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Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

DECRETO N° 3197 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sã.o conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc as Leis n•s 0437, de 23 de dezembro de 1998 c 0889, de 19 de 
maio de 2005, 

RESOLVE : 

Exonerar Mana José Souza Almeida da função comissionada de 
SecretArio Escolar da E. E. São J osé, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapó, <:1 de novembro de 2006 

DECRETO W 3198 DE 21 t>E NOVEMBRO [)E 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atritiuiçõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.016, de 30 de junho de 2006, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 701/2006-GAB/SEJVSP, 

RESOLVE: 

Nomear Maria José Souza Almeida para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Nivel l /Relações Públicas e Articulação, Código 
CDS-1, da Coordenadoria de Segurança c 'omunitária/SEJUSP. 

Macapá, 21 dt. novembro dt. 2006 

DECRETO W 3199 CE 21 CE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVEIINA.I>OA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sAo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.016. de 30 de junho de 2006, e tendo em vista o contido 
no Ofício n" 70112006- GAB/SEJVSP, 

RESOLVE: 

Nomear frank Herrncson Carvalho de Souza para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Nível l/Mobilização Social, c.ldiQO CDS-1. da 

Coordenadoria de Segurança Comunitária/SEJUSP, a contar de 01 de agosto· 
de 2006. 

MoÇapó, 21 ~ novembro de 2006 

DECRETO N° 3200 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estada do 
Amapá, efc a Lei n• 0437, de 23 de, dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 3536/2006-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE : 

Exonerar Ana Diclc Costa do cargo em comissão de Diretor da 
E.E. Rcisallna Ferreira Tomaz, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapá, 2 1 de novembro de 2006 

DECRETO W 3201 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVERNADOR C>O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VUJ, da Constituição do Estado 
do Amapá, em conformidade com a Lei n• 0138, de 27 de dezembro de 1993, 
tendo em vista o contido no Ofício n• 3.488/2006-GAB/SEED/GEA, e 

Consrderondo o teor da Lei n• 0355, de 15 de julho de 1997, que 
dispõe sobre a mudança de denominaçlto de estabelecimentos escolares no 
ãmbito estadual, 

DECRETA : 

Art. 1" A Escola Estadual Pernambuco, criada pelo Decreto n• 
4306, de 16 de setembro de 2005, passa a denominar-se E~la Estadual João 
Evangelista Lopes. · 

Art: z• Este Decreto entra em vigor na data de sua publi~ção .. 
Mocap6, 22 de novembro dt. 2006 

~b.-IASa~CA~ 
Governador, em cxcrc:íclo 
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DECRETO No 3202 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2006 . 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÍI, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, inciso VlU, da Constituição do Estado 
do Amap:i, em conformidade com a Lei n• 0138, de 27 de dezembro de 1993, 
tendo em vista o contido no Ofício n° 3488/Z006-GAB/SEED/GEA, c 

Considerando o teor da Lei n• 0355, de 15 de jullio de 1997, que 
dispõe sobre a mudança de denominação de estabelecimentos escolares no 
âmbito estadual c a solici tação da comunidade Vila dos Crentes, 

DECRETA: 

AM. 1 ° A Escola Estadual Vila dos Crentes, criada pelo Decreto 
n• 4310, de 16 de setembro de 2005, passa a denominar-se Escola Estadual 
Rrurnundo dos Santos Maciel. 

Ar-t. 2° Este Decreto entra em v igor na data de sua publicação. 

Macapá, 22 de novembro de 2006 

~plbr~nfr:vA~ 
Governador, em exercício 

DECRETO W 3203 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2006 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÍI, usando das atribuições 
que lhe são confciidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da Constituição do Estado 
do Amapã, em conformidade com a Lei (1° Oi38, de 27 de d ezembro de 1993, 

· tendo em vista o contido n o Ofkio n• 3488/2006-GAB/SEED/GEA, c 

Considerando o teor da Lei n• 0355, de 15 de julho de 1997, que 
dispõe sobre a mudança de dcnomin·ação de estabelecimentos escolares no 
âmbito estadual, 

DECRETA 

Ar-t. 1° A Escola E stadual São Miguel do Macacoari, criada pelo 
Decreto n• 4'299, de 16 de· setembro de 2005, passa a denominar-se Escola 
Estadual Domingos Garcia Pinheiro. 

Ar-t. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macopá, 22 de nov-embro de 2006 

4o~r4D?c~&J/~ 
Governador, em exercício 

DECRETO N° 3204 DE 22 DE NOVEMBRO OE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÍI, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIU, da Constituição do Estado 
do Amapá, em conformidade com a Lei n • 0138, de 27 de dezembro de 1993, 
tendo em vista o contido no Ofício n° 3488/2006-GAB/ SEED/ GEA, e • 

Considerando o teor da Lei n• b355, de 15 de julho de 1997, que 
dispõe sobre a mudança de denominação de estabelecimentos escolares no 
âmbito estadual, 

DECRETA 

Ar-t. 1° A Escola Estadual LiVTamcnto do Piririm, criada pelo 
Decreto n" 4301, de 16 de setembro de 2005, passa a denominar-se Escola 
Estadual Olindina Fureira do Rosário. 

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

Mocapá, 2Z de novembro de 2006 

~ ·Q~. ~~~~~ 
~ J6f:õOlÃ?'ÓE CARVALHO 

Governador. em exerc!cio _· 

DECRETO N" 3205 DE :Z2 DE NOVEMDRO DE 2006 

O GOVERNADOR DO ESTADO ' 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 19, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o D ecreto 

n• 0029, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no Ofício n• 
1483/2006-Gab/Sims, 

RESOLVE 

Nomear Alex de Paula Sou:z:a, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, Classe 3", Padrão lll, pcrtcncent~ ao Quadro de Pessoal do 
extinto , lPESAP, para exercer a função comissionada de Secretário 

Executivo/Gabinete Executivo, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da 
Inclusão c Mobilização Social, a contar de 28 de agosto de 2006. 

Mocapó., 22 de novembro dtt 2006 
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DECRETO N• 3206 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTADO 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapit, 

RESOLVE : 

Retificar o bccrcto n• 3124, de 09 de novembro de 2006, 
pubhcado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 3884, de 09 de novembro 
de 2006, que passo a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTADO 1:>0 AMAPÁ, usando dns atribuições 
que lhe sito conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c tendo em vista o contido no Ofício n• 185/06-GAB/sEDS, 

RESOLVE: 

suas atnbuições, Macapó-AP, até as cidades de Brcunta-[)f e Rio de J'anelro
RJ, a run de participar da Oficina "Visitando Escola de Governo: Diário de 
Viagem" e da Visita Técnica junto 4 Fundaç3o Escola de Scr.rlça Público da Rio 
de J'anefro - FESP, respectivamente, no perlodo de 20 a 26 eLe novembro de 
2006. 

Mocopá, 22 de novembro de 2006 

~p&r:r'a:ffH~~ 
Governador. em vcercício 

DECRETO N° 32.10 DE 22 DE NOVEHDRO DE 2006 

O GOVERNJII:>OR 1:>0 ESTAI:>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

Homologar o deslocamento de João Ricardo Silva Almeida, AmapA, c tendo em vista o contido no Ofício n• 233/06-GAB/EAP, 

RESOLVE : 
Diretor-Presidente do Instituto de Hematologia e Hcmotcmpia do Amapâ, da 
sede de suas atribuições, Maeapó-AP, até a cidade de sao Paulo-SP, a ftm de 
partictpar do evento SBHH c Hemocentros - Político de Financfamtnta da 
Hcmotcrapia, no dia 28 de agosto de 2006." 

Mocapá, 22 de novembro de 2006 

. Homologar a designação de Gilvanctc de Oliveira Colares, Chefe 
de Gabmetc, pelo exercicio, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente da 

-Escola de Administraçãn Pública do Amapá, durante o iropedimento da titular, 
no periodo de 20 a 26 de novembro de 2006. 

~~s~~R~~ 
Govemador, em exercício 

Macopó, 22. de novembro de 2006 

4~~fi~c~ 
DECRETO N" 3207 DE 2.2. DE NOVEMBRO DE 2006 Governador . em exercício 

DECRETO N° 3 211 DE 2 2 DE NOVEMBRO DE 2006 O GOVERNA[)OR [)O ESTAI:>O DO I<MAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n• 3704/2006-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 2939, de 27 de outubro de 2006, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapó n• 3877, de 27 de outubro de 2006, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

O GOVERNAI:>OR DO ESTAI:>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
. que lhe são conferidas pelo art. 119, mciso Vfll, do Constituição do Estado do 

Amapá, c/c o inciso I, do§ 1•, §§ 2" c 3", do art. 79, art. 81, da Lei n• 6.652, de 
30 de maio de 1979, e Parágrafo único, do art. 6°, da Lei n• 1.016, de 30 de 
junho de 2006, tendo em vista o contido no Processo s/n° e o teor do Ofício n• 
327/06-DbRH, 

"O GOVERNA[)OR 1:>0 ESTAI:>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI. da Constituição do Estado do 
Amapâ, cfc o Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 3439/2006-GAB/SEED/GEA. 

RESOLVE: 

Exonerar Márcio de Carvalho Peno do cargo em com1ssão de 
Diretor da E.E. Ri v anda Nazaré da Silva Guimarães, C6digo CDS- 2, da

Secretario de Estado da Educação." 

Macapó, 22 de no-rembro de 2006 

~ f~;gi;[ t!RvW.~. 
Governador. em vcercício 

DECRETO N" 3208 DE 22 DE NOVEMilRO bE 2006 

O GOVERNADOR 1:>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atributçOes 
que lhe são conferidas pelo art 119. tnciso XXV, da ConstJtUJção do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 3704/2006-GAB/SEED/GEA, 

RESOLVE: 

Reulicar o Decreto n• 2940, de 27 de outubro de 2006, pubhcado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 3877, de 27 de outubro de 2006, que 
passa a vtgorar com a segumte redação: 

"o GOVERNAI:>OR DO ESTAI:>O 1:>0 AMAPÁ, usando das atribUIÇÕes. 
que lhe são confendas pela art. 119, •pciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cjc o Lc1 n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 3-439/2006-GAB/SEED/GEÃ, 

RESOLVE: 

RESOLVE: 

Agregar ao Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, na Coordenadoria de Operações Aéreas - COPAER/SEJUSP, 
o Cel BM José Furtado de Sousa .Júnior, a contar de 27 de julho de 2006, em 
função de natureza militar. 

Macapá, 12 de novembro de 2006 

k~~rh~ 
Governador em ..,..,releia 

DECRETO N" 3 21 2. DE 2 2 DE NOVEMBRO DE 2006 

O GOVERNAI:>OR 1:>0 ESTADO 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confendas pelo art. 119, inciso Vlll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c{ c o inciso I, do§ 1", §§ 2" e 3", do art. 79, art. 81, da Lei n• 6.652, de 
30 de maio de 1979, c Parágrafo unico, do nrt. 6", da Lei n• 1.0 16, de 30 de 
JUnho de 2006, tendo em v1sta o contido no Processa s/n° e o teor do Ofício n" 
327/06-DDRH, 

RESOLVE : 

Agregar ao Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, no Centro Integrado de Operações de Defesa Soc1al -
C!ODS/SEJUSP, a Cop BM Fem Arlete Sandra Claudino Piconça, a contar de 27 
de julho de 2006, em função de natureza mtlitar. 

Macapá, 2.2 de nove•bro de 2006 

~~s~~R~ 
Governador, em exercício 

3213 DE 22 DE MOVIlHilRO DE 2006 
O GOVERNADOR 1:>0 ESTADO 1:>0 AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapâ, com fundamento no rusposto no art. 40, §, 111, "b", da Constituiçâc. 
Federal de 1988, c/c o art. 22, 11, da Let Estadual n• 0915/2005, e em face do 

Nomear Mary Gonçalves Pimentel para exercer 0 cargo em ' que consta no Processo- Protocolo Gero! n• 292/2006-biCAB/AMPREV, 
com;ssào de Diretor da E.E. Rivanda Nazaré da Silva Guimarães, C6dfgo R E S 0 L V E : 
CDS-2. da Sccrctana de E$ta~o da Educação." 

Macopó, 22 de novembro de 2006 

#.~P~A~cfrtv~~ 
Govcmador, em exercício 

DECRETO N" 3209 DE 22 DE NOVEMilRO bE 2006 

O GOVERNAI:>Oil DO ESTA !:>O 1:>0 I<MnÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, tnciso XXV, da Constituição do E~tado do 
Amn.p:\, c tcr'ldo em viatn o contido no Ofído n• 233/06--GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Maria Gorcth do Silva c Sousa, 
Dtretora-Presidente da Escol:!. de Administr<1ção Pública da Amapã, da sede de 

Art. 1° Conceder Aposçntadoria Voluntária, por idade, ~om 
proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição, de 23/35, do cargo efetiVO, 
ao servidor Raimundo Gomc.s da Silva, no cargo de Provtmento Efetivo de 
Motonsta de Veículos Terrestres, Classe "1"", Padrão 11, Grupo Admmistrativo 
Cadastro n• 335932, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Arnapâ. 

l<rt. 2° Os proventos devidos t~rào como base o que determinam 
os§§ 3" e 17 do art. 40, da Constituiçâo Federal, c/c o que dtspOe o art. t•, da 
Lei Federal n• 10.887. de 21 de JUnho de 2004. 

Art 3• Este Decreto entra em V>gor na data de sua publicação 
M~apá, 22 de novc•bro dcZ006 

~Mts~~~~ 
Governador, em cxcrdefo 



Macapá, 22.11.2006 

GABINETE DO VICE GOVERNADOR 

PORTARIA 

(l') N 02212006-GADI-V.G 

o Vice Governador do Estado do Amapá, no uso 
das suas atribuições que lne são conferidas e, tendo em 
vista o contido no mcmo. n' 036106-GABI-V.G. 

R E S O L V E: 

Art. 1' Homologar o deslocamento do servidor 
CARLOS ELIOMAR CHAGAS DE ARAGÃO, Gerente do 
Projeto de Acompanhamento Técnico Operacional as 
ações do Gabinete do Vice Governador, Código CDS - 3, 
que viajou de Macapá sede de suas atribuições, até o 
Município de Laranjal do Jari. no perlodo de 07 a 11111!06, 
com o objetivo de participar das ações pertinentes ao 
Incêndio ocorrido no dia 02/10106. no referido Municipio. 

Art. 2'- Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se 

üJWINETE UO VIC:E GOVERNADOR 

PORTARIA 

(I') N OZ4/2006-GABI-VG 

O Vice Governador, no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas. e, tendo em vista o contido memo. 
n' 038/06-ADINS/GabNice Gov. 

R E S O L V E: 

Art.1' - Autorizar o deslocamento do servidor 
FABRICIO tSACKSSON VIEIRA. Assessor do 
Oesanvoll'imonto lnstilucional, Código CDS - 2, para viajar 
da Macapá sede de suas atribuições, ate a cidads de 
Betem -Pa, no pcrlodo de 06 a 08.12.06, com o objetivo de 
tratar de assuntos de interesse da administraç.:\o estadual, 
junto a empresa Dinaslur. 

Art. 2' . Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO VICE GOVERNAO D ESTADO 
DO AMAPÁ, em Macapa-Ap, 21 de Novem ro d 2006 

PED ~~AULÇ o!A]Ib /c t 1 
Vrc, G,/emai 

curad~Geral do Est~~- ~~~. 
cos José Reátegui d e Souza - . . 
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de 01 de janeiro de 2003 e considerando o contido na 
Carta Precatória, advindo da Comarca de Ferreira 
Gomes /AP. 

RESOLVE : 

Designar o Advogudo A LCI MAR FERREIRA MOREIRA 
n°. 795, Gerente de Subg rupo do Projeto "Mutirão na 
Execução Penal ", CDS-1, lotado nestu Instituição, para 
viajar da sede de suas atividades - Macapá/AP, até o 
Munlc[pio de Ferreira Gomes/AP, no dia 
14/11/2006, a fim de atuar na audiência referente 
ao pnocesso n• 001656/2006. 

Dê-se ciência, registre-se, publique- se e cumpra-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBUC<H:iERAL DO 
ESTA DO DO AMAP' EM 13 DE NOVEMBRO DE 
2006. 

HELOER JOSÉ F 
Defensor • 

PORTARlA 
N° , 095/06-DEFENAP 

O DE~ENSOR PÚBUCO--GERAL !>() ESTADO 00 
A M APA, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 8°, Inciso XIII, da Lei Complementar 
Estadual n° 0008, de 20.12. 94, e pelo Decreto no 005 
de 01 de janeiro de 2003, e o contido no ~lemo n• 
021/06. 

R E S OL V E : 

Designar o servidor LUCIANO PEOROZZA DE 
CARVALHO, Chefe da Divisão de I nformática, CDS-2, 
lotado nesta Instituição, para se deslocar da sede de 
suas atividades - Macapá/AP, ilté os Municípios de 
Oiapoque, Calçoene, A mapá, Tartarug alzinho, 
Serra _ do Navio, Ferreira Gomes, Mazagão, 
LaranJal do Jatl, Vitória do J a ri e Porto 
Gr ande/A P, no perfodo de 14 a 25/11/2006, a fim 
de fazer avaliação preventiva e corretiva e 
levantamento do acervo de informática pertencentes a 
esta Defensoria Pública. 

Dê-se ciênda, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABI NETE 00 DEFE 
ESTADO DO AMAPÁ, 
2006. 

R PÚBUCG-GERAL DO 
1 4 DE NOVEMBRO DE 

PORTARIA 
N O. 096/06- DIEFENAP 
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RESOLVE: 

1. Homologar o deslocamento dos militares: 

CAP BM ALEX LIMA V ALES, matricula n" 273856; SGT 

BM ELIELSON JAMMYL BARROS DOS SANTOS, matrí

cula n° 475475; SGT ERALDO RODRIGUES CARDOSO. 

matricula n• 452092; CB BM EMÍLIO RODRIGUES MAR

TINS, matricula n• 274089; CB SM MÁRIO NAZARENO DA 

SILVA RAIOL, matricula n° 274437; CB BM RÓMULO DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS, malrícula n• 315460; SD BfA 

AUDNR SARMENTO FIGUEIREDO, matricula n" 682133; 

SD BM DIOGO DOS SANTOS ARRAES, matricula n" 

682535; SD BM JOSÉ EDIMILS ON GOMES DA SILVA JÚ

NIOR, matriciJia n" 416013; SD BM ANANIAS RODRIGUES 

DOS REIS FILHO, matrícula n• 305766; SD BM ELTON 

MACEDO PINHEIRO, matricula n• 685895; SD BM JOÃO 

VINiCIUS BEZERRA ASSUNÇÃO, matricula n• 682470; SD 

BM INÁC IO HARLEY RIBEIRO CORRÊA. matricula n• 

451835 e SD BM ROMILDO AUGUSTO DAS MERCÊS 

MAIA. matricula n° 418412, pertencentes ao Quadro do Es

tado. remunerados pelo Estado, por terem se deslocado da 

sede de suas atribuições: Macapá!AP. até o município de 

Amapá -AP. no periodo de 25 nov à 03 dez 05, com a fina

jidade de executarem serviço de prevenção. durante o aven

to "20' Expo Foira - Agropesc 2005", ocorrido naquele 

munlcíplo. 

2. De acordo com o art. 25 do Decreto n• 0205 

de 22 out 91 ; Anexo IV do Decreto n' 1472 de 04 abr 02 e o 

parecer jurídico datado de 04 out 2006 contido no processo 

n° 13.000.629106- DP. autorizo o saque de 2 (duas) diá

rias. em favor dos mili tares supra, como complementação 

do processo n'1J.OOO.BOOI05- DP. 

3. A Diretoria de Finanças do CBMAP, faça o 

saque das diárias em fa vor dos militares acima 

mencionados. 

4. Fon1e de Recurso FPE 001 - Programa de 

Trabalho 36.101.06.182.0055.2641 - Operacionalização do 

CBMAP. 

Macapá-AP. 1 o de outubro de 2006. 

~--CIEL FILHO - Co i BM 
ral do CBMAP -

PORTARIA 
N' 101/06-PGE 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
A MAPÁ, usando d as atribuições q ue l he são conferidas 1\dminis. tração _j 
pelo Artigo' ao, Inciso XIII , da Lei Complementar ~l:;A-;l;;_;;;;:;;;:::;;:::;:::;:;;;;;;;:::;;;;:;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;;:;:;;;:;;;;:::;~ 
Estadual no. 0008, de 20.12.9•1, e pelo Decreto no 005 
de 0 1 de janeiro de 2003 e considerando o contido ao Haro ldo Vitor de A zevedo Sant os 
Mandado de Intimação referente à Car ta Precatória do \.;.-·----------- ------ "- -"" 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribu~ões que lhe são conleridas pelo a~~o 28, incisos I e IX da Lei 
Complementarn' 0006, de 18de agosto de 1094, 

RESOLVE: 

Art. I' - Norooar as servidoras públicns abaixo relacicnadas, 
pill<l comporem a Comissão de lnvcnt'-hio de Bens Môvois o lmóvc:S, desta 
Procumdmia-Geral do Esta do nos Municípios de Gaiçocno, Lamnlat do Jari 
o Mnw g5o, referente ao exercido!2G:J6. 

- Francisca de Souza Sanlos da Silva- AlJent9 Administrativo. 
. Cristiano Dias da Silva- Daülógrolo. 
-Adriana Paula Blanc dos Santos - Oaüló9rafo. 

Dê-se ciência. Curr~ra-sc. Publique·ss. 

Município de Ferreira Gomes/AP, advindo da 3° Vara 
Cível. 

! RESOLV E : 

Designar a servidora ELV CÉLIA ARAÚJO Pir~HEIRO, 
Gerente de Subgrupo do Projeto "Defesa e Proteção dos 
Dir eitos da Mulher", CDS-2, OAB n• 710/A P lotada 
nesta Instituição, para se desl ocar da sede de suas 
atividades - Matapá/A P, até o Município de Fe rreira 
Gome s/AP, no dia 2 1/11/2006, a fim de atuar em 
audiência, referente aos autos n° 2 .904/200 5. 

Dê-se ciência, reg istre-se, publique-se c cumpra-se . 

GA BINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO AMAP' EM 17 DE NOVEMBRO DE 
2006. 

E LIMA FERREIRA 

~(D~e;;,;f::;e:=n:;;;sc=r=i a:;:;;;P;u;;;;' b;;:l::::ic=a====~ ~Qii Bom~ _ _;J 
H elder Jos é F r e itas de Lima Ferei ra ~ l.:?_:!~-M Giova n n i Tava res M a c iel Fil~-o-~~j)' ! 

PO!lTARiA 
No. 094/CS-D~F~NAP 

PO RT A R I A 
N.• ·18612006-DDRH 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

o OERENSOR I?ÚSU:Co-<;Ef"J,L 00 ES1TAOO 00 Militar do f:'stado do Amapá, no uso da suas alribuições 
A~.<JAPÁ usando das atribuições que lhe são conferidas conferidas pelos Decretos Governamental 11.0 0789, de 17 
pelo Artigo so, Inciso XII!, da Lei Complem entar 
Estadual 11o_ 0008, de 20.12.94, c pelo Decreto no 005 mar 06 o n• 2856 de OS do maio de 1997. 

EDITAL N° 021/06 

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e na 

~ualidade de Presidente da Comissão Organizadora do 
Concurso Público Estadual, paro ingresso ao provirrent o dos 
Cargos de Medico leqista e Perito Criminal-"ffvel 
Superior, pert encent es ao Quadro de Pessoal da POUCIA 
TECNICO CIENriFICA, conforme disposto no Decreto n" 
!369. de 28 de maio de 2004. publ icado no Diário Oficial 
do Estado n° 3287, datado de 28 de maio de 2004. Ed ital 

n° 004/04, de 16 de setembro de 2004. publicado no DOE 
n' 3363, dotado de 20 de setembro de 2004; Edital n° 
007/05, de 17 de janeiro de 2005 , publicado no DOE n° 
3441, datado de 17 de janeiro de 2005, segundo AT A do 

dia 25 de JOnei ro de 2005 , quarta ATA do dia 28 de 
janeiro de 2005, publ>cadas no DOE n° 349 6, dotado de 11 
de abr il de 2005. Edital n• 008/05, de 16 de maio de 2005, 

publicado no DOE n' 3520, datado de 17 de maio de 2005 e 

Edital 009/05, 21 de outubro de 2005, publicada no DOE 
n° 3624 , de 25 de 10 de outubro de 2005; Edital n• 010, de 
25 de outubro de 2005, publicada no DOE n• 3632, de 28 
de outubro de 2005, : Edi-ta l n° Oll/200 6. de 13 d e jo neiro 

de 2006, publicado no DOE n° 3 685, de 17 de janeiro de. 
2006 e Editais n• 012, 013/06 e 014/06, de 20 de mar ço 
de 2006, DOE n° 3736 de moio de 2006; Edital n• 0 !5/06 
de 0 3 de abril, DOE n° 3737. de 03 de abri l; Editais 11° 

0 16/06, 017/06 e 018/0 6 de 19 de j unho, DOE n• 3788, 
de 20 de junho; Ed ital 019/06 de 21 de junho, DOE n° 

3795, de 29 de junho 2006 e Edital n° 20/06 de 15 de 
setetnbro, DOE n° 3851, de 19 de set embro d~ 2006. 

TORi~A PÚBLICO o r esultado do Curso de Fonnaçco 
Prof issionaJ c Avaliação Psicológica. constan1es do atlexo 
deste Edital. como previsto conforme Copí1ulos XVI do 



Macapá, 22.11 .2006 

Edital n• 004/04 do referida Concurso e de acordo com a 
Ofício n• 1140/2005-GAil/SP/SEJUSP e obedecendo • 

de n.• 967/2006 do Tribunal d< 
mo pó.. 

Secretário de Estada do mmistroçi!"o em Exercício 
Presidente do Comissilo 

ANéXO I - EDITAL N" 021/06 

Município: OIAPOQUE 

Cargo: PERITO CRIMINAL BIÓLOGO 

ct.A NOME Aesultodo 
--

07 AMAURY SVZART FARIAS !lA SILVA APTO 

Secretório de Estado élo em Exercício 
Presidente da Co111lssilo 

ElliT AL N° . 026/2006 

O SECRETÁRIO DE ESTADO !lA 
ACMINISlRAÇÃO. na uso de suas atribuições e no quol1dode 
de Prtscdente do Comlssilo Organizadora do Concurso PúbliGo 
Estadual. para •ngresso ao provimento aos tÁ!Y'S de O(fciDis 

Midicos, ~l!tistD , En«nhtirv Cfyjl, do Quadra de Pessoal do 
Políc•o Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá. conforme d•sposta no ll«reto n• 7.414, de 10 de 
novembro de 2003, publicado no C1ÓrJa Of JCIOI da Estado n• 
3 155. dotado de 11 de novembro de 2003, ret•flcada no C1Ót1o 
Of•ciol da Estado n° 3.206. dotado de 27 de JOn<.lro de 2004, 
Edital n° 003/2003. de 25 de novembro de 2003, publicado no 
C•ár~o Ofic10l da Estado n° 3.!65. dotada de 26 de novembro dtt 
2003, Ed•tal n° 004/2003. de 18 de dezembro de 2003, Ed•tol 
n° 005/2004, de 12 de jone.ro de 2004, Edital n° 006/2004, dtt 
12 de JOneora de 2004. Ed1tal n° 007/2004. de 27 de fevere~ro 
de 2004. Ed•tal n• 008/2004. de 11 de março de 2004. Ed•lol n• 
009/2004, de 08 de junho de 2004. Ed1tol n• 0!0/2004, de 18 
de Junho de 2004. Ed1tal n• 011/2004, de 02 de JUlho de 2004. 
Ed1tol n• 01212004. de 09 de julho de 2004. Edital n° 
013/2004. de 26 de Julho de 2004. Ed•tol n° 014/2004, de 03 
de agosto de 2004, Edital n° 015/2004, de 26 de agosto de 
2004. Ed•tol n• 016/2004, de 30 de agasta de 2004. Ed•tal n• 
017/2004, de 21 de setembro de 2004. Ed•tal n• 01812004. de 
OI de outubro de 2004. Ed•tal n• 019/2004, de 06 de outubro 
de 2004. Edotal n° 020/2004. de 13 de outubro de 2004, Edotal 
n° 021/2004. de 19 de outubro de 2004. Edo tal n° 022/2004 de 
25 de outubro de ZOD-4 c Edital n• 023 ~ 024/2004. de 12 de 
novembro de 2004, DOE n° 3399, dc 16 de novembro de 2004 

RESOLVE: 

Rctofocar o Edital n° 025/06 de 10 de novembro de 2006. 
pubhcada no DOE N" 3886, d~ 13 de novembro de 2006, que 
passo Cl v1gor-ar com o segwnte: redoçao: 

I - Convocar os candidatos constantes Co onvco I 
hobllotados na pruneira fase - provo obJetiva - do Concurso 

Públoco. obedecendo à ardem de classoficaçãa e da carêru:oa 
apontada pelos aficoas n° 064/06-()()RH/BM, de 05 de abril de 
2006 e OfiCIO n° 067/06-D()RH/BM, de 12 de abrol de 2006, c 
dt. acordo com o o tem VIII - DOS EXAMES MÉDICOS, o tem 8.3 
e 8.4 e do Anexo III. do Ed1tal n° 003/2003, com as seguont~s 
mformações. 

n - ()A CONVOÇAÇÃO: 

1 - O examr. médica suá realiZado na cidade de 
Mocapó/AP. 

2 - Os cond1dotos convocados dcv~rõo oprese.ntar·Se. 
nas locaos. da1as e haróroos especifocadas, conforme Anexa I 
deste Edital de Convocação. 

3 - N3o haverá exame médoco fora da local. dotas e 
haróroos preestabelecidos. 

4 - Nõa haverá segundo chamada sob hipótese alguma 
1mplicondo o ausência do candidato no suo elimina,ao 

In - !lA lllENTIFICAÇÃO: 

I - Somente será odm•t oda pare realização do examc 
midoco o candidata que estiver munoda de documenta que be.m a 
odentífique como: Carteiros e/ou Cédulas de Identidade 
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expedidas pelas S«retarios de Seguranço, pelas Forças 
Armados. pt.lo Palfc10 Militar, pela Corpo de Bombeiros Militar, 
pclo Ministério das Relações Exterioros; Cédulas de I dentidodt. 
fornecidas por Ordens ou Canst.lhas de Clossc. quc par Lci 
Federal valem como documenta de idcntidode, coma par 
exemplo, os do CREA, OAB, CRC, de., a Cortt.ira dt. Tra!>alho e 
Previdência Social. bt.m cama o Cor1eira Nacional de Hobilitoçaa 
(com fotografia), na formo da Lei n• 9.053/97. 

1.1 - Os documentos dever& estar t.m puf~ilos 
condições. de formo a permitir. com clareza. a idcntificaçõa da 
candidata. 

2 - Os candidatas que se apresentort.m sem um das 
dacul!ll!ntas especificados na item I (um) acima não farão a 
exame mtdica. 

IV - DOS EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS: 
1 - Os candidatos convocadas d~verãa. nesta fosc, 

apresentar os resultados dos exames re lacionadas no itcm 8.4. 
nos alíneas ' a" o •g• da item VIII da Edital de Abertu-o de 
Inscrições, com os seguin1e.s -ucames: 

a) Parasita lógica de feus: 
b) Urino (rati110): 
c) E)(Ome d~ Songue: Hemograma compl..ta. Glicemia. 

VDRL.HIV; 
d) RX da TiSrQ)( (PA), 
e) El..trocordiagrama. com lauda. 
f) Eletroencefalagramo, com laudo, e; 
g) Bcto HCG e PCCU (poro candidatos da sexo 

fcminino). 

2 - Se nccesséria. o Junta Mldica solicitará uomes 
complementares. para dirimir eventuais dúvidas. 

3 - A partir do exame clinico e do ovalloçõa dos 
vcomes laborotoroois • complementarcs, o candidato será 
considerada opta ou inapto poro o fase seguinte do Concurso 
Público. 
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Suhm~:tu l C:lc\Ud3 aprt.'\:i:JÇ~ J.: \'eMa r'(ctiCn:t;~ 3 ~""11h: 
JUSU!'JC;Jli'"" umpuradn lcs:almcntc: St.tl a c~id< da I c i R Mt6."JJ 11n St:u 
1\fl ltiU 24. lnc:isn V. ('li'!(L'(I\1.111•.h• a ~UI'\IÇàl\ cJe d~ l:q\HpõiMC'n't'lo) C 

M<~lt.f 131' 11L'fll'lóll'k!Mh.•. 1"'-!r.J J.tcu•.l•,.'r H P<Vv11fU)F<ii·/Al' p.:lu 
11\C'IIl\0) ~\!"~los :t ~J!Ult 

Cull'•tdcr.ltldu 11 114i\lll:Jtura \11.' C':JTL1 ck· <.'nmprOinl\~11 C:Ult\' u 
Gon:rnu ~' I :. ... tarlo ck' Am:ar:t c n ~ lm•s:h:nu ,J;s Scutlt'. on.k· o E'-'~" 
S< cumrton'l('l'' o 1!l1pll•mcnLu o PI:Jtk' l~,t~dual (\arn ,, fntt.tkl.!m~~o.·utu 
()ij, A-tlk"' dt: \o1onitor,uncnto L' A \JhJ~(I du AIM~õln na, c;\. 

Con)ldtr.•ndn que r:i hw-.un. n:·..JhT.Id;,~ O:' (duo\)\ hc1ta•;6c~. 
unu em 18(\9/.2t'M:Jb. esta ~ndu Of•\l:kTA. c ·"''etnt c.n 11•/ I HJ:'t~ 

onde ohh: \.C" thito s.um~niC' 1101 ~ui~l\'00 ôc 11m dtllli \ 'C'Jculth p·! c~i:.tus 
no Pn'l2mm.t. 

Cnn:Citderdndf' a C\trtmJ th.:\'l"'\\ld:xk de ;\QU~t('f.o tfc nKl\Ct.,, 
t:&4tllplln'I<RI(\. ITUl\C'r~n' dç mfnrrn:UI\!:I C' U'TI \tiC'Uit• 3UIO.tt\IIO"' (l1r'ol J 

t>ottuÇ'JO dtl l~ ty~to Uc 1:\p..tnsllu c C'tlf"-4-'l•d:l<.;i)n 1.h1 Saud! d.J 
Fõlmih3 PROP\fôAI'. 

C'nn:oid~,'r.ulJo que .a ~1h:.t d;! :1\lttJI.JtC.kf:'l \C' Útl rur L...._Uf 

i.JC \'ti.IJment.,; lul:tdu.1k.JJ. uk··u J,, f'l\.\:ll' ~õlrtm ,t,· :tctJhiH cNn t' 
mt"n~Jdn 

( \'IO .. i dL'n.II IJi~ tl 3J tl~\1 ~·I. V dfl \ igrnh• '-''I;.~IU!U J (IS 

hi!ltuç~ .. "''"'ltl\ 

\" - qu•ntlo nAn ~ttudir('nl intt'rh)admo: • litiht( io :tn1C'riur r t\ht, 
ju ... cir,udJllmniC'. nio flutltr lltr rtptlidJI "'~""' p rtjUI/O ttarlll • 

r\d minidu('S.n, mAnlida, , llt~lf l'UlO, fn1l• ' ., ('(1!1lh (ÕU 
flrttstahtlrtitlll~ 

p,.f,, C'P."t''· llcnnu-~ qu~,• ., "lliiO('.\n ~.·m cpi{2taf~.·. tc:u:,~t·· 
se dt lcgahJaJc: '1\l.at qu.: '" fV\.'ÇM. pr:llil':w1u~~ \'>:Jt' cumfX!tl\cl'\ cóm 
o ob~to pr~,~cn!Jn!t•. :d.: rn d:J t\I...,Cn\.':tJ d1.• r~ur~'"' CV~o."Utfk.•nt.•rl.~ ~~~~ 
IIS..~~~ur~rn o P~twmc:nlll d.l~ rt~:SJ"('l'\. rutjo t"-'b \fUl l. ~~hux·tcnms :l 
pre~11~ JUStilicotn:l f"'t:t r:ui1i~k:~ an l'nl'\lllt' \cmpu ~"'!K:II , ui'KtS 
que S..'IU .J~:lcnnmada SU3 r Lit·li('aç.\ 1('1 l>I:U Kl OJi.:t>ll .Ju L'\tadn 
tonr('l(ln.,• lJ~o• ll.'fffiiOJ :1 I .C! ~ ~'-.f.N3 l'f'"'\,'~''- ( f\(fK.I l:Uildl\,il(\ d~ 
c fi~o.'U(W 

5- Os candidatos que na-o atcnderom o convocaçi!"a no 
prazo esto.be.lecido e del)(orcm de cntregar os uai!II!S mtdicas . 
especificados no Item I (um). na-o seri!"a submetidas a avaliaçaa 
~d•ca e. conn.qije.nt e. perderão o~ direitos detor~nte.s 

t'r 

EXTRATO 
JUSTIFICATIVA N.• 075106-\JCCISESA .. ·····-M ·.:·]\.:7' 

.~l--
Secretária de Esta o AdrtlínÍstrcçõo em Excrclcio 

P~sldcntc da Comi~ 

ANEXO I 00 Edital n•. 02!5/2006 

!lATA: 29 • 30 de novembro de 2006 
LOCAL: Comando Geral do Carpa de Bombe-iro Militar/ Cent ro de 
Soúde do Carpa de 8ombe.ira 
Endereça: Rua: HGmiltan Silva. n• 140 Bairro: Central 
HORÁRIO: 08:30 as 12:00 Horas 

CARGO: OFICIAL MÉDICO BM 
Class. Nome 

14 MIIURO CIIMILO MENDES QUEIROZ: 
15 CIIRLA PATRÍCIA SILVA ALMElllA 
16 Al.éSSANCRO MARCUS PINHEIRO MELO 

CARGO: OFICIAL ENGENHEIRo crv.tL 
Nome 

CARLOS j UGU~TO JORj CARDOSO 

. -":"jl·····~ 
é&ezERL ~A 

Secrdóroo de Estada m~~xerclc•o 
P,....idcnte do Comi•sõo 

(&ide ) 
~-
Abelardo da Silva Vaz 

.Jt 'ti VU A 111 .I 'j' ti3X/100h ( 1'1.-Sf_q 

Prorr'\0 ZOIH,.'!74N.l 
Auunto U•"flC''~cJ.: l_ ... u .• ,.'\t'\ 
F'usuJa rntniH('ilfl l ~uf .\ri :'-l 111\· \· Ja I ~·• ~ h(\",'Q~ 
Adjucliuc.hl \\i I Ct':'IU \11 
Objttu J\4t-l\l\'jn ~h.: I ~!Ur'Jin~o•nt.·' c \I.Jh:ri;J" l'crn~~•~o~..·nh: ('JfJ 

l'l~nJ~·r '' I'(IAtl'l{()l'\;f'.' l\11 

\ •lor lU 7fl42."'.o0 1 ~IL,lL\ 1n I ~~:.\lmC_,~nttt> \lU I~:'"""'' n:J"J 

Seaetéria 

Senhor Secretârio. 
Submeto a elevada consideraçao de Vossa Senhoria a presente 
justificativa objetivando a a~eraçao da Ctâusula Terceira 
referente ao Quarto Tenno Adllivo ao Contr~to n. • 002/06. 
celebrado com a empresa AMAPÁ COM~RC!O E SERVIÇO 
LTOA 
Jus!ifica-se a alteraçao do lnslrumento supra em rwo da 

necessidade de prorrogar sua vigência até 0110212008 a fim de 
garantir a e:ocecuç.1a de seu objeto com a preslaçJo de serviços 
de Umpeza, conservaç8o e hlgienlzaçao executados na 
Secrelaria de Eslada da Saúde/SESA e Unodades Hospitalares, 
sendo que estes serviços nao poderaa soter interrupçJo por se 
!ralar de natureza continua. 
As•im, em observancia ao disposta no art. 57. parágrafo 2• da 
Lei n• 8.666193. solicitamos a Vossa Senhoria a ra~ficaçao na 
presente fusbficativa e delennine sua publicaçao oo OlMo Ofioal 
do Estado para que produza seus c fcílos ktgais. 

Macapá-AP, 22 de novembro de 2006. 

~~ck& 
LUANA LlDIA DE sou:l' 

Chefe da Unidade de ContralQ_S e Convénios/SESA 

EXTRATO 
TERMO AO!T1VO 

QUARTO TERMO AO!T1VO ao CONTRATO N.• 002/06 • 
SESA, que entre si celebram o ESTADO DO AM_APA. por 
1nlerrnédio da SECRETARIA DE ESTADO OA SAUOE, c a 
empresa AMAPÁ COM~RCIO E SERVIÇO L TOA, para oo fons 
nele dedarados. 
Pelo presente TERMO ADITIVO, e na melhor forma do doreita, os 
rosponsavois no fim assinados, todos idonbficados no Contrato 
de origem, confOITTie jus!ifa!iva n. 0 075106-\JCCISESA, 
resolvem de comum acordo, que o instrumento ac1ma 
identoficada tem ancrada a ClAUSULA TERCEIRA que passa a 
vigorar com a seguinle redaçao. mantidas as demais aqui naa 
refenda!, na forma como se acham onginalmenle redl{lida!, e 
quo ooste ato c ocasiaa sOo totolmcntc ratificadas, para lodos as 
fins do d~re1to. 
ClAUSULA TERCEIRA - OA VIGENCIA: O presente Conlralo 
terá a ·vig~ncia a!ó 01102/08, podendo ser pron-ogado por 
portados aubseqoentes de até 60 (sessenta) meses. na forma do 
Inciso 11 do artigo 57 da Lei Federal n• 8.666193, com oova 
redaçao dada pela lei n• 9 648 de 27105198, através de Tenno 
Adohvo, por acordo entre as partes e devidamente JUSlifJCada a 
prorrogação com antecedência mlnlma de 30 (ttinla) dias 
Por e..!arem asa1m, Justos e concordes. as par1es ass1nam o 
presente ins!rumento em 03 (três) llias de Igual 1e0t e f01111a, na 
prcscnçn do 02 (duaa) toalomunhas que tembém no fim 
as:;~a'" 



Macapá, 22.11.2006 

Joel Nogüeira Rodrigues (interino) 

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 006/2006- SRE 

Estabelece procedimentos para 
operacionalizaçao do beneficio 
de que trata o Decreto n• 2911, 
de 26 do outubro de 2006. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a necesSldade de d•sciptrnar os procedimentos 
tclativos a operac10natizaç~o do ben~:ficio fiscal da anistia do 
mullas e juros de naturc4a tributârill pre\lista no Decreto n.0 

29 11, de 26 de outubro de 2006. 

RESOLVE: 

Art. 1• Os débitos fiscais referentes ao Imposto sobre Opera· 
çOes Relai iVilS a Cltcula<;ao de Mercadonas e sobre Presla
ç6cs de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) deccrrentes de fatos geradores ocor· 
ridos alé 31 de dezembro de 2005, poderao ser pagos com 
dispensa de multa o juros, desde que o pagamenlo do valor . 
alualizado do impoSio seja efeluodo lntegralmenle alé 22 de 
dezembro de 2006 ! 
Art. 2" Aos créditos lribut<lrios de ICMS decorrenles exclusiva· 
mente de penalidades pecuniárias por desc.rnprimenlo de 
obrigaçOes acessórias. cujos falos geradores tenham ocorrido 
ale 31 de dezembro de 2005, será concedido redução de 70% 
(setenta por cenlo) do valor atualizado do débilo, se lnlegral· 
onenle recolhidos alé 22 de dezembro de 2006. 

Art. 3• Os percenluais de dispensa de oue lrata o Decreto n. 

(DIÂRIO OFICIAL) 

2911, de 26.11 .Ô6, aplicam-se, nos mesmas condiçOes. para o 
pagamenlo integral do saldo devedor remonescenle dcvida
menle alualizado decorrenle de parcelamenlos em curso. 

Art. 4• Serão reduzidos na mesma proporçao aplicada ols 
muttas por Infrações c acréscimos moratórios. os valores dos 
honorários advocatloos decorrentes da cobrança da Divida 
Ativa Tributária. 

Art. s• Para usufruir do beneficio de quo lrata o Decreto n. 
291 1. de 26.1 1.06, o contribuinte inleressado ou seu preposlo 
deverá efetuar o pedido de anistia, acessando a página da 
Secrelaria da Receita Estadual na Internei, no endereço 
WYIW sefaz.ap.gov.br ou comparecer às A!J(oncias de Atendi· 
menlo da Secretaria da Receita Esladual no Eslado c formular 
o pedido de aniSiia por meio de fonnulárlo próprio. 

§1• A solicilaçao será protocolizada elclronicameme no mo
mento de seu pedido pela lnlernet ou através das Agências de 
Alendimcnlo. constando o Numero do Prolocolo do Pedido de 
Anistia. Número do Pedido e Có<.hgo de Pesquisa para acom· 
panhamenl o do processo pelo contribuinle ou preposlo. tam
bém pela internei, cujo comprovante será impresso confom\e 
modelo conslante no Anexo Unico desla lnsttução Normativa. 

§2" Para efeluar a solic~açao de que traia o parágrafo anterior. 
o conlribuinle ou preposto dever~ estar de posse de sua senha 
para acessar os serviços providos pela Secre1a1la da Receila 
Esladual na lnlernet. 

§3• o contribuinte que nao eSieja aulorizado a acessar os 
serv•ços pela Internet deverá dirigir-se até a Agência de Aten
dimenlo da Secrclaria da Recetta Esladual no município de sua 
circunscriçao foscal para obler essa aulorizaçáo. mediante o 
fomecimenlo de uma senha, que ê pessoal c inlransferivel . 

Art. 6° A partir da prolocol ização do pedido de anistia pelo 
conlnbuinte ou preposlo, de acordo com o caput desle artigo. a 
Coordenadoria de Arrecadaçao. através do Controle de Conlal 
Corrcnle Fiscal do Sislcma lnlcgrado da Admlnistraçao Tribulá· 
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ria - SIAT efetuará os cálculos da alualizaçõo monelâria c dos 
acréscimos legais dos débilos CXIslenles com vislas à delermi· 
nação dos valores a serem dispensados e recolhidos. 

Parágraro umco Relativamente aos processos insCiltos em 
Divida Aliva e aos processos ainda nao inscrilos em cobrança 

_!xtrai,udícial. a ProcuradO/ia Fiscal do E~lado do ilm_2P'ª'-alra
vés do C.:onlrole da Divida Aliva do· ::.1stema rntcgrado da Admi
nistração Tributaria - SIAT efel uara os c.11culos da alualização 
monetária e dos acréscimos legais dos débilos e>istenles com 
vislas à delenni naçao dos valores a serem dispensados e 
recolhidos. 

Art. 7° O documenl o a set ulilizado para fins de recolhimento 
do onposlo será exclusivamente o Documenlo de Arrecada<;ao 
Modelo 2 - DAR 2, o qual poderá ser impresso por meio da 
lnlcrnel no endereço elet10nico 
www.sefaz.ap.gov.br/contacorrenle ou em qualquer Agência de 
Alcndimenlo da Secrclaria da Rec•ita Esladual no Eslado. 

Art. 8° No ato do pedido de que traia o art. 5° desla Instrução 
Normativa. o contribuinte renuncia a qualQuer recurso ou ale
gação de direrto 

Art 9" A fruiçao do beneficio de que lrala o Decrelo n. 291 1, 
de 26.11 06 náo desobriga o conln'buinte do pagamento de 
eventuais valores nao cobrados, nem tampouco dispensa de 
fuiUras verificações relalivas a débitos fisc:tis de ICMS e multas 
por falta de cumprin\ento de obrigações acessórias. 

Art. 10. Esta lnsti\IÇ3o Nonnaliva cnl ra em vigor na data de 
sua pubhcaçao. 

Gabinete do Secretário. em Macapâ/AP, 20 de novembro de 
2006. 

Joel 

O PRESENTE PEDIDO DE ANISTIA DE DÉBITOS FISCAIS, CONSTANTES EM CONTA CORRENTE FISCAL DO CONTRIBUINTE 
ACIMA QUAliFICADO, ESTÁ DE ACORDO COM O DECRETO H". 2911 DE 2G DE OUTUBRO OE 2006 E A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 00612006·SRE, SEN DO QUE AS CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS PARA FRUIÇÃO DO BENEFICIO FISCAL: 

!(Educação 

:1. DEBITOS FISCAIS DE ICMS DECORRENTES DE FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ 31 DE OE2EMI!RO DE 2005: 

1.1 ANIS nA DE 100"/, DE MULTAS E JUROS, SE RECOLHIDOS, INTEGRALMENTE, ATE 2211212006; 

2. OS DÉBITOS RSCAIS SERÃO ATUAUlAOOS MONETARIAMENTE, A PARTlR DA DATA DE VENCIMENTO DO FATO 
GERADOR ATE A DATA CONSTANTEOO ITEM 1. 

3. OS DÉBITOS FISCAIS DECORRENTES EXCLUSIVAMENTE DE MULTA POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÓES 
ACESSÓRIAS, CUJOS F ATOS GERADORES TENHAM OCORRIDO ATE 3 1 DE OE2EMaRO DE 2005, PODERÃO SER 

1:~~g~~:gg~ ~~; 2~~~~~T~~E';1:~0~~~~0~~ POR CENTO) DO SEU VALOR ATUAliZAOO. SE INTEGRALMENTE 

1
1 
•. NOS CASOS DE PARCELAMENTO EM CURSO, O CONTRIBUINTE PODERÁ FRUIR DO BENEFiciO FISCAl. DESDE QUE 
RECOLHA INTEGRALMENTE O SALOO REMANESCENTE DEVIDAMENTE ATUAliZADO, NOS PRJUOS ESPECIFICADOS NO 
ITEM1. 

:s. A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEOIOO OE ANIS nA NÁO DESOBRIGA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICA CIO CIO PAGAMENTO 
1
1
DE EVENTUAIS VALORES NÃO COBRADOS, NEM TAMPOUCO A DISPENSA OE FUTURAS VERIFICACÓES RELAnVAS A 

:DE DITOS FISCAIS OE ICMS E MULTAS POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. 

r6 . O RECOLHrMENTO DOS DÉDITOS COM OS BENEFiCrOS DA ANrSTIA DAR-SE-Á POR MEIO CIO DOCUMENTO DE 
jARRECAOAÇÀO OAR·21 OISPONiV~L NO ENDEREÇO El ETRONICO NA 1NTERNET: www.sefaz.ap.gov.br OU POR MEIO 00 

I 
SISTEMA INTEGRADO DE AOMrNISTRAÇÀO TRrBUTÁRIA-SIAT OISPONivEL NAS AGt!iCIAS DE A TENOIMENTO DA 
SECRET~RIA DA R ECEITA ESTADUAL OU NOS POS.TOS DO SISTEMA INTEGRADO OE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SIAC I 

•SUPERFACIL DO GOVERNO DO eSTADO DO AMAPA. 

·~~:.:~;~§~~:::~:~~:~:~:::;~:::~~~;N:~·;=2~~·~~r,-:• Yt~('l~; '·' 
õecLARo auE EsTou oe AcoRDo coM As coNDiç{iE'S'EsrA.éeLeciõAs" NEs'rE PEÕ1õõ E c</M'õ oecRETo 
tr. 2911 DE 26 DE OUTUORO CE 200G E A INS TRUÇÃO NORMATIVA N• . 00GI200G...SRE. 

tlOCAL}, EM X.X DE XX)(XXXXXX DE XXXX 

CotHRIBUINTE OU RfPRtSErUANTC LCCAL 

José Adauto Santos Bitencourt 
~~~~~~~~------------

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usando 

das atnbuio;óes que lhes s1\o conferidas pelo Decrelo n• 3431 

d~ 27 de cle,ernl>ro 2004 e. tendo em vlsla o contido no 

Proce<So n• OtG9612006. 

Art . t • Homologar o deslçcamento da servidora 

DENIZE LOPES COSTA. para os Municlpios de Laranjal do 

Jê\ri e V itória do Jari com obf&tivo de divulgar e distribuir Kits 

Escolares par~ todos os Alunos de 1" a 4• Série desse!:. 

Mun[clpios no período de tO a 2Ml51200Ji. 
Art 2• Esla portaria entlor en{\;1gor na doia de sua 

PORTARIA n• 50012006·SEED. c"SOLVE: 



Macapã, 22.11.2006 

pubhcaç~o 

DÉ-SE CIÊNCIA, PUBLIQ 
GABINETE DO SECRET 

AP.06.11.06. 

Jose Adauto San 
Seet.:!Oiano de Estado 

Decreto n• 3.& 

PORTARIA 5002006 

CUMPRA-SE. 
Maca pá-

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇAO em exercocoo, usMdo das atnbuoç6es que lhe 
s~o conleudas pelo Decreto n • 3431 de 27 de desembro rJe 
2004 e •erldo crn vtsta o conhdo no Processo n• 
6408612006-SEED 

RESOLVE: 
Ar't. 1" · Homologar o deslocamento dos servtdorcs 

abat•o relac•onados que via1aram da sede de sua~ 
atriburçOes até os Muníclpoos de Tartarugazonho, Amapá, 
Calçoene e Orapoque coon objehvo de capacolar a equipe da 
secrclana e na elabora~o do PES.POE no porlodo de 17 a 
2~.'0!F2006 

MRua Rosele ferreara do Amaral 
Rutl>e Mana BarbOsa San 

Art. 2" • Esta Portana enlr m vogor na data de sua 
publoca~o 

De-se c..;noa publrque· 
Gabonc1e do Seoetãuo, 

PORTAR IA 50112006 
O St:CRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇAO en>eKer<"•OO 
wwncto 1 1tts alntx.çl~ que lhe sao ronferklas pelo Decreto n o 
J.c:u t1e 21 d~ tfesemtw-o de 200.C e 1cndo em vrsta o conhdo 
no Proce•>o . ~ r.oolJ.C/2006 SEED 
RESOLVE: 

Art. 1• • HomologAr o deslot.lmento do servidor 
WANOf'RNELSON FERR(IRA DC SOUZA moletrsla de 
veocuk> rwewe Milrca L - 200 GLS tAnosubosl> CaboM 
Ou(Jia de Coo Vermelha de Placa NEX - 8980 para os 
MtiOtCrptOS de Fetrerra Gomes, rertmugalzu1h0, Pracvúba. 
Amapa Calçoeo>e c Ooapoque c obtelovo de conduz~ a 
COtnrlovd do Se11ho< Govero "' Estado do Amapa no 
'"'"odv rre 1 G a 21.()612006 

Art. 2• • E>to Petrarra 
po.oblocaç~o 

~ se Cltnoa. pul)lrquc. 
Gahtnc•e do Seaelareo 

PORTARIA N°. 509/2006 - SEED 
O S~CRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das 

atnburc;oes que lhes .ao confer1das pelo Decreto no. 3131 de 27 
de dezembro de 2004 e, tendo em VISta o conbdo no Processo 
n• 61090/2006-SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Homologar o seNidor WANDERNELSON 

FERREIRA D E SOUZA, motonsta, a se deslocar de sua sede 
em Macapá, até o ml.rlláplo de Laranjal de Jari, com ~ 
objetivo de conduzlr técnicos o treinam ent o aos 
Secretários Admlnistrativoc d municíp io, no período 
de 09 a 12/08/2006. 

Art. 1° • Esta portar1a entra 
publicação. 
O~·SE CI~NCIA, PUBUQUE· 
GABINETE DO SECRETÁRI , n 

PORTARIA N O, 511/20 06 - SEEO 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA El>U.:AÇÃO, u:..mdo d"s 

atroburc;ões que lhes s:lo conferidas pelo o -...,eto n°. 3131 de 27 
de dezembro de 200<1 e, tendo em VISta o contido no Processo 
n• 64390/2006-SEED. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Hom ologar os servidorrs ELI"::E NOBRE, RUTH 
MARIA BARBOSA SANTOS e AGNALDO FIGUEIRA DA 

SILVA, a se deslocarem at~ o munici. o de Ha7<~g3o, 
objetivando acompanhar a clat::>r ç~u d~ J• Fas:: do 
Plano de Suporte Estratêgico ( L , nos o·." 7'i c 
26/05/2006. 

Art. 1° • Esta PQI'tana entra .r_, N d~ta .:.: sua 
pubtrcacao. 

DÊ·SE Cl t NCIA, PUBU QUE· E E MPRA·SE. 
GABINETE DO SECRETÁRI , • •:J -IIP, 01.!0.7006 

PORT ARI A N O. 516/2006- SEED 
O SECRETÁRJO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das 

atnbulçõcs que lhes sZo conferidas pelo Decreto no. 3131 de 27 
de deLembro de 2004 e, tendo em vista o coobdo no Processo 
n• 64395/2006-SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Homologar os seMdores CARLOS ALBERTO 

BRITO BORGES e LUIZ CARLOS NASCI MENTO DE SOUZA, 
a se deslocarem até os muniefpoos de l.aranJdl do Jari e Vrtóóa 
do Jari, com o objetivo de d istribuir os Ki ts Escolares nas 
escol as de 11 a 4• série do Ensino Fundam ental nos 

referidos muniáp ios, no~ 10 a 1 2/0~/2006 
Art. 1 o • Esta portaria r em 1119or na data de sua 

publrcaç.Jo. 
Ot·SE CI!NCIA, PUBU E CUMPRA·SE. 
GABINET'E DO SECRETÁ , Maca~- AP, 01.10.~006 

Jo.úo A~uto n B iUtn c10urt. 
Secretâr1o de ado a Educaç:io 

(DIÁRIO OFICIAL) 

P ORTARIA 52012006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EOUCAÇÁO usando das ato ib<ric;(!es que tne são contendas 
pelo ~relto n' 3~3 1 de 27 de dezembro de 2004 e lendo 
em vosla <> ,·onr rd~ no Proc:esso n• 6438512000-SEED. 

RESOLVE: 
An. t• · Homologar o deslor'..,mcnro da servid"'a 

RllltAUNOil. ABREU RAI'.t(~da sede de suas atri)uoçOes ern 
Macapa· A!> ~r<< o Estado do Ron de .raneoro M<le 
aoomp.lnh;u;. seu pa1 n•J tratarnento t.Aédk:o no ~rH'Ido de (15 
a 201071200> 

An. 2" . Esta Ponana 
publ;c;aç.\ 

se 

José Adauto Sao 
Ser~filtirio de Est 

er~no, em Macapa-

Decreto • 112Q(l.l 

PORTARIA N°. 525/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO usando das 

attobuiçõcs que lhes .ao conferidas pelo Decreto no: 3431 de 27 
de dezembro de 2004 e, tendo em vlstl o conbdo no Processo 
n• 64387/2006-SEED. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Homologar as SI!I'VIdotas MARIA DA 
CONCEIÇÃO P. DA SILVA FARIAS e MARIA ZENEIDA 
GUEDES, a se deslocarem até a zona rural dos munlciplos de 
Maca~ e Santana, com o objetivo de verificar assuntos 
relacionados à implantaçllo do Ensino Médio e fazer 
assessoramento técnlco-pedagÓ!Jico, no período de 18 a 
20/0<1/2006. 

Art. 10 • Esta p0t1ana en 
publicaç:io. 

Dt:·SE Clt:NCIA, PUBUQU ·S 
GABINETE DO SECRETÁ O, 

José Adauto 
Seaet.irlo de 

MPRA· SE, 
acapá- AP, 04.10.2006 

PORTARIA 53312006 
O SEC RETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇAO em exercocoo us•ndo das atrbuoçóes que lhe 
~.\o <:Oilf~tt<las pelo Decreto n• 343 1 de 27 de <lez~mbto de 
2004 " '"'"'"""'vista o conhdo no Processo n"6437512000 

RESOLVE: 
Art. 1• · Homologar n desloc.:nnento do 

servodor MANOEL MARIA GOMES COSTA, Gerente Geral da 
Educaç3o Proliss100>al COS . 2 onde viaJara para FMaleza . 
CE. com olltebvo de participar da Reuno.\o Naoonal do Forum 
de Gesrooe• de rduca~ Pror.ss nal e TecnokJgíca no 
peroodo de 08/10 a 1211012000 

Art. r · entr~ em vtgor na 
d~t<o de sua publocaç3o 

Oé·se ué 
G:.btnete 

IJ> 0611 112000 

Jose Adauto S.. 
Secrelárro de E•t 

_Deoeto nA 

PORTARIA N°. 535/2006 - SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando da!. 

atr1bulç0es que lhes .ao conferidas pelo Decreto n°. 3431 de 27 
de dezembro de 2004 e, tendo em vista o contido no Processo 
n• 65452/2006-SEfD. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Homologar a servidora ANA LÚCIA ARAÚJO 

SILVA, professora, a se deslocar até os inooldplos de Laranjal 
do lan' e Votórla do Jarl, com o objetivo de qualificar as 
equipes das Secretarias de Educaç.io dest es munlclplos 
n~ 21 Etapa do POE e aoo anhamento do PES, no 
período de 02 a 06/09/2006. 

Art. 1 o • Esta portaria 
publicação. 

D t ·SE CI~NCIA, PUBUQ 
GABINETE DO SECJlETÁ 

J osé Adauto 
Seaetáno de E 

CUMPRA· SE. 
Macapá- AP, 09.10.2006 

PORTARIA 541/2006 
O SECRETÁRIO OE ESTADO DA 

EOUCACÃO em exefCiCIO l iSando da!i atub~uções que lhe 

•.bu '""''"''"'·" pelo Decreto n ' ~31 de 27 de dezembro de 
200. e l~•tdo em V1S1a n to•lhdo nn Ptoce~so n GG$43812006 

RESOLVE: 
Art. 1• Homologar a desogna<;ao do 

seMdor ITAMAR BARROSO ASSUNÇAO, que oc>Pond<:<á 
pela Uor~o da Escola Estaduol Professou Raimundo dos 
Passos Santo'S no amped.mcoto da tllulM que encontra-se de 
Lo<:croça Med~. no pe~i<>d<><le • 1 1012006 

Art. 2• - Esla t111a rnttam em VIgor 
•>a data de sua Pl•blocaçao 

Dê-sen 
Plll Mé1 C..1p :. AfJ 

PORTARIA N". 54V2008 - SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EOUCAÇAO. 
usando das alnbu!ÇOes que lhes .ao contendas pelo Decreto n•. 
3431 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em v ista o contodo no 
Proco55o n• 6543912006-SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1•. Homologar a clesignaçio da servidora AOMA 

QUEIROZ DA CRUZ, que vlajanl at6 a cidade de Porto Alegre
R$, cem objetivo de acompanhar pessoa enfonna da famtna 
que ir4 submeter-se a exames especializados, no per1odo 07 a 

1811012006. ;; 
Art. 2" • Esta po.Uria entrar* ivigor a data de sua 

pubY .. çAo. 
DE-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE C RA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO. - AP. 

19.10.2006 

Jos6 Adauto Santos BL ~~ ~ 
Secretário de Estado da ~l:Ct 
PORTARIA N•, 543/2006 - SEED 
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EOUCAÇAO 
usendo das atribuições que lhes sJo conferidas pelo Oecteto n•: 
3431 de 27 de dezembro de 20~ e, tendo em vista o contido no 
Processo n• 6260412006-SEEO. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Homologar a dealgnaçlo do servidor 

ALBERTO FIGUEIREDO COSTA, professor, para Licença 
Administrativa, conforma atestado m6díço anexo, no petlodo 
19109 a 03/1012006. 

Art. 2" • Esta portaria entr 
public:aç;1o. 

0~-SE CI~NCIA, PUBLIQ 
GABINETE DO SECRET 

19 .10 2006 

Jos6 Adauto Santo 
SecretJrio de Ellad 

PORTARIA 56812006 
O SECRETÁRIO DE ESTACO DA 

EDUCAÇÀO ""~''od<o das Mribuoç6es quE• M>e s~o conferdas 
pelo Oc:crel•> n • 3431 de 27 de dezembro de 2004 e. tetldo 
eon vosla {l coo~rdo no F'Jocesso n• 67~312006-SEEO 

RESOLVE: 
Art. 111 HomNogar o desiOC.t'\rll(mln d~ serv.dOt a 

MARIA JUDITE SILVA DOS SANTOS da sede de su~s 
ahibuições ate o Parque lndt~ena do Tumucumaque. áreas do 
Apalao. Kl••are e Mossao Twoyós no Munocip.o de Lamntal d<o 
J~rl cnon obft>lovo de pao ~cipar das rcunoOes que disculdo 
Couvt:r.n~ par-. <• P~rque lnc::hgenJ o Turm.JtumaQue no 
fl<!OOOU dt' 111a 2~10/2006 

Art. 2• Esta Pononn e or na datA de $.ua 
publocaçAo 

~-se oéncoa publoque-s e 
Gi"hll'let~ do Secret~r io, ' ' 

PORTAR IA 568/2006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇAD • os~o>do das alooiJuoçúes ,fui' lhe sao contendas 
pelo Oeo~lo n • :Wlt úo 2; ·~ dezeml•~ de 20<W e lendo> 
t:m v.!>la r. ~tt~tJ uo Ptocesso o• 60f>'JIS\•2()()(..SfECl 

RESOLVE: 
Art . 1• • Homologar o des!ocan>eot'' ~d ..,.vldora ELCY 

VALFS AR.;UJ(.o CARVALHO. Cl~r~ rl1• C>ovosao de EducaÇAo 
1\rniJOo:ootol OEAISEED da secl~ ole suas atroburçOes ale O 
Arquopelago do Baoloque com objetiVo de realiza< 
acon>pMh"''""''" ft'Cilico Pedagogoco ola Escola Bosque do 
Baohqu~ nu periCO<Io de 09 a 1310812000 

Ar1. 2" · l'sla Porlana ernro 
t>ubhcac~co 

se 
Gaboo 

#' 06-' 1112006 

PORTARIA 569/2006 

etano. em r.tacap.l· 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usand<• d,1s alr~lluçõe• que lhe sAo contendas pelo Decreto n • 
:'\43 t ele 27 de d~zembro de 2()().4 t: lendo em visla o contklo 
ooo Prou-""" n" 5W52.'2006·SEEO 

RESOLVE. 
An. 1• · Homologar u ~~ ....... n~nto tJa serv.da 

MARTA l.tARIA OU VEIR/, da ~C\Ie de suas atrobuiçóo':s 
em Macap.1 ale o Estado de G<>oas - Pe<enopolts. com 
obt.:tivo de participar do lO" Enrmtro T ccnico Nacoonal 
d,• Poograrna do Lovro. no'"" k n de 20 a 2310612006 

Art. r· Esta Po ~~c, t:l e m vegor na data de 
sua publo<'açAo 

PORTARIA n• 415/2006- SEED 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇAO en> ex<orcloo, usando das arnbuoçõcs 
oru~ lhe são confendas pelo Decreto n"343 t de 27 de 
d~zemboo 2004 e. lendo em vosla o contido no 
Processo n· 4453512000 

RESOLVE: 
Art 1• - Desognar os servidores abaixo 

r~lacoonados sob a cooodcna~o da pmncora. para 
ccomr<>r a Equope T ecnoca da Secd responsável pelo 
revanlam~nto IN LOCUM das can!ncias das Escolas 
E <l:>duaos do Munodpoos de Laranjal do Jari de 02 a 
!l\1.'()512000 

OI ·José TraJano da Solva -SLEP 
02 • laçaná de Nazaré Dos Santos • SLEP 
03 Jarbas de Souza Mon1eoro- SLEP 
04 Jao1ny Mana de Souza Batosta Caindo • SL 
05. Francrsco Paulo Fre~e de Oltveora • SLEP 
06 . Rosorete Fagundes dos Santos PtCanço 
07 . MJna Jos.! Rodnsues de Oloveora • COEN 
08 · D>ná ZOZinBr Costa da Conoeo~O 
09. Holdcte Solv~ d~o3nlos Pocanço · COEN 
1 o . Rosrrene Voa na az • OEN 
Art. 2" - Esta POt1 "' I a em vogor na da la 

de sua publoc:aç3o 
CN~$e etenc;aa , publ c::-s c;.umpca·5oe 
Gabon~le do S em MacapA· 

AP t 5.'09i200G 



Macapá, 22.11.2006 

Jose Adauto S~ ~i~ncourt 
Secretario d~ Esta da\Educação 

Decreto 11" • · . . 1 1/21104 

PORTARIA n•. 42012006 
O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usando 0.1S 
alribuições que lhf: ~àa c.onferidc1S pelo Oeçrelo n°. 3431 de 27 
de dez.;-ml>ro cfe 2004 e. lendo em vista o conlldo no Processo 
n· 1384:l OOti·SEEO. 

RESOLVE: 
Art. 1oJ · Horno[ogar o deslucamento <lo servj<Jor UNOOVAL 

AQUIN(J DOS !;ANTOS de !\.u:-&s atribuições em Macapá para 
o Município <lc l~r~njal do Jari com Ob!Ciiv(l de conduzir o 
v~tcu~ ' l~.n~!!.lfl? êm <tprno n vt agi!n~o Exdcnhs.S tmo Ser•lror 
Govemado1 do Estado. SenhOr ~ lon1n VV" I<le2 G oes. no 
pcriodo de- 04 a 07106!2006. 

Art. 2° · Esla Portaria n1r01 v•cor na data de sua 
publu::.'t(tio , 

Or:·se Ctérlcr~1, putJh e·se ~umpra.se 
Ga!Ju lct~ do Secw r • acapa.,c.JI. O'.'n 1 !2006 

Josó Adau nt Bit(!ncot•rt 
stad a Educ açAo 
34JI/2fln4 

PORTARIA 042312006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. u s<1•Hfo d<ts atribuições <1ue U1e ~ao confer-it1as 
pel<' Dcet~lu n fi l4J 1 de 27 de dezembro de ~004 e. tendo 
em vi5l,1 o conlido no Processo n° 6122912000-SEED. 

RESOLVE: 
Art. t • · Homologar o deslo<:::un~nlo da servidora. 

r,,ARIA DO SOCORRO VARANDA d~ s~de de Sltn• 
~itribuiç<.es aló c Munir.ipin <1e Oillpoqw:,Calçoen~ e Amapà 
t;om objetrvo de reaiiz:u encontro pedagóg•cõ'l com ooentação 
para s i:!'te.rn atil~çAo do curricu)(), per iodo de 07 " 14>'06:2006. 

Art. z• · Esta Portari.a nlr~m v.nor na dat;,: de sua 
Pllhlir . ..lt;;.l•l 

ne. e C1 f C'IC*. P \ lh tiqllfo!·!'ó•! (! cumpr<l. ., 
G 111 e • o St-!<:rctimo, em Macilpn-

AP. 06111:200 j 
J osé Adaut ;,11 B •tencourl 
Secretário de E t :. Educação 

Decr to 343112004 

PORTARIA 11° 42412006-SEED. 
O SECRET ÁRI0 DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usando 

das alnbuiçóc s Que lh-es são confendas pelo Decreto no 343 I 

d~ 27 d-::- dezembro 2004 e. teal do em vis la o conlido no 

Processo n, O 1696/2006 

RESOLVE: s 

Art. 1;. Homologar o deslocamenlo do servidor 

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS. Motorista Oltcial. paro a 

Zona Rural d Macapà p3ra transportar os Têcnicos da 

COEN!FUNOESCOLA ale as Escolas Estaduais do Garimpo 

de São Tonl~ . no periodo de 30106 410712006. 

Art. 2• Esta penaria e 

publicação. 

DÉ·SE CIENCIA, PUBL 
GABINETE DO SECRE 

AP,06.1 1.06. 

José Adauto Sat 
Sec:1t:tano d e Esc 

Decreto n .. 

PORTARIA 042512006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

1 .JUCAÇ"ÃO, usando d3s atribuições que lhA ~ fio confe,·idas 
p.:to Dc:crelo 11 ° :l-431 de 27 de dezemi.Jrn de 2004 e, tendo 
em vista o c01atido no Processo H" 4994912006-SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 co • Homologar o desloc..,menro do servidN 

1:'.//\G NF.R LUIZ MARTINS D A SILVA. 11\0tOil f:fé' de veiculo 
leue:;.ue onde se deslocará para o t.Aunicíp1o de 
TdrtaruaMzinho r.onduzindo ? Caminhão Volk~l'lagen 7.110. 
c(>m cà1•ol4' . 1le Placa - NEP - 6574 com obj.:tivn de fazer 
f allr~on ''t! Merenda Escot.1r. f< i I p~r.:1 a!\1110. r,rofessores e 
Liv•nS Ol(lático as Escolas Estadua1s de~~e Municipio. no 
pe'iodo de 11 • 15/0412000. 

Art. 2• • E~la P01taria cntfa em vigor nz. dala de su~ 
publicaç~o. 

a, puh l iqu~· SE: e cumpra-
se. 

Se<"..fetário. em Macapâ-

J osó Adauto ·tencourt 

•=....t===.=EU\ICaC~(r 

PORTARIA 42912006 
o SECRETARIO DE ESTADO OA EDUCAÇÁO . u>ando das 
a!ribuiçó~$ qHe lhe sáo co11fendas p~lo ~crúl<~ n " :\431 de 27 
<1e <tezt!mt,rn d~ 2004 ~ - teal <l<• e n1 v1sl a Q c.:<.mllrl(l no Processo 
n·• 5gl;52t2CJCl6-SEEO. 

RESOLVE: 
Art . 1 '~ • HomoiQgCU o deslocamento do st-t vicln 'NAGNER 

LUIZ MARTINS DA StLV A . m oi(Uista de veiculo te~e~t~e d a 
sdd~ di-: !:ui\~ óltfihuiç.óe~ en• Mac.apã até Cl r·:iwlacrplo de 
Anmpf• . n~1 perimlo de 0 1 a 0~08i2006. ob~ehv_f'ndo 1az~~ 
entrégõl de Cnrteira. s e Merenda olar as E~coltb Es l~1duar~ 
<les.se.s Municipios 
Art. 2~ . Esl J Port..i ria er '"" . Vi! IOr na dal,l de S\.hl 

fluhiieaçãu ~ De-se Ch~n()cl. pubhqut:·St' e a e 
Gabi11E: Ie dCI Sdc:rP.t:irio, em t • 0611 l :200ú 

ro tencourt 
o duc.1Çfl(t 

J 1/2004 

PORTARIA 43012006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EDUCAÇÃO. u~ :lll clo das atribuições que lhê s:lo conferidas 
pelo Oécteto n •· 3431 de 27 de dezembro de 20•J·I " · lendo 
em vi~t:l o c<n•tidu no Processo 11" l402f2QOO.SEEO 

RESOLVE: 
Art. 1"' • Homologa• o deslocamento dt' servidor 

WAGNER LUIZ MARTINS DA SILVA . motori~la <le veiculo 
terrestre da sede de suas atribuições, em Macapfl, filé a Zoníl 
Rucal no dis tr ito da Pedreira com objctiv de fa:z.er il entrena 
<le ~neitas . merenda escolar c kits ofessM ~ aluno. no 
~e,iodo de O 1 ( um ) ctia. 18i0912500 

Art. 2• · Est"' Portaria entra n1 r no. <.l'''a de sua 
publicaç~o. 

Ot:·se oéncia, publiQUi:· S~ P. c mp • e. 
c;,, lJiné tc do Secreláno, ~m I\ .I, ' P, OG/11/.2006. 

J osé Adauto Santos 
~cretário de Estado <l 

Decreto 343112 

PORTARIA 43212006 

rt 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. usando dns olribuições que lhe s5o conferidas 
pelo Decreto n • 3431 de 27 de desembro de 200~ e. tendo 
em vista o contido no P1ocesso n° 139812006-SEEO. 

RESOLVE: 
Art. 1° · Homologar o deslocamenlo do servidor 

WAGNER LUIZ MARTINS DA SILVA . molori"a de veiculo 
lerrestre da sede Oe SLiaS atr ibuições par.1 o Mutllcípto de 
r artarugalzinho. com objetivo de fazer a enueo:~ de C<lrteiras, 
mecend~~ escoiM e kits para ('lrotcssor e aluno· no periodo de 
11 a t 51()412l10G 

Art. 2• • Esta Portr~ria en a e l tgor na d\Jtil de sua 
publicação_ 

Dê-se ciência. p btiqt e- e e ctunpra-$e. 
Gabinete do ·e 1 Mat:apá·AP. 

06111i200G. 

José Adauto Sa os ancourt 
Secrelãrio de Esl, o d ducaç~o 

Decreto 3 3112004 

PORTARIA 433/2006 
O SECRETARIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. em ex~rcicio usando das atribuiç ões que U1e 
são c onfe, idas pelo Decreto n • 3431 de 27 de dezembro de 
200-4 e tendo ~"' vista o conhdo no Processo n ° 2006.'2000 

RESOLVE: 
Art. 1° Ho•nologar o de.stocamento do 

servidor RAIMUNDO PER EIRA DOS SANTOS. motorista 
Oficial. da sede de suas atribuições em Macapá até o 
Municipio de Ferreira Gom es no dia 1810412006. com objelivo 
de transportar técnicos da OIT P/COENISEED e do 
FUNOESCOLA, para das ações do 
PES:PDEiPDDE 

Art. 2" 
na data de sua publicação. 

Dé·S'l 
em Macapá·Ap, 

JosC Adaut 
Scc.retarto de 

PORTARIA 43512006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. em exercíc io. usando das atribuições que lhe 
s~o conferidas pelo Decreto n • 3431 de 27 de dezembro de 
2004 e .t<:ndo em vista o contido no Process o n • 139512006 

RESOLVE: 

Ar t t • · Hom ologar o deslocamento do 
se,vi<lor RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS. Motorista 
Oficial. pa1a os Municipios oe Tartarugalzinho ,Serra do Navro 
e Pedra Branca do Amari com objetivo de conduzir os 
Técnicos tiOS Escolas Est~<luais e Muni ·pais de Educaçao no 
PES. Escolas Ativas e PDE. no peril;>do 15 a 19:0512006. 

Art. 2° · Est 
na data de S ll~ publ icação. 

06111106 

Dê-se ciénci 
Gabinete do Secr , 

I ue-se e cumpra-se. 
• Macap~·Ap. 

PORTARIA 043812006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. usando das alril1uiç00s <jUt: ll 1o:- :oiio conft!ridas 
pelo (lecri:IO n •· 343 1 ele 27 de dezembro de 2(10o1 e. tendt) 
em vista n r.onrido n() Processo n° 6 1229l:i00').SEEO. 

RESOLVE: 
Arl 1° . Homolo~ar o destocame:nro <lll servidofa, 

ECLEMILC)A DA SILVÀ MACIAL. Cheio d<J Núcleo de 
Ed• . .Jcaçii(J Indígena. cl~ sede de suas alrU_.,uições até o 
Municipío de LUrQnjir l t.lo Jari - no Parque do l aunucumaQuc, 
com ob jetivo d~ realizaçao do Curso lli! Formação de 
Pro ress<t.-e!i: ln<liUf'!llóiS do P.:n que do Tun\t.ICt~naque. nn 
penado Qoj ~ 1110912006. 

Art. 2" • Esta Portaria en 1\" en ~t<• ' " ' dala de sua 
publicaç~o. . . 

Oé·se ênc1 , luhhqn ,:.:-~e e cumpri~· 

Gf\bi'l 
AP. t)("i/ 11!20 05. 

PORTARIA n•. ~4612006 

.em Macapa-

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. usando .das ~ lrtllutções que U•~ s~n ronferidas 
pelo (h:<., <:VJ n" . 3-43 1 da 2i de dezembro \le 2004 ~ . tendo em 

- viMil <• c-.c.nti<hJ 110 Proc~sso n~. 507~/2006 · 

Reso;~_e: 1 .. . Homologa( o destocan'lenlo do servtdor 
MANOEL PINHEIRO PENA de sues a!rih\tições em Macapá 
par;l os Municipios de Pracuúba, Uaubal; _T(\r tarug~ l.zinho :: 
CoUas do Ar,,.guari com objetivo de realizar reutuóes na .. 
EscOla Esti'duais no período de 07 a 1)1108rl006. 

Ar1. 2• • Esta Po11aria en.lra e/li viQfJr na <laia de sua 
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publicação. 

PORTARIA 044812006 
O SECRETARIO DE.ESTADO DA EDUCAÇÃO. tt.ollda <los 
atrjhlll~:ú~~ qu~ ltl ê $tiO conf~ridas pt:lo Oc:caeto 11,., 34:31 de 27 
de 1Jezembro de 2004 e, tencto em vist~ o Ct.llllido no Pmces~•o 
n• 6 t229!20C'l·SEEO. 

RESOLVE: 
Art. 14 

• Homo'ogar o desloc.Amenlo cJ:t servidOC"a. 
éCLEMILOA DI< SILVA MACIAL. Clt~fa do Nucleo d<: 
Educação 111<11gea\a. da !.ede dt su.:a::; atribuições nlé o 
Municipio de Oiapoque com objetivo de 1ealizar reuni.1o com a 
Comumdilct.a lndígenõ'l sob a criaç ~o de curso e~pecirico pMa o 
~mo d~ 2tl07. no (lt~ ~i o<lo de 21 a a J tmAt20t"ltl 

Art. 2" . Esta Portaria e ntra ·n, •JiflOl na data de !;ua 
puhiK:..1(:.i:o ! 

PORTARIA 45912006 
O SECRETARIO DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. <:m exe•cicio. usa11<10 das atribuições que lhe siJo 
confefldas 1>eto O~CJeto n • 3431 de 27 de <lcsembro de 2004 e. 
tendo em vista n C:Clnti<fo no Processo n° 60G941200G-SEEO. 

RESOLVE: 
Art . 1'1 • Homologar o deslor.:unenlo da servtdori'l DINA 

00 UVRI\MENTO MELO GUEDES. lotada nosta Soo etaria de 
Estado da Educação n.:. Divisão de E11sino MCdio.da sede de 
suas atribuições em Macapá. até a cidnde de Btasilia·DF. com 
obielivo de participar das reunió~s tcX01ca cocn os 
coOfden:Jclore~ do Ensino Médio 1l<'ls Estados. periodo dt.: 10 ~ 
11108!2000. sem ónus para o Est;uto 

Art . 2° • Esta Portaria e ilra . o vigor na dala de sua 
publicaç~o. 

Dé·se 

Gabin e 
Af' . 01)11112006. 

Josó Adauto Sat 
SêCrêt:tri<l de Estt 

Dc:ctelo 3 

elátio, Cfn Macapã-

PORTARIA 046012006 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

EOUCACÀO. usAndo da::- a1ribviçócs. QUe lhe sao conferidas 
p~lo (").;:çtt;lo u " 3431 de 27 <Je dezembw clfl 2004 c lendo 
em vist~ o contid o no Proce"o n' 61220'2006·SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Homoloc:Ja• o ôesloc;.mcoto da serv KIOf'"a Mi\Rif, 

ROSETE. FERREIRA 00 AMARAL. Ç(l()fdenadorn Executiva 
. da COEPIAPIFUNDESCOLA, da sed• ri• suas atividades no 

Município de MA capá p~a a os Mutticípios de Calçoene e 
Oiapoque . con• obj~tivo de ,,,p3cilar a e~u;pe das' Sec:rt:ta rins 
r ... hn)l<.:rpais <.le Educação desses Mlu1ie1paos rw t:lnbornçao (!O 
PESiPDE. no per iodo de 17 o 241()812006. 

Art. 2" . Esla Portaria entra e vigor na dat<~ <Je sua 
ptrbhCilf;~o 

•· • publique-se e cumpra-
se. 

Secre:MriCl, em Mac;.pã-

PORTARIA 47212006 
O SECRETARIO DE ESTADO DA 

' EDUCAÇÃO. usando das atribuições que file s~o conferidas 
pelo Decreto n " 3431 de 27 de de:z.embro de 2004 e , lendo em 
vtSta o conl ido no Processo n • 4995112006 

RESOLVE: 
Art. 1 e~ Hoano\ogLu o deslocamellto do 

servidor RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, motorista 
Olicial. da sede de suas atribuições enl Macapá até o 
Municipio dE: P orlo Gtande. com objet ivo de transportar 
Técni~os do COEPIFUNDES OLA. o periodo de 0 1 um dia 
0310512006. 

na data de sua publ icação. 
Oc·S~ 

se. em Mac~pã 

Josê Adauto 

portaria entrara em vtgor 

publiquc·sc e cumpra-
1106 

PORTARIA 47412006 
o SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. em exerc ido, 
usando d as al dbuiçOes que lhe sao conler'das pe!O D ecreto _n " 
3431 de 27 de dczemb to de 2004 e, tendo em vtsta o contido 
no Proc~sso n " O 169612006 
RESOLVE: ' 

Art. 1' . Hol\\ologar o d~slocan•enlo do servidor R AIMUNDO 
PEREIRA DOS SANTOS. Molorisla Oftcial , para a Zona Rttral 
<lo Munit.ip•o <le Macapá. objelivand conduztr Tecmcos do 
COEPIFUNDESCOlA no periodo de 1 12006. 
Art. 2• • Esta portaria ~ntrara a igor na data de sua 

publicação. 

06111106 
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PORTARIA 47912006 

O SECRETARIO DE ESTADO DA 
EDUCACAO l'll1 P.:Xerc•oo usando .jas atnl'xHÇÕP~ quf' In.. 
s~1o COilfend~s pelo Uec•eh> '' " J•J 1 fie 2; de c~~~scmlno ele 
2tJ0.4 e tendo em vrsta o cuntdo llô rroc.t:!<.!-0 r( 61241!20CVJ· 
SEED 

RESOLVE; 
Art 1• • Homotog;u O clE<o!-IOC;trnfoiliCI do S~PJidO 

\1/A~.HIN f(lN NEVE~ OF AlMEIOA que V13J3'á da se<le de 
suas illtJhloiçc'W-s at~ os MurHcep~s de Pono Grande com 
o~llvo d,. d~r a5s"l~ncia T ecn~Ca ao Paid> Pau>et c 
cnn<ho>~ do-. ~abaDlO> de cslr\lturo ógoca do LallOtalOno ú" 
h•f,>4m ... ric .. l d.1 Escola Estad 1 t.t a D•c;l~n-. Boleho no 
pc~o<>lnd~ ~4 a 25:07'2(1(1() 

Art r · Fsta Po.tana e• r a , "'9or 1'a tlflt.'l d~ !'-U·' 
I)UI)Iocaç.lo 

(1.~ !o-'" c.encia. pubkquE:·~· ·r. ! ,,.:-;.c 
(;oon><:" elo ~tc••f,\110 1• 11 r n , a·AP OGIIIflOOü 

José Adauto o toncourt 
Sea etano de Est. o a ducaçao 

Occrclo :l 11120 

PORTARIA n•. 48112006 
O SECRETARIO DE !:STADO DA 

EDUCAÇÃO IJ'SJudo •lfts alnhu~çc'~es que lf'l(t sao confend.-.s 
J_ .... iO ['l!'{1t:!CI u• "\411 rlft' 27 dC dcZCinbfO de 20().4 e. tendO ~n 
..,,~.1., o c:on11:lo no Processo n" 4•54!U.~.lOQI.:. :..,EE:.U 

RESOLVI:: 
Art t• Hnntclk>•pr o deslolC.111lento do SC<Vo<IO! MIGUf.L 

AACAllJO çAETANO VICTORINO, Geo«olle C,.,r.11 óu Sabu 
'·'"IS \'cve• !.1,~!ho• t•tEJA.ICOENISEEO, 01111~ !it- <I•"!Siocara de 
~ua~ ~tuOtuço~~ em t.iacapa ali- u D~tulu flfl f\.:t1lKJUC corn 
ObJCliiiV clf;: P~'•lu:•par da CelltfK'.Aç.\o rlt•·· ,\IC.Jbchlatlu~ {I~ 

Pr<>çt3nhJ {:).Js• Altabettzado e 1-:.zcr levant;uuculu ttl,5 novos 
nucJcos p,,,., conlnlutdade do pu.>gtam~• t:rn 2000 c busca• 
L.1fom\aÇ~ ~<t)lc- ,, Pescando L(:h:\S. •l<• 1~••odn rie 21 a 
~8/0b<200o> 

Art 2·• • Est.l Portlfl ent tm \lltluf u;t •l(llo:t cfe suJ, 

pubt.c~(':it• 

0.. se coên 
Gabooocle 

1)311112000 

Jose Ad~ut Otttncourt 
la Cducoç<'lo 
~ 

PORTARIA NO 485/2006 - SEED 
O SfCRETÁRlO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando das 

atnbuc;ões que lhes são confendas pelo Oeaeto n° 2571 de 04 
de setembro de 2006 e, tendo em VISta o contido no Proce5S(l 
no 60698/2006·SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1 o • Homologar a desrgnaçdo de deslocamento dos 

scrviOOres abal•o relaaon<Jdos, que VIaJaram da sede de suas 
atrobu.ções, em Macapá, até os Munidplos de Porto Grande 
Ferreora Gomes, Pedra Branca do Amapan e Serra do NaVIo, 
com o objetivo de treinar e fazer aoompanhamento da execuçao 
do Programa AdrninrStrador de Cadastro - PAC, nesses 
Munldi)IOS, no período de 18 a 29 09.2006. 
"' Julleta Vaz da Conceição - Técn1Ca do NPE/GAB/SEEO 
"' Ralmunda das Graças da Silva Favacho - Chefa do 

NPE/GABISEED 
" Sandra Maria Ferreira Paiva FéliJC - Chefa da 

UNIE/NPE/GAB/SEEO 
"'Tl!reu Farias Duarte Monteiro 

NPE/GAB/SEED. 
Téalica do 

Art. 2° · Esta Portana entra em vogor na data de sua 
pubhcaç3o. 

llé-se Clcnaa. publiq 
Gabrncte do Secretán 

·se. 
- AP, 22.09.2006 

I•.NI'\II'ht-'101 ~ P•r~"': CE.\.~li!D r oCa) CAIXA E..«iCOL.-\R SITE DC 
~ETi:,liMO. 

UJJJJ,.'TQ.· RtplliM' dt r«uno• nuuulrot dttlinaiJOt a r•c•mtnto d" 
Rnco.Jo C"ontntual da rundonirl.l Cullll Vtttra dOI Saa.toJ . 

l1::1P.A'fF..I\,7.f1S_Lt.PAlS~ Ar1l1:0 2" Puignfo I" da CoruUt\llçlo 
hdtnL'II MJn1bludo com 01 artl10. 12, Dtc"to [•t•dual o• 20..alJ9S -
Cr.A, 11o0 que utuber pebt Uit fctlrrtit n• Cl0/04 t n' ff.t6&9J 

~CÃO: Ot f'l'(Unol daunadQI 1 taffU(jD do prtt.tntr roa\l-tue 
T04alb:l O IDGniUta ck Rl J.-4G.I,40 (LI'h m'l, QU111UC:Il.AI'"' ~ ltUUll t OÍIO 

~I• r qu.,cnu t.nluG't).. 

~tO dr IIO't•bro ck 11M a li Ct ck.r..ra.bt•dt 1106.. 

JSS.!..""A'tt1.'l.i. O ~crntrlo dt t!duucto t o P~dnuc cb C".AJXA 
·~·01 . .-\A !-ltTF DE SETEMBRO. 

J():)IA..'~ 
c~rc-rtt.li.L:n 

)t~RfiRA 
vblklt SEE.D 

EX"I'RA TO Oi C'ON\'t.NIO ~· IIA.\,111011 • SEE!J 

laur.notnloe r ru1u CE.,vSErD r e(a) CAIXA l~SCOI..I\R 
~l.MAR.U\t.Á. 

ti.JUL.IU ktputt de ruunot nnaaulnu dtlhnadot. & P•t•"'f'NO dr 
Rew~ (",10trac .. J do i•JK'-dne o\hMtl Scbul•h .tGt S..•rw. 

~L:iiJM;, l..l.G.i!J ..... Artl"o 2\. rarl.,nfl.l 1• da Co•~•lviçto 
Pl'dtral.·ll umblnado ~m Oi trtiiOI 121 L\KrKO ülatJuJJ n- :D-4.!19S 
(.;[A.,_, qu cou~rr pea., l..til Ft'llt,..•l •" 4llCW04 • n• ~'9). 

llQL,-tC..fQ,., Ot r«lll~"toM C:attru•1ua • f\tt'u(l~ du prrvntt Coa .. lr.lo 
TCffahrl o montalllt de R1: J.dt,19 ("1'11 mil, quatrOUAtOt r clnqtltr11M r 

oh o "'I' t drunou crata~'lll ' l· 

~.\'CIL 17drcn~t<~bro4f'2(101tall dtdturnbrodc 200~. 

&SJJ."tUAM..:.. O <.n:ndno dr tdwn.-to r o rrwdtntr da C\L\:A 
t..~CO'-'\R h.UMARl'\tÀ.. 

JOSL\~E~ "I. "A ~·'F.Ú21RA 
C\c:fc:dat~.kê;.;; uCoe ta.- -SE:ro 

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTRATO DECO~Vt.NJO 1\"110512006-SEJ:D 

IRU"'n~tRto. C' Pantt~ CFA.'SUO t 0(1) CAIXA L.CK;OUR 7.0UTO 
~V~ E$. 

!lJULIQ: RtpiiW' dt rttlU'1ot ri• anr-tirot dttlil\.ldOI 1 RnUu(IO do VIII 
hMh .. dt M~la a O.nç:t ü.rud .. m- FE.MDAE. 

CJJ/riJ.&J(Ui!{},$..1Ji(iA/SJ. Anl&o ll, Parlaroro I' da Conulluiçl o 
Fti.Jrni/U combinado com 01 u1i1o• 12. Orcrtto Rttldllll a• lO.Cll95 -
Cf-A.. no qut uubu-ptbt 1M Ftdtn.lt a• 4.Jl0.'64 c •• ~J. 

llJlLAÇÁQ; Ot r«urtot dnttllld01 • trtoU(Io do prrttalc CoavMio 
Totllld o mont.arUt de ~S .)4.501,00 (trinla t quatro miJ t qu.lnhtoeot 
rultj 

J:l1llM.ltL16 dt ourubro h 1006 • li de duembro dt 1006. 

~ O S«nt.h1o de tdwnçlo t • PruWtnct dt CAiXA 
LSCOL.AR 7.0LrTO Nt;NES. 

JOSIANES 
Cl~recla Unid 

EXTKAm nECOWtNIOl\"110<12006-SEW 

hutnusftMOI t Parlft~ CEAJSEIO e o(a) CAJXA (~-COLAR JOÃO 
TEOOORO I'ORTE. 

flWDiVFN]'Os.......LEJid.l Anlco u. Partcnro I" da Coruotuiçlo 
r.t.rtol.U r::eMbinado com OI trlfJot 121 Dtcf'fto I.st.ad••l a• l04119S -
CKA. "'q.c t.Mbtr pdu Ute Ftdcnu n• 'll0J64 c n"IC!ó6J9J. 

IJ.D.l.d!".J!L O. rtcunos dajludus • uttu.(lo do prct.tn1t Co•~kllo 
Tot.ll.u o muntanlt dt Rl t .l&$,41 (tua mll, lrutft«OI t tt:UtnU 1 dnro 
rui' • quannu t u1n untn01). 

~ 17 de outubro de 1()06 • 31 dt dutmbro dt100'

~ 0 SKntlrio de 1Ahft1(to c o Pru.MHott d.a CAIXA 
f.SCOLAR JOÃO TEODOKO FORTI!!. 

JOSIA,~& 
Cbt(e-dt Ua 

;~ÂAE.fR,\ 
'&uos· St.EO 

PXTkATO DECO:oõVt..'(10 N'IIOG/10041-SI:EO 

fnmucntnlot t Part~: GEAIS&ED t D(t} C'A IXA F.SCOLA.R JO~t 
RIBEIRO I'ONTE$. 

flJIJLI.D.: AfJ'IUt de rt(UrtOl n.anulroa dnhMdOI • '•c• mcato dt 
dUuto• anteriortt rr.l.tt\001 a papnatato de ptnwl 

ft'YDf!tEyrqt l.EC.dlS:. Ardro 1~ ,.,,,,..~. •• d.t Corutimlç:h 
hdU'IIL'II to~o ta. os &f1oCOI n, D«nto lsudul o• 10UJ'9S -
C&t\, ao qur towber ptlu Lrl1 Fedtnh a • .UlOI'-' f a• 1666.'91. 

~ 0t f'K\af11111 dc:ü.ludOt I üfa,(IO do PfftfOif c .. , . ., ... 
Totaliu o .,OnfiiiUt dt RS 1.-04,6) (u-tt ral, -.uatroccn&oa f tetf•la t 
liUiro ruh t tuwnaa r trh culnot). 

~ lt de o.tubro de 1006 1 )J d~ da.«r.bro dt !OCA. 

~ O S.tt'tdr1o de lduc•clo t o l"resnJtnte da CAIXA 
&S<:OI . .AR Jost. RJUEU<O PONTES. 

JOSIAI>E ~~~ÍIREJRA 
C"hcreda ~~~~!)~L~~:tolOI· SLEO 

CO:-.SUJIO ESTAilliAL DE t.ULCAÇ \O 

t\UTOIU?.A A Dl\lSÁO n•~ INSPE(',\0 
E ORGA.'117. \('ÁO •M.OI.AR 
OJOI!JSt.ED, A E..\Yl.DIR 
<:ERTIFlCADO Ot. F.Ql"I\'.\L~'C'IA 
UE ESTUDOS F.~l 1'11\.T.t. MtDIO A 
JORGE Af'ONSO lU MOS. 

o Prnl4•"*" • c.....u.n taw .. t 4• u...,..._ 
no t:ltO da.t •riiM.U{in \c-co1a tfUt • t.art• lw C"on~rr 1""'
Rrclrncnto lnttrno. .,...vlllda peln llKnl" •011190. dr lJ de: 
r~ trdra dt 1990. ~ cotuldtr:ando! 

O{WOCOtton'l t~'Ol.('l'l'/1\f>, 
O OGao n• 4049/200S.(;Af11SFFD, 
O...,_,. do OIOFJCOF.N•SEID, 
A R...Wçio IJ·1l2.CEE.AP, 
Aqll~'lpiC. 

RF.SOL\ 'Eo 

1\tt. J• ~ Auluttt• • 01\U~ ck Tn~çlo c 
O<womuaçAo E!oolar DIOI::/SU.f.) o ~r Ol:rlificodo ok 
Otflll\'akn;::ia de ctkldoa em m .. "d mO .. ho 1 Jorc" Atncua Ritmos.. 

Art. 1' • Poro o ocrtolicoçio do olunn. • OIOE dcvcnó 
fundanu:a'lta/·u 

•1 ·~ lhs1«1Co Eooolot do COIIIdol n:al ......... tanfumc 
dorlorao de E.r..Joa Searndonoo de O..t.n<>C.n..S. c .Jo !~"" S..hool 
da t•nr..'â'td) ol Ih~ ~ York. bftn CoC'lrt\f\. til ]'.;cw Pa;:Ut.; Ih~ 

~l. l"aaa•tvinvi.a - EUA. ~o \oUIO da all&and.k caaatlar 
tw..dcira. 

1\rt, l 0 
- üta Rc.aoWç.lo mli'W aa "''.&..oor, 1 p..vlrr dcsf..l 

doa, '"'""""" •• Jupoo.,«t om ooo1r.no. 

C•Wnrtt da P'rfot.l~btiJI H Cotutlbo Estadual dt
l'.ducof{H>. em Mooopi • f<J>. 13 da """""'bro de 200ó 

/~~~~_( 
PresoJalle elo CEEi AI' 

Occzuo 2$2.'\JO.f 
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CONSW 10 liST ADU.U. DK f.nii<'.AÇÁO 

rolfrARIA N" 018106- C'H.JAP 

() P1'61dm ll' do Con.wlbo EJiaclldl d t Ed~o, ao 
...., du atrlbulflleo lt~als q10< o ca"'o lhe •'UG!er< pdo R<P,..sdo 
lnl<mo. opro.-..Jo pdo Docnto noiiOII, 4tl3 dt fnoerriro de 19?0, • 
conaldtran4o, 

• Ctlnstiluirao Fechai. 

• O que ,._btlcoe a La Fcdo.::ral 9.394196 nna An.<. S2, 

~l< H. 

• J.)o;n:lo Fcdtnl n· s nJ. 

Rf'SOL\'1!: 

An. I" • lrulltwt CI1UJ'O elo Trabolbo ~o pdoo. 

W"1dora a.ha1xo rtbc:tonadc» conl o obJ-.,1wo dll an.a.li.sar o p\XU..W ~ 

d.Jxwv mÍJUIIA de Rc:sohrçio, que """'""'""""' • l'nm:rudod: 

Er.r.dual do •\m•p<l 

• UdOd.l He-lena Figueu-tdo Prrc:u~, 

• Ctha [JJci• ele Oliveira Coutinho. 

• Loorul de Aquino l'c:ru. AmanJJá..". 

Pwlo F <mando &1101A Gu..,., 

MNo& 1\cuci (ióo:s de Lima , 

lnn.:i M&/1") de Oli"·dra, 

• Bcatnz fat"cira dos Sa.otU!t, 

• \Iam dos Graçoo Morte!. 

\l:arcus Webstcr Rodngues de Anújo 

Art. 2• • Esa.a Portaria 0'11.18 em ''SU' a parhr desta data. 

rc:\'n&:ad.a.\ u d•\P'Oirç6cl ,;:m toolrUlo. 

C:•binele da Prtrldêuda du Colllltlhl> IIAfadu.ol de 

Edunrlo, em Mor:ap<I·AP, 02 do outubro do 2006 

/-Cl?~vu2J 
l'~~do Batbbl Gufr'N 

Pr..,d.::nU eloct.E·AP 
Doa <to 2 Sll-~4 ----

C'ONSFLRO ESTADUAL DE EDUC'A(.'i\0 
CÀ.\tARA O~ EOt:C:AÇÁO DÁSif'A 

PROC~SO I\' 007105 • C:f.F/~P 
I'ARECJ::It N' ll/06- C"FF/AP 

YAUDA. F.M C:ARÁTF.R EXCEPC.lO:>IAL. 
ESTUDOS RF.AI.I7.ADOS PELOS ALI::'iOS 
DA ES<'OLA \tAlUA DE :\A7.ARt 
I'ERf.IRA YASCO'ICF.I.OS NO PFRIOOO 
DE 19911 A 1000, COM .\ OfERTA UO 11 
CICLO IIASIC'O Ot: At.Jo'AD~:TI7.AÇ.l0 F 

oA OI'TRAS PROYIDti>C'IAS. 

t • UIS'fOKICO: 

"'"'""' do or;,;., OllJ?.'.::Q04.DJor,cor.N·srr:o oo 
ch<f< do DIOE, f~i cncanunhodo 1 l're<o<l<ncia cksk Coo..elbo 
l:.sudual do ~. p ~ do Fxalo ütaduaJ M..na do 
Num Pe1cira \'a..~"CIO& rara apro.:l..çiu dntC' Colcgs.ado "'\Undt\ 

a Valodoçlo doo Uludoo de ~36 ai"""' "''""""wlo<. re>liz•dol 
alravés do oftr1• d.> 2" Codo Ili.sicu de Alfab..~11~ (2" CBA\ 
unpl>nw!o JICII o..-nla 110 paiodo de 199~ I 2000 

0 proo:sso ~ ptJ. OIOF """'bctl o nlimero 
00112003.CI:;I., quc apóo ll> tnnv"" int<m<>< deoe Conoclbo, coob< 
a~ rcbJfn a Whtc: c c.nu.uLl do pa.rcccr 

Coorp.\<m o prO<oUIO as segulllla """" 
I Ofi<ron" 0113912004- OIOFJCO[l'!SEfD'. 
l - OOao n'' 1'JI2004 - ECrN PV, 
J- l'rl)j<IO Dcwfio; 
4 - I'NJ<Io> de 1Jr4>ianla,:lo do Segundo Ci.lo ll&soro do 

Alfah<tf1~, 
$- P~~tec.,...-cJo DJO< 
6 - 011110 de <:w... 
1- focho de Avriliaçlo do Da<:mpwho; 
8 - n:la.,,C. cJ.>. aiWWl11 que part~,ipanm oi.> Proje<o 
• Ano99 311,312,311,114,411,412,413.414. 4!~. 

• Aoo?8-lii,JI2.313,31~.3U,ll6; 

. Ano2000-3t1,112, 31),314,41t,412 
9 • R<&o<IIO de R«up·"·~ parokla < r .... t (modelo) 

11 -.\N.Í.USf,, 

Alravéa elo f'l<l"<1 n• 3&19J<EF, foi apm"Odo • 
l•ohuca Eouduol <lo A!fahd11.açlo. a pat11t elo 1991, o qu< 
rq>r...m.;,u pora a Sociedade ~ Arnapoenoc: u,.. 
..,;r.coll\\l a'-.oçu r.a hi.WO.. do tduaçlo do F.<IJJo. A Se.-rdall:J 
d' E.ud.> .U l'.<lu<>Çf.o 1001011 • de..-ido dt r«hrocionar oa caJluoilius 
cU •lf•...,.or.a.;Jo n<Sic Enado, no bwa do SUp<rOT O& ll>dic.>doroc. 
Af"l'IU<M nu chagpil>uoo ICo1i....Jo axno cou,.&n. elo alio lndocc 
de'"""''"'"'"· pnncipalrncnl< na I' ~e elo EoMo fund:vncs:ui 

P.u-o rn.'ior OOO'IÇI(cc:nâV da açlo da [a..vl&.. bu""ou-~ 
do Al(eh... .... u~ .llfl"ói'.llda. ... ~ ......,.. "-.-.am "ft' 

poro que .. ollj ... _ r""""" Ollllllob. Dc~Loocorruo 
". Pn~ítino 
C'li.""-""Ut..edu. 

•'&''"'"' • GJnllbr o ~ e pocrmanàltia no Cic.lo 1J.Uioo ( l ' 



Macapá, 22.11 .2006 

c 2<:> ano do F.n.~ino Fund.1lJlC'Iltal) C\.'\ r~ públiC-3. .;-sladu:~.l c 
muni..;ip:tl, as ai:ut\'.:\.'S "' partir de 7 (s.:tc) iUlOS de idade:, ro.$<;.:t lvo.das 
~ di!<I).)SiçOC$ [X\!VistAs em Lei. (Ct."'tl.Stituiçlo do A.nL1pi. cJp .. 111 . 
:trlicnl79); 

• GarMZir tl3S séries do Ensino fundarnent.al~ um Ciclo 
Bi. .. ico cam '2 (dois) ~ letivos, fun do qual o educando scrU. 
promo\ido à 3" strie, c.'Onfocme aitérios cstahdccici..l!; t."'ll 1..-:gislaçlo 
f'O!.tcrior; 

• Garant ir a «:Xl~o ~ 1' ~.e à ~~~~te 
constinaindo-~ nun1 bloco de estudos. sem que h.1ja rcprOV;lÇ-; o, L."Om 
vis1ns a sua promoç.:lo i 3' lé:rit~ 

• Gar.tntir a crg.:tniZJç.i.o du: si-ries iniciJ.is do F.nsino 
Fund.'\01Cfl!,'\l an um ciclo de: dois at\os, qu..: tc:.:nha I!L'Cl lO pn .. '!iSUpo:-;lo, 
o re-pcilo ao ritmo c expc:riémi:~..o; de vida do nhmo. 3c!cquando ~ 
conteúdos c ru...~odus oos seus c:stás,ioo &: &...""".L'llVOivinu:nloi 

a (iarJJlti r o .:lCOCllpanh.uncnto e Apoio técnk'O
p..::daflt\p,ic~ ao.~ técni~ .: docentes cnvolvid.Js JIQ Ciclo J).i.<;..I OO de 
Alf.thdi.,#'lly:"io nas t.liv..:r~1s modalidndc-s; 0.: cn~ inv, objc( ivando 
suhsidi<i-loo 1Xll'3. uma pr.itiCJ. p..:dagó!!li:a <L: quati d.1.dc, vis.'llldo o 
:.~proniL1.m~ntn do proccs.o:o cduc.Ath•o; 

• G:w.uHir o ;u.:ornp.mh.uncnlo c :'I(IOio t ~ni.:o 
pcd:lgóg;co ::1.~ 16cnicl)5 d:t\ Uuid.1d..--s Escolnn:-s_ pdm c~;JlCcia.!i~las 
do m aer-o si!'h;ma na avalí,,ç:\o do prOC\:sSo de imphuua~ào c 
dc."\Cnvol\'imcttto t.lo Cidu Jli:siçu de.: AI.Gtb:til..!tçlo. 

Oi.VIte do e:\-posto c peJa l..:itura tb.~ dcms.i.." açre.., 
pOiitica.!. t~·pn:!i."'-~ n.1 PolítiC3 de Alfi'lbctiz.aç;1o, o Ess"do n.lo &:ix:~. 
cl:u-o o QllC iri.1 l\COtliO(;(.T pcd.'\gogicamc.-nlL: cum os KlunC)5 
procnovid~ i :l" ~1!. ;'\c:\hari:t o clclo? Seguiriam com a st.Ti~çio? 
A tiniu. LOOrica S~..---ri:t construtiva p:u-a .t 3' c 4• séries'! 

Na impla.nuç!io do Ciclo l].i_.;ico da: Alf.1.hcti7....:~\'ilo (oi 
garJ.ntidn pelo ,;ÍÃeJl\:\, jlC:fD\311rolc C!op:lço de aluali'l'_.aç3.o c 
aval ia_ç3n do processo cnsino-aprendizacc.ru através de Sc...'1lliniriOS. 
encontros c ofidn:ts, o que ~!lfanl iu :i F_.;cnb ~{:ui:~ de i'v .... "l:-0: 
J'.:t'l:ir.'l Va'i.o.\1\t:d (Yo e:J.1borar o "Projeto Dcs.lfio .. que nortcari:~ :t 

pr.iliL-a JM .. 't,L-\gôg.iCl. da Esoob quanto à intp1.:m1.:rç3o ~ 
imJ•Icm ... "fft~ção do CBA.. d-.;: 95 .1 2002, onde no pn~do~ 3 Escob j.i 
nu.nifola =:a VOrltaUc d.: ndot.:tt cidos no ) 0 Sl.:gm ... -nto 00 Ero:ino 
Fund.:un .. :-nt;ll, qu..: p3.S51llt .1 r.cr identificaJos com~' dl! d chl I o: 
cido 11. A Escol:1, em 19'-)8, começou com o cido 11. de :~.:ordo com 
J'rnjcto 1!1wiado i SEED, por6n ;1~nas em 2000, a Unidac.k tk 
Er\Sir>O r~rcvcu o 2° L;do. com um novo l'rojcto e cnc.-t~nlnhou 11 
DJOE, tcnrto n equipe lécn.iC3. ~ nt.:Utifc=st:.ulo .llr:J.vCo; il'l ~guinte 
dr..'\..'"is3o: 

a) Of~,ycc.:r, ~m 2001. malrícula n.1 3' ~ri.:: pMA aluno) 
t.:unduinlcs de 1e Ciclo D~s i C:o, e a 4 ' sêr-ie se ltt>tlvc;.<;e procur-:1 c 
d.isponibilid.W~ J~ ~·-;o (i~ i co; 

h) SlJ.SlMxl...T, no :l.J'IO de 2001, a ofcrl:'l do 2° CllA. 1 
sl.'m nova.'. matricul:t.'; ! 

c) Condu ir no ano de 2001, o ciclo dos :.1lunos 4lh! ! 
iniciat'11l\ o 2'" CBA ... m 2U00t J131o'L evit.'U' quebra n.:t ação p:d;.1gôgic~ 
d::.<;cn\·olvid.l.. 

A ~UÍfl"! técnic., ~u~-riu n Escola. que junt.'ifTl~"Tltc com 
n DIOF. conslnla seu procc.c;.<;n .:t ser cn.;:.'lminb.l<io no CEE oom o 
ohjeti\'O de valid.v cs:rudos rc.tlizadtY.; atr.l.vi..-o: do li CBA 

A Ro:onb ~bri.1 de ~:\ZM~ P.:rcin V:ssconcd os ao 
nd~>t:u o 2" cidu du CU,\ pel;t. anili.sc documalt31 fcíla I'Or eo.ta 
Con~lhcir-1. em nenhum momc.uo prd.cntL.."t.. :u:idir l. pro(X)6U fâ.cif 
d: promoç;"io :sulomitic:.. A Escola &."1\llôStrou su:1 lnquid u&:, c.: 
intcrviu lU su:a pritia pcxbgór.ica. :t.lra,·..l:s de um projeto d...-safisdor. 
'-VrllO o próprio nom~ succre. no comh3;tc aos el~\·a~ indic~s de 
reprov.1.~<.H.:xclus:iu, a tJUc: ~ cstmbntcs do ~11bmctidos, qu.:reudll 
.ÇI'U':lnlir o dirci1o tcsilimo à cducnçlo. OM.cf\·ou -sc pelos qu:ulros 
esbtisti~.,Y> :a mdbori.'l crcsccutc do ~"tnpcnho doo nlunos d..."'!;t-1 

escob por ac.Jotar cidns. h c:scola cumpriu o que s..: propôs faz\.'f' 
CfU .:UltO .:\OS co.tt..:Cados, lll~t00o1ogia t.: .;tv:,liílçlo d~ alunos do 2.., 
Ciclo nã. ... ico, conforme ftprescnt3 em docum..:ntos exish!nt~ nn 
PriX'~t>. YiSolt1do rcJu:tir ô\ cvl.Sâo c :\ r.::pro\'a~.io pd .l 
d ivcrsificaçl\o d<: M'c:3!; I ativifoladcs e tlt~ prOCcs.o:o~ Lk avalinç.3.o. 

Considcr:l« ou~di s c profwiomli..<:mo da E~ola c do 
grupo u~ proti s.sion:lls scnc:ívcis hs tcnd&lcias J>C'.bgúgicas .uuai!'o, e, 
sobretudo. il ncccssida.W: &:: c;tr.u\lir :1 pcrm:mência dos alunc6 c 
a lun:.L" num., cxpcri&)cio. 11\!LÍS rica da ~duc.:u;ã.o, :J.O p..1nirem parn O fl 
ciclo. s~..'ltt ..:Sf'h.:T:ll' pelo !õist.!'an.a, busc."l.ndo um11 id.:::ntid-.de atr3.\'.;.., Lio 
projeto poi iti~.,;o..pxbã,-ógico. A~ mudanças são lr.lt.::diS t.:urno 
"tr.JrlScrcs.s."~o" 110 ord...11a.rn~.., Lo ifb1iuu:.i()On.( vigente. quando a 
c-scol~t apoou p:ua unu cooccpç3o de cducaç~o c uma propmt3. d<: 
cscolJ difen:nte dn modelo .;:uituralmcntc: a~ito. Entretanto, a es<.:ob. 
cullur:\h\lC'lllc :tccit:t.. transiOrmou·se num:a in!-tiluiçlo 'l lo ac.t;)ta" 
que sua im3g~1 nos impede U.: considcr.lr c lcgitimu oulr::1.." fimn.'lS 
de orr;.mi7.a..ç3o. rnt...-;mo lcgalnu:rnc nccita, co1úonnc prc...vniza a Lei 
de Diretrizes c &~'t <h El.lu~.!:tçlu deste: p:s.i!\. 

111 -VOTO l>A RELU ORA 

Di:ulh: d:l sn..ílisc c.lo6 J.utCM: rroc.!.c;.,~lL'li~ \·oto 
f.'lvorawlmcnh: .i v:tlid.1çio em car:.\lcr excepcional doo: e.1mlo~ 

realizados p.:los. ah.11"t0!\ d.'l Escola Mari:a d~ N~C Pt.'Tcira 
V:.t.,concclos, atrnvés do 2° Ciclo U:isiro de A1fabeti7..ação. que 
confere aos n·~'f>eL1i\'~ alunos 3. conclu.s!o do lu :.;cP.TTlcnto do 

Ensino furuls.nll:ntal Ó:\'tndn con~ no hL~ôric.:o esco lar J 

~mpo...~it;.ão do prelC\..'1...'0 &:: :~o\·31i:~ç::io ::.companh::.OO d:t 00$1.."1V~ç:io 
Q\.1:1n1o :tó :tmf131'0 lce.:~.t deste p:u~-r. 

TV . VOTO DA r:ÂMARA: 

<.:im:a:l de ~u.:.:u;lu Bãsic.'l :lprcva o v~\c Ua Rclntora 
.\L1c~pi. ~1: de r~uni~ de cfutura .. Pror. RcinnlM 

~fruuício Goub..."ft o.,m:L.c.c.:no'', em 1 t <k ootuhn1 do: 2006. 
1\.t::.ti:.t M:.!.d:.t1.."1'U J.:: ~(IJUrn ~kuLI~nça 
M:.ri:t \'itiuia dJ Cosb Chaer.s 
El~v V:~l~ ,~újo C~:~lho 
Cm~cc1y:in Corrê:. ~tetk:iros 
~l:ril Luzia S.tnto::. de M«acs 

V- DECISÃO DO Pl.f:NÁRIO: 

O COt\!..tlho ~ai &.: Educ:tÇão, em ~o p1cna. 
r~'lliudJ. n.:sl3 d:tt:'l, decidiu nOOil'l(l:lnh.'l.r o \'nto da C:im:uu t..le 
Educ..'\~0 Bio:ic.'l, nos termos do votn dJ. H~:bturo~. 

~1ac:J.pá. SJ!a W rcun.iüc:J p)t:n!irias .. Prof. M.irio 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Quirino d-, Silv.l" t.'Tll 18 de outubro de 2006. 
~içl,l Corri:.~. Medeiros 
M:aria Vilório da C~'b Chaga..~ 
Sônia ~bria cb Cmta 
Elcy \'ale....: t\r.uJjn Cõlf\.'aUIO 
~t:.trio Lu1.i:l Snntosck !\for.1cs 
Eck·1uiiW. M:acicl da Si1v:t 
M:icia ~cuci ( ii)l.!3. de lima. 
Pw lo Fcrn:mdu B.:~ti~l3 GucrT:l 
A.Jmicu AJv~ & Al'lf"cu 
Hclois.:t HclCtl.l Figucitcdo Pcn:lrl 
Milri Retiru Srnilh Neve-; 
Valda \'ilh..:n.a P~..,.~irA 
1v::wci ~iô\~0 d ~ Oli\·cirD 

• CONSF.UIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
CA~L\R,\ DE ED\ICAÇ,\ 0 PROFISSIONAl. E J:NSINO 

sm·rnuon 

1 1~\0 n• OltlllOO.C- CF.E 
Pul'fft'f' n'Of612~ - <..'EE 

1- JU~TÓIUCO 

,\ t.:'fOIUZ.A O FIINC!ONA~IENTO DO 
CF.l>TRO Dt; El>UCAç,',o ROCHA 
LOCALlZAl>O NO ~IUNIC!PIO DE 
VITÓRIA DO JAIÚ. Al'llOVA O I'L\,'00 
DE C URSO TtCNICO DE EDUCAÇ,\0 
I' I!OFISSIONAI. DE SEGURANÇA F. 
SAÚDE NO TRAIJALIIO F. V.\LID,\ 
E.STUIJOS m :cORJUDOS. 

O Centro de C.duc~o "Roda.1", !ocalii'.JJd."l no mun icipiu 
de: Vi t&ia du J:u~ •itutdo H Pamrcl:a Principnl o0 2nL Bairro Silo 
Podru, ó mnncidh pdt firma U.~LG. fiMtOG - ~1E. ~b in..:rição no 
C:.uh\'llro NMicn..\1 &.: Pc:;,.,n:n Juridic.:L.S com o n? 07.550.7M.'OOO I
ll8. 

O, dirir,..,JtU\ do re(L-rido Ct:ntro. ate.'tln infunun ~•lrJ\Ü 
&.1 ofício n(; 00912006 :\0 C<Au.clho E:~t:Ldu3.1 de EducRÇiio. o P l~o de 
Curso em '1\'cl\ica de.: J.::.du.:ao;OO PrNiMiou.:&l l.lu Scgurr.nçn e S.WJc no 
Tr..lb31ho de niv<:l mCdio, C.''-:l~.mdo ~' o NIC ?.3000!1 26-99 r~a 
A 1lJ1li.sG~ p:sn.x.;çr e 4pfO\'AÇÃO Jo mumao. 

O ~funi:c!piu de \'i tóti:a 00 Juí, ~rr;io em ntLão de um 
Procc.\J.O eccnôJn ic:o, rcgistr .. do ao 1\!(Jrtc do E.!.U.do vizinho, o P arrl. 
COI'Il ;l impt.unf."Çlo d.: Wl pc.\10 iodu~rjnJ d> f""t(.~clo )Hri. OOm nç.;)~ 
de produçAo de iNOO)()f. flotcrt~U, r rodLU.iJo fWX pluntaç&J pnr3 
f•'Kllaxr roatr.':ri~ prima pn~t a proJu..::io de cclulo;c. 

) U<:ti!ic.n O& Uirigc:nteo; ~ EswJ• n nc;:cec,...,idOOc â: 
implnntn.r o CIINO p..va sUprir R f•ll~t de proft.~iooAi,. nn iru.'l qth: i r6 , 
ntcndcr M nt.:•.:l.!'i$id.'kk-: do IUI."f\:.300 de: tulll!llho cx.ish:nle em Vitôe"ifl 
do J:ui, l.:r.lllj31 do JAri..: ~Jontc Dourado no E!l.tm.lu do Pru-i. 

O PL-.no de ~o fo i 01C.II:n~ no C'EEIAJ,, atrJYês do 
nficK> ri' U09!2()(')6<.'f.R, origiruoxb o Pro.:CortoO nu 02&<06, com 05 

seguint~ docrmc:ntos. 
Oli..:io n:o 009.'2006 SQiicitMOO apro\'~ç;io do Pl.:mo d-.: 

F~l1.11. cont..:ndo o t:.adN.tro t.lo ~\K'SO no C.NCT; 
Núrneto do p-otocolo de irl~içio no NIC: 
Plano do Cla30~ 
bo..:uruc,:niM COitllJWh:si.Qri~ de h.;I!.Jili;ólç;1o drlS 

do.:c..nlt:!' e técuk.os: 
- PMu:cr tCenico do . Eng.mh:irn M..: càni..::o Rodri!,'O 

nur.rtc M()Unl ~.ohre o C\l.t$.0~ 
- Ptlf'WCr t.êcnioo tlo En(!c.:ohciro J\m.1ldo Agripioo 

Srut!Oi $Obn: :1 nC\!a.~ i ®&: ti..; implunu.;.:1o do Ctm11J; 

Rezimual.o lniL-mo do Centro; 
CnOOtt., NI\CiOM1 ~c Pc).'loDjuricü.:n; 
ner,istto da Em~; 
}'i(:hn c.k.: l.m.criçi\o ~ Atu.;lli.:uw.;-5o C~trnl; 

1\ l\'orri dcLicc."nÇB; 
Plnnln b:tix.a r..l.a F~...:(l l tl; 
Ahur.i de Vir:torill do Ccxpo d= Dombciros ~hliwr; 

Cnnftato &.: lucoçao do Pr~dio~ 
Ab 00 ui:w:;üo dn Centro; 
Modelo de F~hA çcm J Jistórico E$Ç()lar, 
Fich"' iDJ.hidwl do eluno; 
Porlarin de d.,:,.j~1.1V:.0 do dir<!tOr c S~ctãrio 

A~nUtmli\'0 d.1 E1«1la; -

• \.on1prnvMie d.1 hcbililnçiio dfl'!l doc\.-:ttes; 
• .-\Jcili'c do Pl:mo l'c.:b ;\.'-'!CSSOr.l ·réc;nic:n Heto • ..:. 

Helcn~ f\:ruir=t; . 
• Pa.rOO('f' do Ccmell•o kcgions1 d: ETJQ.:d~ c 

Arqwteturn Jo As>>"J."'; 
. C•1c::ndlUiol!s..:cl:~r. 

# Relntõrio de vL\it l'\ 0.: in.\J.-'1\.'.Çà.J no Centro Edu.::.:n:iona1 
Roclu pelos JUl!CIJ.K'C'CS 00 CEC:tAP l\·(:li'Ía J.;wjn ~for.l.i.!i e ). f~<nod 

FLTn :ira Culf:St:1. 
Toda tramitaç5o U., doanncnbção c otC" n:.sl i7. .. ~ 

conlri.buirnm put. Wli~ do Pn')C.::' .. ~. 

TI-ANÁLISE 

O Ccnlto de F.dm:açllo "'R<Kh<1", loc.~i.z..1do no Mwücipiu 
de \'itúrii'! do ]~~;ri, aurtc d<\ t\ecC63iLI~tdc de hub il it.nr p~<:ono;. poru 
o!unrcm oomn f'f•'"lfiuionNA bl~M:III:\Jo of..:re..xr :lOS jc.;"i\.':f\.5 c 110! 

trnbolhador~ conW~ tccnolúl9~ ~:~ mclhol' dcs..:mpuili::.r Sl.l.'r:. 

t~.:-cfi\.'1 no c.•u.:n.:icio c..-ôgi.do p.:lo 11)!..'t'CaÓD de tto.OOlho. 
Com A implanl~to Jo Pôlo L1~trial hri o cn::;cimcnto 

p~ulru:itmal c d:r o.;.oncmia n!io tc.\'c um ~nmpnnhruncntn 
~mcUt.·lutc ;l() cJuc.~ioo:1l, CIUI:mdn :W:J)jer maior f..llt'tc ch ,k,mmd:\, 
oriu:lda rlm muniei1~i.» ~lc V\tOri~ do hri. Lr.n~nj~ di) J~. !\!c.nt: 

Dourodo \: Mungub;t . . . . 
Em ~t~.l C$Ji':o )OÇ,lÍjz.:rla,, ~ ~ pnn.::p...'US 

i~ú.wilS d3 rcgiao, :1 (óhfic;t J::ri C.;Julo.)[)C e n wille<~ti~Jrn ck Cr.ulim 
CADA.\.': i S.-\, c:ub 1-"l'I:J com r.s 'uru. rc..oçcc:iqn pr-,tnJc:~, c.!c 
scn<ilfoS JUJ. :ire:~. de mMultn,.!o. ftabri.:oç..~o t: monl:t!'Cm. . 

Es.~ t."1111~ rcaubn r..c:oflSlioroiz. c:.& \'C'Z nut'> 
qualificados c com foml~i:k> ticnica :-. .dcqu.:xl.:\ p.~;p.,hr.-~Tlc J.c> 

;in::1~ de ~rnnÇ<-'1 c .r:au& no lmb.1lhu. 
A '-iJida dcl&:.i ~voli~c-n...i.s d.: outro< c:sL"ldos .::k"\':'1 o 

ct:;;to d:. mohiliz.-u;iSn <In; equipes c ctist~i:\ c.:~.Ja 'r't:.t. m~i; :t 

qc.'llific:rçio c: .ap:-owitrunr:nlo tl:.s ru:1o ck olr.! local. 
Coo:t bwc ness..1 te.ll.i-Wdc o Ca.tro &: r...aoo.~ç.üo "Roc.l-a.:)." 

clnlxxou o Jlh:no &: Ct:tW de Tr>:nioo ck. EJoct:clio Prof~.sio:\~ ê: 
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Scgurnnço e S:lúdc nn Trah."ltm d: nível m;dio objcti,·andc o 
apr-oo.·eit.AnleniO da mOO de eüta lo..:<'!. 

ApóJ; a.nhlüe do P IMO te 111M li C.'"lruiderar: 

O C':e.ttto E~&etonAI Rcdta di"1l6.:: d.:: três ~11M de :ud~ 
elim a:lit.zu.bs (cquipc:J:u, com c..:w.k irus c q<~:u1ru m:~~>nCt~). s.s..la de: 
JWofc;.s.or~ Lohon•h~io d ..: informMica (cem ,~,.;, compul3dorus) 
Sl\IM Jc bibli~cea, ~L:wi:. ç Jlrof~ ai~"Dl c3c dci~ banhcir\)S. 
todas vil.toriod.M pot etpe:eiali\IA da óret 00 ClnO c, tâ:nicoo: do 
Bombeiro ~lil it:~r do lunapli. 

P~ &ugc~t.:lo l.!c um c:çcci:.rliJla '-"" diri~uda W Escob 
ut.ili:.o!lm umil oficin11 p:t.ro n.~ .:wlu.' prliti::.'L$ em ~nl ~)lorndo fnce n 
funçfoo do ri<KO &.: ine.cndio, poU Nauns proJw.cm f ai~. 

Vale rc..\.uh.v que e<>t.n u i!\ é pe:tc:ncenlc a t:ma dM 
em~ que fiCA lo:e.li7...ad.a â JlUitS<='fn c;qucrda do Rio J.vi c001 
p:tn:\.Ti!l. linu.itds C<lntr..T)C.)u CC(Uitlo3nu."nn.\J'S c f~.naru\.-nt~ uJ~u..a1.b uu 
dcscnv~vimrolo M curso r.cru o ri~co d.: Cl\U..<;(It dmos A cootw1idn'~ 
e..hn!ll.::.ionnl. 

IL l. Requbh o d t t'\.C't$.$0. 

PW"a r.nn.ii~o~ PorudM~ de Oiplom.1 ou Ccrtlfic.,do de 
conolus.il.o do Emin<l ~:fCc.lio, ou ~lcj :u:n cun.a.ndo a Ultima &Ui.e do 
ensino médio., c nt."$!c CtlJO ltr no mínimo o iWde de 17 an<:l$ 

cornplet~ ou n CNT~pldnr no JU'IO do inicio do cuno. 

Tem l':tl.par.;:, lt:gl.tl n..>S fumbmcnhn dm H.cfcrénci:'IS 
CurricuJ~ N~ion:ti$ cb E~io ProCit.~ol\.11 de TO::m~ n.'l &te.a 

dJI~ASAbt..T: 
. COOLluzir ~ alu:J:r. cviL3ndo a.eKkntcs de locb5 as formM: 

. Pr.1{l«cionv o rroccç3n ia s...'"lúdc tio IKJmuu mdhori'!ndo ~'~ 

qwlW:.td.: &.: \ida cJo irdividno. 
...\pn:smt:zr Ç('(fl{MX1:smc:nfo ético, C;"tpAoeidade ô:: 

C(')f11unit.:::~ção, criotivid:wlc c inl~ an m~~ni\.'N>l: allut.li.7~ ns .árcR 
tlc alu.'k,:Ao~ 

• Ah1..'tt' a:n hv-;piiAÍ.\ , clinicas, intb.'ufria c ou11'0'1 sc:ton.:::s. 
com 11.tu.1~1o m•(II'IOCUD ou '-Oh o ~ul~f\isão de mi:<l~ c cnf\.Tinciro~. 

do trobalho: 
. tn!ormu ao cmpn:gilUCC" c unpn:gatJo alrh ... ~ de Pnrc~ét' 

T~nico sobn:: ri::c~ c."t.illlc:nl.;:s oo Ambia1te dn trllh&lho; 
ANllo:.ar ruétodal ~ JYOCo.i&05 d~ trAbalho c: idc:ntifi..::nr 

fo.t01-e.~ CJUt: l ~..vrun n oconinciu de Llucny .. u prof~ionJls: 
Avaliar n:su!l:K.IOJ al.c.ltlyadO!> con1 n nplicf>Çli,.., .:'..:..: 

mHodoo e téen.ico& de preo.·ençi'lo do l.:lÚdc no trubnlho~ 
A.ntc..·•,,:cr flrobkma oea.siooado por oompor1."1ffii.211U5 

incorn.:los c wlturmils no c:>Ccrcicio profu., iooa.IU.: malclide« à saüõc; 
AvoliDt oomfiçücs :mbicnlai'l. c emitir pni'Ce<::r" qu~ 

~>ull&idic pnwitWn..:ins orcaniztu:ioMi& r: plnn..:jam,:;nt.o<; .x!cquadc<s:: 
Mllllh:r coru:t!Ullc rçLacion:um.·nto com :w c..'niidüdc~ li! 

prc....,•enç.ão do acidente no trlllxalho. 

O CIJ.f\() t::.«Ã "slruturado com 1.330 hom(i em lr~s 

nl6du1M. 
:\n cnncluintc &:: ~ rn6dúlo será eonfaido 

o:ati.ficntlo de: Qw.lifi~io lntamcdiiri" n.-.s 5epin:çs nomi~ 
M~lo 1 - .'~isccntc Educ3.:ion;a,l &.; SaUd:: c Scgu:-~11 

noT "'baU..:> . 
Móc.!ulo Jl - t\u."Óiitc Uc Org.Vti:t.a~ c ~üdc no tub .. 'llho. 
Mnó.J1n m Awci litw" M S.,údc ç Scg\nlf1Ç8 no trnb..·,Jhu 
0.. wncluin \.l.:lc do.. trCs ~loe obtendo aprO\-::iwn.ento 

s:a.tüflltõrio n:ccbc:rio Dipluma C'Ol T..:.Cnãco J~ Et.lucaçio l'rof~:~~iont~l 
de Sccw~ e Snútl~: no Trcllllho, c:m nível médio, árcu ili saU.:li:. 

11. S. MntrU Curricuhu·. 

Môduln I - tw.islc:nl.c Et!L.:.aciorul t1c Saúd:: c Se.::suranç:t 
no r r!l.h.'llhn. 

,---- l>lSCJl'LINA CAnGA noR,~ 
-··- -··---·-·--·- - ··- - - ·lO 
,\..1minUtruv00 c Orgmiz~ ÔO 

Trnb..,lho 

J üg~ne do 'J'n.OOiho 

PrevenÇÃO e Combate a Sinbtto 

l 's.icolugia no Tr'3bo)ho 

Sc:g.urMÇ& no T nlt3l.ho I 

Total 

120 

60 

Gil 

l20 

Módu.ln n . Awc ililll de Org~iU!.çOO c Saúde no 

.----:n:-:1-::SC=rP:-:L-::IN=A----r---;c:;-;./1:-;R;;ci:\nOJlÁHIA 

E&llltiRlioa 

Desenho T êcnico 

Segutor'9-' no Trn.holho I! 

'l'otu! 

JW 

~·ló0u1o Jll - Auxili.:u- n:l $.llíKI.e c S<:c•nnçfl no Tmb.o.lho. 

,-----;D;::l-;:-5C:;;,;;IP;::I-;.IN=:,---~--cr.A. HG A liOUÁ..IU.\ 

Protcr.;.f.o Amb:cz'.Utl 

Sc~{\!J"'n-;n nn T r:"!.b."llho 111 

Scgu:nnr;a no Tri--u.lto 

TécuiMà Trcin..~mcn:.o 

Sq~ut~!l do Tr.1b~ho n l 

)n.:tí~ri.'l dn Consuu;ão 

Et.t#gio 

Tuhd' 

130 J 
---5311-~·--__ l 
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l'ou.IG<nl: I.JJ8.__ 

O. 6. PeMOIIIII 'Oettnte • TKnk'e. 

,\ equipe 1écnica é fom\Adft J)C\o Oin:lor dll Etoola. 
Su.:n.:t'"o Administnltivo c docente compot.t.o por pro:fiMion&"
hubtl.&ladot n;s ân:D oom cxpcnôoetl n• lndt'»tna, JCnoCk, a mainna. 
fmcu>nàri01 da, anr-CI.III da regilo, c te manü:m INlliudos •lrav61 
de: c::unc. C(.t.raCWJ'iculflr"Q c <1.- 8pl~ no& xu:s rapcctiv01 
lu;;:a• ck: tnb.lho 

1L 1. Critnio de Apro,~itammto de Estudot c 
~lP"iinrLu Anlerions. 

Saio lpf'O\'Cita&r... aJudas, tonh..:cimcnlot e cxperi~nciM 
:wlc;non:&.. dt:a&: <...,c rcl~~CiomdQ& d 1n:tamcntc oom o pc:dil do curtO 
anteoeJ.do m«fianlc requcrimenlu do c.andidnto c Ml"'liAÇlo. ac:~ui.nd> 
~ mllri7 curr\cu!A:r feita por uma comi.._..-o oom('IOiil" pelo l.)jruor da 
!!><ela, Equipe T óal;c.o c Prof""""" doo disciplina objc:1o do 
p~ de ll(lfO'Iocilao'lcdo. 

........ -poderio""' 

. no ert~ino mtdlo; 

.... qua~;r~ .,.. boba;,_,- .,..r...;,..;. .,.,.. ·
ou m6dulol de nivd t&Xruoo OOI'II:h•cto. dç oonfonnid.de cxwn a 
lcg1~1açlo v•~nk, 

. no trabAlho ou outrot mei011 1nf0f'1Ni~. mcdianlc: " 
8\11\Ü.ÇÕO dn B\WlO pc:b C:.COifl; 

nu t:lllludo ~ido em pr~ fconnit de 
ccrtific.tarr.o rcoüwional. 

.-. Avaha.yla r.u' ~1. rcah.t.a:la wm base nn 
~'"'l\'liDCnlu doi ocudol c na aqwiç.lo de compc~ 
danonotndo& em tsahalhoo, pco.qui>u, ....., pri1icas cxc:culo<bo 
pclood,....,.co oob• ~doo do<:a.I<L 

lúwai o n::gistro de no miNruo tr~ avali~. que 
p<'ld&.Tit tcr: tcalcl, tr&be\~""4. prC!icto. e 0~01 irutrumcntM 
Ollabclccidol pc.la oqui.1x: técnica c o ~o do ctJuno. 

fi m6d;., em '""' cocal• de: u:ro (O) • dez ( l O), """ d.; 
60% J*'l 8p'O\-.çlo do aiLW:l. oom rte.qo.!nc&. miflino. de ?S•-. nlo 
Jur\-mJo ~up.;nç.lo de frc:qoência. 

O tluno oom l(ll'nvcÍlama(o UliUf...:u:ntc: em m1a ou IW'L'\ 

d1$Ciplu..,., ter> submetido a c>t..b de: r~ .,...xla tJ<a loto 
sqa dt'f1'011-i~ a ddiciê:ncia. oocn a llpLa.çio de cd\dol 
aprqJnedo • OO\'a avalii!Ç&o. 

J\nirJirdo • dcfwciénc;a M ..-~. havr.ri UI:U 

ru.:upera.ç.&o perindic.a ao fullll f.lo mód.do cunado onde ac 1ilwl ,. 

di.4cipJin-. 
1-lavcd ~~ em a\i doU. uwnponcnlea. CWTtc.ularc:a 

de ~ roôJulo ~ n outro i.m:d~at.h.: ••.:guint.e. e acd rcaJiudo 
nucon\nl UU'1V). 

n 9. Equlpun~fii(M. 

COnll.t na foU~a de n° 14 do prOC'-*'0 • n:laçlo nom1ul do 
mata"JJJ cp.tc: é \.llltT....OO no cuno. comptlivd QOm • ..,;".;dadcl 
realuad.u. 

O oonduinle apól cada móduJu do Cun.u fücnioo de 
I:ducoçlo Pror,.,...l an Scpaoço c Saúde do Tnbolhn, em ni>'cl 
mcwo, """*"' ""' Catificodo de: Quablieaçio lnl<:nnedo.n. c ..,c. "' 
~. mlKtuloc ~ o Oiplo.:ua do T .SCNoo. cujn f'e!1«r'o 'W: c:f"1i .. •ari 

na prúp-11 cte0l2. 
O 1);1llom1 dr: TécN.::o wnk.'Tti no \'-750 ~ maro 

iiO-!IJICU\.arC 0 perfil aJLidido tM) po(i•.ona.) 
O C"""" Educxional Roduo t.ornbénl ~ o H.awico 

Ea..:olar 8CI"Ca(.'ido dM oompetênoia. eer~ aJudidM ao f.b:ruc.o. 

A,C. .-.J.&Ic da ~ 001'1\taDt.c do Prooauo n· 
028106 \'Oiu fao.va"'Clmmlc à AultwÍ7..açlo de Funcion.matto do 
C:o:ntro' Em-ioul Rocllo, l apv.oçlo do ~ de C...o Técnico 
de Cduc:~Çio Prdit~~ional de S1J8trKnt;a t; Soüdc r)) T,..halho, 
\ aJil.!a.ndo cstldoi dt.:«r~ 

Apót o Juanv de:: 05 (cin.;o) 1111NI o CentrO Educ.t.:.ont\1 
Roc:h.t,. &:\~i pleitear a n:navaçio dorU ntn, em e.zC GO (~) 
dim """"' de <>j,'<ltoclo o referido Jll87" cooformc di,.XX: o ar1igo 20. § 
1° U. Rc101uçJo 06SIIli-CFF. 

~U..pá. l~dc """• de ~O(l{, 

Marta N~ d•l .. lma 
... JafúR 

[\'-VOTO DA CÂMA 'RA: 
A Cimwa de. f:~Ao ProliAlonal e Ensino S~or 

aprm.·• o l'arocc:r de oonformid.k .:on o vdo d. Rci.lora. 
\laoap•AP. s.l• do RQII'Ó3<1 de: C"âmaru Prol" Rcm•IJu 

?o.t...wtciiO Goub.:rt Uanas:cao, em 2.5 de ourubt\l de 2006 

I tclona1 fdena Fif:bi:ircdo Pcn:.~N~ 

Cc:lta lúcia de Ol,,1:iJa CUtA.a.nho 

Lcooit de .<\.quiM PenA Ám&MJ'" 

Paulo fc:rNU'Ido l:btiwl Gucrn 

M.vu '\c\l.:i GUcs de Lma 

Jva.ng ~IACftO de Oli'õc:ira 

\ . DECis.\o DO I'U:!ÜRIO: 
o Cuno.:UIO Eot.duol de r~o, "" .:..do pia ... 

rc:aliuda DCiU dAl.a dccidW aoom(*\h.u a CâmAra de: t~a.çlo 
ProfLNionnJ c [mtnn Superior, nos 1cnuoe: do VCJto dll Rclat.out. 

M.oe.tpA. >ala do: n:umilcs piCAán...: "Prof Máno Quirmo 
da SI lVIII" an 08 de nO\'cmbro de 20()6 

Pwlo FCI'JW\do Rlllilta GU~L.Tn 

~tam VitúriaCS. Corla~JU 

ValJ.o Vilhcal'<rcin 

Elo)' Valc:s Análjo C.&r'\"llho 

ConoerQio Cc:nia Medciro. 

Rn1 Scbastiio C na ~iorocs 

( DIÁRIO OFICIAL) 

Mario t.u.i• ~de MOnO< 

Maria Ncuoi Góes de liau 

Heloisa Hdena figuc:ircOO PcrciR 

P\úuia Hcg>.na Smilh NC\U 

l llõUlci ~fagnndeOiiveir11 

ReduUbon Anoclmo Nobn: 

~laria Madala!o do Moura 1\!<ndonça 

l.cooil de: Aquioo ._ Amooajãs 

Célia Lúcia <k: Ot.vcin Cwinho 

Mana IOté Pinbc~ro :-lobn: 

CÂMARA DE l::OIJC:AÇ.ÃO PROI'ISSIO~AL F. ENSINO 
SUPt:RlOR 

PROCESsON"I05/05-C:EEIAl' 
rARFr.RR N' 013106 - <:REIAP 

AUTORIZA O F!INCIO:Oii\MEI\01'0, APROVA 
O PI.ANO l)f. CURSO E VAI.IDA O S 
ESTUDOS OIK'ORRIDOS DO CURSO 
TOCNICO DE EOUCAÇÁO PROFISSIONAL 
EM ACROF..XTRATIVIS~10, RllCIIRSOS E 
PRODiiTOS FLOREl;TAJS, OE N!Vt:L 
M~.OIO, RF.AUZADO PI!J...\ 1'-<iCOL.A 
FA.\Ih.IA ACROF-''<l'RATMSTA 00 
CARVÃO - I!FAC:, 1\0 MUNIC:IPJO Tl"F. 
MAZ.AGÀO. 

I - IIISTÓRICO: 

Encaminlwb pelo o6cio n• 4012005. de 30.08.2005. 

'"'!lln:tdo peb Etcol• hrnfli> Agro<xtcatiYiola do t'on.to EFAC, • 

whLII.lÇ!o de rcgulariuçlo !lo Curso T tcnioo em Asrocw:uivisrno, 

Recursos e Pnxlu1os flortsta~ de Niw:1 Mócho. de&..\a unidade 

Fduc«iooal. 

A EFAC 6 nw>tiw pela Associaçlo <lo E'lml• Faonili• 

Aj;rl>cxlr>li\lSU do Corvio, luaiiz.t.cb no Dislrito de c.r.~. CEP. 

G8 9~. Retiro SJo Ti•go, Municipio de Muopo - ,\P, 

rcgi<tudo <XJ111 CNrJ. 02.4 11.331/0001-40. 

A soliCIIJ.Çio l"""<"'lc e rcrerc:ou 10 wrso oom o NIC 

23.00296712005·31, dcvidomcnlc imcrido no MEC. no di.1 

)0 08.200S c rcz·sc :u:omponhar du scguintco ducum<nlliÇ<'l<o' 

- Oficio n' 401200S-EFAC; 

- PIMOci.>C..r'l<l conlaldo: 

Cadoato- ProloculoNIC; 

J~ificuiva: 

ObjctJYO<; 

R«~Uisi1oe ~ A4~i 

P~-.-r:til ProG.uional; 

0rg;Jn17.,çlo CutriCtJiw: 

c:omp.tên<iu e Sues T«nniógjC>.<, 

Cnt.!nos de ,\pnwcit.1m<nlo de C!luda>. 

Cnláooo de Avaliaçil>; 

..... 1~ < Equipameolu.; 

p....,.l Docalle c Tcc:nico: 

Ccrtilicaçlu. 01ptoma~:; 

~ágio Supcrvi.irvudo. 

- Con~;àUof e ,\.oorebs de Coopcraç.,o 

O hl.ltónoo na ~ do p....,..., Pl>oo foi todo 

aMicaJo ~'Om o ~ de eáorços t Llc çonMcio'âlllo) d&s i~tnuiç~ .... ---- - ·• ·-----
~ n.J ãru da a,ailiun.. d.s J'M)C\.lÍ.ria e da pL&Ct<:ultura. alem 

dos orgaoismos nlo govenwncnt&is .: soe..~ ~ ccf'b fOflT\3 

rclsciOMda com 1 &liv'daJc cxtrwliV1st.a no ú.tado do Amapi. 

Registra·>e com relevo, é bon1 evidenciar, 

p.vcicipaçlo. qua.~ \:olunWia de tiaüoos acrvidote$ do Coverno do 

bUdo, pc:rtc:nocnlQ :s da\·~ 'Ciactiriu com cJeoQ.lquc • Secrttiria 

de Esbdo do Edu<::lç!o Nc:ac esforço e no conlnbuiçlo. hi de ser 

r.:scrvodo um upilulo capceiol par• o Com<lho ERaduAI de 

F.duea.çlo. que puxou para si Un.IA contribuiçJo imp.v, ccxkndo 

e!.pa~ cquip3.mt:f\lo8 é prirx:ipalmmte, USH.wrunento têau.;o 

•'Situlunmc. alonlwncnlo e c:orw:q>Çio organizacional modular e d< 

Agrupamento das abranf:b1cias c:s:pocifJCaS cbs a11vtebdc:s 

extralivislas, ofc<ccendo opçiO de oomw e otpnluçio. Pode-se 

afU'JJ1..3r. atC por f.:ntmos de JUSbÇ&. que o Plano dt: Cuno TCcru.:-n 

<nl ~~~,,... do C:asvio. foo, em grondc pol1< COINnlido no 

C<>t~S<llio E<tadu>l de EduCO!çlo do AtNpà. como uma cxtcnsio do 

F..~la Fa.nu1i:~. 

Ü,l.c: regUuo JOC faz t..:unbcm n~o ran nlarc3f' a 

.,.rucip>Ção do SOC>«lad< ~ na cons~noç!o c "'V"'i'""'" dn 

Cur>O an cpigr:úc. Ou sqa. de alguma fonm, o curoo ji ~ • 

ronconl.inct• da sociod>.dc ~"" 

11- ANÁLISE: 
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O Plano do C..roo T écruoo em Awoc:oar~tivi'""'· 

RC'C\.Irsos c Produtos 1-l~:u,;:, ele Nh·el Médio, no Distrilo dc

Carvilo, Mumdrio de Ma.z.aglo. cncornn urm Justific:all\'&. almt de 

l)laus.ivel. n«:aQria c: conseqOc:nte. pois 1 comunidade do Dislti1o 

mencionado. há &..~ VIVO da :a:thricbde extntivist&. com o 

m:t.nUSCIO. coleta. annaztr'Wncnto c cLsuibuiçio~ pas.sancJu de 

gc:nçilo • J~<nÇilo, """' expàVnCnlar quose nenhuma lr.lruf<Vn>Açlo 

de apaf<Íçoaln<nlo. 

A Amazônia br"nile1ra, hiJtoricamenu: se ~vidc:nC1ou 

rclo p>pel !«Undário do colhcilll rtlllurol dno rccu""" do tl<lr<>to o o 

rt'1•r.ub Wnbém dos rccuf'S06 ofctCCidors pelos !t.eUS riO&., que do 

o:str•clas c criodouros naturais de pcsc:adoo. 

A J'li"'PMb do c:urso, wubán se fund:uno:lb m cullur.t 

local e AmazUni,-., ()c r"""" geral noo s&:ulos XVIU e :\1X a 

economia se: timuva no c:omé:rc:io do cnva. canda, castanha, 

.. IS>pamiha, C>UU e madeira c, .-<'Tionncnto p&.'I30U • cl<(>IOOlçiO 

dA boru.cha c implcmentaçlo da castanha, com uividld~ 

econômicas extntivütas, Cpoat em que es.u ntivid.NJ.: al.:ançou St:u 

pouto nuis elcv!Wo. agregando outto1 vatc:JreS como tr.u\~e e 

on~o oom a inlroduçllo do CX>m[><.<lCDW mcdicirul on< 

rrodu•c. d, floresta, lendu como exemplo do andoroba. a copaiba c 

nutrof; produtos. A 1rwlc:in sempre fm um ilc:m ~.:. mM s.:u 

cxtralavlsmo incute. em grande pnrtc, em açio prodatõria. feilo cb 

bu... do lucro fa..il levando nio pou.:u vezes a. ali,'icbdc.< 

A lualiz.oçio gcouilica do projeto com • fi~ U.. 

~~é ueruda por viri~ fetomr dois tklcs ~fcrenl.t$ ao local. 

qu~ é •propria.do c a Wvicbde extntiYisu é rraticad.l h.i dó:a.d.:u:. ç o 

cmpcnbo d.u comunidades pnixinw> par:1 • COI\SlnJÇio do proJetO, 

po~> atende 6 grande ""Puaçio comunit.im, que IAmbi:m pr<:lcndc 

o.çilcs do fu.:a.,... do homem no ombientc c com mc:U\On\ d• 

qualid.tdc de vida. 

Outro LlpOÇio oou.<odcnodo é o v.lor quo • JlOIIUI•ç!o d< 

Ma.uglo. m.&.ll ca:pc:cificamcn d.1. comunidade ck Carvio. atnbui i 

prctk.--N~o &mbienul sem deixar de: G.l(l.fair da n.J.tutc:za e& 

bc:nc:f.cíos que ela oferece JUn ter •srcd•cb.. ma.' ~"'- preservada c 

""'J'CÍIJ.do, pelo que rq>rC:><tll.l p:u1 o 1\onoro do so.."iododc. 

O curso C!.n'l an&Jl!e. JaO dU vida nenhuma.,. r\ll'f'Ck-nl..l 

um per\SAJl'\Cll1o de tle\t;Jda ~ibil ida<.lc. hUIJJ,Ill;l fund.unenl.:ada c:ru 

conhocillWlloo lo:awlógioos c a.< 1rodiç&. do conhocnncnto 

a:opiricd, f.~Ue cbpcrta eotcndimcntos \-!riOI i: at~ COill.ririo' 4k 

cutu com."Td.c:S de ~OI auuia muito du""~ c, ocsse 

proj010 o Conselho &!.&dual de Educoç.lo do Amapt, 011 SOCT<Ünn< 

F • ..uduaos de Educo.ç!o. de Jlan<ulrurA, de Meio ,\mlncnl<, • 

Embmp&. l'cscap entidade. ch ~"""" •oloo>d:u no estado, IEI 'A 

IBAMA. ofc:nceram tbcnicos c OO<lbccimcnroo a r<op<:ÍIO do 

pmblcm6tica 

1. Amparo I• &:~"L 

O C..rso de F.duc:açlo Prof..,,unal Técoiu em 

AllJUcxtnlli,Wno, Rccunos o l'todulus ~10tc.tais, de Niwl Mldio 

UICill.l-50 ru lc:gilo.l.açlo n.a..--ionaJ c c:sU.dual \~~. cs-pcciJlnxnte 

""' diopooitovo• na I.DO n• 9.394.'96, "" IX<r® Fodcfal n 

5.154<04, no Puocer o" 16199.cNE, Rcsoluçto a• 0419'>-CNE.CF:O, 

quc dup)c ooln .. Di~ Cumaol.,.. N..:i""'io par:1 • 

E<lucoçAo ProU..oonal de Nó""l Técruc4. Rcsoluçio n'· 138100· 

CEEIAP, Rcooluçio n• 065/0I.CEE/1\1'; no Rcsim.:nlo do r=la 

Famih.a At;totxtcativisto do Clll'\•lo - li.FAC/AP e dan>os lcgislw,;Ao 

brasolciro 'I"" ~ c Mtne as <li>'l<lodu agríoo~ peoqu..,.., 

ernprotodl.Jlli.UU5 .agroflOC'CI1&is c. de cxtra.lP•'l.vno, cnvol"~ :l 

llon, laoona eludrominen.is f 

A metodologj,a uh.hl.Ada no cuno anahQ.do 

lund.uncnt..,< na altcrn.lnci&, ou <OJ3.. as nti,·ia.dco sio prognumJ.>.· 

pat'8 mcm ckscrwoMdas &: foma ptcscnciAI, b.t\-cndo momc:nt<JI 

em ~c o aluno va.t i c:soola e outru1 onde a c::scol.a vai ao c:ncontro 

do aluno no próprio ambu::ntc d. L10mUI1icbdc. 

A ah.:nW..i., prt'\-ista nn Ui n 9.394196 e a furmo 

mclodolb!;lca proticodo, por tJO>CICncio, nos Eooolo.• Família.• de toe!<, 

o Brasol T•mhém e pra!icada oa Educo.çlo lndfll"fl' c em """"' 

atwid.lcb c:duca.cion:us e sempre com su.ce110 

A •ltcroiocia. é hom que se oboeM:. n!o é prohcJ.do 

.omcmc no .elo familiar, ocorre I.M'nlbéta ao ambtedc escolar, nas 

lUla lcóri.Jo.pr!licoo que~ u oç&c na r.m.1 ... 

O desenvolvomcnto du alo\i<bda pcd:ogógi<:as olo 

contp.k:tadn.s atrlvis da internet. an s.tla de aula: oom o ruhwn c: 
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utili.z:\çãoda. hort.:t med.i cin.1l, que rcccbc oricntn~-.õcs ~ lF.J'INAP. 

3. O rgonm.ção Curricular. 

A or~z..,çào curril:u lar foi c.on.o:;;tru ídn com base nas 

Oin:tri7..:s Cunicul.uc:s Nacionais e:, ~ioilimntc, no que esse 

documento nnrte..tdor, orit:nt3 sobre :t inclus.lo c .apro\'ciL1rn~to do 

oonhoccr regional de\-idlnb!O~I!. irlSCrido:~: no Mbcr ci~Hiiioo 

uni\'eo:.al n:l oom1tução das comp."\ênci:a$ dos futuros profas:çionais. 

3.1. Perfil ~ Com}M'~inci:L" do P rofissional 

O técnico IOnna.do 110 0.1rso de. E<luc.,çlo Profi J;..'>.ion.,f 

T~c:1ica em Agro.:xtl'lli\'i&mo, R ecurso ~ Proàutoo fl on.-sUi.·\ de 

~i,·d Médio, é um proli~ional com JX."ffil cap:s7. de: 

~ cb bomr. cxc'-utar c acompanhar proj etos do! g~o, 

produç.io. rorucrv.tç~o c pr~·a~o do5 recursos n.·uur.1is (vegetal, 

mineral c agrolndus:trial). a>..~rurur:Wos c aplicados de form."'' 

.~istcm.Ãt ica. p:1n :~tender às ncccssid.<~dc:s d~ ore:~nizução, produção c 

cotntrci:lliz..,tilo, <b C3.ck·ia procfuth'ôl cx1rn.ti,·ista Jc r..:«:urso 1\,'Uurai!l 

dcvitlurk .. -nte aprnveiud.As c com utili7..1.Çln de m.1.01::jo 16cnic.:u~ 

- lXtnonW;.tT conhecimento t! pr:;i.Iicl capaz de 

dcscnvoh·er nç-l>es de p l;u1<:j1mento ;unhicntnl, procno\'c:r .1. mc-lho ri :~. 

d.1 qu-alidade d: \'i~ e a ~rusrcntabitjd.,..Jc: ecológic.1., c:uhuro1L 

googrMio e s.ocinl da oomunid3dc onde 3tU3~ 

O h!L.n ico do anso etn w :ili...c d~vcrli atuar romo 

pro li~o;;ionnl nos di v~ camfl\}S do agrocxtr.uivi~llO com ê-nf:!s:c 

cufoc.mJo: 

• cn:~pr~o.'C'Odr:dorisrno, com a gcst.ão 00 próprio n~o: 

- .s..:rv iço póblko. em órc,.~os govcmamcnL:li.~ c d.: 

org:mit.1ções I>Úbl i l,;;l~; 

-~ ~rviço pri\"a t.lu. princit•n lrncntr.:: em proiV'=lmc.s <1uc 

visem :t. melhoria d.1 c0ndiç3o social: 

· No 1crcdro s.t:lor. c en1 movimenta; sociõli.'i. 

3.2. ComprC~nd.u 

Paca dc.~cnvolvtt o perfil definido p.ar:a o prnfhsio03l, 

s!irJ imprescindíveis as canpctência.ç clc.--ncadas lr.lb..'\lh.t&s na . 

Of{',:l11iz.1ç-.:io da M.1.lri.z Curricu lar, como sendn: 

• c.l .. , nonsf.rur .: da:cnvolvl!r ~unh<c:imcnMs sobr~ 

ecologia das o;péde< flor.:::s~ais ç d;s f3Un3 e o manejo snsl!..'fltâ\·c:l 

d~l!.\ ro...-ursos~ 

- aplh:nr 1('\."flicas de conu olc de: f{Ua lidadc n()!; rc.:u~o~ 

d1 C>.'tr.\çào c. ccm.:n:ia.li7.:~cào: 

• tleseatVI)lvcr pl:mos: de rtC'Uper3Ç.lO de .:in::t:i 

dc&f:l(bda.~ tendo comn in~ml!:nto os Sistl, JJ:tS ,\eJ'ôll()(e.tt;,i~ -

sur~ 

H:i outn..~ C01np..."1~T>Ci~ perfeitamente <k lincr:J..,s ~ 

circunscritas e cmlm:ç.:uh.~ :J.m conh:ildos da!i> disciplin.:L., d.1 ~{atriz 

Curric:ul:u-. 

J~ hahilirbdcs d.eduzidl.'ô ilis rompet~-nciõl.llj. s.Zio 

pro~.JS de- fom1a a lk'monstr;u- a qualid.tdc que aqueles t.'ll.'Oej3.l'n no 

cxcn:icio prolission31 c MKim for.m1 dcJinc.1.d.l..._"- rcmclcndo sempre 

:1s h1bilidadcs ~ compd.~nci:t..o;; que ,:.,: coufip.ur.un ~o.uno 

cstrUtUr.\nh."S tia fom1nçlo 1écnica. 

3.3. MaUi.L (.Unicul~r 

f~o;trutun.d." em Módul~ cnm um total de três. o <.:urno 

se camplct:s com urn toLll &: 1.500 hora.,. Cada módulo cum.do 

rl!mctc :1 um..1 qu.1..1tficação proft.-.siona l como s.:ndo: 

~iódulu I - 500 bor:~s - Qul l ificaçio Prol1ssion:1 l ck 

~ionitor em Agrocxtrati\oismu. 

l\.·1ôdulo 11 - 5GO hOfAS - A.or.si.!.1 enk. oo!etor c m.1n<:jQ em 

Agrocxtrat i,·isrnll. 
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Est:igio t.:úrico c pr:itico ~ gt$1.Ii.o cocnunitâria. ....... , ........... lO<l hocas 

Tol:ll de rnódulo ...... ......................................... SOO horas 

~f6dulo J! - All, bfent.. cold.a e de m.An~jo cm 

Agroextndivi~1n 

Bioto..11ofogi.a. c fito<cr.1pia ..... .... .... ......... .. .. ..... ........... ....... 90 horas 

Controlo: de qu:s lid.ldc fisica~uim ic:a c mkrobiol(rnioo 

~i~em=- de qu3lidftdc. ........... ........... ........... . ................. 70 hmas 

Ayosivicu1tur.t ....... ........ ........................................ ................ 60 hOCil.-. 

~!:\Il<io FJo.-... u l ....................... .................. ............ . ............ 60 hor.c; 

Prc:vmção c controle <k. Incindio:;. FIN\..'Stais. ........... ... _ ...... 60 horas 

Saúd~ PUblica ........... ............ ................. .... .. ................... ........ 60 hora.o;; 

Cnmunic."lç1lo, Arh.: c Meio Ambi~nM ....... ............ ................. 60 horas 

f~L:igio Pr:it ico em in.sliluições de pc~u i&'l.o;; c cxlcns ÕI.."S ..... lOO h;..._::.~ 

Total do ~-lódulo ...................... ::························· ................. 560 horns 

Mõdu1o 111 - AMbte:nte d e: (;H t.Ao to F.J11pi"'(':('1Mft-dotismu 

I~TnJJrecn&doris.Jno ....................................................... ........... 60 hC)I'""a_o;; 

~vlarkcting e Dcsin[',. ......................................................... ..... GO hora~ 

~bnejo c Conscrvaç.;'iu <k llatias ll idr0f1n1icas .. ...... ............. 60 horn.s 

Tccnologi.t de Produtos Fton."S1ois .......................................... SO hor35 

A~o;oci.ltil.ic;mo c Cuofl'\-"'1""3tivismo ........................ ................. KO hora..;,; 

Elal.x>raçl_o e 3pre.~ntaç!o de um Projeto profissiona.l, 

voltado pala o Agrac:xtrativi.c:mo .. ... .. .. ....... ................ ..... ...... IOO OOra.o;; 

Total do Módulo .................. ......... ..................... .................. 4·10 hons 

Toul do L'uNo .............................................. : ...................... J500 horas 

Os contcüdo.s de c..1cb discipli.n.:l e<rtân dispostos no 

Pmjeto do Curso. correlaciorundo ~ unidade .:1 ser dcscn ... o1vida.. 

com a..ç respe:a:ivll.co compctêncinx, habilid:~J~ e base.<: tccnolóç.ic.'l..<>. 

Os períodos da a.ltent.S.ncin renlizados n.'l CÕillunid.ldc I! 

familia csl.ão de .. id31'11 entc :\jUst.ldos na c.vga. hor.:íri;, lol.:.l do curso~ 

que~ d~ J.jOO h(W'M. 

O curso de Técnico em EduC3çlo ProftSSional Técnica 

em Ar.r~)o."trativismo, Recur:::os .: Produtos Florc:sl..:lit., de: Ki\'d 

Médio ~ rCA iiz:1do de fOfTUJ. subscqílcnle e concomitante ao Ensino 

M6dio~ O:tJm matriculas, ccrtificoç.'l.o c Diplomação di)tinlJ..\. 

-~ ati'"id3cks cunicuL"U'"(S slo 

prcdomirctntcmc.nle d...~n'"·ol\'id.1S n~J pr(>prio .:unhicnte propicio: !l 

florc:rta, cstr.'lt~r.ic:. e tecnicamente dispo.nívr.:l, oom 3tivid:Jd~ dt 

aula tJ.: :oate oito (08) hot:l.S di.."t.. incluindo~ pr.itica. 

Os alunos resióent~ em ~lojruncnlo masculino e 

f..:miuino. slo domiciliadoi na SOOc do .MunicijliO do! Maznc.\o ou 

n.u vilas vizinhas. 

,\tu almcnt~ frcqúcntarn o cun:o 6 1 (scr.scrrta c um 

t~IU I IOS). 

Dlbllot<<u 

t\ bibljolcc..-:a ..; b<.m insL1l1d.t e po~mi títulos ncct.-ss:\rlos 

p.·ua a c:onsull:l ~uiS:t de 3lunos e prof~res. H:i cnmputador 

l ie~do i intcrnct p.V3 util lzaçio diiri.:t.. 

4. Requis ito dt' Acesso 

0 3CCSSO d:.lf..sc-á pot procc:sso ~ll'1i \'O 3 cmdid.ltrn; 

qu~ Lc:nho.m concluldo ou que ~cj:un cursarldo o Ensino Médio ou 

C(wiv.1Lcntc e qu..: re.qiJ.:un na oomunid:td-.; onde !00 ~in1a a 

m3ntcnodora ou que d...~ta sejam ass..'lCiJ.doo ou fi lhos&.: associ.ac.!os. 

4.J.Fo n nu de ratlli~rlo do C\trso: 

O t un;o TécnicÍ) em Acrocxtrativjsm o, Recu~ ..: 

Produtos F1or ... 'Sta.is de Nh-cl Médio é realizado ind•.1>'-'1\J1.'11l~ J o 

Ensino MCdiQ. rcb cion:mdo-sc somente com o ohjct.ivo da 

J)iplonl.:lçlo &: T Ccnico, ou s.c:ja, o cuBO ~ praposto para os que j3 

conclulr.uc o En~ino Médio ou cstrio nele matricul:ld~ com J. 

l\1ódulo I l i - 440 horas - Ass istcnlc ~ g~tão ~ ~s.J iz~ç3_2. ~~~~ o_u ~OUI~(II~tc::_ . ~~constituindo ~IH 
emrucendcdorismo em J\,g:rucxtrativis:mo. e:.<tudos inugraJos:. Ê pcrfei.umentc entendido que dos conteúdo:r; do 

A prátic.\ profissionaJ é complementada com v Esti.g,io Ensino MOOio o o conclu~o d...'"Stc dc..-poend.em :1 ll:d,ifi l-'.;â"' &..• 

SujX'T\i sion.ado co rn um total de 200 hot:l:õ. 

Módul~ I - Monitor tlll. Ag.rucstrnth·hn\0 

f4nlogi3 g.er:ll c Meio Ambi.:nt.e. ........................... ................ 60 h.:u,,_, 

l l istôria d" E.xtnth ·ismo ........... , .............................. .............. 80 hora!' 

Etnohot:lnica .......................... ...... ................... .. ..................... (,()hora.< 

Jnfl.lnni tica .. .......... ..... ... .......................... ............ . ..... GO homs 

MciOÔC'>Ing.ia de Plancj:Jn-.mto ~ pesqui.Q cientifiq \,. ....... .... .. 60 hora~ 

Tr+l~lhos pcitic."OS de Agto.!xtr.s.tivivno. ................................. SO bocas 

Técnico. 

5. Apro, ·ticamt'nto de EscudM c Etflrrlêndas 

O ~provcitanu:nto & cxp...-riências c conhecimentos 

" c.JquiridM antcrionncnt.; pç-los alunos C' diretamente rcladoc:u los ao 

perfil competência. c luhilida&.~ dcfmidu no L,_JTso p«krào ~r 

3flf'OYt:it:ldas, COIÚOm\e lcgisla.ç.ão eduQCÍM'\I vigente ~ os scguintc:s 

critétios: 

- disciplinas dt: cunho profi.~i01u l iz.autc cun.adas no 

Ensino Médio. até 25% do mínimo desse nh•t:l ~ ensino, 
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• qualificação profLS:Sion.:tl, eb JW de cursos 

profission:1is., módulos dr..: CW"S()f;: têcnioos c CXJX.'Óência.\ outrns de 

cunho profiss ional, mediante :waliaç-~o do aluoo pcf-2 e$COI:t.. 

O aproveitamento Lctn C\)tl\0 objetivo a certüicn11ão d;,: 

compdbx:iL'; pMa. 3 oondu53o de estudos c dc\'rnl s.::guir :u 

dtretriz~ cnUlrulda.s pdo Decreto na .5.1 S4n004. 

6. C rittrlos de A"~.fuu;ik.t du Aprrndb.at:cnl. 

A avaliaç:l.o é p8r1C irrtegrantl! do pt~ de 

:sprcmJi7.agem. porl1:1mo procc:::...~.al c observara ::a. l.'Of\)'lrl.\Ç~o das 

competências c hab il idades. d~ fonn:1 :L prcpowJcr..tt sc:.'TTlprc o 

q u3.libti \'o oobrc o quantific.l.l'ivo, pr.:va..lece;ndo p.Ya is.o;;o os 

ooni).Xitne1lt~ fonnas de a.bonl.3ec!n1 c dcmonstr.J.ç3o & 

h:tbilidacb. 

J,r.i estudos de reCtJJ""!raç3o p.:tralda c a coniÍJlU:l A 

prim~ir~ liio toso di.lcoo!:ticada ft CJ.rência. e 3 secunda após :1 

unidade trab~ lhadn., inclus ive ru. pritic:t. 

A a v:tl iaçlo teré rcsistros ao término de c.ad.l 

componat.te curricula.~ de c:~do. móduln c ~;i, ru CSCJ.I3. de zero {O) 3 

d..:z (lO). s.t.--ndo consid~rJ.do apro\':tdo o uiWlo com ,'\pt"O\'Cit:un <!ntu 

de 70?4, inclusive. quaoOO for o caso, 3J)ÓG estudos de n:-cupo..--rnç3o. 

A fr~Jllbtcia ruinirn.J. uhrie,at6ria é ck 75'-~ do lotJ.I de 

horól.\ cfctivamcntc ~balh!ltb.s em c:ldn componente rurricuiM. 

Como au xiliar no procc.:<i.~ d.: ó\V:1l i.1çlo h:i :1 

COtLC:titu içlo do Con.~l ho de Classe, org:mi:z..l.dM pelos doo.·ntes dt> 

~unn, que.. quando ncccs.••.irio e "'licitad.Q, po&:ri p;t.rticipar 

soluciooando qu~ confl it.VIIes ou de dúvida n.t :lVJ)iação dos 

J.lun~ 

No terceiro módulo, p.'lrC. concluir o cur.;.o t«nico. o 

aluno dcwrá rcali7N tr:\.ba.lbo d~ conclu~o. ou ~ja., um Projcto de 

f'roduçl.o do JO\'Cm - PPJ. que-: é o trab31ho de concluf:lo, f-.""ito no_ 

processo tk allcmâ.ncia. 

O curso é reAlizado em pródio prôprio d,., nwnenedot-:1.. 

É !x:rn cstn~tur.:tdo. amplo, p!rfcit...·un.:cttc id\.'clifi~ com o 

arnbit..'l Ltc. 

- 'L\ :o;.'lla.s de nula mccJ...:m .SO m! cW uma. São bem 

ihuniJl.ldas e vcnlilndu. 

• :as 3.111:1.~ s!t1 realizadas dumntc a lu1. do dia. 

1\ Secretaria. Diretori.1, Sala doo l'rof~n:s. 

R~f~.--itõrio. Cozinlw c S.anihiri a&. são oo. mc:s.Lnos dcstiludo& oi 

F~o;;coln. FAntíl i:s At;ricob. de CMV:io, onde funciGnl o cuN'O do Ensino 

Fund..tmcnt..1l e Ensino Médio. dc:vidrun..'"nlc apro...-ados: pnr c:.s tc: 

CooscUao cle Educaç~o. 

O granck: b.bor.:lf.brio p..va. tJ curo...o é ro n:nlícLldc a 

floresb. onde se ins.eic 3. escola t: cnconLr:t·-~ rodo o maru.JlCÍ:l l s sa

npcrn.ciou .. '\do no cxtra.th i.!ano e oodc se prOCt:SS;J. todo o m.:m~jo dos 

rccursno;; n:1tur:lis. 

Há t.an\bém, oom coosxnção 1~-nicôl do !El)A. Uni 

lahor.U.ório Fisico-Quinüco sendo monl.:ulo p.lr:t ,, roatplcrncntar;5.u 

d.u :J.UIIl.S tcôricas dc:scnvolvidas 1!111 salas <k a ub comunL 

Exi.~1C 11Unbém. an r~ de conclusão. \lnl l.1boralótio 

llc inform.itic.1.. V .ale .:l.Cr~cu1.:lr que i.l e:scob J: interlitada à r~ d~: 

csc:ol.ls-família. c à i..ntcrm.-1, oom !l.C(S$() dos .tlunos ao mundo 

exterior~ <1 tccn<)JogiD..\ avan.Ç3das. 

8. P..sotd Téenk o e Do<r.nt"' 

O Pa.so;~l tCcni.co--pccbgóz.ioo ~ dcvidamcnlc h:iliilil=lck"' 

nn fonru cb J"-i. com nivcl wper-ior c apec-i1llzação. 

03 docentes. todo:\ devicbrncnte ctcdroci~dos pela 

I"L.'lbilitac;Jo. atunç3o c cxpcriêu.cia t:omprova.d."'l..\ n.1 nção 

3gr~~:tr:ltivi~ COO\ a maiori:s deles se coMitu indo em 3utorid:1d~!i. 

rceooho.:cit.bs pel1 comunicbd.: ht.cnica c dt:ntifim do EslaOO do 

Amap.i. potUU.IoJo aplU'S ;\ t.Sodn d:a do c:u.-~-

0.. docentes jâ cslio. :1té o k"'nnino do C.."Urso. 

comprometidos fonn.1lmcntc com a mantem:dora da. Escalo. 

8.1. Apolo T knico 

A lllar&tcncdorn do cur..o, flJI" l cfcti\'a.çao do m~smo. 

m:mt&n rçgulannoruc. convênios c contratos C('lm div.:rs!l.s 

in.'\thuições públicas ç privadas, !.C'Ihrcs."Uindo as rigoros.uno!Ctle 

r)eccss.irias como: 

- Convêniu com J. Sccrct.aria de Estado <b Educação 

objetivando: 

. Manutenção: 
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.AI~-Io; 

Pcss<>.tl ; 

Transp.•to: 

eu.-
- Cun\'bllo pora • bibli<>t= ambiental com o Fundo 

Eludll.ll ele: Mtio Ambi.,.. (FER!.!A) 

• Convb\io com o Minialrio do Mrio Ambicnl< pua 

• 1 «JmtroçJo do a.lojanJCirdo mucultncY. 

0<111Wuçlo da mini pr<><eWdot a ele: produtoo 

· Conv&io com o ~-i inir1ério dt Agricutrura pua o 

d.:sa!\"01\,.ntnlo da Micro B.sci.o do no .\laup. Velho 

O ÜllliJO Supenislonado. lltiV!daclc: dcocmlol\'lda na 

condiclo do c.xa-clcto profl!'SiCllfQI, nlo se oomt:iwt em p-itica das 

alÍ\'idod<s lbÕri<U minisu>d&s trn sala ele: ouJL 

0 c:sUj:jo (ICO<Tcri. tm granclo r>Mic N S.-..1o ele: 

altcmincy familiM. onde JCri obcnv.ado, i.ntlu~ive • JW"C)dução 

cl.."C<JfTcnlc das ativ.dadcs 0<1llnl!as d.u n:J.Ç'1'>co loclricas e pril"'"" do 

J"'"<1<1 ele: ensino apreodiugcm 

c.da módulo cootanplart uma r aroelo do .:.tipo e <.<t< 

,. oomrlcwà oom a conduslo do 3' Mcidulo. 

o CW10. """""""' de ttâ móduloo, """ifo<ari. """ • 
qu.tlificaçlo mptctiva, c.tda coocludo do MOdulo. cursado pelo 

aluno oom aproYcitamoato suficiau pora obtê-lo. 

.\ E«ooa Faoulia Agieola do Can"io, exp<dir; 

diplom.l aoo aluoos que conclua:n todoo oo rnóduloc que compilem a 

M•1n2 Curricular dc\tc wno. inclusive o e!Ugio •upavi.slonado, 

modi..,.... a apro:acrUçlo olwigatóna do certofo<ado ele: tao~<lus.lo do 

Eruino Médio ou C\4Uh'alcn~. 

Scri tambán cxp<dido lfistlrico Esc:ot.u constAndo u 

wmpet<n..""ta.s, babi~obdco < o pcrlil proliuional do concluonl<, com 

a rcspocfh'l ~.~ hontria 

O Diplonu ..,.i .:xpcdldo com • totuloçio de T ecnico 

em ."\&Jocxtnln1$m0, Rcatnos t Produtos Flora:Ui' dt N'vcl 

Mi<bo, com bu.: na l.<t n• 9394.96, Decmo rf' S. IS4/200~. 

POttaru AUnist<tial n• 6461117 • dema11 Jepst.çJo dooorreo~c <. opéo 

tr\Sl"'ÓU r I.JW''* no Cad&suo Ntetonal ttt.i \"abdade em tod.J o 

Brasil. 

11. CIIIUidcror6<s flnab 

O wno aru.hudo. (.'I()RSIÍhu-se, tem 100'\bra de dú\-id.a 

tnt uma lkr:isJo piontita c inidita da Comurudadt Agto<>tntinsu 

do Car\'lo. do municlp1o de Mu.at)o. no Amapi.. lni.:iah''"' qutJ 

\i:\tumlw.1 uma IDqUid.\ÇIO ..: C001p'omiss..1 com a a'luLSi4;lo de 

conhecimcm(» ltcnl<:ol A8Jcg&(b ao tabtr e cxrcninci~~ c:mpl~ 

JQ hu~a de pr-urnovC't' o daiawolvuncnto e a mcUIOria <b qt1.1.hdado 

de YKh sem d<pred.or o ,.;o amhi<ntc. 

Trau..st: &: um '-"UnO em que a uomuni&.d..: ~ 

ldtuhl~ e ~ inll.~ J.pro\1\l'do iOLrM\3.1\eir-a a lUA c~in..,a e e 

"..;u funciOtl).tnC:n!O, llO"tantO, prea.ando um grl.l'tde IWXJ.Iu) ,a Q.tc 

C<IRSelbo ele: Edu<:açlo, IXIm<l órJ:Jo p<Jbl..,. ele: oortna~.açlo ele: 

esnabc:t..:cimttttM Q\le de f~lo OOfl'VOCrn a cducaçlio &rutoUc\'14. 

COI11pf'Oflll.'tkb oom o dcsawoh'U1~o social c CClMC'lmico do 

E..uolo 

O cun.o ora analisado j' funciona, ~ o ckvidu 

c.r.:d.:no.um""n, dcode l~.OJ.OS. r.....,..,.."· pcw ,..._, 
cuac:tctisaica.s. pecuH.uicbcb e nxnpcténci.l ct~Jno ato\ scndu 

l'Onduzido, ~ rcoonJ\,endo, tnclwi\'e pela romurudadc .:u~nhli..:a 

ruc•onal c alguns organiamo~ lntcmadonai~ ~mc:os.. mt.."YC'CC" por 

pan. desto Cccoolho de Ecl.acoçio, que 01 cstudoo po>IK:adoo ocjam 

dc>tdamtn1< \'alidados. 

1;. unporuntc salicdar que. aux1hando a Wht.e deste 

n:la~or, h.l o ATESTADO d.t Iruaittno de Pesquisa Cim1ofias • 

Tccooi<Jpcas do F..udo do Am>p;i - IF.PA. .. r.,tndanolo, o curso 

anqucstlo 

111 - VCYTO 00 RELATOR 

Tendo como lU porte para unu decillo 6.oaJ o liúlóôw 

c Anili,. objdo do proce<so. oste R<lato.- propOc ao Plenc> ci<SI< 

Comclbo • •\utori7.aç&o ele: Fltncio<wntnlo c Aprovaçlo do Plano de 

, CIIIM Tealic:o em ~i•i<mo. Returoo c ProduiOo FT....,..;s 

·' 
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de NiYd ~lldio, p<OiliO\ido pela Eocob F•mllia AarocJ<ItoliWú ele: 

l"uv3o, municlpio de M..,.p_ no Anupj c a CM«q11<otc inoniçl o 

no CadaWo Nacional ele: Cll1101 Pmlisoion&liuntco. do MF.C 

Ccnsiclo:nndo t.lmbbn o inicio do aano Ice """'""do 

OJ11<S do presente Alo, so~cita a Valid.lçlo do Eaudos clc:corridoo, 

clc:sclc: o dia 14 03.0S ali a data destcaoclonciamcnlo. 

Roo:omcnda, na oportUnidade, que toda Dlodif~'io • 

ur cxocub.tb. no a.ano cn .utariu.do. dew.. • priori, au 

•nwuinbada 1 <SI< Conoclbo de Eduuç.lo pan delibcraçlo 
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At'l. I I , .. t· ) :1-., J0\0 HOS< O l \ I-\ RlU.:IkO, 
C:,••.:tt!~ d-l ~l!b-;rll{)n :\: AtnrJ4.Jc: .:fc- '·tu .. 'O!Pipanhaa 0o Jc Pr.l~Janr~ 
'or;:;ll$··. c~ n>:-·• , .. _ ,L. J -:! ., 
•·· .. 'fi~. 

nooessi.ri.a. \n·n:tiri~ ~f.,. .......... ,_" 

Macapl:U ele: no\'tm ele: 2005. 

IV - \ 'OTO DA CÀMARA; 

A CJoura ele: Educaçlo Profoaiooal o Emino Supcnor 

aprM'a o vuto cJu Rci.Uor. 

Maupi. sala de rcunill<s ele: cimu& •Prol". Rtinaldu 

~t.uticio O....bcrt D ............... •• em 04 ele: OUIUbn> de 2006. 

Hcloiu Hcleno Fogueircdo Pereita 

Célia Lú<.;a de Oli\•ei,. Cou1inho 

Lconil de Aq.>ino r-~ 

Paulo Fernando llatista Ou<rn 

M.na Neucô Oõea de J..ima 

h-.nci M._ ele: OUveino 

• V · DI!CISÃO 00 PLF.NÁRJO: 

O Conselho FJCtadual de f.ducaçAo, tm ...-..lo plena. 

I'HI~ nau datL clc:c:idiu ~ o YoCD da Cilmn ele: 

Educaç.lo ProfiMional c El\<ino SupcriM, noo tmnoo do voto du 

Rc:J:uor 

Mllt>pi. sala ele: raull&o f'lerWiu ·Pror Miriu 

Qu&rino cb Silva• em I a de outubro de 2006 

lld.U. Hdm~~ Figu<-ircdo Pertino 

Ccha l.úcoa de Olm:ira Couhnbo 

Paulo FC'I'TWldo &tiJb Ciucrra 

h'aná Magno ele: 0~,-âno 

Maria VItória cb CO!It4 Chagas 

Sonia Mm• da Coota 

.\laru Rcgma Smith 1\e.u 

Maria Lulia dos Samoo Mor..,. 

Edanilda Macitl da Sih'l 

\'alda VilheJU Putin 

rtcy Vales "'-lJO C&rv•lho 

.\1on• N,'Uet 0.:,., ele: Lima 

Cooceiçlo Carr~ Mcdcirn. 

Almirn Al\'ta de "'-"' 

j(Mobilização Social ) 
--"~ 

Mrtria de Nazaré Farias do Nascimento 
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-o\ SOCNF.1 ÁIU "rt 1 s\u t 
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Co'-il~otl.:\ ·~ 1.~1ft IJ MS' , i'\: XU da L\..,-do n• Dl'.?Q. de Ol dcJ.V.c-irnde 200\, 
r~:··~·~~ \I \I~ .... O:.)ntiJn n.-. Pr-.x .. 'b.• "1'"!1Xo6'61.:9:>·~1 \4S 

rORT,\Mt.\ ~· ~211MISI\IS 

A SEf"IIH~MIA O>. I ~'T•OO D.\ 1:\Cl US\0 1' 
\J081Lii' .. \("j\O ~(K:I.41 ., no ~ chs ~ arribt.l•ç~~ ~uc Ih: (,li·• 

nrr'' ·~ Jh:"lll lc• n• O&J I. d-: 20 de J.antU'o c!c 2004, •10 teu U1 A'", c1n 
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M(SOI \ ( : 

Art. I • .. ··.;1 .. •· :"1 ..... t.r. JOSÊ C I..Al•HCR CO!\CAJ.\ ~o::, 
\A\ 'JUt. Ac-·cu~: ~·w·r:t~rr.h-o. do Coo•lr.IW .o\dn'.&rnWr» ,-o, qw \iAiotU cb 
K'\l J..: ~ a:11~ M.lc-J;'.A, lf~ b r-.!ub.tptO d :)li do .1itri, Collf'l 

~-~~H·,, c(e r .. lllu:J.t '"-"'"'~~lo .. -vtMh-, • " dtl pottu <!J SI \4S 
~m :.:1'.111J·•':'u.Jarr , bern Co"'tnOHISI , ~diJ ltitn e 1. I)Orh.: 1 nttplant:~~Aco 
dl· ,.,,,.... J... "i!~ .S no S~r Fo~v • -.. .. J)(ci()(!u ~ • .l n , l.:mbro dt lc-J(

1 

I(Seguréinca 

. --Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (Interino) 

COMISSÃO ~SPECIAL Ot: UCITACÀQ 

AVISO 'DE CO:-õCORJttNCIA 

! 
: I 

A Secrtbrio~ dt Estidr do Juttlça • Securoar• J.6blka. 

ornvts de suo eo'.,..lsslo ~p«:ial dt UduçJoiSEJ\is , t to,.... 

pObllco qut fari rullur licltarlo oo m:Jalidadc 

CONCORRtNCIAI N' 001/2007 - CEUSEJUSP, paro o :lourlo 

de atron.a,·e de asa rotativa mono~urbin.ada ltvt. prtvlslo para o 

dio 08 dt jontlro dt 2007, h 09:00 (oove) horos, u soJa de 

rr uoiOu do SEJUSP, oito 1 Ruo Mochodo dt Assio . : I~ -
Ccntro, Moupi-AP. j 

O Edilll da Coacorrloci>l pode"' str obtida oa 
1
11la do 
1 

Coro Imo Esp«ial dt LkiUflO. DO prtdlo do SEJUSP, alto l Ruo 

Mothodo dt Anis a' 1~ - Ç<atro, Muopi. ,. 

JaforOlaçO<i;oo !oral; OU'ptlo root (96) 112-8:177 I 211 -

8171, romol ll4, d.UI:JO is 17:30 boru. 
1 r ,. 

1\taca~AP, 7 dt •o•·•mbro d< 2~ 

J Órgão Autônomo 

IR 

(Detran ) 
Roberto Luiz Amaral da Rocha 

COMISSÃO I'EtlMANENTI\ DE f.l<.:ri'AÇÃO 

J IJS"IU"ICATIVA N"007Allí-OP.TRAN/AI' 



Macapá, 22.11 .2006 

Pmc<.."<.•;o n" I O. 
As:~unto: In • · · >i li< · c 
l'undumu l.c rtigu da Le i n" 
R66C./9. c su:~ alterd<,:<'lcs. 
1\djudicudo: 1\MI'RESI\ llRI\SJI .I\11{1\ DI\ 
CÓimi\IOS 1\ TI \J.ÚORI\I'OS. 
:'"lor l ·~'linwdo: R$ 72.1Xl0,00 (setenta c dois mil reais) 
hmlc de RllCur.;<l': Açilu: Munulcnç5o llc S<..TViÇ< ~' 
Administrativos. Cú<ligu: ()(>.122.000I.2001.(lCXXl, 
Elemento de I X.,-;pcsu: JJ'.Xl.:\'.1 - Fonte: 007. 
Objeto: Pagamento <lt: produtos pu,'luis, de scrviÇ<>S 
pust:tis junto a Empn.::;u llr:L<ik:ira de Correios c 
'l'dégralios. 

S..11hur Diretor 

A pn:.-..:nte ln<:xigihilic.J ac.Je é para a o.>ntmt:tç:l<l dc 
cmpn.."':' cspu:iuli"la<la em scrviç.>S c pru<luh>s postais. 
tdemátlcos c mlicionai:<, na.< mud•l idac.Jcs naciunal c 
inl<:m~ci<»lal , nu pcrlndu de I 2 (d<t/.c) nK.-;cs, u conl:tr 
cJu ussinulum do t<..'flTin de contrato. 

A eontmlw,::1u du referido ~rvio;u ~de vital irnpurtânciu 
pura o pk1m <k-scnvolvirncnlo dus alividudcs 
:uhninis«ruliva.' do lkpartunK:nln l ~•tac.lual de Tr:irt,ilo 
elo 1\m:~pâ, urna ""'· •rue seu prineipul objetivo é o c.Jc 
ugili"l.1r os s..:rvi.,:us c.li>punihilizados a sociedade 
wnapu<..-nsc. 

A Empn..-;:1 llr:L"ilciw de Correios c Tclégr:.fns é 
<klcnloru cxclusiv• tios scrvit;<>s l "~'lais. si!I'ViÇ<>s 
tclcgrltlicos c pnw.lnlns cnmn Com pura de se h><, compru 
de aerograma de nulul, o.>mpra de a<..~·.,grama 
inlcrnneinnul c dcutrc nulrn<, portanto, c~~~ 
im:xigihilitl:ulc deriva da inviuhilidadc de e<Mnpcliç:i n

1 
~:<>mn diz u nrt. 2S "t:~l(lul" cJu l.ci n" HJ>I'>I'>J'>:l: "H 
in(~.:riJ,:Ívr:l a liciluc;ün ttuundo lwuw.r invinhi/idndt: tlc: 

t.<>l/ljll<liçt1n: •. ··, ~-nliio, cmpr\!S:J de l<..-n lnm c:xclus1vu 
dcst~ serviço< 11<> T~·rritúrin Nxinnal. 

l'orttu1ln, n:IC> rc.'lu ullemutivn a i\dministraçii11 n nil<> 
:o.:r onntr.1tur '"' st.n·iç.>' cJu cmp=a llrasileiru de 
Corrcins c TdCgr~• fi ,s. a t'Jni~ l...,n cundiy.;t..-s tlc 
c~ccutar 11 nhjclivn desta JLL, tilica!iva. 

Cori,idcnmdn que a imrnssi l>ilidadc de cumprir com u 
que tlc!cmliua a l.ci da.' l.ic iWt;<1cs. ou scjn, lici tou·, que 
é "um pn>ccdimcnlu udminislralivo preliminar tiUC 
permite il Admini<lr.1~·ão a seleção de .•cu fulun• 
~>•nlmlllnlc dentre tndus us <'<lncoorrentcs <JUc 
l!cnrrcrcm an ""' chamamcntu, c.•colhendu o t)U" 
mclhur l~>n\'icr an 3cn-~u púhlicu" (Cumcnl.árins à 
Lei d~ Licita\'Õc.• c C.>ntr.1lus da Admini•tr.1ç~u 
Púhlica -Maria Atlc!Midc de C. Fr:mça). l'nn:mto, u 
uh~'t"luru tlc prou:ssu li>rrn:.l para a c>.ccuy;in dos 
serviços, estaria fadudu uo fnrcasso, pois nfin illrai1ium 
inlcrcss:11los. prcjudicmulu c inviahilizantlo o 
alcmlimcnl1> aos m:mdHmus wnstilucimais. 

l'nr l<Klu n c.~pt>Sin. Scnhur Diretor. suhructemos u 
Vus.'ll upn:ciaçfK> esta JLL~lilicmiva de lncx igihilidatlc, 
que se cnctintru rcsj>aldutla nu urtign 2S. "capur · cJu l .ci 
ll.6(i(>J'>:l c su:L~ :lllcraç.>cs, pnra auloriz:~çün c 
ntti licaçnu du valor acima c itado cm favor da empre-sa 
llrusilciru dc Correios c Tclégrali>!<, nhjctivandu u 
p~gamcntu tla cxccuçílo do~ rcl1:ridos ~rvíç.os, que 
serão de impnrliincia vital pura u DF.TRI\N/1\l'. 

!'ara cnmJlrimcnto da l.ci c vis:mdo o intcn:ssc llu 
1\d.minislruç:in Púhlicu é qu.: apres<..11tmnus u V. lixa. :t 
prt:scnlc Justilicativu p:~ra que s~ja rnllnolllt:adu nu 
fomw ' IUC <lctcnninu o nrtign 2(> du Lei ll .f,(,(i,AJ~. hc1~ 
cmnn, a divulgação lia mesma m> Diúrin Oficial <.11 

1\sludn dn 1\mapá. u lim de que prtw.luzu 11 elic:'tci:r t.lu 
al<>. 

CONTRATO N"00912006 DE PRESTAÇÃO DE SI:INIÇOS E 
VENDA DE PRODUTOS A .ÓRGAO PÚBLICO, CU !i ENTRt: 
SI FAZEM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 
AMAPÁ - DETRANIAP E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELEGRAFOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJE:IO 
1.1 O presente cuntratu lc1n por tw,jcto u c;orrtt .. '1t:ialv..::K.üo. c1n 

(DIÁRIO OFICIAL) 

>imbito nar.iMul, p~la EC r il CON'mA fAN"JE. tlt> l ~< wl ul rc, 
posl~~. de Stf'lliçt.s pr~tais. h~J~n 1átic:o~. C! fiilir.iunai::o, na.~ 
m?dalf~adcs n;k:ional c lnl P.rnacicr•al qtlr• r.:lo c1i::.;pt"•rV!IIilvoJclct" 
em Unidades de Atcndtrnento da ECT, para vr.mfa e:tvursa na 
rede d P. varejo c-, também, a carga (~m nlfjt llnOH Ue tr.mqueiH. 

CLÁUSULA SEXTA · DA VIGêNCIA 
O prazo de VI!Jéflcia do presente Conlrhlo ser~ do: 12(dow) 
~ses ri partir dn_ d:ll~ de sua a~~inatur:J, rorlrndo prorrogi1r 
se por perludos 1guatS e SLO:es""os de 12 (do~c) 111escs, 
med1ante a c:mmsuo de lermo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) mc~es. 

CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 Os recursO>< orçamentários pata a cobet lur.> da!o deo;pe" " ' 
decOlrentcs deste Contrato têm seu vulm cstim;Jdo em R$ 
72.000,00 (Setenta c Dois Mil Reais), Anuais. 

9.2 A claRsllir.ação dcsl as despesas su dará da 
seguinte foma. 

Elemento dr. despesa: 339039 

Manutenção de S. Admm<slralivo: 06.122.0001.2001.0000. 
F onlc de recurso: 007 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para dírimlr a~ questões oriundas desto c:onlrõJto. 

serã competente o Foro da .Justiça Federal, Stoçfto JmJk:iária da 

cidade de Macapált.P. com ext:lusão dt: qualqtlcr outro. pm 
mais privilegiado qull S<>ja. 

E. JIOI' cst~rem justos e cnnlmtac.Jns. asscnam 0 

presente Conlntln em 3 (Ir~) vias de igual l cor ., forma, na 
presença das testemunhas abaixo: 

Ptcgão Prcscncl•l rr. 00tf)OOJ O<:h;u~N' 

Proec<so rr III(XXJ ?.!6lnffi 

Objeto: drnmuvolvmlt:nta. 1tnp~sr11aç.r'\o. mamlll:uyiin, SlÇCH it! t! 

1ran.'"ilmf..noa do loc:nulowa tio si~l0t1 1~' pu'lPiiO inltmrudn de ccntt()fr. 

q>l'rlli'.ÍOIIOI do l)r:p.-.l•n•:nlo tolad..t d< • 1 riutsilo doAm"'"' 

A Cnrtf1Nf._"J PCfnt<tut~ll:: 00 I iatuçt'Jocb d:.p.;:Hfamc:teh) c:;l;nlual 11! l~.r.:...:c ln 

00 ólllliJpiJ 'nr 1 OJJ-U At', tuw.a pt'i~O) que H liata:;'ht t:CIIII ahtflllm f-'JHI 

o da 71. 11 ~ c::l;i lU VCX.Wl/1 l~ua m:óoms wtiOtm:IÇÕ.."S Q; 

o>lt' "'""'""' tl.-vcrâo mnnlm r.onlolo com a I•CS.i!l"lClfl C:l'IJ llllrwt

:.lr.Nós do ll:k:lonc : Oxx!Xi :w24Jt2 

.. 

Serviço Social Autônomo 

I(Amprev 

Nivaldo Costa da Conceição 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO 

PORTARIA N°1B3 de 06/11/2006 

) 

O Diretor Presidente da Amapã Providência, no 
uso das atribuições conferidas pelo inciso Xllt do art.14 do 
Regimento Interno aprovado pelo Ato Resolutório n•. 001199 -
CNAMPREV. de 02 de setembro de 1999 o tendo em vista o 
que eonsla no Processo n°516/2006 - OICABIAMPREV. do 
0511012006. resolve conceder pensao na forma a seguir 
discriminada: 

Dados do Instituidor. 

Nome do ex-servidor: CLAUDIONOR ROCHA FREITAS, 
caôa>tro 871990.0 
c .. so: Prnrcs.~or, Classe "A", PndrGo I, Grupo Magist~rio CPr 
n"210 183.7S2·87, na <Lua de seu óbito, oeonido em 0610912006, 
se enC<K>IIava lotado n• Secretario Esroduol de Educaç!lo, estando 
o Processo acima especificado, devidamente Instruido. com a 
doc:umcntaçSO correspondente ao requerimento do bcnc:Cicio 
pensao. 

Pág. 14 

Parcela s d!J>ensâo vig~nto a !arttr do 06109/2005. 
DENOMINAÇAO FRAÇ O OU •t~ VALOR RS 
(DISCRIMINAÇÃO. 
REMUNERA ÃO 

T~mporária 33.33' 528,47 

Temporária 

Concedo a pensao. neste alo d lsctimlnado com 
fundamento nos artigos 10, inciso 1. 26. i§§ 1' e 5~ 31 da 
Le1 n"'91512005. ' ' 

. · ~utarquias Estaduais .:J -~dap ) 
José de Ribamar Oliveira Quintas 
~--------~~~~~~~---~-

PORTARIA N'. 191/0B-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGtNCIA . DE 
DéS~NVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 1124, de 04 de abril de 
2006, e tendo em vista o teor do Momo 034108-0AB/AOAP de 
13 da novembro de 2006. ' 

RESOLVE: 

Art. 1• Autorizar o deslocamento dos 
servidores Rai mundo Nonlrto da Silva Pires, Coordenador 
UGP/BIDIADAP e Areollno de Oliveira Matos, Diretor do 
Departamenlo de Relações Internacionais, para a$Sossorar o 
Secretário Especial de Gestão, Joet Nogueira e o Diretor -
Presidente Interino da ADAP, José de Rlbamar Oliveira 
Q_ulntu. da Sede de &UaS a1tlbuiç6es Macapá - AP. até as 
Cidades de Brasltla/DF e Gollnla, no perlodo de 20 a 
2511112006, com objetivo de participarem de reuni6es 1écnicas 
na Embaixada da Repúbtlco Dominicana, Ministério das 
RelaçOcs Exteriores, Secretaria do Tesouro Nacional BlRD e 
BID e na Agência Goiana de Desenvolvimento Region~t. , 

(Lacen ) 
Juvanete Amoras Távora Miranda 

PORTARIA N. • 1621200&-LAC.EN 

A DIRETORA PRESIDEI\11! DO LABORATÓRlO 
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no U$0 da:s pr~h-... q.,. 1M 
coor .... a lei n.. 0338, de 16.04.97, n:gulunmt.tda pelo Dc<:rcto n.. 
5528, ...uso 47, inciso xx, de 09.12 .1997 c o D<ac1o n.• Ul2106, de 
08.05.2006, comider.OOO o quo ccruu no <n<niO rf 068106-
SIV/l.ACEN'. 

RESOLVE: 

DESIGNAR a t><rVidon Cltwd•U... Sllv• ele Souza. Túnie> 
de Labor:t16rio, pua, DO pcril>clo de li a t ~ de cloumbro do ono em 
euna, se dooloc:ar do sede de lUIS atividacb-Maapó, oú a cidade de 
Dctim-PA, • fim do pazticipo< tlc Treinamcolo no l..abtnrDrio de 
lnOucnz.a do lnsliluto Evondro Cht>&AO. 

PORTARIA N. • 163/100&-I.Ac:F.N 

A DIRt:TORA PRESIDENTE DO LAnORATÓRIO 
CE.'IITRAL DE SAÚDE PÚBLICA, no u.«> d.u l'fCI'TOj;aUvas que lhe 
eonfo:n: a lei n.• OJJR, de 16.04.97. regutamcurada polo !Xt.T<il> n. • 
$$28, :trtizo 47, inciso XX. de 09.12.1997 c o IAA.~dn n. • 1 ~ 12 ·'06, do! 
08.03.2006.. comidcranôll o que: c:ot\S\a no rncmo n• 0211()(,. 
DTiLACEN. 

RESOL"\o'E: 

DI'.SICNAR a servidora Kdlu• Crbllna lpAclo Cardoso, 
Medi e:> Vcterin;lri&. parL no pcriodu dc o~.do deumbn> do ano em 



Macapá, 22.11 .2006 

CUJ>O, se <1..-d•JCar d.1 std< .Jc "'" alivídad<.•·M•c:apá, a~é • cidade de 
ll<l&n·PA, a fim de putidpar dn Cuno de Atualinçio no OUgnóolic<> 
LAboratorial <1.. Raiva. 

PORT AlUA N. • J64120Q6.LACJ:N 

A DIRETORA PRESIDP.NTt: DO LABORATÓIUO 
CENTRAL DE SA(JDF. PÚBLI('.A, oo uso ws ~tivas que lhe 
«>nfcr• a l<i n. • 0331!. do: 16.04.97. regul.......uda pelo Dc.::n:to n. • 
SS28, anigo 47, inci:.o XX. de 09.12.1997 e o Oc.;n:tu n.• U12.'06, de 
08.0S.200G, COI\SÍdcf>ndu o quo comt> oo mcmo n' 018106· 
CP1.:1..-\CEN. 

IU!SOI.\'P.: 

D.ESICN.\R as ..,;c~oru Maria 1.....,... Silva Alves 
l'n:sidme <1.. CcruiJs1o Petm~Deo~e de l.icitoçio!LACEN, Código FGS 
2 c Mirc:LI do Socorro do Rocha c-,... lladsto, Cbcfe do Serviço 
de Administra~io Gcnl.'L<\Cf.N, paro, no pcri.>do de 03 a 09 de 
dezanl>ro do ano em cunoo, "' dtaloc:arcm <1.. 1«1e de ,.... alividados
Mac:~p!, ar,; cidade do: SalvadO<·BA. a fim de participarem do Cuno de 
Uci1aç&o c eootn.w. na Mninistnçloo Pública Alualiudu com t.nr:>.<c 
no l'rcP, (Pn:oidcrx:ial e Elctr&lieo) e Sisl<ma ele R~ de Prcçoo. 

PORTARIA N. ' I &5120Q6.LAC.EN 

A DIRETOR.\ Pllf'-~IDF.NTE DO LABORATÓRIO 
CF.~TRAL DE SAÚDE P(JllLICA. 110 1U0 du P'cnogalivu que U>< 
conf,n a l<i n.' 0338, de 16.04.97, rcgularn<ruda pelo Dea.:to n. • 
~S28. nrtigo 47. inci>O X.X, de 09.12.1997 e o J).:cn:tu n.' JS 12106, de 
O~.OS.200G. con;iderando o quo C00S1a no mtn"' n' 03710&
COORDLAlliLACF.N. 

RESOI.VE: 

DESIG~AR oa Kl'lidorcs Aloudrc: Furtado SU\·a, 
Diom<dico; GUI><rio Madorc:l"' de Brito, Labonotorista e Carloo 
Alb<rio du• 1«-ls. Motorista. p:1r.1, no r<rio.Jo de 04 a 08 de da.."mbro 
do ano tm ~ se tblnan.n1 da sede de 1uas llividacb-).[açapâ. atl 
oa muni<ípios de Porto Onlnde, Pedro BrMc.t do Amap.vi e S<rn do 
~avio, 4 fim de n:ali.z.an.:m ,_.pen-is~o 00. Labon.t6riM J .oc:ais. oorroçll) 
de d.iv.:rg(.n.;as do.! J.J.min.u de rn.alàri:a c nwnJteo.,"'io pn:~\':1 dt 
mic::n:N:ÓpKK. 

Comlss~o Perm anente de Lld t açlo 

J.JJ5IZFICATNA N. 0 032/:Z006 - Cff, 

RATIFICO NA F~MA DA LEI 

Macap~, 17~11 os6 _ 

JUVANETE ·v-.re~RA MIRANDA 
Dlret Pr !dente LACEN 

I NEXIGIBILIDADE DE LICUAÇÃQ,; 

ADJUDICADA: M.B. COMERCIO OE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA 
PROCESSO NO: 17 .000.288/2006-LACEN 
RECURSO : FONTE: 016/ PROGRAMA: 
10 .304.0066.2272/ ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.30 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
PARA O SISTEMA DE HEMOCULTURA DESTE LACEN
EMPRESA EXCLUSIVA NO BRASIL- INEXIGIBIUDADE 
DE LICITAÇÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I da l ei 8.666/93 
e alterc~ções. 
PEDIDO DE EMPENHO: 092/2006 
VALOR: R$ 45.696,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos 
e noventa e seis reais) 

Senhora Diretora Presidente, 
Submeto a elevada conslderaç3o de Vossa 

Senhoria a presente justificativa amparada legalmente 
sob a égide do Artigo 25, Inciso I da lei no. 8.666/93 e 
suas alterações, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
OE CONSUMO PARA O SISTEMA DE HEMOCULTURA 
DESTE LACEN A COI~PRA DIRETA OA EMPRESA, M.B. 
COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ N.O 
97.369.128/0001-69, tendo como objetivo otlmlzaç3o 
das pesquisas de microorganismos em hemocultura em 
toda rede hospitalar Estadual, Municipal e pacientes de 
origem comunitária, executa neste laboratório. 

Destarte faz a aquisição por ser a empresa 
representante exdusiva na Regll!o Norte do Brasil, dos 
referidos produtos, a fim de reduzir a contaminaç3o e 
falsos resultados nas análises bacteriolclçicas em gen~l . 

A douta Assessoria Jurídica manifestou -se 
favorável à aquisiçao direta nos termos legais citado 
adma, em que prevê a I NEX1GIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 

Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 da 
Lei federc~l NO. 8.666/93 e alten~ções, rogo a Vossa 
Senhoria se digne ratificar a presente justiftcativa e 
determine sua publlcacllo no Olárto Ondal do Estado 
para que se produza seus efeitos legais. 

Macapá, 17 de novembro de 2006. 

Maria~l\lves 
Presld~~'l./'la CPOLACEN 
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Comlsslo Permanente de Udblçjo 

~33QOOfi-C& 

RATII'ICO NA FORMA DA LEI 

Macapá, 2~/ /2006 

MARGAR O MENDONÇA GOH6 
Diretora- P ldente Substftutll/ LACEN 

INEXIGIBILIDAPE DE LICITAÇÃO~ 

ADJUDICADA: D!AGNOCEL COMÉROO E 
REPRESENTAÇÕESLTDA 
PROCESSO N°: 17.000.280/2006-LACEN 
RECURSO: FONTE: 001/016/ PROGRAMA: 
10.305.0066.2436/10.303.0071.2436/ ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30 
OIIJETO: COMPRA DIRETA - FORNECEDOR EXO.USIVO 
- INEX1G181UDAOE DE UOTAÇÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, lnclso I da Lei 8.666/93 
e alterações. 
PEDIDO DE EMPENHO: 093·096/2006 
VALOR: R$ 44.234,00(quarenta e quatro mil duzentos 
e trinta e quatro reais). 

Senhora Diretora Presidente, 

Submeto a elevada consideração de Vossa 
Senhoria a presente justiticatiVll amparada legalmente 
sob a ~gide do Artigo 25, Indso I da Lei no. 8.666/93 e 
suas alten~ções, objetivando COMPRA DIRETA -
FORNECEDOR EXCLUSIVO, OIAGNOCEL COMÉROO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ N.o 01.490.595/0001· 
73, aquisição de material de consumo para Labon~tório 
Central de Saúde PUblica. 

Por ser o único distribuidor autorizado a 
comerdalizar esses produtos nos Estados de Amapá, 
Amazollas, Ceará, Espfrlto Santo, Maranh:lo, Pará 
Paralba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte' 
Roraima e Rio de janeiro, torJ\a·se Inviável qualque; 
forma de competição elencada na Lei 8.666/93 e 
alterações. 

Assim posto, em cumprimento ao artigo 26 da 
lei Federal n . 0 B.666/93 e alteraçi5es, rogo a Vossa 
Senhoria se digne ra~ficar a presente jusuncatlva e 
determine sua publicação no Otário onc1a1 do Estado 
para que se ~uza seus efeitos legais. 

Macapá, 21 de novembro de 2006. 

Marla~Aives 
p~jJ~;r:J1CPL 

Comlssl!io Permanente de Udtação 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

CARTA CON'iiTE OQ9/2006-CPL 

PROCESSO 17.000.256/06-cPL 
MODAUDADE: CONVITE No 009/2006-cPL 
OBJETO: Contrataçao de empresa especializada para 
confecc;:lo de placas de ldentlncação de ambientes 
para as dependêndas Internas deste LACEN. 

EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME 

EMPRESA -1: COLORGRAF COMUNICAÇlO VISUAl. 
LTDA EPP, 
EMPRESA -:z: MC MENSAGEM E COMUNICAÇÃO 
VISUAL 5/S LTDA, 
EMPRESA -3: EQUIPAR INDÍISTIUA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS L TDA. 

EMPRESA PARTICIPANTE VENCEDORA, 

EMPRESA -3: EQUIPAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 38.408,00(trinta e oito mil 
quatrocentos e alto reais) 

Macapá, 14~n mbro de 2006. 

MARIA ''VJALVES 
Preside t~t_~di. 

Comissão Permanente de Uotacao 

CABIA CONYJIE 009/2005-:CpL 
PROCEsso 17.000.256/06-CPL 

APlUDICACÃO 

O Laboratório Central de Sa(ide 
Pública, atrilvú da Comlsdo Permanente de 
Ucitaçlo, torna p6bllco para fina de ultlrnaç.lo e 
conhecimento doi lnblreuados, ADJUDICAÇÃO 
referente i CARTA CONVIn N• 009/2006-CPL. 
tipo: MENOR PIU:ÇO, com o objetivo Contrataçao 
de empresa especializada para confecçao de placas de 
ldentlflcaçao de ambientes para as dependêncla.s 
Internas deste LAO:N. 

EMPRESA PARTICIPANTE VENCEDORA. 

EMPRESA - 3: EQUIPAR INDÍISTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 38i408 trinta e oito mil 
quatrocentos e oito reais) 

Em:J]I_ ~ 
JUV,f\NETE AM . ÁVOAA MIRANDA 

Dlrefora - te do LACEN 
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Comissão Permanente de Udtaçllo 

CABIA CONVITE 009/2006-CpL 

PROCESSO: 17.000.256/06-CPL 
MODALIDADE: CONVITE N° 009/2006-cPL 
OBJETO: Contrataçao de empresa espeàalizada para 
confecção de placas de Identificação de ambient es 
para as depen~das internas deste LACEN. 

EMPRESA PARTICIPANTE VENCEDORA 

EMPRESA -3: EQUIPAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 38.408,00(trinta e oito mil 
quatrocentos e oito reais) 

(Rurap )I 
Jaezer de Lima Dantas 

JUSTIFICATIVA N" 03612006-
CPLIRURAP 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Incisor V, 
da Lei 8.666/93 
OBJETO: Aquisição de 02{DOIS) veículos 
automotores, modelo Fiat Strada fire CE 
utilitário, cabine estendida com capacidad~ 
para 600 Kg, motor 1.4Flex .. 
ADJUDICADO: BETRAL VEÍCULOS 
LIDA 
VALOR: R$ 74.888,00 (SETENTA E 
QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA 
E OITO REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 
001, PROGRAMA DE TRABALHO: 2001 , 
ELEMENTO DE DESPESA: 449052. 

Macapá-AP, 22 Setembro de 2006. 

Mari.sr ~M'- d< A"i' 
r Presfu~URAP. 

(Terrap 

Gersuliano da Silva Pinto · 

) 

O Diretor·l'resid<nJe do lnsriMo d< Terras do Amap• 
• TERRAP, no uso de 5UaS atribuiç.lles 1epis, resolve: 

NOTIFICAR as pessoas abaixo rd acionad.. para 
eompar=Icm no pra7JO d< !S (quinze dias) no TERRAP a contar da 
dltla de publicaçio. a fim ele comprovarem a efetiva ocu~ c 
halntação do lote, cspec:ilieado nos Lotcamcnlcs: MARABAIXO, c 
AMAZONAS. Ouucmim, C'o<:om cicntifiCidos ele que o nlo 
comparecimento eonoctçrizari o abandono do lotA: importando em 
revogação da LlCh'NÇA DE OCUPAÇÃO <, eonseqOCr><c retomada 
da posse direta do iblvcloo Palrimónio l'liblico Esladual. 

,..-- LOT~tf.l\TO MARABAIXO 
frvANEIDE GUU.IARAES BRITO I 12 I las 
li:ifF: 41S. I90.942-J2. . . I R(i: 05987S -

ENO: 1\ VENIDA. fEUCIANO C0€1.HO !SOl. - . 
A:'\'TONIASlLVAN."DESOUZA I 121. I ~ 
SANTOS 
~~: 433064.032-Sl .. • -fRG: 209141 _ 

ENO: A \/ENJOA lXlMIGOS MALTES 276. 
NEWTONDEPÃULA BATISTA I 212 I ' soo-
~37.JSO.i'n-72 RG: _l~l9J ll 

1 -=-
ENO: TV: FRANCISCO 19. 
MARIA ROSA SOARES I I 87 
CPF: 519.103.092-68 .~--,I..,:R""G'"': 2l~l 3""92l<:!- I~ 
END: RUA TAPAJO~S ____ _ 
RICARDO NAL\RE DO T . 23 I 60 
NASCII\oii:J\"1'0 BRITO I 
Cl'f: 000.000.029-~ I RG: 301~73 -
ENO' INV CAESA. 642. 
~SA.,TOSDEARAwo ·r 16 1 21 WF: 561.361.432-20 I RG:"'2-;!:00"'2J""9;-=--'--=---l 

END: TV: DOMINGOS AMO;;,RÍM,_;;;·cz.· =22::6&.=-,--=-r--=:-

~~~~~BEIRO RO: 29nai: ~s -
•'RANClSCA eot;LHO CAIWOSO S7 _ 42 
Cl't': 610.00&.172.SJ .. Rfr. 242311 

!-:-,,.,........=-::=.,--::- LÕ'fEA.M&'ITO A.'IAZONAS -
ANA C1EIA DOS SANTOS BAASIL I 06 I ~ 
CPF: 124.~$32~ fRG • .:.: :.:.:14"'2444=.·-----l 
END: DISTRITO DE SI\NT ANA 

' 



Macapá, 22.11.2006 

IIIIALDO t:BIRACI SAI'ITOS GAMA 16 13 
CI'F: 124.fo54.102-SJ.. - RG: 268852 
El'll~ A VENID~~RMANDÓ DE AJ,B~R:':E:-:U;::. ;::13:;:0_=---- ---1 

':J ·--Kátia Regina Balieiro de Souza 

PORTAKIA N' . 204/2006/FCRIA 
~'•'-"'P' ·Ap, 17 d t nonmbro de 20ll6. 

A Oircron l'r"uillrn rc Ll2 Fundnrto da Criança r do 
Adol<>rcnoe do F.sllldo do AmapUFCRJA. usando du 
aoribuiçôts que lhu sAo conferidos pelo U<<rtlo :-4'. OX49 dt 26 
de jlntiro dr 100~ c. de MC'Ordo com o rstabclccido no Arr, 40. 
SrçAo I, Caplluln VII I, do l::llotuto sprovado pdo Ocrreln (N) n'. 
2J77, de os de ·~0110 dtl!l98: 

KESOL\'E: 
• Art. I' · fleslçnar os srr vidoros, l·:ZENY ~IARIA 

~A7 .. ARJ:: u.os ~·Asso~ s~LVA DE FREITAS, C hrft do Abriço J 
Ca .. l .. r Cll 1\s tué , ( :.ldoco FGS-1, do Quad ro Comissionado . 
duht F~ucJaçao da Crianca t do .\dolrsccose. loftda na · 
Strr t t:ono de lnclus.lo t Mobili7.oç~o Social: J.ll iZ OTÁVIO . 
N\ INF.S UA S I I. V A, ~lolorl•o. Ofi<ial. Código FGI-l, do Quauro 
<:omh:~iomuJo dt~f3 •·undaçAo da ( :r'i•nça r do Atloltscc:nt t't 
lotado n a Strrt l~ria dt l nclus.lo t Mohili7 .. çAo Socbl, paro 
\·laja~rm dtt Jtdt de suu alribuiçtlu Matapi-Ap, ai~ o 
l\lumdpfo dt f rrrelra Gomt s-AP, 1 fim uomllanhu 
adolu unlt rna Audiêntín, naquda localidade. no dia 17 de 
nm:tmbro d~ 200( •• 

A ri. 2' • Rui)J!am - se as d isposlçõcs em contri rio 

C<rtt~ u P.1carnM •cr~ Jl'•ft ll~t. i, tnte:rns&rlo,. Que u Litiuçlit::~; n• 
.\loda lldadc Tomoda de Pt<fU a' 005/2006 e 00610&
C~I.:FC:RJ.'\t(;EA, q ue Striuv rtoli.udu is l O b oru • 16 boru 
do dia !8111~ .. poc' con\tAJfo; la .~dml oi~tntha. .u mrt.mu 
fk am -.di.dat para oatra dA(•. 

\1a top6. 14 dt DO'I embro dd006 

@bunal de Contas do Estado~ 
~= 

Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

PAliTA llE APRt:<:JACÃO/JliL(j,~~IF.NTO 

Em cunl(W"Ímcn1o a di,5JX>xiliV<ts Jc(;;lís vicmle'l. c, por 
dctrrmiJUç!o do Exccl<nlissin>o Coruclhciro JOSÉ J ULIO JlE 
~UIIANOA C.'OELIJO, rn:.idcntc deSL> E~i€io Corte de Cont>s, faço 
ciente a todos O<t inh.-n::uados C aos t tuc: ~ prettcnt~ ''i.rcrn. 11uc: n o d i.a ll 
(viut~ ~ d M.) de: n ovembro d e 2006, à:i; {)IJ :30h. (nove hura"' e tcint:. 
mi nu to•}. no Pknin'o ~Ons. Jôst' Yén"sJú1JO favarcs ... do Tribun!l de 
Contas do üUdo do 1\m.api. si to :\ Av. FAO n• 900. ncst3 cil.b.dc. 
rc-~liur-se·A & t66• (ctntólnu uu~blna• snla) Scsslo Ordinári~ 
p.ua apreciaçloi jutvmcnto do:. 5eguinlc::."J proc.:.sros: 

PAI i]' A TlUJ_jlli,CJA(',dfi[JJ.fi'@~(,'.oiQ 

.II'<I~EI\TAI>Q.!lli\ 

ful!tooil!: c .,.._._I\IARC ARI::'flo: SALOM,\ 0 m ; SANTAl'iA 
FEKRF.IRA 

I) I' ROCESSO I(' 001015/lOOS.TCE 
ASSUNTO: ReJ:irtro ~o Aposentodoru 
PROCEU~NCIA : M>nQÕ Prcvidência-AMPREV 
INTERESSAOO: Sr. Micuel ~l•ch><lo Sobrinho' 

!k,bi'IJi!: COGL LL1Z FEfU\'ti.,\'IJO Pi>\ TO CARCIA 

l) PROCEliSO N' 00269511!1%-TCI!. 
i\SSUl'ffO: Rcgi,.ro de Aposent•dori• 
l'ltOCF.D~NCIA: Assc111bltu I .cgislati''' do Estado 
I:O.TER.ESSAOO: Sr. FJw,\T No_gueira Lima 

1Motorla: Com. 1\I.ANOEL ANTÔNIO DIAS 

J) PROCESSO N" 003997nOOJ-TCf. 
ASSUNTO: Rccistro do AI>O""nudoria __ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PROCEOl!NCIA: Fund3f!o Maca,oi Prcvidincia-MACAPAPI!E\' 
INTERESSADO: Sr. lknedito Dia. Coru 

4) PROCESSO N" llOOJ.Ufl~'t= 
ASSUNTO: Reçhtro do 1\po><oi:Wuria 

PROCEU~NCJA: l'untbç;lo M•eapá P~vidtneia-MACAPAPRI::\' 
INTERESSADA: Sr'. R.aimuOO. o,,;~ Gonç.>lves de B.um< 

5) PROCESSO N' OOI\l.0/2/IM.'[CE 
AS.<,1JNTO: Rcciotro de Apostnladcwia 

PJUX.'F.UÊNCIA: Funcbç!o M•e.1pá Prcvidà>cia-1\IAC:\P,\Pilli\' 
INTF.RF.SSAU.4: 5Y. Anunlolo ck l<sus Uh'v<in 

6) PROCESSO N' OOOJ44/l006-TCE 
ASSUNTO: Rccjstro de Aposcnt.>dcwi• • 

PROCEDtNCIA: FunU.ção M01<apá l'rovidêneia ·MACAPAI'R.E\' 
JNTf.RESSADO: Sr. Pedro lU ua 

7) PROCJ.:SSO N' 00034!112006-TCE 
ASSUNTO: Reci>1nl ~c Aposcnudoria 

PROCED.~NCIA: Fund.,.;õo M><>~>o> Previdêocia-1\IACAPAl'llliV 
ll'ffERESSADA: S~. Ana llolo Marinho C>rdooo 

8) PROCESSO N"OOI?.MSi211\'M-1'C'l: 
ASSUNTO: Regil<lrO de Aposentadoria 

PROCED~I'ICIA: Fun<hçlo AW:apá Prcvidàlcia-MACAP APREV 
INTERESSADO: Sr. Durv•l <h Costa I.in_, 

9) PROCESSO N' OOJ 4J 9/2011(~ Tr:E 
ASSUNTO: Regi sitO de Aroscnladorio 

PROCED~NCIA: Fun.Uçlo M=pó J'revido!nci•·!odACAPAPREV 
JNTEIU:SSADA: :Ir'. h\:u'líoa 'l>lan:co ':\l el:\lfO 

l O) PROCP.SSO N' 00165l/2006-TC'E 
.\ SSUNTO: Registro d< Aposencadcwia 

PROCEDJ!NCIA: Fund.t~o M 3C3QÔ J'n,vidên<:io-MACAPAPR.EV 
lNTERESSAOO: Sr. Moy.,niel dos Atljos Mora<• 

11) rROCESSO N"OIIl65-/t211\'M-1'Cl: 
ASSUI\TO: Reciotso de Apoocnwloria 

PR.OCED!NCIA: Fund.tçllo MaUJIÓ Prc:viclên<i>·MACAI'APJlliV 
INTI!JU:..<;SADA: Sr'. Maria Durvaooin• Oor&ts Sat:ti,·a 

12) PROCESSO N' IIIUI\#l!aOOI>-TCF. 
ASSUNTO: Rcejnro d< Apos<nl., dcwio 

PROCEDtNCIA: l'und>ç;lo M•oopó Previdéncio-MACAPAPR.EV 
INTERESSADO: '3r. lo\ o'tt ruo 

13) PROCESSO ~· 001651/2006-l'<:E 
ASSUNTO: Re&io;tro d e Aposentadcwio 

PR.OCEDÍ.NCIA: Fumbç:l.o M>CIIpó Pn:vidéncio-MACAPAPREV 
INTERESSADO: Sr. Joilo Raimundo Co<ta 

14) PROCESSO N' OOI GSJ/2006-TCE 
,\ SSUNTO : Rcei• tro de Aposcnl.aduria 

PROCEDtNCIA: Fundloj;!o M•u.o4 Pre,id<u<i•-~JACIIPAPREV 
INTERESSADO: $r. Santinho de Souu Campos 

15) PROCI!SSO r;• OO\t'~61lfl!l(,:'"\."l. 
ASSUI'ITO: Rc!Jiw o dt AposentAdoria 

PROCEOtNCJA: Fund.>çJo ~lotapó Pn:vid<nci•·MACAPAPRE\' 
INTF.RESSADA: $r'. Cnnnooin.> Santos tb Coso. 

16) PROCESSO N' 00165612006-T<:E 
ASSUNTO: Registro uc Apouentadoti> 

PROCEUf:NCIA: Fun~o Macapá Prt\-idénei:>-MACAPAI'Illi\' 
lNTI!RP.~SADk ST': M:aia w .SO.:orru l.o.iOio O>uoinho 

17) PROCESSO N'OOI 65712006-TCE 
ASSUNTO: Rel;istro do Aposenladorio 

PROCIW~NC:IA: Fond.,ç!o Mac:apó l'revidõnei•-MACAPAPR.t::\' 
JNTF.RllSSADA: Sr'. J03yuiru D:un>SC>.'OO uo Aze-cdo 

111) PROCF..SSO N' 0016S8/2006-T CE 
ASSII N'ro: Rego ruo õc ; , pn.«rtuOor'ra 

PROCEOtiNCIA: Funcbç1o Motapó l' rcviuãoeio-MACAI'Al'IUi\' 
INTERESS,\D,\: Sr'. lolantb l'crrci r> dos Santos 

19) PROCESSO N' 001659/2006-TCE 
ASSUNTO: Ro&islto de llpo$<>>L,dcwio 

PROCEDP.NCIA: FuncL"lo Mac.QI Prcvid<nci.-MACAP,\PREV 
Ll\'TE RESSADA: S~. Moria d., Oroç;u CoSLl 

20) l'l!OCI!SSO N"OI/1:51-/.';()()of. lU: 
AliSUNTO: Rtciwo de Aposçnlodcwia 
PROCEDÊNCIA: Am>pi Pr"'idCnci•·AMPREV 
INTEJU::SSADA: S~. Maria d.u Oroç.u Col•re.< Távora 

21) PllOCI!SSO N•IIIU.C:,.UQfl06.J'C.t: 
ASSUNTO: Regi""> de Apos<Oiadoria 

PROCEDÊNCIA: Fund.>çlo Mxop.\ Pre,i&ncia-M ACAPAI'REV 
INTHR.ESSADA: ~f. t>~.-"Usov'ma ?c:n:·lf:l~'ó\11. 'X unes 

21) PROCI!SSO N' 002SJ41200G-TC E 
ASSUNTO: Rcgillto de Aposenudcwi• 

PROC.t:DI?.NCJA: Fund.\ç!o M:u::opi Previdàtcia-~1/ICAPAPRI::V 
INTERESSADO: Sr. Mo:r<ir Fonso.:o de Azevedo 

23) PROCESSO N' 002812J21)()(,.TCE 
ASSUNTO: R<gi"'o de Aposcntadcwio 

PROCI'.Il~NCIA: Fuud.•s;ilo M•e>pl l'reviu&.cia-MACAPAl'llliV 
INTERESSADO: Sr. Jolio Militlo de Lim.1 

24) PROCESSO 1\' 00)%5Jl~'t~.\!. 
ASSUNTO: Rcsisoro d e Aposenoooocia 

PROC.E.OftNC:J,\: FW>daç.\o Macapi Pr<\idêncio-MACAPAPI!E\' 
INTERESSADA: Sr'. C:rbrino JIMite de Oliveira Sou.u 

25) PROCESSO N"OOJ07112006-TCE 
ASSUNTO: Re&istro uc Apos•mdoria 

PROCF.D~NCIA: Funtbc;3o M•u()oll~ovidência·MACAPAPREV 
ri\TERJ!.SSAOO: Sr. Manoel Olivei.-. de Ani>jo 

26) PROCt:.s.'iO N•IKJJOf .f.:l{)(M.l'C.Y: 
ASSlJI'ITO : Rcystro de ApoSCDI.adorio 

PROCJ-:n ftNCJA: Fontbç!o MacaP' l'revidêncio-MACAP APilliV 
JNTI'.RESSAOO: Sr. Fausco Reis Palm<rim 

27) PROCI!SSO N'IIIWG.'\QOO(~l'C:J:: 

ASSUNTO: Rtçislro dt Apoo......Soria 
PROCJ!D~NCIA: Fundoç:lo Maapó Prcvidêntb·MACAPAPRF.V 

JNTF.RF...SSADO: '3r. Dorh-:t16o 'D'tAs l'crr .. lf!l 

Pág. 16 

fu!!a~: Co-.M.r\liOEL <\Nl'ÔNlO UI AS 

28) I'ROCF.<;.'iQ N' 003561/200S-TCE 
ASSUNTO: Registro <!o o'cn.<So 

PROCI!DW(.1A: FundaçJo Ma.:.a(>Õ Previdí11ci.-MAC APAPREV 
INTERJlSSADOS: S~. M~ lzabel cb Pai0<3o doe Sonr..: 

Sr. · JnsiY>.Iclo da Paix.io dos Ssnros· ' 
SI'. SUZ3na cb P.Uxlo elo> Sanlos; • 
Sr. Bruno da P•ixAo d~ Santos. 

29) PROCESSO 1'1'' 00391!112005-TCE 
ASSUJ\TO: Registro de Pendo 

PROCED~NCJA: Fund.>~o Moc:rnõ PrcvidCnci.-MACAPAPREV 
INTERES.'iADAS: s~. RiLl do Cbsia Pinheiro Monteiro; 

Sr'. Maria Rlt.qu~J Monte iro Ferreirn. 

JO) PROCI!.SSO N" 0()()03(J]IJ06. TCE 
ASSUNTO: Rogi"ro do P<m!o • 

PROCEDÊNCIA: Fund•c.iu ~W:a[>l Prcvidencia-MACAPAl'JlliV 
INTERJ!SSADA: Sr'. Ptrp.'ru& Gor>ltb do Souzo Gonrrlvc.• 

Jl) PROCESSO N'{)(J(J{}J~TCE 

ASSUNTO: Registro de Po:noio 
PROC.t:UI?.NC':JA: Fw>""'ç.lo M:=prl Pn:videnda-MACAPAPREV 

I NTERESSADA: Sr'. Oc....,liM d.t Si lva Dias 

JZ) PROCESSO N' OOH.JIVZfiO(~TC'..E 
ASSUNTO: Registro oJc PCM!o . 

PROCEOflNCIA: Fundaç!o M=pó Prcvidi!m:ia-MACAPAPREV 
L~TERE.c:;..~ADA.: ~(. "l ereiarN. 'C:nenl'lortl CmpM Su..c;.sunt:~.na 

JJ) PROCESSO i\' 00184!1121.106-TCE 
ASSUl\TO: Rcgi>lro de PcnA&o 

PROCEDtNCIA: Fundoç.lo M•c:.1P' Previdénc:ia-MACAP APRF.V 

INTERESSADOS: Sr.lo>..,im cb Sih'l ~~·-
Sr. """'" Sena Fkxs. 

34) PROCESSO r>~OIJllSZlZI'AK-Ta: 
ASSUNTO: Rogi.uo de PC!Uio 

PROC.t:Dll.NCIA: FundaçJo Mu.apá Previdãoci.-MACAPAPREV 
I NTERESSADA: S~. Claudia M.Oa Ati1Jell<s do Souzo 

35) PROCES.'iO N' 00226-CilOIIG-TCt: 
ASSUJ\TO: Recislto de PensAo 

PROCEDÊNCIA: Fundeçlo Mac::opá Previdbtcia-MACAPAPREV 
1:'\TEilE.~SADOS: '3t. Ynun:A:m '31Li•oo \.im:. l'inhciro· 

Sr. Yuri rlrrul Pinheiro. • 

36) PROCESSO N• 00226812006-TCE 
ASSUNTO: RogiOiro de Pcou!o 

PROC"EDKNCIA: Fun~n M1100QI Pro:vidência-MACAPAPREV 
INTF.RF.SSADO: Sr. llL1.rOZ cb Frota Port<l• 

37) PROCESSO N' 00226912006-TCE 
ASSUNTO : Rtgislro dt Pmsio 

PROCEDÊNCIA: Fun~o M:=o-1 Previd<ncia-MACAPAPREV 
I:O.TEIU!SSADOS: Sr-'. Gracicte Conta Fcneira; 

Sr. lnnih.on Corrca Fc::neica; 
Sr. aT.lfh!•''~>Vtl CIJIT.:.a ferrei~ a. 

CONYf:NJQS 

R•lo!!I.!'Í!' Coru. .~.1\.tJR.UDQ lM SJL V. I F.~ V.4Cll0 

38) PROCESSO N' 00379812~ TCE 
ASSUNTO: 'R<ei:<Oro ao Corovt'tl'ro n• U3~12004-&:crct:uia do 

Estado da lnrr.\.f!Mlturu-SErNF/ Pr ~fc ilur:l ~luojcipal de Vitór ia do 
Jari. 

PROCEDDICIA: SIX!Ictu ia de Eseado cb lnfm-E!<Cruturn·SEJNF 
t.NTER.ESSAI>O: Sr. Akir Figueira M:.tos 

39) PUOCESSO N' 00379?/2IJO.l .'fCE 
ASSUNTO: Re~g.iwo du Convênio n11 028J2004..Sc~ctaria lk 

E.stiidO da fnfr ..... l\.,.lnltu~.SEINF/ llrcfcit\11'3 Municip:t1 d..: Scrr.J. do 
l\:~.vio. 

PROCJ!Uf'.NCIA: Secrct.vio dt r:.ruclo cL1 lnfra - E>~rut ura-SEJNF 
l,~TEil.ESSAl)Q.;. ~,1 , Mt.i1 'frt::llt:'rtll. ~mt.~ 

40) PROCF.<;SO N' 00047012006-TC:~; 
ASSUNTO: Re{:inro 6o Con\•êniv n• 0421200.S.Sc:a-cbria de 

Eslodo da lnfrn-Estrulur:J-SF.fN F/ Prefeitura Munieip>l de Laronj>l 
do Jari. 

PKOCEDll.NCIA: S.ocrewia ck Est•do d4 lnfl·o ·C.trulru>-SEINF 
1:-iTERESSADO: Sr. Akir Fil!"eira ~blos 

R<btorb: Coru. M IIRALOODA SILVA F A VACilO 

~I) PROCESSOS N'S000047ll006-1'CE o 0018 1812006-TCE 
ASStn\10: Rcgi•·tro ~ C<Kr6"'A\1 n • li~~OO.S.&c.rct.,rin d~ 

E.sudo tb lnfr.l-F.dnlt\IN·SEINf/ ~pre$1 E.qu.,ton~s Cocutruçiks 
llda c L'"'U t• Termo AW1ivo. 

PROC:EDll.NCI A: Scact:tria u o ESI.ldo d:L ! nfra-EstNiun~-SE!NF 
J NTF.RF.~SAOO: Sr. Aleir Ficuoiro M•los 

42) PllOCESSO N' 00080212006-TCE 
ASSIII'IT O : RegiSIIo ~o Conlr.tlo n' 0171200~-S..-crct:>ri> do 

Estado da lnfra·E>1rulun·SJ>JNF/ F.m Q<eo:t Areol Coo.otruç~s l..lda 
PltOCI!D~NCJA: So<:r<:t:ui• de E'udo d.' l nfr•-Estrurur>-SEINF 
JNTER.f..SSADO: Sr .• ol\.lclr Figueira MOltu.-. 

43) PROCESSO r;• 00097012006-TCI! 
ASSUI'<TO: Registro do Cooltalo n• 0041200G-Secrctatia do 

&tado tb lnlh.-Estn.ltur.t..SF.JNF/ Emqr~u Oliveira &. Nõtsc:irncnlo 
Uda. 

PROCEDf'.NC: IA: Secr<tari> de F..suclo da lnfrtr-E>lr\!fur>-SEINF 
INTERESSADO: Sr. ,11..-irr'l:""'Ó'J MirAI• 

.j.,t) PROCESSO N' 00097112006-TCE 
ASSUNTO: Regi~ro do Contrato n" 00712006-S~o-crc:Uria. de 

Esl.ldo cb lnfra-E&trutun.SEINF/ Empresa Elo:tro Grupo lida. 
P ROCEDtNCJA: Secrctaria d< F..uclo da ln&a-Eslnotllr>-SI::fNF 
l NTER.ESSAOO: Sr. Alcit Fil!>'eita M• tos 

45) PROCES.'iO N' 0011141/21lf1&-'[CJ'. 
ASSUNTO: Rcgiouo do Conlralo n• 00812006-Secrdario d< 

F • .,ado da Jnm-Estrurura-SEfNF/ Emorr:"' t.Lia Cot'<truciks & 



Macapá, 22.11.2006 

l'rOJ<IOr Ud.&. 
PROCEDtNClk Sc<:r<Uno de ERa do <b lnfro-ErWI\..-.-SEJP.f 
rNTI!RESSADO: S<. AI= ftl:lleiro Motor 

-46) PROCESSO N' OOllllJJ2006-TCE 
ASSUNTO: Registru do Conlnllo n' 010/l(){)6..Seact:>ria do 

fA~ado <b lrúra-I'A1rutuna-SEIN FI f.mQI'C>a '11iT Con<1ruçõ.--s Lido 
PROCEDÊNCIA: Soac:taria de E•• do <b lntn-Eswtura-SEI"f 
l''TI!IU:.SSADO: Sr Ak&r fi&U<'ro Mat"' 

41) PROCESSO N' 00130212006-TCE 
ASSUNTO: Regi~~~<> do Conltalo n' 00917006-Sea<bria de 

Eawlo <b lnfro·Eaw1uro.SEL~FI EmQI'<U VcctOO' Ena:enbaria lJ<b 
PROCEU~CIA: S<crc:taria do Estado da Jntn-I:.UUtura-SF.ISF 
I''TF.RESSADO: S<. Aleit Frguetro Matos 

48) I'ROC'ICSSO N' 00141112006-TCE 
ASSU:O.'TO: Regilllo do CCIItuto n' 012/l(l()(>.Scadan.l dt 

&lado cb Jnfro-ütrutur:a-SEINFI Emvreso M S C. Cooutruçõc.r Llda. 
l'ROCEDe:-;ciA: Sea-ct.rio de '~""do d• Jnfro -F..<Wiura-SEIN~ 
INT!o:RESSADO: Sr. Akit Ficucir• M:uo.• 

49) rROCESSO N' 00152212006-TCl 
AS.~lfNTO: Registro do Cmlnlo n' 01612006-Secr.uria de 

~.sudo da ln&a-F..RMllti-SEINFI En~ ... ~ria! Cons1Nç6o& 
I.J.da 

PRocror.r,ciA: S=c:wta de üaado da Jnfro-f.strucura-SJ::I:-õf 
LvrERt:ssAOO: Sr ,J.t...rr'I!"L"" a<.u"" 

SO) PROCESSO N' OOim/2006-TCF. 
ASSW.'TO: Registro do COo\lnlW n' 01312006-Secretaria de 

Erwlo da lnfra-ütrutura.SElNFI En1presa Uru'""" Constroç<><• e 
Comércio Uda 

PROCI!Db<CIA: S=d.U'la de Estado da lnfr2-E<uutun-SEINF 
LVTP.Rt:SSAOO: Sr. Alcit Ftgucira Matoo 

5 1) mOC'ESSO N" 00152412001>-T<:t: 
AS.~ll :O.TO: Registro do Cootr.olo n' 01<1/'2006-Secrd.lna de 

Erudo da lnfro-ESIJldun,~EINF/ Empresa Atw C'orutruçl><2 < 
Semçoo Udo 

PR<X."Y.O~'iCIA; Socrc:toria de Euoo <b lnfro-Üitulun-SEll'f 

lN-rERESSADO-: $o kl<i> \".~ """"" 

52) PUOC~.SSO P.~ OOJSlllll~TCI:: 

ASSUNTO: ~cgilllo do COo\lnllo n' OI lf.ZOOl>-Scactaria de 
l::sudo da lnfro-Estruttm-SEINFI Emprcu M D.Coota. 

PROCEDtNCIA: Sca<Urio de E ... do <b lnfro-E<uutura·SEINF 
INTF.RF.'iSADO: Sr Alcir Figuetr.t Ma1oo 

53) PROCESSO r;• 001531l/1006-T<:E 
ASSUNTO: RegiJCto oo Conlntlo n' O 17r.zQ06..Sccro:t.oria de 

Est.~o do lnfro-ESINlura.SEINF/ Empr...,_ Construtora ~obe11o 
Alrlo I zela. 

PROC~:DtNCIA: Sea<tari• de Estado da lnft•·Eslrutur•-SEJNF 
INTERESSADO: Sr Ale ir Figuen M~os 

~) PRIX'ESSO N" 00200412006-TCE 
ASSCP.TO: Regillro do COo\anlo n' OUnOOl>-Scactaria de 

EsU.du do lrúra-EIInttura-SEINF/ Emvrcso Elor Ena:cnlwia Ud:t 
PROCt:OtNCIA.! Scc:ráaria dc Emdo dalnfn-F.<trutura-SEJNF 
INTERF.SSADO: Sr lllclr Figueira Motos 

S5) PROCESSO N" 00200M006-TCE 
ASSll!'o'TO: Rci>Jtn> do Conltaln n• 021/2006-Seacuru de 

Ülado da lnfro-Earutura.SEJNF/ F.mQI'caa G F ConstruQI}co I.J.da. 
PROCI::OtNCJA: Sc..-rttuia de Esudn <b lnfra-Ettrutura-SEINF 
I:O.'TERESSAOO: 8f Alc.r rigu<ito ~latos 

56) PROCI!SSO li' 00201412006-TCE 
ASSI ' 'iTO: Rcgiwo do CCIItnlo n' Oni2006-Seac:t.n.a de 

f.ctodo da W'n-E.<UUIUI'&.St:!Nfl EmQI'caa Conslrutct12 Robe11o 
Alrlo !Jda 

PROC'EDtNCIA: Sc:<maJta de F <lado da lnfr• ·l::.Wtura-SEII'\F 
1!'..--n:~tF.SSAOO: Sr. ,l,~.,;-f~,rL-àv M-.V< 

57) PIIOCESSO N' 002tmr.z006-TCE 
\ SSUI\TO: Res>III'O do CCIIItalo o• Oll/2006-Seaáarin d.: 

Enar1o <b lnh-E.rtnru.n-SEINft EmQI'es& CONSTERI'l.Al,I
Conswçilcs e Tc:rnplon:o""m Uda. 

PROCEOtNClk S"'"""tode ütodo da lnh-Estrutur:a-SEINf 
l'<Tt;RESSADQ Sr ,1/.,-ir figu.:u'a Moloo 

ill'l/RSO DF. RECOi'õSlDf:R.\ÇÃQ 

!l!J<dorlf: COA• .UoJIGUU!:T.I! ..SUO\l40 .tiE 
SANTANA FERREI !lA 

58) PROCESSO li" 00.04512Ul0-,0, 
ASSLIN'fO: i(CCW"So dot Rccon>id ...... l" da p.,_.,.~o de Conw 

da l"rc(~•tura Municipal de TIC'W\Igalzinho, ext..-n:k:io <k J 996. 
DECISÁO EMBARCADA: AA:I>rd3o n' ll7/2003-TCEIAP 
1:-íTt:RESSAOO: Sr Allanw ~lineito Rueode-Por 1<\1 

ProauadOO' Mareei<> fumn\.t:ai..;)M!I.-.9-'\1~ 

PAUTA OR .JULÇAMtNTO 

Rriotorio: Cons. MAJUCARETE SALOMÃO OP. SAl•'TA:-IA 
ffiamu 

59) PROCESSON"I)(}IIIIZ'/9f/6.TCE 
ASSUNTO: l're.uç3o dt Conus da Sc:cn1an• de J::sudo de 

Juruça e Segurança Públ..,. do F.ttlado do Amap6, refcrmtc .., 
uerdcio fUllllCciro de 1996. 

Rt:SPONSÁ VEL: Sr B<ncmar Benedito dos S>niM 

60) PROCI!SSO !>~ 003!501200S-TCE 
AS.~u'NTO: Presloçiode<:.-.doC«po de Bombeiros Mtltl.lr do 

ütodo do t\nujti. rercrc:De ao cure leio linan<:ã-o dt 2004. 
R MPO:-ISÁ VEl.: Sr. Joct FUIUdn de Souu Júnior 

B!!!!oria: Cons. RF.GILOO WANDERLEY SALOMÃO 

61
) ~:s~::~ :~d==-~'! SIAC-Supcr Fioldo útodo 

do .\....,.t. rofc<ent.e ao eterci<io de 2004 
Rt'.SI'O:-õS.h'Kr.: Sr' tuui Suo Ontnt.o 

61) PROCESSON'OOl7WlOOS-TCE 
ASSU!'ITO: AudttonA rctdwda no Auditona Gtnll do Estado-

(DIÁRIO OFICIAL) 

AOE, rcraeo\e ao ~xerdcio de 2003 
R&PONSÁ \'EL,· Sr. ll'<l.""'""<kC.amlho ç • ._ 

PRESTACAO DE (,'Q~T~E~XAS ESCOI.ARF.'i f; 
Ql!!RQll 

~c.- MARGARETE SALOMÃO DE SANTANA 
•. RRJli!IRA 

6l) PROCESSO l'o~ OOC40IIm.. TCE 
ASSUNTO: l'rulaçlo do c-u do Convo!ruo n' 019·9~ 

SeO'<Iaria de Eaado do PhtnÇJameolo e Coordenaç5o Genl· 
SEPLAN/ Prefcitur> Municipal de Mazapo 

RESPONSÁVEL: Sr. Alcides Qomct doo R.;• 

63) PROCESSO N' 0001 nnoro-TCE 
A.SSl.'l'iTO: l'ro:slaçlo de Conw do Convlnio tt' 030/2001-

Fuodaçio F..udual de Cultura do Ant>pi-FU'l'DECAl'/ l'ref«tur• 
Municipal de Mau~glo 

RESPONSÁ VI! L: Sr. José Odair da FonttCCo llcnjontim 

6-4) PROCt:SSO N" 00356Jil00J-TCE 
ASSUNTO: Ptestaçlo do CCIIw do Cunvênio n' 014 '2002-

Fund.açlo Esta..._. de Cultura do Amapi-Ft IXDEC API l'refcitur.o 
Municipal de Moz;oglo. 

'RESPONSÁ V !!:L: Sr. J<»ê Odair da Fonxa llcniamirn 
'-.'1) PROCF.SSO N" 003IJO.In~ TCE 

ASSUNTO: l'r<s!Açlo de COI!l.ts do Cunvénio n' 007/2003· 
l'undaçlo Eatadoal ck Culnua do i\maoA-FUNDECAPI l'refatulll 
Munictp.d de M&<aglo. 

RESPOI<SÁ VEL: Sr Joot Oda&r da Fon"'ca lkajanum 

66) PROCESSO N• O().IJJ712003-TCE 
ASSll!'o'TO: Prealoçlo de Coolal do Convlnio n' O 19/2003-

t'uncbçlo E•adual de Cultura do ~-FUNDECAP/ Prcr.;wn 
Municipal de Maug;lo. 

Rf.SPONSÁ Vf.L: Sr. JOJt Odait do Fon.....:a D.:J]jatnim 

67) PROCESSO N' OOOOIJ/2004-TCE 
ASSUNTO: Pr-çlo de C....... do Coovà>io o" OIBn002-

FundofSo F_...du&l ck Cultura do Amlq.I-FUNDECAP/ l'refcrcura 
~funicipal de ltaubol 

Rt:SPO:-ISÁ VEL: Sr. Leopoldo Gonçalvc:> Mor:hado Neto 

&!!!orio!: Coru. LUIZ JIERNA."'OO PINTO GARCIA 

61) PROCESSO~~~ 000.24/lm-TCF. 
ASSU!'o'TQ: Prest&çio ck C'onl.u do Convtmo rf 2210:98-SEED• 

Catxa Eacolar ltaboca do Cajori e acu t•Ternto AdtUvo. 
IU;l;PONSÁ VF.L: Sr'. E:/ a Mwris.U c.- .J. Silva 

0) PROCF.SSO N' 0012JV lm..TCE 
ASsm.'TO: Prcoloçlo de C0<1Uta do Conv;-nio o' l l42198-

SEEOI Catxa Escolu Modelo Ouanaboro 
RF.SPOI<SÁ VEL: Sr'. Neide N~lta SolvaLu:rt.,. 

70) PROCESSO N" 00241011!199-TCE 
ASSLINTO: ~o ck Contas do Conv~nio n• 1089198-

SEEOI Caixa F.!ICow Guanoban oo Araetori c o<oJ I' T.-rmo 
Ad1tiva. 

RESPONSÁVEL: Sr". lsauta Eate>-arn de Soou Frtttas 

71) I' ROCES.';() N" 00371411999-TCE 
ASSUNTO: Prtst~o de Conua do Com·lnio n' OS05/9~ 

snEDICaixa Escolorl'rincooa habeleo<oJ I'Tonno Aditivo I 
RF.SPO:\SÁ VEL: Sr'. Carmem l.iocta do Canno u.:.nta 

72) PROCESSON"ilt.V.IOY.'!:11M»-TCE 
ASSli:'!IO: Pr..uçlo de Corw do Convênio ri' 1892/97-

SEEO/ Caio 1!acala< Joot de AI.....,. 
RESPONSÁVEL: Sr".ll'tla. ~ac.Tma Santool'\canço 

73) PROCESSO N'llOliOil/1001-l'CE 
ASSUNTO: Pruta~lo do C.:ontas do C""'tnio ri' 405t'!l6-

SEED/Caiu EscolarCutwdo Araguari c seu !'Termo ,\ditivo. 
RESPONSÁvt.L: ~.%t\\.ina&,\-A...m 

74) PROCESSO N' 00219212001-TC"F. 
ASSUNTO: Prestaçlo ck Core.u do Convãuo n' Oll/2000-

F\JNDECAP/ Aaaoâaçlo Folcl«ic:a Berço do Moro baixo da Favela. 
RP.SPONS.-I.VEL: Sr'. Morilda S~vo da COIU 

75) PROCES.CiO N' 00097lll2003-T("E 
ASSU:O.'TO: """'t&çio de Contas do Conv.lnio n' 0478198-

SEED/ Caiu Escolor Jardim de lai:anaa lia t..Wiinha e s.:u I' 
Termo Aditivo. 

RESPONSÁVEL: Sr': Vania Mary Viec-> Souto 

76) PROCESSO N' OOJ03712003·TCE 
AS.~UNTO: Prestaçlo do c.-. do Convb!io o' 1149<911-

SEEDI CaiJ<a Eacolar cabnlzinl!o 
R&PONSÁ VEL: Sr'. Ano Roelttl Alves dor Sanlos Sictn 

77) PROCESSO N" ~UllWn."tCV. 
ASSUNTO: Prcstaçio d.: Con.l&S do Con,,.,!ruo n• 903l97· 

SEEOI Caiu l'-OC<llar Aupinngs 
RESPONSÁ VI!L: Sr. Geontldo Pernta Souz.a 

78) PROCESSO N' OOJ09lnOOJ-TCE 
ASSUNTO: Prataçlo de Coatu do ConvbUo n' 013197-SEEOI 

AJ.•ociaçio dot Cri>nçu da CrcdotlJM LAR. PARA E li VIVER 
RESPONSÁVEL: Sr' Ed.itlt Lopu &r!., 

7~) PROCESSO/\~BttJJ~-TO: 
ASSl!l'o'TO: ~o de Corur do Convênio n' ?9l/')1· 

SEEOIC .. al'-""'larCutclo Bronoo. 
RESPONS.\ YI!L: Sr CMlos Allg>r>lo Rodcig>res Pimeaul 

80) PROCESSO;..~ DIW&laM>-'IY'B 
ASSU/\'TO: ""'IUtÇ!o do Contar do Conv<nio n' 67819~ 

SEEDI Caiu ~lar U>nmeolo do &ilique • ..., 1' T..-mn Aditivo. 
RESPONSÁ VE!.: Sr. Josbl(ih;urw tios Santos 

81) PROCESSO N" 003395121103-TCE 
ASSUNTO: PrcslaçJo de Contas do COo\vlnio n" IJ5lt97-

SEEDt Catu Ea<olar Coelho Nc:to. 
RESPO:-óSÁVUA llo. """-'hlofimo.i~""la\...,., 

'Rtlalon,: C-. tu:CJJ.OO WANDERLEY SALOMÃO 

83) PROCI'-550 !>~ QQ511'1llllM3-'t 
AS.~UI'oTO: l're-naçio d.: C 

Sea....,a d.e útodo do l'lan<J 
SEPLAN/ lmtilulo isa rTpou. 

RESPONSÁ lo C 
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(Assembléia Legislativa do Estado) 

Dep. Jorge Amanajãs 

PORTARIA N.•13581200&-Al 

O Preeldent.o d<t Aasembl4ia Legislativa do 
Eatado do Amapt, usando das alribuiçOes que lle sao 
conlori<IM pelo Regrnenlo lntemo, 

RESOLVE: 

I - Designar o óoslocamcnlo da aervi<lora 
GRACI~ENE DIAS DE SÁ FEIO- Dwelora do Dcponamenlo de 
Escola do Lcgialalivo, para lliojar da sede de suas alribuiçlles, 
Macapli-AP, alê a cidade de Brasllia- DF. nos dias 23 e 24 de 
novembro de 2006, para participar da ReuniAo da D~eloria da 
As50ciaçao Brasileira das Escola• do Legiala\No - AllEL 

11 - Revogam-se aa disposiçoOes em conlr6no 

D~.SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E REGISTRE .SE. 

MaC<~pi-AP,O~don bro~2006. 

Deputado JO ÁS 
p 

PORTARIA 11."13601200&-Al 

O Presidente da Aaaambl61a L"1jõ.lal/va do Estado 
do Amapt, u$&ndo das alttbult;bes que lhe s~o conferidas 
pelO tlem IX, § 1• do art. 19 do Reg.mento lnlemo, 

R ES OL VE: 

Conceder 03 (três) meses de LICENÇA ESPECIAL 
PR~MIO, na forma do anigo 101, da Loi n.• 0066, de 03 de 
maio do 1993, a sentidora nbalxo relactOnado, lnlegrante do 
Quad/0 Elelivo de PessoaJ desta Casa de leiS 

SERVIDOR(A): MIQUILINA DE SOUZA CO~ lHO 
CARGO. Agente Auxmar Operacional 
MATRICULA: 0532 
QUINQU~NIO· 06/0711997 A 0610712002 
PERIODO: 0111212006 â 2810212006 
PROCESSO 088/2006-PRESI-Al 

D~.SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E REGISTRE-sE. 

Maca pá- AP, na~· n ' bro de 2006. 

Deputado J AJÁS 
Pr 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Des. Honlldo Amaral de Mello Castro 

Autoe de Pedido de Liberdade Provitaória 
Proce .. o n• 4512006- Cluae I 
Requerente: Fagno Oliveira 
Advogada: K-.nyla Dantas 
Relator: Juiz Eloíl.on T6vora 

Q.L~Q 

VIstos etc. 
Fagno oliveira, já qua6ftcado nos autos, 

por 1nterrné<!io de sua advogada, Or" Kamyla 
Dantas, preso em nagrante pela pr.\tica, em tese. do 
crime capitulado no artigo 299. da Lei n• 4. 737155, 
Código Eleitofal, postulou sua liberdade nesta Corte 
(h. 02 a 05), para que, solo, possa se defender da 
acusação que lhe é imputada no Processo n' 
76212006 -10" ZE. 

Os autos vieram-me condusos após, 
quando determinei vista ao Ministério Público 
Elertoral (11 14). que twt manlf<Klou favorável à 
concessllo do Hberdade provisória (fls. 17 e 18). 

Após detida anili$e do conjunto gefal do 

processo, em despacho ots fts. 21 e 22, deferi o 
pedido formulado para, nos termos do artigo 310, 
par.\grafo único ele o art 312. ambos do Código de 
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Processo Penal, conceder liberdade provisória ao 
requerente, mediante firmação de compromisso de 
comparecimento a todos os atos do processo que 
tramao na 10" Zona Eleitoral. 

Nesse fnterim, antes da Secretaria da 
Corte cumprir minha decisl!o (fls. 21 e 22), o Juiz 
Eleitoral da 10" Zona colheu o compromisso do 
indiciado, aqui requerente, e expediu o alvará de 
sottura (fts. 24 e 25). 

É o conciso relat6rlo. Decido. 

Constam dos autos. às fls. 24 e 25, o 
termo de compromisso devidamente assinado e o 
alvará de soiWra corretamente emiHdo. 

5', LXVI: 

preceitua: 

A Constituição da República diz no artigo 

LXVI - ninguém será levado 8 
prisão ou nela mantido, 
gypn.qQ.~;~JeJ.Jt.rJmiJi!.~ lib§r.Q~~ 
~9Ji.a,.~flL9.!!.~lll.iL<i.!Jf!!-' 
(grifei) 

O artigo 310 e parágrafo único do CPP 

Art. 310. Quando o juiz 
van'ficar pelo auto de prisão em 
flagrante que o agent9 praticou 
o fato. nas condições do arl. 
19. I, 1/9 11/, do Código Penal, 
podará, depois de ouvir o 
MinisJério Público, conceder ao 
r6u liberded9 proVtsona, 
mediante 18/mo de 
comparecimento a todos os 
atos do processo, sob pena d9 
revogação. 

Parágrafo único. !9Y.P.I 
12!.Q~dimonfQ.._~Ilfá aqolad.Q 
flmii](IQ_Q_jyju~d.lk11L..Mi!?. 
m!l..C/.A~ . .OO.ti!.Q ..9JJ].Jf-ª9Lttl.lL~ 
inocorrãn~_.JÍfl._qtJ.EWf.!.f!.LSJg§. 

12!M.tf/§J)JI......9!JP ~31J.(Qffl..WJ)r. ·-B_ 
e!i§.[lg_ P.!!.'(f!flfiyf! (arts. 311 a 
312). ilf5.Luirio _PJ'!li' __ !Jt!. n~ 
G 4_1§. d.s;.1J.§,_1f)_71J (grifei) 

No HC n' 792102 - T JAP, l 25104/02, 
unânime. o Eminente Des. Gilberto Pinheiro assim 
se pronunciou: 

'Nao há que se decretar a 
custódia preventiva quando o 
réu, mesmo não estando na 
sede da jutisdição, tem 
domicilio certo e é primátio, 
não dificultando e instrução 
criminal. ainda, reforçado pelo 
fato do delito pelo qual 
responde sor de potencial • 
ofensivo médio'. 

Assim, no caso em tola, não vejo 
qualquer situação que atraia a decretação de prisão 
preventiva. As Os. 09 a 11 destes autos demonstram 
que o requerente tem endereço Cêrto. possui bons 
antecedentes etc. 

Ademais, o requerente, no presente 
feito. alcançou o objetivo almejado, a saber, sua 
liberdade. Como continuará respondendo processo 
que tramita na 10" Zona Eleitoral, nilo vislumbro 
mais nenhuma questão pendente no âmbito dessa 
Corte. 

Por fim. o pleito ele~oral 2005 
encontra-se realizado e o requerente terá sua 
conduta legalmente analisada pelo respectivo e 
competente juízo. 

Isto posto, ante a liberação do 
requerente e, considerando a perda do objeto, 
acompanhando precedentes dessa Corte (acórdãos 
ns. 06211002 e 1.14712002), julgo o presente feito 
extinto, sem resolução de mérrto. 

Publique-se. Registre-se. lntime-~e. 

Macapá. 16 de novembro de 2000. 

Juiz ELOJLSON TÁVORA 

Relator 

f-/11a :1 ,,,[; o ,.,;,.o8t: 1Jccr:. 
Ana. IL61D Jud 1 Secret,tlu Judtcldt1c.. 

Autos de Podido da Liberd:>de Provisória 
Processo n• 461200& - Claue I 
Requerente: Márcio Antônio Valois Lopes 
Advogad": Knmyln Duntao 
Rel:rtor: Juiz Eloílson Távora 

Vistos etc. 
Múrclo Antônio ValoiG Lopao, já 

qualificado nos autos, per intermédio de sua 
advogada, D~ Kamyla Dantas, preso em f~Qrante 

(DIÁRIO OFICIAL) 

pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 
299, da Lei n' 4. 737/õS, Código Eleitoral, postulou 
sua liberdade nesta Corte (fis. 02 a 05), para que, 
solto, possa se defender da acusação que lhe é 
Imputada no Processo n' 76312006- 10' ZE. 

Os autos vieram-me conclusos após, 
quando determinei vista ao Ministério Público 
Eleitoral (R. 15), que se manifestou favorável á 
concessão de liberdade provisória (Os. 18 e 19). 

Após detida análise do conjunto geral do 
processo, em despacho as ns. 21 e 22. deferi o 
pedido formulado para, nos termos do artigo 31 o. 
parágrafo único ele o art 312. ambos do Código de 
Processo Penal, conceder ~berdade provisória ao 
requerente. mediante firmação de compromisso de 
comparecimento a todos os atos do processo que 
tram~e na 1 0' Zona Eleitoral. 

Nesse fntetim, antes da Secretaria da 
Corte cumprir minha decisão (fts. 22 e 23), o Juiz 
Eleitoral da 1 ~ Zona colheu o compromisso do 
indiciado, aqui requerente, e expediu o alvará de 
soltura (fts. 24 a 27). 

Ê o conciso relatório. Decido. 

Constam dos autos, âs ns. 26 e 27. o 
termo da compromisso devidamente assinado e o 
alvará de sonura corretamente emitido. · 

A Constituição da República diz no 
artigo s•. LXVI: 

preceitua: 

LXVI - ninguém será levado à 
pristio ou nela mantido. 
~cf.CJ_a /qi admiliLa libqrd?!J!l. 
/2!.Q.Y1Wif!._f!}l!J..QIL.§g!Jl fitlflf!!: 
(grifei) 

O artigo 310 e parágrafo único do CPP 

Art. 31 o. Quando o juiz 
verificar pelo auto de prislío !lm 
flagrante que o agente pralicou 
o fato. nas condições do arl. 
1 9. I. /1 e 1/1, do Código Penal, 
poderá, depois da ouvir o 
Ministério Público. conceder oo 
réu liberdade provisón'a, 
mediante termo de 
comparacimonto a lodos os 
atos do processo, sob pena de 
revogaçilo. 

Parágrafo único. l11Y2J. 
procedimento será addado 
quandº. o iUiz vari~o 
mJ!JL.d§...R!i$~nJ~!l!J9mlJJ~~ 
~1Ld9.JB!.ª'ºuer da§. 

~~~-...!11l.~IClliwn....~ 
~ã9..l!!..O..Vft!JÜY1! (arts. 311 e 
312). ilM.!J!irlo . pela. Le1 ~ 
.G. •• 4.1 Ç...!lQ.Ji .. -? .. 1 ~?11 {grifei) 

No HC n' 792102- TJAP. j. 25104/02, 
unânime, o Eminente Des. Gilberto Pinheiro assim 
se pronunciou: 

'Não hé que se decretar a 
custódia preventiva quando o 
réu, mesmo não estando na 
sede da jutisdlção, tem 
domicilio certo e é ptimârio, 
não dificultando a instruçlio 
criminal, ainda, reforçado pelo 
fato do delito pelo qual 
responde ser de potencial 
ofensivo médio' . 

Assim. no caso em tela, não vejo 
qualquer situação que atraia a decretação de prisão 
preventiva. As Os. 0 9 a 13 de&tes autos demonstram 
que o requerente tem endereço certo, possui bons 
antecedentes etc. 

Ademais, o requerente, no presente 
feito, alcançou o objetivo almejado, a saber, sua 
liberdade. Como continuará respondendo processo 
que tramita na 10' Zona Eleitoral. não vislumbro 
mais nenhuma questão pendente no âmbito dessa 
Co1te. 

Por fim. o pleito eleitoral 2000 
encontra-se realizado e o requerente terá sua 
conduta legalmente analisada pelo respectivo e 
competente juízo. 

Isto posto, ante a liberação do 
reouerente e, considerando a perda do objeto. 
acompanhando precedentes ·dessa Corte (ac6rdã01l 
ns. 06:?/1992 e 1.147/2002). julgo o presente feito 
extinto, sem resolução de mérito. 

Publique-se. Registr~se. Intime-se. 

Macapá, 16 de novembro de 2006. 

Juiz ELOÍLSON TÁVORA 

Relator 

{/, ,. (J,;.t;,, . -~rnira ~" fP"--: 
Anslbt(' J4ru:1 ~~~t;rlt. ch!O'I,Hir1:.. 
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PAUTA DE JULGAMENTO 

Pauta n' 01112006: Elaborada nos termos do Art 45 do 
Regimento Interno desta Corte. Cientifico aos 
interessados que será submetido a julgamento na 
Sessao do dia 0711212006, ou na(s) subsequente(s), o 
processo abaixo relacionado: 

Autos de Representação 
Processo n• 59512006 · C I asso XI 
Assunto: Representação por captação ilícita de 
sufragio e por conduta vedada aos Agentes Públicos em 
Campanha Eleitoral (promoçao de disttibuição de 
alimentos e bebidas e ulillzaçao de bens e servidores 
públicos do Estado em evento de campanha do 
representado) 
Representante: Ministério Público Eleitoral 
Representado: Antônio Waldez Góes da Silva 
Advogados: Drs. Eduardo AntOnio Lucho Ferrao e 
outros 

. Relator: Juiz Anselmo Gon_çalves 

Secretaria Judiciária em 22.11.2006. 

Ana Crlst 0eLira da Paz Sect~llria J:tfJ!'1e/e do TREIAP 

'@:b~nal de Justiça do Estad~ 3 
Des. Rainundo Nonato Fonseca Vales . 
'--··----------------------~ 

EXTRA TO DE COIVfRA TO PÚDL!CO 

~lENTO PRLNO.fdl.;. 
· COI\TRATO N• 06012006-TJAP. 
~~DddCÃQ_CQNDUTUALI 
- CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA DO DO 
AMAI' A 
-CONTRATADA: R. S. A. COSTA- ME. 
!l11lJilll.;. 
O presente.: instrumento tem como objeto a contmtação dl! emprc.sn 
do r::~ruo pcrtint."nic, para prO!taç3o dos St.'T'Iiços de nunwcoçào 
preventiva c corretiva nas bomW bidr:iu1itas de direção da frota de 
veículos do CONTRATANTE, confonne quantitillivos, 
cspcciCicaçôcs têcoicM c demais ccmdições consl3ntcs do Anexo I, 
parte intepantc dt:Stc Instrumento. 
IM.J2.!i.f.•YJJt!.;. 
O prazo de vigénci3 do Conl.rn.Jo ser.\ d\!: 12 (doze) mesc5, contados a 
p.'lttir da d.1t.1 de. sua assinllu.r:~~, com clicâci\1 1cr,;t~1 a~ :1 publlcaç:lo 
do seu extrnto no Di~ rio Oficial dn Est:ulo. h .. "''K..o início e vcncim~..-n to 
em dia de cxpcdicnac, devendo-se excluir o primeiro c incluir o 
último, podcodo ser P"'fTil!llldO por pcrlodos subseqüentes de otc 12 
meses J.l~ o limite de 60 meses, confonm:: dispÕe o Inc. 11 do art. 57, 
da L<l n• 8.666i93. 
~~tMLi.BJ.t!i. 
Os r<Xu~s orç~mcn!órios neccssirios à realinção d;u <ks~cs:>s 
decorrentes d(."Slc loslrumcnto Contratll.lt, total izarlo a imponãnciJ 
de RS 7.260,00 (sete mU, duuntos c scucnta reais) - Atividl.dc sub 
o c6digo 02.122.0216.2653.0000 • Mo.nulc-.ão de Scr.;ços 
Admilli>lr.ltivoo, Elemento de Despes o 3390.39- Outros Serviços de 
T=ciros - Pcs-Juridica, Nob de Empenho n' 2006NE1069, de 
t7/08/2006. . . 
As dcspcs:1s 3 serem rE:iJiiudas no exercício de 2007. s-c:1Jo 
ampamtL.1S com rt:e:ursos provcnit:ntes de "disponibilidade de caixa ... 
qll.1ndo do an~bçio do $3ldo n:moncsc..,te do 2006NEIOG9, no fiml 
do c:<crcCcio do 2006. 
FUNDAMENTO LEGAl,· 
Lci Compkrno:ntor n• tO I. de ().1 de maio de 2000: Lei n• 8.666, de 
21.06.1993, e nller•çOO. posteriores; Lei .f 4.320. de 17 de mnn;" de 
1964: Lci n' 8.078, de 11/09/90; Delllais Leis, RcsoluçOO. e J>:omtas 
apJic;ivtis 3 C:tCCUÇâO dOS $4..'fViÇOS; JUSi ificativ3 n° 074/2()()6. 

CLCrrJAP; Pro<cs.so Ailininistrntiv<> n• 6844.'2006-DG!TJAP 

Ma~pi-AP, l~~ro dc200 

Dos. RAIMUNDO VAI · 
· - Presld•nte do T 

TRIBUNAL PLENO 

~L(,!ÇÃO PE ACÓROÃO 

MAI:illA!)QDE SEGURANÇA..N~ 
lmpclrante: Fabricio Alves Reis 
Advogado: Defensor Público 
lnfonnonlc: Secretário de Estodo d:l Adminisnução do Amapã 
Relator; Dcsembnrgador Agostino Silvé<io 

EM.lilif'Al " ADMI:-IISTRATIVO E CO:\ST!TUCIONAL 
- MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR -
REDUÇÃO DE CARGA IIORÁRIA - CUMULAÇÃO 
REMUNERADA DE CARG<>S. l) Cabe à Administração 
Pública decidir, quando for o caso, sobre n redução Jc corgu 
horório c o cumulação r<:munernda de cargos públicos, pois se 
tnlta de mérito administrativo. 2) Sc!;urançn Denegada. 
Deci$5o unilnimc. ' ' 
A.CÓJl[lÃO: " Vistos, relatados c discutidos os presente; 
autos, ;;-PLENO DO EGRÉGIO TRIDUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAI'Á, proferiu a seguinte 
decisão: "M1111dado de Segurança conhecido c denegado, à 
un::mimitbdc. no:; tcrmot. do vot~..• proft..-rido pdo Rclacor." 
(Registro o• 10.290) 

MMI..D.a!lQ.Ill;._~:&.IJ.Bó.~\~Q.P..Ii 
ImpcU'1l.Jltc: 
Advogados: 
lnfonnantc: 
Rel•tor: 

Denise do Silvo e Silva 
lvanildo Monlciro Vitor de Souza c Outros 
Governador do E..tado do Amllp:Í 
Desembargador Agostino Sil vério 

fullilli.I.A; "CONSTITUCIONAL E ADMIN ISTRATIVO 
- MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA 
IMPETRADA COM BASE EM PARECERES SEM 
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FORÇA DECISÓRIA AUS~NCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO ATO REPUTADO ILEGAL 
PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO 
ESTADO DO AMAPÁ. I) N:io se sujeiuun ao controle 
judicial pela via mandamental, alegações de violação de 
direito liquido c certo fundados em pnroccrcs emanados por 
órgão> tecnicos da Procuradoria Geral de Justiça e da 
Assessoria Jurídica da SEAD/AP, por não possufrem força 
decisória. 2) No mandado de segurança a autoridade apontada 
como coatora é aquela responslivel pela ação ou omissão que 
deu c1.usa à pnitica do ato lesivo e que lenha compct&cia para 
comgir a ilegalidade impugnada. 3) Nüo restando provada nos 
autos a "'<istcncia de 010 reputado ilegal atribuível ao Sr. 
Go,cmador do Estado do Amapá, h6 que =reconhecida sua 
ilegitimidade passiva ad causam par3 excluí-lo du relação 
processual e, conseqüentemente, deerCiar a cnróncia do açiio 
4) Segurança niio conhecida." 

ACÓRDÃQ: "Vistos, rcl•tados e discutidos os presentes 
autos, o Tribunal Pleno do Egr~glo Trlbun•l de Justiça do 
Est1do do Amapá, proferiu a seguinte decisão: "Mondado de 
Segurança não conhecido. Extinto o processo sem a resoluç.io 
do m.:rito, nos termos do voto proferido pelo Rdator Decisão 
un:inimc." (Rq:!stro n• 10.291) 

El\'fBARGQS DE DECLARAÇÀQ NQ MANDI\00 Df; 
~riCA::"'" ~OQS- (Republicaçio) 

Embarguntc: Sil vana da Silva Sacramento 
Advogado: Eden Paulo Sou1.a de Almeida 
Relator: Desembargador Gilberto Pmhciro 

F:MENT_A: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTtNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO 
OU OIIIISSÃO. I) Para que se conheçam dos anbargos de 
declaraçlo é nc:cc:ssário que cx•sta obscuridad<, contradição ou 
omissão na sentença ou acórdão. 2) Embargo• de declaroçiio 
nlo conhecidos." 

~ÓRD~ "Vi,'tos, relatl.dos c discutidos os pre.cnles 
auto~. o T RIBUNAL PLENO do Egrégio TRIB UNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAP,\, por unanimidade, 
niio conheceu dos Embargos de Declaraçilo, nos termos dos 
votos proleridos." (Registro n' I 0.300) 

MA.t<MDO OE SEGl!RANÇAN" 9Jl.a~ 

lmp~trantc; 

Advogado: 
lnfonnante 
Luisconson.: 
Procurador 
Rcl.ror· 

Amazônia Celular SIA 
PatridaB= 
Sccrclirio de Estado da F azcnda do Amapá 
Estado do Amapá 
Marcos José Rcátcgui de Souza 
Desembargador Dõglos Evangelista 

lliElrrA; "CONSTITUCIONAL E TRIDUTÁRJO -
MA:-IDADO DE SEGURAI\ÇA- T RIBUTÁRIO - ICMS
DIVIDA ATIVA- PERMANtNCIA DE LANÇAMENTO 
- NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEI\1 JUDICIAL -
CERTIDÃO POSITIVA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
I) Se au,cntc o relação JUridica material cnscjadoro do 
lançamento tributário na Divida Auva, •mpõc-se a imediBia 
exclusão do nome da impetrante da Divido Ativa por Débttos 
Fi<cais, monncnt< se d<tcmunada pela Justiça.. 2) Ord"'n 
conccxlida. 

ill~ "Vistos, relatados e discutidos os presentes 
outos, o TRIBUI\AL PLENO do EGRÉGIO TRJBUNAL 
DF. JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, à unanimidade, 
conhcc.."U do mandanrus. apenas em relação ao Sccretúrio de 
E.•tado da Fazendo do Amapá c excluiu o l'rocurudor-Olefc da 
Procuradoria Fisco!. No mcmo, pelo mc:.mo quonun, 
conccxleu a ordan, nos tcnnos do voto proferido pelo 
Relator." (Rcglstro n• 10.301) 

SEC'('ÃO IINlCA 

lf.:WE.IS CORPI!S '<. 1.561/l)!j 
lmpctr.onte MAURlCiO SILVA l't:RElR.\ 
Pa<i<nle JAIR IIRITO OE OLIVlllRA 
lnfurnunte VARA DO TRIBU:-iAL DO JÚRl DE l\IACAPA 
Rel>~nr · On•mhrrodor l!OlN~ROO SOUZA 

"Ol!C'lSÃO 

Trúa·!toe de. /loh~ Corpus J~b.::nturio unpctudo rc.ln 
\d\'ngoldo ~l·\t:RlCIO SILVA l 'l!llKlRA em favO< de JAlll 
RRlTO DI! OLIVEIRA. Oj\IJJili<:>dll noo auto•. <ooln~ •to emanoldo 
d.J Jt.f7..0 OF. DIRF.lTO DA VARA Tllllltir>Al. 00 .rtRI DA 
('0\tAI\CA UJ:; MA<.:APÁ 

l'ltr• que o pa<•••rtc cn.:onln· .. preso no !APEN Joodc 
28 de nowmbro tJo uao ck 100S, prinu:iro por força d*' prisio 
, .. c-vcrU•v:... dqtou em r.J.Zlo de \u aido prooun...lóldo nos ~uto• do 
t~o..e<.<o Cnme n' I 82212001. como'""""' no utigo 121. § 2'. IV, 
do Código Jl..:hAl 

A'-~ver.l flUI! ~ P'ci.:r.t~ fuJ ~·Jbmcti~ a JUri r<'f'IU!Ar em 
21 Oti ZOOG c crtt1d.:.n.1do .1 l2 111nw;. c: OG m.:.tcJ de r.:duUu. c qut r~ 
n:.:Jod.: rc~rwde .lpd:a\-~ , .. ,j AAt;,L\do o V<r~Ji~o.'to per c1ol~ Tri~fl:\1. 
CIS •fUI! r~OnheC!d.l d~i'\10 11\.\UÚC~oi.Jn<Utt." t.:C/1\lr.lri:l i r!OVA ÓOC 
.t.UtM 

Ou 4uc o Vtlhl condutor. d,. l,l\'14 do cmir\tnte 
1X-wn•h-"'~" MA.RJO OtJR~\·t;v. \kanun.:.l.r• ~;laran\alt~ ctuc a 
Uni.:ll prov.l produzuJa pda Jt..'UJ.tÇlo Ô mcn. pruunçlo, ~eru.JrJ 
fraf.il•"~'mus os inWt..:Jn.\ d3 autoriJ deliti,•a 

R~u que o pa.:1enk C:'f'Ct'OU 07 0\l:k.s para \e-r 
jui~\Jo c com a vnha c!_, pro..:cno .i Vua tk vnsnn. já tlue a11ulado, 
&cn 4.(l"! 'Wlf' relnseriJ., \!111 p:aut.a, .tl'irnundo que as f~itot de rw~ 
prtiOI CI'Uo 1-~.o"ftdo UotpudOI p.n.1 n mn dt abril de 2007. 
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üdarece qu.: o u-une. o.:ornu au 19.12 1999 ~ a 
dc:ruJn&:t.J Mn\tnte foa of~:.dd nn 19.07'2001. que o p3ctcnte foi 
corado rq:~~lor"""to an seu local de tnbalho; que c..-vc 1 pmlo 
PfCYtl\h\'a d~clad& em nwço de 2002 ('O'" n1o Cct oompuecido & 
audiem.a.&. mJU~lHica.damc.nh:. cuja pn"-.1\o ocorreu ~n ~o de 2004 
Adu~ que ror n.lo ter comp;arccido a no\'o •to prOCC$•WI, c:Í3 que u 
c:n.:nntrAVR no ,izmhu Munidpto de Afu~P/\, m~l~ uma \'C:Z foi 
decrct.at..b a Pfc:t..enlin. s~du pn:so c:m Rtllm/PA 

Susknta, entlo, que n.ad•;usctfica a pn.tlo ptcvcnti'·:l. j.i 
QUt o AeclrdiD proat•do ou Apcloç!lo Crurun•l deslnuu um de ..,... 
pritk!Jpa.U. pilVC$ .. os indiClO'- de autoraa .. , cuwc:nu.ndo 
C'OC1Str.U'Ig1mc:nto depl au:gc&•çio atl o novo JUI&Ntla,to. 

Au li.W, pupl* p.!)a ~nca..~n li.oniu.v da onJcm e, nt\ 

nk'ttto, uja d:uio provamcnto ao wr it (fls 02/lJ) 

14/)64) 
i\ ini~ia.l veio insttuada com cópia d• Açlu l'tnaJ (tJc; 

Rdilhldot, nn URUdttl fK.W~u • 1\u•daumala.r e, c:nt 
••cuido. d«icllr. 

O JuJbeas CDrp.u con..•..-.e em pran~i.a tndividuU, com 
ruvos!o no llt 5•, LXV UI, d.& Ct.M dA Rq>úbhu, eon<edJdu .cmp<e 
que a.Jcucm ~-IDcr ou se .adw amc:a!fado dlso(rer violtnr..u. ou co.açlo 
c:tn sua h herdade ck lo.:oo104fão. par tlccaJidadc uu •bu.so de p<k1...T. 

l\o Q.'M) C:OD:"tc:to o p~eicnu.. está sendo acusulo dt havt:r 
rt•licadtl um hom.n .. 1dio quahlic.ado E~1Bi·IO llo pre.\Cnte ptOCQsu 
que por tr~ oponunichdc:s o pl\cienw leve w.a rdslo prcvcnlÍ\'"3. 
decYotoda (tt. 6 I, 123 c I 97) A< duu 6htmaa "" r mo de nAo I« 
SldU Jocoh1.aOO em loCU mderaço 

AliAI, n:siJtro·"" que I J'riiÔO del.emun•d. o ft. 123, 
d>L"IA de 1/(J)/2002. opero.< ch<I)OU • ""r aiiO>f'rld.\ em lf03J2004, 
JUOIO ' Supaintcnd~cia lb l'ulkia redcral, qua.ndr..> o f'lolCICnt.:. 
Jo>h"ln& • emiuio de p.ut.lpOrú (doe tl. 147) 

De nw• a mais.. o wmpriowl1o da l!xigêfk;il pcevi\tJ. no 
art. 414 do Cód.,o de. Procc!.-'tO PerW, de que o riu deve.._,. inr..tm.;r.do 
ptt.'Oilll\t,;Ot~ d~ pronUncia. .somcnk p6de ser eJccivad.a e.m 
2Sit 1 '2005, quondo o pa<irnlc foi pruo na adadc de llctirn/P A (0. 
242~ doiJ '""'"' llpós 1 ptoiAiaçlo doquet• em 2S/Oit/200S (11. 
228'233} 

<.:om ciC:ito, n.Ao fo11.: a ord~ do pnJlo ctltúmc:nte o 
pa.ct~.:lllc nW:u seria JUlgndo pelo crime que lhe e~tÁ scndu amputAdo 
Cato Wnhém que. a rieor. a simpla fu~:A do &L"U..WO do distrito d.t 
t..ulra. por 11 16, JA jurtifi~ a decrtt..tç3o de pri1io prev .. -nl.Jv;t, a hc.; 
dA ilulnlçlu crinunot e do lj>lica.;lo da lei peru!. 

A propóiito, confin .. u; 

"HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL - PACIENTE CONDENADO PELO 
TRIBUNAL DO JÚRI - ANULAÇÃO DO 
JULGAMENTO - REALIZAÇÃO Oé NOVO JÚRI 
- PERMAN~NClA NA PRISÃO - AUS~NCIA DE 
COAÇÃO ILEGAL - ORDEM DENEGADA -
UNANIME - A prlslo do paciente decorre não 
de sua condenaçlo pelo og. Conselho de 
sent en ça, mas, sim. por força de prisão 
p reventiva, maotlda em decorrência da 
pron~ncla. Desta feita, aguarW.ndo o réu a 
designaç~o de nova dat1 paro a reahzaçao de 
novo júri, 1 qual ~ se av1zinha, ~o hâ que se 
cogitar em coaçJo Ilegal na monutonç~o de sua 
segregaçao cautelar." (T.IDF HI!C 
200S00200nt64- I' TCrim - Rd Dcs. L:"ir ~f:>noet 
d> l.u2 - OJU 04 t 12005-p 76) 

Em Wllll ""do, pot ora, a6 me resta ooncluir pc:l:t 
rrw\Utcnç.il) lh L:Wtndia cautelar 

Ex p1.mlis, :\ v;'\tn d.u nzõc• já N:Jmdas, inddiro o 
pcd1Jo de hmirur. 

Rtqutsatm~se informa~ÕI;j ILO Jul7.n tancuJI\r, a serem 
rr•<Udu no plll.O de 4S h. nos I<ITftoo do &n 662. do CPP, e/c Alt. 
191, cop111, do Rcgtmcnto Interno ckna Corte. 

Apóo, ouça-se • d Procuradoria do JwtiÇ~.. 

Publi.quc:--•• .s.e c ~u.mpra·U. 

M•cop>·AP, 21 de DOV<DlbrO de 200G 

O.:..mb.rplor EDINARDO SOlrL.A 
Relator" 

~ÚNC~ 
SU8$ECREJARIA clYEL 

RECURSO ESPECIAL N~E~BARGOS DE D~ABAÇ}.Q 
~Ç .cJYEL N" 2. 10at05 

Rocorrante: JARDEL ADAJLTON SOUZA NUNES 
AdvO{Iado: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA 
RocoJTido: DALTO COSTA MARTINS 
Advogado: OSMAR NERI MARINHO FILHO 

VISTOS ETC. 
JARDEL AO AIL TON SOUZA NUNES ínlerp6s 

o presente RECURSO EXTRAORIDINÁRJO dlriQJdo ao 
Superior Tribunal Justiça com fundamento no art. 105. Inc. 
111, .. :inea ·a· da Consbtuõção Federal, contra os acórdjos 
prolendos pola Colcnda camara Única desta Corte de Justiça. 
uslm ement.ado: 

"PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO 
ANTECIPAilO DA LIDE - INIÓPClA DA INICIAL 
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO OA 
PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - DECAO~NCIA DO 
DIREITO DO AUTOR PARA PROPOSITURAÇÃO DA AÇÃO 

IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE DELITO 
CONFIGURAÇÃO DO DANO. 11 O juiz podetá julgar 
antecipadamente a lide quando as provas carraadas aos au1os 
forem suficientes oara formaç.Ao de seu convencimonto. 
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dispensando-58 001a prolongada lnstruçJo processual, ex \'1 do 
artigo 330, I, do Código de Processo Cl\'11. 21 Não lem que se 
falar em .népcia da Inicial quando o pedido Indenizatório é 
d•rigldo corretamente ao réu. não prejudicando a extlnç.Ao do 
leito em relação a outra ré. face a íncompet&lc:la do Juizo para 
processar o pedido de resposta. Oe igual forma não pode ser 
considerada a inépda. sob o argumento do pedido não ser 
certo o delenninado. quando este consbtli·SO em pleito 
lndeniZ.illtório por ofensas perpetradas pelo réu contra o autor. 
31 O Juiz nao 6 obrigado a suspender o curso da ação CIVIl 
lndon12Atórta em razao de queixa-come proposta em desfavor 
do réu. porquanto, a a~o da responsabilidade civil 
IOdeponda da crlrtunal. 4) N3o tem que se falar om decadência 
do d.-elto de aç.Ao so o autor prolocotou a açJo indení23tória 
em prazo Inferior a 02 (dois) mosos da data do publicação da 
matéria ofensiva. 5) Coo~gura-se o dano moral quando o 
agente acusa, lndevidamonle. o autor de ter prallc.ldo 
determinado crime. sem. contudo. comprovar o fato delituoso. 
e) Apelo nilo provido. (TJAP- AC n • 21081 · Acórdão n.• 8124 
- Rei. GILBERTO PINHEIRO- Câmara Única - j. 1010512005 -
v. Unãnlme- p. 2110712005 - DOE n.• 3565)". 

" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
INEXIST~NCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 
OMISSÃO. 11 Par& q:J6 se conheça o~ em!Jõr~$ d& 
declaraç.Ao é necessario que ellisLl obso.xidade. contradtç.Ao 
ou omissão na sontença ou aoófd.io. 2) Embargos de 
declaração~ conhecidos. (TJAP- EDAC n.• 21081- Acórdão 
n.• 9459 - Rei. GILBERTO PINHEIRO • Câmara Úntea - J. 
28103/2006 ·v Unà,.me- p 0210612006- DOE n.• 3777)". 

Em razOes elo fts. 787/812. o recorrente alegou 
quo houve clara o frontal violação ao art. 535, 11 do Código da 
Processo Civil. eis que o acórdão qualificou os falos do modo 
imperfeito, obscuro o contradtlório, pots não supriu as 
omlssóos apontadas nos embargos declarató<ios. 

Asseverou ofensa ao art. 330, I do Código de 
Processo Ci\'11, argumemando quo na exata medida em que o 
julg3monto antecipado da lide. na ação de inderização que 
condenou o recorrente por danos morais em somas elevadas. 
deixou do mensurnr os doc<.mentos apresentados. valorando 
Indevidamente as provas epresentadas e supnmlndo a 
oportunidade de produção de provas outras. 

Aduzlu que o ~o 118Q0U v~ ao art. 53 
da Lei n.• 5. 250/87. e.s que ·o Tnbunal sunplesmente manteve 
a condenaç.Ao do recorrente a valores quo extrapolam o bom 
senso·. nao sendo observados os parjmotros estabelecidos 
pela Lei do Imprensa, mantendo oom Isso a decisão de 
primeira lnst.incia. ante a macula à honra do recomelo. 
representado pela reportagem publicada. 

Arg001enlou que a roforma do acórdão lmpõ&
se na medida em que é evidenciada a necessidade do 
produção do provas. porque a sentença c.ondcnatOrta foi 
calcada em prova emprestada do processo trabalhistJ do qual 
o reconento Nlo lez parto, ••"'"'' reprod,IZoU GS termos do 
relaló<io !la COIOISs.'lo de &11\Clclnaa que O;l'OOU :>C!~ 

demlss~ do rocorrido. sendo a pet1inênaa ·da prova 
testom unh8l requer1da como forma de corroborar a prova 
documental já anexada aos autos. a qual sequer foi valorada 
pelo juizo riiCOIIIdO. 

Disse ainda. que o nosso ordenamento julldico 
não admito o onnquecimento Ulclto. pois o reparação a titulo 
da dano moral deve atentar pa<a as condiQOes econórmcas. 
tendo em \'1Sla o recorrente não se tomar lnvldvel. em raz!lo de 
pagamento de reparação de danos. 

Sustentou alimlação que o ato pr3tlcado no 
oxorclcio Ioga! do um direito reconhecido nêo é ato •licito, poiS 
o riiCIOm!nte falou dentro de ..-na óbca jomalí•lica info<matrva, 
onde não houve desvirtuamento da notícia que pudesse 
oogrtar em oxcesso ou abuso. 

Ao final. reqU8feu o oonhecimenlo e o 
prtMmento do recurso ~spedat p~r:> Rn<~ar o acêrt!bo 
pr.:>ftfldo nos em~rgo3 daelaf3tonos por tu naviJt> ·o,., ;, 
proceocnoo• da instãnoa "a quo·. o 1ulg>me"to antedpaGn da 
lide. ante a violação dos dispositivos lndiCJdos c.u reduzir o 
valor da Indenização ltiVertendo o Onus de sucumbência. 

Não foram apresentadas contra-razOes 
conforme ce<1ldao de n. 818. 

É o relatório. 
Pauo a examinar os pressupostos de 

aelmlsslbllldado. 
O recurso é próprio, eis que a causa lol 

dOcidda à unanimidade e em ütbma lnsl4ncia, confinnando a 
doclsâo do primeoro grau. ~ tempestivo, haja VISta que o 
acórdão fusbgado foi publicado no 014rlo OHcial do Estado na 
data ele 02106106 que Circulou em 06106/08. e o recurso f01 
recebido e proiOColado em 21/06106. útbmo dia do prazo. 
devidamente acompanhado do comprovante do porte ele 
remessa o retcrno dos autos. conforme constam as ns 
813/814 

Ostenta legitimidade e Interesse para recorrer. 
POIS se Insurge contra Ao6rdao que lhe e d8Siavor.ivcl. 

Contudo. vartrleo a exlst~ncla ele óbice 
lntnonaponlvel ao seguimento do rocurso upeclal, que 
passo a Juatifiear: 

Primeiramente, quanto a alegada violação ao 
art. 535 do Có<ljgo de Processo Civ~. cumpre esdarecet que 
esta Corte de Justiça ~o eslá obrigada a responder ponto a 
ponto as alegações do recorrente. sen~o aquelas relevantes ~ 
so:uç.Ao do hlig.o. AJ.as. ressalto que. no caso. ao contrário do 
quo lo! alagado nas razOes recursais. o acórtlâo se pronunCIOu 
sobre toda> as questões ;Jrg.iodar. Pfr!O rdCC'rrl'nt&, úS$Im 
como, o acórdão 8'11bargado r:loeidlu toei% G3 P"-"''OS 
rclovontes ao dcsllnoe da conttuvérsoa u. embora os embarg::>S 
de doclaração não tenham sido conhecidos quanto às 
questões argútdas. sobre elas o acórdão prolorido nos 
dectan~tórios emtbu os esdareomentos devidos. 

Neste sentido 6 a joosprudência elo STJ: 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
QUESTÕES DISCUTIDAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC NÃO CARACTERIZADA. Não se venfica a alegada 
afronta eo art. 535 do CPC. uma vez que o aresto recorrido. 
ainda quo n4o lanha citado O)PfC$5-'ImCJnte os ro&poctiVOS 
dispo!lltlvos con3titucionaiS, cuidou ela enlrentar todos os 
temas abordados. Rea~rso desprovldo"(Resp. n• 439.402/RJ. 
Relator Ministro JOSE ARNALDO OA FONSECA. DJ de 
1510912003. p. 00~9). 

Por ou1ro lado. o reoorrenle arg(íiu ofensa ao 
art. 330, t do Código de Processo Civil, alegando que o 
julgamentO antecipado da lide V3'orou Indevidamente as 
provas suprimindo a oportunidade da produ(;ào de outras 
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Contudo, através da leitura dos argumentos esposados. 
vislumbro a dara lntençAo consubstanciada na reapreciação 
dos autos. o que Implica em se rediscutir mat~a probatórja. 

Nesse contexto, a Colenda Cámara Unica, 
após aprofundado exame das provas contidas nos autos. 
inferiu que ·as provas carreadas foram suficientes para decidir 
o m érito da questão não exisündo necossidade de instrução". 
Destarte. rever esse posicionamento mister se faz a Incursão 
no âmbito protató.io. o que é vedado nest~ via eleita, nos 
termos d~ Sumu!a n:~ 07. do Superior ruUt~r•al c1e Jus~ iça. 

·~uan:o a 11cgativa de viyénda ac n:t. 5.:. de Lei 
n.• 5. 250/67 (l ei de imprensa), tamb<im da leitura do acórdão 
extrai-se. com clareza. que o dispositivo Indicado não foi ali 
abordado, restando. por1anto. ausente o necessário 
prcquesUonam enlo, pressuposto cspeciroco de admissibmdade 

do recurso especial, IÔ. o caso. pois, de aplicaçAo da Súmula 
282, do STF. que dispõe: 

.. E lnadmissivol o recurso extraordinário 
quando nao ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada". 

ESPECIAL. 
Pelo exposto. nego seguimento ao RECURSO 

Intimem-se. 
Macapà, 09 de novembro de 2006. 
(a) Do&. OÓGLAS EVANGEUSTA 

Vice-Prcsíóenle" 
Macapo (A.0 ), z 1 de ""''erõ'bm ú~ ?..OOE.'. 

Bel'~sAfcoforado 
Diretora da Suh\ctaria Cível da Câmara Única 

,. .......... 
c /;rr~lf'r~ 

Bel'. Cla ny H. . Bandeira Barbosa 
Diretora da Sccre ria da Câmara Única 

~ÚN~Cé\EL 
~_gç_RE.!ABJ 

RECURSO El;IIMQ.~DINARig..JiQ,S~GOS DE 
~RACAO NA APELAÇAO CIVEL W 2. 108/06 

Rocorronto:JABDEL ADAILTON SOUZA NUNES 
Advogado: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA 
Recorrido: DAL TO COSTA MARTINS 
Advogado: OSMAR NERI MARINHO FILHO 

VISTOS ETC. 
JABDEL ADAILTONS SOUZA NUNES, 

intorpós o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO dingido 
ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no arL 102, 
inc. 111, allnea ·a· da Constituição Federal. face aos acórdãos 
proferidos pela Colenda Câmara Única desta Corte de Justiça, 
assim ementados: 

PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO 
ANTECIPADO OA LIDE - INÉPCIA DA INICIAL -
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA 
PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - DECADÊNCIA DO 
DIREITO DO A!JTOR PARA PR.OPOSITURAÇÃO DA AÇÃO 

IMPUTAÇAO DE PRATICA DE DELITO 
CONFIGURAÇÃO DO DANO. 1) O juiz pederá julgar 
antecipadamente a l1de quando as provas carreadas aos autos 
forem suficientes para formação do seu converdmento, 
d ispcnsando·so uma prolongada instruçAo processual, ex v i do 
artigo 330. I, do Código de Processo Civil. 2) Não tem Que se 
falar em inépcia da inicial quando o pedido Indenizatório e 
dirigido corretamente ao réu, não prejudicando a extinção do 
feito em relação a outra ró, face a incompetência do Juízo para 
processar o pedido do respesta. De igual forma não pode ser 
considerada a Inépcia, sob o argumento do podido não ser 
certo o determinado, Quando este constitui-se em pleito 
Indenizatório por ofensas perpe!r2das poio rúu ccntra o autor. 
3) O Juiz nCto ~ obfigado a suspf!nde:r o curso da ti~O civil 
lndenlzat6ri~ em razão de queixa-crime proposta P.m desiavor 
do réu, porquanto, a apuraçAo da responsabilidade civil 
independo da criminal. 4) Não tem quo se falar em decadblcia 
do direito do ação se o autor protocolou a ação Indenizatória 
em prazo inferior a 02 (dOis) meses da data de publicação da 
matéria ofensiva. 5) Confrgura·se o dano moral quando o 
ogcntc ocusa, lndo\lidamcnle, o 01utor de ter praticado 
determinado crime, sem, contudo, comprovar o fato dolituoso. 
6) Apelo nao provido. (TJAP • AC n.• 2108/- Acórdão n.• 8124 
· Rei. GILBERTO PINHEIRO· Câmara Única · j. 10/0512005 • 
v. Unánirno • p. 21/07/2005. DOE n.• 3565)". 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
INEXISTÉNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 
OMISSÃO. 1) Para que se conheça os embargos de 
dcclaraçAo é necessário que exista obscurrdade, contradiçAo 
ou omissão na sentença ou acórdão. 2) Embargos de 
dcclamçâo nao conhecidos. 
(T JAP • EDAC n.• 210&' ·Acórdão n.• 9459 ·Rei. GILBERTO 
PINHEIRO • Câmara Única • j. 28/0312006 • v. Unânime · p. 
02/0G/2006 ·DOE n.• 3n7)". 

Em razões de fls. 760n 83. o recorrente alegou 
que houvo c lara c expressa violaçAo aos principias 
constitucional~: do contraditório o da ampla defesa (art. 5'. LV) 
quando da utillzaçllo de prova emprestada sem o crivo do 
conlradilório: da manlfestar;Jo de pensamento (art. 5°, IX); e 
ao direito de narrar (art. 220 da CF), melo pelo qual se exerce 
a hbsrdade de Imprensa. ainda que o Tribunal"a quo" tenha se 
recusado em suprir a omissão per meio dos embargos 
declaratório~ interpostos, por cnie11dt)-lél lnvY.isic•ltP.. 

Asseverou Q\.:.e o zcótdão contrariou o .3rt. s->. 
L v da Constitu!çAo Federal. pois não rol dado ao recorrente o 
diroil () ao contraditório e a ampla defesa. eis que a prova 
emprestada não passou pelo crivo do contraditório. o que 
ensejou o julgamento antecipado da lide, apesar do ter sido 
questionada na defesa, ainda porque na mataria veiculada no 
período o recorrente atuou denlro do principio da legalidade, 
sondo então ertõnea a qualificação jurídica dada c indevida a 
verba Indenizatória Imposta. 

Afirmou que houve violação aos arls: 5°. IX e 
220 da Constituição Federal, eis que n reportagem 
simplesmente tratou de fatos que nunca foram negados pelo 
recorrido, pois figu:ou em processo administrativo que 
culminou com a sua demissão. e os textos jomalisticos tidos 
como lesivos à horva. ,;ão poderiam ensejar responsabi~dade 
por dilOO mor.>l, perque ausente o abuso de direito. 

Argumcr.tot: quo não fci rc spc! ::2dc o diieito de; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

narrar do recorrente. prevalecendo o direito a hOnra· ilo 
recorrido que te~a sido ofendido petas Informações da 
reportagem veiculada. 

Aduziu também, que no nosso ordenamento 
jurídico nao se admite o enriQuecimento Ilícito. pois a 
reparaçAo a titulo de dano moral deve atentar para as 
condições econOmlcas. tendo em vista o recorrente se tornar 
inviável economicamente. 

Ao f111al. pugna pelo conhecimento e 
provimento do recurso cxtraordinàrio a f1111 de que seja julgado 
improcedente o pleito Indenizatório, ante a violação dos 
dispesitlvcs lnvocados,lnvertendo-se o Onus da sucumbência. 

Sem contra-razões, conforme se depreende da 
certidão acostada à n. 818, dos autos. 

É o relatório. 
Passo agora a examinar os pressupostos de 

admissibilidade. 
. O recurso é próprio, eis que a causa foi 
decidida à unanimidade e em última Instância. t: tempestivo, 
haja vista Quo o acórdão fustigado foi publicado no Diário 
Ofic ial do Estado. na data de 02/06/0G que circulou em 
06/06/06, c o recurso foi reoobido e protocolado em 21/06/06, 
no úiUmo dia do prazo. devidamente acompanhado do 
comprovante de pagamento do preparo, conforme 
demonstrado âs fls . 7f!An87. dos autos. 

O recorrente ostenta legitimidade e intetesse 
para reco<rcr, pois se Insurge contra Acórdão que lhe é 
desfavorável. 

Contudo, o p<esente reccrso extraordinário se 
esbarril em óbice intranspcnivel. c:mfomlll passo a just;fica~ 

No que ~rtine as it~adas vlclações aos ines. 
LV, LX, do art. s• e 220 da Constituíçllo Federal, ao argumento 
de quo o v. Acórdão, ao manter a decisão do Juízo ·a quo· 
teria v iolado tais dispositivos, verifico que sob esse aspecto o 
extraordinário não merece trânsito, haja v ista que os embargos 
de declaração não foram sequer conhecidos. Todavia, os 
argumentos do recorrente não permitem uma exata 
comp<eensão da alegada contrariedade, ressalto que o 
simples lato de o Tribunal ter rejeitado os embargos do 
dedaraçAo não redunda em violaçAo ao texto constitucional, 
pelo que caberia ao recorrente explicitar de forma clara e 
precisa de que forma o acórdão recorrido ofendeu os 
dispesltivos indicados. 

t: o caso, pOis de aplicaçAo da Súmula 284, do 
STF: 

.. É lnadmissivcl o rccurno extraordinário, 
quando a deficiência na sua fundamontação não pcnnilir a 
exata comproonsiio da controvérsia". 

Ademais, para a Suprema Corte analisar as 
alegadas afrontas. mister se faz que essas quostões tenham 
sido efetivamente discutidas nas vias ordinárias. satisfazendo, 
ass<m , o requisito do prequestionamento. 

No caso em exame, verifico que a alegada 
afronta aos princípios mencionados. nao foi objeto de debate 
pela Colenda Câmara Única. Porunto, padece o 
extraordinàrio, neste ponto, da aus~nda do necessário 
prequestionamento. o que inviabiliza o seu seguimento, nos 
termos da Súmula 282, do Excelso Supremo Tribunal Fede<al: 

.. t lnadm!ssivel o recurso extraorrtir1árto 
qvarY.Io não rcr ventilaõn na doci~o n~corrirlo:. , ~ qtxsi3o 
federal su~citada'. 

Do exposto, nego segurmenlo ao RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 

INTIMEM-SE. 
Macapà, 09 de novembro do 2006. 
(o) Dos. D0GLAS EVANGEUSTA 

Vice-Presldtlntc• 
Macapâ (AP), 2~ n~vembro de 2.006. 

Bel'.~~~forado 
Dirotora da Sub~ct~taria Cfvol da Câmara Única 

'- 'rf'Tif'N'v 
Bel' . Cla ny H. p. Bandeira Barb9oa 

Diretora da Sectetaria da Câmara Unlca 

CÃMAB.h..JÍI'I' ~ 
~~~·~~CM,!, 

RECURSO ESPECJM..NA APE\,AÇAQ_ÇJYE!...fe 2. 311!/.M 

Rocorronte: MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Recorr idos: BENEDITO BRITO RODRIGUES, EDITE 
PEREIRA DOS SANTOS, LEIDE DO ESPjRITO SANTO 
PINON, PATRÍCIA DO SOCORRO NUNES CAMARÃO 
NASCIMENTO E RAIMUNDO GARCIA BRITO 
Advogado:OSVALDO SOUZA DE CAMPOS 

VISTOS ETC. 
CUida·sC de Rccur~ E:;poçi;JI diri~ido ao 

Superior Tribunal de Justiça interposto pelo MUNICIPIO DE 
MACM>Á, com fundamento no art. 105, 111, ·a· c ·c· da 
Constituição Federal, contra ac6tdào proferido pela Cotenda 
Cámara Unica, desta Corte de Justiça, assim ementado: 

"APELAÇÃO CÍVEL PETIÇÃO DE 
iNTERPOSIÇÃO • MERA IRREGULARIDADE • AÇÃO i?E 
COBRANÇA · CONSELHEIRO TUTELAR • REMUNE_RAÇAO 
EQUIVALENTE AO CARGO D~ OIREÇAO f: 
ASSESSORAMENTO "DAS 101.2" • DECflETO MUNICIPAL 
N° 1.871198 - NOMEAÇÃO • PAGAMEtnO DE FGTS • 
INDEVIDO. 1) A aus~ncia de petição da interposiçAo recursal 
constitui mera lrreoutarkladc, conforme C!ntendimento 
jurisprudencial (TRF-2". JSTJ 58/4Gt ). 2) Sendo a função de 
Conselheiro Tutelar equiparada para fins de remuneração 20 
c;Jrgo de difoção e assessoramento. códiGO DAS 101.2. 
conforme lnteligMcla do Oec:eto Municipal de nomeação, é 
devido o recebimento de diferenças salariais por pagamento 
efetuado om desacordo ao que ali d~tetmlna. em homenagem 
ao principio da irredutibilidade de vencimCtltos. 3) Se a 
remuneração ó equivalente ao cargo do código DAS 101.2. 
Indevido é o pagamento de FGTS, cabível apenas ao 
tra~alhador celetista. que não é o roso dos apelados. 4) 
Remessa necossária parcialmente provida:r~curso voluntário 
prejudrcado. (TJAP. AC n.• 23161. _Acór~ão r..• 9~65 · Rei. 
o0GIJ\S EVANGELISTA • Câmara Unica • j. 21/031200ô · v. 
Unànimo • p. 19/05/200ô ·DOE n.• 3767 )". 

Em razões r:!e ns. 2281238, o rceortante alegou 
que o acórdão veroastado contrariou arL 5°. LV rt., 
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Constituição Federal, argumentando quo houve cerceamento 
do direito de dolosa, eis que as decisões não acompanharam 
as provas contidas nos autos, bom como as questões de 
direito a elas aplicadas. 

Asseverou quo a condenação ao pagamento 
de juros na base do 1% (um per cento) ao m es violou o art. 1°
F. da lei 9. 494/97, que prevê a aplicação de juros na faixa 
taxa~va de melo por cento ao mês. 

Alegou que foi oter•dklo ~ rcq•;isolo rto 
prequestionamento. eis QUA cs preceitos l~derai$ IUin~r;;:J·)~ a 
jvrispl ud~ncias contrárias foram debatidos desde o in ido Ga 
relação processual. 

Afirmou Que os recorridos foram enquadrados 
em cargo comissionado. o não a um cargo. Disse tamb<im que 
o caso em comento não configura tosão ao princípio 
constitucional da irredutibilidade do vendmentos, pois 
passaram a receber mais que os fvncion~rios municipais que 
se encontravam vinculados ao DAS 101.2 . 

Disse QUe o julgador do primeiro grau 
condenou o recorrente ao pagamento do diferenças salariais 
sem provas nos autos que confirmassem tal condenação. 

/\legou Que o juízo de segundo grau não tratou 
com presteza os ratos narrados pelo recorrente, uma vez que 
os mesmos demonstravam com clareza que se tratavam de 
contratos n-'o celetistas. 

Aduziu que é descabida a condenação de 
pagamento de FGTS aos recorridos, jà que não há evidência 
da existência do tipo do regime celetista. pelo fato do não 
haver descontos em fo!ha do FGTS, muito mCtlos sua 
inscrição junto a tal entidade. 

Disse ouc houve mntr"'-~enso tanto na 
decisão de primeiro e segundo grau, já que reconheceram o 
regime celetista. todavia deixaram do nameter os autos a 
competência trabalhisla, para o julgamento do feito. 

Alegou que o conselho tutelar é órgão 
colegiado, autônomo nos termos do art. 2•. da lei n• 95SI98, 
portanlo não vinculado ao recorrente, o que toma Indevido o 
pagamento das verbas pleiteadas, espedalmcnte oo 
pagamento de férias, eis quo não fc·l ccmflrovada a relação ée 
trabalho e sim do exercido de um mMdalo. r.orn c. 
rr:cebimento de um valot estipulado pa;:r esse mesmo 
exercício. 

Ressaltou que o processo de escolha dos 
conselheiros ocorre através do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, mediante eleição direta 
com mandato de 03 anos e quo o poder público é responsável 
apenas pelo pagamento de um valor determinado como forma 
do incentivo a atividade de conselheiro. 

Afirmou que, tanto na sentença quanto no 
acórdão, houve afronta ao art. 20, § 4° do Código de Processo 
Civil , pois houve descompasso na atrlbUiçAo dos valores a 
serem pagos a litulos de honorário de sucumbência. 

Disso ainda que a decisão proferida no 
acórdão se encontra fora da realidade do interpretação de 
outros tnbunals do pais, não representando ·a presença do 
bom direito". 

Trouxe aos autos julgados que entendeu 
melhor lhe socorrer. 

Ao final requereu o conhecimento do especial 
para a reformar o inteiro teor do acórdão. 

Não roram apresentados contra.razões. 
conforme certidão de Rs. 254. 

É o rel atório. 
Passo a examinar os pressupostos de 

admissibilidade: 
O recurso é próprio e adequado, vez que a 

causa foi decidida à unanimidade e em última lnstància. É 
tempestivo, cons<derando que o acórdão recorrido foi 
publicado no Diàrio Oficial <ln Est.ld') no <!ra 11'<!Q51C6, com 
circulação em 23/•)5/06, e o recw.so foi Interposto r.o cors~ ,io 
expediente desta Corte d~ Jus~ça. em 21/06106, pertanto. 
dentro do prazo legal. Além disso. /; lscnlo do pagamonto das 
despes;Js com o porto de remessa c retomo dos autos, lace ao 
que dispõe o art. St1, § t• do Código de Processo Civil. 

Ademais. também vejo prcsentco a 
legitimidade e interesse processual , pois se Insurge contra 
decisão que lhe é desfavcravol. 

Contudo, verifico quo a existência de 
óbices lntransponivels ao seguimento do recurso. 

É que o recorrente alegou nas razões recursais 
que o aoordao guerreado contrariou o art. 5°, LV da 
Consti tuiçAo Federal. que trata dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa. Todavia, em sede de especial nao comporta 
a anàllsa de ofensa a dispositivos constitucionais. vez que se 
lrdta de matéria quo somente pode ser abordada através de 
recurso extraordinário. conforme orienta o seguinte julgado: 

'PROCESSUAL C IVIL E TRIBUTÁRIO. 
INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETIÕNCIA 
EXPRESSA NO ART. 105, III."A' , DA CF/1988. PROVA 
PERICIAL. REEXAME DE PROVA. INCIOIÔ.NCIA DA SÚMUIJ\ 
N° 07/ST J. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PA.RCEIJ\MENTO DO 
DÉOITO. MULTA MORATÓRIA. APLICABILIDA D E 
ENTENDIMENTO DA l ' SEÇÃO. JUROS DE MORA Tt>:XA 
SELIC. LEI N° 9.065195. APLICAÇÃO DA TAXA 
REFERENCIAL DIÁRIA (TRD). PERIODO OE INCID~NCIA. 
PRECEOENTES.1. Não so conhece de recurso especial na 
parte em que se aponta como ofondidos dispositivos 
conslitucion;Ji$. A CF/1 980 f! cxp;cs$3 o tax..~ti\1'3 t=to en1;r:.cr~~ r 

no art. 105. lli . ·~·.as çossibllid"des de se ap,oc:ar rcçors:.> 
cspecln l. Dentre elos não so indu~ o C).am(: de ccnt:c:1riodade a 
dispositivos da Lei Maior, o5 quols são de competência 
exclusiva da augusta Corte Suprema (art. 102. 111, •a").2.( .. ) . 
(RESP 573230 I RS. PRIMEIRA TURMA. Rei. Min. JOSE 
DELGADO. DJ DATA:1510312004 PG:00161). 

Quanto a nlcoacão do ouo n :1s_órdão 

guerreado ofendeu o arL 1°- F. da lei n• 9.4S4/97. bem como 
do an. 20. §4° do Código de Processo Civil. verifico que o 
requisito do prequesUonamento não foi atendido pois os 
dispositivos apontados. como violados r.ão foram objetos de 
debate pela Cámaro Unica dcsl~ cor.e .:le J:ost.p. !: ') caso 
de aplicação à a ~umula 202, de STF. que procon:za: . 

"E lnadnlissível o rocurso oxtraordlnánc, 
quando não ventilada, na decisão recorrida. o. questãc 
federal suscitada". 

Além disso. ao examinar a peça recur.;al, 
intorposta com fund3mento no inciso ·c·. 111. do art. 105 da 
Constitul~o Federal, constato que o recorrente nao observou 
as exigências pertinentes ao parágrafo único do ~rl 541. do 
Código do Processo Civil c art. 255. do RIST J, pors dorxou de 
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aptesentar o cortejo analltico. a fim do demonstrar o dissenso. 
E •• o tivesse foiiO. lambém restaria ptejudicado, vez que 
deixou de trazer aos autos cópias Integrais dos patadigmas. 
necesúrlos a comprovação do dissídio. 

Tais requisitos podem ser Vlsualizados com 
clareza na deCisao proferida em agravo, In vetbis: 

"Trata-se de agravo de instrumento contra 
deds.âo que índeferfu r&QJ(SO espedal Interposto com 
fundameniO no a111go 105, inciso 111, allnea 'C'. da Constiluiçao 
Federal. Alega .tolaçlo á Lei Federal. A jurisprudõncia do eg. 
Soperiot Tribunal de Justiça tem decidido que casos como o 
dos autoS. comgura·Se ptestaç.1o da trato sucesSIVO, como se 
vê. na emonta do Resp 114.611/PA. DJ de19/12197. p. 67552: 
' ( ... ) Nao foram observados os requisitos especlficos para a 
admlss.âo do re= pela alínea ·c·. tais como: a) o acórdão 
paradigma deve ter onlrentado os mesmos dlsposiUvos legais 
que o acórdão recorrido; b) o acórdão paradigma. de llibunal 
d1verso. deve ter esgotado a lnslancta ordinária; c) a 
divergência deve ser demonstrada de foi1T1a analllica, 
evidenciando a dissensão jurlsprU<Jenclal sobre teses jurídicas 
de<:orrontes da lniCrPfetllçãr. dos moM'"" a'1i110~ de lei. 
ser.do lnsuftelents a mora lod~o d~ ementas: C.:) a 
disO"ep3nda deve se< comprovada por cer1idão, cópia 
au1entlcada ou ataç.1o do rcposit6r1o de jurisprudência olicíal 
ou aedendado; o e) a divergência tem de ser atual. não sendo 
cabível o recurso quando a orientação do Tribonal se fii1T1ou no 
mesmo sentido da deCisão recorrida. lrclde a Súmula n• 83 do 
Superior Tribl.nal da Justiça. Diante de tais considerações. 
nego segumento ao presente agravo (art. 254, I, do 
Reglmen10 Interno do Superior Tribulal de Justiça). Publ~ 
se'. (AG 503.046-RJ. REL: Min. Fontes De Alencar. 
OJ.1310612003). 

ESPECIAL 
Pelo exposto, nego sogulmento ao RECURSO 

INTI'-EM-SE. 
Macapa, 31 de oull.éro de 2006. 

(a) DES. DOOLAS EVANGELISTA 
Victl-presidonla' 

Ma~pa (~eÔembro de 2.006. 

Bel".~ooforado 
DtreiOra :~u eiifmara Única 

Bel'. Cta y H. O Bandeira Barbosa 
Olrotora da ecre da camara única 

~
~s~:z;f~VEL 

&.CURSO EXJRAORDI íõijA APELAÇÃO CíVEL 
ll:.l...llai.Q5 

Recorrente: MUNICÍPIO DE MN:.APÁ 
Advogado: JOSÉ HENRIQUE DE MENDONÇA DIAS 
Reeontdos:BENEDITO BRITO RODRIGUES, EDITE 
PEREIRA DOS SANTOS, LElDE DO ESPíRITO SANTO 
PINON, PATRICIA DO SOCORRO NUNES CAMARÃO 
NASCIMENTO E RAIMUNDO GARCIA BRITO. 
Advogado: OSVALDO SOUZA DE CAMPOS 

VISTOS ETC. 
Cuida-se do Rocur.a Extraordlnirlo dirigido 

ao Supremo Tribunal Foderal lntefl)C)Sto pelo MUNICIPIO DE 
MAC.APÁ, com lundamonlo no art. 102, 111. ·a· da Constituição 
Federal. contra acórdao proferido pela Colenda camara ÚniCa, 
desta Corte de Justiça, assim ementado: 

" APELAÇÃO CIVEL PETIÇÃO DE 
INTERPOSIÇÃO • MERA IRREGULARIDADE • AÇÃO !?E 
COBRANÇA · CONSELHEIRO l\JTELAR • REMUNERAÇAO 
EQUIVAILENTE AO CARGO DE DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO "DAS 101.2" • DECRETO MUNICIPAL 
N' 1.8711118 - NOMEAÇÃO • PAGAMENTO t>E FGTS · 
INDEVIDO. 1) A aus&lcia de petiç.1o da ltoterpos!ç.1o recursal 
cons~tul mera lrrogulnrldade. conforme entendimento 
jurisprudendal (TRF·2' . JSTJ 581•61~ 2) Sendo a função de 
Conselheiro Tu1olar equiparada para Iins de remuneração ao 
cargo de dlreçlio o assessoramento. código DAS 101.2. 
conforme intelig&loa do Oecteto Municipal da nomeaç.1o. é 
devido o recebimento de dilerenças salariais por pagamento 
efetuado em desacordo ao que ali determina. em homenagem 
ao prinCipiO da irredutibilidade de vencimentos. 3) Se a 
remuneraç.1o 6 eqUivalente ao cargo do código DAS 101 .2. 
Indevido é o pagamento de FGTS, cabível aponas ao 
trabalhador ceJelsta. que não é o caso dos apelados. 4) 
Remessa neoessána parclafmenta proYicla;•ecurso volunUrio 
prejudicado. (TJAP • AC n.• 23161 ·Acórdão n .• 9465 • Rei. 
OÓGLAS EVANGELISTA· C~ara Única • j. 2110312006 ·v. 
Unânime · p. 191051?006 ·DOE n.• 3767 )'. 

Em • zOes de fts. 241/250, o r8COII'ente alegou 
que o acórdão veroastado contrariou att. 5•, LV da ConsUtuiçAo 
Federal. argumentando que houve cerceamento do difeito de 
dalesa. no que d!2 respeito a mitigação do etasteelmonto 
probalório, eis quo não acompanhou as provas juntadas """ 
autos o mufto menos ns questões de d~eito a elas aplicadas. 

Assevl'·ou que a condenaç.1o ao pagamento 
da juroG na base de 1 (um por cento) ao mês violou o art. 1"· 
F, da ld 9. 494197. , • prevê a af)IICaÇAo da juros na faixa 
taJcaUva de meio por •>lo ao mês. 

A/egv que foi atendido o requisito do 
ptequesllonamento, ';, que os pteceíto5 federais vul-ados e 
jwtsprudênclas contril: os to1 am debatid<ls d~P. o ínido ~ 
relaç.1o processu<!l. 

Afi11T1o que os recomdos foram enquadra<loS 
em Cólrgc> ..,..ssiona, . o não a um cargo. Olsse também que 
o caso em corneP o n:lo oonflgufa lesão ao pmdplo 
cons~tudonal da Irredutibilidade de venCimentos, pois 
passaram a receber maiS que os lundonârios ml..<\ldpais que 
se anconlraVam vinculados ao DAS 101.2. 

Disse que o julgador de primeiro grau 
condenou o recon-ento ao ~mento de diferenças salariais 
sem provas nos autos que conflrmassem tal oondenaçâo. 

Alegou que o juizo do segundo grau não tratou 
com presteza os l~tos narrados pelo recocrente. uma vez que 
os mesmos demons. ·avam com ClariWl que se tratava de 
contratos não celeti5tas. 

Aduziu que é descabida a condenaç.1o de 
pagameniO de FGTS aoa recorridos, ~ que não h3 evidênCia 
da exlstêocla do Upo de r811ime celetista. oelo lato de não 
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haver aesconios em lolha de FGTS, multo menos sua inscrir;âo 
]unto a lal entid1de. ' 

Dtsse que ocorreu contra·senso nas decisões 

de primeiro e de seg.r.do grau. vez quo reconheceram o 
regime celetista mas deixaram de remotw os aVIO as â 
c.ompetênda nbalhtsta. pam o julgamento do feito. 

Alegou que o conselho tute~'lf é 6."tãu 
eologado, auiOnomo nos termos do art. 2', da lei n• 958198, 
portanto não vinculado ao recorrente. o que lomil indeVIdo o 
pagameolo das verbas plerteadas, especialmente no 
pagamento de lérlas, eis que não foi comprovada a relaç.1o de 
trabalho e sim do exercido de um mandato. com o 
recebimento de um valor estipulado para esse mesmo 
exerciào. 

Ressaltou que o processo de escolha dos 
conselheiros ocorre altavês do Conselho Ml.rllclpal dos 
Direitos da Crlança e do Adolescente. mediante eletÇâo direta 
com mandato do 03 anos e que o poder pübllco e responsãvel 
apenas polo pagamento de um wlor determinado como foi1T1a 
da l~nUYO á atividade do conselllciro. 

Aftrmou que tanto na sentença quanto no 
ao6rdao, houve a/ronta eo art. 20, § 4" do Código de Processo 
Civil, pois houve descompasso na atlibuiçao dos valores a 
wem pagos a titulos de honorârio de suwmbêocla. 

Disse ainda que a decisão prole<tda no 
acótdão se encontra fota da realidade de Interpretação de 
owos tribunais do pais. nao representando ·a presença do 
bom clrelto". 

Trouxe aos autos Julgados que entendeu 
melhor lhe IOCOffor. 

Ao final requereu o oonhedmento do 
extraordinário para reformar o Inteiro teo< do aoótdão. 

NAo foram 8Pf8$Gntados conlr.HazOos, 
conforme cet1ldAo de ft. 254. 

É o rela!Mo. 
Passo a eurnlnar os pruoupost011 de 

edmiUibilldada: 
O recurso 6 pr6pr1o e adequado, vez que a 

causa foi doddida à 1.11animldade e em última inslància. !Ô 
ternpes11vo, con&lderando quo o acórdão recorrido foi publicado 
no Oiârio Ofldal do Estado no dia 19105106, com circulação em 
23105106, o o recurso lol Interposto no curso do expediente 
desla Corte de Justiça, em 21106106, portanto, dentro do prazo 
legal. Além disso, 6 lsanlo do pagamento das despesas oom o 
porte de remessa e retomo doe autos. lace ao que dispõe o 
att. 511, § 1•. do Código de Processo Civil. 

Adoma.s. também vejo presentes a 
legl~midade e lnlorosse PfOÇOSSual. pois so Insurge oontra 
decis.ão que 11\e é doslavoolvej. 

ContUdo, verifico que a exlsllncia da óblc:ea 
lntranaponlv•l• 10 ugulmento do recu,.o. 

é que o recofYenle apresenta, nas razões do 
rocurso extraorolnário. a alegação de o que o acórdão 
guerreado contrariou o art. 5°, LV, da Constituição Federal. 
Enltetanto, constaiO quo o requisito do pr8QUC$tlonamenlo não 
loi atendido, pois o disposldw apontado como violado não foi 
objeto de debate pela <:amara Única desta Corta de Justiça. o 
que lnvlaboiza o trtnsito do axtraordlrWio. ensejando a 
aplicaç;lo da Súmula 282. do Sopremo Tribunal Federal. que 
preconiza: 

•é fnadmloalvel o recurso exttaOI'dlnirto, 
quando nJo ventilada, na daci&Jo recorrida, a questão 
federal ouecltacla". 

~ disso. o recorrente Indicou no 
extraordlnârio, a conlrarledade ao art. 1"-F da kli n• 9.49-4/97, 
bem como afronta ao art. 20, § 4' do Cód'go de PIO<'.i'S$0 cr,; 
Nao obstante. dolxOu do Observar que taiR disposiUvos, na 
hierarquia do normas. perlencom a legislaç.1o 
lnfraconstituclonal, sendo lnvlavel, portanto, de -em argüdas 1 

em sede de extraordlnârio, conforme estabelecido na 
Constituição Federal, In -bis: 

Jusliça': 
"Art. 105. Compele ao Sl4)erior Tribunal do 

( ... ) 
111 • julgar, em recuso especial. as causas 

decididas. em única ou úl~ma lnstãnaa, pelos Tribl.rlals 
Roglonais Federais ou pelos tnbunais dos Estados. do Distrito 
Federal e TerritóriOS. ouando a decisão recorrida: 

a) contrnrial lra1ooo ou ler reocr;ei ou ~r· 
lhos vigência; 

b) júgar vüdo ato de governo local contestado 
em lace da lei federal~o dada cela Emmda 
~ai o• 45 do 2004! 

c) der a lei ledoral Interpretação divergente da 
que lhe haja ab1buldo outro b't>unar. 

Pelo exposto, nego seguimento ao RECURSO 
EXTRAOROiNARIO. 

INTlMEM-SE. 
Macap;\, 31 de Ou11.éro de 2006. 
(a) DES. oOGI.As EVANGEUSTA 

Vlce1Jf8s/deol8' 

Macapá (AP). 21 de novembro de 2.006. 

Bel'.~ ........ :T'"""""'""' ... 
Bei". O ~~ 

Dlrr!lora do e'c;:.'ili,; da camara única 

ClMARA ÚNIC" 
SUB$ECRETAR~~ 

~ÃO CAUTELAR INQM!NAOA 035/01 

Requerente: JUAREZ UMA DE SOUZA 
Advogada: CICERO BORGES BORDAI.O 
Requerido: ANTONIO DIAS DA SILVA 
Advogado: DEFEHSORIA PÚBLICA 

EMENTA 
CIVIL E PROCESUAI.. CIVIL - N;ÃO 

CAUTELAR INOMINADA - IMPROPRIEDADE - NÃO 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO-C~ 
DE LIMINAR PRonRJDA EM N;'kJ DE REINTEGRAÇAO 
DE POSSE - IIIPOSSIBII.XIADE. 1j lmpnlpria a Ação 
Cautelar Inominada oomo IObstitutivo do recurso de Ag:avo. 
mormente n ainda tk.ll normalmente o orazo cara a 
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Interposição desse rom6dlo processual. 2) cautelar a que se 
nega seguimento. nos lei1T1os do art. 557 do CPC. 

DECISÃO 
Trata-se de Aç.1o cautelar Inominada, com 

pe<ido Umlnar', a]W;ada por JUAREZ UMA DE SOUZA, 
através do iuslre advogado, Dr. CÍCERO BORGES 
BORDAI.O, visando cassar a linlnar deferida na dedsão 
lntertoaJtórla proferida pelO MM. Juiz de Dire1to da 1• Vara 
Clvel e de Fazenda PUblica da Comarca de Santana-AP. Or. 
Marcos Miranda. que. nos aulos da Aç.1o de Reinl~ de 
Posse (Processo n• 13.78412006 ajuizada por ANTONIO DIAS 
DA SILVA. deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração de 
posse em favor do autor. 

é o breve rola tório. 
DECIDO. 
Preambularmente, vertfico que, da deds.âo que 

dele~u liminar de rctntogração de posse, na Aç.1o de 
Relnlegraç3o de Posse proposta por ANTONIO DIAS DA 
SILVA contra o requerente da Cautelar Inominada. JUAREZ 
LIMA DE SOUZA. caberia a lnlerposiç.1o do Agtaw de 
lnstrumonlo, dal porque Imprópria a vta ptDOeSSUal escolhida. 

Verifico. também, não se jusdlicar a 
lnterposiçio da Medida cautelar Inominada. se. ainda, nesta 
data. ftul regularmente o prazo para o A(rdvo de Instrumento. 
cujo término não decorrer.! antas do dia 24 do lluente mês. 

Por oulto lado, tenho quo 'D moclldlJ CtJuteiar 
especllfca n6o pode ser concedida sen6o nos CUlSIIxpn:$$0$ 
em lei. n6o POdendo ser ampliada como mrxJida cautelar 
Inominado' (RT 6001165). Por Isso. preleciona a ]l.rlsprudl!ncia 
dominante (RTFR 1152/173~ que 'h6o se deve deferfrCB<Jte/N 
lnomlnOOs pare hipótese de prever o ordenamento jut1dico 
provld6ncia espec/fiça pera llfender 11 nece$$idade cauloltv~ 

OlspOe o art. 800, r;ue •as medidas cau1e'.a.-es 
_,o requeridas ao juiz da causa e. quando ~tórlas, ao 
juiz compelenla para conhecer da 8çAo principal', tnstauralldo
se enlro elas o vinculo da prevenção. 

Como se vê, inogjval a ínl>ropriedade do 
ptesante remêdlo roo.nul , até porque, conforme dito alr.1s, 
ainda ftui regularmente o prazo para a Interposição do rea.rso 
de Pqtaw, ~ito A retrataç.1o do Juiz. a4o término não 
decorrcri antes de 24 do fklente mês. 

In cosu sub examine, a cat.Celar é lnadmissivel 
porque, neste caso. não pode subslil~.>r o reaJrSO Pf6prlo. com 
prazo do lnlerposiçio em curso. 

Pelo eJCPOSto, nego sogulmeniO à cautelar. nos 
termos do artigo 557 do CPC. 

P.R.l. 
Macap;l, 1g do novembro de 2006. 
{a) Dea. OÕGLAS EVANGEUSTA 

Rofalof" 
Macap~ (AP), 21 de novembro de 2.006. 

B~ 
Oiretora

8
~~S\bsea~;:.: CWara única 

.. • y H .• -~ .. Bart>osa 
Olretora da Soao AA Câmara Única 

CÃMABA ÚNICA 
SIJB.SECRETARIA COO:L 

AGRAVO IA 8 1 17~ 
AQrwante: MMX MINERAÇ E METêos SIA 
Advogado: EDUARDO EDSON GUIMARÃES LOPES 
Agravado : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROOUÇÃO 
MINERAIL 

DESPN:.HO 

"Ante• de apreciar o pedido de efeito 
auapenslvo, t11quisltem·ee aa lnformaçllea da autoridade 
prolatora do despacho agravado. 

P. R. I. 
Macapá. 17 de novembro de 2006. 

(a) Des. OOGI..AS EVANGEUSTA RAMOS 
Relator'" 

cAMARA_ú.M~ 
~ AI)!IAMEKT~ DE .1\Jl.~Q 

De ordem do Exeelentlssimo Senhor 
Oesembargadot D~ EVANGELISTA RAMOS, 
Presidente da Câmara Unlca. laço dente a todos os 
InteressadoS e aoe que virem o Pfesente EDITAL, ou dele 
comecimonto tiverem. quo no dia 28 (vlnta e oito) de 
novembna do ano 2005 (tarça-taira), k S (oito) h()(3s ou 
em sesdo subseqüantll, na Sala de Sessões do Plenário do 
Edllldo Sede do Tribunal de JusUça do Estado do Amapá. 
situado na Rua ae-at Rondon n•. 1295, Bairro Central, 
reatlz:ar·se-é a S77" Suslo OnllnMla para jljgamento de 
processos adiados constantes de pautas ~ publicadaS, os 
apresentados em mesa que lodependem de publicaçllo, e 
mais os sogW\Ias processos: 

APEl.ACÀO C.I!..~.H&. 

~ 2.11010f - D<lgem: 1• Vara Olmlnal da Comarca de 
Santana - Apelante; Anderson Pereira da Silva - Advogado: 

• Defensor f'íj)fico - Apelado: Mt<Ut6rlo PúbfiCO do Estado do 
Am&pa - Relalor: Desembargador Mário Gurtyev - Re.tsoc 
Oesembargldor Gillwto Plmelto 

APELACÂO Cjya 

N', 2,175/llt -Origem: 2' Vara Civel e de Fazenda Pública ~a 
Comarca de Macaoé - Aoelante: Center Keonedy COméroo 



Macapá, 22.11 .2006 

L TOA - Advogado: Antonio Kleber de Souza dõSSãiltos -
Apelado: Reny Cométcio e Indústria Metais LTOA - Relator: 
Desembargador Mario Gurtyev - Revisor: Desembargador 
Gilberto Pinheiro 

Macapa, 21 de novembro da 2006 

~- ~-
Cia~8bl.~cira Barbosa 

Diretora da s.~;B:,;. da Câmara Única 

CÂMARA ÚNICI'; 

ATA DA 575' SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
CATORZE DE NOVEMBRO DE 2006. 

As oito horas e trinta o quatro minutos, presentes os 
Excelentlssimos Senhores Desembargadores OÕGLAS 
EVANGEUSTA (Presidente), MÁRIO GURlYEV e 
EDIIMROO SOUZA Ausentes justificadamente os 

. Excel~ntissimos Sonhoros Oosembargadore!J MELLO 
CASTRO, GILBERTO PINHEIRO, LUIZ CARLOS c CARMO 
ANTÔNIO. Procuradora do Justiça Ora. JUOITil GONÇALVES 
TELES. Feita a leitura da ata da ultima Sessao Ordinária. a 
qual foi aprovada à unanimidade. foram julgados os seguintes 
processos: 

~- Origem: Vara do Tribunal de Júri da Comarca de 
Macapã - Recorrente: PaiAo Ricanlo da Silva Barbosa -
AdiiOQado: Or. ChMies Sales Bordalo - Recorrido: Ministério 
Públioo do Estado do Amapá - Relator: Desembargador 
Gilberto Pinheiro. 

~jQ; "ReUrado de pauta ante a ausência justificada do 
eminente Relator." 

N'. 2.43?/05- Origem: 3' Vara Crimlllal e de Auditoria Mili tar 
da Comarca de Macapá - Apelante: Ministério Público do 
Estado do Amapá - Apelado: Jeandresson da Silva Negreiro . 
Advogado: Defensor Público - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza - Revisor: Desembargador Dóglas Evangelista 

Q.o.~~ "A Cãmara Única do Tribunal do JusUça do 
Amapá, à unanlmldado, conheceu do recurso e lhe negou 
provimento. nos termos do voto do emluenta- Refator. 11 

N•. 2152/9.§:- Origem: 1' Vara Criminal da Comarca de 
Macapá - Apelante: Ma~on R<!iol da Silva - Advogado: Or. 
Frank Josó Saoalva de Almeida - Apelado: Ministério Públioo 
do Estado do Amapá - Relator: Desembargador Gilberto 
Pinheiro- Revisor: Desembargador Edinardo Souza 

~ "Retlrado de paul.> ante a ausência justificada do 
eminente Rolator." 

~2.~ Origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Macapã - Apelante: Edeca~os da Silva Xavier - Advogado: 
Defensor Públioo - Apelado: Ministério Público do Estado do 
Amapá - Relator: Desembargador Mário Guriyev - Revisor: 
Desembargador Edinardo Sol.IZa. 

~ "A C~mara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, à unanlml.dade, não conheceu do recurso, nos 
termos do voto do eminente Rolator." 

N•. 2 633105 -Origem: 2' Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Companhia de Eletriddade 
do Amapá • CEA - Advogado: Dr. Alfredo Aleixo do Souza 
Filho - Apelados: Eurico Oliveira dos Santos Filho. Carlos 
Alberto Lobato Vidal, João Gualberto dos Santos Barreto e 
Manoel Cardoso - Advogado: Or. José Henrique de Mendonça 
Dias - Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro - Reviso': 
Dcscmb3rgsdor ErJ!nncdo Scu1.:1 

Oeci&áQ; "Retirado de paul:! ante a ausência justificada do 
eminente Rolator." 

N..:~s~-Origem: 2' Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca do Macapá - Apelante: Estado do Amapá -
Advogado: Or. Josó Maria Moireles Amaranle - Apelados: 
Jeovan Dias Toixeira c oulros 171 l- Advooado: Or. Jean Carla 
dos Santos Ferreira - Relator: Desembargador Gilberto 
Pinheiro - Revisor: Oescmbaogador Edillardo Souza 

Q.t;9§jl)~ "Retirado do pauta ante a aus!ncia justificada do 
eminente Relator." 

~J!.ll{ll~- Origem: 1• Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macap.:i - Apelante: Murilo Agostinho Pinheiro -
Advogado: Or. Jean Carto dos Santos Ferreira - Apelado: 
Município de Macapâ - Advogado: Or. José Henrique de 
Mendonça Dias - Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro -
Revisor: Desembargador Edinardo Souza 

Dcclsãol "Retirado do pauta ante a au !õ<!ncla justificada do 
omínonto Rolntor.11 

L~- Origem: 5' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapâ - Apelante: lzabcl Crisüna Brazão Froz 
Advogado: Dr. Clccro Borges Bordalo Júnior - Apelada: 
Uz.andra de Aquino dos Santos - Advogado: Dr. Marcus 
Vinidus de Souza Assunção - Relalor. Desembargador 
Gilberto PinMiro-Revisor: Desembargador Edinardo Souza 

Qj)çisão: "Retir~do de pauta ante a aus!ncia j ustifi cada do 
eminente Rolator.ft 

~Jl.1!ill!~ - Origem: Vara Única da Comarca de Calçoene -
Apelantes: Valmir Avclar Oenlur, Jacl<son Correa dos Santos, 
Edivan Gomes Tavares, Dirceu Costa Oliveira e Efise Amaral 
Rodrigues - Advogado: Dr. Mauricio Silva Pereira - Apelado: 
Minislério Públloo do Eslado do Amapá - Rcl<l' -
Desembargador Edinardo Souza - Revisor: Oesembargr r 
06.Jlla.s Evangelista 

(DIÁRIO OFICIAL) 

~ "A Camara Única do Tribunal de Justiça do ' 
Amapâ, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu 
provimento, nos termos do voto do eminente Relator." 

.tC....1,.9!112§- Origem: 3' Vara Civel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapá -
Advogada: Ora. Ma Lúcia Ferreira da Paz - Apelada: Perfil 
Comunicação e Markellng Ltda - Advogado: Dr. Juarez 
Gonçalves Ribeiro - Relator: DesembargadO( Edinardo Souza 
- Revisor: Desembargador Oóglas Evangelista 

~.12;. " A C3mara Única do Tribunal do Justiça do 
Amapá, à unanimidade, conhecou do recurso e lhe deu 
provimento, nos termos do voto do eminonte Relator!' 

N'. 2,925106 -Origem: 3' Vara Cfvel o de Fazonda Pública da 
Comarca de Maca pá -Apelante: Sul América C1A. Naciooal de 
SC!)uros S.A- A1vogado: Dr. Alex Sampaio do Nascimento
Apelados: Jean Frod da Costa Paula, Dannl Sul/van da C<>sta 
Paula, Luan Yur1 da Costa Paula e Mark Josú Martins de 
Paula - Advogado: Or. José Wenceslau Ferreira Rosa -
Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: 
Desembargador Edinardo Souza 

Oocisjg; " Retirado de pauta anto a ausência justificada do 
cmfnonto Relator." 

~06-Origem: 1' Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Maca pá- Apelante: Equador Indústria e Comércio 
de oonservas Lida - Advogada: Ora. Janilco Aragão da Rocha 
- Apelado: Estado do Amapá - Advogado: Or. Odir 
N~scimonto Macedo - Relator: DesembargadO( Gilberto 
PonheiiO - Revisor: Desembargador Edinardo Souza 

Dpci&ão:. "Retirado do pauta ante a aus6ncla justificada do 
eminente Relator." 

~3.31-..M - Ortgem: 1' Vara Civel e de Fazenda Púb~ca da 
Comarca de Maca pá- Apelante: Sul América CtA. Nacional de 
Seg<M"os SA - Advogado: Or. Alex Sampaio do Nascimento -
Apelada: Camila Mariana Rosãrio Sousa -Advogado: Dr. José 

. Wenceslau Ferreira Rosa - Relator: Desembaraador Edinardo 

Souza 

Ql:s;iú9< "A Câmara Única do Tribunal do Justiça do 
Amapá, à unanlmldodo, conheceu do recurso e lhe nogou 
provimento, nos tormos do voto do eminente Relator." 

~~l!.Ulrui - Origem: 3" Var11 Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelanto: MareJo Lopes Lacerda .. 
Advogado: Or. Rui Rõgis Cardoso Cavalcante - Apelada: Y. 
Yamada S/A - ComérdO e Indústria - Advogada: Ora. Taisa 
Mata Morais Mendonça - Relator: Desembargador GUbetlo 
Pinheiro- Revisor: Desembargador Edinardo Souza 

~ão: "Retirado do pauta anto a ausência jus ti ficad~ d o 
eminente Relator." 

~,lll!/Q.§ - Origem: 2" Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelanto: Olonlsio Lopes de Andrade -
Advogado: Or. José Henrique de Berrado Rcis Netto -
Apelado: Manoel Brazao da Silva - Advogado: Dr. Oeojan 
Waldeck Ribeiro - Retalor: Desembargador Edinardo Souza -
Revisor: DesembargadO( Oóglas Evangelista 

~ "A Camara Única do Tribunal do Justiça d o 
Amapá, à unanimidade, conhecou do recurso e lhe dou 
provimento parcial, nos termos do voto do eminente 
Relator." 
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Edinardo Souza 

Q!9sj..Q;. "A Câmara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, à unanimidade, conheceu do n~curso, rejeitou a 
preliminar de nulidade da sentonça, por julgamento ultra 
peli~. No m6rito, pelo mosmo quorum, negou provimento 
ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator." 

~!155/06 - Origem: Vara Única da Comarca de Amapá -
Apelante: Munlclpio de Pracuúba - Advogado: Or. Alessandro 
do Jesus Udloa de Brito - Apelado: Caetano Viana Ramos -
Advogado: Dr. João Ferreira dos Santos - Relator: 
Oosembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: Desembargador 
Edinardo Souza 

~ "Retirado de pauta ante a ausllncia justificada do 
eminente Relator." 

N', 2.957/06 - Origem: Vara Única da Comarca de Amapá -
Apolanle: Município do Procuuha - Advogado: Or. Alessandm 
de Jesus Uchoa d~ Brile>- Apelado: RaberlD Amoras de Castro 
- Advogado: Or. Jollo Ferreira cl~s Santos - Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheíro - Revisor: Desembargador 
Edinardo Souza 

~ "Retirado de pauis ante a ausõncia justificada do 
eminente Relator." 

RESTAURAÇÃO D.~.AV~ 

~-Origem : Tribunal de Jusllça do Estado do Amapá 
- Roquerente: Desembargador Honildo Amaral de Mello é astro 
- Requerido: Presidente do Tnbunal de JusUça do Estado do 
Amapá - Relator: Desembargador Oóglas Evangelista • 
(referente Apelação Cfve! n•. 1.423/03- Origem: 1' Vara Clvel 
e de Fazenda Púb~ca da Comarca do Macapá - Apelante: 
Jaime dos Santos Filho- Advogado: or. Joslrnar Lopes Pereira 
-Apelado: Munlclpio de Maca pá) 

Decis~ "A CArnara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, li unanimidade, conhoceu da Restauração de 
Autos e, no mérito, doclarou restaurados os autos da 
Apelação Cível n• 1.423103, nos termos do voto do 
eminento Relator." 

~Jm.§. - Origem: 1• Vara Clvel o do Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá • Agravante: ECAP - Engenharia Ltda -
Ad•1ogada: Ora. Taisa Mara Morais Mendonça - Agravado: 
Estado do Amapá -Relator: Dos001bargador Mi\rio gwtyev. 

~.l§.ãq; "A Câmara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, à unanimidade, conheceu do Agravo de 
Instrumento c lhe negou provimento, nos termos do voto 
do eminonte Relator." 

~l!líiJ.ll§. - Origem: Vara Única da Comarca de Serra do 
Navio • Agravanle: Estado do Amapá - Advogada: Ora. IVla 
Paula Tavares de Souza - Agravado: Ministório Púbico do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Mário gurtyev. 

~'!P.Q; "A Cllmara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapá, nogou seguimento :10 agravo do Instrumento. no~ 
termos do voto do emlnontc Relator." 

O Excelentlsslmo Senhor Desembargador 
Raimundo Vala&, DO. Presidente dosto Egrégio Tribunal, 
participou do julgamento do Agravo do Instrumento n' 
1.872/06 na lunção de Vogal, nos termos do art. 48, § 2", 
RIITJAP. f'E.1..9.1;!l!J.l!- Origem: 3' Vara Clvel c do Fazenda Pública da 

Comarca de Macapâ - Apelante: Estado do Amapá -
Advogado: Dr. José Maria Meircles Amarante _ Apelada: Nada mais havendo foi encerrada a Sessão às dez 
Tapajós Agência de Viagens e To..<isrno Lida _ ECOTUR __ horas e vinte minulDs. Eu. Bel'. C lamy H. O. 

Advogado: Dr. Oziel Artur Barros Borges - Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev - Revisor. Desembargador 
Edinardo Souza 

~q; "A Câmara Única do Tribunal de Justiça do 
Amapã, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu 
provimento, nos termos do voto do ~minente Relator." 

N•. 2.946/05- Origem: 4' Vara Cfvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Estado do Amapá -
Adii()Qada: Ora. Ana Cé5a Ooho Martins - Apelada: Jacilma 
Tavares Vitor - Advogado: Dr. Eias Salviano Fartas- Relator: 
Desembargador Gilborio Pinheiro - Revisor: Desembargador 
Edinardo Sol.IZa 

~~ã.Q; " Retirado do pauta ante a ausõncia justificada do 
eminente Relator." 

~~71!22-Origem: 5' Vara Cível c de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelante: Josean Loureiro Valente -
Advogado: Dr. Clcoro Borges Bordalo Júnior - Apelado: Jose 
Ncry Valente - Advogado: Or. Ricardo Gonçalves Santos -
Relator: Desembargador Mário Gurtyev Revisor: 
Oescmb:Jr~dor Edimudo SO\JZ.o'l 

~.: "A Câmara Úni ca do Tribunal d o Justi ça do 
Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso o lhe deu 
provimento, nos termos do voto do eminente Relator." 

~-5Jl!Hi - Origem: Vara Única da Comarca de Amap;i -
Apelante: Municipio do Pracuúba - Advogado: Or. Alessandro 
de Jesus Uchoa de Brito - Apelado: Adriano Pontes Vilhena -
Advogado: Dr. João Ferreira d~ Santos - Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor: Oesembarg:;dor 
Edinatdo Sou2a 

Oes:isão; "Retirado do pauta anta a ausência jusUflcada do 
eminente Relator." 

N". 69S4106 - Origem: Vara Única da Comm do Amapá -
Apelante: Município de Pracuuba - Advogado: Or. Alessandro 
de Jesus Uchoa de Brito - Apelado: Ma~ub Gomes Vtlhena -
Advogado: Dr. João Ferreira dos Santos - Relator: 
Desembargador Mário Gurtyev - Revisor: Desembargador _ 

Bandeira Barbosa. Diretora da Secretaria da Câmara Unica. 
lavrei a presenle ata, que V3i por mim su. ita e assina 
pelo Exceientíssi~~n:.Oesembarzgador Presi ente 

Colenda camara,.....)"' I \1 ~ / 
· 1\~ ~ 

Desembargador OÓ·G"~·NGEUSTA-
Pres· · . ta Uni~ 

JUZA00 E~ SIJ. ~A CCIN>$:CA DE MAOJ>Á 
AV. RAJ.\\\.JNCO Í<.VAI!!S DA CO>IA. "-" <00 

Q..Ji:'Ss<:. M (/1 11 S / .lt,;c•k 
Pa uta de Publícação- Atos Judiciais 

Processo N": 001395.12005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ODETE AZEVEDO MARQUES 
Advogado: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA · 858AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS· 91 QAP 
Oespadlo/Decisão: 
Manifas1e.se a parte autora, em cinco dias, pena de extinção 
(art. 267. 111, CPC). 

Processo N": 003751/2005 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENT 
Pane Autora: IARA LÚCIA AGUIAR MARQUES 
Parte Rc: TR(;S COMéRCIO DE PUBUCAÇOES LTOA 
AdvoQado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ· 535AP 
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Ocspacho/Decisâo: 
lntim&-se a parto condenada a cumprir a obrigaçao no prazo 
de dez dias. sob pena de Incorrer mlAia de 10"/o do valor da 
condcçao. 

Não havendo manilestaçao da parte executada no 
prazo estabelecido. proceda à consulta e postc~or bloqueio de 
numeraria à dlsposiçao do parte executada. Em seguida. faça 
a transferência da quontia bloqueada para a conta deste juizo. 
Diligenciar Yla SISBACEN. 

Processo N": 00317212005. REClAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Au1ora: RENATO DOS SANTOS DIAS 
AdiiOgado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANT AREM 
- 843AP 
Parto Ré. SUL AME RICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS- 91QAP 
DespachO/Decisão: 
Intime-se a parte Autora para ra61lcar os termos da petição de 
ft . 116/118. 

Em caso posi!No. exPOÇa-se Alvar.l de 
Levantamento.retomando o leito para oxtinçao. 

Procosso N": 002948/2005- REClAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: ANDREA ANDRADE FERREIRA 
Advogado: NARSON DE sA GALENO - 4 t 7 AP 
Parte Ré: EUAKIM SACRAMENTO PEDUZZI 
Sentcnç;~: 
Vistos etc. 

A prestaçao juo1sdlelonal ofertada pelo judiciário 
deve atender ao direito de o Invocar que tem o reclamante. 
Desse modo não so deve mantor em tramitação a açao na 
qual o autor deixa de promovor os atos necessários ao seu 
regular andamento. 

Ademais o doc:urso do prazo para regular 
manolestação do autor inpõe modlda processual tenninativa. 
urna vez que o processo não pode perdurar •ad etcmum· . 

Desta forma, considerando todo o oontido nos autos. 
especialmente ao silêncio da parte autola. JULGO EXTINTO o 
processo sem apreclaçi!o do mãt110. nos tennos do art. 2fl7. 
lll. doCPC. 

Intime-se. 
Após. arquiv&-se Independente de trAnsito em 

julgado. ante os princípios da lnformalldadc e da celeridade. 
orientadores dos Juizados E!IOfti"J;oilo 

Processo N": 00246012005 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
Parte Autora: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS 
Advogado: JOZJMAR LOPES DOS SANTOS- 815MP 
Parte Ré: HERMELINO GOMES DE ARAÚJO 
Sentença: 
Vistos etc. 

A prestação jurisdicional ofertada pelo judidárto 
devo atender ao don>to de o Invocar que tom o reclamante. 
Desse modo não se deve manter em tramltaçao a ação na 
qual o autor deixa de promover os atos necessários ao seu 
regular andamento. bem assim não se nao for enrontrado o 
devedor ou nao houver bens passlvcls de pcnh01a. apesar de 
regularmente diligenciado para este fim. 

Ademais o decurso do prazo para regular 
manileslação do autor Impõe medida processual tenninativa. 
uma vez que o processo nao pode perdurar ·acs etemum·. 

Desta forma. ccr.slderando todo o rontido nos autos. 
especialmente ao sil~ da parte autora. JULGO EXTINTO o 
processo sem aprcciaçao do mérito. nos termos do art. 53. § 
4°. da Lei n• 9.099/95. 

Intime-se. após. arquivemo$e os autos. 

Processo N": 00766212006- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parta Autora: MARIA DILAMAR MORAES LIMA 
Advogado: FRANCISCO FABIANO DIAS DE ANDRADE -
510AP 
Parte R6: BANCO DO BRASIL SA ·CORIOLANO JUCÁ e 
outros 
Audi~nda : 
agendada para o dia: 1610212007 às 09:10·00 

Processo N"' 00106312005- RECLAMAÇÃO CiVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: JOSE MARIA DE SOUZA BARBOSA 
Advogado: JOSE MARIA DE SOUZA BARBOSA- 613AP 
Parte Ré: EDILEUZA LEAL DE SOUZA 
Sentença: 
VIstos etc. 

Conlonme se depreenda dos autos. o devedor 
compôs sua divida com o aed01, encerrando a prctensao do 
processo executivo judicial. 

Posto isso e considerando os princípios 
lnlonmadoros dos Juizados Especiais. ]lAgo extinta a execução. 
o que faço com fundamento no art. 794. 11 do Código de 
Processo C.vil. 

Expeça-se '"• de adjudicaçao do bem removido 
para o credor. 

lntimem·se 
Após. arqu;,o-se Independente de trAnsito em 

julgado. ante os pnnri•,os da celeridade e da celeridade. 
orientadores dos Juiz Especiais. 

Processo N": 001064 RECLAMAÇÃO C(VEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: SALUST l CAJADO NETO 
AdiiOgado: ALESSA J LEAL CORDEIRO • 866AP 
Parte Ré: RNMUNL -' . ANDIVALDO LEAO MACIEL 
Dcspacho/Doclsao: 
Diante do contido no ex; ente. dê-se ciência do seu teor ao 
aed01 para que requeira 4UC de direito. no prazo de dez (10) 
\liaS. 

Processo N": 001067/:! ) 5- RECLAMAÇÃO C(VEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: JORGE PANTOJA MACIEL 
Advogado: ALEX SM1PAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
Parte Ré: ALINE FERREIRA ALBUQUERQUE 
Sentença: 
Vistos etc. 

A prestação jurisdicional oforlada pelo judiciário 
deve atender ao direito de o Invocar que tem o roclamants. 
Desse modo não se deve manter em tramltaçao a ação na 
qual o auiDf deixa de promover os atos necessários ao sau 
regular andamento. bem assim não se nâo for encontrado o 
devedor ou não hower bens passlveis do penhora. apesar de 
reg<Aarmen1e dUigenci;odo para este lm. 
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Ademais o decurso do prazo para ·regular 
manifestação do autor Impõe medida processual terminativa. 
uma vez que o processo não podo perdoou ·acs otemum•. 

Desta rorma. considerando todo o contido nos autos. 
espoclalmente ao süêncio da parte autora, JULGO EXTINTO o 
processo sem apreclaçao do mOrilo. nos termds do art. 53. § 
4°. da Lei n• 9.009195. · 

lndmc-se. após. arquivam-se os autos. 

Processo N": 00549812006 • RECLAMAÇÃO C(VEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ANTONIO NUNES GUEDES e outros 
Advogado: JUAREZ GONÇALVES RJBEIRO- 60QAP 
Parto Ré: AMAURY ALBERTO COELHO 11 outros 
Advogado: LUIZ VIANA DA SILVA- 659AP 
Audiência: 
agendada para o cia: 16/0212007 às 08:20:00 

Processo N": 00738512006 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parto Autora: MARIA IRACEMA DE UMA RIBEIRO 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS - 815AAP 
Parte Rc: PECÚLIO UNIÃO 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371AP 
Oespachol0ccls.1o: 
Recebo o recurso inte<p<>Sto e sau preparo. eis que são 
tempos !Nos. 

Preparado o riiQJfso. Intime-se a parte reconlda 
para oferecer conlra-fazOes no prazo de dez dias. 

VindiUõ ou nao as contr.Haz6es. subam os alhls à 
E. Turma Rocursal. com o registro das homenagens des18 
Juizo. 

Processo N"; 006963/2006 - RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: CELIA SOCORRO LEMOS BELO 
Advogado: MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA - 72·EAP 
Parte Ré: HILTON DIAS BELO 
Audiência: 
agendada para o dia: 09/0212007 às 11:10:00 

Processo N": 00720012006- RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: ARCELINO ZACARIAS BELMIRO DE SOUZA 
Advogado: MARIA RNMUNDA DA COSTA CONCEICAO • 
10225PA 
Parte Ré: PECúUO UNIÃO PREVIDf:NCIA PRIVADA 
Advogado: KEU Y CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371AP 
Despaeho/Doclsâo: 
Intime-se a parte condenada a rumprtr a obrigação no prazo 
do dez dias. sob pena de lnc:orror multa de 10% do valor da 
rondocâo. 

Processo N": 00626312006- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: ROSIENILSON DE UMA FERREIRA 
Ad110gado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-
405AP 
Parte Ré: SUL MERJCA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
AudiMcia: 
agendada para o dia: 09/0212007 ás 09:20:00 

Processo N": 00860112006 ·RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parto Autora: FRANCISCO JANUARIO NETO 
AdiiOgado: FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO-
378AP 
Parte Ré: DEOUNDA LUZ DO NASCIMENTO 
Audiência: 
agendada para o dia: 1910112007 às 08:30:00 

Processo N": 00863712006- RECLAMAÇÃO CJVEL -
CONHECIMENT 
Parto Autora: ANTONIO ALVES AGUIAR 
Advogado: DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA-
1121AP 
Parte Ré: CREDICARO MASTERCARD 
Despacho/Oecisâo: 
Os documentos apresentados são lnsufocientos para 
concossâo da medida antedpadamonte. 

Designe-se audiência de conciliação. instruçao e 
julgamento. 

Cite-se e in1fme-se. 

Processo N": 00863712006- REClAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: ANTONIO ALVES AGUIAR, 
Ad110gado: DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA-
1121AP 
Parte Ré: CREDICARD MASTERCARD 
Audiência: 
agendada para o dia: 16/0212007 és 09:50:00 

Proce&SO N": 00863812006- RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: SELMA BARBOSA DE ALMEIDA 
Advogado: SELMA BARBOSA DE ALMEIDA • 764AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO S/A 
Audiência: 
agendada para o dia: 2210212007 às 08:00:00 

Processo N": 00863912006- RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA GORETH DA SILVA E SOUZA 
Advogado: ALFREDO TRAVASSOS DA ROSA BRAGA -
9069PA 
Parte Ró: SEGURADORA SUL AME RICA SEGUROS 
AudiOncía: 
agendada para o dia: 2210212007 às 08:10:00 

Processo N": 00864012006- RECLAMAÇÃO ClvEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: CLEYDILENE CONCEIÇÃO CARDOSO 
FREITAS 
Advogado: MARCELO DE OUVE IRA MORAIS - 670AP 
Parto Ré: CEARA COMERCIO DE AUMENTOS L TOA e 
outros 
AudiOncla: 
agendada oara o dia: "1210212007 às 08:20:00 

Processo N": 00455412005- RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: BERNADETE TEODORO DA SILVA 
Advogado: ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE -
586AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIO~NCIA PRNADA 
AdiiOillldo: KELLY CRISTINA BRAGA DE UMA- 371AP 
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Sentença: 
Preclusa a via dos embargos pelo devedor. • 

Expeça-se aillarã do levantamento para o credor da 
lmporlânoa transfenda para a conta judicial. 
. Posto isso e considerando os princípios 
1nformad01es dos Juizados Especiais, julgo extinta a execução. 
o que laço com foodamento no art. 794. 1 do Código de 
Processo Civil. 

lndmern-so. 
Após, arquive-se independente de tránsito • em 

JUlgado. ante os principias da Informalidade e da celeridade. 
onentadorcs dos Juizados ESPeáais. 

Processo N": 00681112006- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA LENI MELO CARDOSO 
Advogado: MARIA DO PILAR TIAGO DE SOUZA - 505AP 
Parte Ró: CAPEMI- CAIXA DE PECúLIO PENSOES E 
MONTEPIOS I 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE UMA- 371AP 
Dospacho/Oodsão· 
Intime-se a parte autora por sua adiiOgada para que se 
manifO$tO nos autos requerendo o que entender de direito. 

Processo N": 00524312006 - RECLAMAÇÃO CIVEL
EXECUÇÃO 
Parte Autora: TEREZINHA SOUZA DOS SANTOS 
Advogado: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA - 224AP 
Parte R6: PECÚUO UNIÃO PREvtolNciA PRJVADA 
Advogado: JOÃO AMI:RJCO NUNES DINIZ - 194AP 
Sentença: 
Proclusa a via dos ornbargos pelo devedor. 

Expeça-se alvará de levantomonto para o aedor da 
lmportancia transferida para a conta judicial. 

Posto isso o considerando os principio$ 
lnlonmadoros dos Juaados Especiais. julgo exlinta a exeruçao. 
o que faço com fundamento no art 794. I do Código de 
Processo CMt. 

Intimem-se. 
Após. arqr.F.-e-se lndapendonte do trAnsito em 

Julgado. anto os princípios da lnfonnaldade e da celeridade. 
orientadores dos Juizados Eapecials. 

Processo N": 00611912006- RECLAMAÇÃO clvEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: FERNANDO FURRJEL ABRONHEIRO 
Ad110gado: ROBERTO MAURO AMARAL RJBEIRO - 8560PA 
Parte Ré: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO M'APÀ 
Advogado: WERLEN BARBOSA LEAO - 821AP 
Despacho/Decisão: 
Manifesto-se a parte autora. em cinco dias. pena de extinção 
do feito (art. 267. 111. CPC). __ _ __ 
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Processo N". 00290012005- RECLAMAÇÃO ClvEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: WALDELICE DA SILVA CARNEIRO 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS-
666AP 
Parte Ré: LOSANGO e outros 
Advogado: OCIN~IA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA-
691-BAP 
TAISA MARA MORNS MENDONCA - 1067AP 
Senlcnça: 
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. nos tormos do 
art. 269. I. do Código do Processo C.víl. Sem custas e 
honorários Publl~e. Registt.se. Intimem-se. Após o 
trAnsito em Julgado. arquive-se. 

Processo N": 00064612005- RECLAMAÇÃO ClvEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: KARLA DORIAN DE SOUZA FIGUEIREDO 
Advogado: ELEANORO AUGUSTO SOUSA DA SILVA-
946AP 
Parte Ré: TAM • LINHAS ~REAS SA 
Advogado: RAFAEL JOSE CHERFEN DE SOUZA 
BOETTGER- 1129-BAP 
Oospacho/Oeósáo: 
Após. lnbme-se o devedor para P;lgamonto em quinze (15) 
dias. pena do oXAICUçâo. 

Processo N": 00380312005- RECLAMAÇÃO clvEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA JOS~ CARDOSO DI\ SILVA 
Advogado: JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA · 658AP 
Parte Ré. SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
Despacho/Decisão: 
Feita a transfercncia e lavrado Termo de Penhora. Intime-se a 
parte e><OCUtada para. querendo. ofertar embargos no prazo de 
10 dias. 

Processo N": 00318312005 - RECLAMAÇÃO civeL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA RNMUNDA GUEDES SALES 
Advogado: JOst WENCESLAU FERREIRA ROSA - 658AP 
Parte Ré: SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Despacho/Deds3o: 
Feita a translerblda e laYirado Termo de Penllora. intimo-se a 
parte executada para. quorendo. ofertar embargos no prazo de 
10 dias. 

Processo N": 00098112005- RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: NELSON FREITAS DE BRITO 
Advogado: JOSÊ WENCESLAU FERREIRA ROSA- 858AP 
Parte R6: SUL AMERJCA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
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Advogado: GlENDA DE SOUSA DOS SANTOS - 919AP 
Despacho/Declsãô: . 
Feita a transferência o lavrado Termo de Penhora, intime-se a 
paf1o cxeculada para. querendo, oferlar embargos no prazo de 
10 dias. 

Processo N": 00285512005 - REClAMAÇÃO CÍVEl -
CONHECIMENT 
Parte Autora: CARMEM l UCIA LOUREIRO GEMAQUE 
Advogado: DANIELA FORTUNA TO BARBOSA· 793AP 
Parte Ré: ANGELICA CARDOSO DOS SANTOS 
Sentença: 
Vistos e1c. 

A preslação jurisdicional ofertada pelo judiciário 
deve atender ao direito de o Invocar que tem o reclamante. 
Dcsso modo nao se dove manter em tramitação a ação na 
qual o autor deixa de promover os atos necessários ao seu 
regular andamento. 

Ademais o decurso do prazo para regular 
manifestação do autor impOe medida processual terminativa. 
uma vez que o processo não pode perdurar "ad c ternum'. . 

Desta forma. considerando todo o contido nos autos,· 
especialmente ao silêncio da parto autora. JULGO EXTINTO o 
processo sem apreciação do mérito. nos termos do art. 267, 
111. do CPC. 

lntimo·se. 
Após, arqutve-so independente de transito em 

julgado. anto os principies da infom>alidade e da celeridade. 
orientadores dos Juizados Especiais. 

Processo N•: 00328512005 • REClAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENT 
Pane Autora: IVETE ZULMIRA BARROSO SANTOS 
Advogado: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS· 
6702PA 
Parte Ré: MANOEL MARCONDES ACACIO MOREIRA 
Despacho/Decisão: 
Intime-se a parte autora para. no prazo de cinco dias, 
impulsionar o feito, sob pena de exlinção. 

Processo N": 00857612006 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CDNHECIMENT 
Pane Autora: C~SAR AUGUSTO BEZERRA BANDEIRA 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA- 434AP 
Parte RO: EMPRESA DE TELECOMUNICACOES 
TELEMAR NORTE LESTE SA 
Audiência: 
agendada para o dia: 0910212007 às 08:10:00 

Processo N': 00364212005 - REClAMAÇÃO CjVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: RENATO EDMILSON FERREIRA MENDES 
Advogado: EDNICE DA SILVA PENHA - 892AP 
Parte RO: CURIAÚ AG~NCIA DE VIAGENS E TURISMO 
L TOA c outros 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ - 535AP 
Audiência: 
agendada para o dia: 0710212007 às 11:40:00 

Processo N•: 00415412005 - REClAMAÇÃO CjVEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogado: EDNICE DA SILVA PENHA- 892AP 
Parte Ré: VIVO - NORTE BRASIL TELECOM SA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371AP 
Audiéncsa: 
agendada para o dia: t410212007 3s 08:50:00 

Processo N': 00462312005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Pane Autora: CARLOS DOS SANTOS MORAES 
Advogado: IVANCI MAGNO DE OLIVEIRA· 1004/\P 
Parte Ré: CAPEMI CAIXA DE PECULIO E PENSÕES E 
MONTEPIOS BENEFIC!ENTE 
Aévogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA • 371 AP 
Despocho/Decis5o: 
lnlime·se a parte autora para levantar o valor depositado â f. 
353. 

Processo N": 004360/2005 · RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
CONHECIMENT 
Pane Autora: HUGO DOS SANTOS BANHOS e outros 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA · 
~OSAP 

Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: RAlFE STEN!O SUSSUARANA DE PAULA· 
238699SP 
Dcspacho!Oecisão: 
Não consta no Termo de Acordo a assinatura da Parte Autora 
nem tão pouco a de seu advogado. Desta forma. intime-se o 
autor para. em OS (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 
contido nas Hs. 75f77 dos autos. 

Processo N'. 00445612005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: RENATO DOS SANTOS DIAS 
Advonado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
- 843AP 
Parto Ró: SUL AME RICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: RALFE STENIO SUSSUARANI\ DE PAULA· 
23SG99SP 
Sentença: 
Tendo em vista a satisfação da obrigação pela par1e 
executada. EXTINGO. por sentença. a execução. nos termos 
do art. 79'1. inc. I, elo Código do Processo Civil. Certificado o 
trãnsi to em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Processo N': 004767/2005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: IRANEtDE SOUZA DOS SANTOS 
Advogado· JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO· 609AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIDENCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Sentença. 
Tendo em vista a satisfação da obriçação pela parte 
executada. EXTINGO, por santença, a execução. nos termos 
do art. 794. Inc. 1. do Código de Processo CiVIl. Certificado o 
trânsito em julgado. arquive-se. Publi<;uc-se. Intimem-se. 

Processo N": 00481212005 ~ RECLAMAÇÃO cjVEL 
CONHEC!MENT 
Parte Autora: ELISNARA CARDOSO CARNEIRO 
Advogado: ROSE L Y DO SOCORRO PRADO CALDAS 
62

3AP CAPEMI CAIXA DE PECULIO E PENSÕE PMcRé: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MONTEPIOS BENEFICIENTE 
Dcspacho!Oecisão: • 
Intime-se a pat1o autora para quo se manifeste, em 48 
(quarenta c oito) horas sobre seu interesse em prosseguir com 
o fei to, pena de extinção. 

Processo N': ' 00859612006- RECLAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ANTONIO ADAILDO LIMA -
Advogado: JACQUELINE FERREIRA DA SILVA· 11848PA 
Parte Ré: . ALESSANDRO AMARAL CN~BRAIA 
Audiência: 
agendad~ para o dia: 15102n,007 às 11:00:00 

Processo N': 00816212006- RECLAMAÇÃO CjVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: PEDRO LIMA NUNES 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA-_ 
405AP 
Parte Ré: RAIMUNDO GOMES GARCIA JUNIOR 
Audicncia: 
agendada para o dia: 10/0112007 às 08:40:00 • 

Processo N°: 00133312005- RECLAMAÇÃO CÍVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: EDNA DE OLIVEIRA SOUTO PORTO BATISTA 
Advogado: ANDERSON MARCIO LOBA TO FAVACHO -
1102AP 
Parte Ré: CAIXA DE PECULIOS PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA - 371AP 
Sentença: 
Como ninguém é obrigado a ftliar-se ou manter-se filiado, 
reconheço o direito da reclamante em ver rescindido o cootrato 
de previdência privada c cancelado em defmilivo todos os 
descontos efetivados em seu contra-cheque, sob a rubrica 
"CAPEMI MENSALID", devendo. contudo. serem 
restabelecidos os descontos das parcelas do empréstimo não 
quilado, observando a taxa de juros de 1% ao mês. 

111. 
Ante o exposto: 
I. Rejeito a preliminar do impossibilidade jurídica 

quanto à declaração de nulidade das práticas contratuais 
abusivas üuros ilegais e venda casada): 

11 . Acolho a preliminar de proscrição da pretensão 
autoral, tão-somente em relação â repetição do Indébito dos 
valores pagos pela reclamante antes do 1016/2000: 

111 . julgo procedente em parte o pedido dedul ido 
pela reclamante para: 

a) declarar nulos os contratos de seguro por morto 
acidental e lnvalidel permanente juntados à Hs. 109 e 112. 
condenando a reclamada a restituir a reclamante os valores 
descontados em seu contra-cheque. sob a rubrica "CAPEM! 
MENSALID". devendo o Contador Judicial efetuar o referido 
cálculo. observando os valores constantes dos contra-cheques 
junlados aos autos, desde que anteriores a 101612000, fazendc 
incidir sobre o valor encontrado correção monctaria pelo tNPC, 
a partir do efetive desembOlso pela reclamante. e juros de 1% 
ao més, desde a citação da reclamada; 

b) declarar nula a cláusula dos Contratos de Mütuo 
com Cauçao do n•s. 391.78915. 566.831/4. 699.31518, 
816.43512 e 907.80213 (fls. 21. 30. 37. 43 e 50), na parte que 
estipulou os juros acima de 1% ao mõs. condenando a 
recl<~mada a ressarcir à reclamante o valor pago " maior, 
devendo o Contador Judicial efetuar o referido calculo, 
observando os valores constantes dos contra-d'leques 
junlados aos autos. desde quo anteriores a 1016/2000, fazendo 
Incidir sobre o valor encontrado correção monetária pelo INPC, 
a partir da propositura da ação. c juros de 1% ao mês. desde a 
citação da reclamada: 

c) declarar nula a cláusula do Contrato de Mütuo 
com Caução de n•. 970.75114 (H. 55), na parte que estipulou os 
juros acima de 1°/o ao m~s pi:ua. procedendo a sua revisão, 
fixar os juros remuneratórios em 1% ao mês. condenando a 
reclamada a ressarcir à reclamante o valor pago a maior, 
quantia esta que devora ser calculada pelo Contador deste 
Juizo. acrescida de correção monotària pelo INPC. a partir da 
propositura da ação. e de juros legais de 1% ao mês. a contar 
do citação da reclamada. 

IV. Confirmo, em parte. a liminar concedida à n_ 2. 
para o fim de detennlnar o cancelamento dos descontos no 
contra-cheque da reclamante. sob a rubrica "CAPEM! 
MENSAL!D", o o restabclccimonto dos descontos das parcelas 
do empréstimo não quitado (Contrato n• 970.75114), sob a 
rubrica "CAPEM! EMPRESTIMO". desde que observado peta 
recl<~mada os juros remuneratórios de 1% ao més. Oficie-se. 

Remetam-se os autos ao contador Judicial para 
rcalilação dos cálculos, na forma acima determinada. havendo 
ou não interposição de recurso. 

Sem custas o honon!rtos. nos termos do art. 55 da 
Lei n• 9.09919!;. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Processo N': 00859712006 - REClAW.AÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ANTONIO ADAILDO LIMA 
Advogado: JACQUELINE FERREIRA DA SILVA - 11848PA 
Pano Re: LUIS M. DA SILVA 
Audiénr;;la: 
ancndada para o dia: 12/0212007 às 11:20:00 

Processo N°: 005069/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA SALETE GAMA DE SOUZA 
Advogado: BRENO TRASEL • 734AP 
Parto Ré: BANCO BGN S.A. CIFRAS CRED 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SI LVI\ PICANÇO • 
916AP 
Sentença: 
Tendo em vista a satisfação da obrigação pela parte 
executada. EXTINGO. por sentença, a execução. nos lennos 
do art. 7~. inc. f, do Código de PJoccsso Civíl. Certificado o 
trânsito em julgado, arquive-se. 

Processo N': 00126612005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL· 
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOELSON DE OLIVEIRA AMORAS 
Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA MORAIS • 670AP 
Parte Ré: CAIXA DE PECULIOS PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Sentença: 
til. 

Ante o exposto. 
1. Rejeito as preliminares de impossibilidade juridica 

do pedido de nulidade das práticas contratuais abusivas fiuros 
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ilegais e venda casada) o de prescrição da pretensão autoral: 
11. julgo procedente em parte o pedido deduzido pelo 

reclamante para: 
a) docJar<~r nulo o contrato de segU<o por mone 

acidenlat e invalidez permanente juntado ã H. 87, condenando 
a reclamada a restitu·r ao reclamante os valores descontados 
em seu contra-cheque. sob a rubrica 'CAPEMI MENSAUD". 
devendo. o Contador Judicial efetuar o referido cálculo. 
observando os valores constantes dos contra-cheques 
juntados aos autos. fazendo incidir SObre o valOr encontrado 
correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso 
pelo r11clamanto. e juros de 1% ao més: desde a cilação da 
reclamada: · 

b) declarar nula a dàusula dos Contratos de Mútuos 
com Caução de n's. 417.597/2, 539.33011, 638.42813, 
699.31616, 756.14519 o 865.8g312 (fls. 10, 12. 14. 16, 18 e 20), 
na parte que estipulou os juros acima de 1% ao mes. 
condenando a reclamada a res~rclr ao reclamante o valor 
pago a maior. quantia esta que deverá sor calculada pelo 
Contador deste Juizo, acrescida de correçãq monetária pelo 
IN PC, a partir da proposllura da ação. e de juros legais do 1% 
ao mês, a contar da c itação da reclamada; 

Remetam-se os autos ao contador Judicial para 
realização dos cjJculos, na tonna acima determinada, havendo 
ou não inlerposlç3o de recurso. 

Sem custas e honorários. nos tennos do art. 55 da 
Lei n• 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Processo }'1': 00859612006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL
EXECUÇAO 
Parte Autora: ANTONIO ADAILDO UMA 
Advogado: JACQUEUNE FERREIRA DA SILVA- 11848PA 
Parte Ré: JOSE LUIZ CARDOSO NETO . 
Audiência: 
agendada para o d ia: 1310212007 às 11·1!i·M 

Processo NO: 00309212005 • REClAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Pane Autora: ERIKA ALVES BANDEIRA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Ré: SULINA SEGURADORA SA 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA - 1120AP 
Audiência: 
agendada para o dia: 14/02/2007 às I 0:00:00 

Processo N': 00859912008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ANGElA MARIA PEREIRA DE SOUZA 
Advogado: JDZIMAR LOPES DOS SANTOS· 615AAP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Audiência: 
agendada para o dia: 15102/2007 às 09:30:00 

Processo N": 00863412006 - RECLAMAÇÃO CjVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: JOSIMAR CONCEIÇAO GONÇALVES 
Advogado: DEOJAN WALDECK RIBEIRO - 952/\P 
Parte Ré: MARIO ESTEFANIO ALVES MACIEL 
Audiência: 
agendada para o dia: 15/0212007 às 11:05:00 

Processo N': 006381/2006 · RECLAMAÇÃO CjVEL
CONHEC!MENT 
Parte Autora: MANOEL FREITAS DOS SANTOS 
Advogado: JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA- 858AP 
Parte RO: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SE.GUROS 
Despacho/Decisão: 
Intimo-se a parte recorrida para oferecer contm-razões. 

Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à 
E. Turma Recursal, com o registro das homenagens deste 
Juizo. 

Processo N': 00863512006 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: EDIVALDO FERREIRA VILHENA e outros 
Advogado: DILERMANDO BATISTA SIROTHEAU • 746AP 
Parte Ré: CARLOS DE ALMEIDA o 
Audiência: 
agendada para o dia: 13/0212007 · 11 :15: o 

JU1Z.Ar00 fSI'(CJN Sll OA CCVJ.f.C/\ CE 11./.t:./IJ'Á 

AV. RA'."Al!NX) ÁlVAP.ES 0,\ C~fA. 1'-• AOO 

Pauta de Publicação· fitos Judiciais 

Processo N': 006682/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Pat1e Autora: DEUMI\RINA DE JESUS COSTA FURTADO 
Advogado: MICHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 1152AP 
Parto Ré: JURACY BARATA JUCÁ NETO e outros 
Advogado: JURACY BARATA JUCA NETO - 1160AP 
VALDINEI SANTANA AMANAJAS • 6402PA 
Sentença: 
Por ralões da celeridade e economia processual, autorizo o 
dcs~rquivamenlo dos autos. o que. aliás, já foi feito. Com 
efeito, t IOMOLOGO por ~cntcnço, p~ra quo ~ur'.a !;Cu:; 
juridicos e legais efoitos. o acordo celebrado entre partes. 
constante às fls. 13/14. Publique-se. Com o trânsito em 
julgado, intimo-se a parte credora par~ que cumpra o acordo 
no prazo da dez dlos, pena de incidência de mulla de 10% 
sobre o wJor pactuado, voz que a parte credorn ja formulou 
requerimento nesse sentido. 

Não havendo pagamento voluntário, e tendo a parte 
interessada apresentado planilha de cálculo, expeça-se 
mandado de citação e penhora, agendando-se data para 
audiência, da qual as partes deverão ser intimadas. 

Processo NO: 00560412008 - RECLAMAÇÃO CjVEL • 
CONHECIMENT . 



Macapá, 22.11 .2006 

Parte Autora· VALDETE ISACKSON JUC DOS SANTOS 
AdiiOgildo: RONALDO SANTOS AMARAL. 651AP 
Parte Ré: BOSCH CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS 
LTDA. 
Audl6ncia: 
agendada para o dia: 09/0212007 às 08·40:00 

Processo N": 00311112005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Pane Autora: DEWSON FERREIRA DA SILVA 
Advogado: DEWSON FERREIRA DA SILVA- 467AP 
Patle Ré: NORTE BRASIL TELECOM SA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE UMA- 371AP 
Sentença: 
Assim, levando um consideração as circunstâncias do caso 
'sub fudice·. em especial o ato fllclto pratJcado pela reclamada 
(manutenção Indevida do nome do reclamante no SPC), o 
pcriodo de tempo em que perdurou a fUCilude (alguns meses, 
fl. 15), a capacidade econômica da reclamada (sociedade 
anOnlma). a oxlst~ncia de inúmeras anotações na SERASA e 
SPC (no perlodo do 2005). o valor que foi negativado (R$ 
25,43), e a condição sóclo-«:onómlca do reclamante 
(advogado, som ronda comP<OIIIIda nos auto.;), fixo o dano 
moral em R$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente a 
aproxfmadamerlle 20 vozes o valot que foi negallvado. 

Ante o exposto. Julgo procedente o podido do 
reclamante para condenar a redamada a pagar-lhe, a trtulo de 
danos morais, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). com 
atuaii13Ço:lo monetária pelo INPC. a contar desta data. e jl.ros 
de mora de 1% ao mês, a contar da citação. E assim deddo 
com fundamento no art. 269, I, do CPC. 

Sem cuslas e honorarios. nos termos do art. 55 da 
Lei n• 9.099195. 

Publ:que-se. Registre-se. Intimem-se 

Processo N": 001 19412005 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Par1e Autora: ROSANGELA MOURAO GONCALVES e outros 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO- 770AP 
Parte Ré. REAIM- REFRIGERANTES DO AMAPA S.A. 
Advogado: TAISA MARA MORAIS MENDONÇA- 1067AP 
Sentença: 
Diante do exposto 

1) REJEITO a prelmlnar de oncompetêncla absoluta 
desto Juizo; 

2) RECONHEÇO A IMPOSSIBIUDADE JURIDICA 
do POdido contraposto dodUDdo pela reclamada e. nessa 
patlo, extingo o processo. sem resolução do mérito, nos 
termos do art. 267. VI, do CPC; 

3) JULGO IMPROCEDENTE o padodo dos 
reClamantes o asslm decido com fundamento no art. 269. t, do 
CPC. 

Deoxo do ccndenar a parte vendda em custas e 
honorários do advogado em obSO<V>Incla ao disposto nos arts. 
54 e 55. da Lei n• 9.099195. 

Publique-se. Regrstre-se. lnbmem-so. 

Processo N•: 00455512005 - RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: JOSE ROJERIO DE PAIVA . 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ - 508AP 
Parte Ré: HSBC BANK BRASIL SA 
Advogado: RILDO VALENTE FREIRE- 1242AP 
Sentença. 
111 

Ante o exposto, com fundamento no art. 269. I, do 
Código de Processo Civil: 

1) conftrmo a 6minar ooncedida ;I fl. 23, para o ftm 
do determinar a exclusão do nomo do reclamante dos bancos 
de dados do SPC e SERASA, promovida pelo Banco HSBC 
Bank Brasil SI A, em ~ do valor de R$ 439,59. OfiCio-se. 

2) julgo procedente o podido do reclamante para 
condenar o reclamado a lho pag:ot, a título de danos morais, a 
lmport'lnda de R$ 8.800,00 (oito mil e ootocentos reais). 
Rofenda verba será acrescida do alualtzaçao monetária pelo 
IN PC, a patlir da propositura da aç3o, e somarâ juros iogals de 
1"1. (um por cento) ao mês, a partor da citação. 

Sem custas e toonorllr1os advocaticoos. nos termos 
do arL 55 da Loi n• 9.099195. 

Publique-se. Regostre-se. Intimem-se 

Processo N": 004387/2005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ALDO BALIEIRO MACHADO 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
Patlo Ré: BANCO HONOA 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ - 535AP 
Sentença: 
Ante o exposto: 

1) re,c.to as prellmonaros de aus~ncl:l de Interesso 
processual o do ausênCia do docunentos lnd.sponsâvals i 
proposotura da açao; 

2) (utgo procedente o pedido do reclamante para 
condenar o banco redamado a pagar-lhe, a titulo de danos 
onerais. a quantia do R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 
reais). com atwllzaç3o monetária pelo INPC. a contar desta 
data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da dtaçao. E 
assom decido com loodamento no art. 269, I. do CPC. 

Sem custas e honoranos, nos tetmos do art. 55 da 
Lei n• 9.099/95. 

P~IQU&-se . Registre-se. Intimem-se 

Processo N": 00405512005 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENT 
Parte Autora: MARIA DE NAZARI: DO 
NASCIMENTOGUIMARÃES 
Advogado; BRENO TRASEL • 734AP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: VlRGILIO LOURENCO RODRIGUES • 1090AP 
Sentença: 
111 

Paio exposto, julgo improcedenle o podido da 
reClamante e, em consequênda. declaro exlmto o processo. 
com julgamento do ménto. nos termos do art. 269. I, do CPC. 

Sem custas processuais e honoráiiOS advocatlcios. 
nos termos do ort 55 da Lei n°9.099195. 

Publique-se. Raglstre-se. Intimem-se 

MACAPÁ, 17 do oo-.omb-o co 2006~ 
c:::;;>---

AAMR'lDO JOS~ MAZUnl 
Ode de Sec:e:or o 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

Márcio Augusto Alves '-...;. ____ _::_;~...;..;;...:_.;..;; __ ,~-~--
Porta rio n' S9~GIPC:.J, d r .)4) de o gosto dt 2006. 

<\ CII EI't .. 0 "- <.AniNt:ll: UO l'IWCI ORADOI<· 
GFIUI. Il[ JU. t tr-' no EST \ 00 uo .\ \IAP~. no Ulo de'"'' 
llnbuiçóc:s ltp.lli~ que lhe confere a rnrrona n• ~Jtf2003.C:i.Jh/PGJ. 
de 20 de agO'oOu de 200), 

I<~SOL\.E: 

110 \IOLOC.-\1< • h.:tnça OX>mp.'loS.>hwoa cmccdoda on 
Dr All .. H ITO I l'IZ DO VALLE. IIAROOSA, VromOIO< de Ju,uça 
de cnt.r~l3 final . lllul3r dJ Pmmotocü ck Ju.)(i~a dt Defc .. 3 tlt• 
f'ulri mOnio Cultun11 c Pl}bltco da Comnrcn d~,.• Mu~a. IWK f1 1~ts ~4. 
2~. 16. 27, 28 C )0/0711006. pelO C\CfCICin <f.: pl..,tlO 305 sáho<~ l\. 
dt'tmn:;:os 1.! (,.;.ftad.~_ PM!Uia n• 4~tV7-PGJ, d!! 281R.'IW7. L:oo(<.lfllle 
Ctl1i.UO- SR( ·,('GIJ'W, de 0~'512006 

Portaria n• 767-cG/PGJ, de 13 de novemb<o de 2006. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ, no USO de 
suas atribuições legais que lhe conrere a Fortana n• 531/2003· 
GAB/PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

PERMUTAR. a pedodo, os plantões do Or. ADAUTO 
LUIZ 00 VAU~ BARBOSA, Promotor de Justiça de fntrànoa • 
Final, titular da Promotoria de Justl\<1 de Deresa do Pattlmônlo 
Cultural e Pübllco, e do Or. HAROLDO JOSt DE ARRUDA 
FRANCO, Promotor de JustiÇa de Entrànoa Final, totular da 
Promotoria de Justl<;a com atribuições perante a J• Vara 
Cnmooal e Auditoria Moitar da Comarca de MaaP', constantes 
nA Po<tana no ~50/2006-SRC/CG/PGJ, de 28/6/2006, 
correspondentes aos penados de 17 a 23/11/2006 e de 24 a 
30/11/2006, respectivamente. 

Publique· se, dê-se chloa e cumpra-se 

CHEFIA DE GABINETE DO PROQJRADOR· 
GERAL DE JUSTIÇA, em MacaP'·AP, 13 de novembro de 
2006. 

Portaria n ° 768<G/PGJ, d e 13 de novembro de 2006. 

A CHEFE DE GABINETE 00 PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições lega1s que lhe confere a Portaria no 534/2003 
GAB/PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR o deslocAmento do Or. HORÁCIO 
LUÍS BEZERRA COUTINHO, Promotot de Justoça de 
Entrancta Inicial, Uwlar da Promotoria de Jus~ça da Comarca 
de Olapoque-AP, a Comarca de Macap;i-AP, no dia 25/10/2006, 
a fim de tratar de assuntos lnstitucionaos, com Onus paroal 
para a tnst.twçlio. 

Publique-se, diH;e ~nda e cumpra-se 

CHEfiA DE GABINETE DO PROCURADOR· 
GERAL D E JUSTIÇA, em Macapá·AP, IJ de novembro de 
2006. 

IV~~tl:ÇQF~ 
'J de Justiça 

fe de Gabne/e/PGJ 

ERIIATA 

Portaria o. • 5711-..~RC/CGIPG.I, ck 29 de •&<~o de 20lln 

ONDESt. t.f.: 
" pelo c.ctticio de plantao no rnr!s de dtwnhru/1998, 

P<lltaroo n• 4Jit/9&.CGMP. de 10/l i"iB, c dcurnbn•'l999. Pon ... ,a 
n• S4t>-'199~-<Yi\1P. de 19/111'99. " 

lEIA-S •. : 
·· pc:lo exercício de pJant4o nH mts de 

dacmboa/1998 ronaria n' 4J.v98-<.GMP. de 1011 1/98, c 
dezcml><n.'2000. l'otuna n• 4!212000-CGMr. de 0611212000 • 
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ERRATA 

Portaria n.• 672-CG/PCJ, de 02 de outuhoo de 2006. 

0'DE.Sl l.t: 
" rC\lAnt!o-lhc 09 tn..nc) días f'I:Jtn po'h:rior 

t:nmpcns.lÇlo • 

t •:to\ s•:: 
•· n:standu-lhc 

com~ ... 
tO (dclJ d•as t""" postcmw 

Publique:·~. dt-sc dtnc1a c cumprO-k 

ONDfSELÊ: 
• ... 21 a 27/02/2003 e de 13 a 19/03/2003, 

respectivamente •... •. 

LEIA-SE: 
• ... 21 a 27/02/2004 e de 13 a 19/03/2004, 

reçpectJvamente .... •. 

Publlaue-se. diH;e Clênoa e comera-se. 
CHEfiA DE GABI NETE DO PROCURADOR· 

~~~L DE JUSTI~ÇA, em Macapá·AP, 1J de novembro de 

IVA . ;~N~ 
ror.. ~Justiça 

edeGiJ~ 

~L TACO FINAI...Qt. UCITA_çA.Q 

MODALIDADE: CONVITE N•. 031/2006-CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL 
081111/2006 

TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 

PROCESSO 
VENCEDOR 
VALOR 

10:00h 

SERVIÇOS DE REFORMA DA 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA D E 

OIAPOOUE, CONFORME 

MINUTA CONTRATUAL E 

PROJETO B ÁSICO A N EXOS. 

3003859/2006 
CONSTRUTORA AMACOL L TOA 
R$-25.101,47 (vi nte e cinco mil, cento 
e um re~is o quatenta o sete 
contavosf 

!.ffiM.Q..QE ADJUOICAC~Q 

Na forma da leo 8.666193 e onerações posteroores, 

procedo a ADJUDICAÇÃO do Objeto da Catla-(:onvote n• 

03112006 a empoes..a CONSTRUTORA AMACOL L TOA 

venc.cdOla do presente cettame IICthltório. na Uttim3 sessão do 
doa 0811 t/2006 

!IõRMO DE HOMOLOGAC,i..Q 

O Ooretor-Geral do Monosténo Púbico do Estado do 
Ama pé. usando das atnt>u•ções que lhes s~o contendas por leo. 
consrdcrando os crilénos lega1s d~ tegislaç3o portonente e 
observando os pr&ceotos do Art•go 43. lnCJSo VI da Leo 
8 666193, resolve HOMOLOGAR o Julgamento da ComiSSlo 
Permanente de Uc:,taçaoiMPEA. re•O!Uda na ultJma sessao do 
certame supra·epografado, do doa 08/1112006, as 10.00h, que 
ADJUDICOU o obJeto da presente hcrtaç3o (I empresa 
vencedora CONSTRUTORA AMACOL LTDA que ofl!tlou o 
valor global de R$-25.101,47 (vinte e cinco mil, cento e um 
reais e q~renta o seta centavos) 

MacaP*·AP. e novembfo rl<h'oos 
H mologo. a f ma daleo 8 ~:t.3W!~---

stanores 

L L l 
Dr. IACI PELAES DOS REIS 

Promotor de Jusbça 

O~telor--GeraU MPEA 

'/ 

C,. Publicações Diversas :J 
ERISCSTEL C'O~STRUÇÕES L TDA 

Tom:~ publico CJu~ n:qu.:ro;u a S.:cr~Hlft:l d.: Estado 
d.: M.:io Ambt.:mc - SEMA a L1ccnca d.: 
Operação. pdo prazo de 365 dras. para produção 
d.: amamasso d.: cimento ltpo concr.:to na ctdodc 

_ de• M;capo. para o Denodo :!tl07;2Qt)X 
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DABEL OIS T. AMAPAENSE DE PRODU TOS 

L TDA - TOP BEER 
Toma publico q u e! requere u :\ Secr etan :l dt! E s tado 

d e M eio Ambie n te - SEI'vl.\ a Licença d e 

O p e ração. pdo prazo de 3Cí5 dias. para produção. 

c•m ·a sc c com~rcializ.1çào de CCIY~ia na cidad~ de 
l'vlacapil. para o p~riodo 2(1U7/200K. 

~l!GUEL C AETAl\0 D E ALMEIDA - EPP 
POSTO OIAPOC- TRA NSPORTADORA 

RODOVI ARIA DE COMBUSTIVEIS 

Torn~ publico q ue rc'l}U<: r.:u a S.:cr.:taria de Estado 

d.: Mdo .-\mb1cntc - SEMA a Lic.:o ça de 

Op.:r:lç5o. pdo prazo d~ :>65 di~s. para a 

comcrci~ll7.1t;é'io de· combusl i l 'e is 1w cidade de 

Macapa. para o p.:riodo 2ll!l7/2UOS . 

PRO LIX INDUSTRJ,\ E C OMÉRC IO L TOA-
EPP 

Óroãos Federais o 

UOLETI.\ I llE PESSOAL 1\'0 11 OE JO DE NOVr.MORO Dt::l006 
PORTARIA DE N.• U li6 DE 10 DE NOVF.MilRO DE 2006. 

O GERt:NTE REGIONAL DE ADMII'\ISTRAÇÃO no 
M[';J~I'tRIO DA FAZENDA NO A MAl' A, no uso de suas airibuiçõcs 
confcudas pela l'OilTARJAIGM ri.0 290, de 30 de selembco de 2004 
rublicada no D.O.U. de 04 de ou1ubro de 2004, c tendo em vista o dispost~ 
no 3!L, I " da PORTARINSPOAIMI' N' 182, de li ohril de 2006 
publicada no Di :\rio Ofici3l da Unino. n• 72, de 13 dt abril d" 2006. ' 

IIK~OLV'E: 

servidora, CAClAJ\'A MARL\ BEL~:.\1 FF.RREIRA , ocup:1111e do 
C:ugo ~e .:\llXILIAR OPERACIO:>IAL DE SE.ItVIÇOS DIVERSOS, 
Classe S , Podr;m!Nivcl U, Matricul• SIAPE n.' 1013764, do Quadro de 
Pcs.soa.l do Extinto TtrritOrio Federal Amopá.lobdo n3 SKrclt.ri;\ de 
'Estodn da F.duuçl o, no pcrlodo .12.06 A 30.!2.06 c 01.02.07 :1 
111..04.07, referente ao QUinqitênio, O U o~. .YJ. 
Est:t flOrl aria cntm em vigor na data 

POIITAIIIA DE N.• IJSO DE 13 DE NOVF.MRRO DE 2006. 
0 GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MIN ISTf:RIO DA FAZE:oiDA NO ;\.\IAP.\, no uso de su"' atribuiçtks 
eonferid>.l pela POI!TAIU..VGM N.• 1?0, de 30 de sclcmbro de 20().1, 
publicado no D.O.U. de 04 de oulubro de 2004, e ICodo em visu o disposlo 
no lrl. t• da PORTARLVSPOA/MF N" 182, de li abril de 2006. 
publicoU. no Di!trio Ofiei..t da União, n• 72, de 13 de obtü de 2006. 

RESOLVE: 

CONCEDER LICENÇA rnt:.\110 POR ASSIUl! l llAilE, na 
formo do Rcsoluçlo n.• 3S do Senado Fodcrol, publir:odo no D.U.O. de 
03/0'119'}, conforme PROCESSO n.' 28840.067092/2006-39, a 
st" 'ido/8. MARIA IIILDA CONCEIÇÃO OOS PRAZERES, ocupan1e 
do'C>r&o de PROFESSORA, O:.sse "C', Padr»'JJ/ivd 2, ~1alricula 
SL\PE n.' 1016260, do Quadro de l'e ·o du éxliniO Tcrrilório Federal Torn:~ publ ico qu.: reque r eu a S.:c rc tari:l de Estado 

de 1\·f.:w Ambit:nie - SEMA a Licença dt: 
Op.:raç:'io. pdo prazo d.: 365 d ia s. p ara a 

Fabricação .: comercialização de produtos de 
limpeza g.:mlna c idade de M acapã. pa ra o p criodo 

21107/200!1 

Conctdtr à PATiliCL~ A VRES CAIIDOSO, o Auxil io 
Funeral no valor de RS 5.160.25 (Cinco Mil Ccnlo c Smcnla Reais < 
Vinte c Cinco Ccnla\'OS), corrcspomJcnh: a um' mts de remuneraçao d1 ex· 
s<f"idom aposcnu d:. VIVALDA AVIIES CARDOSO, ocup;uol< do 
Cnrso li ~.: rrorcssor de t • c r Gn1us, Clrusc E, PadrJu 4, Mattlcul3 
S!APE !010215, folccido dio 27 de uluhr(l de 200G, (Processo n.• 
! 6439.002065/lOOG-83). m 

0:\BEL DIST. AMAPAENSE DE PRODUTOS CARLOSGUILIIER . OUVE! OE MELO 

L TDA- TOP REFRlGER.-\NTES I Gmnl Rrgional 

do Ant3pi\. lotado na S<cr tlariz d E ad • Educaçio, oo pcr lodo de 
01.12.06 :128.02.07 ,referente eo Q n .88 i 04.10.93. 

E.st .:l purt:vi~ enu~ em \'igor na data 

CARLOS GUIL! IF. 

POIITARIA OE N.• 1381 DE 13 DE NOVUtnl\0 DE 2006. 
O GER.E1iTE REGIONAL DE ADMIN!ST IL\ÇÃO DO 

MIKIST.ÉRIO UA f',\ Z ENDA NO AMAPÁ , no u;o de SIJ:I$ ouibuiçõcs 
conferidas pela POilTARIMGM N.0 190, de 30 de SCI<mbru de 2004 
publiead• no D.O.U. de 04 de ourubro de 2004, e lendo em \'ÍSU o disposl~ 
no art. I' do PORTAIIIAISPONMF N' 182, de li al>ril de 2006, 
publicada no Diârio O ficial da J.;niao, n• 72, de 13 de abril d: 2006. 

T o rna p ub lico qu~ r~uc:rcu n Sccretana d.:: Estad o 

de l'vkio Ambic:m~ - SF.MA a Licença de l'OKf,\RIA DF: N.• 1367 Dt: lO DE NOVI~IBRO IH:: 200G. 

Opc:roç:io. pd o prazo de 31í5 d ias p a ra p rodução f! q •:RE.VJ'E IIEGIONAL DE ADMINISTIL\ Ç,\0 DO 
. . , . · • ~ IIN ISTERIO DA f AZENDA NO AMrll'Á , no usod'i. suas ntribuiçõcs 

o:m as..: o.! com~rc1ahzaçao de rdngeran te n a c idade conr~ridas pela PORTAIUA/CM N.• 290, de 30 rle selembro de 2oo~ 
tk i\ lacap:i. p~ra o paiodo 2007/200~. publlc':ld• ,:"' D.O.U. de04 de ourubro de2004, c lendo em vist • 0 disposu; 

no M . I da PORTARINSPONMf W 182, de li obri l de 2006 
pubhcadu no Di !.rio Oficinl dalluiào, n' 12. de 13 de nbril de 2006. ' 

N OVO MUNDO EMPREENDIMENTOS 
L TDA - ECO P OSTO JARDIM RESOL\'E: 

Torn:t p_ublico que requereu a ~.:crctar ia_ d~ Est ado Coo«der 1 uu1uzJ.A SE:'IA CARVALIIO, 0 Au.dlio 

de ,\-le 10 A lllbll!llll! - SEM-\ ;; !.,1c~nça de Funor.ll nu valor ck RS 4.174,46 (Qü~!!!' Mil, Scleccnlos c Selcn~a c 
O~l~~~:!Ç~~~- pdo p razo de 365 dias. pnra a Quatro Re.:~is ;_ Quarcnt~ e Seis Ce~ovos). corrcsportdcnte a um iiit: !!~ 

. . .. . . . ' rcmuncrac;:lo f..M1 ~X-~'!!Y:d:Y. : .. """''t ' ~iANOEt. DE AL C,\ NT ARA 
COUJ.:rc~ahzaçao d~ combus !J\'I!IS n a Cidade d.: CAR.VALIIO, ocupante doCa rwor de 1• • r Gnaus, Cl~= 
!\l ac:lpa. para o p.:nodo 20tl7!200R. E, Padcilo 1, Malrlcul• SIAP I o. · • 'da dia 07 de novrmbro de 

2006, (Processo n.• l6H?.002 SJ). 

DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO 

SETAP - Sindicato das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Estado do Amapá, conforme 
estabelece o Termo de Audiência do Processo n.• 
206-1945/2006·3. realizada em 23 de Outubro de 
2006, Homologado pela Juiza Substiluta da 3• Vara 
Federal do Trabalho Dr'. Giovanna Correa Morgado 
Dourado. o presente Acordo nos Termos do Art. 
831, parágrafo Único CLT. com a seguinte 
Declaraçao: A empresa Garra Transporte e Serviços 
Lida, passa a partir desta data a ter Cadeira 
representativa com Direito a Voz e Voto nas 
Deliberações da Assembléia. E também todas as 
obrigações que cabe indistintamente os fi liados. 

• : !Jje..Out ~ro-~G. 
. /Q~-

Presldente da n a vemativa Provisória 
RPJ Protocotosob. N.0 11794 

Registrado sob. n.• 086-1 Livro A n. 12 

C ONSTANTINO & SANTOS L TDA. 

CAIILOS GUILII 

PORTARIA DE 1".0 01374 llE 13 DE NOVF.MilRO DE 2006. 
O (iER.ESTE REGIO:'<AL OE ADMINISTI!AÇÃO DO 

~ll ri iSTERIU DA f AZEJ'\DA NO AMAI' Á. no uso de suas nlribuiÇ<ks 
conferidas pel• PORTA IIIA/GM :>~.• 290, de 30 de sclconbro de 20tH, 
publicada no D.O.U. de 04 de ourubro de 2004, c l<ndo em •·is10 o disposto 
nn a.rt. I' da PORTARWSPOA/MF W 182. de li al>ril de 2006, 
publicada no Diârio Ofici..t d• Uniilo, n' 72, de 13 de :Wril de 2006. 

RESOLVE: 

Couctdcr à MARIA TEODORo\ ~ 1 0:\'TJ::IItO DE FARIAS, 
C'~ r•os.'l, o Auxilio Funeral no valor de RS 1.1412,08 (Hum Mil, Cento e 
Quaren ta c Dois nc3iS c Oito Centa\'OS). coucspontlcntc 3 um rnc ... de 
rr::muncnçao do cx-scn•iOOr :lti~t·o L H\' O FARJAS, ocupante do Cargo de 
A~cotc de Tran!purlc: Marillmo FJu\ ·ial l1S S, lladr;lo JU, Matrícula 
SIA I'E 1011720, lotado na Soerotarl• .st lo de lofra Estno tuu, 
SEINJI/GEA, f.1lt<ido di3 l i de 10 d 
28800.071137.2006-46. 

CAIILOS GUILIIEito\IE C E 
Ccrc.ntt Rrglon:~ l 

POIITARL~ DE i\',•IJ78 DE 13 DE NOVEMRRO DE 2006. 

IIF.SOLYE: 

CONCEDER LICENÇA PREMIO POR ASSUJUUMIJE, na 
formo do 1\c-:;oluçao n.• 35 do Senado Federal, publicadu no D.U.O. de 
03/0919?. conforme l'ltOCt:SSO n.' 2S840.0GG2U./2 1)U6·02, a 
servidora, MARIA DAS DORES DE A L~IEillA , ocupnnle do Cargo de 
AUXILI,\Il OPERACIO:>IAL DE SE!IVIÇOS UIVERSOS, Classe 
"S", Podroloi'Ni>·cJ UI , Malrieula SIAPE n.• 1 0101 7~. do Quodro de 
1\:sso11 do Extinto Ten-irório Fcdér.:tl do Am:t{'1, locado na Secrct:tri:a. de 
::;;!~1o da Educaçllo, no período d e 01.12.06 l 28.02.07 , rcfertnle ao 
Qoinqoenio, o~.õl.; i ~ f!Lf\~.96. 

Esta portaria entra em vigor uo publicaçlo. 

CARLOS CUILII IVEIRA DE MF.t.O 

l'ORTARIA DE ri.• 1384 DE 14 DE NOVE.\ IfiRO DE 2006. 
f! GERENTE IIEGIONAL DE ,\lJ)II.'iiSTRAÇÃO uo 

MINISTtRIO liA FAZENDA NO AMAPÁ, no toso de suas alribuições 
confcndas pdo PORTARI.VG~I N.• 290, de 30 de S<tembro de 20().1 
publicnda no D.O.U. de 04 de oulubro de 2001, c lendo em visu o dospoSI~ 
no an. I' do PORTAR INSPOAIJI,If N' 182, de li abril de 2006 
public.1do no Diuio Oficial da Uniilo, n• n. de 13 delll>ril de 2006. ' 

JU:SOLVE: 

Conceder ll JOÃO IJANTAS, o Au•llio Funcr.ll no v:1lor de R$ 
!.043,95 (Um Mil, Quarcnl> e Tres Re iliS e o••cnla c Cinco Ccnlavos), 
concspondcnh: il um mts de rcmunl! ça:o , ex-servidora aposentada 
CORINA RASTOS ll.INTAS, < >onl C:orso de Agenle 
AdmioiSirallvo, Oossc A. l'odr~ I , ~ leu , S!APE 1041614 
falecido diu 28 de julho de 200G, Pr <~ n. 1GH .002097.2001>-86~ · 

PORTARIA DE N.0 13?3 o~: OJ DE NOVt::~tllRO UE 2006. 

T o ma publico q u e r~qul!reu a Secretaria d~ Estado 

d.: :\1-:io Ambienr<! ... SE!'t·IA a Licença d.: 

O GEIIENTE HEGJONAL DE AD)IINISTRAÇÃO DO 
Ml-:\tSTtlUO DA FAZENDA NO AMA!' i, , no uso de su>S atrib uições 
eonfcrid>.~ pda I' OitTARLVGM N.• 2.90, de 30 de scl•mbro de 2004 
publicada no D.O.U. del>l de oulubro de 2004, C lendo •m visll o dispn.s l~ 
no an. I' da PORTARWSPONMF N' 182, de 11 lll>nl de 2006, 
pu~liCJda no Diirio Oficl..t da Unii!o, n• 72, de 13 de obrtl de 2006. 

O GEIU:..'ffE REGIOML DE AllMINISTRAÇÃO DO 
Mll'OIST ÉIUO DA FAZENDA NO ,\~!A f ' Á, no uso de suas alribuiçõcs 
confcrid"' pela POR'I'ARWGM l'i.• 290, de 30 de stlembro de 2!104 
publicad:l no D.O.U. de 04 de oult~br~ de 2004, e tendo em vist.\ o dispost~ 
no art. 1' da PORTARINSI'ONMF N• 182, de li •bril de 20!16 
publicoda no lliãrio Oficial do Uniao, n•n, de 13 de •bri! de 2006. ' 

Op.:mç5o. pdo prazo .:h; 365 dias, para a 

recr~aç;io. p raticas esponivas e divenimcnto em 
g~: ral na cidad~ de S a n ta m•. para o periodo 

2Utl7.'20UX. 

Edital de Convocação 

Macapá - AP; 22 de novembro de 2006. 

O Preside-nte do Conselho das Comunidades 
Afro-Descendente do Amapá, no uso das 
Prerrogat ivas E5Uttutária, contida no cllpítulo 11 

· Art. 14 •, convoca todos os Associados da 
referida o~anlzação para uma Assemb!é!il 

Geral Extraordinária que será realizada no dia 
01 de dezembro de 2006. Primeira chamada às 
9 :00 h e 9:30h segunda chamada onde será 
tratada a 53guinte ordem do d ia: 

o 

o 

Prestação de contas· das atividades anual 

E o que ocorrer _i) a_ , . 
~' L1ALUI~ C(Ol J OV.X'C<. 
U..~":,'_waÚJoda P. lxão 

Pr eside-nte C DA 

RESOLVE: 

CONCEDEil U CE'IÇA PRt)IIO l'Oit ASSIDl'IDADE, na 
fo:ma da Resolução n • 35 do Senodo Fcd..,al, poblic.do no D.U.O. de 
03109199, cunformc l'll0C:ESS.2_n.• 28S40.066UUI>f.!006-60, "" 

servidor, OELORIZAN vn:GAS OA SILVA , ocupante do Corgo de 

R.ESOLVE: 
1 - EXCLL'IR os nomes rc:IOJ::ionado.s no <mexo das l'orbri!ls n: 

1557 < ISSSIGR~IF/AP, de 28 de novembro de 200S, que concedeu 
l'rug.ressilo Funciono11 Jit\fL.z.ont.a!Ncnical nos sc:r\'idorcs o.:upantc.s dM 
C;ugos Efetivo de A~;catc de Limpna e Conscrv:ar•n e AJ:tntr de 
Porltuia do Quodro de Pc:sso..t do rc,linlo Tcrrilório Fedcr.ll do Amapi, 
ab;tixo rc.hs.cionados, tendo em \'ista Ler sido cont:edid3S 35 referidas 
progrcssôt:s com in:orrcçílo. 

l'ROFF.SSOR, Clossc "S", PodrJo/Nivcl I, Malricula SIAPE n.' ~--·-,-- - ---- - -...,--,,
IOI08?1, do Qundro de Pcssoal do Ex1in1o Território Federal do Amapâ, 
lotado na Sccrclaria de Es12do d" E'l{•çnu, no período d: OI.U.OG ~ ~~~'-'1~7.~~~~~==-J.! 
29.05.07 , referente uo QoinqO~ni(\ OI 3.6? ~ 01.03.7~ e 01.03.74 l> 
01.03.7?. I 

CARLOS GUILIIJ:~{ L .HtA UE MI:LO 
Gcren/ Rtt:ion~l 

PORTAIUA DI: N.0 1379 IJE 13 Dl: l'iOVE~ IRIIO OE 200G. 
O GERENTt: REGIONAL DE ADMf.';ISJ'Il>\Ç.\0 llO 

MINISTÉRIO D,\ fAZENOA NO AiÍ1AI'Á , no uso de suas a:ribuiçOe< · 
con(cridus pd> POIITA IIWGM N.' 2?0, de 30 de sclcrnbto de 2004, 
publiend.o no D.O.ll. de 04 de ollluhru de 2004, e lendo em viSIO o di spoSio f'OitTA n!A O!: N.0 1370 DE lO DE NOVEMBRO DE 2006. 
no ao L I ' du PORTAR!AISPOAIMF N" I ~2. tlc li abril de 2006, O G ERENTE IIEGIONAL llE AllMJN!SfRAÇ,\0 DO 
publicado no l.liário Ofici•l da Uniw, n' 72, de 13 de abril de 2006. MlNIST.ÉRJO DA FAZEKDA NO Ao\LIT'Á, no uso de suJS Olribuiçill:s 

confcrid"' pela POltTARWGM N.0 2?0, de 30 de setcmhro tle 2004, 
RCSOLVE: publicnda no U.O.U. de 04 de oulubro de 2004, c 1<ndo em visla odc<pos!u 

no art. I ' d3 POIIT•\RI.VSPO.'v'MF :-;• 182, ~c 11 ahtil de 200G, 
CO I\ CEDER LICENÇA PRi:MIO I'Oit ASSfDlHDADE. n> publicndo no Di :\rio Oficial d• Unilo, n' 72, de 13 de lll>til de 2006. 

form.1 da Rcscluçilo n.' 3S do Senado Fcdcrol, publicado no D.U.O, de 
OJIC<JI'>). confomtc PROCESSO ·~· 2Ss.l0.062120/200G-ZI, a RESOLVE: 



Macapá, 22.11.2006 CO!ÁB!O OFIC!ALJ 

I - Proudcr cnquodramento aos scrv~doru do Quodro de Pessoal dll' 111 - Proceder rcposiciorwncnto iOs cilados 'S<I'idorto na fonna do 
ExiU1lO Tcmtólio Federal du Amapt, ocupantes do Co<&o Efct"o de item 11 do 1111illO 3• da L<i dt n.• 8.627,3, publicada no Diirio Oficial 
Anlficc de tlctricidadc c Cumu~iuçlo, Nlvd lntwn<dlirio, da Unilo de 20 de fcvtteiro de 19'13, com eft~ros finanocuos a c:ootar dt 
rel~<zonados no onexo desta portaria, dt 100<do com o disposto na l.ct OI dej .. eirodt 1993. 
8 460, pllbhudo no o.mo OficiAl da Untlo, dt 11 dt sel.cmbro dt 1992. 
com cfczto!i f.mneeuos a corllar de OI dt setcmlwo dt 1992 ~- Conceder Procrwlo fUIICIOnlllloruootai/VenzcaJ, aos rdCI.OO. 

. strvzdorc<, em oonformidodc com o Dcc:rcto n. • 84 669/80, combinado 
11 - Prouder ''7nqu>dr~nto aos S<Nulorcs, em conformidade com com o llt. 7" dJ Lei 8 627193 na fonna do an<.>.o dtsl1 Ponaria, com 

al.cz 8.627193, pubhc:ada no Ot:lllO Ofic:tal da Unzlo de 20 de fevaeuo de efeitos fioanccil05 a eootar dtO I dt m:uçu de 1993 • OI de mar de 1998 
1993, com <fettos 1\Jnciona.s em OI de sewnbro dt 1992 e, financcuos a c OI dt «lembro de 1993 ! 01 de setcrnhro de 1998 obs~rv 00 
contar de O I de jMciro de 1993 ' 

1111 0 

~ic~ 
A~EXO DA POR 

~ME 

Mif"an: N - E&etr1ddade • 

Nome do San-ld 
t013D77 .loo6 Corloo d• s~~o~. Souu 04.04.83 Nl-~ u.r CV1 Bit Blll -10 1777 Antonio AJvct ~· 22.08.77 Nl·~ "'" CV1 ou 
100>643 Bonodno Rodr!DuH .. Sivo 01.08.72 P11·30 IAar 8111 AI 

~3078 ~n Stva 
...2.!tl1701 tul1onot..nho Lc.\0 

, 05.84 Nl-2G IAar CV1 1)111 
15.01179 N~2G Sei CV1 8111 

M~·Ao. to de novemb-o de 2006 

Pág. 27 

inlttstlcio de cada scrvldor oonsLlnll: do portana. 

Rc:vogam-'St as demAis pot'tlrla.s inerentes 10 a.uunto. 
Esta pottarza CI\IB em vigp< na clal1 de suo pubhcaçAQ 

PAOCRESSAQ 
1H2 1H3 IH4 1!195 

lliV BV DVI AI 

BIV 8V 8VI AI 
Ali Ali I 
DIV e v 8Vl AI 

BIV OV BVI AI Ali AJD 

PORTARIA DE N,0 1J71 01:10 DE NOVEMBRO DE 1006. 
O GERF.:O.TE RF.GIOI'AL DE AD~IfNISTRAÇ,\0 DO 

MfNISTtRIO DA FAZENl>A !liO AMAPÁ , r10 uso de suas atnbuiçOe.l 
conferidas pela PORTARWG~ 1'\.0 290, de 30 de setembro dt 2004, 
publicada no f) O.U. de 04 dt outubro de 2004, c tendo em visu o dzSJIOOIO 
no 111 1• da I'ORTNUAISPONMF N" 182, de 11 abril dt 2006, 
pubiiCOda no Dulno Oficzal da Uni:lo, n• 72, de I 3 de abnl dt 2006. 

no onc"'? dcsta portana, de acordo com o d&SpootO na 1.<1 ~ 460, pubhcodo IV Conccdc:r l'lugn:osllo Funcional HurizootaiiVatzcal, aos referidos 
no O.Ario OfiCial da Unllo, de 17 de s<lcmbro de 1992, cum efeitos servidon:s, em conformidade com o DccrtlO n.• 14.669/80, combiAJdo 
financcuos a tootar de OI dcs<lembro de 1992. com 0 art. 7" da l.ci 8.627193 na formo do enc:xo desta Ponaria, com 

efeitos financeiros a coa11r de OI de março de 1993 6 OI dt março de 2004 
O- Proccdtt ounquadtamcnro aos scnuloros, em conformrd>dt com e OI dt Sdcmbro dt 1992 6 OI de c.mbfo dt 200S, obsavanclo o 

al.ci 8.627193, publicada no D.-io Oficial ela Untao dt 20 d< fcvcn:uo de m1ersUc10 dt cada SttVidor eonstantc 

RESOI ,\'E: 

[. Proceder onquadramcnto aos servidores do Quodro de Pessoal ~~~ 
Extinto Tcnité<io Federal do Anlap4. ocup:IIIICS do Carso Efetivo de 
Arllfict de Elctricidtdt t Comuoindo. ~lnl Aut:iliu, rcla.cianadl.lS 

1993, com cfcttos 1\Jnciooau em OI dt $Clcmhro de 19'12 c, fUWJCcnos a 
c:ontardeOI dtjM<irocle 1993. 

lll - Proceder reposiCIOIIamtnlo aos citados semdores na fnrma do 
Irem 11 do orti&<> J• da l.ci de n.• 8.627193, publicada no Diário Ofoczal 
da Unillo de 20 ~. fC\-ercuo de 1993, com efeitos financeirO« a cootor de 
OI de janeiro dt 1993. 

IM~tric:~a-
ANDO DA PORTARIA N° 1371 GABIGIUJIAF/AP DE tO DE NOVEIIORO DE 2006 

NOIIE A.dmlu.l SIU1.0l.t2 lnt.,.M. 
Ar1•fiee de Eletrkkl~d• • Comunl5!iio: NA 

Lot l.<50/t2 l<1U271Sl Art..)• L. K271!l 1992 ltll 

Nome do Servk:lor 
101:.050 eoM~c· d.l S.'va Fctretrl 04 tO 88 NA· IO - - ov ov Clll CIV 
1015051 UdW'IO furtado de VASConc:.ek)s DO tOM NA-.10 Se< ov ov Clll CIV OI 
1018733 lOI.rtVat Nanvdade dos SM* CarvahO 04 10.M NA.07 s .. OIV OIV Cll Cllt 

@!809 R0omunda de Souza Poulo ·- DO 10M W.10 Sct ov ov cu: CIV 
10150!2 Sebo$(.;.:. do ConceS!<> u ... 04 tOM NA.. IO Sot ov ov Cll CN cv 

1.1acapll·AP. 10 de novembro de 2006 

,,.. 

OI 
CVI 
CIV 
OI 
CV1 

Rcvopm,.. as dcnlli> 
Esta pollaria cotra em >igor 

~AOGRESS-.O FtJNC,ONAl 

1H5 199& 1H7 
1998 '"' 

2000 2001 2002 2001 2004 200S 
T 

_j 
CV1 Bt eu 8nt BIV sv BVl AI Ali Alll ·-Bl llll DIU BIV e v 8Vl AI Ali Alll 
OI CVI 81 BU 8'11 OIV 8V BVI AI Ali A!l 
CV1 Bl 811 BIU Blll BV BVI AI Ali Allll -
Bl Bl 811 BN 8V IM AI Ali Alll ._'--

PORTARIA OE N.0 1J72 DE lO DE 1'\0VEMBRO Di: 2006. 
O GE.RF.NTt REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTtRJO OA FAZE:O.OA 1'\0A~IAPÁ , no uso d.:.-uas1111bu&ÇOO 
conferid.&S pela PORTARWGM N.• 290, dt 30 de setembro de 2004. 
publicada no DOU. de 04 de ou!!Jbco ele 2004, e tendo em vl$1.1 o dz1p0510 
no an. 1• da PORTARIA/SPOAIMF N" 182. dt 11 obnl de 2006. 
pubhcoda no Oz.lno Ofietal do UniSo, n• 72, de 13 de llhril de 2006. 

portana, dt acordo com o dÍSj>O<to na t.ci 1.460, publicado no DiArio 
Oficial da Unilo, dt 17 dt set<mhro dt 1992. com cfcllos ftnancczros a 
contar de OI de Ut<mbro de 1992. 

11- Prouder ruoquodramcnto aos savidores, an oonfomucladc: com 
a La 8.627/93, publzcada no Ditrio Oficial da Untlo de 20 de fcvcrmo dt 
1993, com efeitos t'uncionais em OI dt seternhro de 1992 c, financczros a 
contar de OI dcjantzrode 1993. 

IV-Cooccdcr Progrossio Funcional HonzootaVVcrtical, aos referidos 
scrvulorcs, an coabmid.adc com o Dccn:to n' 84 669180, combinado 
com o lfl. 7" da Lcz 1627/93 na funna do •1exo dcstt1 Portaria, com 
efeitos futaneciros aeoot>t de OI dt owço de 199H OI de m~o dt 1998 
e O I de seianbro dt 1992 l OI dt Sdtmbm de 1999, oh>avaodo o 
mtcntlciO dos sctVIdorCS COII>WitC da portaria. 

RESOI.VE: 
111 - Proceder rtpOSÍCIOI\alllcnlo aos cztodos scn•zdorcs na forma do 

I • Proceder cnqua.l!Jm<:nto aos scrvzdorcs do Quodru de Pessoal ~o item 11 do artigo J• da Lei dc n.• 8.627/93, publicada no Di6no Oficial Esta portaria entra em Yt&or na dat 
EAtinto Tcrlité<to Fcdcrol do Ama~ ocupJ~Ucs do Car8o Efc~>o de da UniJo de 20 dt fcverctrO de 1993,00111 cfcito!i finanr:tiros • CIOObr dt 
Artífict dt Mcdaica, Nhrllattrmtdiirio, rd..:ion.OO. DO ano:xu 0011 OI de janeiro dt 1993. CARLOS GUWIE 

,....--
ANDIO DA PORTARIA N' 1ln IGRAIWIAP DE 10 DE NOVEMBRO OI! 2001 1---- ----

Mallklh Nome do '""'O« 
Art.lr.c:e de N:eciniu. Nl 

~130 MJ:VO LCIPM Be.zena 
1010765 Mono~ SI~• Slt*» 

\0'GID7 JoMdll~- -101t890 1/~h..:,Od•SJv• 
1C121<5 Nu.lf'IO o. AJmN.a l..opH 

10"2ti4A -NONk>doSfto"'""!~ -

PORT,\RIA DEN.0 1J7J DE tO DF.SOVEMBRODEW06. 
O GEREI\TF RrGIOSAL DE AD~tfNlSTRAÇÁO 00 

:\lfNISTÉRIO DA FAZE..'IllA llóO AMAPÁ. no uso de suas lllrtbutçót< 
oonrcrzdas pela rORTARWCM 1'\.0 290, ~. 30 de SCitmbro de 2004, 
pubhcada no 0 0.U de ().t de OUtubro de 2004, C lendo em VISL& O dispo.to 
no art 1• da POitTAKINSPONMF N" 182, dt 11 abril de 2006, 
pubhcada no DtAno O li <tal J• Uni 5o, n• 12, de n dt abnl de 2001> 

RESOlVE: 

I - Proccd<r cnq. 
Extinto Tcmtlzrzo Feder 
Artífice dt Estruturt 

"TI<nlo ao scmdor do Qu><lro dt Pcsso>l do 
o Am>pd, ucupontcs do C.. co Efcovo de 
Obras Mtlalurtia. Nhd lottrmcdi.6rlo, 

AdmlNlo Slt.ll 01.12 lnterst Loll .... /12 lti 1.627/tl Ml'l 

OI 01.70 'NI.il Sol CIV CVI 111 
OI 01 Ba ,...,,. - 811 I!Vt 
OI 0312 ·~ Sol ftt 'l AI 

0201 61 ~...,., - 1110 AI - 01.01.71 N ·M ..... C\11 BIU 

01.07 ... Hl•2tl ..... C\11 111 • 

Macac4·Ao. 10 de novembro de 200ó 

n:laciOilados nu IIIICXO desta pnn.ana, de acordo com o dtsposto 113 l.c• 
8.460, pllblicado oo OiJtrio Olici>l da UmJo, de 17 dt setembro de 1992, 
com cftlt"' linaac><iros a contar dtO I dt ><lembro de IW2 

IJ - Protcdtr rec.nqu.adramc:r.to ao strvidor, em conformidade com a 
Lei 8.627/93, publicacla DO Diário Oficial da Uniao de 20 dt fcvcrcllO de 
1993, com efeitos functona&S em OI dt setembro de 1992 e, firwtectros a 
contar de OI d<Jtnczro de 1993. 

111- Proceder rcpostcicmmcoto ao citado _..dor na forma do ll<t11 11 
do arugo 3" da l<t de n.• 8.627193, publia&la no Diirio Oficial da 
Uniao dt 20 dt fcvtrciro de 1993, com efeitos CU180cttrOS a cootar de OI 
de janeiro de 1993 

Macapi·Ap, 10 de novembro de~ 

PORTARIA DE N.0 1l9~ 01:16 DE 1'\0VEMBRO DE 2006. _ 
O C:F.RENTE REGIOI'\AL DE ADMII'\ISTRAÇAO DO 

~tJNISTtRIO DA FAZENDA NO AMAPÁ, no uso de suasllnbuiçOcs 
c:onfCitdas pela PORTARWGM N.• l90, dt lO dt setembro dt 2004, 
publicada no O.O.U. dt 04 dt OULulwo de 1004, c tendo em vista o dispostO 
no an. 1• ~a PORTARINSPOAIMF N" 112, dt 11 abrzl dt 2006, 
publicada no Dtino Oftctal da Umlo, n• 72, de ll de abnl de 2006. 

RESOLVE: 
Cooccdcr t NF.ILA RAQUEL DOS PASSOS 

NAS('IMFNTO, o Auxilio Funeral, confotnl< Proe n • 
16439 OOliW-006-21, wm fundamento nos artlt.OS 226. 227. c 12~ da 

PROGRESSAO FUNCIONAL T--
1992 1Hl ~ j-!995 "" 1117 IHa 1!1!1 

1111 lllll OI\/ BV 0\11 AJ Ali ,~ 
AI Ali Ali I 
AU "'" ... AIO 

~-~ 1-
l!rV e v IM AI Ali "''' 81\1 8V~~ AJI Alll 

IV - Coocctkr ProgtOSSio FuntiOIUII llomontal/Vaucal, ao rtfcrrdo 
servidor, an coorormiclade r:om o Dccr<W n. • 84 669180, cornbrnado cum 
O 1111 7" da l.<i 8 627/9) na fOIIHJ do anexo cle\t• J>ortoria, c:om cf<IIOS 
finaneczros • r:ontM de OI dt •<l<rnbto de 1992 6 OI de «lembro de 1998, 
observando o intcrstlcio do scrvidor~lc da portRTia. 

Revocarn-sc: as dcmalS pon . · '~ cs ao assunto 
Esu pozl:ui3 cnln. em vt&or a sua publzeaçlu 

CARLOS GUILIIE I.IVElRA DE MELO 
_Gtrtatc <&ional 



Macapá, 22.11 .2006 
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I -Proceder cnquad!2mat1o aos scrvidO<tS do Quadro de Pcosoal do 
F.xtinto Tcni16rio Fcdml do Amapi, ocupantes do Cargo Efetivo de 
A;utc dt.Scniço de Ea&cnharia. rcl:1cionados no ;mexo dtSlil portari~ 
de 11cordo com o disposto na Lei 8.460, publicado no Dii\rlo Ofici>ll da 
Unillo, de 17 de scicmbro de 1992, com efeitos fin oncci ros a contu de OI 
de setanbro de 1992. 

1993, com efeitos funcionois em 01 de selcmbro de 1992 c, fin3JIC<irOS a com o att. 7' da Lei 8.627193 na fonno do anCJ<o dCSla Portaria, com 
conlnr de OI ~e janeiro de 1993. cfeilos financeiros acontardc OI de nuuço de I 3 6 OI de morço de 2003 

e OI de setembro de 1992 t OI de se br 2003, observando o 
111 - Proceder Jtpmiciooa.mcnto so.s ciudos servidores na ronnil do intcrst(cio de cada servidur constante 

Item 11 do ottigo 3' da Lei de n.' 8.627193, publicoda no Diário Ofi cial 
da UniAo de: 20 de fevereiro de 1993, com crcitos fin.1.nceiJos a contar de 

11 - rroccdcr rcenqu3dramcnto :tOS servidores, em oonruonidade com 
a Lei 8.6271\ll, publicada no Di:\sio Olici:ol da Unia<> ele 10 rlc fevereiro de 

""UO D PORTA.RIAJGABIGIUJNFlAP_N' tll2 DE 14 E NOVELI 

.... ,ricul. .,OftM do aervidor AómCdo 

~-~n!! de SeNi(OI" de En 1nharfa 
10127U ~Aires~ac..rv.)2\0 - 15.05.78 

10116tl5 .v.t?"IO .-.Jmeióe d~ Cc~1a 1$.10.80 

1012!6-( Oodovio cfa Sil .. aMc!b 01.02.65 

\01~ 719 Co<Jr.u:yNunt:• o\brtv d06 S.nl35 14.07.7$ 

101?73l ;JÍ'O dos Mies 01.06.77 

,0 13M3 Jc~~So.~n:~. 08.01.1!0 

~ .. 716 viz~los RobtitoAt..u ts.1o.eo 
10 1 21~ ~~N~fen!"~ 07.0Ut 

OI de janeiro de 1993. 

IV - Conceder Progtess1o Funeion:ll HorizontaVVertical. ans referidos 
servidores. em eonfonnidacle com o 0.."<n:l0 n.' 84.669180. combin:ldo 

RO DE2C p R 

S".li .OI.U lnttRL Ul l.~liom l e i i.62Titl Jvt 3"l• l t.627,l 1!192 \991 ,,94 
Nl-11 s.t Cl o CN cv CVI 

Nt-21 St! em CIV CVI lll ~· M·:iO ..... cu cuo OI CVI 81 
' Ne·HI ..... co Cll C'-' c v CVI 
Nl-19 .... C1 cu C'-' cv CVI 

""" Se< CIO CMI cv CVI !li 
Nl-21 Sol Clll CIV 0/1 OI 011 
N~UI Sot Cl a o C>/ cv CVI 81 

Mocapã·Ap, 14 de novembro de 2006 

CARLOS CUILIIER~ 

GRESSÁO FUN ION 4t ,, 19!16 1U7 .... ,,, 2000 2001 

81 Ol llln 81'1 B\1 BVI "' !lJOO B'-' e v BVI "' AIO 11111 

011 011 01'1 B\1 IM "' "" UI Bll 8111 8111 BV BW .. 
81 ou Blll !IV &V 0'11 AI 

e a 8111 OIV av IM "' Ali 

0111 oov llV BVI "' .... "'" a a om 8N ov 8VI AI Ali 

200Z 200) 

Ali .... 
·-... 

AIO A111 

"'' AliO 

AHI 

"'" 

PORTARIA OE N.0 1J8J DE 14 DE NOVF.MBRO 01:2006. 
O CERESTE REGIOJ\AL UE AlJMfNISTRAÇÁO 110 

MI:-.'!STIÕ:RIO DA FAZENDA l'iO ~L\ r Á. no uso de suas aLribuiç<Jes 
conferidas pela PORTARWGM N.• 290, de 30 de setembro de 2004, 
publicada no D.O.U. de 04 de ootubro de 2004, e tendo em vista o disposlo 
no art I' da PORTARIAISPONMF N' 182, de 11 obril de 2006, 
publicada no Diálio Oficial da Uni~o. n• 72, de 13 de abril de 2006. 

c:Om o disposto na Lc:i 8.460, puhticodo no Diário Ofoei:ol da Uni.!o, de 17 · IV- Conceder Progrc:>s.!o Funcional Horizonta1Ncr1ioal aos rcft ridos 
de sel<mbro de 1992, com cfei1os lin:ltlcciros • conlar de OI de selcmbro ser;idO<tS, em conformid>de com o Dcatlo n.' 84.669/80, combinado 
de 1992. com o 1!11. 7' da Lei 8.6271\lJ na forma do ~~nexo desta Ponariá, com 

cfeilos finlllleciros a eoniN de OI de março de 1993 A OI de marc;o de 1996 

RESOLVE: 

I- Proceder enqu>dramcnlo aos servidoocs do Quadro de r essoai do 
Extinto Território Federal do Amapl., OCIIp>.nt.es do Corgu Efetivo de 
T lcnico tm Turismo, rclacinn:utnç no anexo desta oortari"' de ocordo 

IJ - Proceder rcenquadnmcnto aos servidores, em conformidade com c OI de se lembro de 1992 à OI de sclembro de 199~ observando 0 
• Lei 8.627/93, publicada no Diário Oficial da Unlllo de 20 de fevereiro de intmlfeio de coda servidor constaol!e da DOrtari:t. ' 
t99J, com creitos fW'u:ionais crn OI de setembro de 1992 c. finmcciros a • 
contar ele OI de janeiro de 1993. 

111 - Proceder reposicionamcnlo aos cilodos servidor« na fonrut dCl 
fiem 11 do &r1igo 3' da Lei do n.• 8.6271\ll, publicada no Diirio Oficial 
do Uni ;to de 20 de fc:\·ereiro de 1993, c:om efeitos fii\Ancciroi a eonr~r b 
OI clejonc:iro de 1993. 

Revo&2.m·se as demais po · ·rcn~assun1o 
Esta poctuia eoua.cm vigor de a li~. 

CARLOS GUILIIt:R LI\ . IRA DE MELO 
~Rc-~ion I 

.--·---·· ANEXO DA PORTARt4 N' 1383/GRAIMFIAP DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006 PROGRESSAO FUNCIOH"L 

~ Nome do servidor 
---rbc.i1co crn Turismo 

'Tiõiãi3 Maria do Socorro Ferreira Barbosa 
1102808 M3fia do Socorro FOttunato Monteiro 
11 02819 Raimund~~cira 

' PORTARIA DE N.0 l3891lE 14 DE NOVt:MllRO DE 2006. 
O GEKF.NTE REGIONAL DE ADMINISTil.AÇ.\0 DO 

MINISl'tRIO UA FAZENDA I'\ O AMAPÁ, no uso de suiiS lllrihuiç<Jes 
conferidas pela l'ORTARI.VGM N.• 290, de 30 de setembro de 2004, 
publicada no D.O.U. de 04 de ouwbro de 2004, e tendo em vista o disposto 
no art. 1' da 1'01\TARINSPOA/MF N' 182, de 11 abril de 2006, 
publicada no Di-'rio Ofici:ol da Uniilo, o' 72, de 13 de abril de 2006. 

RESOLVE: 

Admi~:sao Sit31.08.92 lntt rs t Lei 8.460102 lei 8.627193 Art.J' l.862719 1992 1993 1994 1995 1996 

02.04.84 NS-19 Mar Bit BIV BV BVI AI Ali Alll 
02.03.84 NS·19 Sei Btl B!V BV BVI AI Ali AUI 
04.06.84 NS·18 Sol Btl Blll BV BVI AI Ali A til 

l.laeap~-Ap,l4 de novembro de 2006 

relacionado no anexo deS1a portaria, de ncordo com o disposto n-. Lei 1\1 - Conceder Progcusoo Funciona! Horiwnl~cnical, oo referido 
8.460, public.ldo no Diário Oficial dt1 Uni!lo, de 17 de: setembro de 1991. servidor, em confonnidad~ com o Decreto n.• 84.669/80. combinado com 
com efeitos flNincciros a contar dtO I de setembro de 1992. o Dr1. 7' da Lc:i 8.627193 na forma do ane•o desta Ponori.t, com efcitus 

financeiros a contar de 01.119.1991 i 01.0 oos, observando o intcrslleioj 
l l - Proceder rccnquadtamcnto no ~rvidor. em conCormidadc com a do servidor constante da porU.ria. 

Lei 8.6271\l3, public:da no Dii\rio Oficial da Uni.!o do 20 de fcver<iro de 
1993, com cfdtos funcionais em OI de se:(embro de l992 e. fin~cciros a 
coc~ar de OI dejlllleirn de 1993. 

n I - Psoecdcr rcposiciona.mento •o cí1&do servidor na forma do itcffl" U 
I - Proceder enquadnorocntn ao setVidor do Quadro de Pcstual do do artigo 3' da Lei de n.' S.627t'J3, publicada no DiAtio Oficial do Uniilo 

cxlinto Território Fedcrol do Amap:l, ocupante dn Cargo Eft1 ivo de de 20 de fevereiro de 1993, com efeitos financeiros a contar do OI de. 
At:tnte de Tclccnmuniu:(Ocs c F:lclricid.ade. Ninl Au<rilisr. j:mciro de 1993. 

Macap!l·Ap,, 4 dé novembro de: 2006 

-,- ~- -- --- - - -- ..L . __ - -

PORTARIA DE N.• ll90 DE 14 DE NOVt:.\IBRO Ut: 2006. 
O CEREI'ITE REGIONAL Dt: AU~IINISTilAÇÃO DO 

MINISl'tRIO DA FAZENDA NO A.;\ IA I' Á , no uso de suas aLribuiçO<s 
c:onferid>S peb rORTARINCM N.• 290, de 30 de setembro de 2004, 
publicada no D.O.U. de 04 de outubro do 2004, e tendo enl vista o dispollo 
no art. 1' da PORTARJNSPONMF N" 182, de 11 abril de 2006, 
publicada no Diár io Oficial da Uni~o. n' 72, de 13 de ubril de 21106. 

RESOLVE: 

l\u.Jili2r, relacion211os no 311C:to desta porUri~ de: acordo com o dis-posro 
na lei 1.460, publicado no Di:\sio Ofioiol da Unillo, de 17 de sclcnlbro de 
1992, com efeito< fm:lJlcciros acont!U'de OI desctembro de 1992. 

11- Proccd~:r reenquadramc:nto dos servidores, em confcmnidadc·com 
o Lc:i 8.627193, publicada no Diirio Oficial da Uni3o do 20 de fe\'erciro de 
1993, com efeitos funcionais em OI de setembro de 1992 e. financeiros a 
eonw de OI de janeiro de 1993. 

111 - Proceder rcposicioonmcnto aos citados .servidores na fo~ma do 
1- Proceder cnquadroncniO aos servidor<$ do Quadro de Pessual do Item U do ar1igo 3' da lei de n.' 8.627PJ3, publicado oo Diãtio Oficial 

E<tinto Território Federal do Amapi, ncupantc.< do Cargo EfcliYo de da Uniilo de 20 de fevereiro de 1993, com efeitos finanoc:iros a conur de· 
Accntc Opcr.adon.tl de Tdccomuuic:açõcs t F.l~tric:id•d~, ~h·d OI de janeiro de 1993. 

IV - Conceder Progyessilo Funcional llorizonta1Ner1 ica~ aos referidos 
scrvidorest em conrormidadc com o De~.: to n.• !4.669/80, combinado 
com o art. 7' da Lei 8.627/ll3 na fi a anexo desta l'unori., com 
efeitos finii!ICCiros a contar de O 03. 993 01.03.2005, observando o 
intcrsHcio de cada servidor cons1aJ1 da ort:~ 

CARLOS CUJLIIE 

--------- --- ------•• -u-o·o-.-~--.T-AR-~-.-.,-,~-G-~---~-~--,-,-o.-N-~-M-.-~-o-.-~------------------~---------.-.-~n~c-.-.~.-,-.-o~<~II~H~e~o~o~•~•~L·-------, 

A91n1e OPitKioN1 d1 fltiCorru.ll\lc.a~;.a.e c Elttrkldade-NA 

f-:''70'ôll60~lf:"'"'="'= .. :;SI"'"="!!""'"""""'='"'o.,-:--- -------- -+"'=·'"::;· .. :.Jf-~=."-,-ji--=M:::•-+-0"-V"-+·..,..:O::,CV:._~ CU 011 Cl'l CV C\'1 8' lU Bal 8JV DV iM J.J Atl " 111 
101JG92 Dll'lodidou 1.4cnoi.lnc11 do FIQJ0'"'"-'"'"''---------...~.,;"'=·'::;0.8:!0C-J........:;'~';;::;~,_...._;:;:Mu • .....J'--"0::,:1Vc_...L..__;:U:.:.f<I __ ,_ __ _,C:::II _ _ .__...J..:=C"'III..._,C::.:IV"'-'CV"'-''-'C::.:V;:..I ,_,b;_' .._,O"'II..I-'B:::II:,I ._D.,IV'-'-.::D,:..V .....:'"'VI'"'-'A"-1-=AI;,.I -"'A:::III_, 

PORTARIA DEI'\.0 1391 DE 16 DE NOVF.MRRO DE 2006. 
O GERF-~TE REGIONAL DE All~UNJSTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA FAU::NDA NO AMAI' Á, no uso de suas Ollribuiçoes 
conferida> rda PORTARWGM N.0 290, de 30 ele sc1cmbro de 2004. 
public::>da no D.O.U. de !H de ouwbro de 20~. e lendo em vista o disposto 
no art. I' da PORTAIUNSPONMF N' 182. de li abril de 2006, 
publicada no Di-'rio Oficio! da Unillo. n' 72, de 13 de abril de 2006. 

RESOLVE: 

Mo..,p:-Ap,14 da novembro do 2008 

cônronne Portaria Coojuota n. • .8 
publicacb no D.O.U, n." 217 de un 1 

Eua. Portaria entra em vigor na cbla de 
Pcsso.l. 

de 09/l l/2006, RESOLVE: 

CONCEDER LICEl'iÇA Pll~~IIO POR ASSIUUIDADE, na 
forma da RC$ol~ n.' 3~ do Sen:odo feda:ol, p<lblieado no D.U.O. de 
03109/99, confonne PROCESSO nJ l8730.05l577/2006·87, ao 
servidor ANTONIO CARDOSO DE SOUZ..\, ocupanle do C~o de 
Agtal< 'Aolminlmalivo, SIAPE • ·· 103828H, Classe "S'', Padr!I<>'Nivcl 

- 111, do QWidro de Pessoal do Extinto Tc:nitó 'o Federal do Amapl., lotodo 
• na Sccrel>lria da Rc«il> E•t•dual, o ri c 01.12.06 é 30.12.06, 

PORTARIADEJii."I3?5DE17DENOVEMllRODEl006._ OI /O?IIl?' JO/Il9/ll7 e Ol/lll/08 i lO 8 rdm e ao Qüinqoênio. 
CO:-ISrDERAR DESLIGADA dCl Quadro de Pessoal do O GI::RENTE REGIONAL DE Al>MINISTRAÇAO llO ' 

Exlinlo Território Federal do Am>pà, a pattir de 16/1112006, a smidol'll ~lfNISl'tR IO DA FAZtNDA !li O AMAPÁ , no uso de SU3l wibuiç<Jes l9.01.78 ll?.OI.8J. . 
RAIMUNDA GORF:Tll ASSlfl'iÇÃO ESPINDOI.A, Matricula SIAPE conferidas pela PORTARI.VG~l N.• l'IO, de 30 de selcrnbro de, 2004, Esta po<tarta entra an VIgor na data 
n." 1015084, ocupanle do Cargo "Auxiliar de Enferma~em", Cl"' ~". public::ub no D.O.U. de 04 de outubro de 2001, e to:ndo em vl<U u disposiO Pessool.. C RLOS GUJLIIERJI 
Padcào •m•, em virtude de sua Redistribuiçlo para a f • lo no art. 1• da PORTARINSPOAIMF N' 182. de 11 abrtl de 2006, A G 1 R . 1 
I\" acionai de Sa~de·FUNASA/Ar, PrQÇeS.So n."2SIIS.ODGIJI, •7, ,publicoda no DivioOficiol da Uni~o. o' 72, de 13 de abril de 2006. _ cre• • •••• 


	

