aç5n oo 

rescislo do pre.scntt Termo. 

CLÁUSULA otCtM,\ QUINTA: 

Para dirimir quaisquer dúvidu surgidas an decotTincia ~o prc.scnle 

Instrumento, es panes elegem o Foro da Cid<Kfe de Mat3~. com 

cxclus4o de qualquer ou1ro. por mais Pf'h·ilcgiado que scja..-dc,-endo 

Kr puhlicldo o e'lr~to do presente Termo. M Imprensa O~icial, p31'3 

sahapu:udm dos n~orcs da lc:i 

E por cst3rcm de comum acordo. subscrt .. ·cm o pt'csente 

instrunltnto em 02 (duas) vias de igual te« e fonna. na. presença de 

02 tdU;tS) tC'SI<:munhas. 

;I~~! ~ ·; 
Macafi~f~•·.~" d< ,..,.. t, ..... l.; o dr1006. 

uil11J~ t!b!l ~ H.u~--

KÁTIA·~),Ill!SOUZA 
Dlrtlor• l'rnlde.ule tlt1 F CRIA 

T u lcmunhiJ: . 

1•-Non\c:~ .. é"'.:~.'..~ 
CPF: ~·t.U..::!1;.~..:·-· .l.· ..:~--
R.C: 't~ J ~>j'l.f.l" 

(PoDER LEGISLATIV~ 
(Assembléia Legislativa do Estado) 

Dep. Jorge Amanajás 

DECRETO LEGISLATIVO N". 0273, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2006. 

Autor: Deputo do Paulo Jod 

Concede Tllulo de Cicladllo Amopacnse ao 
Oepulado JOÂO JORGE GOULART SALOMÂO 
DE SANTANA, e da outras províd6ncías. 

O PRESIDENTE DA ASSEIIB~IA LEGISLATIVA 00 
ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço &aber que a A&sembléla logl&lallva do E&lado do 
Amapá apra.ou e ou. nos lennos do art. 203 do Regimento 
lnlemo, promutoo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1•. Fica OOiorga<So o Tnulo de C.ld8dllo Amapacnse 
ao Oepuudo JOÂO JORGE COULART SALOMÂO DE 
SANTANA, peloc relevantes seiViçoc proslados ao Amapá, no 
exe.,lcio de auoo awídadea profisaiooaís. como Engenheiro 
AgrOnomo, Selvldor Púbico F-.at, Prelello eleito de 
Calçoene, cumprtndo BIUalmenle ...., segundo mandato de 
Oepulado Estadual. ex-VICe-Presidente da Mesa Exe<:Wva da 
AssemblelaloglslaiNa do Eol.ado do A/nap4. 

Art. %". Eslo Doentio Leglalawo enlra em vigor na dala 
de sua publlcaçao. 



Macapá, 06.11 .2006 

DECRETO LEGISLATIVO N". 0274, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2006. 

Autor: Deputado Paulo Ja.é 

Concede Titulo ele Cldadl Amapaense a 
Deputa(ja RAIMUNDA MACEDO BARROSO. e 
da outras proo.idênclaa. 

O PRESIDENTE DA ASSEIEltiA LEGISL.AllVA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço aaber que a Assembléia Legislativa do Eslado do 
Amap;1 apiO'IOU e eu. nos lam1oo do art. 203 do Regimento 
lnlemo. promulgo o oegtJinle 

DECRETO LEGISLAllVO: 

Art. 1'. Fica ouflotOado o Tllulo de Cldad3 Amapaall$8 
a Deputada RAIMIJNDA MACEDO BARROSO. pelos 
relevanteo seMço$ preslaclol ao Amapé. no exerclcio de 
suu alivldlodeo emp<esariai$. Llder da Comunidade do Vale 
do Jari no Ellado. eun"C>Iindo atualmenlo seu aegundo 
mandato de Deputada Esladual. Integrante da Mesa 
Executiva da Assembléia legislativa do Estado do Amapol. 

Art. 2'. Esle Decnto Legl&la1No entra em vigor na date 
de sua publlcaçlo. 

Macapa -AP.~ 2d ubro de 2006. 

Deputado J . NAJÁS 
Pr 

DECRETO L.EGISLATTVO N". 0276, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 200t. 

Autor: Depuado Paulo Joa4 

Conoade Titulo de Cldadlo Amapaense ao 
Deputado RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA, e dà outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBlÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DON#.APÁ, 

Faço saber que a Aaaamb161a I.J!glslaüva do ~do do 
Amapi aprovou e eu. llO$ tennoo do 1111. 203 do Regimento 
Interno. promulgo o seg...., 

DECRETO LEGISL.AllVO: 

Art. 1'. Foca ~Oillaclo o Tl!Uo de Cldad3o Amapaense 
ao Deputado 1GCARD0 SOARES PEREIRA DE SOUZA. 
pelos releYanlea MMçoc prealldos ao Amapâ. no 8laltdóo de 
suas aUvldades profissionais, como ~llldo. Servidor Pübico 
Federal. Seereüllo de Eslado da Promoc;Ao Social. cumplfndo 
atualmente leU saglnlo man4ato de Deputedo Estadual. na 
Assem biela Legislativa do Eslacle do Amapá. 

Art. 2'. Elle ~to Legislativo entra em vlgO< na data 
de sua publicaçio. 

~ -AP.2~o~~006. 
De~~ 

(Tribunal de Contas do Estado 

Cons. José Júlio de Miranda Coélho 

PORTARIA H" 192/2006-TC!/AP 

) 

O Presidelu do Tribunal de C011tss do Estado ool 
;\n1;1p;i, no uso du llribuiçõcs que: lhe do confaidu. \XKll 

furu:bmallo no art. v-. UL cb Lc:i Cumplcmenbr n• 10195 cie M aru 
l ', XIV c 25 da Lei n' 0905. de 2010712005. c ele .. 

t - Conccdor adiantamcoto em non1e de N"EJ.CI r.cn;LIIO 
V ,1\l;QU.t:s, Oitct.n da Arca Admini<lta!iva, .. ~ o vala< de RS 
2.000.00 (Dois ,., reais), de>tinadoo a cu.<tcar clc>pcsu p<quenu de 
prvolo pt.ptnCftiO:. 

2 - A dcsp..-aa dc\-cri ser ompcnhoda na footc <lo Rtcu.-.o RD • 
RcoorSOI Próprios. PIV&rama •• Tnt..lf>o Ol.IOIOHI.ll000Jl.~23, 
FJeqocnto d• o.s,.... 3390.30 (.....Urial 4• ........,.,.) no valO< de 
RS SOII,OO (quinbc:lllos r<*il) e i!lnntnlo 4e Dnpna 3390.39 
(M!I'i(OI de ILrceiNo _. jwidkw) no valor .lo R$ UOO.OO (um 
mil -c quinh,:n\011 ra.U). 

~ - O Suprimtnto cooe<dido d<vcri ocr •pticado no prazo de lO 
(tnnlA} dias, oonl•doo da dato do recebimento; 

4 - .'\ n:spun.S:vcl pelo ~i3Jllamcnlo dc\'er:i apr«entar pr-c-.tD~çlo de 
oonll\J, no prazo <L; 10 (dez) diu, contadoe da dat• dv h.Tmino du 
prazo d~ apliciÇlo cou.sta,._c no iwru ant..:rior. 

5 - O Suprido fic:ari re<pon.U\·eJ .. ~ quo a presuçlo ele eonu~ do 
valor recebi®. por elemento de clupc:>1, jWllo a Oit~orü da 1\m\ 
~amcntãlia c Financciro-DAOFI, com a devida apr«ia.,-lo da 
ru.c.-ia Tt.:nica. uja aprov-.ocla por ala Preai<Jin<1a. 

6 . """' Portaria mlr> em vig.v- na dotA de..,. puhfi~ 

7- Rcvosanl"ac as di•posiçõet em contririo. 

PORTARIA N°193/2006-TCE/AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O l'tesidcnrt do Tribunal d• Cnnw do Estado ~o 
Amap.l. no uso das Olrihuiçõcs que lho !lo eonfcri~'• com 
fundan~<nw no 011. r. lll. da l.ci Compi<Rl<l .. r n' 10195 c/c os arts. 
2", XIV e 25 da IA n" 0905. de 100712005. o ele acordo com o 
Processo n' 00365112006-TCE-AP. e <1<, 

RESOLVE: 

I • C4lnCOCkr adiaaUmcoto em nomo: de NALCIMAR 
WANDERLRY SALOMÃO, T«nieo de Controle Externo do 
Qu.a--o P""""""'"c do Tribunal de Coow do Estado do Amopô. ali n 
valor dt RS 9.000.00 (Now mil rui•). lbtiAados a custear ele•resu 
de pequeno porto. tm caríta- excepcional; 

2 • A cle!opua devcri , .. ·<mptflhada na Fonte de Roc:urw RD -
RCCU~Wa Phlpriuo. ~· de ·rnun.o Ol. l01010121*13151J, 
Fa-o 4• ~ 33,.,.30 (lllllltriol de -....)no valor de 
RS 2.000,00 (Doi• mil reais) e Eltmn~to dt o.s,.... 3390.3? 
(Kni( .. iettrcdroa paooa jaridlnl) no valor de R$ 7.000,00 (Sd• 
mil rui•). 

3 • O Sutfto<rrto «>nocdido de\-.ri - aplic:ado DO prvn ele 30 
(trinta) cliaJ, o:oo~Adoo da data do rccebimc:nto; 

4 - A rtlpOIIIivd pelo adiaollmento dtvri oprueotar prntaçlo ele 
cont..., no prazo de lO (dez) dia>. c:onwto. da dato ·do lbmõno do 
pru.n de aplicaçlo .-Jt.onte DO ilem anterior; 

5 • Em Port>ria entn. em vigor na daiA cle &Ul J>ublicol'io. 

6 • ReVOgllOI·II< •• <li•posíÇÕ<ItQ\ COfllririo. 

PORTARIA N'194/2008-TCEJAP 

O Presillml< do Tribunal de Conw do Eatado do 
Am.>p.\ no uoo de ...., atribuições que lhe 111o conferidas, com 
liw~n~<nto no art. r, h>cl"' l1l, ela Lei Compltn-..nlar n' J0/95, ele o 11t. 
!'. Inciso lU da Lei n'0905 ele 2010712005, e <1c., 

RESOLVE: 

I · O. .. ignar 01 HOViclo<u EUZABE"fr. I .EÃO DOS SANTOS. ICOR 
l .UlZ DOS SANTOS LACERDA e SANDRA C.'IUSTINA DA Sll.VA 
CRU~ para. 1ob a ooordc:naçln da prio1eira, comporem a Conú>do 
cncarregoda ele rulizar AAI<Iilorü DO Corpo dt no .. bdroo Militar -
CBM/AP e DO F- 4e RH•alp...,cato do C"fJll de Romhtlro, 
r-efercnt< ao exac;..-;., de 2005. no pcriodo dt JO ele outubro a 24 de 
novanbroele2006. 
11 - Os tr>b&l,_ da referida~ ele Auditorü saio "'l"""ili"""dos 
pela Jnspctcn MARIA DE t'ATIMA SACRAMENTO DF. SOUSA. 
til - Esta Portaria -.o tJU vigor a. data de sua publ~. 

Macari, 27 de outubto ele 1rol. 

~' ·'"~~d~ ~•m• 
PORTARIA N'19512006-TCE/AP 

O PreaM!croo do Tn"bunal de COlii.L< do Esado 
do Amo pá. DO 010 de IU&J atribujçl>cs que lhe llo coo!criclas. com 

1 
fundaiDQlto no llt. X', Jncioo 111. da L<i Complcm<ntar n' 10195. c/c o 
11t. t•, Inciso 111 da L<i n' OSJO~ de 10/1)712005. e etc., ' 

IU::SOLVE: 

I - O.:Signac 01 novicio< .. LUIZ OT Á VJO DA RO<:UA BRITO, 
ANAILCE RUDIA MEND!o:S DE SF.NA. IREDk'. t'ERRF.IRA 
NI!RV, para. sob a conrclonaçio do primeiro, c:omportm a <.:orniwo 
oncanetoda de ruliur Auditorü na s.cntaria de Eotado d• 
IIIIIIIÁrill. C..trdo • lruoerape - SJI..ICOM • "" Fruodo •e 1 

IlHca•o1•1mno16 da Üld-.tria e Mlntrio •• Eotado do Alnapi, 
rtfermtc .ao excrááo do 200S, ao período de 16 a 30 de novembro de 
2006. 
0 - Os tnbafhoo da rtfcrida <.:omissiJo de Auditoria s..YlU 
~onadoo p<la lospeuwa MARIA DE FÁTIMA 
S.oi.CRAME.NTO DE SOUSA. 
1ft - Esta Portaria 011111 <OJ vigor na dau de""' JNbtica.çio. 

Macapi. 17 d• outubro de 2006. 

~~~~~ 
PORTARIA N'196/2006-TCEJAP 

O Prt~iclenl< do Tribunal de Ctvus do Esado 
do Amapi. no uso ele suas alribuiçôel que lhe aio oonfcriclas. com 
fundruntnlo oo art. r, Inciso 10, da l.ci Complementar o' 10195. de o 
ct. J', Inciso m da Lei rr 090' e1e 2oromoo,,. etc., 

RESOLVE: 

I - F.xoncrar MARIA AMJ!LIA DA CONCEIÇÃO C1JNUA 
llARJlOSA. do C11go em Comi5Sio. Rc:f .. éncia TCDAS-1, de 
ASSISTI'.NTE DE CABrNI!T.I!: .. Trilluul de C-do Eo!Jodo 
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d o Amap4, a panir de 1'11 112006. 
li - Est• Portaria <n1n1 em vigor na data de oua publicação. 

PORTARIA No 197/2006-TCE/AP 

O Presidente do Tribunal ele Contas do Estado du 
1\Jmpô. no uso das alribui9Õ<$ ..,_ lhe do oonfcridas. com 
fundamento no art. r, Jnt.;so m. da Lei CornJllcrncnLw n• 1 019.S, r:Jc o 
art. 1', Inciso 111 da Lei n' 0905 de 20i0712005. c etc .• 

RESOLVE: 

I - Protrogat o periodo de conclusio duo llobol'- da Comissão de 
AAI<Ii1orü designada reJa Prwtaria o' 18412006-TCFJAP. tw• 10 de 
novcmb.-o ck 2006. 
11 - Dt..se citncia.. rcgialre-.c o publi~. 

~ 
LIO DE MIRANDA CO F.! .110 

PORTARIA W ftBIZOilf-TCEIAP 

O Prcsiclento do Tribunal de Contas do Es!Jido 
do Amapá. no uso de .., .. lllribuiç6el que tbe 11o oonfnidas, com 
fundamonlo no ct. li". Inciso 111, da L<i Complementar n' J019S. c/c o 
llt. 1', Inciso 111 ela L<i n' 090S ele 20-'0712005, e d e., 

I - Ocoi.,..,- oc aorvidorcs ROZA.'iE DI! ALMF.IDA CIIA VES. 
ERIKA l\olARCI!U Al,VES DE OUVEIRA, GILBERTO 
COUTll'IHO VASCONCELOS, CARLOS ROBERTO 
Pllll.fPOVSJ(V t JOSE MARIA ALBUQIIF.RQUE CORRÍ.A, 
para. sob a ooord~ da primeiro, comporem • Comis.to 
encorrepda do realizai Audõloria nu Conw do Gabinete 0•·11. 
rercrCC11c ao curclcio d.o 1003. no perioda de OR a 30 de no\fcmbco de 
2006. 
11 - Os lr>Mlhos da referida Comas3u de Audirorü !~Crio 
1upcrvisiona~os pela lnspctoro LÚCIA RODERTA Pll\fENTEL 
RrDE.IRO. 
Til - Em Portaria·entra tm vigor na data de""' publicação. 

PORTARIA W U9/Z00f-TCEIAP 

O Pr.:ticlenlc do TribuMI do Coutas do Estado 
do Amopi, DO 010 do ..,.. alribuiçôel quo lhe llo confcndas. com 
fondomcnto no 11t. 8'. Jnci10 UI, da Lei Complcmtnt.ll n• JO~J5, c/c o 
>rt. t'. Inciso UI da L<i n' OSJOS do 20/1)712005. c etc .• 

RESOLVE: 

I - O.:Signac os oerviclo<CI TERI!ZI:-i iiA SILVA DE AK.\ ÚJO. 
ROIIERTA LIMA DOS SANTOS, JUAREZ TÁVORA 
PICAI'iÇO DO NASCIMEI'o'TO e EDGAR fABRif:'IO SILVA 
PEREIRA, para, •ob a ooorclonaçio da primcita, oompcn:m a 
Conliul o cn~gada de realizar Auc.Litorita na Sf.('rt.taria l!spKhal 
de Governo - SI'.COV~ rcf~"nte aot~~ ucrclclos d~ 2003 c 2004. no 
reriodo de 09 • 14 de novembro de 2006. 
11 - Os trab>lhos tb referida Comisdo de Auditoria oaio 
supervisionados pelo lospctora LÚC.lA ROBERTA PfMEl'iTEL 
RrRF.JRO. 
W - E>la Portorio entra em vigoT na data de sua pubticaçio. 

PORT ARlA N' 20012001-TCE/AP 

O Prtsidento do Tribunal <lo Conta.s do E'!a<lo 
oo Amopi, no uso do ruas olrilxril'ôel quo lho do conferidas. e<>m 
fundamento no art. r , lnciso m. da Lc:i Complcmmtat n• 10/')j, e/r; o 

l '.lociso 1lt da Lei n' 090S ele l0/071200S. e d e .• 

:OL'v"E· 

Numear WALDIR RODillCUES RIBEIRO, paro o ÇO<go em 
>i5Sio. Rcfcrtncia TCDAS-S, de COORDENADOR TU."NICO 
Tribunal de C011taa do Eot ... o do Anoa... a cootat de 

lll/2006.. 
Ku Portl.l ia entra em vip na. dota de sua publicaçlo. 

<Ode2006. I 
-~----c ..... lhclro JO.'. JUUO DE MIRANDA COELHO 

Pruld•DI• 



Macapã, 06 11 2006 

(!F_!!!:R JUDICIÁR!) 

>;(j:;;.r;;ib;~;;:-";;::a;;:r:;;;R;;ie:::g=io=~ ";;~a;;:.';.;;· F:;:;;;e::;d;;;e:;;;ra=';=.::;;-3 
Anselmo Gonçal~~~.~a~-~ 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1'1NSTÀNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÃ • 1' Vara Federal 

Juiz Titular: ANSELMO GONCALVES DA SILVA 
Diretor de Secretaria: Laércio Nunes Mendes 
Atos do Exmo. Juiz Federal Dr. ANSELMO GONÇALVES DA 
SILVA. 

EXPEDIENTE DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006 

AUTOS COM DESPACHOS 

1997.31.00.002029-5 EXECUCAO DIVERSA POR TITULO 
EXTRAJUDICIAL 
EXOTE : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS· EMGEA 
ADVOGADO: PA0001 0319 • MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
EXCDO : JOSE VALCI MIGUEL DE ALMEIDA 
DESPACHO: 1 -Defiro o pedido foonulado pela exeqüente à fl. 
275. 2 - Expeça-se carta de adludlcação. tendo em vista a 
lmposslbRidade de a adjudicante Empresa Gestora de Ati110s 
comprovar a quitação dos impostos municipais. 3 - Intimem-se 

1999.31.00.000481-S EXECUÇÃO FISCAL 
EXQTE : FAZENDA NACIONAL 
PROCUR : FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES NETO 
EXCDO : JOSE RODRIGUES BITTENCOURT 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2000.31.00.000972-8 EMBARGOS À E"XECUÇÃO FUNDADA 
EM SENTENÇA 
EMBTE : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORRE lA LIMA 
EMBDO : REGINALDO DE CASTRO MAIA 
EMBDO : MARIO LOUREIRO DE SOUZA 
DESPACHO: 1 - Recebo os presentes embargos, os quais 
suspendem a execução. 2 - Intimem-se os embargados para, 
querendo. impugnã~os no prazo de 10 (dez) dias. 3 - Intimem
se. 

2008.31.00.000671-7 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXOTE : MARlA SONIA GONCALVES TELES E OUTROS 
ADVOGADO: AP00131 - REGINALOO DE CASTRO MAlA 
EXCDO : UNIAO FEDERAL 
DESPACHO: 1 - Suspenda-se a execução em face da 
Interposição de embargos. 2 - Intimem-se. 

2006.31.00.001504-8 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : ROSIANE DA SILVA ALENCAR E OUTROS 
ADVOGADO: AP0530 • NILSON MONTORIL 
REU : UNIAO FEDERAL 
DESPACHO: 1 • Os autores atribuíram à causa o valor de R$ 
15.000,00, o que faz Incidir a regra de competência dos 
Juizados Especiais Federais para o processamento o' 
julgamento das causas de até 60 salártos mínimos. 2 - Vale · 
ressaltar que a competênda dos Juizados Especiais Federais é 
absoluta (art. 3°. § 3", da Lel n• 10.259/2001 ), sendo certo que. 
para nxaçao de competência, nos casos de litisconsórcio ativo 
volun!Mo, deve-se levar em conta o valor Individual do proveito 
econômico que se pretende auferir, determinado pela divisao 
do valor gloi)llt pelo número de litisconsortes (CC - Conflito de 
Competência n• 01000319730. Relator: Desembargador 
Federal Jirair Aram Meguertan. DJU de 5/5/2004, pág. 2). 3 -
Tais as razOes, se o proveito econômico pretendido por cada 
um dos autores exceder o valor de 60 salários mínimos. 
devSfão trazer. no prazo de 1 O (dez) dias, a estimativa dos 

EXCDO : JOSE ADENALDO SANTOS BITTENCOURT 
EXCDO :IMPORTADORA COMERCIAL SAO JOSE LTDA 
EXCOO : JOSE ALEX DOS SANTOS BITTENCOURT 
DESPACHO: 1 -Defiro o pedido formulado pela exeqüente â fl. 
188. 2 - Retire-se esta execução dos leilões, suspendendo-a 
pelo prazo em que vigorar o parcelamento. 3 - Após o decurso 
do prazo, sem man~estação. dê-se vista à exeqüente para 
requerer o que entender de direito. 4 -Intimem-se. 

1 
~~alores cobrados por cada autor, ficando facultada a retifocação 
do valor atribuído â causa, a fim da se verificar a competência 
deste Juizo para o processamento e julgamento da ac;ao. 4 -
Os autores deverão trazer, em Igual prazo, comprovantes 
atualizados de rendimentos para fins de apreciação do pedido 
de gratuidade de justiça. 5 - Intimem-se. 

1999.31.00.000768-3· EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXOTE : AGENOR MORAES LEITE E OUTROS 
ADVOGADO: AP0131 • REGINALDO DE CASTRO MAIA 
EXCDO : UNlAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORREIA LIMA 
DESPACHO: 1 -Defiro o pedido formulado pelos exeqüentes â 
fl . 771 . 2 • Coooedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os 
exeqüentes man~estem-se sobre os levantamentos noticiados 
às fls. 768-769, conforme determinado no despacho de n. no. 
3 - Intime-se. 

2000.31.00.000433-9 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXQTE : ALUIZIO BEZERRA DA SILVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: AP0224- CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 
EXCDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ADVOGADO: PA0001 0319- MARCELA DA SILVA PEIXOTO 
DESPACHO: 1 - Defiro o pedido formulado à ~ - 803. 2 -
Expeça-se alvara de levantamento do valor depositado à fl. 798 
em favor do ad110gado Cartos Eduardo Mello Silva. 3 -
Manifestem-se o:; exeqüentes. no prazo de 10 (dez) dias, sobre 
a peUçao e documentos de fls. 738-790. 4 · Sem manifestação. 
arquivem se os autos sem baixa na dislribuição. 5 - Intimem-se. 

2003.31 .00.000622-e MANDADO DE SEG. INDIVIDUAL 
IMPTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELE GRAFOS· ECT 
ADVOGADO: CE0001 0758 • ALOISIO LINHARES CRUZ 
IMPDO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES URBANOS EMTU 
ENTIDADE: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS EMTU 
ADVOGADO: AP0000892B - KEYLA SUEL Y SILVA 
IMPDO : PRESIDENTE DO SINDICATO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO AMAPA SETAP 
ENTIDADE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO tw.APA SETA? 
ADVOGADO: AP363B - CLEUSA AMALIA VON SCHARTEN 
DESPACHO: 1 - Intimem-se as partes do retomo dos autos a 
esta instA nela. 2 - Pagas as custas finais, se houver, arquivem
se os autos com baixa na disltibul~o. 
2005.31.00.001794-2 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : VALOECI DE SOUZA BEZERRA E OUTROS 
ADVOGADO: AP51 O- FABIANO DIAS DE ANDRADE 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASTIAO CORREIA UMA 
DESPACHO: 1 - Anote-se a habilitação do advogado dos 
autores (fi. 114). 2 - Intimem-se as partes para especificação 
de provas e respectivas final idades. Prazo: 5 (cinco) dias. 

2005.31.00.001798-0 AÇÃO ORDINÁRIA I SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
AUTOR : RAIMUNDO BARBOSA E OUTROS 
ADVOGADO: AP0993- BENEDITA DlAS DE ANDRADE 
ADVOGADO: AP685 • FRANCISCO ROCHA DE ANDRARE 
REU : UNIAO FEDERAL 
PROCUR : SEBASnAO CORREIA UMA 
DESPACHO: 1 - Anott•-se a habilitação do advogado dos 
aulores \fl. 127). 2 - Intimem-se as partes para especificação 
de prova~ e respectivas finalidades. Prazo: 5 (cinco) dias. 

2006.31.00.00096s-4 EXECUÇÃO DIVERSA POR TITULO 
JUDICIAL 
EXOTE : ELIAS SALVIANO FARIAS 
ADVOGADO: AP0400 - ELlAS SAL VlANO F AR lAS 
EXCDO : EFICAZ LIMITADA 
DESPACHO: Intime-se o exeqüente para, no prazo de 10 (dex) 
dias. mani festar-se acerca do não cumprimento do mandado 
de citação e penhora de fls. 169-170. 2- Sem manifestação. 
arquivem-se os autos sem baixa na distribuição. 

DE: 

FINALIDADE: 

NATUREZA: 
DA DiviDA 

SEDE DO JUÍZO: 

EDITAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 30 dias) 

Marta Janllde Verde Reis (CPF n• 
166.528.576-00) 
ÇJIAB para· pagar(em). no prazo de S 
(cinco) dias. a divida no valor R$ 3.180,12 
(três mil cento e oitenta reais e d~e 
centavos), com juros, multa e encargos 
Indicados na Certidilo de Divida AUva, ou 
garantir a execução através de: 1 -
depósito em dinheiro: 2 - oferecimento de 
fiança bancaria; 3 - nomeação de bens á 
penhora, respeitada a ordem constante do 
art 11 da Lei n• 6.830180: 4 - nomeac;ao de 
bens à penhora oferecidos por terceiros. 
desde que aceitos pela exeqüente. Nao 
ocorrendo o pagamento. nem a garantia da 
execução, serà efetivada a penhora na 
forma dos arts. 10 e 11 da Lei n• 6.830/80, 
tudo de acordo com a Execução Fiscal n• 
2003.31 .00.002292·0, promovida pela 
UniAo (Fazonda Nacional) contra Maria 
Janildo Verdo Reis. 

TRIBUTÁRIA. Inscrita sob o(s) no<•> 23 1 02 
000138-20, em 151512002. 
Fórum Pontes de Miranda sito na Av. FAB. 
1374, Centro. Macapá-AP. 

Macapá-AP, ...ll...L..L/2008. 

--

Anselmo Gon~çalves da Silva . Juiz Federal 

~--- - --4-.. •· 
' ~unes Men 

Diretor e Secretaria 

@punal de Just iça do Estado o=J 
Des. Rainundo Nonato Fonseca Vales 

GABINETE DA PRESIDtNCIA 

PORTARIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2006 

N." 1705212006-GP - N.• 008823/2006 -
OFICIALIZAR a designaçio do Doutor GLAUBER 
DANTAS REBOUÇAS, Juiz de Direito Substituto do 
Justiça do Estado do Amapá, para conduzir os 
trabalhos da n· Jornada da Justiça lúnerante 
Fluvial à Região do Balllque, no per(odo de 15 a 21 
de outubro do corrente ano, e funcionar, durante sua 
itinerância, como Juiz Auxiliar das Varas de 
Família, Órfãos e Sucessões, da Vara de Mediaç:lo e 
Conciliação, das Varas Crinúnais, da Vara da 
lnfiincia e da Juventude, excluindo a competência 
para adoçAo e das Varas Civels e de Fazenda 
Pública, todas de Macapá, devendo, caso deflagre 
algum procedimento da compet~nda dessas Varas 
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durante a jornada, providenciar encaminhamento à 
distribuiçlo, no primeiro dia útil, após o retorno. 

PORTARIAS DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2006 

N.• 17066/2006-GP - Protocolo N.• 00743712006 -
OFICIALIZAR a deslgnaçlo da servidora PAOLA 
DE SOUZA MARTINS, Técnico Judiciário, Área 
'Judiciária, do Quadro de Pessoal Permanente da 
Comarca de Tarlaruga)zinho, lotada na Vara Únlca 
da Comarca de Tartarugalzlnho, para para 
substituir o titular do cargo em comissio de Chefe de 
Secretaria· da vara onde é lotada, nos seus 
impedimentos legais e eventuais afastamentos, nos 
termos do art. 48 e parágrafos, da Lei Estadual n. • 
0066/93, a partir de 1° de setembro de 2006. 

PORTARIAS DO DJA 19 DE OUTUBRO DE 2006 

N." 1707512006-GP - Protocolo N.• 007695/2006 - 1. 
TORNAR SEI\t EFEITO as PORTARIAS N."s 
16997 e 16998/2006-GP, do dia 06110/2006. 2. 
OFICIALIZAR a deslgnaçlo do servidor CARLOS 
JOSÉ OLIVEIRA SANTOS, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, do Quadro de Pessoal Permanente 
da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de 
Macapá e Santana, lotado na 2' Vara de Fanúlla, 
Órfios c Sucessiies da Comarca de Macapá, para 
substituir, cumulativamente, a titular do cargo em 
comissão de Chefe de Secr etaria de Oficio Judicial 
da vara onde é lotado, nos termos do art. 48 e 
parágrafos, da Lei Estadual n.• 0066/93, no período 
de 11 de setembro a 10 de outubro de 2006. 

N." 1707612006-GP - P.A.N.• 007101/2006 -SG -
TRANSFERIR, a pedido, o valor de R$ 250,00 
(duzentos c dncoenta r eais) para o Elemento de 
Despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica, sendo o valor de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) do Elemento de Despesa 3390.30 -
Material de Consumo, e o valor de R$ 200,00 
(Duzentos reais) do Elemento de Despesa 3390.36 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 

conforme PORTARIA N.• 1677212006-GP, do dia 
29/0812006. 

N.":0 17077/2006 -GP - ALTERAR o anexo I da 
Portaria n• 16881/2006 - GP do dia 20110/2006, que 
estabelece a escala de plantão dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Estado Amapá, que 
pa_ssará a vigorar com a seguinte alteração: 

ANEXO I 

-··PERk:)Õo ·-- I DESEMMRGADÔR·- ·1 
. . .. -- I -- . ·-- · .. i ;o o 221 1012006 

1 GILBERTO DE PAUlA · 

1° o 03/11/2006 r~HEIRO __ _ .. _ 

. 23; 1012006 EDINARDO MARIA I 
! ... i RODRIGU~~-~ SOU0 j 

i24 o ~1/1~~2~~~~:~0~~~=~-~~-- _ __] 
Jli.• 1707812006-GP - OFICIALIZAR a designação 
do Doutor PETRUS SORES AZEVEDO, Juiz de 
Direito Auxiliar de Entr ância Final, para responder 
pelas Vu as Criminais da Comarca de Macap,, 
quanto aos processos afetos ao Núcleo de 
Atendimento ã Mulher da Comarca de Macapá, de 
que tratam o Lei Federal n• 11.340/06 e pelo Ato 
Conj unto n• 011812006-PRESJCORREG.ffJAP, no 
periodo de 04 de outubro a OS de novembro do 
corrente ano. 

N.• 17079/2006-GP - Protocolo N.• 00771012003 -
TORNAR SEM EFEITO, a pedido, a nomeação do 
concursado ELIZOMAR PEREIRA A.LVES, 
aprovado em 9• lugar no Concurso Público para 
preenchimento do cargo de Analista Judiciário -
Área Judiciária, no Quadro de Pessoal Permanénte 
da Comarca de Laranjal do Jari, feita através da 
PORTARIA. N.• 1680212006-GP, de 0510912006, 
publicada no D.O.E. N.• 3845, de 08/09/2006, 
relncluindo, em último lugar, o nome do supracitado 
concursado na relação dos aprovados no Concurso 
Público objeto do EDITAL N.• 00112003-
LARANJAL DO JARI. 

N.• 1708012006-GP - Protocolo N.• 007710/2003 -
NOMEAR para o cargo efetivo de Analista 
Judiciário - Área Judiciária, do Quadro de Pessoal 
Permanente da Comarca de Laranjal do Jari, 
constante do Anexo U, da Tabela de Cargos 
Efetivos, Carreiras Judiciárias, Classe A, referência 
NS-0 1, do Decreto (N) 0070/91, alterado pela Lei 
Estadual n.• 0726/2002, a concursada JULIANA 



... 

Macapá, 06.11.2006 

NASCIMENTO DE SOUZA, aprovada em 12" lugar 
no Concurso Público objeto do EDITAL N.' 
001/2003-LARANJAL DO JARJ, para ocupar vaga 
deixada pela exoneraçlo, a pedido, de AMIRALDO 
DE MATOS GONÇALVES, eis que foram 
homologados os pedidos de reclassiflcaçlo dos 
concursados Antero da Gama Machado e Patricia 
da Silva Almeida dos Santos. 

N.o 1708212006-GP-P.A.N.' 00822212006 - SG - I -
CONCEDER, em urtter excepcional, suprimento 

de fundos em nome do Doutor PAULO CÉSAR DO 
V ALE MADEIRA, Jnlz de Direito Titular da Vara 
Única da Comarca de Serra do Navio, até o valor de 
RS 3.179,30 (três mil, cento e setenta e nove reais e 
trinta centavos), destinados a custear despesas 
pequenas e de pronto pagamento. ll - A despesa 
deverá ser empenhada nas Fontes de Recursos 001. 

Õ07 e/ou 025, Programa 03.101.02.062.0003.2.383, 
no Elemento de Despesa 3390.30 - Material de 
Consumo, o valor de RS 329,30 (trezentos e vinte e 
nove ruis e trinta centavos) e no Elemento de 
Despesa 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Fisica, o nlor de RS 2.850,00 ( dois mil, 
oitocentos e cinqüenta ~ais). _lU - O suprimento 

concedido deverá ser aplicado no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data do depósito 
bancário. IV - O tuprldo deverá apresentar 
Prestaçlo de Contas, no prazo de 10 (dez) dlas, 
contados da data do término do prazo de aplicaçlo 
constante no Item anterior. V - O suprido flurá 

responsivel até que a Prestaçlo de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despesa, junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, com a 
devida apreciaçio da Assessoria Técnica · de 
Controle Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 

N.' 17083/2006-GP - 1. TORNAR SEM EFEITO a 
PORTARIA N.' 1690112006-GP, do dia 21/10/2006, 
publicada no Boletim Informativo n.• 039, do dia 

.03/10/2006. 2. EXONERAR o servidor ADELSON 
ARMANDO MARQUES ANDERSON, do cargo em 
corrussio de Assessor em TecnolDl!la da lDformaçlo 

do Departamento de Informática e 
Telecomunicaçks desta Corte, constante do Anexo 
H1 da Tabela do Grupo de Atividades de Confiança 
TGA.01, Código 101.4, Nível CDSJ-4, da Lei 
Estadual n.0 082512004, nos termos do Inciso 11, do 
a rtigo 7°, da Lei Estadual n.0 0066, de 03/05/93, com 
efeitos fmaoceiros a partir de 11 de setembro do 
corrente ano. 

N.' 1708412006-GP - Protocolo N. o 007837/2006 • I. 
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA N.' 
1690312006-CP, do dia 21/1012006, publicada no 
Boletlm l.oformativo o.• 039, do dia 03/10/2006. 2. 
NOMEAR, ·em carãter excepc:ional, o Bacharelando 
em Sistc~ de lDformaçio MARCO ANTÔNIO 

CAMPOS SOARES CRAVEIRO, para exercer o 
cargo em comi~slo de Assessor em T .ecnologia da 
Informaçlo do Departamento de Informática e 
Teiecomunlcaç6es desta Corte, constante do Anexo 
lli, da Tabela do Grupo de Atividades de Confiança 
GAC.Ol, Código 101.4, Nlvel CDSJ-4, da Lei 
Estadual N.0 082512004, nos termos do arth1o 7•, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

inciso 11, da Lei Estadual n. o 0066, de 03/0S/93, com • 
efeitos flllanceiros a partir de 20 de setembro do 
corrente ano. 
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exercendo o cargo em eomisslo de Diretora da 
Divisio de Maglstrados,lotada no Departamento de 
Recursos H1101aooa desta Corte, usnfruldos no 
periodo de 23 a 27 de outubro de . 2006. n -

N.o 1708512006-GP - Protocolo N.• 00850312006 - DESIGNAR o ~ervidor AUDRIM SOBRINHO RUY-
OFICIALIZAR a desf&naçlo da servidora SECCO, Técnico JudiciÁrio, lotado na Divisio de 
ROSILENE SOARES SANTOS, Técnico Judidário- Folha de Pagamento do Departamento de Recursos 
Área Judiciária, do Quadro de Pessoal Permanente Humanos deata Corte, para substituir a titular do 
da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de cargo em comlsslo de Dintora da Dlvlslo de onde é 
Macapá e Santana, lotada na Secretaria da lotado, no perlodo de 23 a 2711012006, nos termos do 
Corregedoria-Geral de Justiça, para substituir o art. 48 e parágrafos, da Lei Estadual o• 0066193. 
titular da funçio de confiança de Chefe da Seclo de -

Controle e Estatlstica, nos seus Impedimentos legais 
e eventuais afastamentos, Inclusive no perlodo de 02 
de outubro a 27 de dezembro do correnie ano, nos 
termos do art. 48 e pariÍgrafos, da Lei Estadual n. • 
0066/93. 

N.' 17087/2006- GP - P .A.N.' 00880112006-SG - I . 
CONCEDER Suprimento de Fundos em nome da 
Doutora LitGE CRISTINA DE VASCONCELOS 
RAMOS GOMES, Juíza de Direito Titular da Vara 
Única da Comarca de TartarugaWnho, até o valor 
de RS 2.000,00 (dois mil reais), destinados a custear 
despesas pequenas e de pronto pagamento. ll- A 
despesa deverá ser empenhada nas Fontes de 
Recursos 001, 007 e/ou 025, Programa 
02.122.02.162.6530.000, no Elemento de Despesa 
3390.30 - Material de Consumo, o valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), e no Elemento de Despesa 
3390.36 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Fisica, o valor de RS 1.000,00 (um mll reais). m -O 
suprimento concedido deveriÍ ser apllcado no prazo 

de 60 (sessenta) dias, contados da data do depósito 
bandrio. IV - A suprida deverá aprruntar 
Prestaçlo de Contas, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do término do prazo de apUcaçlo 
constante no item anterior. V - A suprida ficará 
responúvel até que a Prestaçio de Contas do valor 
recebido, por Elemento de Despeaa, junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças, eom a 
devida apredaçlo da Assessoria Técnica de Controle 

·Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta 
Presidência. 

PORT ARlAS DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2006 

N.' 1709312006-GP - DESIGNAR o Doutor 
NIL TON BIANQUINI Fll.HO, Juiz: de Direito 
Substituto da Justiça do Estado do Amap6, para 
anxlllar na Vara do Juizado Central da Comarca de 
Macapá, no dia 24/10/2006, sem prejulzo da 
designaçlo constante na Portaria no 1704812006-GP, 
do dia 17110/2006 • 

._..., .... ~ :::::: Pr~ VAI:ES-· 
-- --

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIAS DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2006 

N.o 1710912006-GP - Protocolo N.' 00882512006 -
PRORROGAR, até o dia 04 de dezembro de 2006, a 
designaçlo da servidora Gll.CICLÉIA LEITE 
ANDRADE, Técnico Judiciário, Área Judiciária, do 
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do 
Tribunal e das Comarcas de Macapá e Santana, 
lotada na Vua do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapá, para responder pela Chefia de Secretaria 
da Vara onde é lotada, nos termos do art. 48 e 
parágrafos, da Lei Estadual n.• 0066193. 

PORT ARJAS DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2006 

N.o 171161200 -GP - Protocolo N.• 008781/2006 - l 
OFICIALIZAR o gozo de OS (cinco) dias 
remanescentes do Recesso Foreuse/2005 da servidora 
MARIA DE LOURDES DA SILVA SlERRO, 
Técnico Judiciário. Área Adnúulstrati!!o ora 

N." 171191200ó-GP - Protocolo N.• 008819/2006 -
DESIGNAR a servidora MIRLANEY TAVARES 
CARDOSO, Auxiliar Judiciário, do Quadro de 
Pessoal Permanente da Justiça do Amapá, lotada na 
3• Vara de Fanúlla, Órflos e Sucessõea da Comarca 
de Macapá, para exercer a Funçlo de Confiança de 
Assistente Judiciário, constante do Anexo 111, do 
Grupo de Funçlo Especial de Confiança Judiciária -
GFECJ, Códlco 200.3, Nlvel FC-03, da Lei Estadual 
N' 0907/200S, nos termos do artigo 7°, inciso 11, da 
Lei Estadual n. • 0066, de 03 de maio de 1993, com 
efeitos financeiros a partir de 1' de novembro do 
corrente ano. 

N.' 17123/2006-GP - Protocolo N.' 00890212006 -
EXONERAR, a pedido, o servidor BRENO LUZ 
MORAIS, do cargo efetivo de Analista Judiciário -
Área Judiciária, do Quadro de Pessoal Permanente 
da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de 
Macapá e Santana, nos termos do artigo 44, da Lei 
Estadual n.• 0066, de 03/0S/93, a contar de 17 de 
outubro de 2006. 

N.• 1712512006-GP - Protocolo N.' 00839412006 -
TRANSFERIR, a pedido, o valor de R$ 2.338,62 
(dois mll, trezentos e trinta e oito reais, e sessenta e 
dois centavos) para o Elemento de Despesa 3390.30 -
Material de Consumo. sendo o valor de RS 2.000.00 

(dois mil reais) do Elemento de Despesa 3390.36 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flslca, e o 
valor de RS 338,62 (trezentos e trinta e oito ruis e 
sessenta c dois centavos) do Elemento de Despesa 
3390.39 - Outros Servicos de Tercei.ros - Pes.<na 

PORTARIA N.• 041/2006-GABICORllEG. 

O Dcscmbo'l!"<<<>r AGOSI'INO SJLVÉRIO 
JUNIOR, Cou<gedur-Gerol dt JllJJiçO, no uso das atribuições 
lcc;ti$ que lhe do c:onrc.rit.l~ pdo :art. 30, inciso IV, do Regimento 
lnlerno do Tribu""l de Ju.<liÇ> dn l'$bdo do Amapá, 

Considf:raDdo o interesse da Just iça e a 
necessidade do serviço, 

RESOLVE: 

Al.TRRAR a P<>norio a" 039106, de 31 de 
ou1ub<o de 2006 a DI de janeiro de 2007. que par.sar.l a vi~urar 
n015 seguintes termos: 

COMARCA DE SMiTM{A 

1. MM. Jui> Dr. MA TIAS PIIU:S NETO, 04 a 08 de 
nonmhro. 

Publique-se. Dl·sc ciencia c <.'11mpra-,;e. 

Muco~·AP. 31 



Macapá, 06.11.2006 

EXTRA TO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
COI'ITRA TO !'<~ 042/2003-T JAP 

1-INSTRUMEI'ITO PRINCIPAL: 
COI'ITRATO N" 04212003-TJAP 
Jl. PARTES DA AÇÃO COI'ITRATUAL: 
COI'ITRATAI'ITE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 

COm'RATADA: ELEVAX COMÉRCIO ES.ERVIÇOS LTDA. 
111· OBJETO: 
O pr<Sente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigálci.a do 
C"ntr.>to n' 04212003-TJAP, porumperiodode 12 (doze) meses. 
IV- VJGtNCIA E PRORROGAÇÃO: 
Pelo pr<Sente Termo Aditivo a vigálcia do Contrato n' 04212003-
TJAP lica prorrogada pelo período de 12 (doze) macs, contados de 
OI de jonoirll • 31 de dezembro dcl007, podendo ser readitada at~ 
o limite de 60 (!§Senta) meses, nos tcnnos da legislaçiio vigente. 

V • \ ' ALOR É D0T AÇÃO ORÇAMEI'IT ÁRIA: 
As despesas docorrentcs do prose01te Tcnno Aditivo totalizario a 
importância de RS 43.158,48 (quarenta c t.n!s mil, cento e cinqilcnta 
e oito reais c quan:nu e oito centavos), c correria 1 conta do 
exerclcio de 2007, após • pubUcação da lei Orçamcnlária Aoual 
WA, oa otividode sob o código 02.122.0216.2653.0000 -
Manutençiio de Sen-iços Administrativos, naturc7"' de despesa 
3390.39- Serviços de Terceiros Pessoa Jwfdico, desembolsadas em 
12 (de=) paroelas mensais no valor de RS 3.596,54 (tres mil, 
quinhenlos c noventa e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), em 
conrormidade com o Cronograma de Desembolso Fi nane~ 

VI- FUNDAMEf\{1'0 LEGAL: 
Lei Complementar o• 101, de 04 de maio de 2000; Lei n• 4.320, de 
17 de março de 1.964; Artigo 57, Inciso 11, Lei n• 8.666, de 2 1 de 
junho do 1993, alterada pela Lei rf' 9.648/98; Cláusula Quinta do 
Contrato 04212003-TJAP; Processo n• 7~~312006-SGII'JAP. •. 

Macopa-AP,~\re~c2006 
Du. RAIMUNDO V ALES 
• • PrHidot~te elA TJA 

DEPARTJU€1t'"l'O JWICIARIO 

ATA OB DIS'l'RIBUICAO 8/00 RB· 

DISTRUlUICI.O 00 DEPAATAMENI'O 

JU>ICIAAIO 00 TRII!UNAL DB 

JUS'l"ICA DO ESTJUlO 00 »>APA. 

Ao(o) >< dia(o) do ...., de Olri'UBIIO do ano de ~006, 

12:00 boru. realiz:ou-ae a. Di•t.ribuieao e/ou R.éd.ilt

tribuicao doe .Proceeoos abaixo relacion.adoe, ccnforrre 

notlNie do Regi..lnent.o Interno. 

P~SOS DlS't'Rll\UII:XlS 

AP8U10D CIV1!L (UO OU MS) No. 000~936·1/2006 

:Sa. ~ CtvEL 1: ~ PUBLICA DE MACA 

:SUL AMEJUCA C-IA ~ONAL DB SEGUROS S/A 

:ALEX SAMI'AIO 00 IUISCIH2N'I'O 

:LUCIAKA FERREIRA HBNOES 

M\I'CX:AOO :.JOAQUIM KEJWERT CUID0S0 DA COSTA 

RB!.\TOR (Al : Daa. llOGL>S EVl\IIJBLIS'I'A RAHlS 

1o2f!!JII:N) CIVEio tREIO OU 1'.9) No. 0002937·1/2006 

ORZGiiJ1 :3&. v:uA C'rVEL E~ PUBLICA DE MACA 

APEUilfi'B :IWICXO tol'SS ~ 

MM:1J1JXJ :RUI REIOIS CIIUXlSO CAw.LCANI'II 

aY. Y.I\HJila S/ A • CXMIRCIO 5 IIIDUS'I'RJA 

AD\ICXl1tOO tTA.ISA MMA KlRAIS tGNDONCA 

RZIATOR (A) :DeS, GILBSRTO Pili!!&IRO 

No. 0002468-2/2006 

ORit;F2o! 

APXlANTS :GLfi:'l.DSC:IQ GN-".A CB S007.A 

ADVf:I:.AOO IUJlZ AIJJUS'l'O DOS ~ PINHEIRO 

APELAOO 1MIN'I$TB:RlO PlllLIOO 

REIATCII!Al 1 DeG . EDDWIDO MAIUA ROORIGUI!S ll8 S002A 

No. 0002469·2/2006 

t3a. \7\RA QUMINAL E AllDlTCtliA HIL.IT:U t'lk 

:OONit.SON llliAZ1oO DI'. CXlSTA 

: n>UWClO AUGUSTO >alliU\0 BRNJII 

APELNX> : MINISJ'eRIO PUBLIOO 

REIA'l'OR\A). :Des. CILBER'IO PINIIEXRO 

· SEOCIIO ~CA 

IWl&OS CXlRPOS 

DCPB'I1U.NTB :~I HNtT1NS SALES 

P.ACIDn'B :BDI.l..SCii DE OLIVEIAA. 

No. 0001552- 3/2006 

Mrr. !DATOR:.JUI20 DIRI!n<l \/liRA TRII!ONAL .:ruRI mwlCA I'JIC 

RBLA'I'OII. (AI :DeD. MARIO 0\lR'J'YW DB (lUBtROZ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ATA DB DIS'l'RIDOICN:l E/00 RE· 

DlS'I.'RIBUICAO DO DEPARTAMEh-r() 

.nmrCIARIO 00 TRIDUNAL DE 

JUSTICA DO ESrJWO DO AMJU>A. 

,JI,Q (a) 25 dia(e) do mea de OO"l'tJ8RR do ano de 2006, 

l2 :00 horas, realizcu .. ee a Diatrib.licao e/o.J. Redi8-

tribu1cao doa Proceeaoe abaixo relac1<Xlol.4os, OOI'lforrre 

comw~ do Regiow!nto Int~rno. 

PRClCESSOS DISI'RIBUIDOS 

·CAKARA ONICA 

No . 00021.70-?./2006 

APHLAN'I'B : JANILSON SAl.~ OOS SANTOS 

MN00MXJ : llXFiiNSOR PUBLICX> 

A.PB:l..AOO :HINISI'D.TO PUBLICO 

RElATOR IAl :Doa. MARIO GORTYEV DB QUBIROZ 

OA1GEJ1 :26. VMA CitDtiNAL DE ~A 

APSUUll'B :WM.LACE DE SOU'ZA JoD.'T'EIRO 

ADVCG.\00 :NAA.SOO DE SA GA1.DIO 

~ : "INlSTER.IO PUBLICO 

RlllA'l'OR (A) :Oee, LUIZ CARI.OS GCH:S DOS S»>l'ClS 

.APELACAO CRIMINAL No: 0002472-2/2006 

OIU~ : la. ~ CRIMmAL E AUDITORIA MlLITA.ll CB 

APEI.AN'I'B : PABLO CXRRF.A SAHi'AREM 

Ail\ICCWlO '08FENSCI< I'UBLICX> 

APELADO : HINIS'l'KIUO PUBI.I(X) 

RElATOR (A) <Dee. BDI!WUlO MUlA RODIUGUES DE SOQ7A 

APELACAO CIV'SL (REO 00 HS) No. 0002938-1/2006 

ORIGEM : 2a. VARA CIVBL DE SJ\NT.ANA 

APEUiliTE ,BANO:) DO BRASIL S/A 

AD\'CCAOO t SM""DRA tX) soa;RRO JX) Ck~ OL tWIAA 

APF:LAD0 : FeLIX R.AK\UD 

Ail\ICCWlO : FELIX l1AMAUIO 

RELM'OR (A) :Doa. WIZ CAlWlS GCI'(ES DOS SI\Hl'OS 

APEUCAO CIVI!L (REO 00 HSI . No. 0002939·1/2006 

: 2&. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DS: 10.0. 

APELA!li'B : OICIUSIO LOPBS DE AHJ:IRN)B 

ACVCGADO : .JOSB H&NRIQUB DB BERREDO R.EIS NETl'O 

APELADO 

MNOIJNX) 

RELII11:lR (A) 

'IGRAVO 

: f!W«>EL BRAZA0 DA SIL~ 

:OB:)JAN ~ JtmEtRO 

:Dool. BDDIN!ro MA<IA ROCRIGUES DB ~.JL._ 
No. 00ls68· U/2006 

AGRA~ :~Ilt SJ\Nl'OS 

1\0V'OOAOO :\'A'..DECI DE ~ PBR.REIRA 

N:lldl.~n.:rxJ : K\NOQ:.. JOi\(,IUIM tiS SA. Y!Uo~ 

l\DIIOClADO :.:JCI\0 SQI\!!ES DE AU<SIDI'. 

REtA 'roR (A) :Dcs. cÀPJ.D ANl'ONIO DE SOUZA 

PRECATORIO(Prec) No. 000i36· 22/2006 

~ :CNU.OS BIJlWUXl t'EL1.0 SILVA 

Ail\ICCWlO : CAlWlS lillUARDO I'ELLO SILVA 

RfX)UERIOO :MBICIPIO DE: M3\C'APA 

M1\IOGADO : FRANCISCX> AM'IONJO MENDES 

REOUISITA!fi':JUIW DIRI!n<l la VARA CIVEL PAZ. PUBL. l<IICAP 

RBIATOR CA) :Dea. P1ttSIDENTE 

PRBCATORIO (Precl No. 000437•22/J006 

JII!O(JBRÍ!m'2 :BDINEISON tiiiS CRl\CAS PINHBIRO 

IJ:NOOAOO :JOSE HAIW\ ALCl\lrl7IRA PIIIUW<IlES 

Rl!QUSR1IXl aESTIIDO DO li!W'A 

ADIIOGJUlO :JOSIMAAY ROCHA DE VIUIENA 

RBQUISITAMTIJUIZO OIRBI'ro la \'1\AA CIVRL PAZ. POBLo. MM:AP 

Pág. 19 

ATA DB OISTRIBOICN:l E/00 RE· 

' DIS'l"'UBOICAO 00 DEPARTJ\MEN"ro 

JUDICINUO :00 TRIBUNAL DE 

JUSTICA 00 ESI'ADO 00 AIG.PA • 

.Ao (s) 26 d1.1.h-1\ 00 :ti-'-& CSM tYJI".ISRO do ano~ dG :!r.:o6, 

12:CIO horas, re.alhou-se a Uist.r-buic:ao e/w xed.io 

tril:Juicao doa ProoeJ:;s;os ~ relacic::JN~dos! confo:m. 

norJMB do :Regimento Inte..mo. 

PROCESSOS DISTR18UIDOS 

•CAMARA IJNICA 

APEI..ACAO CIVEL IIUX> 00 lo!S) Np . 0002940·1/2006 

au~ : 2a. VARA Cll/ll!. E Pl\ZBNill\ POBL.ICA DE MACA 

APELANtt : IM'RESA KlNICIPl\Io DIIS. URIWII:W:.OO l<IICAPA ·E 

AilVOGNX) :RC»IISE SILVA DA. SILVA 

APEU\00 : HAIW\ 0>.5 CIU\0\S CXlUl'IliHO IUBI<IRO 

ut.A'l'OR (A) :Do o. MAAIO GtliiTrEV DE QUBIROZ 

No. 0002473·2/2006 

0Rlml'1 : 2a. VARA OtDttHAL DB ~ 

A.l'EL1\Nl'E :WQD. DIAS K\RJlB.I.ROS 

MNOCIJX) :m:Fllll90R PUBLI(X) 

Al'eLAilO :KINISTERIO I'UBLI(X) 

REI.ATOR(Al :Des. unz CAliUlS OOMES oos SAill'OS 

APELACIIO CIVEio (Rm 00 >011 No. 0002941·1/>006 

OJUGfl1 :3~. VARA C1VEI.. B ~ POBLICA DE MACA 

Al'ElJ\m'E : POill'E IRK>oO B c:IA L'l'llil (LOJAS E.SPlA'IADI\) 

AD'VOONX) :KIOmL ~ lQ.N MBn. 

MELADO :ENI_t..ZS ~IeL KUA 

~ :DB!IENSOO< PVBLICX> 

RElATOR (A) : Dcs . BDlNl\ROO MAAIA ROtt!.IctJE.S DE SOUZA 

EM BXERCICIO 

DEP~ JODICIARIO 

ATA DB DIS'I'RIBUI(:I.O E/OU RE

OIS'l'RIBOICHl 00 DEPARTAMDfiO 

JODICIAiliO DO TlUilll!Wo DE 

JllSTIC1\. 00 ESTADO DO .»?JJA. 

1\o(o) 27 dia lo) do....,. de 001'0BRO do ano de 2006, 

l2:ÔO boraa, realizou-se a Distribuia.o e/oo Reclis

tri.Qlicao doo Proceoooa ~ixo rela.ci.oaadoo, conforme 

nonnas do Regi.rnento Intecno. 

PROC&SSOS DIS'l'RD!UIDOS 

· CA!oW<A IIIIIC.I\ 

NJRAVO No. 001869-11/2006 

N;B.AV11NTE :nna.cNJ DA. OUANCA B 00 ADOLESCEin'E 

~ : F1\Dl0 .Al.MEICA. BRASIL PRlURll 

JCAAVJUlO :VOAO FJIB%0 DI\ CXlSTA PllRBIRA 

AD'tOOADO ; JEAN CAR1C D:lS SAL'TOS FER.RB:IRA 

RBLATOR(A) ; Dea . LUIZ C'AlUOS <XMBS JX)S SANTOS 

Ho. 0002.t?4·2/2006 

OIUG!H :la . VARA OUMINAL E AJDI"l."aUA HlLI'rAR DE 

l\PBLI\NI'E :UIM!JNDO ROBSQI NASCDI!i>ITO DI< ClllZ 

ADVOGADO 1DEFENSOR PUBLICO 

APEl.MXl :MDnSTERIO PUBIJO) 

Rl!lA'IOR (A) :Deo. MARIO GURT'lEII m Q0BIR0Z 

No. 000043~·5/2006 

ORIOBM :la. VARA CRIMIIOIL DE SANTANA 

R!XXliUUlNI'I! :-""' PAmA VIEIRA FEIUWIDiiS 

JloJMJiõNX) :MAR IA 00 CARK) SOUZA DOS S»>l'ClS 

~ ~MINISTER.tO PUBLICO 

RELI\l'Cit(A) :Des. ltONIWO AM11RAL DE K:Lt.O CASI'RO 



Macapá, 06 .1~ .2006 

HABEAS CORPUS No. 000155)·3/2006 

IMP>:I1Wml 'HBI1ll!R J0SB CAAIIEIRO DE SOl77A (0, B 0<m<0 (S) 

PACIENI'B ;SI!IRLENB LIJ<A »WW.Jl\S 

AIJT. CO>.'l'CR•JUIZO De DIUlTO DA <UIAACI\ DE DIAP(iOtla 

RELATOR (A) 'llcs. IWUO OURTYEV DE ~"EIROZ 

>WlDAIXl DB 5mlJIW<CA(MS) No. 0001021-4/2006 

I>!Wl1Wml •TiiRE21< IUXH NA JoDn'BIRO PI!RES 

AIMlGAIJO •IW<V. CIU st'INII 00 """'-"A-, BOro BAIIIIA 

INFOI<M>.NI'E 'Sll08rAR.IO DB esTADO DA AD<INISTl<AC>O »CAPA 

IUUTOR(A) •0.... BDI>WUX> MAAIA RODRJClUES DE SOl77A 

TRIBUNAL PLENO 

PRECATÓRIO N• 36WQO~ 
Requisitante: 

Requerente: 
Advogado: 
Requerido: 
Advogado: 

Juizo ele Direito da Vara Única da Comarca 
de Ferreira Gomes (Açiío de Execução n•. 
1.340/2001) 
Antônio dos Santos l..obato 
Francisco Rocha de Andrade 
Município de ltaubal do Piririm 
Charles Sales Bordolo 

"Vistos, etc. 

Tro.ta-se de precatório extraído dos autos de Ação de 
Exc:cução n•. 1.340/2001, ajuizada por ANTONIO DOS 
SANTOS LOBATO m desfavor do MUNiciPIO DE 
ITAUBAL DO PI.RJRIM pelo qual o Juizo de Direito da 
Varn Única da Comarca de Fcrreira Gomes roquisita o 
pagamento da importância de R$ 4.559,52 (Quatro mll, 
quiabealos e dnqiieata e nove reais e clnqüenta e dois 
centavos) em favor do requerente. 

A requisição veio instrulda com os documentos 
obrigatórios, j untados às fls. 03/37, incluldo o parecer 
favortivcl do Ministério Público de 1• Grau. 

Neste grau, en1 paroccr de fi. 41 a Procuradoria de Justiça 
opinou pelo deferimento do precatório. 

Brevemente relatado passo a analisar e a dtcldir. 

Observo que o requisitório encontra-se formulado em 
estreita observância ao disposto no art. I 00 da Constituição 
Federal e art. 730 do Código de Processo Civil, e foi instruido 
com os traslados obrigatórios previstos no parágrafo único do 
art. 532 do Regimento Interno desta Corte, e art. t•, § r•, da 
Instrução NonnaJ.iva n•. 003/03-TJAP. 

Ressalto que o objeto do precatório em questão possui 
natureza alimeolícla, vez que proveniente de condenação e 
execuç~o de verba salarial inadimplida. Portanto, não adstrito 
à ordem cronológica de apresentaÇão dos precatórios comuns, 
consoante preceitua o art. I 00, caput • c § 1" A, da 
Constituição Federal. 

Em relação à forma de pngamento, devera ser processado 
na forma institufda pelo art. 100, §1°, da Constituição da 
República, apenas com a observância da ordem cronológica 
própria. 

Polo exposto, preenchidas todas as formalidades legais, 
DEFIRO o pagamento requisitado à 11. 2 dos presentes autos. 

·comuniqut>-se ao Excelentissimo Senhor Prefeito do 
Município de ltaubal do Piririm, bem como ao Secretário de 
Finanças, para que, ao tempo e modo devidos, seja 
providenciado o pagamento da importância de RS 4.5S9,Sl 
(Quatro mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e 
cinqüen ta e dois centavos), em favor do credor ANTONIO 
DOS SANTOS LOBATO, nos tennos do art. 100, §1° e 
§ l"A, da Constituição Federal. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, cuput, ~o Regimento In temo deste Tribunal. 

Publique-se. 

Macapâ. 31 de outubro de 2006. 

TRIBUNAL PLENO 

PRECAIÓRJ.Q._N• 400QM (Açiío de Execução de 
Honorários n• 6.847/2002) 

Requisitante: 

Requerente: 
AdVOJI.adO.: 

Juízo de Direito da 2' Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Maca pá 
Elcímara Ferreira Albuquerque 
Elcimara Ferreira Albuauerouc 

(ÓIÁRIO OFICIAL) 

Requerido: Estado do Amapá 
Procuradores: Antônio José Dantas Torres c Outros 

" Vistos, etc. 

Tr:ua-se . de precatório extraldo dos autos da Ação de 
Execução de Honorários n• 6.847/2002, ajuizada por 
ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE em desfavor 
do ESTADO DO AMAPÁ, pelo qual o Juízo de Direito da 2' 
Vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de Macapâ 
requisita o pagamento da importância de RS 1.848,06 (Mil, 
oltoeentoa e quarenta e oito reais e selt ceatavos) em favor 
da requ<rente. 

A requisição veio instrulda com os documentos 
obrigatórios, juntados às fls. 4/62, incluído o parecer favorável 
do Ministério Públioo de i0 Grau. 

Neste grau, em parecer de fls. 69173, a Procuradoria de 
Justiça opinou pela regularidade e deferimento do requisitório. 

Brevemente relatado puso a analisar e a decidir. 
O requisitório encontra-se formulado em obscrvlncia ao 

disposto no art. I 00 da Constituição Federal e art. 730 do 
Código de Proocsso Civil. Além disso, veio instruido com os 
traslados obrigatórios previstos no parágrafo único do art. 532 
do Regimento Interno desta Corte, e art. r•, §1°, da Instrução 
Normativa n• 003103-TJAP. 

Ressalto que o crédito requisitado possui natureza 
alimentícia, vislo que deoorrentc de pagamento de condenação 
e CJ(ecuçio de honorários advocatícios. Em relação à forma de 
pagamento, o mesmo se enquadra como requisição de 
pequeno valor, nos termos do an . 100, §3°, da Constituição da 
República, c art. r• da Lei n• sr0/2004. 

Diante disso, o pagamento devcrú ser efetuado no prazo 
de 90 (noventa) dias. contados do recebimento da requisição 
pela Procuradoria Geral do Estado, consoante disciplina o art. 
3" da aludida Lei Estadual. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada à fi . 3 dos presentes autos. 

Comunique-se ao Excclenlíssimo Senhor Governador do 
Estado do Amapá, bem como ao Secretário de Fazenda, para 
qu<; ao tempo c modo devidos, seja providenciado o 
pagamento da importância de RS 1.848,06 (Mil, oitocentos e 
quareata e oito reais e seis eeatavos) em favor da credora 
ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE, nos termos 
do art. 100, §3°, da Constituição Fedem!, e art. 3• da Lei 
Estadual n' 81 0/2004. 

Noticie-se o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 
Macapá, 31 de outubro ele 2006. 

(a) Desembargador RAIMUNDO V ALES 

(\'idente~:J~P" 

~6os 
Diretora da Scclrctaria do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

PREÇATÓRIO N" .f30!200Q(AçJo de Ex0<11çlo o• 8.11 7/2004) 

Requisitante: Juizo de Direito da 2" Vara Cível e de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá 

Requ<rente: Adalberto Aragão Queiroz 
Advogado: Amilcar Hecht da Costa 
Requerido: Estado do Amapá 
Procuradores: Ana Célia Doho Martins e Outros 

''VIstos, et~ .. 

Trata-se de precatório extraído dos autos da Açiío de 
Execução n•. 8.117/2004, ajuizada por ADALBERTO 
ARAGÃO QUEIROZ .,n desfavor do ESTADO DO 
AMAPÁ, pelo qual o Juizo de Direito da 2' Vara Cível c de 
Fazenda Pública da Comarca de Mucapé requisita o 
pngamento da importância de RS 6.861,34 (Seis mil, 
oltoceotos e sessenta e um realt e trinta c quatro ceotavos) 
em favor do requerente. 

A requisição veio instrulda com os documentos 
obrigatórios, juntados às fl s. 4/60, incluído o parecer favorável 
do Ministério Público de 1• Grau. 

Neste grau, em f>3leceJ' de fls. 67/68, a Procuradoria de 
Justiça opinou pelo deferimento do precatório . . 

Brevemeote relatado, puso a analisar e a decidir. 
Observo que o requisitório encontra-se formulado em 

observância ao disposto no art. I 00 da Constituição Fedcn>l c 
art. 730 do Código de Processo Civil. Além disso, foi 
instruido com os traslados obrigatórios previstos no parágrafo 
únioo do art. 532 do Regimento Interno desta Corte, c art. I", 
§I', da Instrução Normativa n•. 003103-TJAP. . 

Ressalto que o objeto do precatório em questão possu• 
natureza alimenticia, vez que proveniente de condenação e 
execução de verba salarial. Portanto, não adstrito à ordem 
cronológica de apresentação dos precatórios oomuns, devendo 
ter prcferencia na ordem de pagamento em relação aos demais, 
consoante preceitua o art. I 00, caput , e § 1• A, da 
Constituição f ederal. 

Em relação à forma de pagamento, deva-á ser processado 
na forma institulda pelo an. 100, §1", da Constituição da 
República, apenas com a observância da or~em cronológica 
própria. 

Pelo exposto, DEFIRO a requisição para pagamento 
formulada à n. 3 dos presentes autos. 

ComuniqU<>-se ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Amapâ, bem como ao Secretário de Estado de 
Fazenda, para que, ao tempo e modo devidos, seja 
providenciado o pagamento da impon4ncia de R$ 6.861,34 
(Seis mil, oitoeeatos e sessenta e um reais e lriota e quatro 
centavos) em favor do credor ADAL.BERTO ARAGÃO 
QUEIROZ, nos lermos do art. 100, §t• e §I"A, da 
Constitui~ Fed<:tal. 
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NotiCit>-sc o Juizo requisitante, para os fins do disposto no 
artigo 535, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Publique-se. 
Macapâ, 31 de outubro de 2006. 

TRIB UNA L PLENO 

~DE SEGURANÇA N• 98WOO§. 

Impetrante: Assoelaçlo dos Servidores Militares do 
Estado do Amapá- ASMEA;P 

Advogados: Marcelo de Oliveira Morats e Outros 
Informante: Secrttirlo de Estado da Administração do 

Amap4 
Rtlator: Desembargador Mírlo Gurtyev 

"Vistos, etc. 

ASSOCIAÇÃO DOS SEVIDORES MILITARES DO 
ESTADO DO AMAPÁ - ASMEAP, por seu advogado, 
impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, 
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, consubstanciado na demora no repasse 
do montante das mensalidades de seus associados, 
descontadas din:tamente na folha de pagamento, c 
acrescentando que esse procoder vem lhe causando sérios 
prejuízos, inclusive comprometendo sua manutenção e o 
adimplemento de suas obrigações junto a fomteedores e 
prestadores de serviço. 

Assim, pediu a concessão de liminar determinando o 
repasse mensal das mensalidades logo em seguida ao desconto 
em folha e fillllndo o dia J• de cada mês como limite máximo. 
Ao final, pugnou pela ooncessio da segurança, confirmando a 
medida. 

Todavia, não há como se cogitar de atendimento da 
liminar pretendida, em razão de sua natureza eminentcrna1te 
satisfativa, inclusive porque esvaziará o objtto da própria 
mandamental. 

Ex positis, indefiro a liminar e determino as seguintes 
providências: 

a) notificação da autoridade apontada como coatora, para 
prestar informações, querendo, no decêndio legal; 

b) vencido o prazo supra, com ou sem infonnaçõcs, 
remessa dos auco à douta Procuradoria-Geral de Justiça, com 
vista, pelo prazo regimtntal. 

Intimem-se. 

M acapá (AP), 31 de outubro de 2006. 

(a) Desembargador MÁRIO GURTYEV 

f) Relator'() • 

R~ões 
Diretora da S~a do Tribunal Pleno 

T RIBUNAL PLENO 

RECURSO. _ ORDINÁRIQ _ NO MANDAD_º--...m: 
~URANÇA N" 891/2QM 
Recorrente: Marinalva Barbosa Correa 
Advogado: Uly Furtado Gonçalves 
Recorrido: Estado do Amapá 
Procurndorcs: Marcos José Reáteguí de Sou7.a e Outros 

"Vistos, etc. 

MARINALVA BARBOSA CORREA, através de através 
de advoaado habilitado, interpôs o presente RECURSO 
ORDINARIO em face ao acórdão proferido no Mondado de 
Segurança n.• 891106, que denegou a ordem impetrada pela 
recorrente. 

As razões recursais foram apresentadas às fls. 102111 O, 
segundo as quais a decisão recorrida estaria a merec<r reparo 
porquanto não teria enfrentado, com habitual percuciencia, a 
matéria submetida ao crivo do Tribunal de Justiça do E.o;tado 
do Amapá. 

Assegurou, outra vez, embora roconheccndo que não 
conclufdo curso de gmduação, existirem nos outos 
documentos hábeis à demonstração do direito liquido e certo 
supostamente violado (posse em cargo públioo), contrariando 
assim a tese do acórdão recorrido de que niio demonstrado o 
direito reclamado. 

Requereu, ao final, peJo provimento do recurso, refonnando
sc a decisão do Tribunal a quo, oom vistas a concessão da · 
segurança pleiteada. 

O recorrido apresentou contra-razões às fls. 1231126, 
puf11ando pelo improvimento do recurso. 

É o breve relatório. Passo à anAlise admbslonal do 
lrresignaçio. 

Verificando os autos, não vtjo obstáculo ao seguimento do 
rc:curso ordinário ora interposto, visto que, em análise 
superficial cabível nesta Corte Estadual, preenche os 
pressupostos necessários a sua admissibilidade. 

O recurso é próprio e tempestivo. 

A recorrente é parte legitima c possui interesse processual 
ante a denegação da ordem que impetrou. Está a deftnder 
interesse próprio, vinculado à aprovação em concurso público 
onde finalmente aorovada. 



Macapã, 06.11 .2006 

Pelo exposto, dou SfiUimeato oo presente ll<:curso 
Ordinârio. 

Encaminhem-se os autos ao Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, com .as homenagens de estilo. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 2006. 

(a) Desembargador RAIMUNDO VALES 

· ~idente" 

e Sim6es 
Diretora a Sebrctario do Tribunal Pleno 

Recorrente: JORGE ANDRADE DE SOUZA 
Advogado: W~HINGTON UMA PRAIA 
Recorrido: JOSE CHAGAS ALVES 
Advogado: JOSÉ CHAGAS ALVES 

VISTOS ETC. 
JORGE ANDRADE DE SOUZA Interpôs o 

presente RECURSO ESPECIAL ao abrigo do artigo I 05, llldso 
111. alfneas ·a· ·e •c·, da Constituição Federal, face aos 
Acórdaos profe!klos pela Colenda camara única desta Corte 
de Justiça, assim ementados: _ 

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇAO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA. AUS~CIA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL IMUNIDADE JUDICIARIA. EXPRESSÕES 
INJURIOSAS CONTIDAS EM PEÇA PROCESSUAL PROVA 
DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMB~CIA 
RECIPROCA. 1) Descabe a decreta<;ao da nulidade da 
sentença, sob alega<;ao de ausência de prestaçao JurisdiCional. 
quando do conteúdo da peça magistral se extrai que o seu 
prolator enfrentou os ft.ndamentos jurldicos tra;ddos pelas 
partes ngurantes do processo. naquilo que. segundo seu livre 
convencimento, julgou como sendo Importante para o deslinde 
da causa. 2) o exercido da adVocada deve estar revestido de 
limites razoáveis da discussão da causa e da defesa dos 
direitos de seu dlente, nao se podendo conceber que extrapole 
os Umltes da postura. assacando eJCl)ressOes Injurio=. de 
caráter emlnentement'! pessoal ~ parto adven;a. 3) A 
reparação do daoo m01al puro oxsurge oo próprio alo do 
pro~sslonal da advocada que lançou na peça processual as 
eJCl)rOssões tidas como sendo ln!uriosas e capazes de atingir a 
horva da parte envolvida no processo. 4) O arbitramento do 
quanturn do dano moral, diferentemente do que acontece com 
o dano material, perfaz-se com uma carga de 
dlscti<:lonariedade do Julgador, que deve se orientar pelo 
principio da razoabilidade. para que nAo fixe valor que 
slgnlftque enriqueemento lllcito e , ao mesmo tempo, que 
represente uma sançao eletiva ao ofensor. 5) O valor atribuído 
a causa, nas ações de indeniza<;ao por dano moral. por ser 
meramente estimativo, não lmpUca em. sutllllbênda reciproca. 
em caso de a condenaÇAo nao alcançar o valor pretendido pelo 
autor na lnldal. 6) Recursos a que se negam provimento. 
(T JAP • AC n.• 21721 • Acórdão n.' 8801 • Rei. CARMO 
ANTONIO - camara única - J. 28/1112005 - v. unanlme - p. 
2310112006 - DOE n.• 3669)'. 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. 1) Conhece
se dos embargos apenas na parte em que o julgado foi omisso, 
contraditório ou obscuro. 2) Evt!lenciada a ocorrência de 
omissão no acórdão embargado, deve o Tribunal supri-la. 3) O 
valor atribuído ã causa, nas açOes de lndenlza<;ao por dano 
moral, por ser meramente estimativo, não Implica em 
sucumbência mínima, em caso de a condenação não alcançar 
o valor pretondido pelo autor na inicial. 4) Embargos nao 
providos.(TJAP - EDAC n.• 2172{ - Acórdao n .• 9102 - Rei. 
CARMO ANTONIO - Câmara Unlca - j. 07/0212006 • v . . 
Unanlme • p. :!310312006- DO€ n.• 3730). 

Em razbes de ns. 4671485, alegou qllft hot""' 
viotaçao ao art. 535, I. 11 do Código do Processo Civ:l. h<>ja 
vtsta a omls&ao sobre os dispositivos legais em que o Tribunal 
de Justiça tenha se embasado para resolver a questão. 
ocorrendo assim ausência de fundamentação, capaz de 
ensejar a nulidade da decisão. 

Aduziu ,ofensa ao art 93, IX da Constituição 

Federal, já que novamente não houve marolestac;ao expressa 
no ac6rdao, acerca da nao existência de ofensa al honra 
obletiva do autor: a eldstênda de tato modiflcadvo e exl!nii'JO 
do direito <!o autor: ante as ~)<~lavras lnj,.iosa~ por si irrcga1!8!1 
contra os réus no curso da demanda; a ~ligância d& má fé do 
autor ao Indicar testemunha impedida e suspeita e sobre a 
sucumbência reciproca; assim nao enfrentou os fundamentos 
}urldtcos da Apela<;ao e dos Embargos Declaratório. 

Adiante. aaescentou que o ac6rdao negou 
vigência ao arl 17, Inc. I do Código de Processo Civil, pois 
tendo o recorrente argüido matéria relativa a lltigancia de mâ
fé, nao foi enfrentada diante dos embargos de declara<;ao 
interposto ao primeiro acórdão, caracterizando a falta de 
exaustão da prestaçao jurisdiclonal. ensejilndo ooldade de 
ordem pública. 

lnferlu, ademais. que os ac6rdaos violaram o 
art. 21 capu~ parágrafo único do Código de Processo Civil, 
pois se o pedido de indenizac;ão teve como valor lnldal R$ 
120.800.00 (Cento e vinte mil e oitocentos reais). sendo 
deferido o valor de RS 7.000,00 (Sete mil reaill). decaiu o réu 
de parte mintma do pedido, devendo assim, o autor suportar 
por Inteiro as despesas ou ainda, arcando c:om a suo.mbênda 
parcial, ..ma vez que o valor deferido decorrente da repara<;ao 
foi menor 4l(Je o postulado. 

Asseverou que o r. acórdão violou o arl 128 
do Código de Processo Civil, ao confirmar a dedsao de 
primeiro grau, a qual se caracterizou extra-petita. pois, o 
pedido do autor encontrava-se vinculado a elementos de 
carátet objetivo e a sentença fundou-se em elementos de 
caráter subjetivo. que nAo foram pleltaados pelo mesmo. 

Atg<.mentou que o acórdão violou o art. 131 do 
Código de Processo Civil, eis que as ofensas dirigidas pelo 
autor aos réus no curso do proc&<'..so d'!V.Yiam ser levadas em 
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conta, pois o reoonido tambón\ 50 uoi!Zou de rnelos otenN\~ · 
que por si só, tetiam o condao de extinguir o tooo negando a 
tese de dano moral, relativa aos BJ<Cessos tidos como 
ofensivos. 

Disse que o acórdão afrontou o art 165 do 
Código de Processo Civil, eis que o Tribunal de Justiça não 
considerou as razões esboçadas na Apela<;ao e nos Embargos 
de Dedarac;ão. já que a resposta do magistrado deveria 
observar o pedido das partes no limite que foi formulado e 
apreciar todas as teses e questões sobre que as mesmas 
litigam. 

Alegou, ainda, violação ao art. 333, I do 
Código de Processo Civfl, eis que as expressões tidas como 
ofensivas estao inseridas em autos processuais, e se houve 
divutga<;ao sobre o caso, esta deve ser atrlbulda ao autor, e já 
que nao houve prova das drcunstândas de danos que 
ensejassem ofensa a sua horva objetiva, não suscellvel de 
Indenização, hall8ndo julgamento 'e•tra-peUta". 

Aduziu também, que o acórdão alrcntou ao arl 
405. § 2•. 111. § 3°. 111. do Código do Processo Civil. ao 
confirmar a r. sentença, porque o segundo patrono do 
recorrido . Indicado como testemunha do caso. é suspeito e 
impedido, o que enseja a litigânCia de mâ-fé do autor da 
Indenizatória. 

RessaHou. que o v. AcórdAo violou o art. 458 
do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença 
proferida de maneira simplista, mantida na Integra pelo 
Tribunal de Justiça Estadual. &e ateve às palavra• a 
e•pressões objeto da a<;ao que Uveram aptidao para ferir a 
honra do autor e poderiam os rêul; ser soii<!ariam..nte 
responsab~izado pela lndeniuçao pretendida: reco.,haccu 
ofensa al hCIVil subjetiva do autor, sem estender seu 
pronunciamento a todos os fato'! e circunstâncias existentes 
nos autos. 

Argüiu o recorrente ofensa ao art 462 do 
Código de Processo CMI, dizendo que depois de instautada a 
rela<;ao QfOC85Sual houve fato modirocativo e extintivo do direito 
postulado na Açao Indenizatória, do qual deveria havor 
expressa manifestação. pois. no decorrer do processo. o autor 
dirigiu palavras esaftas extremamen1e ofensivas aos réus, 
especialmente em rela<;llo a este recorrente. 

Asseverou também. que o acórdao .iolou e 
deu Interpretação divergente ao art. -,., I da Lei n.• 8. 906/94, 
(EOAB). sendo que o dano moral objetivo. não restou 
comprovado. Isto porque a decisão não tez qualquer referência 
às expressões tidas como ofensivas, tampouco comprovou a 
repercussão ao caso que teve c:omo ensejo a prolação do 
Agravo 527101, bem como, porque as referidas eJCl)ressões 
não ocorreram tora da relação processual, mas onde o 
adVOgado possui Imunidade proftsslonal. 

Ilustrou oom julgados do ST J. trazendooO a 
colação. como toona de demo05trar a confronta<;ao analítica 
pela divergência. 

Ao final. pugnou pelo acolhimento e provimento 
do presente recurso por negativa de prestação jurisdicional. 
ultrapassado este pedido, requereu a reforma da declsao com 
a desconstitulçao do dano moral e conseqüente devor de 
indenizar e a condonaç<'lo do recorrido por IIUgãncia de mé-lé. 

Foram ofertadas conlla-razóes ao recurso 
especial as ns. 558/561. 

É o relatório. 
Passo a examinar os pret~aupostos de 

admissibilidade. 
O recurso é pr61)rto e adequado. eis que a 

causa foi decidida a unanimidade e em úlUma Instância. Ném 
disso, 6 tempestivo, haja vista que o v. Acórdão foi publicado 
no Di;lrio Droclal do Estado do dia 23/03/06, e circulou em 
27103/06, e o recurso foi recebido e protocolado em 11104105, 
dentro do prazo 161)81. Ostenta legitimidade e Interesse 
processual porquanto se insutge con:rn de~ qcte llle foi 
desfavorável. Ademais. o recornnote ofetuou o pag=cnto ®s 
despesas com o porte de remessa e retorno dos autos, 
conforme guia de recolhimento às fls. 509/510. 

Entret.nto, verifico a exlstlncia de óbices 
lntransponlvela ao seguimento do recurso. 

É que o recorrente alegou violação ao arl 535, 
1 e 11 do Código de Processo Civil. argumentando que o 
acórdao dei.ou de se manifestar sobre argüição de ofensa a 
vários dispositivos legais. e que, interpostos Embargos de 
Declaração. estes nao foram conhecidoS. persistindo as 
omissOcs e contradlçOes apontadas. 

Primeiramente. cunpre esdarecer que esta 
Corte de Justiça não está obrigada a responder ponto a ponto 
as alegações do recorrente, senão aquelas relevantes ã 
soluçao do ~tlglo. Niás, ressalto que. no caso. ao contrário do 
que foi alegado nas razões recursais, o acórdão se pronunciou 
sob<e todas as questões argüidas pelo recorrente. assim como, 
o acórdão embargado decidiu todos os pontos relevantes ao 
deslinde da controvérsia e, embora os embargos de 
declarac;ão não tenham sido conhecidos quanto às questões 
argüidas, sob<e elas o acórdão proferido nos dcdaratórlos 
emitiu os esclarecimentos devidos. 

Neste senUdo é a joosprudêncla do ST J: 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL 

GRATIACAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
QUESTOES DISCUTIDAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC 
NÃO CARACTERIZADA. Nao se veriftca a alegada afronta ao 
arl 535 do CPC, uma vez que o aresto recorrido, ainda que 
nao tenha citado expressamente os respectivos dispositivos 
constitucionais, cuidou de enfrentar todos os temas 3l:o<d<ldos. 
Recurso d~~:~provido"(Resp. n• 439A021RJ, Relator Monl!lro 
JOSJO ARNALDO DA FONSECA. DJ de 15i0912003. p. 00349). 

No IOcante a suposta vlolac;ão ao art. 93. IX da 
Constituição Federal. quanto á prestaçao jurisdicional 
relacionada a f\lldamentaçao dos acórdãos proferidos por este 
E. Tribunal de Justiça. Ressalto, sobre esse aspec1o, o recurso 
especial nao se presta â anâUse de matéria constituclonal, 
sendo cablvel. tal analise, somente em sede de recurso 
extraordinário. 

Nesse sentido: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. SINDICATO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO. MATÊRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINARIO. 
SÚMULA N.0 126 00 STJ. HONORARIOS ADVOCATIC:tO.<: 

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5', INCISO '/OON, 
DA CF. VIA ESPECIAL INADEQUAÇÃO. EMBARGOS 
REJEIT ADOS.( ... )3. A via especial. desUnada à uniformlzac;ão 
do direito fed0<11l , não se presta à análise de dispositivos 
constituclonals, ainda que para fins de _llLequesUonamento. 4. 
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Embargos rejeitados'. (ÊORESP J6!ie14 I MG. Rei.: 1\Ain. 
LAURITA VAL QUINTA TURMA. OJ DATA:24103/2003 
PG:00264).(grifei). 

No que concema a suposta vlolac;ão aos arts. 
17, 1: 128; 165; 333, I ; 405,§ 2', 111, § 3', 111; 458 do Código de 
Processo CivU CMI, também da leitura do ac6!dão extrai-se, 
com dareza, que esses dispositivos nAo foram ali abordados, 
restando. portanto, ausente o necessário prequestionamento, 
pressuposto especlftco de admlsslbiidade do recurso especial. 
10 o caso, .pois. de aplicac;ão da Súmula 282, do STF, que 
dispõe: 

·J:; lnaclmisslvel o recurso extraordiNrio 
quanoo não ventilada, na decisão recorrida, a questao federal 
suscitada'. 

Respcltante ao alegado dlssidio jurisprudencial 
na lntcrpre~ de que nao conflguta dano moral o mero 
aborrecimento ou dissabor Incapaz de gerar dano moral sobre 
o manto do art. -,., I da Lei n.• 8. 906/94 do Estatuto da 
Ordem dos AdVOgados do Brasil, em vti'IUde de a Colenda 
Câmara única ter supos:amente dado inletPretac;ilo dlvet;Jente 
a lei federal. no senUOO do dispositiv<> dta<lo, embora t ...... ~a 
sido feita transcrlc;ão de ementa do Superior Tribunal de 
Justiça, o recorrente não logrou se deslncumbir da 
confrontação enaiiUca que se obrlgava a fazer. para 
demonsttar a Identidade de situações e a divergência 
sustentada. 

Por outro lado, os fundamentos do especial, 
Invocados pela allnea 'C: do inciso 111 do art. 105, do 
permissivo constitucional. devem p<eencher, além dos 
requisllos gerais, outros de cunho especiroco. nos precisos 
termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil e art. 255, § 2", do RIST J. 

Tais requisitos podem ser visuatizados com 
dareza no seguinte julgado: 

"Trata-se de agravo de Instrumento contra 
decisão que Indeferiu recurso especlal Interposto com 
fundamento no artigo 105, llldso 111. atlnea ·c:. da Constitui<;ao 
Federal. Nega viota<;ao à Lei Federal. A jurisprudência do eg. 
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que casos como o 
dos autos. conroguta-se prestac;ão de trato sucessivo, como se 
vê, na ementa do Resp 114.611/PA, OJ de 19112197. p. 67552: 
"( ... ) Nlo foram observoodos os requjaltos específicos para 
a edmlsdo do recurso pela alínea "c", 11111 como: a) o 
acórdio paradigma deve ter enfrentado oa mesmos 
dispoaiUvos legais que o acórdlo recorrido; b) o acórdão 
paradigme, de tribwlal diverso, deva ter esgotado a 
lnstlncla ordinária; c) a dlvargincla deve ser demonstrada 
de forma analitio:., evidenciando a dlssens.io 
jurisprudencial sobre teses juridlcas decorrentes da 
lnt.rpretação dos mesmos artigos de li!!, sondo 
lnsulieiente a mera lndi<:açio de emen1as; d) a 
discrepAncle deve Mr comprovada por certldio, cópia 
8U1entlcada ou clt.açlo de repositório de jurispru.Wncla 
olk:ial ou credenciado; e e) a dlverg6neia tom de ser atual, 
não Mndo cablvel o recurso quando a orientação do 
Tribunal 018 firmou no mesmo sentido da declsio recorridL 
Incide a Súmula n• 83 do Superior Tribunal de Justiça. 
Diante de tala conslderaç6 .. , nego .. gutmento ao 
presente agravo (art. 254, I, do Re:glmento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça). Publique-M". (AG 503.046-
RJ. REL.: Mio. Fontes OeNencar. OJ.13106/2003). (grifei). 

No respeitante à suposta negativa de vigência 
ao art. 21 do Código de Processo Civil, que dispõe sobfe a 
sucumbOncia reciproca verifico que sobre essa questao a 
Coleoda camara única desta Egrégia Corte decidi•J em 
conformidade com a Jurisprudência paciroca do Superior 
Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: 
'Açao de lndenizaçllo. Dano moral. Acidente de 

transito. Fixaçao do valer. Reduc;ao. Sucumbência reciproca. 
Inocorrência. 1 - Deve ser reduzido o valor ~o a titulo de 
danos morais, se foram mínimas as conseqüências do 
acidenla, pois somente houve a paralisação parcialtempor;Via 
de seu braço direito, nao deixando qualquer seqüela . • - o 
•quantum• pedido na •ordlal a tltuto de fndent.z.açlo por 
dano moral é meramente estimativo. nlo ocorrendo 
aucumb6ncia pan:Lat M a condenaçlo 11 fixada em valor 
menor. 111 - Recurso especial parcialmente provido'. (RESP 
488024 I RJ. Rei.: Min. ANTONIO DE PAoUA RIBEIRO. 
TERCEIRA TURMA. OJ OATA:04108/2003 PG:00301). (grifei) 

·ciVIL E PROCESSUAL. CUSTAS. 
INSUFICIIÕNCIA. DESERÇÃO AFASTADA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRJODITO. CANCELAMENTO 
tNOEVIOO. DANO MORÁL VALOR. REDUÇÃO. 
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. I. A mera lnsufidêncla no recolhimento das 
custas recu-sals não acarreta a deserção do recurso. 
Precedentes do ST J. 11. lnobstante a duvidosa ocorrênda de 
dano moral na espécie. que mais se oonfun.:!n com ~luaç(jo de 
dissabor ou percalço, llmltlcia. no entanto. 3 qU9Stao jaid:e> 
proposta pelo recorrente. em sede especial. ao valor da 
lndeniza<;ao, é de ser a mesma reduzida substancialmente, eis 
que fixada em montante absolutamente lncompativel com a 
limltadlssima repercussllo do cancelamento do cart.lo de 
crédito da autora. quando efetuava compra em 
estabelecimento comercial. 111. lnapllcabllldade da regra do art. 
21 do CPC, porquanto entende-se. segundo a orientlc;ão 
ftrmada no REsp n. 255.3501RJ (2a. Seção, Rei. Min. M 
Pargendler. DJU de 27.08.2001 ), que o montante declinado na 
inldal é meramente estimativo, nao servindo de base para a 
afertc;ão do ê:xito, se o valor deflritivamente fixado resultar 
Inferior àquele. IV. Recurso especial conhecido em parte e, 
nessa parte, provido'. (RESP 488159 I ES. Mln .. ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR. QUARTA TURMA. 0J 
DATA:08/0912003 PG;00339). (grifei). 

Assim, quanto à questão envolvendo a 
sucumbência reciproca. tem plena aplicac;ão a Súmula 83, do 
SUperior Tribunal de Justiça. que dispõe: 

"Nio se conhece de recurso especial pela 
dlvergincla, quando a orientaçio do Tribunal se firmou no 
mesmo Mntldo da declaào recorrida". 

Melhor sorte não teve o recorrente quanto à 
alegac;ão de ofonsa aos arls 131, 462 do Código de Processo 
Civil e art. -,. da Lei 8. 906/94, (Estatuto da Ordem dos 
Advogados), porquanto a lrreslgna<;ao tangente aos 
dispositivos apontados como violados. para se chegar ã 
conciusao diversa da concebida, também dependeria do 
revolvimento de matéria fático-probatória, sendo vedada pela 
Súmula 7. do ST J, qu& dispõe: 

"A pretensao de slmotes reexame de prova 



Macapá, 06.11.2006 

nào enseja recurso espeçial''. 

Especial. 
Pelo exposto. nego soguimenlo ao Recutso 

lnUmem-se. 
Macapá. 26 de outub<o de 2006. 
(a) Des. DOGL.AS EVANGELISTA 

Vice-Presidente• 

Macapá (AP). 06 de novembro de 2.006. 

Bel". Ana~ Aieotorado 
Diretora da S bsecretarta Civcl da Càmara Única 

""'~''-"~l ira Barbosa 
etaria da Càmara única 

•''• . ,.~~Ú ... ~·Ai,:J;~~~~ ~ . .( ·.~:~,~ .:~~ 
SUBSCRETAR!A CJYE.I. 

RECURSO ESPEC~f!JI .EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
tfiJ,AÇ O ÇNEL H" 2 17212005 

Recorrente: BANCO DO BRASil. 
Advogado: CARLOS GOMES DE SOUSA GAMA 
Recorrido: JOSÉ CHAGAS ALVES 
Advogado: JOSÉ CHAGAS ALVES 

VISTOS ETC. 
BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente 

RECURSO ESPI!CIAL ao abrigo do artigo 105. Inciso 111. 
alíneas ·a· e ·c". da Consltulção Federal. faca aos Acórdaos 
proferidos pela Colenda Càmara Única desta Cor1e de Justiça. 
assim ernentooos: 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 
AÇÃO DE INDEHIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. IM~IDAOE JUDICIÁRIA. EXPRESSOES 
INJURIOSAS CONTIDAS EM PEÇA PROCESSUAL. PROVA 
DO DANO. QUANTUII INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. 1) Dascabe a deaetaçao da ruidade da 
sentença. sob alegação de ausênda de prestação jiXisdclonal. 
quando do oonteüdo da peça magistral se exlral que o seu 
prolator enfrentou os fu1damentos jurldlcos trazidos pelas 
partes figurantes do proces"-'. n•quilo q'"'· SSQUndo sau livre 
convencimento. jui!IOU como sendo lmpo1!anle para o diiSilr.d•J 
da causa. 2) O oxerclcio da adiiOCacia oeve estar ravestido de 
limites razoáveis da disaJSSio da causa e da defesa do& 
direitos de seu d iante. nao se podendo conceber que extrapole 
os fimites da posllr.l. assacando expressões lnjt.wlosas. de 
caráter eminen18mente pessoal à parte adven>a. 3) A 
reparação do dano moral puro ~ do próprio ato do 
profissional da advocacia que lançou na peça processual as 
expressões tidas como sendo injuriosas e capazes de atinglt a 
honra da parte envoi'Jida no processo. 4) O arbitramento do 
quantum do dano moral. diferentemente do que acontece com 
o dano maioria!. pe<faz-se com o..ma carga de 
dísaldonariodade do j!Jgador. que deve se orientar pelo 
principio da r.1210abtlldade. para que nao fixe valor que 
slgnifoque enriquecimento ildto e. ao mesmo tempo. que 
represente uma~ eleUva ao ofensor. 5) O valor atrlbuldo 
à causa, nas aQOes de tndenizaçao por dano moral. por ser 
meramente estimativo. nao Implica em sucunbênda reciproca, 
em caso de a condenação nao alcançar o valor pretendido pelo 
autor na inicial. 6) Recursos a que se negam provimento. 
(T JAP • AC n.0 2172/ • Acórdao n.• 8801 • Rei. CARMO 
ANTONIO • Càmara Única • j. 28111/2005 • v. UnAnlme • p. 
2310112006 · DOE n.• 3689r. 

" PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. 1) Conhece
se dos embargos apenas na parte em que o Julgado foi omisso, 
contradlt6flo ou obsruro. 2) Evidenciada a ocorrência de 
omissão no acótdão emba~. deve o Tribunal supri-la. 3) O 
valor atribuldo â causa. nas ações de Indenização por dano 
moral. por ser meramentA estimativo. não impllc:J em 
suc:Jmbênclo mínima. em caso de a oondenação ·~:- alcar>Ça< 
o v3lor pretendido peio a11to< no lnlool. 4) Elll~3rgos não 
proviOos.(T JAP • EOAC n.• 2172/ • Ao6rdao n. • 9102 • Rei. 
CARMO ANTONIO • Càmara Única • j . 07102J2006 • v. 
Unânime • p. 2310312006 • DOE n.• 3730)'. 

Em razoes de ns. 527/538. alegou que o 
aeófdão violou os arts. 186. 188 do Código Civil. art. 535. 11. 
21 . parágrafo únloo. 125. 128 do Código de Processo Civil e 
art. 7" do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB). 
por mantor dedsoo de primeiro grau que oondenou o 
recorrente à Indenização por danos morais. tendo ultrapassado 
embargos de declarações sem sanar omissões existentes. e 
fazer o debate de questOos jurfdicas para se cunprlr o 
reauislto do oreouestinamelo. 

Susten1ou que houve violaçllo ao art. 535. 11. 
do CPC. por parte do E. Tribunal de Justiça por ler &ido omisso 
em relação ao valor da causa considerando-o meramente 
estimativo. dizendo não envolver ao caso. surumbêncla 
mlnima. porque a condenação nao alcançou o valor protendldo 
pelo autor na lrlclal. 

Alegou lambém. violação ao art. 186. do 
Código Civil. por entender que ·nao hll nos autos provas das 
dra.nstânclas em que os alegados danos morais ocorreram• e 
quo o reparação deferida na sentença macu1ou as nguras 
jurldlcas que dlsdplinam o dano moral. 

Asseverou ainda negaUva de vigência ao art. 
t 88. I do Código Civil, eis que as expressões ~das como 
ofensivas foram produzidas pelo advogado empregado do 
recorrente e usadas em defesa em Recurso de Agravo de 
Instrumento. nos aukls de um processo Iniciado pelo recorrido. 

lnfenu. ademais. que o aeófdao violou o art. 21 
caput e § único do CPC. pois se o pedido de lndenizaçlio leve 
como valor lnidal RS 120.800.00 (Cento e vinte mil e 
oitocentos roais~ sendo deferido o valor de R$ 7.000.00 (Sete 
mil reais). decaiu o réu de parto mlnlma do pedido. devendo 
assim, o autor 51.-portar por Inteiro os de::<pasas e os hOnorários 
das partos. 

Arg:Jm<mlct: violação ao 3rt. 1Z5. l oo Códi(IO 
de Processo Civil, pois o maglsllado se manifestou de 
maneira pardal por ter destacado na sentença palavras e 
afirmaçõos nunca proferidas pelo r6u; asslm nao se ateve ao 
culdado de discutir as questões lev<ldas aos autos pelas 
partes. eglndo por presunção. ou ainda. fora dos limites da lide. 

Adianto. acrosoentou violação ao art. 128 do 
Código de Processo Civil. eis quo o reoorrido pretendeu a 
demanda exclusivamente sob os &tglMTlentos que envol'i8<11m 
a sua honra obje~w. nunca se reportando a sua hOnra de 
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maneira subjetiva. com base na tese de que as expressões· 
tidas como ofensivas Chegaram ao conhedmento de outras 
pessoas. que ncluslve, nao se deslncombiu em provar. 

Aduzlu, que o ac:ón!Jo negou vigência ao art. 
7", l. da Lei n.• 8. 906194. (EOAB). tendo em vista que as 
palavras escritas em sede de AQtavo de Instrumento roram 
Irrogadas dentro do processo. na defesa do recorrente. 
Portanto. somente se poderia cogitar da ausência de 
Imunidade profissional. caso as expressões tidas como 
ofensivas ao fato tivessem sido faladas ou escritas tora da 
relação processual Instaurada e somente poderia conftgurar 
ofensa grave. caso existisse por parte do recorrente a lntençllo 
difamatória pura e simples em relação ao recorrido. 

Ao fnal. pognou pelo acolhimento e provimento 
do recurso especial determinando-se a nulidade dos vv. 
Acórdãos por lnfringêncla ao art. 535, li do CPC. caso 
ultrapassado este pedido requer manifestação acerca dos 
dispositivos de Lois Federais apontados. refonnando a decisão 
e julgando totalmente Improcedente a ação. 

Foram apresentadas contr.:Hnzôes 415 fas. 
558/561. 

1': o relatório. 
Passo a examinar oc pressupostos de 

admlssl bllldade. 
O recurso á próprio e adequado. ois que a 

causa foi decidida é unanimidade e em ultima instãnd a. Além 
disso. é tempestivo, haja vista que o v. Acórdão foi publicado 
no Olárto OfiCial do Estado do dia 23103106 que circulou em. 
27/03106. O recurso foi recebido e protocolado em 11/04105. 
dentro do prazo legal. Demonstra legitimidade e Interesse 

t processual porquanto se insurge contra dedsao que lhe foi 
. desfavcrlvel. Ademais, o recorrente efotuou o pagamento das 

despesas com o porte de remessa e retorno dos autos. 
confonne guia de recolhimento~ ns. 5391540. 

• Enlletanto, verifico a exlstlncta de 6bl.:.s 
lntransponiveia ao seguimento do recurso. 

~ que não se verifica a alogada violação ao art. 
!?J5. 11 do Código de Processo Civil. uma vei que a camara 
Unica luklou satisfatoriamente a lide. Ademais. sab&-se que o 
Julgador não 6 obrigado a dlsoorrer sobre todos os dispositivos 
legais ou todos os argumenlos alavancados pelas partes. mas 
sim deddlr a demanda nos limites da lide. fundamenlando o 
deslinde da controvérsia de acordo com o seu livre 
convencimento. baseado nos aspectos pertinentes as 
hipóteses subJucf,çe e com a legislação que entender aplicável 
eo caso concreto. 

Neste sentido ê a jurisprudência do ST J: 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL 

GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
QUEST0ES DISCUTIDAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC NÃO CARACTERJZAOA. Não se verifica a alegada 
afronta ao art 535 do CPC. uma vez que o aresto rooorrldo. 
ainda que nio tenha citado expressamente os respecdvos 
dispositivos constituàonals. cuidou de enfrentar todos os 
temas abordados. Recurso desprovfdo"(Resp. n• 439.402/RJ. 
Relator Ministro JOS~ ARNALDO DA FONSECA. DJ de 
15/0912003. p 00349). 

No respeitante à ~uposta negativa de .,.;g(tncia 
ao art. 21, do Cóáogo de Processo avU. que dispõe sob(e a 
suq.ombência reclpr!>C3 venfico que sobre essa questão a 
Colenda Càmara Unlca desta Egrégia Cor1e decidiu em 
ooriormldade com a jurisprudência pacifica do Supe<lor 
Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, é a )IXisPIIJdêric:la: 
"Ação de lndenizaçllo. Dano moral. Addente de 

trânsito. Fixação do valor. Reduçllo. Sucumbência reciproca. 
lnocorrênc:la. I • Oeve ser reduzido o valor fiXado a titulo de 
danos morals. se foram mlnimas as conseqüências do 
acidente. pois somente houve a para»saçao pardal temporária 
de seu braço direito. nao deixando qualquer seqüela. U • o 
•quanturn• pedido na exordlal a titulo de lndenizaçJo por 
dano mOf1ll 6 meramente estimativo, nao ocorrendo 
sucumbincla parcial ae a condenaçio 6 fiXada em valor 
menor. 111 • Recurso especial parcialmente provido·. (RESP 
488024 I RJ. Bel.: Min. ANTONIO OE PAOUA RIBEIRO. 
TERCEIRA TURMA. DJ OATA:0410812003 PG:00301). (grifei) 

"CML E PROCESSUAL CUSTAS. 
INSUFlCl~NCIA. DESERÇÃO N'ASTADA. AÇÃO OE 
INDENIZAÇÃO. CARTÃO OE CR~DITO. CANCELAMENTO 
INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. 
HONORARIOS. SUCUMB~NCIA RECIPROCA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. I. A mera insuficiência no recolhimento das 
custas recursais nao acarreta a deserção do recurso. 
Precedentes do ST J. 11. lnobslante a duvidosa ocorrência de 
dano moral na espéde. que mais se confunde com siklação de 
dissabor ou percalço. limitada. no entanto. a questao Jurldica 
proposta pelo rocorronte. em sode especial. ec valor d3 
lndunizaçlio, é de ser a mesma reduzida S<bstancialmet'~~. clÍ$ 
que flllllda em montante absolutamente InCompatível com a . 
llmitadlsslma repercussão do cancelam anto do cartao de 
créd~o da autora. quando efetuava compra em 
estabel~eniO comercial. lll lnapllcabllldade da regra do 
art. 21 do CPC, porquanto enlende-ae, segundo a 
orlentaçlo firmada no REsp n. 265.350/RJ (2a. Seção, Rei. 
Mln. Ar! Pargendter, OJU de 27.08.2001), que o mont.ante 
declinado na inicial 6 meramente ea!inlatlvo, não servindo 
de 1>-. para a aferlçio do lxito, se o valor deflnhlvamente 
fixado rnultar Inferior 6quele. IV. RBCI.r.iO espoclal 
conhecido em parte e, nossa parte. provido·. (RESP 488159 I 
ES. Mln. ALOIR PASSARINHO JUNIOR. QUARTA TURMA. DJ 
OATA:0810912003 PG:00339). (grilei). 

Assim, quanto ê questao envolvendo a 
sucumbência recíproca, tem plena apUcaçllo a Súmula 83. do 
Superior Tribunal de Justiça. que dispõe: 

"Não se cortlece de recurso especial pela 
divergência, quando a orlentaçao do Trlbonal se firmou no 
mesmo sentido da decisao reoorrlda". 

No que coocerne a suposta violação aos arts. 
125, I ; 128: do Código de Prooasso Civil e 188: 188 do Código 
Civi. também da leitura do ac6rdAo extrai-se. coni clareza. que 
esses d isoosiivos nao foram ali abordados, restando, portanto. 
ausente o necessàlio prequesttonamento. pressuposto 
especifico de admissibilidade do recurso especial. t: o caso. 
pois, de aplicaçkl da SCimula 282. do STF. que dispõe: . 

'"É lnadrnlsslwt o recurso extraordlnjf1o 
quando nio ventilada, na declslo recorrida. a queatio 
federal suscitada". 

Quanto a alegada violação ao art. 7". l da Lei B. 
906194 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). o v. 
acórdao recorrido Inferiu por denotar ofensa a Imagem e horva 
do autor. exist.rldo sobre este aspecto dano moral a ser 
reparado. Essa conctudo alcançada pela Colanda camara 
Única desta Cor1e de Justiça decorreu do exame mlnudoso do 
aigurJS trechos do ~>tnvo. conforme demonstram os sequintes 
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trechos do voto condutor do ara~ to: 
PelO que se depre&nde dos termcs ey.1rar.o~ 

na decisão. a conclusão peta proceeêncla do pedido 
lndeniZat61io teve como motivação o eXJ:OSSo cometido pelo 
causl~. ao lançar na peça do agravo expressões lnjiXiosas. 
olensrvas ao autor. que a Imunidade profissional garantida pelo 
EstaMo da Advocacia nao alberga. porquanto nao é absoluta. 
Inclusive reforido excesso tem sido motivo de censura pela 
Jurisprudência dos tribunais superiores. A exemplo disso. cita· 
se o Resp. 1 51.840/MG. OJU 23.09.1999. onde restou 
destacado pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira •que a 
imunidade conferida ao advogado no exercido da profissao 
não constitui um biU of lndemn~y". Neste sentido deve ser 
repudiada a afronta à hOIVa de lodos aqueles envolvidos no 
processo (magistrado. partes. membro do Ministério Público. 
serventuário o advogados das partes). AJiàs ê o que se espera 
de todo profissional. qualquer que seja sua esfera de atuação. 
e nao somente do advogado. tratamento respeitoso. A exemplo 
disso. cite-se a LOMAN no capitulo destinado aos deve<es do 
magistrado: 

·Art. 35 5ao deveres do magistrado: IV· tratar 
com urbanidade as partes. os membros do Ministério Publico. 
os advogados. as testemunhas. os lunclon<lrtos e auxi~ares da 
Justiça. e atender aos que o procurarem. a qualquer momento. 
quando se trate de providênda que reclame e possibUhe 
solução de urgência;• 

Veja-se que da simples leltlJra do texto 
trasladado da peça do ag<avo. especialmente no que respeita 
ao segundo e terceiro parégralos. denota-se nitidamente a 
ofensa à imagem e à honra do autor. t:. uma atitude que. â 
evidência. rn1o se oonfonna cem aquela tida como necessária 
para revef:;r a verdade de ,..,. fato. uma aç.h l.l!núexio~. ou 
mesmo um compo<'.amento ~'<OCI3stinat6r1?. 

De modo Que, neste particular. a alegada 
imuridade conferida ao advogado no exerclcio de sua excelsa 
profiSsão. nao as albe<ga: mesmo no caso de haver 
ressentimento. revolta. referida postuta nao se justifica. Dal 
que as Inferências feitas pelo Magistrado acerca do que alas 
poderiam significar para o autor e para o Direito, não podem 
ser desprezadas. 

Sendo as expressões lançadas na peça 
processual. por 6i sõs. ofensivas, a ategaçao de ausência de 
outras provas por pal1e do primeiro réu. não se mostra 
suficiente para dosconstltulr a sentença na parte que toca ao 
reconhecimento do dano moral e o da responsabilidade de 
Indenizar a vitima. 

. Essa responsabilidade. de igual modo atinge. 
lambém. o segundo réu - Banco do Brasil S/A •• pela sua 
condlçllo de represeotaclo na Inicial do agravo de lnsll..-nento. 
porquanto concedeu poderes ao primeiro réu para atuar em 
sua defesa. e. conforme asseverou o MM. Juiz em sua 
sentença. "( ... ) não d"ISse Que nao concordava cem as 
expressões utilizadas pelo seu advogado. tentando apenas 
demonstrar que elas não teriam caráter ofensivo ( ... )". Aliás. 
acrescent&-se. nem no seu recurso de apelação. Confira-se: 
"( ... ) Como se vê. Excelências. mostra-se descabida a 
lndeoizaçlio deferida na sentença. uma vez que o Advogado 
empregado do apelante. agiu no exercido legal de sua 
~o~l···r 

Com efeito. a pretensào do recorrente, de 
reverter o entendimento expresso no at<lrdão recorrido. 
dependeria da reapreclação do subsllato fàtiCOi)robat6rio 
contido nos autos. Porém. esse reexame nao é possível ante a 
vedação Imposta pela Súmula 7. do ST J. que assim dispOem: 

" A pretensio de simples reoxamo da prova 
nilo enseja recurso eapeclaf." 

Especial. 
Polo exposto. nego seguimento ao Recurso 

lnfimem-se. 
Macapâ, 26 de outubro de 2006. 
(a) Des. D0GLAS EVA.~GELISTA 

Vice-Presidente• 

Macapé (AP). 06 de novembro de 2.006. 

Be!".~AJcoloraclo 
Diretora da S~etaria Clvel da camara ú nica 

·~ 
Bel". Cl my . . Bandeira Barbosa 

Diretora da Secretaria da Càmara Única 

Rtcorrante: JORGE ANDRADE DE SOUZA 
Advogado: WHASHINGTON LIMA PRAIA 
Recorrido: JOSÉ CHAGAS ALVES 
Advogado: JOS~ CHAGAS ALVES 

VISTOS ETC. 
JORGE ANDRADE DE SOUZA interpôs 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para o Superior Tribunal de 
Justiça. com lur.damento no art. 102. Inc. 111. allnea ·a·. da 
Constituição Federa). contra os eeó<cã•Js proleridos peiR 
;;:;:::."oo;amara Unica desta Cor1e de Jus tiça. assim 

"CIVIL E PROCESSUAL CML. APELAÇÃO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇ.l.O. DANO MORAL PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. EXPRESSOES 
INJURIOSAS CONTIDAS EM PEÇA PROCESSUAL PROVA 
DO DANO. QUANTUM INDEHIZATÓRIO. SUCUMB~NCIA 
REciPROCA. 1) Oascabe a decnttação da nulidade da 
sentença. sob alegação de ausência de pre&tação jurisdicional. 
Quando do conteúdo da peça magistral se extrai que o seu 
prolator enfrentou os fu1damentos Jurfdicos trazidos pelas 
partes fi~urantes do processo. naquilo que. segundo seu livre 
convenamento. julgou como - Importante para o desWnde 
da causa. 2) O exerclclo da advocacia deve estar. revestido de 
limites razoáveis da llscussão da causa e da defase elos 
direitos de seu d iente, não se podendo conceber que exnpole 
os limites da postura, assacando expross6es lt1uriosas. de 
caráter eminentemente pessoal a pal1e adversa. 3) A 
reparação do dano moral puro oxsurge do prOprto aiO do 
profissional da advocacia que lançou na paça processual as 
express6es Udas corno sendo Injuriosas e capazes de atingir a 
honra da parte envolvida no prooesso. 4) O arbitramento do 
Quanlum do dano moral. diferentemente do que acontece com 
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o dano material. perfaz-se com t..ma carga ae 
dlseticionariedade dO julgador. que deve se orientar pela 
principia da razoabilidade. para que mo fixe valOr que 
signifique enr1quedmento lllclto e. ao mesmo tempo, que 
represente uma sanção efetiva ao ofensor. 5) O valOr altibuido 
~ êausa. nas açõ~s de indenização por (ano rnarai. por ser 
metamente estimaUvo. mo implica em suo.nbência reciproca. 
em caso de a condenação não alcançar o valor pretendido pelo 
autor na Inicial. 6) Recur.los a que se negam provimento. 
(TJAP - AC n.• 2172/ - Acórdão n.• 81!01 - Rei. CARMO 
ANTONIO - <:amara única - j. 28/11/2005 - v. Unânime - p. 
23/0112006 ·DOE n.• 3689)". 

" PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. 1) Conhece
se dos embargos apenas na parte em que o julgado foi arnisso. 
contraditório ou obscuro. 2) Evidenciada a ocorrência de 
omissão no acôrdão embargado. deve o Tribunal sopri~a. 3) O 
valor atribuido à causa. nas ações de Indenização por dano 
moral, por ser meramente estimativo, não Implica em 
sucumbência mlnlma, em caso de a condenação não alcançar 
o valor pretendido pelo autar na Inicial. 4) Embargos não 
providos.(T JAP • EDAC n.• 2172! - Acórdão n.• 9102 • Rei. 
CARMO ANTONIO - Câmara Unica - j. 07/0212006 - v. 
Unantme - p. 23/03/2006 - DOE n.• 3730). 

Em razões de ns. 511/521. alegou violação ao 
art. 5". UV e LV da Constituição Federal, pois tendo o 
rCCúO'enle busca<lO a prestação )urlsdidonal. para suprir 
omissão sobre os dispositivos legais em que o Tribunal se 
embasou para resolveu a questao. esta mo foi prestada. ante 
ao não coMecimento dos embargos de declaração. 

Asseverou que o acórdão violou o art. 93, IX da 
Cons6tuição Federal, ante a falta de expressa manifestação no 
acôrdão acerca: da não existência de ofensa à honra objetiva 
do autor. da existência de fato modtficallYo e extintivo do 
direito do autor. das oalavraG lnjuriosaG por si lrfOSladas oontra 

os réus no curso da demanda; da litigância de má fé dO autor 
ao Indicar testemunha impedida e suspeila e SObre a 
sua.rnbêncla reciproca. 

Argumentou ainda. que o v. acórdão violou o 
art. 133, da Constituição federal. eis que os escritos tidos como 
ofensivos, nada mais são que palavras escritas dentro do 
processo que se encontram na linha de defesa de seu cliente, 
Banco do Brasil SI A. portanto, traiam de questões Inerentes ;~o 
exercido pcofioslonal. 

Ao final. requereu. o conhCQrnfJf',lo e 
provimento do recur.lo extraorolnãtfo para anular ou refarmar 
os acórdaos guerreados. 

Apresenladas oontra razões as fts. 558/561. 
~ o rtolatórto. 
Passo, assim, a examinar os pressupostos 

de admlsalbllldade. 
O recurso é próprio e adequado. eis que a 

causa foi decidida à unanimidade e em ú/6ma instãncia. Além 
disso, é tempestivo. haja vtsla que o v. Acórdão foi publicadO 
no Diário Oficial do Estado do dia 23/03/06 e circulOu em 
21103106. O rerurso foi recebido e protocolado em tt/04105. 
dentro do prazo legal. Desmonstra legitimidade e interesse 
processual porquanto se insurge contra decisão que lhe é 
desfavorável. Ademais. o recorrente efetuou o pagamento das 
cuslas e despesas com o parte de remessa e retomo dos 
autos. conforme guia de recolhimento às ns. 522/524 .• 

Entretanto, hâ 6blca lnltanspon~vel ao 
seguimento do extraordinário. 

Constam nas razões dO recurso que o acórdão 
recorrido ofendeu: art s·. LIV, LV. art. 93, IX. e art. 133 da 
Constitulçllo Federal. que tratam do principio do devido 
processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das 
detisõos judiciais e da Imunidade do advogado no exerci~ 
profissional. Contudo, os argumentos do recorrente nao 
permitem uma exata compreensão da alegada con~edade, 
ressalto que o simples fato de o Tribunal ter rq1111ad0 os 
embargos de dedaraçao não redunda em vtolaçllo ao texto 
consti tucional, pelo que caberia ao recorrente explicitar de 
forma clara e precisa de que forma o oc.ó!diio recorri® 
ofendeu os dispo$ilivos il)ljh::ados. 

~ o caso. pois de aplicação da SCmu a 284. do 
STf: 

"É ~mlssivel o rocurso extraordinário, 
quando a deficiincia na ~ua fundamenlaç~o não permitir a 
exata compt"eensio da controv,rsla... . 

Ademais. tais dispositivos nao foram oblelo de 
análise e decisão por parte da turma julgadora. o que 
caracteriza a ausência dO prequestionamento. requisito 
lndispensàvei à admissibilidade do recurso espada! nos termos 
da Súmula 282, do STF: 

.. Ê tnadm lssivel o recurso exltaordinár1o 
quando não ventilada. na decido recorrida, a questio 
federal suscitada". 

Polo exposto. nego seguimento ao RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 

lntimer 
Me capa 
(a) De• 

Macapà 

aet• Ar 
Otretora d. 

L 
Bel'. l

Diretora 

de outiJbro de 2006. 
,GLAS EVANGEUSTA. 
'".e-Pmsldente• 
., de novembro de 2 .006. 

j._ 
adeira Barros AlcoforadO 
taria Clvel da <:amara Única 

' {('rrv-,] 
1J!. Bandeira Barbosa 
·Ãana da Cãma<a Única 

~A.BA_ÚNIÇ-4 
SU E. ~E!ARIA CIVEI. 

~I!SO..PA IHAB!QliO.S Ef!!BARGQS DE 
~~-ti\.AÇÃO CÍVEL N' 2,17212005 

ReCO(I'ente: BANCO DO BRASIL 
Advogado: CAR~OS GOMES DE SOUSA GAMA 
Recorrido: JOSE CHAGAS ALVES 
Advogado: JOSÉ CHAGAS ALVES 

VISTOS ETC. 
BANCO DO BRASIL SJA interpôs RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO, para o Superiar Tribi.Wial de Jusd~. ~ 
fundamento no art. 102. inc. 111. allnea •a•. da ConsMJíçao 
federal, conltll os acó(lj~os proforidos pela eo•aoo~ Ctm~ra 
única o~ta Corte de Jusd;a, assim emen:ados. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

•ciVIL E PROCESStJAL CIVIL APELAÇÃO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE 
NUUDADE DA SENTENÇA. AUSEHC!A DE PRESTAÇÃO 
J URISDICIONAL IMUNIDADE JUDICIÁRIA. EXPRESSÕES 
INJURIOSAS CONTIDAS EM PEÇA PROCESSUAL PROVA 
DO DANO. QUANT\JM INDENIZATÓRIO. SUCUMB~NCIA 
RECÍPROCA. 1) Descabe a decretaçllo da nulidade da 
sentença. sob alegaçllo de ausência de prestação jurtsdidonaJ. 
quando do conteüdo da peça magistral se extrai que o seu 
prolatar enfrentou os fundamentos jurfdlcos trazidos pelas 
partes figurantes do processo, naquilo que, segundo seu Uvre 
convendmento. julgou como sendo importante para o deslinde 
da causa. 2) O exerclclo da advocacia deve estar revestido de 
imites razoaveis da discussão da causa e da defesa dos 
direitos de seu cliente. não se podendo conceber que extrapole 
os limites da postura. assacando expressOes Injuriosas. de 
caráter eminentemente pessoal a parte adversa. 3) A 
reparaç3o do dano moral puro exsurge do próprio ato do 
profissional de advocacia que lançou na peça processual as 
expressões tidas como sendo Injuriosas e capazes de atingir a 
honra da parte envolvida no processo. 4) O arbitramento do 
quantum do dano moral, diferentemente do que acontece com 
o dano material, perfaz-se com uma carga de 
dlscrlclonariedade do Julgador, que deve se orientar ~ 
principio da razoabilidade. para que mo fixe valor que 
signif,que en1queclmenlo iicito e. ao mesmo tempo. que 
represente uma sanção efetiva ao ofensor. 5) O vaiar atribuído 
à causa. nas ações de indenização por dano maral. pnr ser 
memmenle eo;timatlvo, mo implica em Sucttm!>áttdB :3Cipn;.;a. 
em caso de a con:lenação não alc.~nçar o val:>r pretendido ;>ek> 
autor na Inicial. 6) Recursos a que se negam Jl(Ovimonto. 
(T JAP - AC n.• 2172/ - Acórdão n.0 8801 - Rol. CARMO 
ANTONIO - Câmara Única - j. 28111/2005 - v. Unãnime • p. 
23/01/2006'- OOE n.• 3689~. ----

"PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. 1) Conhece
se doo embargos apenas na parte em que o julgado foi omisso. 
oontraditório ou obscuro. 2) Evidenciada a ocorrência de 
om~o no acórdão embargado. deve o Tribunal supri-la. 3) O 
vaiar atr1buldo â causa, nas ações de Indenização por dano 
moral. por ser meramente estimativo. nao Implica em 
sucumbência mlnima, em caso de a condenaç3o não alcançar 
o valor pretendido pelo autor na Inicial. 4) Embargos mo 
pro~dos.(TJAP - EDAC n.• 2172! - Acórdão n.• 9102 - Rei. 
CARMO ANTONIO • <:amara Unica - j. 07/0212006 - v. 
Unãnime • p. 23/03/2006 - DOE n.• 3730)". 

Em razões de fls. 541/552, alegou ~olação ao 
art. s•. 11. XXXVI da Constitul~o Federal, sobretudo no que diz 
respeito aos princfplos da legalidade e do ato jurldlco perfeito. 
haja vista que tanto a sentença que condenou o recorrente por 
danos morais como o& embargos declaratórios interpostos com 
o Intuito de sanar omissão constante do acórdao recorrido 
foram ambos proferidos sem a observância do devido processo 
legal. 

Asseverou que o acórdao Infringiu o art. 5°, V 
da Constituição Federal, ao confirmar a sentença de primeiro 
grau. porque entendeu que o patrono do recorrente teria en1 
peça reccrsal de outro procel\Sil. usado afirmaçõf=" que teriam 

õlãiii!KloãhoíYãõliíetiVae SUOfeuva ao recomoo. mas que na 
verdade serviram para relarçar os argumentos da defesa. 

Aduziu que o ac.ó!dão ~otou o art. 5". X da 
ConsUtulç3o Federal. argt..mentando que ainda que se 
considerem ofensivas as expressões contidas no recurso de 
Agravo, faz-se necessária a existência de provas C<!bais e 
tncontestes de que elas causaram os efetivos danos moral$. 

All!umentou que o v. acórdão violou o art. 133 
da Constitu!ÇAo federal. eis que as expressões Udas corno 
ofensivas foram produzidas no contt<xto dos razões quo 
estavam sendo argGidas. porlanto s!o questõs~ irn;rent~s ac 
exercício ptofisslor.:lt. não causam danos efetivo-.. monne<>to 
em se tratando de litígio judicial. onde até rroesmo 
determinadas manreslações judiciais causam dissabares as 
partes. 

Aduziu também. que o acórdão foriu o principio 
da razoabilidade ao corroborar com o entenõtrnento do juizo de 
primeiro grau. em face de supostas ofensas em peça recursal. 
pois foi oondenado pelo simples fato de seu advogado 
constituído ter utilizado o amplo direito de defesa no exercido 
rogular do direito. 

Ao ftnal, requereu o conhecimento e 
provimento do recun;o extraordinário para anular os acórdãos. 
contra a lnfrtngêncla dos princípios constitucionais apontados, 
visto que o recorrido não provou o suposto dano, lnvertendo·se 
conseqOentemente, a condenação nas custas e honorários 
advocatlclos . 

Foram aJl(esenladas contra-razOes as fls. 
5581561. 

É o ratatótio. 
Passo, as&Jm, a examinar os pressupostos 

de admlsslbllldade. 
o recurso é Jl(óprio e adequado, eis que a 

causa foi decidida à unanimidade e em última Instância. Além 
disso, é tempestivo. haja vista que o v. Acórdao foi publicado 
no Diário Oficial do Estado do dia 23103/06 e circulou em 
27/03/06. o recur50 foi recebido e protocolado em 11/04/05, 
dentro do prazo legal. Ostenta legitimidade e Interesse 
processual porquanto se insurge contra decisão que lhe foi 
desfavnrável. Ademais. o recorrente efetuou o pagamento das 
cus~s e desposas com o parte de re.-nessa a retomo ,<o.; 
autos, conloone gula óe recolhimento as fls. 553/555. . 

Enltetanto, há óbice lntranspontvel ao 
seguimonto do axltaordinár lo. 

Conslam nas razões do recurso especial que o 
acórdão recorrido ofendeu: art . 5•, 11. XXXVI. V. X e 133 da 
Constituição Fedétal, que traiam dOS principias: da legalidade; 
do ato juridico perfeito; da razoabilidade: do Uvre exercido da 
advocacia. Contudo. os argumentos do recorrente nao 
permitem t.n~a exata compreensão da alegada contrariedade. 
Ressalto que o simples falo de o Tribunal ter rejeitado os 
embargos de declaração nlo redunda em violação ao texto 
constitucional. pelo que caberla ao recorrente explicitar de 
forma clara e precisa de que loona o acórdão recorrido 
ofendeu os dispoSitivos indicados. 

É o caso. pois de apllcaçllo da S(.mlAa 2&4, dO 
STF: 

·~ lnadmlsshrel o recurso extraordlnirlo, 
quando a deficl6neta na sua fundamentação nlo permHir a 
exata compreendo da eonltov6rsla". 

Ademais. tais dispositivos nao foram objeto de 
decisão por parte da turma lulgadara. o que caraclertZa a 
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ausência dO prequestlonamento, requls"o lndispensàvel à 
admiSSibilidade do recurso especial nos termos da s.:.muta 
282. do STF: 

" É Inadmissível o recurso exltaordlnário 
q uando nilo ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 

Pelo exposto. nego saguimento ao RECURSO 
EXTRAO~OINAR:O.:... -----

lntimem-1ÕC. 
Macapà. 26 de outl.bro de 2006. 
.(a) Des. DÓGLAS EVANGELISTA. 

Vlce-Pres/denJe" 

Maca pá (AP). 06 de fiOV(O(llbrO do 2.006. 

Bel'.~ Alcofor.ldo 
Diretora da Subseaetarla Clvel da <:amara Única 

Jl..;.,'IYJ' 
Bel'. ~~ ~:-J. Bandeira Bart>çsa 

Diretora da Secrelaria da Câmara Unica 

ACÕRPÃQSD~ 

SUBSECREJ <'RIA CÍVEL PA CÃMABA ÚNICA 

REMESSA EX OFFICJO -) 

~6; Origem: 2' VAAA DA COMARCA DE LARANJAL 
DO JARI· Parte!: ALFREDO PANTOJA DOS SANTOS -
Advogado: SILVIO ARAÚJO DI! ASSIS MASCARENHAS • 
Pane 2: MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - Advogado: 
BRUNO SOUSA DE UM" • Remetente:JUÍZO DE DIREITO 
DA 2.' VARA DA COMARCA l)E L~ANJAL DC JARI -
Relator: Do5. GILBERTO PINtiEIRO. 

~ 'PROCESSO CIVIL - INDENIZAÇÃO -
BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DA 
ADMINISTRAÇÃO- POSSUIDOR DE BO"·FÉ. 1) Faz jus a 
lndenizaç3o o possuidar de boa-fé que oonstrulu com 
autorização legal bonfeitorfas em Imóvel pertencente a 
Administraçllo. ex v1 do artigo 1.219. do Código Civil. 2) 
Remessa ex offrcfo não provida. 

A&,ÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÃMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade, conheceu da remessa 
e negou-lhe provim enio, nos termos dO voto proferido pelo 
Relator. (Reg. REO n• 010.217). 

APELAÇÕES CfVEIS J 
H.;..~ Origem: 4' VARA CfVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE MACAPA- Apelante: I . M. S DE 
JESUS - Advogado: PAULO HENRIQUE CAMPELO 
BARBOSA - Apelado: J & J NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E 
ENGENHARIA LTDA - Advogado: CARLOS AUGUSTO TORK 
DE OLIVEIRA · Relator. Des. GILBERTO PINHEIRO Re~sar: 
Oe5. LUIZ CARLOS 

~ PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE R,!=SCISÃO 
CONTRATUAL CUMULADO COM INDENtZAÇAO POR 
PERDAS E OANOS - Nt.:LIOADE 0 0 PROCESSO POR 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TEORIA EX~OSTAS 
PELA PARTE - AUSENC!A DE OFENSA AO PRINCIPIO DA 
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - LEGITIMIDADE ATIVA. 1) O 
magistrado na condução do processo nao está vinculado a 
qualquer tearla doutrinária exposta pela parte, devendo ap~car 
o direito de acordo com a legislação .;gente e em 
confonnldade com suas convtcçOes e elementos de prova 
constantes nos autos. 2) Não ofe~e o principio da Identidade 
fislca dO juiz o julgamento da lide por magistrado diverso 
daquele que Inicialmente conduzia o processo. ainda mais 
quando se verifica que sequer foi produzida prova oral. 
cingindo-se o conjunto probatório a documentos trazidos aos 
autos pelas partes na llltardial e na resposta. 3) A ação 
somente poderá ser ajuizada por quem lar parte legiUma. titular 
de direito próprio. capaz de postular em nome próprio o seu 
direito. ainda que representado ou assistido, eis que a 
capacidade de exerclcio é condicionada aos termos da lei civil. 
4) Apelo mo pmvtdo. 

~: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÀMARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu da 
apelação e sem divergência. reJeitou as preliminares de 
nulidade do processo por negação de prestação jurisdicional e 
por inobservância do principia da Identidade flsica do Juiz. No 
mênto. pelo mesmo QUOnJm. negou provimento ao apeiO, nos 
termos do voto proferido pelo Relatar. (Reg. AC n• 0 10.212) --,--- --- -- - -
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL ] 

~3~ Ori11em: 4' VARA CfVEL E DE FAZE.NDA 
PUBLICA DA COMARCA DE M/4CN'A - Embargante: LUCIO 
JASON BARBOSA LIMA - Advogados: TIAGO STAUDT 
WAGNER E OUTROS - Embargado: ESTADO DO Nt!APÁ
Advogado: MARCOS JOSÉ REATEGUI DE SOUZA- Relator: 
Das. GILBERTO PINHEIRO. 

WEifiA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXIST~NC!A 
DE OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - ERRO 
MATERIAl. - CORREÇÃO. 1) Para que se conheça os 
embargos de declaração é necessário que eJCista obscmdade. 
oontradição ou arnlssão na sentença ou acórdilo. No Jl(esente 
caso inexiste a alegada oontradiçao, tendo a decisão discorrido 
acerca de toda a matéria objeto do racun;o. 2) Existindo eml 
material no corpo do Acórdão. consistente no nome da parte e 
classlficaç3o quanto a esoolarldade, faz-se necessària sua 
correção. 3) Embargos parcialmente orovido_s. _ _ 
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~B.MQ: Vistos, relatadOs e discutidos os presentes autos. 
a c"}:ii.AAA ÚNICA do E!Jréglo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPA. por unanimidade, conheceu 
parcialmente dos Embargos de Declaração e providos na 
parcela que foram oonheddos. nos termos do voto proferido 
pelo Relator. (Rag. EDctiAC n• 010.?.11). 

I EMHARGOS DE DECLARAÇÃO NÕS EMBARGOS DE 1 
DECLAAAÇ~ NA APELAÇÃO C(VEL • 

~~~ Origem: 2" VARA CÍVEL E DE FAZENDA 
PUBLICA DA COMARCA DE NACAPA - Embargante: 
ESTADO DO AMAPÁ - Advogado: MARCOS JOSÉ 
REATEGUI DE SOUZA - Embargada: MAAA REGINA 
SANTOS DE MENDONÇA · Advogado: AMILCAR HECHT DA 
COSTA- Relator: Des. GILBERTO PINHEIRO. 

~: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXIST~NCIA 
DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1) Os 
embargos de dedara<;ao buscam eliminar obscuridade, 
contradição ou omissão na sentença ou ao6rdão. Assim, 
Inexistentes quaisquer desses vicias torna-se impeditivo o seu 
conhecimento. 2) Embargos de declaração não conhecidos. 

~RQÀQ: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 
a CÃN.ARA ÚNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade, não conheceu dos 
embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo 
Relator. (Reg. EDdiEOci/AC n• 010.210) 

Macapâ!AP, e no mbro de 2006. 

Bel'~ a eira Barros Alcoforado 
Dlret001 da Sub(\';:• Civ<~ da Câmara única 

Bel' Cla!ny H:k). Band~ira Bart>qsa 
Diretora d.! Sea'lítaria da Câmara Unlca 

CÃMAB~ 
SUBSECRETAB!A CRJ.M!HAI. 

BECURSO ESPECil.l,. ~~ APELACÃQCRIMINAL 
M:..L.937L~ 

Recorrente: SALVADOR DOS SANTOS GOMES 
Advogado: CÍCERO BORGES BORDAI-O JÚNIOR 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBUCO ESTADUAL 

VISTOS ETC. 
Cuida-se de Recurso Especial dirigido ao 

Superior Tribunal do Justiça, Interposto por SALVADOR 
DOS SANTOS GOMES, com fundamento no art. 105, 111, •a· e 
·c· da Constituição Federal. contra ao:lrdão proferido pela 
Colenda Câmara Única. desta Corte de Justiça. assim 
ementado: 

" PENAL· ESTUPRO · VÍTIMA MENOR DE 14 
ANOS • V~NCIA PRESUMIDA • CONSENTIMENTO DA 
MENOR • IRRELEVÂNCIA • PRESUNÇÃO ABSOLUTA • 
CONDENAÇÃO MANTIDA • AUMENTO DE PENA PREVISTO 
NO ART. 9° DA LEI N.• 8.072/90 • NÃO-INCID~NCIA • 
INEXISTÉNCIA DE LESÃO CORPORAL DE NAT\JREZA 
GRAVE OU MORTE • PENA ~USTADA AOS UMITES 
LEGAIS • REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA • 
MUDANÇA PARA INICIALMENTE FECHAD9 • NOVA 
ORIENTAÇÃO DO STF • 1) Sendo a presunção de violênda 
prevista no arL 224. a. dO Código Penal Brasileiro, absoluta. é 
Irrelevante o assentimento da vitima. menor de 14 anos de 
idade, na prática de relação sexual. 2) O aumento de pena 
previsto pelo art. !I" da Lei n.• 8.072190. no alme de eslupro. 
somente 1ern apllcabirtdade quando resultar lesão corporal de 
natureza grave ou morte, sob pena de vlola<;ao ao princípio dO 
non bis in idem. Pracedenles do STF e do ST J. 3) EstabelecidO 
o cumprimento de pena pelo regime Integralmente fechado. 
ante a nova orientação dO Supremo Tribunal Federal, razoável 
é a conversão para o inicialmenla fechado. 4) RE!CIXSO 
conhecido e pardainente provido. Decisão Unânime. (T JAP • 
ACr n.0 1937/· Acórdão n.• 9317 ·Rei. AGOSTINO SILVIÕRIO 
• Câmara úni<:a • J. 28/0312006 • v. Unánime • p. 19106/2006 • 
DOE n.• 3787 )'. 

Em razões de fts. 2161237, o recorrente alegou 
que o ao6rdão atacado violou o art. s•. LV da Constituição 
Federal, eis que confrontou com os principias consdtuciOnals 
dO EstadO DemOCTético de Direilo, pois não foi asseg...-adO o 
devidO processo Jogai, além de ter ocorrido cerceamento dO 
direito de defesa. 

AdU2iu que o art. 224. ·a· dO Código Penal, 
relativo da presunção de violência, é inconstitucional. eis que é 
conflitante com o principio da presunçAo da inocência, que 
observa que <:;~be ao acusador provar lodo o teor da aCU$8çllo 

Assovorou que c ao6rdAo guerroa<k. divergiu 
de outros tribunal~. pois a jurisprudência pátri<l náo uniformizou 
o entendimento sobre o lato da presunção da vlolênc!a ser 
absoluta ou relativa. 

Alegou que os procedimentos para apurar a 
verdade real foram cerceados no processo, urna vez que a 
defesa ficou IOihlda. espedalmente na fase de lnslruçllo 
processual e fase recursal. sendo. por conseguinte. nulo o 
processo. 

Afirmou que o juiz de t• grau indeferiu 
inúmeras perguntas da defesa julgando-as lmpertinenles, 
vexat6rias. humilhantes e que se fossem deferidas poderiam 
levar a aplicação de pena menos rigorosa. 
Disse também que o juiz slogulat deixOu de registrar, no 
Termo de Audiência, vârlas Informações prestadas em juizo 
pela Irmã da vitima. 

Asseverou que o ao6rdão atacado afrontou os 
printíplop da ampla defesa e dO ' indúbio pro reo·. pois 
considerOu somente as provas de acusação, desconsiderandO 
as provas apr~s pela defesa. 

Aduzlu que prevaleceu a maioria das 
condusões do cunhO sul:ijetil/0, sem que houvesse a 
p~~ de .se 3P<J(llr a verdade real. considerando a 

existência da provas oontlitantes a a não acareação entre 
testem~. 
Alegou que existem dados ostatistic:os que comprovam que na 
Região Amaz:Onita a m\JII111 em tenro Idade inicia wa vida 
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sexual, e Que o juizo s q110 não obse~Vou tal lato. 
Disse ainoa que outros tribunais amazOnldas já 

absolvetam acusados em casos semelhantes a este. 
Afim>ou que ocorreu eno de tipo. eis que o 

recorrente acreditou que a adolescente tinha Idade superior a 
14 anos. 

Disse que o EstaMo da Criança o do 
Adolescente mendona que o adolescente, pessoa maior de 12 
anos e menor de 18 anos. possui capacidade de compreender 
o caráter lllcito de seus atos delituosos, podendo sofrer 
sanções legais e questionou a divergência quanto a não 
capacidade de compreensilo em relação aos atos sexuais. 

Trouxe aos autos decisOes que entendeu lhe 
socorrer. 

Ao filial, pugnou pelo conhecimento e 
provimento dO especial, para reformar o acórdao. sanar a 
inobsef'lànda de lei federal a esclarecer o dissídio 
Jurisprudencial, e absolver o recorrente da condenação a pena 
de redusilo. 

Conlra-razõas âs ns. 267/274. 
É o relatório. 
Passo a examinar os pressupostos de 

admisslbUidade: 
O reoJrso é proprio e àdequado, vez que a 

causa foi decidida ã unanimidade e em última inslância. É 
tempostiw, considerando que o acórdão recon1do foi publicado 
no Diârlo Oficial do EstadO no dia t 9106106, com drculaçao em 
26/06/06, e o recurso foi interposto no curso do expediente · 
desta Corte de Justiça, em 10/07106, portanto, dentro do prazo 
legal. 1\demals. também vejo presentes a iegiUmidade e 
Interesse processaal. pois se lnSIKge con1ra decisão que lne é 
desfa\l()(ável. 

Além disso, o recorrente estâ desobrigado do 
pagamento dO porte de remessa e retomo dos autos na 
lnterposi~ de rerursos das ações penais p(.dlicas, em 
observaliCia aos prinçiplos da presunção de Inocência e da 
ampla defesa (AG 503465-Rel.: Mln. Paulo Medina. DJ • 
26/06/03; HC 19.757-RJ, Rei.: Min. Edson Vodigal. DJ· 
01/04/02). 

Contudo, a austnela de outros 
pressupostos lnvlablllza a admlssAo do presente Recurso 
Especial, conforme passo a demonstrar: 

É que o reconente sustenta que o acórdão 
atacadO afrontou o art. s•. LV, da Constituição Federal. que 
trata dos principias da ampla defesa o do contrad~ócio. 
Entretanto. o recurso especial não é a via adequada ao exame 
de ofensa â Constituição Federal. Assim, a ofensa a dispositivo 
constitucional só pode ser argüida através do recurso 
extraordinário, et4a apreciaçao compete ao Supremo Trilx.rlal 
Federal, nos termos dO art. 102. 111. da Carta Polltica, conforme 
se verifica no seguinte julgado: 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARJO. 
INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSmVO 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPET~NCIA 
EXPRESSA NO ART. 105. 111, "N. DA CF/1988. PROVA 
PERICIAL. REEXAME DE PROVA INCI~NCIA DA SÚMULA 
N" 07/STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA PARCELAMENTO DO 
DÉBITO. MULTA MORATÓRIA APLICABILIDADE. 
ENTENDIMENTO DA 1• SEÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA 
SELIC. LEI N" 9.065/115. APLICAÇÃO DA TAXA 
REFERENCIAL OIÁRIA (TRD). PERIODO DE tNCIDÉNCIA 
PRECEDENTES. I . Não se comece de recurso espedal na 
rlarte em que se aponta como ofendidOs dispositivos 
constitucionais. A CF/ 1988 é expressa e laxativa ao enumerar 
no art. 105. 111. ·a·. as possibilidades de se apreciar recurso 
especial. Dentre elas não se Inclui o exame de contrariedade a 
dispo61tivos da Lei Maior, os quais são de competênda 
exduslva da augusta Corte Suprema (art. 102. 111, •a•).2. ( ... ). 
(RESP 573230 I RS. PRIMEIRA TURMA. Rei. Win. JOS~ 
DELGADO. DJ DATA:I S/0312004 PG:00181),_ 

Por outro ladO, o recorrente pleílela ainda a 
reforma do acórdão. argumentandO que o art. 224, •a·. do 
Código Penal, qua trata da presunção da violência, é 
inconsfltuciooal pois conflita com o principio da pre51.11ção da 
inocência, e que a íurisprudênda pálria não LWlllormlzou o 
entendimento sobre o estupro presumido ser relativo ou 
absoluto. 

Contranamente à tese defendida pelo 
recorrente. a tunna Julgadora decidiu pela ocorrência dO alma 
estupro presumido em menor que consentiu a prática de ato 
sexual . 

Desse modo, obsetVO ser oportuno transcrever 
os seguln\es trechos do 110to condutor do ao6rdão: 

'EntendO, lodavia. sem embargo das doutas 
opiniOes em conlnlrio, que a eventual existência de 
consentimento da vitima para a pratica sexual é irrelevante 
para a formação dO tipo penal, pois a proibiçilo legal é no 
sentido de coibir qualquer ato sexual com pessoo abaixo dos 
14anos de idade. 

A menor. oonlorme confessou. teve as 
relações sexuais com o apelante com apenas t3 (treze) anos 
de Idade. Desta forma, a meu ver, a mesma não tinha 
maturidade sufidente para dlscerTir seus a~. de modo que 
não se pode dar valor algu'n ao seu consentimento. Apllca·se 
ao caso a teoria lnnooenUa consUII. qua conslste na 
oonsdênda Inocente dO sujeito passivo. 
( ... ) 

Desta forma. posSI.indo a vitima apenas 13 
(treze) anos de Idade, conforme certidão de nascimento de fts. 
121, a violência presumida é absoluta, uma vez que a norma 
prescrita no arL 22~. ·a·. dO CPB. tem como escopo proteger a 
menor, considerando-a Incapaz da consentir. sendo de lodO 
~relevante o seu consentimento. 

Assim. no caso concreto. por mais quo a 
menor tenha consentido a relação sexual, nesta idade. não IBm 
ela pleno discernimento para avaliat as oonseqüêndas de sua 
ati1udo. devendO ser tolabnente afastada o consentimento. 
( ... ) 

Desta forma. lmpõ&-58 a Q>anutenção da 
condenação dO apelante nas penas do art. 2t3, c/c o art. 22~. 
a • ambos do CPB. vez que o consentimento da vitima, menor 
de quatorze anos, para a pràb do relaQõas sexuais. nlo 
afasla a preSLWI<;ao de violência para a c:;nctertzaçllo dO crime 
de estupro•. 

Assim, para desconstitur o ac6rdllo, nos 
moldes ple"eado pelo reoorrente, imprescindível seria o 
reexame das circunstâncias lâUG3s e do CO!lunto probatório 
produzido nos autos. o que é lm~lvel em sede de 8Sp6cial, 
ante a vedação in posta pela Siamula 7, do Superiot Tribunal 
de JusUc;a, que dispõe: 
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"A pretensão de simples reexame de prova 
nio enlõê)a recurso especial". 

Ademais. constato na leitura do especial que o 
recorrente llmilou·se em transcrever decisões originárias de 
outros tribunais. deixandO de fazer o confronto analitico a fim 
de demonstrar o dissenso, muito menos lrouxe aos autos 
tópias integrais dOs paradigmas. necessilrias a comprovação 
do dissldlo, nos termos dO parágrafo único dO art. 541. do 
Código de Processo Civil e do art. 255 do RIST J. 

ESPECIAL 
Pelo exposto, nego seguimenlo ao RECURSO 

INTIMEM-SE. 
Macapá, 26 de out\bro de 2006. 
DES. DÓGLAS EVANGEUSTA 

Vice-p<esídente 

Macapá. 06 de novembro da 2006. 

'-... ··~"~~-~ 
~Ribeiro ~Oliveira ' 

Oi"etora da Subsecretaria aimlnal da Câmara Única 

CÀMARA ÚNICA 
~ARIACRIMIHAI... 

RECUBSO EXTRAOBDIHAR!O NA APELA~Q. CR!Mlli&... 
H" 1. 937/04 

Recorrente: SALVADOR DOS SANTOS GOMES 
AdvogadO: CÍCERO BORGES BORDALO JÚNIOR 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

VISTOS ETC. 
Cuida-se de Recurso Extraordinário dirigido 

ao Supremo Tribunal Federal, Interposto por SALVADOR 
DOS SANTOS GOMES, com fundamento no art. 102. 111, "a" da 
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Colenda 
Càmara Unica, desta Corte de Justiça. assim ornenladO: 

" PENAL· EST\JPRO • VITlMA MENOR DE 14 
ANOS • VIOLEHCIA PRESUMIDA • CONSENTIMENTO DA 
MENOR • IRRELEVÃNCIA • PRESUNÇÃO ABSOLUTA • 
CONDENAÇÃO MAHTIDA ·AUMENTO DE PENA PREVISTO 
NO ART. e" DA lEI N.• 1.0721110 • NÃO-INCIDÊNCIA • 
IHexisT~HCIA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA 
GRAVE OU MORTE • PENA AJUSTADA AOS LIMITES 
LEGAIS • REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA • 
MUDANÇA PARA INICIALMENTE FECHADO • NOVA 
ORIENTAÇÃO DO STF • 1) Sendo a presunçao de violência 
prevista no art. 224, a, dO Código Penal Brasileiro, absoluta. é 
Irrelevante o assonlimento da vitima. menor de 14 anos de 
Idade, na prática de rela<;ao sexual. 2) O aumer.t..· de pena 
previsto pelo art. !I" da Lei n.• 8.072190, no crime de estupro, 
somente tem aplcabitidade quandO resultar lesão corporal de 
nalll"eza grave ou mor1e. 500 pena de violação ao principio do 
non bis In Idem. Precedentes dO STF e dO STJ. 3) Estabelecido 
o a.omprimenlo de pena pelo regime integralmente fechadO. 
anle a nova orientaçllo do Supremo Tribunal Federal. razoável 
é a conversão para o lnldalmente fo<:hado. 4) Recurso 
conheddo e parcialmente provido. Decisão Unãnlme. (T JAP • 
ACr n.0 1937/ ·Acórdão n.0 93T7 ·Rei. AGOSTINO SIL~RIO • 
Câmara Única • J. 2810312006 • v. Unânime • p. 19.'0612006 • 
DOE n. • 3787 )'. 

Em razões de fts. 2401260, o recorrente alegou 
que o acórdao atac:ado viOlou o art. 5°, LV da Constituição 
Federal, eis que confrontou com os princlplos constitucionais do 
EstadO Demoaãtico de Direito, pois não lhe foi assegurado o 
devido prooesso legal, além do ler ocorrido cerceamento do 
direito de defesa. · 

Aduzlu que o art. 224, ·a· dO Código Penal. 
relativo a presooção de violência, é inoonsHtudonat. eis que é 
conftilanla com o principio da presunçao da Inocência, pois 
cabe ao 01cusador provar lodO o teor da acusação. 

Sustenlou ainda que me<ece cautela a 
ap~caçao dO referido dispositivo lnlraoonstilucional, urna vez 
que trata-se de código apartado da realidade atual. sendo 
lmprescindlvel considerar as jurisprudências dos lribunals 
palrios. 

Asseverou que o acórdão guerreado contrariou 
dispositivo oonstikldonal pois existe nos autos "prova lrrefutável 
que isenta o recorrente do delito do qual está sendo acusado'. 

Alegou que os procedimentos p~ra apura' a 
verdade real foram cerceados nil processo, ois qu6 a defasa 
ficou tolhida, especiainente na fase de instrução processual e 
fase recursal, sendo, por conseguinte. nulo o processo. 

Afirmou que o juiz de 1° grau Indeferiu Inúmeras 
pergootas da defesa julgal'odo-;ls impertinentes, vexatórias, 
hunithantes e que se fossem deferidas poderiam levar a 
aplicação de pena menos rigorosa. 

Disse também que o juiz singular deixou de 
registrar, no Termo de Audiência, várias Informações prestadas 
em juizo pela lrmt da vitima. 

Asseverou que o aoó<dão alacado afrontou os 
principias da ampla defesa e dO "indvblo pro reo·. pois 
considerou somente as provas de acusação, desconsiderando 
as provas apresentadas pela defesa. 

Aduziu oue orevaleceu a maioria das 
oonclusOes de CU'iho Stbjetivo, sem oo;:M;$Se ·a pn!OCUpação 
em se apurar a verdade real, considerando a eldslência de 
provas conflitantes e a não acareação enlre testemunhas. 

Afirmou quo ocorreu erro de tipo, eis que o 
recorrente acreditou que a adolescente linha Idade superior a 
14 anos. 

Disse que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente menciona que o adolescente. pessoa maior de 12 
anos e menor de 18 anos, possui capacidade de compreender 
o caráter licito do seus atos delituosos, podendo sofrer 
sanções legais e questionou a divergência quanto a nao 
capacidade de compr--.sao em mlação aos aiOs sexuais. 

Trouxe 80$ autos dedsóos que entllndeu lhe 
soconar. 

Ao anat. pugnou pelo conhecimento e 
provimenlo do extraordinário, reformar o acórdão, sanar a 
lnobsetvtncla do dlsposilklos constitucionais, e absolver o 
recorrente da condenação â pena de reclusão. cominada na 
decisio ·a quo•. 

Contra-razões às fts. 276/282. 
É o rellll6rio. 
P- • ex8111lnar oe prusupostoa de 

..tmlssibilid.cse: 



Macapá, 06.11.2006 

O rerurso é próprio e adequado, vez que a 
causa foi decidida à unanimidade e om úlllma instância. Ê 
tempestivo, considerando que (\acórdão reconido foi publicado 
no Diário Oroclal do Estado no dia 19/06/06, com cirrulação em 
26106/06, e o reano foi Interposto no curso do expediente 
desta Corte de Justiça, em 10/07/06, portanto. dentro do prazo 
legal: 

Ademais. também vejo presentes a legitimidade 
e Interesse processual, pois se insurge contra decisão que lhe é 
desfavorável. 

Além disso. o recorrente está desobrigado do 
pagamento do porte de remessa e retomo dos autos, conforme 
jurisprudência Já Armada no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça, sobre a lne>àgência de preparo para Interposição de 
recursos nas ações penais púbncas. em observância aos 
prlnclpios da presunção de inocência e da ampla defesa (AG 
503485-Rel.: Min. Paulo Medina, OJ • 26/06103; HC 19.757-RJ. 
Rei. : Min. Edson Vldigal. OJ-01/04/02). 

Entretanto, varlflco a existência de 6blces 
lntransponlvels ao seguimento do recurso. 

Ê que o r~rorreote sustenta que o acórd~o 
atacado afrontou o art. s•. LV, da Constituição Federal, que 
trata dos princlplos da ampla defesa e do oontradltório. 
Entretanto, vislumbro que o dispositivo apresentado como 
afrontado na peça recursal, não foi objeto de debate pela 
Câmara Única desta Corte de Justiça. Desta forma, Incide ao 
caso a Súmua 262, do Supretr)O·'Fribunal Federal, que dispõe: 

"É lnadmlsl/vel o recurso extraordlnãrlo 
quando nio venlllilda, na decido recorrida, a questão 
federal suscltilda". 

Por outro lado, o recorrente pleiteia ainda a 
reforma do acórdão argumentando que o art 224, ·a·. do 
Código Penal. que trata da presunção da violência, é 
lnoonsDllJclonal pois conmta com o principiO da presunção da 
inocência, e que a jurisprudência pátria não uniformizou o 
entendimento sobre o estupro presumldb S<l( relativo ou 
absoluto. Contudo, vislumbro que tais argumentações estão 
atioe.-çadas no dispositivo lnfraconstituciOnal mencionado, o que 
lnviablllza a admissão do extraordinário, considerando que 
somente na seara do recurso especial é que podem ocorrer as 
referidas alegações, como se obsi!MI no seguinte julgado: 

"Recurso extraordinário: descablmento: qu«;tão 
decidida à luz da legislação infraconstituciOnal: firme a 
jurisprudência do Supremo Trtb<.nal no sentldo de que não se 
abre a via extraordln8ria para exame ofensa reflexa à 
ConstiluiçãQ'. (AI 483787 AgR I RJ. Rei.: Mln. SEPÚL VEDA 
PERTENCÊ. órgao Julgador: Primeira Turma. OJ 07-05-2004 
PP-00021 EMENT VOL-0215()-12 PP-02355). 

EXTRAORDINÁ~~-exposto. nego ScgtJimento ao RECURSO 

INTIMEM-SE. 
Macapá. 26 de outubro de 2006. 
DES. DÕGLAS EVANGELISTA 

Vlce·presidente 

Maca pá, 06 de novembro de 2006. 

~--~~~~\.W..o. 
~vier Ribeiro de Otivelra 

Diretora da Subsecretaria oriminal da Câmara Única 

TURMA RECURSAL ÓOS J\JIZADOS ESPECIAIS 

EXPEDIENTE DE INDMACÃO PARA.. CIENCIA PE 
~_hi)_Q 

RECURSO EXJRA-Q.@I~ÁRIO NA APE!.AÇM CiyEL N" 
lll.l.Q3/Z095 Re(' Processo· 005771t:.l0Q~ 
Classe: APELAÇÃO CiVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAl. CENTRAL 
Apelante: CAPEMI-CAIXA DE PECULIO PENSOES E MONT 
Advogada: KELLV CRISTINA B. DE LIMA 371-0ABIAP 
Apelado: MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA SOUZA 
Advogada: EDNICE PENHA OEF .PUB 892-0AB/AP 
Relatora: ELEUSA MUNIZ 

INDMACÃO: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do CPC 
intimem-se o recorrido para contra • an-azoar o recurso, no 
prazo de quinze dias. O presente expediente será publlcado · 
na forma da Lei e afixado no lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá-AP. 30 (trinta) dias do mês 
de outubro do ano dois mi e seis, Eu, FiiOmena Pereira de 
Oliveira, Chefe de Secretaria, subscrevo por determinação de 
MM. Juiz de Direito MARCONI MARINHO PIMENTA 
Presidente da Colenda Turma Recursal. 

&P FILOME~EOUVEIRA 
Chefe de Secretaria urma Recursal 
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EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO PARA CI~NCIA DE 
ADVOGADOS 

li.' PUBL!CACÃº-ll§.AcQruMQ$. 

APELACÃO C.Í'll;~ ( ref. Pr~, N" 2n3/2005). · 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRALCVEL. Apelante: 
PECULIO UNIÃO PREVIDIÕNCIA • Advogada: Or" KELL V 
CRISTINA BRAGA DE LIMA (OAB-AP N.• 371) • Apelilda: 
MARIA SUELI NASCIMENTO DE SOUZA • Advogada: 
EDNICE DA. SILVA PENHA (OAB·AP N.0 892) - Relatora: 
Juiza ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE BEZERRA 

EMENTA: "ENTIDADE DE PREVID~NCIA PRIVADA. 
PROCESSO CIVIL SENTENÇA !LIQUIDA. NULIDADE 
INEXISTENTE. TAXAS DE JUROS COMPAT1VEIS COM AS 
APLICADASPELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 
IMPOSSIBU.IDADE. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PAGAS A 
MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIOO. 1) - A 
nulidade caso estivesse evldenâada, somente poderia ser 
argulda pelo próprio destinatário ou beneAdilrio do preceito, e 
não ao réu, porquanlo a este, conforme reiterada 
jurispi\Jd!nda, falta legitimidade. 2) Apenas o 
estabelecimentos bancários oflciais e póvados. sociedades de 
crédito é que sào consideradas instituições financeiras e estão 
autoriZadas a emprestar dinheiro aos participantes de seus 
planos a taxa de juros acima do legalmente permitido. 3) -
Recurso conhecido e :mprov!do sentença mantida.' 

SÚMULA: Vistos e relatados os autos, acordam os Juizes 
integrantes da COLENDA TURMA RECURSAL DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS 00 AMJoJ>Á, em conhecer e negar 
provimento ao recurso, à unanimidade. Condena-se a 
recorrente no pagamento das custas processuais e em 
honorários advocatlciOs no percenllJal de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenaçao. consoante o disposto no art. 55, 
da Lei n• 9.099/95, servindo esta Súmula de Acórdão. na forma 
do artigo 46 do mesmo diploma i8llal. 

Participaram do julgamento os Excelentlssimos 
Senhores Juízes ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE BEZERRA, 
MARCUS QUINTAS, MARÇO MIRANDA. 

Af_!LL.ACÃO CÍVEL N" P1~2006 - lref ao Ptoc1 tr I 
illJ!/20.!!_4) • Orlge.m: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
- CEAP - Apelante: PECULIO UNIÃO PREVIDENCIA -
Advogada: Dr' KELLV CRISTINA BRAGA DE LIMA (OAB· 
AP N° 371) • Apelada: RAIMUNDA DE SOUZA MELO • 
Advogado(s): Dr.JUAREZ GONÇAI.VES RIBEIRO (OAB-AP 
tr 609)) - Relatora: Juiza ANA LÚCIA DE ALBUQUERQUE 
BEZERRA 

EMEN!A: "ENTIDADE DE PREVIO~CIA PRIVADA. 
EMPRESDMO CONDICIONADO A SEGURO DE VIDA.. 
CONTRATO EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE DE 
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A 1ÍTULO DE 
SEGURO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) - O 
objetivo da entidades de previdencia póvada é Instituir e · 
executar planos de beneficios de caráter prevldenciârlo, 
consoante o disposto no artigo 2°, da Lei Complementar n• 
10912001. e, de forma excapcional, posibillta a realização de 
opernções comerciais e financeiras aos seus participantes e 
aos asistidos que realizam essas operações comerciais e 
financeiras aos seus participantes e aos asslslidos que 
realizam essas operações nesa condlc;ào (art. 71 , parágrafo 
ünico, LC 109/01). 2) - Por não demonstrado, não esta a 
apelante autorizada a emprtestar dlnhe~o a seus asoclados 
com taxas de Juros nos mesmos patamares pratleados pelas 
instituições financeiras, eis que ausente autorização expressa 

. do Banco Central do Brasil para poder funcionar como tal. 3) 
- devem ser restitúdos os valot'es recebidos emface da 
aplicação de taxas de juros em índices superiores ao 
legãlmente permitido. racompensando-se os valores 
remanescentes do conlrato em andamento. 4) Recurso 
oonheádo e improvido. Sentença mantida.' 

SÚMULA: Vistos e relatados os aulos. acordam os Juizes 
integrantes da COLENOA TURMA RECURSAL DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO AMAPÁ. em 
conhecer a negar provimento ao recurso,à unanimidade, 
condena-se o recorrente no pagamento das custas processuais 
e em honorário advocatícios no valor de 20% ( vinte por cento ) 
do valor da condenaçilo, na forma do art. 55, da Lei n• 
9.099!95, servindo esta sumula da Acórdllo. na forma do artigo i 
46 do mesmo diplOma legal. I 
Participaram do julgamento os Excelentisslmos Senhores I 
Juizes MoiA LÚCIA DE ALBUQUERQUE BEZERRA, MARCUSI 
QUINTAS, MARCO MIRANDA. i 

~~"J/4f ' . 
&I' FILOMENA EJ DE OUVEIRA 
Chefe de Secretaria Toona Recursal 

RECURSO Ex._TRAOBPINÁRIO ~ 1\PELACÃQ CIYEL N" 
!!123412005 Rei· Procesl;J); _1)03713/2005 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelante: CAPEMI·CAIXA DE PECUUO PENSOES E MONT 
Advogada: KELL V CRISTINA BRAGA DE LIMA 371-0ABIAP 
Apelado: MARCOS ROGIÔRIO CALDAS DE SOUZA 
Advogada: EDNICE PENHA OEF.PUB 892-0ABIAP 

· ~ Ofícios Judiciais . 11 
( Varas e Secretarias da capital U 
illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiií 

Relatora; ELEUSA MUNIZ 

INTIMACÃO: DESPACHO: Nos termos do artigo 542 do CPC 
Intimem-se o reconido para contra • arrazoar o recurso, no 
prazo de quinze dias. O presente expediente sen! publlcado 
na forma cta Lei e afixado no lugar de costume. . Dado e 
passado nesta cidade de Macapâ-AP. 30 (trinta) dias do mês 
de outubro do ano dois mü e seis, Eu, Filomena Pereira de 
Oliveira. Chefe de Secretaria, subscrevo por determinação da 
MM. Juiz de Direito MARCONI MARINHO PIMENTA 

PreSidente da Co~:,~a Recursal. 

Bel' FILOMEN~----;;?-;-OUVEIRA 
Chefe de Secretaria~~ ~ecursal 

~ti(AOO tSf!OAI. NOltE ~A COMNI.CA DE IIN:.IJ'À 

611· 1.10. 1(1,10. S/'1 

~.(.t c:2, l 06 
Pauta de Publicação • Atos Judiciais 

Processo N": 002362/2005 · RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: EO FRANCI DA SILVA LIMA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 643AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAl. DE 
SEGU_BOS 
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Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS • 919AP 
Oespacho/Oeclsao: 
intime-se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenaçào 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. ~75-J, bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamenlo, 
voltem-me os autos condusos. 

Processo N•: 002170/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MANOEL SANTOS PIRES 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIOIÕNCIA PRIVADA 
Advogado: KELLV CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371AP 
Despacho/Decisão: 
intime-se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenação 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. 475-J, bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento. 
voltem-me os autos conclusos. 

Processo N": 00442312006 • REClAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: IOELBERTO DE SOUZA REIS GUIMARÃES 
Advogado: OCIN!:IA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA • 
691-BAP 
Parte Ré: R. S.PREVIDENCIA 
Advogado: CAROLINA MONTEIRO CHAGAS MAIA- 880AP 
Despacho/Decisão: 
intime-se o COndenado ao pagamento do valOr calCulado, no 
prazo de quinze dias. sob pena do montante da oondenaç.i!o 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. 47$-J, bem assim do enunCiado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento. 
voltem-me os aulos conclusos. 

Processo N°: 00312612005- RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: JOSÊ MARIA DOS SANTOS SOUSA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·643AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO 00 NASCIMENTO. 770AP 
Oespacho/Oecisão: 
Intime-se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
prazo de quinze dias. sob pena do montante da condenaçilo 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. 47$-J, bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento. 
IIOitem-me os autos conclusos. 

Processo N": 00319812005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Aulora: MIGUEL SOUSA MOTA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
- 643AP . 
Parte Ré: SUL AME RICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: AI.EX SAMPAIO DO NASCIMENTO · ZZOAP 
Oespacho/Oecisào: 
lntimO:.se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
praZD de quinze dias, sob pena do montante da condenaç.i!o 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. 475-J. bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento. 
voltem-me os autos conclusos. 

Processo N": 00319912005 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARXIMA MARIA FREITAS BARBOSA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 643AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO· 770AP 
Despacho/Decisão: 
Intime-se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenaç.i!o 
ser acrescido de multa no perçentual de dez por cento, nos 
temlos do art. 475-J. bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem rJilgamento, 
voltem-me os autos conclusos. 

Processo N": 003432/2006 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: FRANCIMAR FRANKLIN MARTINS 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO· 99999AP 
Parte Ré: SUL AME RICA NACIONAl. DE SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO 00 NASCIMENTO · 770AP 
Despacho/Oeclsao: 
Intime-se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
prazo de quinZe dias, sob pena do montante da condenação 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. 475-J. bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento, 
voltem-me os autos condusos. 

Processo N": 00197512005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA 
Advogado: BRUNO DA SILVA MUNIZ - t149AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAl. DE 
SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Despacho/Decisão: 
Intime-se o condenado ao pagamento do valor calculado, no 
prazo de quinze dias, sob pena do montante da condena<;W 
ser acrescido de multa no percentual de dez por cento, nos 
termos do art. 475-J, bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transconido tal prazo com ou sem pagamento. 
voltem-me os autos conclu~~ 

ProceSso N": 000653/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOSE DA CUNHA FAVACHO 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIO!:NCIA PRIVADA 



Macapá, 06.11.2006 

Advogado: KELl Y CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371AP 
Despacho/Decisllo: 
Intime-se o condenado ao pagamento do valo< cala.dado. no 
prazo de quinze dias. sob pena do montante da condenaç.lo 
ser aaescido dé multa no pen:entual de dez por cento. nos 
termos do art 47s-J, bem assim do onWICiado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento, 
voltem-me os autos conclusos. 

Processo N": 00189012005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: ELISANDRA MACHADO VlTORINO 
Advogado: VALOECI DE FREITAS FERREIRA- 560AP 
Parte Ré: SULINA SEGURADORA SA 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA- 1120AP 
Oespacho/Oeclsllo: 
Intimo-se o COndenado ao pagamento do valor calwlado, no 
prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenaç.to 
ser aaoscido de multa no percentual do dez por cento, nos 
termos do art. 475-J, bem assim do enunciado 105 do 
FONAJE. 

Transcorrido tal prazo com ou sem pagamento. 
vollom-mo os autos conclusos. 

Processo N": 00660312006- RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA REGINA CIRILO DE OLIVEIRA 
Advogado: MARIA NILZA VIEIRA DOS SANTOS - 920AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A. 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/1112006 às 08:00:00 

Processo N": 00660712006- RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: RICHARDSON DIAS QUARESMA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parto Ré: UNIAO MACAPA DE TRANSPORTE LTDA 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/1112006 às 08:30:00 

Processo N": 00660612008 - RECLAMAÇÃO CfVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: RICHARDSON DIAS QUARESMA 
Advogad.J: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-
405AP 
Parto Ré: SUL AMERICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/11/2006 às 09:00:00 

Processo N": 00660812006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: SILVIO RENATO RODRIGUES DA COSTA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-
405AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/11/2006 às 09:30:00 

Processo N": 00663212006- RECLAMAÇÃO CfVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: LUCI MAR SOUSA FREIRE 
Advogado: JORGE ANAICE - 540AP 
Parte Ré: BANCO BRAOESCO SEGUROS SA 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/11/2006 às 10:00:00 

Processo N": 00087012005 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA JOSE SANTOS SALES 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP 
Parte Ré: OURO VIDA BANCO DO BRASIL SA e outros 
Advogado: MARIA DE NAZARÊ SANTANA DE SOUSA -
575-BAP 
SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ- ~35AP 
Despacho/Decisão: 
INTIME-sE a parte exequente para, em 05 (cinco) dais) 
Pl'oceder com o leventamento do valor constante da gula de 
depósito de fts. 158, bem como tomar conhecimento os 
documentos do fts. 160/161 o requerer o que entender de 
dimto. 

Processo N": 003664/2006 - TERMO CIRCUNSTANCIADO 
Parte Ré: JOSÊ DOS SANTOS VIANA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO - 00 
Audlênáa: 
agendada para o dia: 1411112006 às 09:30:00 

Processo N": 00111212005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHEClMENT 
Parte Autora: DARIO ROCHA DE OLIVEIRA FILHO 
Advogado: MAURICIO CARLOS COSTA CORREA- 935AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVID~NCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371AP 
Despacho/Decisão: 
Ante o teor da certidão de n. 151, Jl(edusa a manifestação do 
fls. 1531154. 

Prossiga-se confOO"ne requerido pelo autor, às fl . 
151. 

Processo N": 005137/2006 - RECLAMAÇÃO C[VEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: OLGARINA DA SILVA 
Advogado: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE- 709AAP 
Parto R6: BANCO HONDA 
Advogado: FERNANDO ANTONIO HORA MENEZES 
JUNIOR-1223AP 
Oespacho/Oecisllo: 
Ante a Incompatibilidade existente entre a assistência judiciária 
gratuita e a contrataçllo de advogado particular. lndefM'o o 
pedido de gratuidade judiciária. 

Tendo em vista quo ja consta nos autos a guia de 
recolhimento das custas do ~)(aparo. lnUme-se a parte recorrida 
para, querenl!o, 31l(esentar contra-razões no prazo de 10 (dez) 
dias. Após o docurso do ll(3ZO, vindas ou não as 
contra-razões, remetam-se os ll(esentes autos à E. Turma 
Recursal, com o registro das nossas homenager.s. 

•lnbmo-se. 

Processo N": 00659712006 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: CARLOS SANDRO BRITO DE MORAES 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Parte Ré: SUL AMERICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
Audiência: 
agendada para o dia: 2711112006 às 09:30:00 

Processo N": 00043212005- RECLAMAÇÃO CiVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: MOISES DE ASSUNCAO DA SILVA MALCHER 
Advogado: AGNALDO A FERREIRA· 990AP 
Parte Ré: UNIMED MACAPI\ 
Oespacho.'Decisllo: 
INTIME-sE a parte requerente para, no prazo de OS (cinco) 
dias. manifoslar-&e quanto ê certificaç.lo do rumprimento da 
sentença de fls . 37, Item 03. 

Processo N": 006031/2006 - RECLAMAÇÃO C[VEL • 
CONHECIMENT 
Parte Aulora: JOSE RIBAMAR CANELA DE MELO 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO 
Advogado: KELl Y CRISTINA BRAGA DE LIMA • 371 AP 
Sentença: 
Posto Isso, com fundamento nas normas de direito püblico do 
Código de Defesa do Consumidor a nos demais dispositivos 
legais aplicados ao presenlo caso, julgo PROCEDENTE o 
pedido consubstanciado na Inicial, para: 

1) DECLARAR a nulidade do contrato da 
ll(evldênda privada com cobertura de pecúlio por morte. bem 
como do contrato de segi.WO por morto acidental, e, 
conseqúentemente, CONDENAR a requerida a efetuar a 
restituiçllo, em dobro, dos valores pagos pelo requerente sob a 
rubrica PECÚLIO UNIÃO • PREVlD~NCtA. devendo o 
Contador do Juizo efetuar o referido cálculo. fazendo Incidir, 
sobre o montante, atuanzaç.to monetária pelo INPC a partir da 
proposituta da ação e jmls à taxa legal do 1% ao mês desde a 
citaç.lo da requerida. 

2) DECLARAR a nuUdado da cláusula do 
contrato de mútuo que estabeleceu juros acima do limite legal, 
oportUilidade em que, procedendo a sua revisão, FIXO os juros 
legais de 1% ao mês para, assim, CONDENAR a requerida a 
restituir , em dobro, ao requerente, o montante pago a maior, 

~~~U~d~s~equae~~~~or ,:~~la~a ~~ ~~~~d~r ~~~~~ 
propositura da ação e do juros à taxa legal de 1% ao mês 
desde a cltaç.lo da requerida. 

Ao Contador Judicial para realizaç.lo dos cálculos, 
na forma acima detormlnada. 

Sem custas e honorMos, nos termos dos arts. 54 e 
55 da Lei n• 9.099195. 

PubUque-oe. 

Registre-se. 

I nUm o-se. 

Processo N": 00660912006 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT • 
Parte Aulora: MANOEL ANUNCIAÇÃO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·843AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGATORIO 
Audiência: 
agendada para o dia: 28/1112006 às 09:30:00 

Processo N": 00536412006 - EMBARGOS DE TERCEIROS 
Parte Autora: CREUSA MARIA DOS SANTOS DAMASCENO 
e outros 
Advogado: MARCUS VINICIUS DE SOUSA ASSUNÇÃO • 
1153AP 
Parte Ré: MARCO AUREUO SANTOS CORREA 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS- 670AP 
Sentença: 
Extingue-se o processo sem a resoluç.lo do mérito quando a 
parte autora, embora Intimada pessoalmente para ll(omover os 
atos processuais abandona o processo por mais do trinta dias 
e nao wmpre os atos e diligências que lhe competir. 
permanecendo Inerte. 

Ê o que aqui ocorreu, conforme noticiam os autos. 
Ante o exposto, DECLARO extinto o processo sem a 

resolução do mérito e assim decido com suporte no art. 267. 
111. § 1•, do Código do Processo Civil. 

Intimem-se. 
Apôs o trânsito em julgado, arquivem-se os 

Jl(osentas autos com as cautelas de praxe o prossiga-se a 
exe<:ução nos Autos principais. 

Processo N": 00660012006- RECLAMAÇÃO CfVEL
CONHEClMENT 
Parto Autora: AOELSON GAlDINO FERREIRA 
Advogado: WASHINGTON LUIZ MAGALHAES PICANÇO-
941AP 
Parte Ré: NILSON COSTA AMARAL 
Sentença: 
Trata-se de incompetência absoluta que, de acordo com o 
artigo 113 da Lei Adjetiva Civil, pode ser alegada em qualquer 
tempo e grau de jur1sdlç.lo ou declarada de oficio pelo juiz. 

Sobre o assunto, dispOe o artigo 51, Inciso 11 , da Lei 
9.099195, que se extingue o processo quando for lnadmissivel 
o ll(OCedimento lnslltuldo por esta lei ou sou prosseguimento. 

Diante disso. DECLARO EXTINTO o processo sem 
análise do mérito, em face da incompetência absoluta deste 
Juizo, o que faço com fundamento nos art 3" e 51, inciso 11, da 
Lei 9.099195 e artigo 267, lnoso IV, do CPC. 

Publique-se. Registro-se. Intimem-se. 
Após o transito em julgado e domais cautelas legais, 

arquivo-se. 

Procosso NO: 00045512005 · RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parto Autora: RENIERY DO NASCIMENTO BARBOSA 
Advogado: GILMAR SANTA ROSA BARBOSA- 628AP 
Parte Ré: AELSON PIRES NERY 
Despacho/Oecisllo: 
O processo n11o pode ter seu wrso supenso lndefiridamente. 
mediante a relteraç.lo de pedido do exequente, semll(C 
renovando o pleito de suspensão. 

lnllme-se. pois. o exequente para, no prazo de cinco 
dias, Impulsionar o feito, dedinando o endete<;o atualizado do 
exe<:utado e bens seus passiveis do penhora. pena de 
extinçao do processo. 

Processo N•: 00449512006 - RECLAMAÇÃO C[VEL -
CONHECIMENT 
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Parte Autora: ANTONINA PINHEIRO DA SILVA LOPES 
Aclvogado: DEFENSOR PÚBLICO- 99999AP 
Parte Ré: SANTOS SEGURADORA S.A 
Advogado: JANILCE ARAGAO DA ROCHA- 805AP 
Despacho/Dedsllo: 
Posto Isso, nllo vislumbrando qualquer omissão na sentença 
de fls . 76178. pressuposto do admissibilidade reOJrsal 
especifico alegado nos embargos do decfaraç.to interpostos, 
deixo de conh~. mantendo Integra a sentença 
embargada. 

Pub~qull=se. 

Registre-se. 

Intime-se. 

Processo N": 00662612006 - RECLAMAÇÃO C[VEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: DANIEL CHAGAS DA COSTA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
-643AP 
Parte Ré: SUL AME RICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
Audiência: 
agendada para o dia: 30/11/2006 às 09:30:00 

Processo N": 00663012008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL . 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ESAÚ SILVA NUNES 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA DE NACIONAL DE 
SEGUROS 
Audiência: 
agendada para o dia: 2911112006 às 06:00:00 

Processo N": 00660512006- RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: CLETO DARTORA CARDOSO 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS -
668AP 
Parto Re: NEIDE 
Audiência: 
agendada para o dia: 30/11/2006 às 08:00:00 - - --
Processo N": 006605/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: CLETO DARTORA CARDOSO 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS -
666AP 
Parte Ré: NEIDE 
Despacho/Decisão: 
Cuida-se de ação possessória, no bojo da qual foi deduzido 
pedido de concessão de ~minar. 

Com fundamento no poder gorai do cautela do Juiz 
e tendo em vista os documentos juntados com a exordial, 
defiro, por ora. o pedldo liminar para tão-somente determinar 
que os réus se abstenham de modificar o estado fático do 
Imóvel em lltlglo. abstendo-se ainda de edificar qualquer 
benfeitoria no mesmo, pena de multa que fixo em R$ 3.000,00 
(três mil reais) e de ser configurada a má-fé quanto às 
edificações. com as consequências legais da I advindas. 

A liminar de reintegraç.lo de posse serà al)(eciada 
após Instaurado o contraditório. 

Designo-se audiênáa de conciliaç.lo. instrução e 
julgamento. Cit&-se, por mandado, a ré e demais pessoas que 
eventualmente estejam na posse do Imóvel em litígio, devendo 
o Sr. oficial da justiça descrever eventuais construçOes ali 
existentes. cercas. poços e o estado geral do imóvel. 

Processo N": 00496212006 - RECLAMAÇÃO CfVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: JESELICE DA SILVA COELHO 
Advogado: JUD COSTA DOS SANTOS - 590AP 
Parte Ré: ARTESANAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 
LTDA 
Advogado: BRENO TRASEL- 734AP 
Despacho/Dectsao: 
Intimo-se as partes do 1001' do oficio de ft. 55, bem como para 
requer o entenderem de diteito. 

Processo N": 00663412006 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parto Autora: RAIMUNDO ELIELSON CAMPOS DA SILVA 
Advogado: JOSÊ WENCESLAU FERREIRA ROSA- 858AP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO SEGUROS SA 
Audiência: 
agendada para o dia: 29111/2006 às 09:30:00 

Processo N": 006604/2006- RECLAMAÇÃO CÍVEL· 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JEAN PANTOJA QUARESMA 
Advogado: ELIEL AMORAS RABELO - 962AP 
Parte Ré: PERSIUA DE TAL 
DespachoiDeclsão: 
Emende o autor a pedç.to Inicial. em 10 dias. pena de 
indeferimenlo, para adequar o valor da causa ao conteúdo 
econômico da aç.to. Intime-se. 

Em sendo tcmpesUvamento emendada a exordlal, 
designe-se audiência de concUiaçllo, Instrução e julgamento. 

O pedido de concessão do liminar será apreciado 
oportunamente. após Instaurado o contraditOrio. 

Cito-se e lnUmern~ 

Processo N°: 00659912006 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: PEDRO DA SILVA MOURA 
Advogado: JOSE HENRIQUE DE B. REIS NETTO - 828AP 
Parte Ré: ANTONIO CARLOS MONTEIRO LACERDA 
Despacho/DecisaD: 
Não é juridicamente possfvel a cumulaç.to de pedidos, ainda 
que alternativos. quando os mesmos ensejam espécies 
diferentes do processo (processo de conhecimento e processo 
de execução). 

Assim, esdareça o recfamanle se ll(etende a via 
executiva ou o processo de conhecimento, este no caso de 
optar peta rescisão contratual. Fixo-lhe, para tanto, o prazo de 
10 dias. pena de Indeferimento da petição inicial. 

Prooosso N": 0068~006 - RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parta Autora: LEOMARIO BATISTA DE OLIVEIRA 
Parte Ré: JOAO BAnSTA PINHEIRO GONCALVES 
Audiência: 
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agendada para o dia: 29/11/2006 às 10:30:00 

Processo N": 00663312006 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: LUIZ ALVES DA SILVA 
Parte Ré: PORTO SEGURO CIA NACIONAL DE 
SEGUROS GERAIS 
Audiência: 
agendada pata o dia: 2911112006 âs 10:00:00 

Processo NO; 00664912006- RECLAMAÇÃO C ÍVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: LEOMARIO BATISTA DE OLIVEIRA 
Advogado: NARA SOPHIA MARTINS LOBA TO - 1268AP 
Parte Ré: WAL TERNÚBIO D E MATOS BANDEIRA 
Audiência: -
agendada para o dia: 2911112006 às 10:30:00 

Processo NO; 006631/2006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 
Parto Autora: JEANNV CRISTINA CARDOSO RAIOL 
Advogado: JEANNY CRISTINA CARDOSO RAIOL - 594AP 
Parte Ré: lllVO - NORTE BRASIL TELE COM SIA 
Audiência: 
agendada para o dia: 2911112006 às 09:00:00 

MACAPÁ.JO de oulubro de 2006 

PSÉ AUGI .J ~~ GOW'S 

Chd:çrio 

I A VNIA OVI:.f IAliNOA P\JflCCA DA<XlMAICA Of MACA!' Á 

RUA 1MNOEI !UDÓ>IQ I'EWQA. SM 

EDITAl DE CITAÇÃO- EXECUÇÃO 1'01! QUANTIA CERTA 

Prezo: 30 dios 

~SSQ 

Proces.o N".: 009696/2006 .AÇ].o DE EXECuÇ].o 
Por1e Aurora: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA IWIAZONIA 
Advogado : CRISTIANE' FIGUEIREDO PEREIRA COEt.HO -
823AP 
Por1e Ré : MARCELO DE OUVBRA .v.EDEIROS e outra. 

Citoçõo do porte clewdoro, ooolmente em lugar inc:erb 
e nõo sob!do poro. em 24 (vinte e quatro) horos, pagar o 
principal e corninoçóes legais, ou olerece< bem(ns) à poohoro, 
sullcienlo(s) poro assegurar o biOiidode do débilo, no valo< 
abaixo desailo, sob peno de """"' penhorodos bnlos quonlos 
necessórios, lnfimoçõo do pane devedora O<:efCO do arre.lo do(s) 
be<n(ns) adiante konsai!o(s). o de que >erá convertido em 
penhoro , em coso de náo pagarnenlo no p<azo acima 
mencionado. 

it':lf~ 
V AtOR DA EXECUÇÃO· 

R$ 1.7 14,33 (um mil, >eleeenlose quolorze reais e 
trinta e trê~ cento~osl 

Réu: MARCELO DE OliVEIRA NfDEIROS 
Endereço: AV MACACOAAI, I 3,TREM,NtN:.APÁ,AP. 

34 1.482.562-72 CPF: 

SEDE DO JUÍZO: IA. VA~A CIVEL E FAZENDA PUBUCA do 
Cornorco de MACAPÁ, Fórum de MACAPÁ, silo ó RUA 
MANOEl EUDÓXIO PEREIRA, S/t-f' 

WCNÁO'do~ 
CONSTANfiNO AUGUSTO TORK BRAHUNA 

Juiz{o) de Oireib 

5>.. <.W.C:Mo E fi\Zf'oiDA PUIIOCAI}l.C."'-..lCA !)f MN.'N/. 
lOJA 1/.I.N(lfL flJOÓOO ~Rf.'IA, 5/t./' • .. '€1!} 00 FÓRUM 

FotTAt Di: C IlAÇÃO PROCFDIMENTO ORDINÁRIO 

P1a7o: 30 dia. 

OOIIU.~ P1.0(;(5SQ 

P·ocosso N'.: 004901/2005 • REINTEGRACAO DE POSSEIBEM 
MOVEll 

Pc"" Aulo<o: Cli\. llAUlESING DE ARtfNDA.'II\ENTO 
MERCANtil 
~c : .)OSt AN10NIO lEAl DA OJNHA • 8758PA 
Pcr1e Ré : ANA ROZENDIIA PEREIRA DA COSTA 

_Ci!OÇÕO ou F01e rio, que"' enca:~o ot.d:neniB em lugo' incerro a 

CD!ÁB!O OFICIAO 

neo sobodo, poro os IO<mos do p-eseOie CÇÕO " · q..,..,endo, 
COOiesiC• qs} pedidc(s), 00 prazo de 15 lq"inzo; aios, COM O 
odl.'911êncio cc qvo, se nõo o her. pre~m:r-se-õo \I'Brdodoiro6 06 

falos onicufr,dc. oe'O pcr1c cu<orr. (o~. 319 do CPC). 

Réu. ANA ROZENDIIA FF.REIRA OA COSTA 
E'ldeteço: IW. BWIL,323,BONÉ 

AZU1.JMCAPÁ.AP,68QroXJO. 
C!'F: 066.817.272{)4 
Noluro~dcde: No\oCONSl A 
Grou lostn.çõc: NAOCONSTA 

' 
SfDE DO JUIZO. 5A. VARA OvH E FAZENDA PUBOCA d.: 
Como·co de /#CAPÁ, Fóru.., de M/>CAPÁ, oilo 6 RUA MANOH 
FU0C>XIO PERtiRA. S/N' · ANEXO DO FÓRW 

~"-VAAACIYft t l.:.zfN:II.IIfillCAOA C/JAV,~ Of INC~Á 
UI' 1MNOEI tuoóxo PfiE ..... 5/'.,. ~ 00 IÓI1\;I.\ 

EDITAl DF CITAÇÃO · AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

IOf:Nlli-K'ACÃQ DO t'&QWSQ 

Proa""' N'.: 005:119/2006 • BUSCA E APREENSÃO 
Porte A.Jbu: BANCO D!BENS S/ A 
Acvogudo : JOSE ANTONIO lEAl DA CUNI1A · 8758PA 
Pane Ré : ClOVIS AIMEIOA GONOJ.VES 

Ci:açõo do po:to :ê , otuolmetHe em lvgot incerto e nõo ~bidc. 
pc·o 0$ lef,,..,. de Fre>enlo oçOO, o poro, qv&rar.do, ne prazo de 
Slc·ncot d;cs, pu•gor o"'"""· ou COilte>b• of•l pocfc!o(,j coo>lco<eisl 
do f'Oiiçõc ;nodal, ro prozo 15 (c"ie.ze) dias, com o Odve: lêncio de 
q...,, nõo sarda pu1godo o 1'10<~ e/OJ r<io con!~'Odo o oçõo. 
powmtHO"Õo aceitos como verdodcirCI.\ <» fotos ortic\.Odos pelo 
porte ou-oro (oo.3 19 do CPC} 

NIORM/lCÓFS COW'lEtt'lli!b8ES: 

VAlOR OA DMDA: 
~S J.904,U':o (•és mii. IIO'H!Cenlos" quot·o •eois e cinco ceniQ·,..,.) 

Réu: CLOVIS AlMEIDA GONCAtVES 
Erc.lateço: tRAVESSA SETENTRIÃ0,/.36BJARDIM 

FELICIOIIDE.N.N:.APÀ,AP,68QOOOOO. 
CPF: 178.367.353-20 

No!Jrol:code: A'>ACAPÁ 

SEDE DO JJiZO: 5A. VARA CIVEL E FAZENOA PUBLICA do 
Comarca de 1-MCAPÁ. Fórum de 1\'oAOOÁ. s;IO õ RUA MANOEl 
EU0C>XJO PFREIRA. S/N' • ANEXO DO FÓRUM 

5I.. •~oV. Oifl f fA2fN:lo\ 1'\Ji!UCA DA CfOioMJO.. Of w.t:'.A'Á 
lllJ1, !.V.-.r'Jfl f;.()Oro 'flfllJ.. SM · 1#:1/J 00 iON\\ 

EotTAI Dt CITAÇÃO · AÇ].o DE BUSCA E APREENSÃO 

Prazo: 30dios 

~ 

Procc""' N'.: 00!>216/2006 • BUSCA E APREENSÃO 
P01te 1\ulo-o: BANCO DIBENS S/ A 
Ad""'lodo : JOSE ANIONIO lEAJ DA OJNHA · 8758PI\ 
Pnt1o Ré : MARCOS DE Ot JVE!àll MOR!.J:S 

Cileçéo co por1e .'6, OlUOfmenle em •ugar inoorlo e neo 
sobodo. pore os retmoo do ~"' cçào, o po10, cueterdo, no 
poozo de 5(cincol dia>. pu•go• o 11'010, ou conlaslor o(sj peclido!sl 
con>lonla(,j do pe1içõo ir.:ciol, no prozo 15 (quir.zel dios, com o 

cd.cnéncio de q.Je. nõo >COCO pc•godo c """" e/ ou nã.:> 
conlemdo o oçr.c, pew!'RiHeÕO uceiiCS como "-erdodci1e» os 
lo:oo oo;,-..,bcoo pelo~"''"' ou10<0 (on.319 do CPC). 

Pág. 27 

~~~AilfS 
V AtOR DI\ DiviDA. 

R$ 6.4?Q,28 (sais mil, quorroc:or.:os a ,;nle e """' roois 
o vinJe e cilo cet11ovo$) 

Réu· MARCOS DE OIJI/l'IRAMORAES 
Encio•eçc. RUA PI!OFESSOR 

TOSTES,2843,BURCJlZAl.PR6XW.O DI\ 
DISTRIBUIDORA 
ANAPOUStMCAPÁ,AP,68QOOOOO. 

C I: 084902 
CPF· 766.056.552·49 
Noruro;idode: ~MCAPÁ 

SEDF DO JJÍlO: SA. VARA CIVEl F fAZENDA PU8LICA do 
Cornorco de MACAfÁ. f O.um de MK.APÁ. silO õ RUA MANOEL 
EUOC>XIO PEREIRA. S/N" -ANEXO DO FÓRU\.\ 

MACAPÁ. 18 de oulubro de • 

PÃO TE 

Varas e Secretarias do Interior 

vm .)E INFAJ-.OA t J.MNI\JOE l}l. CQioJoJoliO, O! SANIANA 
11\.A OÁU.."40 IÚC O t.'IJO. -:8<0. QOO 

Jlfauta de PublicaçOO - Atos Judiciais 

Processo N": 00591612006- AÇÃO SÓCIO EDUCATIVA 
Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: VERALDO FERREIRA CARDOSO DE LIMA e 
outros 
Advogado: JOS~ MARIA ALCÂNTARA FERNANDES -
693AP 
MEIRVLENE PONTES PRADO BARRIGA- 344AP 
DespacMIDecisão: 
lnVme-se o advogado JOS~ MARIA ALCÂNTARA 
FERNANDES a apresentar as Alegações Finais concernentes 
ao adolescente VERALDO FERREIRA CARDOSO DE LIMA, 
no p<aza de 3 (três) dias. 

SANTANA,24 de oulubro de;& 
ROSINEI DA UNDES 

Chefe de Secr lori 

1J.. \'/.M.A C.4:".t. N/' .. )I,C~\ ... \{.A[)t ~'-l'JJ\.-' 

,~•AC•i.l.L-..:-I .Jr.. ~.J .V.":N1=t~ tXXl 

Pauta de Pu:JJ,,;ação - A tos Judiciais 

Processo N": 002862/2C04 • C~IMES DOLOSOS CONTRA A 
VIDA 
Parte Autora. MINISTÉRi: ·· ÚSUC) DO ESTADO DO 
AMN'À 
Pane Ré: EDER NUNES 3-:JI.JTO a outros 
AdvogadO: DEFEI~SOR PÚBLICO - 99999AP 
VALDIR QUEIROZ DOS SANTOS FILHO -1164AP 
GEOVhNI MARTINS SALES- 1052AP 
DEFENSOR PÚBLICO - 99999AP 
Rotinas 
ln~mação do advogado GEOVA~I MARTINS SA~S. 
procurador Judicial do acusado MAX ATILA DA CONCEIÇAO 
TAVARES, para que. no p<aZO de O~ (três). manifeste-se sobre 
o depoimenlo de 11. 210 rcfacnte a testemunha inquirida por 
C.arta Precatór:a e. rada ''avcrxlo a rec;uerer, que anote as 
alegaçées f:nais. 

Processo N": 003225/2008 ~.ÇÃO P=NAL PÚBLICA 
Parte/.l!tara: MINISTERIC • (:é.iC·) DO ESTADO DO 
AtA~PA 

Par:e ~é: JOSE JORGE f:ANGê L PONTES 
Advogado: M~GUEL ROBERTO NOC.UEIRA ANDRADE-
1253AP 
Rot:nas : 
lntimaçAo do advogadco MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA 
1\NDRADE. do deferimenlo de vislas dos autos em eplgrafe. 
peJo p;azo de 05 (dr.co) doas. para o que de direito. 
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(OAB ) 
Washington dos Santos Caldas 

Conforme Norma Estatutária da Lei 
o• 8.906/94. tomo público que requereu inscrição 
POR TRA8FBRERC1A nos Quadros de Advoca<~os 
da Ordem doa Advogadoa do Brasil - Secção do 
Amapá. da Bacharela, LUIZ CARLOS GOJIES DOS 
8AJIT08 JihiiOR. 

Macapã-AP.O I de novembro de 2006. 

~ 008 8AIITOSC.U.DA8 ~JaoAB_&_ 

C Publicações Diversas ] 

Jud 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

~ISTRO DE PI!OTESIO DE DDR.0.5 

O I' Tabdilo de Now r n-aiJ cargos ln<JLOS 

<b Comarca de Ma<ljlll. Estado do Amapi. a ruo Tir.Wcnlc:s. 604 -
Baorro c:aunl. p6t norno:açio lo:pl. ele .• FAZ SABER que <nCOIIU'atll 

pora ptCI<"IO os ululos abaixo rclacicaaclos de rcspons:>bilidade de: 
Pf'Gtocolo: 754.694: S R Barros Jurúor Com t • Prol.oeolo: 
7$4.921 : Rosidone elo Slln Mo. Protoeolo: 754.9%2: C S Callha 
l . tdiL Protomlo: 754.92<1: M J C Vllbrno. Protocolo: 754.956: 
F.nio J- Vldcra Cas.siO>Irt>. Protooolo: 754.967: J W elo Slln 
Mo. Prococolo: 755.045: Alumlnorto Llda. Protoeolo: 755.0SI: A 
C B Ma«.~lbks mo. Prot.eolo: 755-089: E Com .. dos Sant* 
rorratteas. Protocolo: 755.1190: E Gomc:s dot Santoo Forraci!OS. 
Protocolo: 755.134: J W da Silva Mo. Protocolo: 755.138: J W da 
SUva Me. Protocolo: 755.MKN Canstruç6<! Llda. Protoeolo: 
755.181: MKL cort<lruçõu LldL Protocolo: 755.183: M..-idiooal 
F.n&enhario c Comucio Lido. Pretocolo: 755.184: Maria do 
Socorro Suara de Ollvdn. Protocolo: 755.185: Marc<lo Fanln 
da Silva Mo. ProtO<Oio: 755.192: Maretlo Pordra da Silva Mo. 
Protocolo: 755.219: R C Meddros. Protoeolo: 755.259: VerdUI 
Acropocujrb Lt4o. Protocolo: 755.272: A Moatdn1 S Ltda Mo. 
Protocolo: 755.2n: A Montclrus S Ltelo Mo. Protoeolo: 755.280: 
lltttmont elo Silva Nasdmento. Protoeolo: 155.285: Enio Jooo 
Vldera CIS5imiro. Protocolo: 755.292: Josld Rocha da Casta. 
Protocolo: 755.310: M J Vldra Uma. Protocolo: 755.UO: Rdribd 
Comordo o~ Uda. PYotoeolo: 75S.3l4: S M Amouju M<. 
Protocolo: 755.'-"' Mn Concmtç6es Llda. Pro.-.: 755.346: 
F.dmar Souu dM News. Protocolo: 755.347: Edlsoy Um2 de 
Andrade. Protoeolo: 755.:\SS: JociDoco Fmtu elo Poaba. 
Protocolo: 755.158: J- Mauriào elo Silva. Prato<olo: 755..16S: 
Maria lr,ncy Cordeiro Vat.. Protocolo: 755373: Ri..U.O 
Forrrira do I'Wámoato. Protocolo: 755.374: Saocplam. 
Protocolo: 755.194: A C I c.mara Abc Papelaria. Pratecolo: 
755.4~: Rutdd• C'.arclooo rloc Santos. ~o: 7SSA41: S M 
Ama~u Me. Protocolo: 755.443: T V Otimra Me. Protocolo: 
755.444: vu.- Codho Rlltdro. Protocolo: 755A52: Fraods<o 
Morosco Neto. Prott>tolo: 755.473: Asa Cor&Sintton • Stnlçoos 
Ltda. ProtocoJo, 755.476: F A Concdçlo Mo. Pf'Gtocolo: 75SA78: 
J C Vlctoria ConJirvç6d o Coasultoria. Protocolo: 755At3: M K 
N Corutruç6d Llda. Protocolo: 755.494: A .W.O s.r-.to Rocha. 
Protoeolo: 755.499: F A Conctiçio Mo. Protocolo: 755.Sl8: Jorao 
Alcindo Furtada Abdoo. Protocolo: 755.540: flaudrcdo • Ci• 
Urla. Protocolo: 755.546: JW Mal .. Ancio Mo. Proeocolo: 
755.558: S M I Soares Mo. Protocolo: 755.560: lrodlcla dos 
PaSSCIS Carmo. Proto<olo: 755.561: Ttl11111 Pordra Rodricuu. 
Prntn<r>ln: 755.578: M K I. Sanr.o Mira Mo. Protocolo: 755.620: 
t..upa C.oo.Qroç6d IJd&. Protocolo: 755.660: Dora Lucia 1111raocla 
Ldu. 1\ào se ~iUC t&ncrincio. INTIMA-OS • i10&JJ" oo <brem as 
..wc. porque nilo o r m. sendo o presente edi~ publicado lllravá 
doa trnprmsa O(tclal e afiudo ugar de costume - u -
v" do artico 15. 9.4 . Maap6-Ap. 30 
de Outubro 2006. • . o Seu de 
Alm:idol) TabdiAo de Protesto, Ctrlifooo. Suhouo•·o. Dou ft, auino 
omplhlicoo""" 

CONSEUfO RECIOHAL DE MEDICINA DO ISJ'ADO DO 
AMAPÁ 

IIIJJALDE INiliiiii.CÃO 

o Coosclbo Rqjoaol de Mcdicioa do ESiado do Amapl, de -
a>m a 1..ci o• 32611S7. 1N11MA 1 Sra. EOIVANA DA SILVA 
BATISTA. pan - cieGcia da dccislo da 3S" CJmara de 
Julgamento de Sindlch:ia. proferida em 17101106, estando fa:ultada 
............ de JOQnO. DO pruD de 30 (trisrla) dias. CODl1ldos I portir 

~.::u:.;.~~&-~ ~o artlfP 50. incito I do 

Dr. de . - ··-
EMAP 

AUTOIIOYEJs DO AMAPÁ LIDA 
CHPJ 03JI59.~ -10 

Toma púbico que REQUEREU na SEIIA, a 
Uc:ença ~ Operaçlo pam n!llfenda de derivados 
de petróleo na A!r. Violeta Mont'Aiveme, 275, 
Cong6s. Mac:apé - Amapá Não foi deteminado 
Estudo de Impacto Ambiental. 

Sindicalo doe Tl'llball8dcns e TtàalladolaS Rurais do 
Ml.wlldplo do Pedra Branca do Amlparl. &tado do Arnlpá. 
C.N.PJ. 08.194.262 10001-10. FLW!dado em 18 do maio do 
2002.. Filado • CUT. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EDITAL DE CXJMIOCAÇAO PARA ~IA GERAL 
EXTROROINÁRIA DE RATIFICAçAO 

O Sindicato dos Traballadon!s • trabalhadoras Rurais 
elo Municlpio de Pedra llt1ua do Amaperi. com sede e foro 
em Pedra &anca do Amaperi. Slo a 111a Oeolnda Gomes, lln, 
centro do Pedia Btwlc:a do ~ Estado Ar-napa. Convoca 
todos os membloS da c:ateocria doe Trabalhadoras e 
traballadoras Runlis. ~ os que exercem 
a!MdadM como assalatlado$ e as.alariadu. empregados e 
empteOaclas, nnis na egric:ullura. perutlria. pisciculura. 
gl'af1as e na ptOduçlo lllCIJativa rural, bem como agtlcuiiDres e 
agriculoras famillanls a pequenos J)IOdutores • produtoras 
nnls, proptieürioa ou nlo, posseitos. IM8ÕrOS, atrendaürioa. 
pescadores anttsanals, que emrçam suas atMdacles 
lndMdualtnente ou em rugime do ec:onorrU famBiar. assim 
entendido o lnlbalho dos membros da mesma famllia, 
exec:lbdo em c:ondiç6es de mutua dependência e 
colaboraçao, com • ajuda IMitltual do tanlelros, do Munlclplo 
de Pedra 8fanca do Amapert. Para parlldpat da ASSEMIIU:IA 
GERAL , • - realluda u 09:00 horas, em primeira c:l\amada 
e u 10:00 horas em segunda e ll&na àlamada. do dia 18 de 
novembro do 2008. Na Cede do Sírdcalo. Para deliberarem 
soln u seguintes Ordens do Dia: 

1 - Ralificaçlo da fundaçlo do tlndicato. 
2 - refonna emtuüril 
3 - fmplantaçlo do C01111tnio INSSolCONTAHG 
4 - Eleiçlo • poeee da cflrelolla e mnsello fi$cat 
5 - i1bmeçl!es gerais soln os ac:oo o4ec:irnetdoe. 

Órgãos Federais 

Pãg. 28 

Fedenl do AmopA, opontad.t no bojo do processo o• 
16439.00UI6/9a-JI. bom como as dctmis infrações conexas que, por 
,.., ...... emet)ilom no decorra do apurau;rio; 
Art. r - ESTABELECER o rwv.o de 60(scsscn'") dias poro a 
coocii&Sio dos tnb>lhos; 
Art. r -Esu Poctaria entra em ·, 

Portaria a • 131312006-SPAD/CRA/AP, 24 de outu bro de 2006. 

O GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MINIS'rl:IUO DA FAZENDA NO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições conrcridas pela roruria/GM n• t90, de 30 d e S<tcmbru de 
2004, publiead.a no 0011 de 04 de oo!Ubro de 2004. c to:ndo em vi.<t> o 

dispo"" no An. t• da Portoria SPOAIMF N" 1M2, de li de abril de 
2006, publicada DO Diirio 06cial do Uniio n• n. de 13 de abril de 
2006. 

RESOLVE: 

Art. I' - DESIGNAR REGINA CÉLIA GEMAQUJ:: UCIIÔA, 
Dclcplo de Policio Civi~ Siopc n• 1010193 e TELMA 
RODRIGUES DE SOUZA, D-.dilÕSJ:lra. Si>.,e n• 1013318. pata sob o 
pruidbx:i> do primeiro cOI\Uiru!rem a Comissio de Processo 
AdministntiYO Oúcipli...-.Rifo Sumário, no ámbito r1csa 
GJIA/MFIAP, pon Il.lJ1MifJJ. os tnbalhns do processo n• 
ll840.ooJI4lll003~ 0001 vist.as 1 apurar Abondooo de C:"'Jlo, 
auibuldo ao KrVidor PAULO ROSIVALDO MORAIS BARRETO, 
Ag ente de Portaria, CW.C•A•. Padrio"W", Siapc n' i0133~S. 
pcrtcncontc ao quadro de pessoal do cxtintu Território Federal do 
A~. por, ..., tcoc, lt:r se a,_,tado do wviço público dw:>nte "" 
perjodos de: (cvc:reiro, Ktcmbro, novembro c dC;c.etnbro de 2002; 
janeiro c juthn de 2003; abril e ma.io de 20()4 e o mes de maio de: 
2005, esundo iocuno no art. 132, inciJo 11 t><>r infri n~ir o an. 138, 

1 todos da Lci n• 8.1 JlAlO, oom a rt:dlçio que lhe foi dad3 p:::l.:t l .ei n• 

i •••••••••••••••••• ; 9 .S27,dc 10.12 .1997; Art. 2' • ESTABELECt::K o 
dos ltabolho.•; 

(GRA ) 
Carlos Guilhenne Oliveira de Melo 

Portaria a• IJ1012006-SPAD/CRAJMJ'/AP, l6 de orotubro da 1006. 

O GEREHTE REGIONAL OE ADMINISTRA(:ÃO DO 
M!N~RJO DA FA7.ENDA NO AMAPÁ. no - de ,.... 
aln'buiç&a coal'eridas pelo Poruria!CM n• l9(). de 30 de Sdcmbro de 
2004, pablõcada., DOU, de 04 de """'bro de 2004. e teodo em ~ 
o ~ no art. I" do Ponoria SPOAIMF n• t 82, de 11 de abnl de 
2006. IIUbllcoda oo Oiirio Oflcial da Uniio • ' n. de tJ r!. abril de 
2006. 

RESOLVI'.: 

Art. 1'- PRORROGAR. em car;laa- de URGENCIA, por 30 
(trio'") dias o pruo pon a da Siocliciocia rdcn:otc ., 
Prooesoo AdmioiJtJarivo o• 1643 101 61200.11, DOmcada auavts 
elo Purbria a• 112 SP IAI'. de 06.09.2006, 
publicoda oo DOii ri' 31Sl. 21. 
Art. 2' • EM Poruria entra publicoçio. 

Portaria a • 131lll006-SrADIGRAJMJ'/AP,26de outubro de 2006. 

O GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 
1\UNJSTtiuO DA FAZENDA NO AMAPÁ. oo uso de suas 
11n'buições c:orúc:ridu pela Pnruria/GM o• 290. de 30 de sctanbro de 
2004. publicada no DOU. de 04 de outubro de 2004, e teodo an vi>ta 
o di..-oo no an. I" elo Portaria SI'OAIMF ri' 182. de li de abril de 
2006, publicoda oo Diôrio Oficial da Uoiio n• n . de 13 de abril de 
2006. 

RESOLVE: 

Art. I'· PRORROGAR, em cariler de URGENc.IA, por 30 
(triata) dias o I""' paro a ooocludo da SindicJncia ráaeru.e oo 
Proecsoo Adoninimalivo o• 16439.110170/2006-39. -.cada através ' 
elo Portaria o• 1200/2.004-SP F/AP, de 26.09.2006. 
publicoda no oon o• 3857. de 1 
Art. r- EM Portaria a>1n em 

Portaria a'lli~PADICRA/AP. de l' de outubro do 2006. 

O GERENTE REGIONAL DE ADMlNIS'fRAÇÃO DO 
MINJ.!.TtRIO DA fAZEtjDA NO AMAPÁ. no uso de suas 
aln'buiç&s c:orúc:ridu pela Poouti>IGM a• 290 de 30 de sctanbro de 
2004, publicada DO DOU de 04 de outubro de 2004. e teodo em vista o 
rlispu.w no Art. I ' elo l'o<toria SPOA/MF N" 182, de li de abril de 
20011, pul>loeada 110 Oi;irio Oftcial da UniJo n• 12. de 13 de abril de 
2006. 

RESOI.VE: 

Art. I" - DF,SIGNAR LUI.Z. AllMANDO NUNES RAMOS, 
Tócoloo .,. Collllbilõdade, Siapc o• OIS6060, ODILAJWO 
CONÇAL VES UMA.. Dd<cado de Policia Civil. Siape a• 
IOIOlllSO o AUSTIU:LJO LEJTI: SVSSUAilAHA. A3mtc de 
A1ividadcs A_..Qrias. Siapc a• 1011402, par.a sob o praicláx:ia 
do primeiro CCIIISiillllrem a Conúalo ele Pn>eouo Aclaüaislrath,. 
DIKi!lliltar. coro Yislas a apurv. oo irobito desta 
Gcn!nc:iaiORAIMF/AP. as inqWaridades ráermús- atos c fatus, 
em tear; lllribuldo a seMeio< público do qwdro do e>Uiak> T crritório 

Art. J• • Esta Portaria eutra n 

CARLOSCUIL 

Portaria o• JJJ~~PAD/CRAIAP,l6 d e ootubro do 2006. 

O GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, oo uso de &UIIS 

ambuiçlles eotúeri.du pela Ponaria!GM a"290, de 30 de serembro de 
2004. pub!M:ada ou> DOU de 04 de outubto de 2004, c taodo em vista o 
d.ispoao no Art. I• da Portaria SPOAIMF N- U l. ~ l i de abril de 
2006, publicada 110 Diiriu Oficial da Unilo n• 72, de 13 de abril de 
2006. 

RESOLVE: 

Art. I' - DESIGNAR ltEGINA CÉUA GE/IIAQCiE UCHÔA, 
Delegado do Policia Civil, Si>pc o"I01019J e TELMA RODRiGUES 
DE SOUZA. Da~ Siopcn' l013318, p>ra sob a prcsôdénc:ôa du 
primeiro eons:lirufrom • Comisslo de Proci!SSO Adminôslr.ltivo 
Oiociplinar-Rito Suonáno, no imbito desta GRAIMF/AP, para 
lL/J1MJU( os tr.>balho.< do processo o• l8840.001281/20Ul-IS com 
vidas a apurar Abaodooo de Cargo, attibu!do ao soividor EL!SMAR 
DOS SANTOS SOUZA, Aaente de Portaria, Classe''B", l'adrão"V", 
Si>pc n"IOl$823, pcrlencootcao quadro do <JrtioiO Tcmt<lrio Fed=l 
do AmaP', por, r:m tcoe, ter"" ausentado do •crviço público dw-antc os 
mesc:s de novembro de 2001; junho. agosto e dezembro de 200S e 
revcreiro e março de 2006, estando U.cwoo no art. 132, inciso I! por 
in.tiin.g&r o art.. 138. todos da Lei n• 8.112J90. com a redação q ue lhe fo i 
cloclo pcia Lei n"9.527, de 10.12.1997; 

E~=o~:d•:~·:),:::~:~ludo 

CARLOS CUILm: LI RA DE MELO 
G e~ 

Portaria a• 131512006-SI'AD/GRA/AP, de26 de outubro rle 2006. 

O GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 
MINISTWO DA FAZENDA NO AMAPÁ, no uso de suas 
llribui9õcs conferidas pda Pol1aria GM n•290, de 30 de setembro de 
2004. publicoda oo DOU de 04 sle outubro de 2004, e tendo em visu o 
dispo<to oo art. I' da Pu<Wiro SPOAIMF N" 182, de l i de abril d e 
2006, publicoda M OOrio Oftcial do UoiJo o• 72, de 13 de abril do 
2006 . 

RESOLVE: 

Art. I" - DESIGNAR JANICE IIELF.NA DA SILVA CRUZ, 
Administn<Wo-, Siapc a• 1011920 o ANÉZIA MARJA COS1;( 
ANDRÃDE, AW<iliar Opcncional de Scrviçoo DivO"SOS. Si:lpc n• 
I O 12996, par.a sob • f"Uidtncla do primeiro COD>IÔIU!ron a Couüssio 
de Procc:ao Administrativo Disciplinar. r ito sumário, p3ra a('JUrar 
ABANDONO DI CARGO, attibu!do ao servidor DlEL DE PAULA 
FERRF.IRA, Dati~o. ClasJo "A", radrio "'111", Siopc n• 
1012995. pcrt<ncen!A: ao Quodro de Pessoal do Extôoto Território 
Federal do Anlail'. locado oa SEJUSP, com te>'j)aido nos foto< e 
clocumcotoc OO<ISIIDICS no processo o'1609.000SKI/2006-73, por, em 
ta<, t<r- ausentado do savlço público duroote os mesa de jtmbo e 
julho do aoo de 2004, estando inc..so oo n ll2, inciso n. por 
infrin&ir o art. 138 da Lei o"l.ll2190. com a r<:doção dada .,ela I .ri o• 
9.527,de 1011211997; 

~ ~ABEI.ECER o pruotzde lO(trinla) dias pata a eooclu:são 

Art. J• - EM Portaria entra j18 oa ... de sua publicaçio. 

CARLOS C1Jn.JIE !!IRA DE MF.LO 
G 1cRqioo>l 


	

