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N° 3930 

Estado do Amapá 

( PODER EXECUTIVO) 
DECRETOS 

C>E~O N• 0080 DE 22 DE JANBIJlO DE '2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, U$Mdo du atribuiçõe$ 

qu~>lhe são conferida.a pelo art. 119, inciso XXV, da Constituiçlo do Estado do 
Amapã, e tendo em vi3ta o contido no Oficio 11• 09-4/fJ1-6AB/I>~N. 

RESOLVE: 
Homologar o deslocamento de Roberto l.u/2 Amarol d4 Rocha, 

Diretor do Departamcn to E&tadual de TrAnsito, da sede de suas atribuições, 
Mceopci-AP, ate a cidade de lkl«m-P,.., a fim de tratar de aS3untos de interesse 
da aclminiatraçlio esladual, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2007, sem O nus 
para o Estado. · 

Macapó, zz de janeiro de 2007 

DECAETO N" 0081 OE 22 DE JAII&IRO DE 2007 
O GOVERNADOR DO EsTAt>O DO AJMPJ., uundo das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituiçio do Elstado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício 11° ~-4/07 -'ABIDETRÃN, 

RESOLVE: 
Homologar a desígnação do servidor AelSOII d4 Silva Vch& pelo 

excrcicio, era &Ubstituição, do cargo de Diretor do Departamento Estadual de 
Trãnsito, durante o impedunento do titular, nos dias 11 e 12 de janeiro de 
2007 

Mcecpó, :n da janeiro de 2007 

~~~ f? i 1@~t«_av~ PEC>RO~ DIAS DE CAAVAi:Hó 
6owtnador, CJn uucldo 

DECRETO N" 0081 DE 12 DE JANEIRO bE 2007 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da ConstituiçAD do Estado do 
Amapl, e tendo em vista o contido no Ofício n• 472/2006·6AB/DIAGRO, 

RESOLVE: 

Homologor a deaignaçlo de Bento G6u de Al~~~eldo, Ch~;[e de 
Gabinete, pelo exerclcio, em substituição, do corgo de Diretor-Presidente da 
Agênda de Defesa t lnapcç.lo Agropcculria do Estado do Amapá, durante as 
!éri.u do titulu, no pcrlodo de 02 a 31/01/07. 

Mceoocí. 11 de j.an6lro de 2007 

DE~O N• 0083 bE 21 bE .JANEIRO DE 2007 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AJMPA, usando das atribuiçõea 

que lhe Wl conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Conatituiçio do Estado do 
Ama~. e tendo em vista o oontido no Ofi<:io n• 019/07-6~/EAP, 

RE SOLVE: 
Homologar o deslocamento de Mario &ntfl de Silva e Sousa., 

Diretora-Pre,idcnte da E$cola de Administraçlo Pública do' Amapâ, da sede de 
auaa a.tribuiçOes, M4cc~·AP, até a cidade de Bdém-PA, a fim de tratar de 
assuntos de interesse porticular, no periodo de 16 a 18 de janeiro de 2007. 

Moecpci, 22 de janeiro de 2007 

~~ll7AA~ ' 
GovuMdor, CJn cxucldo 

DECRETO W 0084 DE 22 DE JANBUO DE 2007 
O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AM»J., usando das atrlbuiçOe& 

que lhe do conferidas pelo art. 119, incl.o XXV, da Constituição do Eatado do 
Amapâ. e tendo era vist& o contido no Oficio 11• 019/07 -&AB/En. 

RE SO LVE : 
Homologar a designação de 6!1vcncte de OlivcltG Colo.ru, Chefe 

de O•bincte, pelo exerclcio, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente da 
Escola de Adrouustraçào Pl.\blica do Amapl, durante o impedimento da titular, 
no período de 16 a 18 de Janeiro de 2007. 

Mc.tapci, 22 de janeiro ~ 2«11 

d..<~ u ,d)J-, tiitd'L~ 
PE!>RO ,.{$;, !>IAS-6E CARVALHO 

6owmodor. &m uucfclc 

OE<:RETO N" oo8s DE 22 bE JANEUO 0E 2007 

O 60VERNADOR DO ESTA!>O !>O AJMPJ., usando das atribuiçõee 
que lhe do conferidas pelo art. 119, incíso XXV, da Constituiçlo do Eatado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofício n" 002/fJ1-6AB/SEJ)G, 

RESOlVE: 

Homologar o deslocamento de FUMndo Ant&io HorA M.enuu, 
Pre&dentc do Processamento de Dados do Amapl, da sede de suo atribuiç6u, 
Mceopá- AP, até a cidade de Btoosíllo-DF, a fim de tratar ~e ~suntos de 
interesse da administração es tadual, no perlodo de 17 a 20 de ,raneii'O de 2007. 

Mccopó, 1.2 de janeiro ele 2007 
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PODER EXEClJTIVO 

Govcmador: Aotonlo Wald<7 C6<s da Sil•·a. 
Vice-G<r<~cmador: I' edro Paulo Diu de Ctrvtlbo 

SECRET-\JUAS [SPECIAISDE DESENVOLVIMENTO SETOiliAL 
Oovemadorio, Coonl. Pq)i. elnstiiJc. doAmapâ: Rub•n Bemcrguy 
Dbenvclvirn onl(l da Ocsroo do Esudo do Amajl.l: J ocl Noguelno Rodrigues 
Dcsenvclvi~nto EconOmi::o do Estado do Amo~: Alberto rercira COes 
Dcsawdvimenl(l Soelol do Eltadodo Amapj: lftldtr Jo1f rrtlla• de Lima Ferreiro (loteriao) 
Dtse~vinxnlo da Dtfcs.> Soeill do Esw!o do Amapá: 
Dtseovdvi111<11to dalnrr:o-EsrnJoura do Esudo do Amap~: 0<11,..1 Monur11120 Leite 

SECRETARIAS E:XTRAORDINÁRIAS 
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A!ro-d<$Cendente: J osinldo da Silva Lib6:io 
Secretaria dos Povos lndigenu: Vitória SaniO$ dos Saoto1 
Sctn:taria Extnion1inârio de J>o!Uk:a para a Juventude: More o Johnny de Oliveira Nascimen10 
Seerttuia Polilicas ~ a.s Mulheu::s: [Jtcr dt Pa1.1la de A.nújo 

ÓRGÃO ESTRATÉGICOS DE ElfECtJÇÀO 
Gabinete Civil: Luis do Con<<içlo Pereira G6<s do Costt 
C>Sll Milir..: CeL PM Br4ulio RO$.tnl Goo~iDl Cru~ 
AuditoriaGcrtlo Wtliocton de Can'alho C•mpos 
Ptoc:Ul!doria Gwol: ~hre<>s Jost Rcltqui de Souu 
DciellS<lrio Públ ico: Htldcr Jo.t FrcitaJ de U wa Ferreira 
Policia MiltW: CcL UndeJUbr<c Abd do Nucimenlo 
Corpo de Bombeüos: Ctl. 8111 Glovuoi Tavuu ~b<itl Filho 
Policia Ttcoeo Cieorilia: Elkte N11cimento Borgeo 
Ouvidoria-<Jcral: Oton Minnd• de Ale•cor 

SECRET.\RlOS DE ESTADO 
Admini!lloçJk>: llar-oldo VUor de Aundo S. o los 
Agriculturo: Josl de RJbamar Oliveira Quiotos 
Comuni<:açGo: Marcdo ICnitio d• Roz:a 

· Citnciae Tecncloaia: Jos! Maria d• Silva 
DCsporto <l.aur: llifdodosSutoo FoDStCI 
Educaçlo: Joo! Adauto Suro. Bilemcourl 
RC<%i~> Esla4ual: Jocl N~uelra Rodrigutt Oatcr ioo) 
loc!us!riacCom~io: Jololl<Aido Diu 
mira-Estrutura: Alei r Ff&utira ~tos 
Meio Ambiente: AntOoio CariOJ da Sltva F•riu 
Plonejamento, Orçamcalo • Tcwuro: Armaodo Ferreira do Amo rol Filho 
S:llide: Abelardo da Silva Vaz 
Seguranço:) 
Setrip: Rodolro Fernandes da Silva Torres 
Trab:alho cEmprc.cndedori.sma Maria Anisla Nu nu 
Turismo: Deu.Knl Olivrica dtSou.u 
Mobili...çlo Soci:al: Maria de Nu:art Farias do Nucluotnto 

ADM INISTRAÇÃO INDIRETA E ÓRGÃOS VlNCtJL 4DOS 

Adap: J o>i de Rlbamor OUvcira Qvlat .. (interino) 
Ampttv: Nivaldo Costa da Conc<içlo 
SIAC ·SUPER FÁCIL: L&Uia Brito Gru•ho 
EAP: Mor lo Gorttb da Siln e Sowa 
lapcn: Odantle du Nevu Duartellioadl 
DGPC: Paulo CO. ar Cavak oale Martio• 
Dttlon: Robrrto LullAm aral da Roch 
Di~~Sn>: Robrrvol Souu de A:&cvcdD Picanço 
Feria: Kátia Rq:lna Balkiro de Souu 
FU!Idecop: Joio Alciado Coou Milhomem 
tlo:moop: Joio Rlurdo Silva Almeida 
lEi' A: BtntddiloVIIor!Ubdo 
IPEM: Aldr Mary Sampaio 
Jucap: Élson Lo~ to Carvalbo 
Lacen: Ju\'la<fc ÁDlOTU n.·ora Miranda 
Pcscap: Jos! dos S.nto.t OUvtira 
Procon; Rw.o de Juus Pooota da Silva 
l'lod"ff: Fuu .. do Aoloalollora Mc .. nu 
ROM: Manoel •·ruel..:o B•lldro Alfaia Fllho 
!Wrap; Jarur de Lima Daot.as 
Tenap: Genulltno da Silva Pia to 
ARSAP: Fercaudot>ias de Carvalho 

SOClEDADES DE ECONOMIA ~DSTA 
AFA.I': Dor• Ney Lo.re~ MO<àra 
Caos.: AaiOoio Brap Chaere 
CEA: JOJi.,ar PeJ..oto de Sooua 
O..ap: Roblrio Al<lsoAudmo Nobre 
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Ant6nio Carlos Rosa d a Silva 
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DECRETO N° 0086 DE 22 DE JANEIRO . DE 2.007 
O GOVERNADOR. DO ESTADO DO AMAPÁ, ~sando ·das atri)>uições 

que llic são conferidas pelo nrt. 1 19, inciso XXV, da Constitqil;ão do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 002/07 -GÀB/SEOG. 

RESOLVE : 
Homologar a designa.ção de L.ouro Yor:yro Cordeiro Vergolino 

Oliveiro, Gerente da Gerência Adnúnistrntivo·Financeira, interino, pelo 
exercicio, em substituição, do cargo de Presidente do Processamento de Dados 
do Amapâ, durante o impedisn.en to do titular, no período de 17 a 20 de janeiro 
de 2007. 

Mocopá, 2 2 de janeiro de 2007 

~ U;}'f]~~?.wu~-
PEORO P/u~IJIS~6e CAIIVALI-fó ~· . 

6ovcmodor, em vcucício 

DE 22 bE JkliElRO bE 2007 

O GOVERNADO~ DO ESTAbO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe sõo L·onfcridas pelo art. 119, inciso )()0/, da Constituição do Estado do 
Ama.pâ, e tendo em vista o contjdo no Offclo n<> 009/07-SEilS, 

RESOLVE: 

DesigJlar Aldiere OriC111do, Assessor Nivel U, para exercer. 
acumulativamente e em substi.tuiçào, o cargo de Secretário Extraordinário dos 
Povos Indígenas, durante as férias da titular, no período de 22/01 aOS/02/ 07. 

Moccpá, 22 de de 2007 

DECRETO N° oo88 DE 22 DE JANEIRO DE 2007 

O GOVE~NiiO® DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pdo art. 119, inciso )()0/, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido nó Ofício n° 011/07-IEPA, 

RESOLVE: 

Designar Ediluci do Socorro Le"Sncio Tostes Malchcr, Chefe do 
Centro de Plantas ·Medicinais e Produtos Natura.is, para exercer, 
acumulativamente e em substituição, o cargo de Dirctor-PresidÍ:nte do 
Instituto de Penquisas Cientificas e Tccnôlogicas do Estado do Amapá, durante 
as ft rias do titular, no period.o de 22/01 a 21/02/07. 

Maca pá, 2 2 de de 2007 

~ ~ @a.l ~c;;.dtPL. 
PEDRO PA<.;; DI~S DE Cii~VALI-!0 . . 

Govern4dor, em exare icla 

bE 2~ DE JANEIRO oe 2007 

O OOVERNAbÓR DO ESTADO DO A/MPÁ, usando das· atribuições 
que lhe são conferidas pelo an. 119, inciso XXJi, da Constituição do Estado do 
·Amapâ, de acordo com o art. 44 , da Lei n• 0066, de 03/05/93, tendo em vista 
o contido no Prou.sso- Protocolo Gerol 11° 2006/31376, 

RESOLVE: 

ExOnerar, a pedido, Andréia Simonl Ribeiro de Soma do cargo de 
Provimento Efetivo de Ed~cador Socilll, Classl: 3•, P;lclrão I, Grupo Sõcio
Educativo c de Proteção· MM. Cadastro n• 851361, do Quad ro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a conta.- de 16 de maio de 2006.:__. .. 

Me~capá, 22 de janeiro de 2007 



Macapá, 22.01.2007 (DIÁRIO OFICIAL) 
I 

Pâg. 3 

0€ 21 DE JANEIRO 0€ 2007 

Dispõe cobre o d&sligomarto do W'Vfço 
Ativo da Policio Militar do EstAdo do 
Amop6, mcdlonte transfcrinc.lo porG o 
Reforma "Ex-Offlelo", do 3• 6GT QEJ>M 
ANTÓNIO WIZ BRAlÃO C>e SOUZA, 

O GO\'l:"NAOOA DO ESTADO bO AM»Á, usando das atribuições 
que lhe &lo conf~ridas pelo inciso XV,.do art. 119, da CoMtituiç4o do Estado 
do Amapá, c/c aLei n• 6.652, de 30 de maio de 1979, em conformidade com a 
Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do Prouuo 11• 
287-40.001453/06-1)11, 

I> E C A E TA: 

Art. 1° Fica. tnnsferido para a Inatividade, mediante Reforma 
·e:x-omao•, o 3• SGT QEPM Antônio l.ul:z Bra:zilo da Souza, pcnencente à 
PoUcia MUltar do Eat.ado do Amapá, nos tennos do art. 42, da Constituição 
Federal, c§ 1•, do art. 31, da Emenda Constitucional n• 19{98, e a alínea •h•, 
incisos 11 e 111, do art. 50; inci8o 1, § 2•, do a.rl. 53; Inciso 11, do art. 96, da Lei 
n• 6.652, de'30 de maio de 1979. 

Art. z• Os proventos terão como base o que detenninam o inciso 
IV, do art. 99; art. 100, inci6o U, do§ 2• e§ 1•, do art. 101, da Lel n• 6.652, de 
30 de maio de 1979, C/C o art. 19; § 4", inciso I, do§ 1• e incisos'!, 11, lD, IV, V 
e VI, do art. 20; 1t1cisos U e VI e Parágrafo único, do art. 21; e Inciso 11, do art. 
26, da Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, calculados sobre o soldo de 2• 
TEr; PM. 

Al"t. 3° A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Ama.pâ 
detivarA o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto no 
inci&o U, ParAgrafo 1lnico, do art. 89; e Par4irafo Unico, do art. 91, da Lei n• 
6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 4• Eate Decreto entra em .,.;gor na data de aua publli:açAo. 

Moeop6. 22 de janeiro de 2007 

DE ll DE JANEtR.O DE 2007 

Dispõe sobrc o clnll9Q1Mnto do Suviço 
Ativo do Pollelo Militar do Estado do 
Amapá, I!Wiionte tronsfcrincia paro o 
AI seNO ltcmunuodo •• A Pedido", do s• 
6GT QEP.IA VALTeR LEMOS BA~SA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 'AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo inciso 'X!o/, do art. 119, da Constituição do Estado 
do Amapâ, cjc a Lei n• 6.652, de 30 de maio de 1979, em conformidade com a 
Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor do Pro<:c.sso n• 
28740.001488/06-DP, 

DE C A E TA: 
Art. 1° Fica transCerido para • lnativfdade, med.ia.nte Reserva 

Remunerada, "A Pedido", o 3° $1' QEPM Valter l..elnos ~o. pertencente l 
Policia Miliw- do Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal, e§ 1•, do art. 31, da Em=da Constituaonal n• 19, de 04 dcdunho de 
1998. e a allnta "h", incisos 11 em, do art. 50; inciso I, § 2", do art. 53; inciso I, 
do art . 92; e art. 93, da te; n• 6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 2• Os proventos devidos terlío como ba.ae o que determinam 
o art. 19, inciso l, dos§§ 1•, § 4•, incisos I, 11, 111, IV, V e VI, do art. 20; inciso VT 
e Parâgra!o único, do art. 21, da Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, 
calculados sobre o soldo de 3• SOT PM _ 

Al"t. 3° A Diretoria de Peasoal da PoUcia Militar do Amapl 
cfetivarl o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto no 
inciso I, Parágrafo único, do an. 89; c Par~gnúo único, do art. 91, da Lci n• 
6.652, de 30 de maio de 1979. 

Art. 4• Eete Decreto eotra em vlp- na dalad~ aua puhl.icaçAo. 

Macapó. ll de j<~neiro d. 2007 

lf~ ~~fln~[dJ'(~ 
PEORO p[({ó biAs oe CAAVALHO • 

Governador, em e.xerdeio 

DECRETO N" 0091 DE 21 DE JANEtRO DE 2007 
O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u~d~ das atribuições 

que lhe uão conCerida.s pelo art. 119, inciso XXII, da ConstituiÇão do Estado d~ 
A.map6., e 'tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n 
2006/54749, 

RESOLVE: _ 
Declarar vago o Cargo de Provimento Efetivo de TW\ICD em 

Enfermagem, Classe "3 .. , Padrão m. GNpo Sllllde, Cadastro n• 630853. 
ocupado pela servidora 1.uane ~ SGMos Nerf, 1111egrante do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapâ, lotada na SESA, a. cont~ d: 14 de agosto de 
2006, na ronna utabeledda no artigo 43, inciso lX, da Lc1 n 0066, de 03 de 
ma.io de 1993. 

Mocapó, 21 de janeiro 

/L~ LL.tl1/;.,d4~~ 
l't:OAO ,.ilt:}) õlÁ:s oe CAAVALHO 

Governodor, em e.xardeio 

OCCRETO N° 0093 0€ 21 DE JANEtRO DE 2007 

O GOVEIINAbOA ()O ESTADO bO AJI.PÁ, usando das atribuições 
que lhe aão conferidas pelo art. 119, inciso XXB, da Constituição do Estado do 
Amap4. e tendo em vista. o contido no Procuso - Protocolo Gcnll n• 
2006/.7072, I 

RESOLVE: 

Ded~ vago o ~ de Provimento Efetivo de Bioqulm.ico, 
Classe "2"", PadrlD m, Grupo Saúde, Cadastro n• 604160, ocup-.do pelo 
servidor Pcwlo hsil Moehodo da Sou:z4, inteiJ"Illlte do Quádro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, lotado no LACEN, a contar de 06 de julho de 2006, na 
forma estabelecida no artigo 43, Inciso LX, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 
1993. -

Macopó, 2Z de janeiro dé 2007 

OCCRETO N" 0094 DE :U 0€ JAHEtRO DE Z007 

O GOVEIWAOOA DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe eào êooferidu pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
A!Mpâ, e tendo em vista o contido no Prousso - Protocolo 6cnll SEED 11° 
2006n<4e84, 

AESOLVE: 

Autorizar EdnG RoiiiYJn(fo MOI'Clrc <M Morce.s Rodrigues. ocupante 
do cargo de provimento eCetivo de Professor de Ensino de 1• c 2" Grau a, CIBMC 
·s·, Padrll.o 03, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto IPESAP. lotada o a 
Secretaria de Estado da. Educação, a participar do Curso de Pós·Oraduaçlo, 
nível Mestrado, em Citnclas da Educaçio, promovido pela Universidade 
Internacional, Lisboa - Port\tgal, núnlstrado IUl sede da As$ociaçlo Comercial 
do Pará, a contar de 17 de novembro de 20Q6 a 31 d.e outubro de 2008, aem 
prejuizo de sua n:munvaçlo menaal. 

Maeop4, 11 de janeiro de 2007 

DECRETO W 0095 bE 22 bE JANEIRO l>E 2007 

O GOVERW.OOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe aào conferidas pelo art. 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapl, com fundamento no disposto no art. 40, § 1", m, .... e § s· da 
Conatituiçlo Federal, e em face do que consta do Prwcuo n• 536/2006-
DIBEF/AMPREV, . 

RESOLVE: 

Al"t. 1• Conceder Aposentadoria Voluntil.ria Especial, por tempo 
de coolribuiçâo, à servidora Mario de F4tiiTIO Silvo Pires, no cargo de Professor 
de Enaino de t• e 2• Graus, Classe •c•, Padrlo "06", ONpo Maglsttrlo, 
Cadastro n• 397776, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá. 

Art . 2° Os proventos devidos terAo como base o que determinam 
os§§ 3" e 17 do art. 40, da Constituição Federal, cfe o que di$pÕC o art. 1" da 
Lei Federal n• 10.887, de 21 de junho de 2004. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

MaCC!pá. 22 de janeiro dt. 2007 



Macapá, 22.01.2007 

Vice~.Governadoria 
~ !iQ!q;i.~ • '. ~~.~ 

Pedro Paulo Dias de Carvalho 

I>ORTARIA 

11'\ N OGI/l007-r.A.Ol-VG 

O ViciH>overnador, no uso das suas auibuiÇOes 
que lhe sao conferidas pQf Lei. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Designar competência a servidora 
CLAUDILENE DIAS DE SÁ, Chefe de Gabinete,COS-3, 
para assinal\lra de todos os atos administrativos do 
Gabinele do VIce Govermdor do Eslado do Amapá, que 
nao ~e Insiram na oornpel~ncia exclusiva do titular. 

I • As atribuições de qüe tmla a presente 
dosignaçao, sao listadas confonne abaixo: 

a) Portarias 
b)Ofldos 
c) Requisiçao de Passagem 
d) Proposta e ccncessao de diMas 
e) Pedido de Cotaçl!o 
f) Relatório de Viag<lm 

Art. 2•- Revagam-se as disposiÇões em con1râno. 

Dê· se Ciência, Cumpra-se 

GABINET100 VICE OVER 
Janeiro IX: 2007. \ 

PEDRO ,~l:f ~-~ 

16 de 

Órgãos Est~atégicos de Execução~ 
~~#i·@~J?'iSI'?ffiii:r$51 

) 
Paulo César Cavalcante Martins 
~--- - ------J 

PORTARIA NO Q(ll C\ /2007·0GI'C 

O DELEGAOO-GERAL DE POLiCIA OVJL, usando 
das atribuições que lhe são COilferidas pelo art. 17, XI, da Lei no 
OBS3, de 23 de março de 2005, combinado com o art. 159 da 
lei nO 0066/9J, e tendo em vistl o oonl:ido no Oespa(ho 
DD/CGPC, referen~ ao Memo no 010/2006- 1• OPS, Ofído no 
1340/06 - t•vcrJ e documentos anexos, 

RESOLVE: 

1 - Determinar, com arrimo no art. 159 da Lei n• 
0066, de 03 de maio de 1993, a lnstaoração de Sindicância 
Administrativa Disciplinar, objetivando identificar a autoria e 
a responsabilidade funcional pelo desaparecitnefliD de uma 
blddeta CaiOí, no 91.09460, objeto apreenelido nos autos do 
Inquérito Policial nO 070./200~ - 1• DPS que estava apreencfi<!a 
na 1• OP/Sdotlna, aferindo-se, consequent:emente, as 
cominações administr.ltivas e as respectivas sa~ na ftlrma 
da legislação estatutlria vigente. 

n - Constituir Comissão de S<ndicânda 
compost3 pelos se<vidores JACJMARY MON'TBRO DE MOURA, 
SANDRA SUB.Y FREITAS CAVALCANTe e GEOVANI DE SOUZA 
COELHO, todos folidaís Ovls, para, sob a presidência da 
primeira, promover apuraÇlo dos l'n!os em questão. 

m - Deliberar que os membros da Comissão 
po<lerlio reportar-se dlretalll<!nle aos demais órgãos da 
Administração Pública, em dillgênóas necessárias à instrução 
pnxessual. 

PORTAJUA NOOO.t0/2007-DGPC 

O DElEGAD().GERAl DE POÚCA CV!L, LISando 
das atribuições que lhe s:io COilr.ridas pelo art. 17, X!, da Lei no 
OBS3, de 23 de ma"o de 2005, combinado' rom o art. 159 da 
Lei no 0066/93, e tendo em viSta o teor do Memo n° 110/2006 
- GAB/DGPC, nefetmle ao Processo no 28820.000052/2006 • 
DGPC, 

RESOLVE: 

1 - l>e\erminar, com arrimo no art. 159 da tet nO 
0066, de 03 de maio de 1993, a Instauração de Sindicância 
Administrativo DIJdplinar, 'lisando apurar as drasnstincias 
em que fel utilizado o serviço de comWJic:ac;ão telefônica das 
Delegacias identili<:adas no Processo xima ctaclo, quando ela 
realiz.ação de Chamadas teldónícas intemac:ionais, registradas 
na Conta de Prestaç~o de Servlços de Telecomunicaçao da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, ~itindo assim. 
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exdutr ou confirmar a violaÇão da norma estatl.Jtària vigen~e, 
bem como iden~ficar os autores e a respectiva responsabilidade 
runctonat pelo fato. 

n - Constituir Comíssão de Sindicância 
composta pelos SE!Vidores EOilSON PEREIRA MARQUES, 
BERNARDO UMA GOUVEA JÚNIOR e TEREZlNHA SOLANGE 
BARllOSA DA R.OOiA RODRIGUES, todos PoliCiais Q,is do 
quadro de pessoal do Estado, para, sob a presldênciá do 
primeiro, promover apuraçllo dos fatos em questl!o. 

m - Deliberar que oo. membros da Comissão 
poderão reportar-se diretamente aos demals drgilos da 
Administração Pública, em diligêrlcias necessárias a instrução 
processual. 

. . O OELEGAIX>-<><;RAI.. DE POÚCA OVIL, usando 
das abibuiçiles que ll>e ~ confetidas pelo art. 17, XI, da Lei no 
0883, de 23 de março de 2005, combinado com o art. 159 da 
Lei n° 0066/93, e tendo em vista o teor do Memo no 758/2005 
- 00/CGFC, referente ao Ofício no 346/2005 - SEODS, Memo 
no 167/05 - 13 DP, Ofício 168/05 - CORREGEPEN e 

· documentação .lnexa, 

RESOlVE: 

I -Determinar, com animo no art. 159 da Lei no 
0066, de 03 de maio de 1993, a instJuraçi!o de Sindic.Sncia 
Administrativa Disciplinar, para identificar a autnria e aferir 
a responsabilidade funcional dos servidores envolvidos, pela 
lavratum Inapropriada e sem o conhe<:imeoto da Autoridade 
Policial de sobre-aviS!) no COSP/PAOOVAL, do Termo 
Orcunstandado ri> 1592/04 - Cf'/COSP/PACCJVAL, diante do 
caso de tentallva de homic.idio OOscrito na documen~ acima 
citada, ocorrido no interior du Instituto de Admlnlstmção 
PenitenCJ~ria do Amapá. 

11 - Constiwlt Comissao de Sindie.lncia composta 
pelos servidores EDII..SON FERJ:IRA MARQUES, BERNARDO 
UMA GOUVEA JÚNIOR e TEREZÍNHA SOLANGE BARBOSA DA 

· ROCHA RODRIGUES, todos Policiais c;;,;s do qUJ<Jro ele pessoal 
do Estado, para, sob a presidência do primeiro, promover 
apuraç.,o dos fatos em~-

. m - Deliberar que os membros da Comtss3o 
poderao reportar-se díretarnefltl! aos demais órgl!os ela 
AdminiStração Pública, em diligên<:ias necessárias à instrução 
processual. 

Secretarias de Estado 

Pâg. 4 

R ESO L V é: 

CÉSAR N RRA DA ROCHA 
Secretário de Estado da Administração- em exeródo 

PORTARIA N<(}!6J /2007 - SEAD 

O Seaetirio ele Estado da Administ/ac;ão do Governo 
do Amapá, usando das abibu~es que lhe foram ccnferidas 
pelos Deaetos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, OHS, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de li) de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido n1> Processo - Protocolo Geral n• ' 
1052/2007, . 

RESOlVE: 

de 2007. 
/ 

CÉSAR N H'f D ROCHA 
Secretário de Estado da Admllllstraçllo - em exerócio 

PORTAR~ NoOJ.6Z /2007- SEAD 

o Seaetáno de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando dõs atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Deaetos nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 01~8, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em Vista o contido no Processo - Protocolo Geral no 
74715/2005, 

RESOLVE: 

EDIT.4l N° . 016/2007 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso de $UC1$ <ltribulçõu e ll<1 qualidade 
de Presidente do Comissa<> Orgonizo.dol'(l do Concurso Público 
Estoduol, paro ingr2SSo OD provento aos f<IIW( de Nlvt!l 

J 
Su(!erw e Nfy~. pertencente ao Quadro de Pessocl 

(Administração , do Instituto de Pescs e Mtdidtls- IPEM- APIINMETRO. 
~;;;;;;;;;;;=::=:==:;:=====;:,======~ conforme disposto no Deerdo n° Z62ó, de 12 de tn<~lo de 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos 2005, Public;cdo no DOE n• 3517, dotado de 12 de maio de 

PORTARIA N• ()l::thoo7- SEAD 

O Secret.Mo de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Deaetos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de ·fevetelro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
1633/2007, 

R ESO LV E: 

para 

PORTARIA NotJJ6 ('.12007- SEAP 

o Secretário de Estado da Admlnistraçl!o do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferldas 
pelos OeaetoS nOS 1.497, 16 de outllbro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em Vista o con~do no Processo - Protocolo Geral no 

; 19n12oo7. 

2005 e de acordo com o Edital n° OOV2005, de OI de junho 
de 2005, publieodo no DOE n• 3530; Edito! n• 002/2006, de 
25 de outubro de 2005, publiccdo no DOE n• 3629; Edital n• 
003/05, de 07 de de.zernbro de 2005, publiC4do no DOE n• 
3757: Edito! n• 004/05, public:odo no ·DOE n° 3667, de 22 d" 
due~r,bro de 2005 e Edital n• 005/06, de 02 de março de 
2006, publi<cdo no DOE n• 3715, de 02 de março de 2006 e 
Edital n•. 006/06, de 02 <k l1\3I'ÇO de 2006, publlccdo no DOE 
n° 3715, de 02 de rnorço de 2006 e Edital n• 007/06, de 10 de 
mnrço de 200t>, publiccdo no DOE n° 3722, de 13 de março de 
2006 E Editol n• 006/06 e 009/0b de 17 de marçg de 2006. 
publicados no DOE n"3726, de 17 de .,.,.~o de 2006; Edito! n° 
0!0/06, bOE.n° 3755, de 03 dehlOÍO de 2006: Edital 011/06 
e 012/06; Edital n°. 013/06 e 014/06, DOE n• 3768 de: 28 de 
jonho de 2006 e Edito.[ n• 015/0ó, DOE n" 3894, <k 27 de 
nov~.rnbro de. 2006. 

REsOLVE: 

Convoco.r o oondidoto constonte do anexo I , 
hobilito.do M pri,..lrc fo~ - prova objetiva • dD Coru:W'$0 
Público, oOOdecendo a ordem de <lassifiC<LÇilo, o n~tnCro de 
vogas, esto.belecidos no C11\eXO t dute Edito!, e de occrdo com 
os itens IX • l>OS EXAMES .MÉDICOS e X - EXAME 
DOCVMENT AL, do Edital n•. 001/05, com D.S sesointes 
infor rnoçõu: 

I - l>A CONVOCAÇA"O: 

1 - O exame documento! e o exame médico suélo 
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""'imdos 1'4 cidade de~ AP. 
2 • Os c.o!didoto1 coiM>C:IIdos de'o'Uão ~ntor· 

u MS loecls, ddtos e hor&rios especificados, eonfO<'Ifte Anexo 
!. 

3 • Nilo hcvcré CXCI'IIt ~ntol e ,._ mtdieo 
fOI'YJ do loool, dafos c horários p!UStobelwdos. 

4 - Nilo f1overó scgu~ chamada sob hipótese 
alguma, iMpUcondo a ausência do c:olldídoto na sw ellmino~o. 

1- Poro os ~os eondiclotos 
deVCI!I compcrcUt' 1111r<clos dos SC9JIIIt..S doalmelltcs 
{origtnol e xuox) pu!odo ele 05 o 09 de fevcrdro ele 
2007. 

o) So~~~ente será admitido pCII'CI rc.oliJDÇiio do extlll'~ 
doculncntol o eondidoto que estiYu mur.ído de docwnu~to que 
ben o idenhfiqtk cOIDoo CorTCJros e/ov ~las de Idutidoc!« 
e.xped.dos pelas Secrdorios de Segurança, ~.los For~ 
Armados, pelo Policio Mllltor. pelo Ministúio dos Relações 
Exterloru; Cidulos de Ide11tidode fornecidas por OrdeM ou 
Cor.sdhos de """'-· que por Lei Feduol volun como 
elocumellto de lde~tidade, como por ext.mplo, os elo CltEA, 
OAB, CRC, etc .• o Cortelro de Trobolho e Prellidincio Social. 
bem como o Cortelra Na.c~nol de HobiNtaçao (cora fotografia), 
1'4 formo. do Lei n• 9.053197. 

o) Diplo1110. emitido por estcbeled~nento de ensino 
reconnuido pelo Mini:rtlrlo do Eclucoç®: 

b) Título de Eltitor e co,.:I'O'I<IIIte dd último eklçélo ou 
Cutidifo êxpe.cf.dd pelo J'ushça &torci; 

c) DIXI.I~to Militar, se do sc.xo masculino; 
d)Ccrticlõu de ontecede11tu critnltais e de co!lduto, 

exped.'ó> pelo PolíCia TW..c.o e Cientific:a/POUTEC, 
Just•ça Feduol do EstCido do A"""fÓ ou do ddocle/11\Lricípio 
onde residir o C<lndidafo; 

e)Godostro de Pr.ssoo Ftsica no Receito Federal- Q'F; 
f) 02 (duas) fotos 3x4, reuntu, de frente, coloridos, fundo 

bronco; 
g) Registro em Conselho Regional Proflssóonol: 
h)PlS/MSEP; 
i) COinprC'o'Onte de residência. 

Ll • Os documentos dewr&> estar em perfeitos 
condições. de forrro o permitir, com clciruo. o identifieaçaD 
do condicloto. · 

2 - Nilo serão occ;tos protocolos elos doa~~nentos 
exigidos. 

3 - A fotto d& coi1\Pf'O"<<Çiio de requisito pCII'CI 

invutlcb-o oti a dafo do posse oeotTetoró o e),...,noç@ do 
candidato e onuloçao de todos os atos o eles refve.ntes, ainda 
que já tellha sido homologado o ruultodo final do con.:urso, 
sem prejuízo da SOI>Ç& ~~e coblw:l. 

o4 • Nela suó permitido em hop6tese o.lguma, o 
notne<IÇÕo do candidato. qUOJido esto implicar em ocumuloçao 
dt. G<lrgo que 11&1 atendo OOS pressupostos legais e 
regulomulares que disclphn&ln o cwunto 

5 • No ato do posse. o --.ôdol' ossoiiQI'd decleii'OÇ4o 
quanto co exere!cio ou nao de ovtro CG.f'90, emprego ou funç& 
públlea. 

6 - O scrllidor empoucsdo wó regido pdG lei ft
0 

0066 de 03 de maoo de 1993 

7 • Os candidatos que niiQ atenderem o CGnvocaçtlo 
no prazo estabeluldo e ckiXOI'Cltl de entregar os vanes 
doaJII'oUitcis espcc.ficados no item 1 (UOII) e 2 {dois), 
conseqüentemente perderilo os direitos decorrentes de Sl.tl 

clo.uiflcoçao no Concurso PúbliCo. 

I · Os cond'Jdntos deverão apresentar-se no Junto 
Midlm do E:rtodd no perlodo de 0!1 o 09 ele fcYU'eii'O de 
2007, murJdo dos V<OII\U labototwíais, pCII'CI subm&tu-se à 
períc111 mb!•eo reloclorodos no item 9.2., no.s o!íneos 'o' o •e• 
dd Capitulo IX do Edit<ll de Abertura de Inscriça'~s. com os 
segvlntes ex4Jni:.S: 

o) Exame por<Wtol6gico de fuu; 
b) e- de Urino- tipo I: 
c) Exol!'tc dt. Sallgue: ~. Gliwnio, 

Cokstuol total & troçõcs, Trigllchldu e 
VOAI.; 

d) PSA(poro mndfdotos do sexo I'IWISGUiino~ 
e) PCOJ (paro oandidotos do SCJ<o ft.l'linino). 

2 • Se necess&-io, o Junto Midico solicítcrc! V<OII\U 

compit~~~Cntoru, pCII'CI dirimir evc.ntuols dilvidas. 
3 - A portlr do awllooçllo mblica c do Cl'llll~ao d<>s 

eJCICIIneS ~loteS. o condodoto su6 coMiduado opto 
ou ~Npto temporcricurellte pCII'CI o exuclcoo elo cargo. 

5 - Os condlclotos ~ niiQ otClldcrom o convocoçao 
110 proz.o estobeluido e del•OI'Cill de antregar os exmnes 
mid!C<ls t:Sp«ifi<Od<>S no ito:Jn I (umt ,.ao ser& sublnetidos 4 
cvalicç@ midiC4 c ~te,..,.nte pcrduilo os ditvt~ 
d«<f'~ de suo ei~ificoçlla no Concurso Público. 
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~
. o 2007. 

acHA 
Sccre rvstroçõo cn1 Exercido 

Presidente do Col!lissao 

ANEXO I· EDITAL N• 016107 

IX>S EXAMES DOcUMET AIS 
IM4I : ScctctoriCl de Estodo do Adlninlstt"CCQ®- SEAD. Av 
FAB, Centro Cl"'co 
Pulodo: No Pcr!odo de 05 o 09 de f&YC.I'lllro de 2007. 
Horório: 08:00 IIS U:JO horo.s e das 15:00 IIS 17:30 horos 

DOS EXAMES MÉt>ICOS 
Local: Junta Mh/.ir;o. do Estaclo, loc.olilada no Ruo Leopoldo 
Maehado. N" 1094, 
Pulodo : No Pulodo de 0!1 o 09 de fcwrciro de 2007. 
Hordrio : 07:30 h à112:00 h, 

~~~~~~A~ 
Su:r&tdrio de Estodo do Adtnlnistt"CCQ® em Exucíc:oo 

Presidente do ComíuiJo 

EDITAL N°. 031/2007 

O SECRET AAIO OE ESTADO I>A 
ADMINIST~ÇÃO, no uso de suas ofribulçõcs e no qualidade de 
Presidente de Coruls54o OrgQnlladoro elo Concurso Pllbli<;o 
Estoduot. pCII'CI tngresso oo pr'Ovimtnto a.os ~~ 
1.\ldieof. l>cn!frto t Enoc®ciro.CMI , do Qocdrg d&Jm!l!!! 
dq l'orocjq M!lltor a do ÇoC$!j1 d• Boml>elroa Mi!imr ~Q 
~ conforme dispo:rto no e>w-.to n•. 7.414, de 10 de 
MVe.tnbro d& 2.003, publlalclo no Dldrio Oficial do Estado n•. 
3.155, dotado d& 11 de nowmbro de 2003, mificodo no Diclrio 
Oftclol elo Estado n•. 3,206, dotado de 27 de joto~:lro de 2004, 
Edital n•. 003/2003, de 25 da novembro ele 2003, pubhtodo no 
!>ldrlo Oficial do E:rtodo n•. 3.16!1, dafodo de 26 de nove.mbro de 
2003, Edito! n•. 00412003, de 18 de dezembro da ZOOJ. Ed1ttll 
n•. 00512004. de 12 de jondro de 2004, Edital n•. 00612<JOS, 
de 12 de jol'4iro de 2004. Edital n•. 007/2004, de 27 de 
fcwi'Eiro de 2004. Edfrol n•. 008/2004, de U de 1114rço d& 
2004, EditGI r.• 009/2004, de 08 de JUnho de 2004, Editoin•. 
010/2004, de 18 de Junho de 2004. Edital n•. 011/2004. de 02 
de Jut.o de 2004. Edito I n•. 012/2004, de 09 de julho de 2004, 
Editei, n•. 013/2004, de 26 de Julho de 2004, Edital n°, 
014/2004, de 03 deogosto de 2004, Editaln•. 01!!./2004. dt. 26 
de ogo:rto de 2004 Editei r.•. 01612.004, de 30 de ogofto de 
2004. Edital ,.•. 017/2004, de 21 de setUt'btc de 2004, Edito! 
n•. 01812004, de OI de outubro de 2004. Edital n•. 019/2004, 
de 06 dt. outubro de 2004, Edital rf'. OZ0/2004, de 13 de 
outlbro de 2004. Editei n• OZV2004. de 19 d& outlb-o de 
2004, Edotol r.•. 02212004 d& 25 de outubro d& 2004 t. Edito! 
n•. 023 • 02<4/2004, d& 12 de novembro de 2004, coe n•. 3399 o 

de 16 de I\O'ICIIIbro de 2004: Editoln•. 02512006, PJbU(XIdo no 
DO€ ro•. 3286. de 13 de novttnbro c Edotoln•. 026/06, ()()E n•. 
3891, de U de IIO'!CI1Ibro: EditoiJ 0?.7 c 028/06, de 12 de 
dezembro; Editeis n•. 029/06 c 030/06, de 2.7 de dCUII\bro de 
2006. 

RE S O LV f : 

TO<'IIOI' Pwlico o exome documental do condrdoto aboiJ<o 
relac101'1ldo de Q(ordo com o Item X - DO EXAME 
DOCVMENT Al. do Edital n•. 003/03. 
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~ Nfrrt S!.pvi9'= , NM! Mldip. ~eft(anl& 00 

Quadro de Pcs100l d<l %ctytqrfg de fmr» {9 5a!Wr • 
~. conforme disposto no l>ccreto n• 1369, de 2.6 de 
maio de 2004.publieodo no DOE n• 3287, dafodo doe 28 de 
ti'ICÍo de 2004, Edital n• 006/0<4, d& 16 de atunbro d& 
2004, publiC4do no DOE n• 3363, dafodo de 20 de setembro 
de 2004, Editcsl n• 007/04, de 16 de noYCIIIbro de 2004, 
pubUcoda no bOE n• 3399. dotado de 16 de noYCitbro de 
2004, Edtol n• 008/04 de 23 de dezembro ele 2004. 
publicado no DOE n• 3126, dotado de 27 de de.zetllbro de 
2004, Edítotn• 009/05, de 10 de Janeiro de 2005, publicada 
no DOE N" 3437, datoclo de U d& Jonclro de 2005, Edital 
010105. de 20 de Jo.nc;.. de 2005. publicodo no DOE 
!1°3445, ddtoclo ele 21 de ,jo.Miro de 2005, Edital n• 01V05. 
de 15 de fe\/Udro de 2005, public.odo no DOE foi" 3467, 
dotado de Z5 de feYUt:iro de 2005. Edital n• 012/05, doe 04 
de ,.,.ço de 2005, publocodo no DOE n°3o472, dafoclo de 04 
de norço de 2005. Edito! n• 013/05, doe 09 de marpo d& 
2005, publicado no DOE ,.• 3<476. dotado de 10 de rnot"ÇO de 
2.00!1, Edital 014/05, de 15 de morpo de 2005, publicado ta 
IX>E n• 3480. dotado de 16 de I1IOI'ÇO de 2005, Edltal n• 
015/05, de 04 de maio de 2005, publicCido no DOE n• 3512, 
dotoclo de 05 de maio de 2005, Edttcl n• 016/05, de U de 
""'o de 2005, publicado no I>OE n• 3521, dotCido de 18 de 
""'o de 2005. Edital n• 017/05, de 04 de Julio de 2.005, 
pb~cCido 1'4 DOE n• 3553, clotodo d& 05 de julhoo de 2005, 
Edital n• OUI/05, de 10 de agosto de 2005, sdlllcoclo M 

DOE n• 3580, dotodo de 11 de ctgoj fo de 2005, Edital n• 
019105. de lO de agosto de 2005, publícodo no bOE n• 
3580, dotado de 11 de agosto de 2005, Edito! n• 020/05. de 
16 deogosto de 2005, P"blicodo no DOE n• 3565, dotCido de 
18 de agosto de 2005. Edital n• 021105, de 17 de 090Sto de 
2005, pub~cado no DOE n•. 3586, dafCido de 19 de 090sto de 
2005, Editlll n•. 022105. de 20 de ~ro da 2005, 
pub&coclo no DOE ,.•. 362.7, ddtodo da 20 de outubro d& 
2005. Edital ,.•, 023/05, de 20 de outuwo dt. 2005. 
publicado 1'4 DOE n°, 3627, dotodo de 20 de outubro de 
2005, Edotal o•. 02<4/05 de 23 de deZU!Ôto de 2005, 
publicado no DOE n•. 36n. datado de 29 de dezembro de 
2005 e Edito! n•. 025/06, de 06 de morpo de 2006: Edital 
n•. 026/06, Edit11l n•. 027/06, de 13 de marÇo a Edital ,.•, 
028/06 de 13 de maio de 2006. publicado 110 DOE n•. 3729. 
dotCido de 22 de rnorço de 2006, Edital n•. 029/06 de 30 de 
""'o de 2006, DOE n•. 3n4, de 30 de maJo: Fdltol n•. 
030/06, de 21 de Junllo. DOE n•. 3787. de 19 de JuiiM. 
Edital o•. 03V06 de 21 de Junho de 2006, 1>0E ,.• 3794, de 
28 de juma; Edital n• 032106, de 28 de Jullho, IX>E 3795. 
de 29 de junho de 2006. Edital 033, DOE n•. 3828. d. l!l de 
agosto; Editol n•. 034/06, DOE 11°. 3850, de 18 de setembro; 
Edital n•. 035/06, DOE n•. : Editcsl 036/06 e Edlte~l 037106, 
DOE n° 3862, de 04ãe oul\bto c Edital n•. 038106. DOE 
n".3904, de 13 de dcrembro; Editcll n•. 039106. DOE 
11°.3905, de 14 de dezembro; Fditol ~·. 040/06, DOE 
1\

0 .3908, de 19 dto de.zembi'O; Edital 041/06, ()()E n•. 3912, 
~ 26 d& deumbn> e Editei n°. 042/06 de 2.7 de d"'"'""'" 
d&2006. 

RESOLVE~ 

I - Convocar os c:andidatoe c:onatantes do anexo, 
habilitados na plfmeira fase - prova objetiva • do Concurso 
Público, obedccando • on:ltm de Classlflelç.lo, o t'1llm110 de 
vagas, estabolllddas no ~.em 3. t do Capitulo UI e do Anexo 111. 
e de aCOI'do com os Itens X - DOS EXAMES ÊICOS e XI -
EXAME OOCUMEHTAL, do Edilal rf. OO&I'IM, com u 
seguintes lol01m8c;6es: 

1- OA CONVOCAÇI.O: 

1 - O examo doc:umenttl e o eGme m6dloo ll8lto ~e•llzados 
na ddade de Maeap"AP, no Petlodo CS. 05 <1 09 de 
f cvcl'tlro de 2007. 
2 - Oa QlldidatQS C4IMICadoa cs-ao apresenllt-&e na. 
locais. dalat e ~ ~!!ieadol. conforme Arco t. 

3 - NAo lllvMa exame d~al e exame m6clloo tom do 
local, datu e horários preestabeleCidos. 

4 - Nao llaverá segunda chamada IIOb Npólese tlgUITiõl 
~plíc:ando • aus!ncía do cand'dalo na 111a elminaçlo. 

n- DOCUMENTOS: 

CAA60: OficrAL.ENGENHEIRO crvn. • BM 1 - Para as Cs!J19s dg H/vf/ Su!lfdor a. candida!O$ 

Clus. Nonoe. ______ ------1~~ ::;, =>~r munldol dos aegulnlea doalmonlc» 

. ..... ~ a) Somente ser~ admitido para reawÇio elo exame 

O SECRETÁRIO I>E ESTADO DA 
AI>~ÃO, r.o US<> de suas olnbuiçõcs e no 
qoalidad& de President~ do Comissão Orgo.nizodoro do 
Concuuo Pllblico E:rtoduol. DQI'Q ir.aruso oo %>1'0\/Í~~~e~~to oo• 

do<:um8lltal o eanoiclato que esllwr munido do doeume/110 que 
bem o ldentirque como; Cattens e/ou CMJtu do ldelll!clade 
expei!Ws potn Sectelarlls de Segulll!Ça. pelas Forças 
Annada.a, peta Pollcla Militar, pelo Monlr.16no das Relaçõet 
Exterio<es; Cédulas de ldenlidado fo"*'das 1101' Ordens ou 
Conselhos de Classo. que por l.al Fedefal valem t:emO 
documento elo ldentldlde. CGIIIO por exemplo, 11 elo CREA. 
OAS, CRC. etc., a Carten de Traballo e Pmid6ncil Sacia~ 
bem coeM • Carteira Nacional ele ttablfllaçio (com fotogufil), 
na lonna da L ti n• 11.053197; 

b) OiJ)Ioma. emlldo 1101' est.belocmento de ensm 
retO<Ihecido pelo M:n!ll6tlo da EduçJçto; 

c) Tftulo de Ellrilor • COC'njiiOYante da .;ama elelçJo ou 
Certi<lao ~Ida pell! Justiça Eleftoral; 

d) Oocumenlo Lltlõltr, ae elo sexo mucu&lo: 

e) Certod6es do an1tcedonles amnals o do oooduta, 
e.-pedl(lo pelll Polida T6a1ica Cienl~fTEC e Justiça 
Federal do Estado do Ama~ ou da ddadelmunlcljllo onde 
fOS~ir o CNtdidato; 
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f) Cadastro da Pessoa Fi~ica na Receita Federal - CPF; 

g) 02 (duas) falos 3x4, recentes, de frente, coloridas, 
fundo bronco; 

h} Registro em Conselho Regional Profissional; 

· i) Titulo de e!pecialista reconhecido pela SDCiedade 
Brasileil'a de Especialistas ou ter certificado de residéncia 
reconhecido pela Comissão de Residtncla Médica/Residência 
de Enfermagem/Outros; 

j) PIS/PASEP; 

I) Comprovante ele residência. 

2 - Para os J;Hsz..Q.Lfip. N('!SL.~ os candidatos 
devem comparecer munidos dos seguintes doct~mentos 
(original e xerox}: 

a) Somente serâ adm~ldo para realizaçao do exame 
documental o canclida!o que estiVer munido de documento quo 
bem o identifque como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Pollcla Mir.tar, pelo Ministério das Relaçoes 
Exlerlores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou 
Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como 
doCtJmento do identldad~. como por exemplo, as do CREA, 
OAB, CRC, etc., a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
bem como a Carteira Nacional de Habililaç~o (com fotografia). 
na forma da lei n' 9.053197; 

· !:>) Certificado de Condusão de Nfvel Médio e Curso 
Ptofissionalizante fornecido pela lnstiluiçao ·de Ensino 
legalmente habilitãda; 

·c} Tllu!o de Elollor e compro~~;~nte da liltima eleição ou 
Certidão El<p«fida pela JustiÇII Eleitoral: 

d) Documento M~nor, se do sexo masculino; 

e) Certidões de antecedemos criminais e de conduta, 
expedido pela Policia Técnica Cientifics/POLITEC e Justiça 
Fedetal do Estado do Amapá ou da cidadl)!municlpfo onde 
residir o candidato; · 

f) Cadastro do Pessoa Ffska na Receita Federal - CPF: 

9) 02 (duas) fotos 3x4, ret<!ntes, de frente, colotidas, 
fundo branco; 

h) Para os cargos de Técnic'.o em Enfermagem, Técnico 
em Higiene Dental, Técnico em Labornlório, Técnico em 
Nutrlç!o e Dietética, Técnico em Radiologia e Auxiliar do 
Enfermàgem comprovar registro em Conselho Regional 
Profissional; 

i) PISJPASEP; 

j) Comprovante de residência. 

1.1 - Os documentos deverão eslor em perfe~as 
condições, de forma a permitir, com clareza, a iduntificaçllo do 
candidato. 

2 - Nao serão aceitos protocolos dos documentos 
exigidos. 

3 - A fala do comprovação de requisito para investidura 
até a data da posse acarretará a ctimlnaçaa do candidato e 
anulação de lodos às atos a eles referentes, ainda que já tenha 
Sido homologado. Q resultado final do COOCUI50, sem pre)ufzo 
da sanção legal e cal:>fvel 

4 - Nao será permitida em hipótese alguma, a nomeação 
do candidato, quando esta implicar em acumulaçao de cargo 
que nao atenda aos pressapostos legais e regulamentares que 
disciplinem o assunto. 

5- No ato da posse, o se!Vidor apresentarA declaração de 
bens e v~lores que constituem sou petrimOnio a decloração 
quanto ao exercido ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública. 

. 6 - O servidor empossado será regido pela Lei n• 0066 
ele 03 de maio de 1993. 

7 - Os candidatos que não atenderem a convocação no 
prazo estabelecido e deixarem de entregar os exames 
documentais esp&eif&COdos no item 1 (um) e. 2 (dois). 
conseqUentemente perder.\o os direitos decorrentes do s"a 
Classirlcação no Concurso Pú.blico. 

111- DOS EXAMES MÉDICOS ESPECIALJZADOS: 

1 - Os candidatos doverllo apresentar-se na Junta Médica do 
Estado no porlodo de 05 Cl 09 d& feverciN d& Z007, 
munidos dos exames laboratoriail:, para submeter-se à petlcia 
médica reladonados no item f0.2, nas allneas •a• a ·d· do 
Capitulo X do Edital de Abertura de lnsetições, com os 
seguintes exames: 
a) Exame parasitolõgíco de fezes; 
b) Exame de Urina- tipo I; 
c) Exame de Sangue: Hemogram<l, Glicemia, Colesterol total 
e frações, Trlgli:érides e VDRL; 
d) PCCU (para candidatos do sexo feminino). 
2 - Se necas.:lrio, a Junta Médica soliátará exames 
complomant;ues, p:1ca dlrlmlt eveotual:G dúvk1as. 

3 - A partir da avaliaÇão rruidica e da ·avaliação dos exames 
complemcntaros, o candidato será conside(ado apto ou Inapto 
temporariamente para o e~arclclo do cargo. 

5 - ·os candidatos que n~o atenderam a·convocaçao no prazo 
estabeleádo e deixarem de entregar os exames médJCOS 
espedfJCados no Hem 1 (um), não serão submetidos à 
avalia o médica e nseqaentemenle perderão os direaos 
decorr es de sua cta mcaçao no Concurso Público. 

e.m Exe.rcíeio 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ANEXO I- !;DITAl- N. 0 D4UQZ 

005 EXAMES DOCVMET AIS 
loC<JJ : Secretaria de Estado da Adrninistr~ - SEAD, Av. 
FAB, Centro Cívico 
Per(odo : 05 ~ .09 de fevtrefro de .Z007 
Horório: 08:00as 12:00ed4~ t5:00asl7:30 hoi'QS 

DOS EXAMES MEbi COS 
Log)l: Junta Médica do .Estodo, locclizodo m Rua Leopoldo 
Me c ~ado, N" 1094, 
Período: 05 a 09 de fevereiro de 2007. 
Horário: 07:30 cu 12:00 hora• , 

Cl.;o\ 

23 

~ 
25 

26 
2.7 

28 

~ 
30 

MUNICÍPIO: MACAPÁ 
TECNICO EM RADIOLOGIA 
Norne Candidato 

DEI.MA CHAGAS MARREIROS 
EOERLAN OLIVEIJü NUNES 
~ND.RA MAlHA DA CUNHA 
CARVIILHO 

H!LDENIA SILVA CIISSUNDE 

LEONARDO RODRIGUES GEMIIQUE 

REGINALDO SOUSA DE AI..MEI!>A 

RAULLYAN RODRIGUES DOS SANTOS 
ROSIVALDO RAMOS MENDES 

MUNICÍPIO : CVTIAS 

AIJXIUAR DE ENFERMAGEM 

OEF 
NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 
NÃO 

NÃO 

""c_L_A .,..No_rne Ccndid3to --------.,... 

3 MARIA aENrce NêRY Dos sANTOs 
4 MARIA DARCY PEREIRA S.:,E~N..:,A.:.;.:_;,;.;:.;;;._ __ -Ih:=-1 .....___ 

MUNICIPÍO : AIMPÁ 
TECNICO EM LABORATÓRIO 

mExerckio 

COiill$&.1.0 DE PROCESSO AOM!liiSTRA T1VO DISGIPUHAJ! 
PORTARIA lf' 141 :zi2006.SEAO do 23.11.2006 

EOITAL.DECITAÇÀO 

. A Presldenle 11a Corntssao de Processo AdministratiiiO 
Disciplilar, designada pela Portnrla n' 141212006-SEAO de 23.11.2006, do 
Ex.ro. Sr. Soau~riode EstldodaMliiistraÇl!O, pulllblda no O.O.E. do dia 
28 do mesmo mes e ano, no usa das e11ibtliçôas q"" llo sao conreroas, CITA 
ptkl presen!9 Edital o Sr. ROLAJlDO MOLIMA ALVARO, ocupanta do Galgo 
de Provimonto El«<vo do l:fódlco, Cadastro n' 624965, lolado na SESA, 
pemncente ao Qu.>dm do l'n$0M Clv~ do hOY~mo do Estado do Amapi, 
Incurso no Art. 154, da loi 0066193, por Abondono de Cugo, llMI 
aprosenl!rr·se pe100le esta Comissao Plwessanà e participar elelivamenle 
dos atos processuais e termos da d"""!nda conwa si piOOlO'/idos, teo:!o em 
visla c dis;lOSID no <rt 179, Palâ;jralo Uoico cb lei OOW!lJ, no qual devem 
aplt!selllar ~ E~CtU no Processo Pro!DcoiO Getai/SESA n• 2004/12007, 
no pmzode 15 {quln2e}dm, a pa.Wde publcaçãodes10, a que responée,sob 
p<>1a de revelia. Co/rllarocer na sala 07 da Cormgedof1a Admiis1rnliva da 
SEAO, silo à Rua Paran.l, n.•311- BainoSanb Ria. fooe3212·2120 .. 
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Art. 1" • Instituir a Comissão que ir~ definir o padrão de 
lotação de pezoal, de acordo com os serviços-e órgãos do setor 
saúde; ' 

Art.2a - Nomear os set'iidores abáixo para co.ostitu!r a 
Comissão que será presidida pelo primeiro; 

SOLANGE HEU!NA DE SOUZA .BRITO 

Representando o HsP/SESA; 

ELIZABElll MATOS AMARAL MEDEIROS 

Representando a Coordenadoria de Assistência Hospltalar/SESA; 

El.ZA DOS SANTOS GOES 

Representando a Atenç~ Básica/SESA; 

E2EQUIEL fERRfiRA DA SILVA 

Representando o lACEN/AP 

HAIUA JERUZA CORREIA DE FREITAS ROCHA 

Representando o RH/SESA; 

MARIA Nit2A MACHADO 

Representando o Conll'ole Avaliação e Auditoria ; 

O.OVIS OMAR SÁ MIRANDA 

Representando da VlgDanda em Saúde; 

VERA LÚCIA DOS SANTOS ALMADA 

Representando o HEMOAP. 

Art.3" • A comissão terá o prazo de sessenta .dias a contar de 

SlJ;I publicação; 

Art.4°- Ficam revOgadas as dis~çiíes em contrario. 

GAB·INF!TE DO SECRETÁRIO / SE,SA: em Mac:apá-Ap, 16 de 

PORTARIA N• 005/D7-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE', no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo t>ecreto n• 0226, de 
06.02.2006 e; oons,ideranclo o que consta do Prot Geral n• 
2006172683; 

RESOlVI;: 

Art. 1• • Nomear O< membros abaixo reladonados, para sob a 
presiclência do primdro, constituírem a Comissão de 
Sindlc.'incia, encarregada de apurar as denúndas e/ou fatos 
constantes no Processo n• 2006/11297: 

Dr. Adivaldo Vitor Barros de Oliveira Júnior- HCAI.ISESA 
Dr. Mauro cam;lo Meneies Queiroz - HES/SfSA 
Sclange Hclena de Souza Brito- NSP/SfS.Io. 

Art. 2• - A referida comlssílo terá o prazo de trinta (30) çlias, à 
tontar da publicação no Diário Oficial do Estado. 

GABINETE DO SECRETÁIUO/SESA: ~lacapá·Ap, 15 de 
janeiro de 2007. 

PORTARIA N• 006/07-SESA 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
alrlbuíQ5es que lhe são conferidas pelo Decreto n• 0226· de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot GNal no 
2007/IBSS 

RESOLVE: 

Art. 10 • Designar a servidora LUOLÉIA ALVES SENA 
SOARES- Enfermeira, para sob a Coordenação da Regional de 
Saúde, exercer a função de Coordenadora de Enfermagem da 
Unidade Mista de Saúde de Ferreira Gornes. 

Art. 2• - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. · 

I'(::S;;:;a;:ú;;d;;;;ê;;:;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4 GABlttETI! uo SfCRETÁRlU{SfSA • Mocapá-Ap, 15 de 
> , janeiro de 2007. 
Abelardo da Silva Vaz 

PORTAIUA n" 04/07- SESA 

O SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDÉ - Gestor do 
Sistema Único de Sll6do do Amapá, no uso ele suas 
atribuiç3es legaiS que lhe são conferidas pelo o decreto 0226, 
de 08 de fevereiro de 2006 c cons!der~ndo: 

A lei 1059 de 29 de clczcmtlro de 2006 que Institui o plano de 
cargos, carreiras e salários dos profissjonais de s.1úcle do Estado 
do Amapá, que em seu artigo 17 que define um prazo de 
sessenl:lt dias após putlicação, o paórlio de lotação da Rede 
AssiSil:ndal por unidades de serviços e demais setores dos 
órgãos e entidades man~dilS pelo Govertio do Estado, de 
acordo com os parâmetros vigentes; 

RESOLVE: 

PORTARIA N• 007 /07-SESA . 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
ab1bu~s qoe lhe são conieridas pelo Decreto n• 0226 de 
08.02.2006, e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2007/1856 

RESOLVE: 
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Art. 1° • OeslgNr o seMdor ANT0KIH0 Al.MEIDA 
PIMHEIRO - Enf~o. para sob a Ccordenaçio da ~ 
de Slllde, exero:r a função de Coo<óenador dt &lfemwgem da 
lJnldaclt lt$ta de Saúde de l'lwtarugablnho. 

Att.. 20 • A presetJ~e Portana entra em vqor na datl de sua 

·~· 
GABINI:TE DO SECRETÁRIO/SESA • Maca~·Ap, 15 dt 
~ndro de 2007. 

PORTAIUA N• 008/r11·~ 

O SECRETÂJUO Dl ESTADO DA SAÚDE, no uso de tuas 
atrlllu!Çl5es que lhe slo Cllllferidas pelo Deaeto n• 0226 de 
08.02.2006, e considerando o que oonslll do Prot. Geral no 
2007/1856 

lll!SDLVE: 

Art. 10 • ~r o set"iidor JEAHDU ARAÚJO MOilA!S
Enfermt'lro, pare sob a Coordenaçlo da Regional dt Saúde, 
exercer a runç~o de Coordenador de Enfermagem dl Unidade 
Mista de Saúde de Praculiba. 

Art. 2" · A p~ Partiria entra em vigor na data de sua 
ass.NI\n. 

G.UINm DO SECRETÁJUO/SESA • M&capt.Ap, lS de 
jilne<ode2007. 

Dr.AaE 
Stcreú 

PORTAIUA H• 009/07-SESA 

O SECRETÁIUO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de sws 
atribulç6es que lhe são mn1et1c2s pelo Decn:to "" 0226, de 
oa.o2 2006 e ~ o que constA do ProL Cifrai no 
2007/3231; 

R.I!SOLVE: 

Art. 1• • Constituir a Comissão para .o\rláUse dos LaudoS 
Téallm, emitido pelo II'T - lnstltiJ1Xl dt P,squls. e Tecnologia 
do fstlldo de sao Paulo, ~nte aos ~os drúr91cos 
rtladonad<ls no Pteg~ n• 022/2006, ~ pdos ~rc:os 
abllxo CIISO'II'ninado$, sob a Coordenação da prYrleira: 

Nvla l'ltllrTt Almeida dos Santas 
Elplclo Dias de Carvalho 
Oomngos Nobre lamario 

Art. 2• • A !'detida comissão terá o prazo de ( 30) ci.ls, • 
too111r da pullllaçlo no Oi!rto Olido do Estado. 

GABINETE DO SECRI:TÁIUO/SESA; em Macapá·Ap, 18 de 
janeiro de 2007. 

AVISO DE AHUI.AÇAO 
Pregio n• 03tl2004i 

O Se<:relilrto de Es~o da Saúdê. Coosldernndo as razôta de 
hlleresse público, com base no artigo 49 da Lei 8 1166/Sl, o • 
tumula 473 do supremo Tribunal de Justiça. 

Resohlt ANULAR O PREGÃO NO 031/2000, 
Que tem como objeto Prestação de SeNiQOS de AHa 
Complexidade de Gerenciamento e Ol)eri>clonalizuçAo de 
lavanderil HospUiar oom loca~. Fomedmonto e Repõ)llçio 
do Roupa~ Pnvallvas e Enxova1s HOGpjtala~eS dos seguintes 
HospólaiS Hospital do Cinicas Alllorto Lma. Hospital de 
Eme1g6naa Oswaldo Cruz, t'ospital da Mulhe1 tMe L~. 
Hosl)!tat da C1iança • Adolescerie Pronto Altndomento tnfant<t 
o do HC!Spbl do SaMIN. 

t.1acap•-AP. 15 do janeÍio 2007 
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COMTSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

&RRATA 

DO EXTRA TO DE JUSTIFICA ltVA N• O I 6/07 
CPUSEMA. 

No Diiirio Oficial do fi~lado N'' 3921 Publicado no 
Dill 02.01.2007. 

Onde se lê: 
Valor RS: 13.626,89 (Treze mil seiscentos c vinte e seis 
reais e oitenla e nove centavos). 

PROCESSO 1\" 32.000 - 3028106 

leia se: 
Valor R$: 12.431.58 (doze mil quatrocanos c trinta e 
um reais e =q!ienta e oito centavos) 

Macapá-ap, I~ deSb 

~6. -·. 
SAVIO DE SOUZA JUCA 
PRESIDENTEJCPUSEMA 

COMISSÃO PERMANENTE DE UC!T AÇÃO 

ERRATA 

DO EXTRATODEnJST!PIC'.ATrVA N"Ol7106 -
CPUSEMA. 

No Di.írio Oficial do Estado N" 3921 Publicado no 
Dia 02.01.2007. 

Onde se lê: 
Valor RS: 19.790,36 (dczmovc mil setecentos e noventa 
reais e trinta c seis centavos). 

PROCESSO 1\~ 32 000- 3027/06 

Leia -se. 
V.slor RS 19.790,35 (detwo''C mil sctccenoos enovenw 
rc.Us c trinta e cinco centavos) 

Macapá-ap. IS de janeiro de 2007 

~ 
PRESIOENTEICPUSE!!!M~A~--

(Comunicação 

Marcelo Ignácio da Roz.a 

JUSTIFICATIVA N" 007106-DAAISECOM 

Ratifioo na fonna do An. 26 da Lei 8.666193 

PROCESSO: 37.000~ 13106 
ASSUNTO: locllibilldade dt: llcit~Çto 
FUNDAMENTO U:OAL: kti., 25, caput e 
,_ altctaÇôc$ ~ 

UNlDADE: Scaetaria doi üt.lo da Cclmun 
ADJUDICADA: AMAZONlA CU.Ul.AR. SIA 
V Al.OR ESTIMAOO DO OBJETO: RS 42.000,00 (Quarcnla 
e Dois Mil Reais) 

Exoelmtlsaimo Senhor, 

Subme~emo~ a JUPC:rior cmsiclcraç8o do 
Exoelend"imo senhor Seaukio de E&tldo da Comunlcaçao. 
a presente j~titlcativa p!ll8 efeito de eutcrlzlçiO e rlllificaçSo 
no valor SUJ:l'll mc:nàonado, em favor d. Empresa Arna:ll6nia 
Celulnr SIA. que: tc:m por oijctivo o tel"'iço de telefonia 
1110\'C~ no plano eoorporvivo, a titulo d.e cxmoda111, poza uso 
exclusivo de __.;c~ores desla Sccr~L 

Ad hW!e modo, \'Crilia·se, in casu. que furam 
11cndidos as ccqWicas lqpüs c facl\lllb balizadorcs da aç1o 
adminislrali''8 em pa1Jia, tais oomo : 1 razlo da C$allba do 
c:xecutanle e a juruficali. va do preço. OIS 1'011C11Ürmos qUe oa 
serviços se cuquadram pafdt.amcrtc, no llttiso 25, c:apu1. 
inciso VI da l..ei Pedt:ral r(' &.666193 esuu altcnÇ&s. 

Pdo exposto. oiJIIIdo a!VIIpll'dar oa inlo:resJCS 
da Aclministraçlo Pública, em fld rum~Wimcruo da Ld. 
submdcmos a preseniC jUSIIfilllllva pera homolc>gaçao de 
VO(WI ~a, ri~e amparada pelo wtigo 2S da 
Lei 8.666193, com CIQlpO de raalfi~ e cansequ.ent.: 
publl~ no Dl6rio Oflcíal do Estado do Amll{)4. como 
ooodiç!!o para eficácia date ato. 
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EXTRATO DO COHTilATO N'.00110'7.SEC'Ol'tt 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE Sl 
CELURAM O 11STAOO DO AMAPÁ, POR DI'T't:RMWlO DA 
SECRETAIUA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, ÓOMO 
CONTRATANTE E A COOPERATTVA 006 PROPRIETÀIUOS 
AU"l'ÓNOMOS DE vttCULOS LEVF.S E PESADO!i IX) AMAPÁ
COOTRAP, COMO CONTRAT IJJA. 

CLÁUStJt.A PRtMelllA- DA FUNDAMI!..,'TAÇÀO Lt:CAL: O 
pra<olk C4col0 .t. Prnc.ç&o elo Scr.i~CS - ....,.WO lopl ao 
MiF17. 1oci.oo XXI dll C....i~ Fcdcrlll, Ntiao 1:1, f ... • All>p 
123, fllcuo IV da C..tibo~ do t.t..S. do Amapl, uoirn _,. o 
diJpcoto ,. Mil" '14, Incito IV, da Lei n• 8.66619). • li elo jiiDhD 

• de 199lo..., al~ •- t.enaoo •-cliça.. da l'ooo Tõoaica c• 
07~1'0E e llulifoeotJva D" 001107 DA.IJSECOM. 

Ct.A.USUI.A SEGUNDA - OIIJETO: O .,......a.: CoatNIO lfm 
por obJtlo o <oatrlt.lf.60 dt uma Empn ................... no 
pmüflo de otn~ do Loc.o!:h d• V<l<lll" olr Uoo Eaptdlll, 111\ 
ca.nhu omua•ndo~ •••IM<Iot a otc,..<r a S«ntárl.o de Eatdo 
elo Co•"'nkofiO - SI! COM, pdo ~rlodo de 110 .U..., o <011lllr do 
<li• 03 ... jltltli'O •• %00'1. 
USO ESPECIAL: 

OJ • A-..6vd Utilotirio, 1>1410< 1.0 ou tuperior, 1 
rPG~ona, _, ar c:ondicÕ>udo, 04 (qw~tto) port.u. 
ano/modtkl 200l. 2001. 
Ol • "'* IJp - calMt dupla, ., c:on.llc:ionodo, di...çto 
bidtiutic:a, -or t diael. 04 (qwdro) ponao. aoolmodclo 
lOOl a 2007 
OI • l\ollomowl. IIIClf<lr 1.6, • poolitll, com ., 
<>OIIdocicn.do. ditoçlo luddulic:a, 04 ( .-o ) poi1U • 
\'lllto cldri<» c/ pollCOIIa e CJ).I'Ja)"mp-l, ..CÜO ~ 
lll04do l00612001. 
OI - Motoodclcu, 150 álindradu, fnio 1 áco, parllda 
clólriea. d ~>~~aaaeiro paD &>w1la do volumeo, 
(l'odoo 01 vd<Uioo lldMa, ~orbta • .,oomlouood\d, 
com op6lka ( 8<11110 T ol&l ) • IPV A qlllUdo, 
Qldlotoetn""' ,,,.,.....,lltaa\'A •• umt!nd• Ckai<O 
•- .. 'bod~o dt J1<fü )10<' -ta ú ,_,....,...) t 
<OIII,PI'O\Oo(lo lo,_.,,- CMO ••uluoll~o. 

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO 
ORÇAM&NTÁlti'A:AI 4apau dcco,_Lto - o 
~· ._ .. , COIIfl'alo <an't<to i,.,... IH.._ 
o,_...."rtoo t lblllll<drot 4t u<tdde d• 110'1, 
<OIIIIOrmt lllt ...... IIM.da:lulprojftao, p~ eo PWI6 
Plurtaulll, ,..,,.,.,.. ,..._ 1 Ol.lOOI, Foote olt 
RKvo-.: OOI·RTU. ~ '- Da,..., lJ.90.39 .,,.1'1 ... 0 o valor ......., - RS 11.100,00 ( Vlodt < 
Ua l\CI Reols ), ~ .,.........., - 111<1 o nJor 
c1o•a1 do RS 4.0M,OO ( ~ 6 'Dolo Ml Ralla). 
,..,....,, Nqjj~ do r..,.... a.'t , -tolo 
t•: llt <lo 11107, _,. ... ..,o • 
60 dlal doi-fiO, qo..scrapa:o ~lo CONT~TAI'i'Tit 
-d.!Olllo o aprt .. •loçlo menoal ._ falolru da 
COI\'TilA TA DA. 

IUI!'RY.~P,NTANTE PARTE CONT.RATADA: 
JOSà lRJNIIU LOBO PALI!ETA 

JU)1]FICAIJYA N• 00!117- DMJSF.(.'O,M 

~tifioona~~.~~~"~,-4~-

ACIO 
Scae!kio'SECO 

'rKOCf.S:.O 37 OOO..S 11 106-SECOM 
ASSUNTO: Loc&çao « Vâ<:Wus 
R INDAMt:Hl'O LEGAL: Disptnsa olrt~ com 
24, ,.....__,IV, .t. Lc1 I 666/91 G0111 a a.'lulçOcs das l.c 
tltmdl ptlal.ci "• 9 641/91. 
I "\IDA OI!: $aldlna ck Erudo ciJ CllRI1Inic:açJo • Sll.: 
0 BJ tTJV()o '"'" •QM pteslados cem Locaçto ~ Vctculos. 
AUJlJDtt:AOA COOTRA!'-<:ooperall•'a dos 1'1-opr~C!Jnu. 
AutMOinO$ d< Vck•l.n le•-cs c PC5ados do Aonapt 
VALOR TOTAL oO OBJETO: RH2.000.00(Quarcnta c doiJ mil 
real>) 

E!iCclenUalmo Senhor, 

~uhmetcmn• a oupcticw comidctaçto lko Extcltndssimo 
Scnhllr SccrctJI lo de Esllldo ela Comwúcoçao, a J>R'CIII< jmtiOcallw, 
Jllll• erc1t.l de lliiDri.loçAo e ,.li r. caçAo no va!Qr ~. qu<: 
knt con><> objt:to wprrr o papmcnto ele dc:spcsos com o conlrWÇ40 
de ..:kui<» dc:slload.IJ 1 '"" SECOM, l*• llcndoor os scrviços 
cAtcu....,...- dcsconoh~tos das oç&s do C<lbi:11Ul8 pnalbU.:.. 
r<tluadas lltlO ~to 4c Contuniçoçto. bom como mllá'ia dc 
lnt.,_. cla ~ em campnrr.:ntt> da AacnciJ OfiCial 4ll 
Go>cmador do Eslado e dos Scroi901 AclminllUIIJ•ot clcs41 
Seaeúru. cc:moenlrcp dc~<oa t~ an~ 

Jusulíca-te a dispensa Jt locitoçio, em 'i.W. da 
_..idade .t. prest~ dos smi\>)C objeto deste Connlo. J• que a 
auslnco• dC\lcs. -- pr(julms niO só financcuot rara e 
Sccrctar.a. como ~ aoopcbri• o dcsal\ohimtmo normal das 
lttivloladc> 

Fundan~~:ntn a f"~le ~ em ~~ cmciJCnolal e 
ltllljJOIWIO, llOl termos do ArtigO 2.4, illdso IV, .t. Lei 8.666/93 e SUD.l 

slll:ri190<1, o que Clllli<ICIUa .-..slda.le 4c ur~io no lllendlmo:rtln, 
niO ll(>d<:ndo ,,....,,.pelo fii!!L_dc) pro<c<Jimc:nto Ucitetório do .no 



•• 

Macapá, 22.01.2007 

de 2007, co'~ d~ooéndu do decurso de rempo que o pr~~a r'-"<tuer, 
situação que ·prc,iudica.ria o ::utda.'ltc:nto lias ativid:ules que utiliz.1m os 
reCtlt'SOS nutomotivo,, 

A escniha du ndjudicad•, Coopc:rmiva dos r•oprie~~ri(IS 
Autõnomos de Velculos Leves e Pesados do /lmapâ, ju"ifica·st' por 
esta ser do ramo pcrtinçntc ( seu.~ preç~ eslarem dr acordo com os 
~raticadli~ na praça lochl. 

PelnS rozOcs aqui expedida~ c vi!':tndo sah•:tg.Ultrdnr os ahos 
interesses da Administr:lç~ l'üblica, em fieJ cumprimento da lct, 
submch'l a ptC$cnt~ justificaliva pau homoJosação de Vossa 
Excciêncin, ri~orosamentc amparado polo Art. 2~. da l.ti 8.66ô/93 . 
co·n1 escopo de r::tifica-çâo c conseque:nte-r:ubHcilçBo no Diitrio Oficial 
du li<ladu do Amai>-\ c:omo rondiÇão poro cfidcia dos atos. 

M:.;apli-Ap, 02 de Janeiro do 2007. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A QISa do Artosão 60 'rege pot" estn Manual ae 
Normas Operacion;ús no que tange eeus prOCG<Imentos 
nogimontaros e adrnlnlstrntlvos, regido$ e fiscaltudos, pelo 
~ Conseloo Ge:ltor, cologlado blpartitc e paritãlio, que, 
atr.rv6!l de um administrador norooado pelo Estado tu 
cumprir suas doliboraçl!H, confonne o estabelecido a 
se11uir; 

1- DOS CADASTRADOS 

A • Para usufruir os oonenclos qoo o espaço de 
eome~iallzação denominado Casa do Artesfto dispõe é 
neee.;sário que o trabalhador se cadastro no programa de 
registro e xJSÚlnto no complexo. 

8. Consti~ como cadastradO$ da Casa do Attes.\o: 

8.1 • As$oc:lações e coopcrotlvas ôe arte~ do Estado do 
Amapã; 

8 .2 • Artesioa Independentes cadastrados no Programa 

(.;:;::==::::::::=:::::=::;:=::::;::======= Estadual de Desawolvimonto do Arlesanato, I"GSidontos no --- . Estado de Amapã; 

(trabalhõeEffipreendedoriS~ i C • No momento da s ollcltaçOO de cadastro o ..WSão 
dever.!: 

Maria anésia Nunes ·----

Ações do Procedlrocuto Adonioistrativo 
P.A a' 035912006 
Fuada ml.'tltO Uj:lll: Art. 24, XIII da t.ei n' 8-666193 t Altcnçéles 
poatcriora · 
Adjudicatirlo: Serviço Social do Traaporte.SESTISENAT 
Volor: Rf 107.969,21 (ttato t 1<tt mil, ao>e«nloH $C$$cntat oovc 
e vinte e um uotnvos) 

Em camprimtolo aos deimnwuln cl• Lei n' 8.666 dell de julbo 
de 1993 t SUAS alttr~ a p.-...att RAllHCACÃO ror .. e-:1 
objdivBDdo custtAr desprus com q_u•Uftea.çAo pron.nional, tOm 
intuito de otender ao PLANTEQ. 

A rcf<rida entidade f uma entidade S<:n> fins lu.,..ijvo<, dedictcla 
a pdqui.u, ao ..,.;no e a qull!icoç~o profouloaal c de rcputapo 
iaqaotlod vd, podendo o p,.....ale proetj$0 ser enquacl.-.do u 
Dlsp<:osa del.icitaçio, tOt'Oalraa&l om~ro legal ao Art. 24, XIII 
do Lti }·edcnol 8.6ó619J e altcraç~es ef<tuodlls p<las u is n' 
8.83JJ')4 e 9.64S/?8. 

Por ow nlZl'lo e demoaslrada a blpóteoe iaeldente desta ~lo, 
submetemos a presente jallillcali>a A ••J><rlor oprt.ciaçJo e 
ratifitaçiu por V. Eu. e s•a coaseq_Deate pubUcaç-.Ao a a lmptt::l)s.a 
Oflcbl do F.uado, pua que$< C11mpram u uigeadAJ do art. 16 
do rtCerido Diploma Ltto~ t'Oadiçlle$ de d\dda deste alo. 

:J'. oh'\' . 
Ma<api-Ap, 19 de~·· ~< 1007. 

'Quf.;;'l:..r.t~.61 .I!JJ o ~- olt ... 
~-oltJ;tlltCO JIIETRAr._'· '" 

' 
COMISSÃO ESPECIAl, DE LICITAÇÃO· CEL 

AVISO DE JICITAt.:r\.Q 

A SeorNaria de Eslotlo tio Tr>balllo t [mpr<ead<tlor1s•no/SETF., 
nlravh de sua Comi>Sio Esp«lal dt Lloit•ç!crCEL, toroa público 
pua conhed mcnto dos hattrnsado' no umo. que rt:~.litsrá 
Llcltaç5o nos qulntes termos: 

Modalldodr: CONVITE N', Oln007-CEUSETE 

Tipo ' MENOR PREÇO UNITARlO 

Ut:s : 2SOIIDl7(Ql:M'A- faRA) 
Jnu ,~li)tm. . 
Objeto: CootralaçAo de Instrutor .. à u<cuçllo •I• treina mento 
para impl.tnt~'o dt Telccenrro Sufr.una ao :1-lun ldplo de 
Santana!AP, parte lntqraok d<> Con.lnio n•. 00812005· 
SUFRAl.,IA/Sl'TEIAP. 
Loul ' CEUSL'TE, lWa Lcopold<> Macbaoo n• 3055, e.quh!a 
com t\"tn1da I' de Maio, bolrro do Trem. 
As dtDlala in(orma(ôes e [dUal, t • coot r•·u l dhpoliçl o dos 

lntcn$$ados D.3 SETF, ao C!lducço acima, :att· 24 horu 11 nte1 d:a 
rr.tllza(11o d<> Procruo Lldtatórlo. 

MoCOJIA·AP, Il do jao•lro dcl007. 

~~-:b,d.2.m~ J...ç,_,{õ.!> 
iMLINAilll\IDJRA\n;~ 

·PrHld.nte da CEUSE.TE· 
Pnrtarla o.•. 24~<;v.1P. 

RESOLUÇÃO N° 001 DE 20 DE JANEIRO. 
DE2006. 

Api'O'oll o Manual de Norma! Operacionais da 
Casa do Artetslo do Eotado do Amapi; 

O C.ONSF.UIO CFSTOR DA CASA DO 
AATESÃO DO FSI'ADO DO AMAPÁ, t lrn&l de sua Prcsõdeat., 
ao . ... das atrlbuíçlle$ qatlbe Cllllftn: o art. 3" Do D«rtto 11' seis 
de 30 ele deumbro.de 2005, 

RESOLVE: 

Art. I ' .-,.. aprondo na CoriDa dtsb Resoluçlo n Maauol de 
NorRJU Op<:rationals da Cua do Artdâo do Estado do A mapA 

MANUAL DE NORMAS OPERACIONAIS 

1) Residir oo Estado do Amapã, c:omprovadam901B, 

M pelo menos dois anos. 

21 Apresentar a clocumnntação completa (RG, CPF, 

Comprovanlb de RoaiOOncia e Telefone do Contato; 

31 Preencher 1ich.l do cadastro; 

4) Aprw--ontar 01 (urna) foto 3x4. 

11- DOS DIREITOS E DEVERES 00 CADASTRADO 

A • Como caclutrado, o artesão ou artista tem direitos o 
deveres para com a Admlnlstraçlo da Casa do Artesão. 

8 • Ustam-SB como direitos do$ ~strados: 

Goz.ar de tOdas a& vantagens e beneficios quo a Casa 
venha a conceder, desde que !ISID)a em dia com suaa 
obrigaçl~M; 

Desllgar-Ge da Casa quando lhe convier, mediante 
doeumemo do soliclbç:lo por escrito, endereçado a 
admlnlstraçN da Casa do Artes __ Ao_. __ _ 

C· U:smm-se como deveres do Cada.strado; 

Exercer sua atívl~de com dignidade e obs8tvãncia nos 
princlplos éticos o nonnas admlnlsltativaa emanadas no 
Manual Operacional da Casa do Art01Jlio. 

Colaborar para o alcanc<> dos ob:fotivos da Casa do Artesao; 

RuspoiiM os compr-omissos assumidO$ para eom 
administração da Casa do Ar!Dsão; 

Contribuir, com todos os meõos ao S<tU alcance, para o bom 
nome e pari! progresso da Casa do Arteslo; 

zelar pelo patrlm6nlo moral e material ela Cas:! do Artesl'l 
assim como cuidar para manulenção o limpeza da6 poças 
qu. forom por ele expostas; 

Retirar os produtos no pra%0 estipulado pelo comlil: de 
avaliação e seleção de poças, sendo que o noo 

· cumprimento ímpllc.'lrá em uma multa de 20% ao mês no 
valor do ob)Gto; 

Recebeo' quallfleaçOes destiroa~c a categoria; 

Inovar em &CUS produto~ como fonna de fotlalec&r á 
comerclalllaçao na Casa do ArtesJ!o; e 

Estipular pnlÇOS condizentes com os vaiO<\Is alribuldos 
pelo m<>tUdo, sendo facultado a adminbitr.içllo e/ou comilâ 
de avaliação estipulai' tato para peças ~elhantes. 

111 DA COI<IERClfii.IZAÇAO Dos PRODUTOS 

A • Para quo os produtos sejam consignados ·na Casa de 
com1lf'Cialização os t~rle$Ao$ dollerilo ootar Cadaslnodos no 
Progt2m11 Estadual de Desenvolvimento do ArbMianato, om 
uma As.sociaçllo o/ou Cooporativa de ArtDs.'los do El;tado; 

a . TodOs os produtos &xpostos no sa~ de exposlçao, 
8$1ão liberadoa para roglstro ôe Imagem como forma de 
divulgação da cultura loC<!I, 

c. TodOs os produto6 ·r;;er00 encaminhados ao Colnité de 
avaliaç.ilo, formado por rept8$&nl.anl&s da classe dos 
ARTESAOS, um representante da SETE, do SEBRAE e 
SETOR; 

O • Os produtos devnm aprosentar caractorlstlcas culturais 
o roglonals do Estado (simbologia o/ou matória-primal, 
destaque a Iconografia do Estado e a devida ldentlflcaçllo 
de proced4lnda ct do autoria; 

E • A seleção do$ produtoa reallzar...W uma ve:z no mh ou 
quantas forem impresclndfvels para atender a necessidade 
da Casa do ArtesSo e zlnda, urna wz por o.ernana para 
a~ de regularidade para com os c:ritêlios 
estabelecidos neste Manual. 

F - 0 ;utosJio ct.e ... oll'á proct'loChor a FichR do AW~l~ de 
Produto, quo sorá submetida a julgamento do comité de 
avaliação o &e~açao de peças que definira potlodo de 
penna~ e quali<bdo dos produtoli. 

G • O produto sendo aprovado, um funclonllrio do setor de 
CO<ne<'Cializ:ação oatrará em contato informando a 
quantldado de peças quo dewrio 88f &nvladas para a 
rel&rida comercW~; 

H • Oa produtos são co!ogdO$ em exposlçllo consignados, 
ou aej.l, somente S<lfAo pagos qu~~ndo forem vendidos; 

1 • A taxa dct çoii$Õgnação aeril de 20%,destlnados 25% do 
montanto a Assodaçllo dos A~ e 76% ao Fundo de 
Apolo a Comercial~o • FAC 

J • o horário de entroga de produtos dovetá ser agendado 
com 0 respon:sávol pela comereiafaaçOo e OCOITllfll de 2" a 
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4• feira, dO 08 as 18 horas. 

!( ·Os produtos roccbidos quebrados ou ~deleito $Grão 
dOvolvldoo ao artes.~o. · 

L • Em caso do quebr.>r um produto na Casa depois de 
rocebldo, ser.! voriRcado: Se a quebra se deu I'Ot"QUO o 
prOduto é muito frágil, a Casa noo so I'CSJ'003'1billzam. Mas 
so a q uebra for por maousolo emodo ou mosmo alguma 
falta de cuidado, a Casa pagaril ao artesão o v~lor da peça. 
O pa!J3monto também s.>râ feito, tod!J vez quo se notar a 
falta de Llm produto por roubo; 

M • O prazo para pagamento dos produtos comerclallzaGos 
serâ do 117 dias conidos, a contar da data da venda, pelo 
sotor do comercial~çio as sextas-feiras. 

H · Em caso de eneom<>ndas o artesão s.wã conoultado, 
verifiCõllld<H;e a pooslbllldade de aceitã-bls o o prazo do 
entrega dos Produtos, s.~ndo qoo, o ~o que se 
comprometet e não cumprir o prazo de enlnlga poderâ " e r 
penallzado e001 suspensao por um periodo de 03 (!rés) a 06 
(seis) """""' e, om caso de roincidêncla, com a exclusão do 
direito de c:oo>etdaliu~ na cas4. 

O • Ao recobor a mercadoria a Casa életua a tonforilnela 
do$ volumoso dos dados constantes na nota de entrega; 

P • P~ dos produtos na Casa é de 03 (!rês) rneso.s 
salvo casos em que 11 avàliação do comllâ de aval iaç#o 8 
scleçllo de ~ recomende periodo maior. 

Q • Reposição dos produtoo ocO<Terá todas as &egundas· 
feiras, no hOfário das os às 18 horas'; 

R • O Limita do poças semelhantes no aaUlo de exposição 
obed9cerâ a definlçOO do comitê do avaliação. 

IV- CONCESSÃO DE ESPAÇO 

1. Pera artistas 

A - Orientações: 

A.1 • ~~~.mostras, allOWS lnUmlsias, vemissage os, 
apresentações diviH'!IM, serâ cobrado taxa diária a ser 
detenninada pelo Comitê Gostor. · 

A.2 • Fica estabeleeldo que a tau diária de apresentações é 
de R$ 50,00 (CtnqOenla Reais). 

2. Da lonchonato na itN lntema 

A· Orlentaçõas: 

A. 1 Processo llcltatórío sugostão aos partlclpantos 
na proposta de atração musical ambiente; gastronomia 
roglonal; e horário de funcionamento de 09 às 18 ooras. 

3. Dos quioo;quos 

A • Oriontaçôe6: 

A.1 • Cumprimento ou enquadramento aos segt~lntos 
requisitos: 

A.2. Tempo de trabalho jâ ompn~endldo na comen:~izaç3o 
dos mesmos; 

A.3 · Cumprimento das normas contratual!;; 

A.4 • Quali~ (em hlgk>ne e manlpulaçlla de alimento$, 
etc); 

/(5. Cu_mprimcoto das Normas da VlgiiAncla Sanitãr1a; 

A.6 • Padroo~ção dos uniformes ct acessórios (luvas, 
máscaras) para a equipe cl" trabalho; 

A. 7 • ConservaçAo e limpem do espaço flslco; 

A.8 • O locatãrio nao poderâ fazer nenhuma alteração na 
estrututa física,"""' a právia a~ do Conselho; 

A.9 . Taxa de l~o doa quiosquas destina-M 100% ao 
Fundo da CaiHI; 

A.10. Ser;\ obrigatório constar em cardápio e comercializar 
alimentos ela culínària roglonal; 

A.11 • Após o c:onl7ato assinado, o locatário não poderà 
sublocar o lm6110!. 

V· OPERACIOHAUZAÇAO E RECEITAS 

A • Todos oa aerviçoa ôe comercial~ e outros de 
exposlçlo ICI'Io objetos, de tarlfação. 

B • No ""'"'Clo do c:omerclali:raçã<> de produtos arlnanala 
na Casa, considera- wn serviço terceirizado, e!lecu!ado 
pela auociação do$ attesâos, sendo M u co-n!SpOnSável o 
Administrador do complexo e, os valores arrocadotdos 
scrl\o d<>positados em conta única, li81ldo a associação a 
titular o lbrâ a soguinto desllnaçao: 

B.1 • 25%. do lotai anvcadado na conalgnaçiO pari! 
assoclaçllo, a titulo ôe rcmuneraçto pelos serviços de 
comerciá~ ficando a cargo da Associação a taxa do 
rnanutsOÇ:.O da máquina de débitos eletrOnlco, ~onla 
teltrfOnlce e e lntemet 

B.2 • 75% do total anecadado na comlgnaçao para o Fundo 
th Apolo a Comefcial~ • FAC, a título d& apo<18 para 
custeio de do6PM<1$ em melhoria do qualidade de produiD& 
e serviÇOS CU< casa do Artosao a ..orem ~tada om 
conta cli5tinla e ger80clada pala admlnisttaçAo da Casa, 
tDndo como lltularos o Ad<nlnlsltado<' e o Presldent& do 
C009elho Gestor. 

c • o FAC reeebenl ainda I"8CU1'SSOS provonients6 dos 
alugueis de espaços, ~ da espaços para exposlçJIO, 
motras, shows lntlnWtas, wmlssago, a~ 
dlversaa e OUir2IS modalidadeS. · 

VI - DO ORDEtaAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS 
DO FAC 

A. A:J despoaa:a a~ clewrilo ser ntVOOiidas em: 

A.1 • Apoio a con>e<eialização, 

A.2 • Apoio ao apcimonmento tocnológlco dos artasAos 
oara melhoraualldaôe doa orodutoS: 
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A.l • Apoio· na qoMII!Iceçao profia.lonal • novos ..-ao.. 
YIUndo. CDolllllliidadot da dlfla6o ~ do Estado; 

A.4 • Apolo alrVW'tloa de ~lallzaçlo e a confec:çlo ele 
~ ~nals lnetflntesa Casa do A.IW&IO. 

8 • Toda ~ltaçio lll\llnCalra da Cau do AltMio 
dltvw6 .., auln..se pelo4J ~vele pala 
~ que pr..c.t c:onQ ~ ao 
Coclselho Geclor; 

C • T ada lft\llalo ch gaato dewt1o ..,. ltlta pelo eo.-lho 
GeatDr em - NUnllo .,..._., OrdlrWia. ul110 u 
~-~MI'~e•etoo .. ~s 
,-lo Ccw~Miho a• a sua I'MIIzaçlo; 
VIl- PERFIL DOS TRABAUIADORES 

A. Artasao.- t.nhin conduta "''""-ldltdor. {-.m. 
do ~ ~. compromdlldu com o 
-oe~ .,._. enearoos ~da ceu~o ae 
ONSpeço 11sico; - lnvlaWm ou aceitam lrwes11mentoc em 
lnovaçlo ch claalgn; «<lttKlharn conheci!Mnlo ch gntJo 
(podendo acr pf'Oirichncilodo pala SETE); zelo pelo ...,aço; 
e, p&IUcó~ no~ de compal1f-..ento de gastAo 
chfomla~ 

B • Do6 lrllbl!lhedofes que poawn eonlpNiender e J)C111kar a 
mllalo lnáil.uclonal do MPBÇO "C.. do ArtMao"; que 
tltnlwn aflnlclade com o traa.lho de negoc:àçlo • 
~ de prod'*-~ ..... prepaJadoe pan 
a11tnc1er ao público (polidez, ~ blllngOe, poetura, 
conduta e vi..to elo amprw.,dedona). 

VIII· FtJNCIONALIOADE 

A • O hcrirlo ch blcloMmento da C..., de aegunda 'a 
IIMiado ' ch ot • 21 h~ e aos domingos de ot •as 21 
h.,.., 

8 • Todos os apl11Ct1» om~ ,_. l'llglmenlo awlio 
dlrimldoa pelo Con&elho o.tor da Casa 

lU::SOLUÇÀO N" 0&1 DF, :n DEU:MBRO DE 21106. 

O CONSI:LHO GESTOR DA CASA DO 
AR'l'tSÃO 110 r.sT AOO DO AMAPÁ, uo 1110 de nas atrlbu~ 
r ccudo eoo Yiolli o que foi ddibtnd<> u rtullo orclja6ria 4o db 
18 o1c dculubro dt ~ 

RESOl.VIi: 

Art. I' Revot:ar o Mauual 4o Normu Opuaelollalt da Cata lk 
ArtHIO do úUd<l do Aaapá, opnwado pela Raol~ a' 001 dt 
lt.,. lll>Õ ... 4t l006. 

[ Órgão Autônomo J 
(Detran ) 
Roberto Luiz Amaral da Rocha 

I' ~10 ADmYO DO CONTRA TO N'. OCW.ZOOCO.DETNAN-
M 

I' - TER.\10 ADITIVO POR INTERMtOJO DO 
liEPARTAMF~VfO ESTADUAL DE TRÂNSITO, COIIIO 
CONTJV.TANTE E A nRMA TECNOLÓGICA ASSESSORIA 
E N!;CÕCIOS LTDA, COMO COlVTRATADA, PARA OS FINS 
ABAIXO DECLARADOS 

CLÁUSULA PRfME!RA-DO fUl'IDAME:O.TO LEGAL 

Opruc~>tt CONTRATO tem .apaldo lepl no tr1iao 25 § 
1', 37 capu1 e fncoo XXI dl Conslituiçto F~ de 1988, nos 
artlcoo L2 § 4', 116 c 119, itens I c XXVll, da Conltiwt~IO doENdo 
do Amapi te 1991, I1IS dísJ)O'iç<lcs que (omn peni.ocnt.cs da u i 
NoeoOOII 1.666, ele 21 de jun.'10 4c 1993, Lei a• 4.32CV64. O.Uao 
Esuruol n•. 2042,cle 13 dejunboole 1995, La ~n'IOI, 
de 04105/lOOO, bem como dos tennoo dos clálsulos c condições 
seauintcs: 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBIETO 

O .,_ Cootré tem por objao a preStaÇ» de serviços 
de onfOITIIitica, cni'Oil'l:ndo IW>mpanbazn<:ntt> da implan~lo c phs
implantaçôc$ dos ~mu do RENACH, R.ENAVAN; 
AtOmj>anbamallo da impllntaç~o c pôs.impl~:~~ do Sistema de 
ConfccçiO c unprasiO 4c c.tc~ .. N~ de HabilitoÇIIo (CNH), 
lm~IIUl~ de rotinu c IICO!llJ>IIIhamen!O do (ltra)Çiamento de 
Cenuo de 
l'roceswncnlo de Dados do DETRAN·AP; F..speçificaçto ttcntet clc 
sc:rvtços, m.tr.:IW$ e tqaipwncnros ele Ulfu<nt*'eo; EIIOOR\'10 c 
Guenc•amcnto de Proj<IDC de lnló<mMial: Oraa.~ de Sisumas 
c Mtlodos • T~inamcnlo clc RcCIIJSOS Hum&nOJ a scnm txcc:..tados 
de forma ronlinWida Cl!l çoio ao DETRAN·AP. 

CLÁUSUt.A QUII\TA-00 PREÇO 

O valor s:1obaJ poro a cxecuçllo clcscc c::oNTltA TO t de 
RS-62.100,00 (Sessenta e Ools Mil c C:m Rct.tl), a SCf PlaO em 09 
(nove) paredas i&uais, mClJUimente no valot de RS-6.900,00(Scis 
Mtl c NoYC()CniM RcaUl ll& funno taJnnizadtt pdo Ctonopamo dt 
Desembolso c Plono de Allh<~ que pas.wn a ull<~ cru: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

IIUúum<ntO p111 lodM os llus dt clueilo. 

Cl.ÁtJSUI..A SEXtA- DA DOTAÇ.\0 ORÇAMEtvTÁRIA 

As clcspc.sas ductrente. COIII I c•ec:uçAo deste 
CONTRATO c.orr.rlo A c(ll!l& dos ~ dcstma4os ou 
DEPAATM®ITO ESTADUAL DE TRANSITO, solo ou~ 
cl•slficaçao Fonl.e de R_,._ 007, l'nlcriW!Ia ele Trabalho 
06 124.000l.l001.000 (Minutençlo de Sctviços AdminlsuatiYOJ dD 
OETRAN·AP), Cucgoria Econ&nlca 3390.39 (Ouuos Scn11ços dt 
Tc~Uiros- Pessoa Juridioa). 

CLÁUSULA NONA -DA VIGtNo.A 

O pmen\6 Conllaco tert v~ia do 12 (4ozc) mesa, a 
tootu dá dátt clc sua oosin:uura, obedecido$ os dibanoca dl ui n• 
• 666/9J. 

CLÁJ.:Sl.'LA DtCIMA QJ:tm'A- DO fORO 

Pata ditilltlr IS q~ etlundu deste CGnuatt>, nlo retolvtdos 
admllllsrnliv...,.,k, tctá COIIIpCICnll< o Foro dá Coowu clc M~ 
• r$1ado 4o Am1pi. cem eacl..ao do qualquer OWD, por mais 
privll<t•ado que rqa. 

C por eslaran )<l<los i -~. 1Mlnem o presente 
ltuwmcnta eOI o.c (quatn)) viu do iplcot o rorma. .. pcacnÇ<O <lc ' 
02 (doas) tCSia'IIUnhas !ltnWm 110 flm assl&lllla. 

[ Autarquias Estaduais 

.. . ... ~ ......... ~~ .. . · . . ~ - .· .. -· ! 

(Procon 

Ruzo de Jesus Pontes da Silva 

CQ:.us~owr.c:J~1T6C!a 
RELAIPRJP 6NAIJT!(!) Qc I ICJ.IAC!Q 

IIOMOlOOO U~Cj 4il,ll006 

PREGÁON'DOIOOIJ6-CELIPIIOCON-AP 
PROCESSO N' ZJIIC011tl46- CEL IP/IOCON-AP. 

) 

OBJFm CMttotaçlo dc cmiV«l ••pecloll•Jido em l.ccoçlo de 
VeicuiM para o ln.;tiluto de DcrC111 do C011111midar 

E\IP8&SAS CONVI.!!AlMS 
01-0l.AMORIM-ME.. ........ HABU.ITADA. 
Ol·J.S.COMERCIO E SI!RVIÇOSLTDA....... . HABIJ..O'ADA. 
03· COOPEMTIVA OF. TRANSPORTC 00$ PROPRIETÁRIOS 
DEVEICULOS DO AMA.PA.-·-·- -.. ~ _ IIABILITADA. 

SINTESE DO PROCESSO I.ICITAT01UO PRF.CÃO 
I\ i\ FORMA PllESENCIA L O proceun ltcitotóno em cplsroft 
cc•c '"" obuturo no dia >911ll!l6." 140 hora.s e, onde lt4 <ln!"U>S 
rN":htt hJh l1;.acf•1< ~p..\s o.n,»hu reto Pnp11n e • CN"'\tSJ<lo 
dnlonJll.l pota ''""'~~· .J<a lmhathot do I'T<aJo 004~ 
PltOt'ONh\P u01ondo ~ .. auot.JIÇ\lcs ~"' lhe Jin t<Jnftttdu pcl> 
pclfU!ia l l~·PROCUN-AP 06 04/1212006, classifKw a HJUinlt 
e~uprtsa ccmo Ytncedof'l. 

rniJ). 

tMtKESA 01 - J S COMERCIO E SERVIÇO LTOA 
VALOR RS li.SOO.OO (•iatt t ol14 mil c olloetoltt 

I'ARtCER A Comis>lo em se"' podcrts, ~ do portter 
qoc celobn: o CMCICI> ele loc:açlo de veiculo f'll• •••oêodq do 
PROCONIAP (..Wonr"' ctpoc1f~ do td110l do PrtSIO na f(lfnla 
f'rc'<ncul n• OCJ.tlll6-Cfl I!>ROCOf'l). >CJIM n:AhU"-" tom a 
emptes-1 t('uno. ~.5 fOi a qw fHerwku H\dl\J os req"wtm dn Pregâo 
na fo""" prcJencíole •pcuo:nto.~ molho< I~ i« e m<Mt pr@. 

Obcde<endo aos dftAmu ca Let IO.S20102 c ui 1666191 
t sws olknoç.')a poswicns, suhmc:ltmot n prCSCIJI.< ttldono a 
....... ~ do IIU11nnuno Sr Dê<l<l<-Presldomc do PROCON/AP 
pa<o rtm do homok>aoçloe pO.<IUlor pubhcoçllo, 

Macap.i·Ap, 29 d~mbnt del006 

~autO , Woltl 0arh)l 

~'<•• ' .tP~P 

PIIEGÀO N' 00#1/IC6 - CELIPIIOCO!f.AI' 
PROCESSO foi• JSOOOJS9106 -CEL IPROCON-AP 

ID.l>UJADODEJ !(JIACÀO 

1MPR€$AS.CQNY!DAQA:I 

OI· O.L AMORJM-ME. .. -·--· .. -· ·- --
HABlLTf A DA. 
02· J.S, COMERCIO E SERVIÇO LTDA .. .................. , ............. ... ... . 
IIADILYfAOA. 
OJ- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS PROPRIETÁRIOS 
DE VElCt:LOS DO AMAPÁ JV.DILrTADA. 

tMPRES.\ 01- JA COMtRCIO E SERVIÇO LtnA. 
VALOR RS-U.too,OO(vlalt t aln> lllil• olloonlet nou) 

(Terrap 
Gersuliano da Silva Pinto 

ASS\Jl'iro. CONVt.x10 H .• taznel.4 
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IINlDADE: !NST'ITllTO O&TIIUlAS DO AMAPÁ - TIRRA.P 
AD.IliDICAI>A: CX.'O'RO nUI\'TtCRAÇÃO DfPIU'.IlA· 
P.'ICOL\ • CU!i 
VALOR GLOBAL: lUJ5l.ao,OO(Cc-oCJnq-• o u,.MJI 
sn..... ... o-a .... ) 
PROCESSO: <L ... .»Jil004 

Sublllclo o elowda "'"'ild<n91<> clc v-. Senhoria. 
o pnocn~o Juttlliooti ..... rc(c«nlo oo QIJJNTO TEMJilO ADrTIVO 
AOCON\'tNIO't."~comobjc~oo do~cror• C'-"lu 
S.xu., O • f'lll• Sôlima o o "-o I do l'oo~mo o• 00212004 cpo 
'*.., • "aor•.-• ""~~"'""" todor;l)co: 

• CLAIJSIJLA f!nTA ·DA DOTAÇÃO ORÇAMEHrARIA: h 
dotp.- .......,_ dco.o coa--. pota Dou (ll) - ele 
~~~ .. ,_..,~ao,,...., Globol do Rt UUIO,OO (c- c 
Cinq11cMa o Um Mil Scucmlot cOilcala Rc.lio). 

• C1.ÁUStii..A stTI.\fA- DA V1CtN<:I4t O powcnlo in"""" enio 
~emo,...o4oviaàci•do(I2)0o..:--.•-,..oloot ti<JueW 
do1()01o 30 dcOettadlro clc 2007. 

Ju.atilic.ac o Tc:r-c.orn Tc:rmo Ad.kJ\-o. C.M 
....., da Mcco,;dado ele aaroolir • condauidadc da .... 01191o do 
Ollf<ce •• CoMholo •• Otln004, .- cbtm'iocü ""1\n 116 c 
ytoinlca do Lf11.6K'93,---pelo lA! I lll-9'- do !Ai 6.~. 
rosu~am<.aj,tdo pelo~ 17 • .f9UII, coa:bmodo ...., o Art. )O elo 
inolruçlo oormoll\•• o• )19? • ,.. ~ po.t.OO..o q"" lbco 
ICJIUDOplf .. vol~ 

CONVtNIO N. • OI)% J 2004 
PROCESSO N.' 4,000.3tl/2004 
JUSTIFICA nYA N' 01~ /2001-U.C. C • TERRAI'. 

QUINTO TERMO ADITIVO AD CONV'biiO N' 002/ 
2004, QUE ENTRE SI CElEBRAM O INSTI111TO DE TERRAS 
DO AMAPÁ - TERRAI' E O CENTRO DE IHTEORAÇÃO 
EMPRESA ESCOlA - C !E E. lendo como objeft;oo, o es!ligio de 
esll.dartes, que obrigal6rio ou nAo. deveni - de lnllot
curriWe!, ~ ao loqjo 63 C1.l'lOO • pemtllndD ao 
esludlnte recaber wn nro Jri11ço no pepel de futuro 
proi'ISSionol, na lima de sua ronnaçQo, em sftua90n mis de 
W. e trai>Miho. 

CIÁIJSU!.A PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO 
lEGAL.: O Pl'nerle TERMO AIXTIVO .o CONVtNIO, "'"' por 
tunttamonto legal noe 1am1oe do M 1111 • segulntn dlll lAI 
8.666193 e auas deraÇ>Oea ~ pela lAI n.• 8."194f77, 
res~ulanwllllde pelo Oec:teto 87.497182. COI\'Ülado com o Att. 3' 
de lr\sltuçio Nor<N~Mo n • 5197, naa detNia dispa5i96ea legale 
que t. MJam apl:àvele, 111m aliTO, nea C*-u~M a condiçOoill 
aqulestabelec:ldaa; 

cLAU&Ui..A SEOUNOA - DO OBJETO- O presente 
TERMO ADITIVO, 111M ai- as CÚUSULAS SEXTA. 
CLÁUSIJi..A ctrtt.tA E ct.ÁUSUlA SÉ11MA DO COHV!HIO 
N' 00212004 - TERRAP I CEE. que paMBm a ~ com as 
~*açõea : 

CLAuSUlA SEXTA DA DOTAÇAO 
OÇAMENT ÁRIA : Aa delpelal det;onMI1111 Mie ~para 
Doze (12) - de ~. esiJo Orçad;as no valor Global de 
R$151.680,00 (Cento e~ e Um Ml S..._... e Oienla 
RNÍI) 

CLAUSULA dTIMA - DA VIGblciA : O presente 
lnstrumtnto, Iam o prazo de~ de (12) OoZt-a ccntal 
de 01 de ~ de '2007 • 30 de Oezernbco de '2r1J7 

CLAUSULA TERei: IRA-DA RAllFIC~ : 
Ficam ratificedas as demU C!Mula do Con!lllo, rrto 
al!ngindo& por 116!e li"'!!NIMnlo. 

E, por aa11rern _,, ~ • ..:crdados com 
aa c:oon<tç6ts deá QUINTO 1"ERMM ADITIVO • .aaNrrl tn1 
duas (2} vlat de lgueja - • lonna, na PfeMnÇ8 de duH 
~stentunhae abab(o ldanlltlcedas. 

' '~ 
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liNIDADE D& COI'\TRA TOS E COl\'VtbllOS- L'.C.C 
TEil.MO D.t JIJS11FICATIVA N .• OG8/l006 - U.C.C I TI:RRAJ.> 

ASS'UNTO : SECU!inO TERMOADIT!VOAO 
CONTI!ATO N! 00112006 
UNIDADE : lNS11TtJTO DE TEIUIAS 00 AI\. IA!' À
TERRAP 
An.IUD!CADA: J. EPIF,\1'110 MONTEmO -NOVASERV 
~ALOR CI .ORAL: lU 74.970,7% ( S<4•nla • Quatro MU 
NO\·cc~hloa t Stinrta Real& t Scetma ~Doi.& Ctnhn·os) 
.I'KO<:t:SSO : 4.000.093 n003 

St:ba:i:lo a elcv!ldb con~idc::11çlo dç 
Vc:.n S..:nhoria. o prc~t.: Ju-ti(içu:liva., rcfi.TC'nh,: ~ SEGUl\1)0 
TElt.\10 ;\.DtrtV~ 110 CONTRATO N ... OOJ/1006. com o objc1i\"ô 
de onerar Ol CLAUSUlAS, S.EXT.\ • ~ON.\ do r<f~ido 
ContrAto, que pe.tsom a \i gorar eom as reguiniQ n:d-:.çõc,: 

• CLÁUSL'IA S.txTA- DO PR.EÇO • Allrnor o ••lO< global do 
contrato de n. c COl/06 que ~a a &erde R.SRS 74.970,72 ( Srtcn.tc e 
OWitro Mil. No\'C«ntos e Sctm.a lte.oit c S<h,'1Jia c Doi~ <:ent4 \'0$). 
que serlló P"8ot em ec:i• (6) po:reclü igu:a.il. rto valor êe R$ 12.49,),12 
(Doze :vlil Quaaoccnw c Noy.çnt. c Cioco Reait e Doze Ccntavo9: ). 

·CLAUSUlA NONA· .DA VICt.NCL\o O pre,ntc iMrumenlo. 
te:m <1 P"aiO ..te \iQéncia de seis (6) mt:u:c: • eonhc <k: {JI de Janeciro de 
2007 a 30deJunhn de 2007. 

Ju,ti!ica4 &e o prcs.ent-c Wtrumcnto,. 
cot raziio d4. nece.Midade de Jtltaaçl.o das Cláu,ulas Scna e Nonn A 

fim de s•r~tir • conônuidoôc: d! CXC'-"\\ÇÃo do Obj~lo do 
C.O~JRA 1 '0 N.• 00111006, tendo ~ ~isll'l aa m~s vantajOC!.O ao 
t.crviçu p!lblico c n cxis.Jénc;je ~ fato, que contra:-indie&m no 
momento a rcdiz.açi\u de uma LiciiA9I.o. 

Pelo cxpoatã. solic:i1am01 a \' oua 
Sco.horil sct digne~ r&tifiq\Jo a prc:tente jut\ifi:>at.iva, de aOOtdo coca a 
Art. 6S meo.o U~ "d", § l', elo Art. S7 ineioo 11. da L<t n' 
8 6títil93 e ~uns ai • tc:dorc~ e nas domais di'J"''içi\cs: 
Legai v que lhe ~~~j ic · ~'eis.. 

f\. P'· • de:- De: em 006 

"" Chcf'~d• 

PROCESSO N'. 4.001.167!2005 
CON'fRATO ror". 001 I 2006 - TERRAP I J. I!.PIJ'ÂNLO 
NOVASERV 
JUSTIFICATIVA!>~. 0081l006- U CC 

CLÁUSt;LA J'RBIEIJU - DO FUNDA:\-JE.'ITO LECAL: O 
pre<e11le SI!Gt:NDO TERMO ADITIVO, I<Dt por fuudamonlo 
legal o disposto no Anigo 65, inciso 11. Aliuea " d" , § r•, ele Ar.. 57. 
U cl& L: i 8.666.'93 <,.... altmça., po<IMoros. 

CLÁIJ&'ULA SECUNDA - DO OBJETO; O pr«<1llt T<rmo 
Adili'-'0 tent P« fi~i&dc aherar ns Oáu:lolas Se:(ht c Nona dt\ 
Contn.ló n°. 001 I 2006, que passam a vig0f11.f com as s.egulntc.s 
recl&ç&s: 

·CLÁUSULA SEXTk 1>0 PREÇO: O presente 
Ttnuo A<Ütivo l<nt <> V>lor Global <lc RS 74.?70,7l(Sdonla r 
Qu:atro MJI, NoY-ntoa e Setenta Realo e Sdenta e Dolo 
Cenlavoo}. que !.Crilo P•&o• em ..,;, (6) parc<la< i,Ws, ruens•i> o 
$l!«:.,i••• DO valor .J. RS J2.49SJ1(Dou MU Qualroccn!o.• e 
Noventt • <.'lnro K•alo • Ooze Cmtavos). 

• CLÁUSUl-A :-<ONA: DA VJGé:"C:IA: O 
prc~nte Ttrtoo Aditivo tem ~u.a ,;gêru:ia de seis (G) m~s ~ contar 
do O I de Jancim de 2001 a 30 de Juaho de 2007. 

CI.\IJSl:LA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO: Fie>m raliJi<achls 
M dcn\ais C.'lius:ul~~ do Conlu.to n!to tling:jda.s put Qle instt1Jmcn1o. 

t:1i1DADE DF. CONTRA TOS E COSVf:NJOS- U.C. C 
TERMO DE JUS11FICATI\'A N."091 1006- U.C:.CtrERRAP 

;\SSUN'fO: QUINTO TER.'\tO AlliTTVO A CONTRA TO DE 
s•00211001 
UNIDADE: DIS'l'ITtrrO DE TERRAS DO AMAI' Á - TERRAP 
,\DJUDlCAD.\: PRODAP-PROCESSAMENTO OE DADOS DO 
A MAl' À 
VALOR CL09AL: RS 3.876,Jó(TrC. Mi~ Oiloccnloo e Setenta e 

Sei, Rc--ai1 e TrillLac Seis C~;:ct~vos) 
PROCESSO: 4.000.14Rn004 

Submeto a clc\'oda oonaidcro91o de Voii.Síl 
Senhoria, a f"es<nle lu.tifioaliva, refettolc •o QUINTO TERMO 
ADITIVO so CONTRA TO rtCOl/2001,. CCft) o objcti...-o de thetAI' M 
el ... ul.; QUARTA E SÉTTMA. do <<ferido Comrolo, que.,.._.., 
o vigoru com as "guinte~~ tcdaçõr::s: 

ClÁU:St:L\ QUARTA -DO PRJ:ÇÓ: O valnr Global do Coolr•to 
do: N' 002 ! 21102 e do RS 3.S76,3G(Tri:t Mil O~""""'"• < ~ctcnla o 
Seis ReW c: TriAt• c: ScltCC'Alavos). 

CL\Ul!UU StTIM.\- DA VlC~CIJ\: O p=cnlc in•ln.,.cniO 
tem o p-uo ck \~~-aci.a de 12 (doze) mesu.. a pank de OI de janeiro 
tlt; 2007 o 30 de Dc:tc01l:ro de 2007. 

Justifica-se o ~escntc insttumonto. em rezlo da 
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n:::ces.sidadc de alh;uçio do Prozo de Vigbei, o fim de gara.ntir a -
C<)fllinuidode da <x<<n>çAo do Objtlo do CONTRATO N.' 001/lOOl. ' 
oom ohse-rv.1neia .1u-. disposto no ArL 2S ~ 31 da CoMtituiç~ Fedcnd. 
Art.21 da Con.atitui9.Go Et hlduttl e Art. 24, l~i'o XVl da Lei n! 
8.~lil..'9.l e •~• ~lter.;ôcs pc.'6tc'fiores e demai11 prinolpiQf c Mtmu 
que Ngc:m. & Admini.ttraçll.<l Públic:.. 

· ?c I C'> Clq'K'IMO. solicitamo• A \' osu 
SenhoriA , ; Wgne. ratifique :1 pre•ente ju.tific:ati\'a. de: al.lOrdo c.om o 
i\11. G$ in.:i&o ll alínea .. d". e/e Att. '7 incito n. da l.ei n.0 8.666' 93 t; 
atlcr~ pos:teriore1, para quo produza !I!!U-t efcitoslegaia. 

~l• >i . AP., ~ "'""" úe • . ()v..l.l.l(o 
QU o Si~o )\f du P t'lw-N• 

_ u:r_. d 11 U.C. <.: • 'ERR..-\P. _ 

ASSU:O:TO: QUINTO TERMO ADITIVO AO C'ONTRATO 
N' 00212002 

UNIDAI>E: JNSTITL'TO DE T!;RRAS DO Al\.!A r.\ -
TERRA!' 
ADJUl>ICA DA: PRODAP- I'ROCFAISMIEJ\'TO DJ!. ))AI lOS 
OOAM,IJI,\ . 
VALOR GLOBAL: RS 3.600,00 (Trb Mil e Sdsconloo ReAis) 
PROCESSO: 4.0<HI.l5612004 
JU!t'TU1CAID'A• 0912006 

CL\lJSULA PRl.\1EIKA DO FU!'DAMI!NTO I.I!GAT~: O 
presente Tenno Aditivo fundztmcnt.a-.so no dilqloQo nos Artigos 2$ 
c J7 dA Corutituiçilo Fc&ral, Artigo 22 da Con.tituição Eslad~ c 
Arlig~ 24, inei•<> XVI da Lei 8.6G6193 e suas oll<:rJçõcs po<tMot<s 
c demais principios e normas que regc::m a ;:,.dm.inis:traçlo Ptí:blica 

- CLAI:SULA QUARTA - IK) l'REÇO: AUer:1t o 
Val~r r.tobal do Conlr.tto n' 00212002, que pli.\U a ser dt RS 
3.876.36(Tri:i Mi1 Oitocctrtos t SctUila ..-: Seis Reo.is c Trinta c! set5 
C.nla\'OS). 

CL\USULA SRTJM.A - DA VlG.ÊNCI.\: O 
prc.~n.tc irutmtht:nlo tem o prozo de' vicêncis de 12 (doze) mc~u. 
a J"ll1ir de O I ck janc.in> ~e 2006 • 31 do dezombro do l007. 

C:T.ÁliSLIJ...A TERCF.IIIA- DA RATIFlCAÇ.\0: 
Fic3J'O ..-t.Wcadas as dc::trWs cliu.Sulo.s do Contraio c dos TUtnô!i 
Aditivos. ~o itingjdos por este instrumento. 

ASSt':'<TO: OITAVO TERMO.\ ITIVO AO CONTI!A TO 
~.'009/lOOJ 

U~IDAD.E: INSTITifTO DE n:RitAS JlO AMAPÂ- TERRAP 
ADJUDICAI>A• CONS.EI..UO C.OMt;N!l'ÁRIO DO DAILIQT:E 
VAT.OR CLOIIAL:RS 1.800,00(Um :liil cOitouniM ~•) 
PROCESSO: 4.000.315 A /2003 

Submcl.o a dcv&<.h C~"'Nit.lcrayi:kl de V ~~a 
Senhoria. & prç8tnte JwtiAOHiw~. refert:nte ao Otr AVO TJ::.N.l\10 
ADITIVO .. CO:-rtli..\TO N! 110912003, C<1CD o objolh-o de ollorer 
.. olóuNl"' QUARTA • Q'UJNTA, do r<feri<k> Conlroto, que pa..•m 
a v\eour com as "guinta rcdb.çúea: 

• CL,\USULA QUAR1'A - DO PRA7..0: O 
prcscnrc instrumetltQ te~n o pruo ck visêooi• • partir da dat• de sut 
.~'n~imah:ro OI de J aneiro de 2007 ft JO de JanOO de 2007. 

• CL.Í.üSUI-\ QlJ!N1'A- DO VAWR: O valor 
Gloh>l do Con1r'"o de n• 009 i 2003, é de RS l.!OO.OC{L'tn Mil e 
O .i.toccntOt Ruir.), que !aao pag~ tm sei• (6) pal'cc:-lat is~:.iJ n.o 
volot de R$ 300.00('J'rc:zc:nto' Rc:ai•). 

Jua1ific:.-se o. presente irutrume-nto. com 
ob~e.f"\'itu:ia M diaposto no t\rt.'24. J.o<::i•o X. Art. S7, lnctsn li c An. 
6S, lntiso 11, alloe<~ "d", do L<;i N.'l666·93, c o" alla"93co 
posH:riorC"S que lhca sejam np1ic6\'eis.. Em ruJo dJl nc:-ecuid.Ade de 
alterbçM Oo Pr~o U~: VisCneia, a fim de gíltont.ir a OóntinuidOOe d8 
execuçilo do Objotn do CO!IoTRATO li! 00,/201l.l, ç por cnl<ndcr· 
mos ser vanujnao J O intercste público Q haver falOs qüe contn•· 
indiquem • rcaliuçOO de umn RO\'t lidiaçâ4>. 

OITAVO TtRMO ADITIVO AO· CONTKATO !':' M9/200.l
T.ERRAP 
PARTES: INSTM'tfTO DE TERRAS DO AMAI' Á • CONSELllO 
C:OMllNTrÁRIO DO DAII.JQUE 

c1N\csuu PRIMEIRA - oo H JNl>AMESTo LEGAL: o 
P'"""'lo TERCEIRO TJ::RMO ADmVO, obodct<> ""disp<>!lo no 
1\rt. 24, lnc:-i•oX. Art 57. Incito 11 c lu1. 6,,Jnci•o ll. c.Jinea ... d". 
da !.<i 8.666.'93• ' ""' Gltoroil>ct pusleri<nco. 

<:LAUSIJT.i\ SECUNDA - DO OllJEl'O: Allau u ClólUula, 
Qu~re• ~ Qulut• do Cootr"'to de n.• 009/03. qoe pau•m • ~isOI'Qr 
C{)m a~;cpinter~: 

(;J .Át!St.JJ...A QUART"' - DO PkAZO: O ~cl\tc .in•lruma.Jo 1ern 
o pralo de; \'igênçio • partir d• ~de ~~ onino.n:rra O l de Júlho de 
2006 aJO deJWihO <k; 2007. 

C.LAUSIJLA QUI:'ITA - V0 VALOR: 0 valor lotai do p«<<nle • 
iMtrumenh't, paua a eer d~ R$ 1.~00.00 ( L:m ~1.il c Oitoct'ntoe. Reais 
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). ctu~ st.Tlo psgo• em 06 (~tcil ) }W'Ctlaa men&-Bis. iguais c 
sucessivaa ao import.e de RS 300,00 ( Tre:z~tos «~•). atC o quinto 
di,. do méi Bubtequcnt~, direlaztlcnte 40 loc.ot.ário • . · 

CLAUSUlA TERCI!U~\ • D.\ R.\TIFICAç,\b: ficam rotificad"' 
&a dem.-it CI4UAu!as do ("..ol\tuto e A.dili'-'06 nilo atingld01 por cs<c 
fr-lllrum"Cnlo. 

UNltM,DE DE COJ'o'TI!ATOS ECOII'Vt:'ilOS- U.C.<: 
TERMO DI:: JUSTIFICA T1V A li! 011 l lOOõ- ll.C:.CtrERRAI' 

. ( 

ASSUNTO: DOCIJ\'10 TP.RMO ADITIVO AO CONTRATO K'.• 
021/2001 
U~IDAI>I::olNSTITtJTO DE TERRAS DO AMAPÁ- TERRA!:' 
ADJUDICADA! MARIA TtUDY C\SfllO YIEJRA 
VALOR GLODAL: RS 3.600.00(T ... MU t Stl><•nlos Rui•) 
PROCESSO: .. IJOO.I5Iill004 

Subm<to • dcva.dll con•idettÇlo de Voua. 
· St11horil. n presente JUJlificat.i.va. referente oo NONO TERJ\fO 

ADlTlVO ao COI\'TRATO N.• 01212001. COftl o <bjcth-o iJe altçcao 
a ciAu•ula QUARTA • QUI!Io'TA. 

Cl.ÁUSULA QUARTA - DA YIG~NCL\: O pn:sen1c 
im'trumcnto tao o prazo de vigtneia d: "is (6) mu.e. c.om inicio em 
OI deJMeiro do 2007 a 30 de htnhode 2001. 

CLAtiSUL.\ QUih'T.\ - DO PREÇO: Al!trar o valor global 
doC0111toto do n' 0221 2001 que pao .. ali< r de RS 3.600,00 (Três Mil 
c Scis~toa Rc.ai1)_, que serlo pago. em. seU: (6) parcelas igu.ais c 
»tlret:UiV11 'l dc RS 600.00(.cU:ocntol rd;il ). 

Justifie&-ic o P'~'ntc in$ltU.n:lento, com 
obscrvà.nda ao disposto 110 A.tt.24, luci&O X da Lei n. 0 8.GGG~~3 .• e nu 
allcrsç.&r. poslaiorcs que Jh~ tcj.u:o o:!plid.....Ws, em ra.tllo da 
neoe.uidade de altetAç.lo & Vistncta e do Pr090. a fim de gtwMttjr a 
coutinoid>dç da «=<U9io do Objeto do CONTRATO N! OllllOOl. 
~lán de $0 va.ntajoto co iN.ereu.c plthlic.o, h.i !'ato.. que C<'Wlt.ra. 

indtenm a ru1itAÇ~Io de Ll~ii~O. 

Pelo exposto, solicitemm o Vosu Sr;nhori., :toe 
digne: ratitique A pte!Cotejastitleativa. de aconfo eom o Att. fiS inci'o 
lt alinctl .. d~·· Art. S7 ineis.o 11, da lei CL 

0 8.666!93 e altaaçÕel 
p011crioret, • q produ.z • crcico.slcslli~ 

spô - AP do) ·o de 7. 

... w.. 
tda U. 

ASSUNTO; DÉCTMO TERMO ADITIVO AO CO:\'TI!ATO ~· 
011/lOOI 
l'NIDADF.: INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ- TERI!AP 
ADJIJDIC,\DA: MARL~ 1:1/DY C:ASTRO \'IEIR.\ 
~Al..OR Gl..ORAL' RS 3.óOO,OO(Tri• :liil•S.I~rnl"" TlC11b) 
PROCESSO: 4.000.154/1004 
JUS'I'II!ICATIVA N' 00311006 - U C C ITERRAI' 

CLÁUSln.A PRIMEIRA • DO FU:<DA..'~Il:.''ITO UGAI.: O 
prcseDic TER..\10 A DJTIVO ob«<rco ao <lisp<>llo no L<i N" 
8.2.t.St9J . combimmdo oom () Inciso x. do .vr. 24. t1d Lei N/) 3.666/9:\, 
ç dema.i~t e.tteraç~ po&leriorçs. em ..:om.bir.e.çlo eont os di~itivos 
p...;tlm:ntc:s i L~i n,. 8.245, de I ft de outubro de 1991. que di1pGc !Obro 
Sl loç.syOes <icK lmóvd.s erb..,nes e Jos flrooedimentM a clu 
pcrtinente<i. 

CLAUSUJ.A ~tGl.'NDA - DO OWETO: Allcr:r ., Ciiwolu 
Qua.rle .- Qt.únb do Contr~o de N° 022'01, que pa!IW'n a \'igotX' 

com a .seguíntc rednc(lo: 

ClÁUSULA QUARTA - DOA ",CENClA: O p<e.cmc 
in&t\tmento tem n (lt47(') d e vigência de OG ( ~i' ) meses com 
iní<iocm OI àcJnneirode2007 a301Wlhode2007. 

CLAUSUlA QUIXTA - DO PREÇO: O volcr Ido! do 
pc(;lcntc:- in~trumeoto ~ de RS3.600.oo (Três Mil c ScUc.enlo5 
reais ). que ICt'io pego' em 06 pa::rçda.s iguais e .1uc.:uivM de 
1\S 600,00( soiocenl<>l rcai• ). 

n .. \USUI~\ TER<.:EIRA: t>A RAT!l11CAÇÃO: Ficom retilíead .. 
o~ d.;maü oláutlllas do ~.ntu1o e. dos Ta ruot Aditivos. Jlio •lin8hh.>11 
p« eue insli'Umento. 

<. 
Diretor 

UNIDADE DE CONTRA TOS E CO~NIOS-U.C. C: 
TERMO DE JU!.'TIFICATIV A N.' 016/lOOó - U.C.C ITERIIJ\l' 

ASSUNTO: I'IUMF.ffiO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N!004/1006 . 
UNIDADE• INS11Tli'TO DF. TF.RRAS 00 ÀMAPÁ-TERRAP 
AllJUlliCADA: NOVATEC CORI'ORATIOI'I LIDA. 
Vi\ UlR GLOIUL: RSIII.OOO,OO(DEZOITO MIL (REAIS)) 
PROCESSO: 4.001.48111006 

Submeto " clcv.da. cor.aidc::PlçÃO de VMAa 
Senhorio, o presente Josôfocativu, rcf...mo •o PRIMEIRO TJ::RMO 
ADITIVO AO CO:"TR.\TO N.'O~OO&, com o obj<:livo tlt; oll~>r u 
CL\USUUS, SEGUNDA E QUARTA do referido CooiTaiO, qu< 
pN31tm fi \'\g(')rarcom os seauintC$ n::daçt5ca= 



Macapá, 22.01.2007 

• CLÁ'L'SIJI..A SEGUNDA - 1)0 VALOR: O 
fltO'entc T..,o Adilivo '""' o ""' vaiO< Glo!>al de RS 
18 OOO,OO(l)<:toito ~il RoaiJ). que mio Pll!(lf oom rocunos do 
Orçamento de 2007. modiame .-prettnta~ c.t.l\«PI F'i-.c.al/ t:'~rtur&. 

- CLÁUSllL\ Ql.'INTA - DA \1G~NClA• O 
prutntc insttUtncnlo tem o ptaro do vlgbl~ia de sc.ia (6) m.etea a 
eontar dll cbrla de sua astlnmllre. 

.haJtUl~•c- o presc:nlc iutn.lmcnlo_ em rat.lo cb 
uo:e.,..idad<> do altoroçlo da. Cló•ool., Se8"nd• c Quarl., a fim de 
B"""'tjr • OOiltlnuid<odo do oxe..,çlo do Objtto do COST'RA 1'0 
N."'04/3GOG, lendo tm vútA ~r maU Vlrth1ja4o ao aerviço pliblie-o .e. • 
t.:Jtisl&cia de fatO& q\X. QCin&rao-indioam no momento .a rea117.-.çlo do 
uma Lio•t&Qio. 

Ptllo cxpOJto. s.olio-itamos a Vona Settboria ~e 
• digne. nni.fiquc a prc1et1tc: ~fiçativa, de vçocodo oam o Art. 6S inc:i-o 
U AÜD.c.a "d" t•1 e:o .~ 3:1 Uae-bo 11. do Lei N•. 8.666/93 G t\1&\ 

altec~t . aia dispos.içoo lcpia quo- Uro •cjaJ:D. 
f9li~vtis. 

PROCESSO Nr. 4COOU811200S 
CONTRATO Nr. 00412006- UCC/1CRAAP • NOVAT!:C 
PRIMEIRO TERMO AOh'IVO AO CONTRATO DE N'.004 I 
200S DE LOCAÇÃO QUE ENTRE si CELEBRAM O 
INSTITUTO OE TERRAS DO AMPÁ - TERRAP COMO 
CONTRATANTE E A EMPRESA NOVATI:C CORPORATION 
L lt>A COMO CONTRATADA. 

- CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMENTO LEGAL; O 
preaente lnstrumenlo tem por Fun~mento legal o díopooto no 
Artigo 15!1. Inciso 11, Allnea "cf', § 1', Ali. 57, 11 da Lei 8.666193 e 
SU<I& aherao6ee poater1«es. 

- CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO; O presQnto Termo 
Adftivo tem por fillalldade oHerar as Cláusulas S<!gUnda e 
Quarta do CO<l!rato N'. OOoC/2006, que pauam a vigorar com at 
aegulntu redaç6eo: 

• CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR : O 
presente Termo AdiliYO lem o valor Glollal de R$ 
18.000.00(0ezolto Mil Reala), que -~ ~os com recunos 
Orçaman!Arioo do 2007, mediante o.prewnhoçb d• Nela Flseal 
I Fllura. 

• CLÁUSULA QUARTA - DA VIG~NCIA; 0 
presente T ormo A<fttivo tem cua vigência de Sela (6) meees a 
contar da data de sua accinatura. 

• CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
raijfiC<~daa •• demala Cláueulaa do Con!Tato nto atingidas pot 
e.te lnsltumerrto. 

:-iOTIFICA('OÃO 

O Diretor-Presidente do ln<tiMo de TctTas do AmapA
TERRAP, no uso de ~uas alribuiÇ<')cs legais, rcs~va: 
NOTIFICJIR as p<!$$0<1$ abaixo ttlacionadas pa.a comparem no pmo 
de IS (qui= dias) no TERRA!' a contar da dala da publicaçAo, a 
fiM d< C<lmpro.amu a efetiva ocupaçllo < habitaçllo do lole, 
Especificedo no lote MARABAIXO, M1AL(jNAS c TCUMÃ. 
Outrossim, ficam ciendflcados de <{llt ~ nao eompan:c:imento 
caracteri7.3râ o abandono do lote importando em revogaçao da 
UCENÇA DE OCUPAÇAO c, ccnstllOcnt• rdomada da posse direta 
do . I 'món" ' bl" Es od 111 tmóve ao patn ·~= I .. 

LO'Il:AMENTO MARADAIXO 
~}·QNIO FI.AVIO Fl:RREI.RA RAMOS 71 310 
g!: S.l1.624.152-IS R0:346SISJ-Pi\ 
~V.CAESA.SIN 

ODNOl:LSON AQ,.AU.IO NUNES tS 06 
CPF: 432.918.992·53 RG: 068031-AP 

IOO"RUA.:EuEZER LEVY 
VALD&I'>ORTAVARESDASILVA 79 70 
CPF: 327.703.162-49 
END: AV: CEARA. IOIJ·A 

.. RG: 028707 -AP 

r--w :J ru ROSII.ENESOUZA MARTI!'iS 
CI'F: 418. 103.503-44 . I RG: 1366884-MT 
END. IN V: CAflSA. 259 

f-MÁRIA LriiZASANTOS DA SILVA 87 310 
CPF: 682.535.402-72 RG: 267855-AI' 
~-D: AV: JOSE GONÇALVES PICANÇO, 628. CONGOS 

t.OttAMENTO RENASCER 
NELCILENE DE AMOR IM MAH'RA l 09 J 16 
BRAZ.<\ O 
~: 6S3.1~pS2·U RO: 319732-AP 

END: A V: SOLIOARIOS, 434 
LOTEAMENTO TUCUMA 

MINA RUSEDASILVAFICtiElRA _I 50 14 
CPr.: 3 11.300.702-04 I RG: 17Í3488-AP 
END: UADRA SO LOTE-14 

-- I S7 _l 04 AGNALDO DA SILVA SILVEIRA 
CPF: 603.466.632-Sl •. - I'RG: 3160444 -PA 
r:NO: Ui\DRA 51 LOTE 04 -··· 

(PoDER LEGISLATIVO) 
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(Tribunal de Contas do Estad_i~ 
Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

Dl.Rln'OIDA DA ÁREA DE COI'iTROI.E EX1"1!RNO 

AUDIÊNCIA 1'1': 00051:1007-DAF.XTITCt 
PROCESSO :-t•: 006!1-16/19!19·TCP. 
FJ'l'TIDAI>E: C:OOP.MJSTA EXl'. VEG./\GR..Cot-WA 
A$Ul'ITO: PRESTAç/ÃO OC COJolTAS 00 CONV~l\10 
N"'3919NEINF/IICOOI'EAA TIV A MISTA C.."X11\i\ TIV 1ST A 
VEUETAI. OOS AOll!CIJl.TOlUiS 00 LARANJAL• 00 lAR! 
I.TOA<OMAIA e I' ,2• . l•. 4', S' , (/' ,,..,8'Tf.llMO AUI'I'IVO 
l:tY.Sl'QNSÁVEJ~ JOSS FRANCISCO DOS SANTOS MI'J.ÓNIO 
.IIELATOI!(A): A."4.1RAL00 DA Sll.VA fA\'ACHO 

Co0101nto clc:termlno.ç&. dO(a) P.-t ... tiaiao(a) 
C:onoclbciro(a) AMIRi\LPO DA SILVA F A V ACHO. R~a) d<> 
"'- •• 00694611999-T('.E, •• , clc:sj>aebo oinauJ.- .. n .. 074 do• 
autot, rub l<:rrqot do di..,c.to llO.- artiao• 37 c 47. dt Lei 
Compl...,onlor,.. 0010. ele: 211.09.93. <lo .. ortip 122, § 2' e JlJ do 
1\A>&im<:nto lotcmo dcolo Tribotial, REQUEIRO oo<•Jl;çnhor(a) JOSÉ 
I'IIAN_ClSCO ll()S SANTOS Mltt.ÓI'UO ,,....... • ..,, ora 

AUOili.NCIA, no pruo de U (qulow:) diu, Ra>:iloor da JwliliotlinJ 
quw '" (iaQ"('tD lteQt .. adriu, i.nc!h.~~tive com ap.rc:scn1J19Iô \1.1 
documcnLaç)o oom.prob•lOril p&r• o •.anumento du. irnpcopictbdol 
e!ov tr.eaularidada cvi<lcnoi"""' ou(a) Rel.nrio de An.iliac de 
l'mt.o~lo de Carotu. llL 062/066 doo ooloo. 

011&:1'0R[A OA ÁREA DE 
Mooopl(AP), l do Janeiro d 2007. 

(~DOER JUDICIÁRIO) 
.!(Tribunal Regional Eleitoral ---:1 

Des. Honildo Amaral de Mello Castro 

POKTAR IA N. '00$12007 

O PRESIDENTE DO l'lli.BtiNAI. REGIONAL l::LEITORAL 110 
AMAP~. no liSO das alribuíçllc:S legais que lha sao conferidas pelo 
Art. 16. XXXII, do Resímento Interno deslli Corle. e ""'d" em •1$111 o 
co.• tido no P.A n'Oli. clo"'t IX, proooc:olizado $0bon' 23t71200S. 
RF.SOLVI;; 
An. t•.l.lcsisnaro...-rvidcr DANIEL PICANÇO MONTEIRO, Chefe 
da Seçilo de OlnJ • Manuttnr;lo de lmó•Cis, como flsc:ol do Contttto 
n' 02112006, cclobnldo entre est< Tribunal •• cmp...a Bnuileiro de 
Corre~ e Telégrafos. cujo ob.,teto,; a pn:stnç!o e a eomettiaHz.oçtD, 
em imbiro N~Cional, pela ECT • contrauontc. c1t ~iços pos~>is, _ 
t<ic!Mtieos e odiciOflacs. nas mod.alicbdcs <lloCÍOOIII e internacional, 
que w dispoo)iboli.t:tdos em Unidades de Atcndimcn<D da I!CT, Pltl. 
venda avul .. na rale de varejo e, tamWm, a carga~ mâljuina de 
f<anqUC$1. na formo do Art. 67, da l..eí n' 8.66619l-1.eí de LicihlçOes 
c Conrratn~. 

An. 2'- F.510 Po!Wio entra em vip na dlla de sua publieaçilo. 
Atl 3' l'ubliquc-~ cregistrc-se. 
Gabinete da Presidência do Tno•nal Regional Eleilorol do Amapj. 
~li de.)ane!fodd007 

(A) Dcsembwgadcr HONILOO AMARAL DE Mlill.O CASTRO 
Pro:$ídent" 

PORTARIA N. '014121107 

O I'RI::SIOcNTI! DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 
AMAI' Á. "" ...., dis 3IJ'il>u~ legais que lhe .ao conf<ridas pelo 
an. 16. XXXII, do Rel!l~nlo Interno dcslll Ca<lc, e t.:ndo em vos&a 11 

<'\lntido no P. i\ n'358, Closse IV. prot<JC<>Ii>a:!o sob o n' 7'100J2(1()(>, 
RESOLVI:: 
Arl 1° D<lcrminar A avemoçllo de t~po de serviço • o servidor 
CÊS,\R AIJOUSTO TARGINO O !i MEDEIROS, Téén1<0 Jwicifrio 
dC!.Q)odm f.fetlvo deste Rcgtonal <'!"forme q\!Odro obaiM: 
To~Votas ("on\Tnlo 

"""" fiàaUdado 
anolmWclia 

· C01wtt1idos Governo <lo ~adori.Jc: 
1.3J6 (ait ..., Ol (ori,) e..ac» do diJpooibil~ ......... • ..... mt R., c-de 
tri•~ o seil) (oho) ....... "" Norte 
di .. cOI UGJ)dia R)'l)_ 

Con\IC'Jfidot Prúeitwa d.t ~·bil-IJ7 1M'1 01 (Wi•} Mt11icipal do 
(OitOQeMOS • ...... 1)4 IMdui&IRN) 
-:;nqücm;f . Couauo) 
ac:l~)din ~' t 07 

( .... Jdi• .,..,_, .. 
An 2 Esta Por1:1roo cntno em viSQI' na data de sua !l"blicaç.llo. 
Arl. J• Publique--s<- e rtgl3tre•se. 
Gab.net< ela Prcsid<nc:ia do Tribun•l Rcgiooal f.leitoral do Amapà. 
em IS de janeiro dc2007. 

(A) Dcsernbar~r IIONII.OO AMARAL OE MEL\.OCAS11\0 
Pre:Mdeoto 

PORTARIA N! 68.l/.!00ó 

O PR!;SIOENTJ; 00 TRIBUNAl,. REGIONAL ~t.t:ITOR/\1. 00 
AMAPÁ, nn uso das atnouiçlles lcgsis qur lhe são c:on(o:tidlu pelo 
an, 16, XXXII. d<> Regimento Jntcmo de>t• <.:tJrt< e. tcndC>em viSla o 
Ofloio n' 33512006 - 7' Zona -l.aro'lial do J•ri, 

Rf.SOI.VE· 
Art. I' Dispcn..r a set•idnto requisll3da WALMIItA CÓI:'S 
SRAOA. d1J lllUku'Klilde do ~ (!011113Jionod; d'~ (.;floc:l'l: fole 

Cartóno Elettorol d3 7' ZonA, scdW!a no mlllticfpilo úc l.arnnjal dn 
JIIT~AP, Nlvtl FC-1. desi!ll>ada alrltvO. du Pnrtnria n• 226. de 
2111)9/1994. 
An. :r' Designar a ~n·idO!ll SUEI.I.r:N PINTO NIINES 
DAMASCENO, To!cnioo Judoewio. ~"' <.<t(Cet • ritularidad<o dll 
runç;Jo comí .. ionada de Chcf~ úc Cartóno F.k!itnrol da 7' 7.ma. 
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sediada no munK:iplodc l.aM!n)8l do lori-AP, Nlvcl FC·I. criada pelo 
mciso 111 do art r• da. Lei rl• 10.842, do 2QI021200ó e/e an. 7" do 
Re~IUÇ!o n' 21 832. de ~O~ 
Art. )" O:s efe<lDS da dispenso c dc:so8Jli\Ç!lo rttroogcm • I' de 
de:a:mbro de 2006. · 
.o.n. 4• ful.a Poraria entra em •otor na <lati de sua publíeaçto. 
An. s• PubfiqU"IC>'se e rtgiSlre-se 
Gabinete da PresicUncia do Tribunal Regional Eleiiornl do Amapô. 
em 08 de dezrmbro de 2006 

(AI Of:S. IIONII.D(l.AMARAL De MtLLO C A.~ fkO 
PRESIDENTE 

RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTAÇÃO t.jO 59512006 -ClASSE XI 

REPRESENTANTE: MINIST~RIO PÚBLICO 

ELEITORAL 

REPRESENTADO: ANTÓNIO WALDEZ GÓES DA 

SILVA 

ADVOGADO: EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO 

e OUTROS 

RELATOR: JUIZ AUXILIAR ANSELMO GONÇALVES 
T rala-se de Recurso Espacial Eleitoral 

lnlerp<;>sto pelo MINISTÉRIO PÚBU CO ElEITORAL 

contra deci,são do E. Tribunal Rogional Eloloral do 

Amapá - TRE/AP - que. por maioria de votos, 

conheceu parcialmente da Representação. apenas 

quanlo aos fatos tidos por vlo~dores do ali- 41·A de Lei 

9.504197, exclulda a matéria susdtada como violadora 

do art. 73 do mesmo diploma legal e, no mérito, por 

unanlmidede de votos, julgou Improcedente a 

Representação ai-Jiz.ada pelo recorrenle, em Acórdão n• 

2190/2006 assim ementado: 

ELE"ORAL. REPRESENTAÇÃO POR 

CAPTAÇÃO IÚC"A DE SUFRAGIO E CONDUTAS 

VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM 

CAMPANHA DESMEMBRAMeNTO. COMPETtNC~ 

DOS JUIZES AUXILIARES PARA PROCESSAR E 

JULGAR AS CONDUTAS DO ART. 41·A E 00 
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL PARA 

APURAR AS CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 73, 

AMBOS DA LEL N" 9.5lW'!I7. EXJG~NCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE SUFAAGIO. 

DIVULGAÇÃO DE A TO DE GOVERNO. NÃO 

"CARACTERIZAÇÃO DE COMPRA DE VOTOS, NEM 

USO PROMOCIONAL IMPROCEDtNCIA DA 

REPRESENTAÇÃO. 

1. N<1 represenlllção que visa apurar 

conjunlllmente a prática das condutas tlplffcadas 

nos arts. 41-A e 7J d• Lei das Elelç~ desmembn

s.e o feito para /X)S$/bllllllr que a lnfrlçio por 
captaç.io por captaçlo IUclbl da sufr"g/o $4tJ• 
~da e julgada pelos Juizes Auxiliares. 

obsennão o rito do art. 22 da LC n" 64/PO, enquanto 

u condutD vedadu .tOs agentes públicos em 

çamp;!IIM sejam •puradas pelo Con'e!lfJd« 
Regional Eleitonl, nos tennos do arl. $8 da lei n" 

$.5041117. Ressalva do ponto de vista do matol'. 
2. Para configuração da capUçSo Ilícita de 

sulnglo, exlga..sa a comprovaçio do dolo 

asp«~ilico, consi.stonte na int:enç.io de obtençlo de 

voto do ehlltor, da s011a que, não demonstrado que 

a entrega da banesu eslava condlclonad• 41 

obtenção de voto, afasta-se a ltteldêncla do art. 41-A 

da lo/ n• 9.5011197. 

3. A noticia de que houve deupropri~ão de 

temls para Implementação de lotealrKinto urbllno 

com nm de evlflr o efvtlvo cumf)'lmento do 

Mandado Judiei;,/ da ~ntegraçio de posse 

lmpodlndo a retirada dtt centenas de t.ml//as; de 

suas ca~ apresenta-se como ato de gowrno 

aJttraordln4rio e emergenclill (de cunho social), nJo 

conffgurando compra de votos, nom mesmo uso 

promocional, uma vn que nlo se poda qualificar de 

llegll • dlilutgaçlo, atnd• que em pwfodo -'ttltORI, 

de conqutstu 1 tNIIz..tç~s do Mlmlnl•trador que 

u candidata 4 '"lelçlo. P/'9Cedentes do TSE (AC. 

N" 6.817, de 16/011200$, raf. lrfln. C.puto Butos}. 



Macapá, 22.01.2007 

4. Flopmsent<Jção j ulgada lmprocedcnto. 

O&pois de ressattar a legllimidade recursal do 

Miníslério Público Eleitoral com fundamento no art. 499 

dó Código de PrÓcesso Civil e sintetizar os fatos 

alegados na petição inicia! da Representação, o 

recorrente aduz afronta do v. Acórdão ao art. 4 1-A da 

Lei· n• 9.504197 ao argumenlo de Que restou cabalmento 

demonstrado nos autos a captação de sufrágio. através 

do distribuição de alimentação e promessa de doação 

de lote.<> a eleitores com o propósíto de captar·lhcs o 

voto (sic). 

Sustenta, em sfntese, Que os depoimentos 

prestados ao Ministério Púb6co Eleitoral. as imagens de 

_âudlo e 1/ldeo juntados aos aulos, bem como os 

documentos comprobatórios da desapropriação e. 

ainda, o próprio voto do relator tornam inarredável a 

ocorrência dos fatos de cunho e!eitoreiro t.ranscrevendo 

trechos do Acórdão recorrido Que. no seu 

· entendimonto, cem prova a utilização de SCfVldorcs o do 

bens públicos, em horário normal de oxpodi<•nle, para a 

realização de evento promodonal da candHadura do 

representado (sic). 

Prosseguiu argumentando Que o dolo especifico 

do representado CXlóSIÂ)Slaroa·se na promessa de 

doaçAo de lotes e distnbuição de alimentos em evento 

eminentemente eleitoreiro, destacando que a conclusão 

a que chegou a decisão hostilizada é destoante da 

fundamentação nela adotada, posto que embora 

constatada a utilização indevida dt~ bons o servidores 

públicos optou por afastar a infringêncla ao art. 41·A da 

Lei das Eleições. 

Transcrevendo trechos dos depoimentos de f. 

04105 e 07108 do anexo I dos autos, bem como, a 

degravação das Imagens de vldeos feitas nos dias 14 e 

27 de agosto de 2006, afirma resta.r cristalina a oferta 

de vantagem !ndevlda pelo representado em troca da 

contrapartida e){igida. qual seja o voto. enfatizando que 

o art. 23 da LC n• 64190 perm~e ao Tribuna! Julgar de 

acordo com as evidências públicas e notórias. embora 

não alegadas por quaisquer das partes (slc). 

Assevera. ainda, que os próprios depoimentos 

das testemunhas arroladas pela defeso conduzem a 

pertinência da representaçao ante a lrogilídade com 

que se apresentam. destacando cor.tradições internas, 

notadamente da testemunha Conceição Esmelinda 

Santos Ferreira Br&ão, f.70, que. <10 mesmo tempo, 

anrma que a cozinha da esccla servia para preparar 

merenda para 800 alunos por turno o QUO a mesma 

cozinha não tinha condições de fazer a feijoada (sic). 

Ao Flnai, classifiCando como "inconsistentes' os 

argumentos apresentados na decisilo recorrida, 

colaciona precedentes do Tribunal Superior Eleitoral 

quo entende favorecer seus argumentos, concluindo 

por requerer o conhecimento e o p rovim ento do 

Recurso Especial para o fim de que seja mod~icado o 

Acóndão imouonedo e imposição ao reclamado da pena 
de cassaçao CIO OipJoma-:-eisque reeiOito o doplomo:~C!O 

no dia 14/1V06. deciarando-se a nulidade das eleições 

uma vez que o recorrido obteve mais da metade dos 

votos válidos. 

Eslo o re latório. 

DECIDO 

Por imperativo legal do § 1° do art. 278 do 

Código Eleitoral analiso os requisitos de admissibilidade 

do presente recurso especial a luz do que preceituam 

as allneas ·a· e ·b· do Inciso 1 do art. 276 do mesmo 

dlp!orna legal que determinam: 

"As docisões dos Tribunais Rogionais 

Eleitorais s ão t9rminatlvas, salvo os casos 

seguintes em que ca~ recurso para Tribunal 

Superior Eleitoral: I - Especial: a) quando forem 

proferidas conlra expressa dispo,;ição do lo/; b) 

(DIÁRIO OFICIAL) 

quando ocorrer dlvcffJéncla na Interpretação de lei 

entre dois ou mais Tribunais Eleitorais". 

Destarte. o recon-ente fundamenta seu 

Inconformismo suscitando a contrariedade do Acórdão 

recorrido com as dlsposiçXIes do art. 41-A da Lei 

9 .504/97 por entender caracterizada a captação de 

sufrágio na conduta do representado que distribuiu 

refeições e lotes u rbanos acompanhado de pedido 

expresso de apoio e voto dos prooentes nos evenlos 

ocorridos nos dias 14 e 27/08/06 com a utilização de 

bens e serviços públicos. 

Com efeito, disciplina o an. 41·A da Lei n° 

9.504197 que: 

"Ressalvado o disposto no art. 26 e S41us 

incisos, constitui captaç5o do sufrágio, vedada por 

esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou 

entregar, ao eloilor, com f1m de obter-lhe o voto, 

bem ou vantagom p ossoal de qualquer natureza, 

Inclusivo emprego ou função pública, desde o 

registro da c:mdidatura ató o dia da eleição, 

InclusiVo. sob pena da multa de mil e cinqüenta 

UFIR, e cassaçio do roglstro ou do diploma, 

observado o proçodlmonto prDvlsto no art. 22 da Lei 

Complementar n• 64. de 18 de maio de 1990". 

Assim. é de so destacar que, conquamo a 
infraçi.ío mencione a simples oferta da vantagem 

pessoal. a consumaçi.ío do delito exige a finalidade 

especifica de obtenção do voto, sendo que o bem 

jurldico protegido é a vontade do eleitor, não o 

resultado da eleiçao. 

Na hipótese sub o~amine, inobstante os 

fundamentos exarados nas ra~ões recursais, entendo 

que nenhuma censura merece a decisão recorrida eis 

Que as provas carreadas aos autos não demonstra~ a 

intenção do reconrido ou a ebordagem direta ou indireta 

polo candidato de qualquer eleitor no sentido de 

condicionar o fornecimento do ·um prato de feijoada" à 

obtenção do voto para si, notadamente. quando a 

organização do evento se deu por simpatizantes da 

candidatura do reprosontado, o que não se coaduna 

com o entendimento sustentado no âmbito do Tribunal 

SupGrior Eleitoral para a conftguração do iifcito: 

HSendo elemento Integrante do t ipo om 

questão a final/dado do ~obtor ou dar voto ou 

prometer abstenç.Jo~, não é suficiente para e sua 

configuração a mera distribuição de bens. A 

abordagem deve ser dlrchl ao eleitor, com o 
objetivo de dele obtor a promossa de que o voto 

será obtido ou dado ou haverá abstenção em 

rJeco"ênc/a do f9ceblmonto da dádiva". (TSE • HC· 

463 - Rei. LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA • ' 

18/09/2003) 

Ademais, ainda QUO se afirme que o candidato 

reclamado compareceu o discursou nos eventos 

mencionados na petição inicial. inler~se que seus 

pronunciamentos foram genéricos. o Que se entende 

por "çomum e razoável om época e/elforal" 

consoante destacado pelo õustre Ministro GILMAR 

MENDES no inteiro teor do julgamento do Agful.Ag !!0 

~e no Tribunal Suporlor Eleitoral: 

"Esta Corto jj determinou que ( ... ) As 

promessas gcnór/cas, som o objetivo do satisfazer 

_lnlere~e.s lnt!f~!~rfvados, não s.'lo Gaf"'Zf1.S . 
de atrair a 1ncidõ11cia do art. 41-A da Lei n• 

9.504197". 

Da mesma forma, a suposta ilegalidade na 

desapropriação e distribuição de lotes urbanos no 

Bairro "Brasil Novo· não moreoo prosperar eis que os 

dOcumentos constantes nos autos demonstram QUO 

desde o ano do 2003 o loteamento questionado vem 

sendo obieto ~e açôo Judicial em face de sua ocupação 
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por quase 700 famílias, merecendo destaque. inClusive. 

requerimento originário da Assembléia Legislativa em 

setembro de 2005 soHcitando, em regime de urgência, a 

desapropriação das referidas terras: a fim de que fosse 

solucionado o impasse social estabelecido. 

Nesse rontexto. nao há quo so falar que a 

solução do problema social destacado t8flha conotação 

eleitorelra. tampouco, de captação de sufrágio, mesmo 

porque o representado - candidato a reele ição -

permaneceu no cargo de Governador do Estado do 

Amapá, não sendo razoável exigir.Jhe a completa 

abstenção das necessidades pendentes no âmbito de 

sua administração, principalmente quando o interesse 

público elCige a urgência de sua resolução. 

Aliás, bem destarou o Acórdão reoonrido quanto 

as polavras do Ilustre Ministro BARROS MONTEIRO 

qu3ndo do julgamento do Recurso contra a expedição 

de Diploma n• 608 de 11/121"2003: "( ... ) com a 

roelclçáo, é pr9ciso que se tonha em conta que os 

oçupJJntos do cargo público não deixam d& s().lo, o 
dovom çonlinuar a gorlr o a prestilr aos seus 

jvrlsdicionados a administração a que so propõem" 

(f.320) 

Nesse contexto. não há que se fala r Que o 

,Acórdão guerreado contrariou expressa dísposição de 

lei. tampouco, que sua conclusão destoa da 

fundamentação que fhe foi dada eis quD em nenhum 

momento divergiu da interpretação prevalente nos 

tribunais ·eleitorais. estando. portanto, ausentes os 

requisitos de admissibilidade do Recurso Especial. 

Assim. inexistindo contrariedade da conclusão a 

Que chegou o Acórdão recorrido a legislação eleitoral 

aplicável ao caso roncrelo o nao conhecimento do 

rocurso especial é medida que se impõe. 

Com esses fundamentos, por não considerar 

presentes os pressupostos do admissibilidade, NEGO 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 

Pubrlque·se. Intimem-se. A notificação ao MPE 

se larâ pessoalmente. 

Macapá, AP. 15 de janeiro de 2007. 

• segunda-feira • 

DES. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 

Presidente 

(Tribunal Regional do Trabalho ) 
Océllo de Jesus Carneiro Morais 

AVISO 

CONCURSO C-316 PARA PROVlMEI'O'O DE CARGO 
DE JUIZ 00 T RADALHO S \JDSTJTUTO DA 8' 

REGIÃO 

Fuço p(Jblíco, para conhecimento dos inta=<los, o re:sult~do 

tinal da 2' fMc • prova esccila, di$Sertativa, de Oireito ·do 
Trabalho, Direito l'roces<ual do Trabalho, D ireito 
Conslilu<ional, Direito Processual Civil, Direito 
Adrninistrntivo e Direito Civil, p:ua provimento elo c:argo de 
Juiz do Trabalho Substituto da &' Rcgir.o. C~ndidatos 
Aprovados: 142· WELL!NGTON MOACIR B,OROES DE 
PAU LA; 143· DIANCA LIDONATI GAl..UCIO; 219· 
SAULO MARINHO MOTA; 24$· KARLA YACY CARLOS 
DA SILVA; 274- JORSINEI DOURADO DO 
NASCIMENTO. 

CALENDÁRIO E LOCAL DE l'ROVAS: 

A prova prâtica - elabor.~ção de uma scmcnça 
ttabalhista será realizada no dia 24 de jnneiro de 2007, 
às 8 horas (horário tocai), no Tribunal Regional do 
Tn~balho da 8' Região, Travessa Dom Pedro 1 n• 746, na 
cidade de Bclém-PA. Os candidatos devem comparecer 
no loc.nl das provas, com trinta minutos de nntecedênci~. 

DANIELA CHAMMA f AlUAS DE SOUZA 

Secretária do Con<:urso C·3 i 6 
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(Tribunal de Justiça do Estado ) 

Des. Raimundo Nonato Fonseca Vales 

REFERE!'{TE A JUSTICAJIVA N" 9812006 

TORl'IAR SEM EfEITO A POBUCAÇÃO DA 
JtJS'J'ITICATIVA N" 09812006, PUBLICADA NO DIÁRIO 
OFICIAL DO EST.<U>O, N• J89., DO DIA 27 DE NOVEI\mRO 
DE l006. COM ClltCULAÇÃO, NO OIA 2& DE NOVEMBRO 
DE l~ TENDO COIIIO OBJf:TO A AQl'lSIÇÃO DE PEÇAS 
PARA J\S TORRES DE RESFRIAMENTO ISI'ALAOOS NO 
PRÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 

M.acopi. 18 .U jlllltlro 4e 10~07. 

Bd. ANTERO D MACHADO 

• PttsUI.tt CLCIT JAP • 

KrA ll! tiitmliBIJlCOO S/00 lU!· 

DisrRlllUICOO IXl llEI'Ail:l\MENrO 

.JUDICDJUO CO TtUDQDJ.. OS 

JUS7tCA IXl iS17.DO IXl AWIPA.. 

llo(oJ u cllit(ol do.,.. ela .Jl\1.13110 do""" de 2001, 

12: 00 boraa, U&li.&ou•ee • Diet.rlbuicao e/CI.I Re<U.e~ 

e-rl.buieao doe Pt'CefiiiOI .OO.UO relacJ.ooad.oft. <XInfo:tlM 

no.(IM..S do lt.oc}lm!:nto Intt'lrno. 

t:o. 000 1621· 3/200? 

D1PII'I'Iti.N'Ti; : !WlDI.\ 'I'OIUtZS 1..J1III. (llUnl!lOIU.Al 

PACIJ!!m: ·RAUL MITO liDilii.S 

lú1'f. COA1'0it aWI20 DI! DilU!lTO 1>11 VAA11 D2 I!JfeC!JmES PEIWS 

im.A-n:'IR(AJ •lles . UlU CAIWlS 00Mss OOS .!lAflTOS 

~~ <!lClU:Il.liS ~ OJI:lK) [li\ RClCKA 

Pl\CIEIITE 'tsRAIL HIIIITtNS J<CDUGU!IS 

AUr. Ct».TOihJl1!20 !lB DnErro 1 \?IV. OUimW.Dll ~ 

REL>.tt<l (Al •Deu. a:rmro N<OI\lW. m: HllLt.O ~ 

I>ll'E'I'RA1n'B : ll()(.OLAS AI.RXAla:Q CXlBUlO DA AOOIA 

PACIDITE •AlXtR III\RTIIlS I!OmUCUBS 

NJr. ~:JU!20 IX DUI:Il'O 1 \IJW\ CUII1JW, ll8 .!IA.>tt.t.lO. 

lt!U.'l'Clll(Al :lleo. ta!Iulo »ll>JW, DB l'eELLO ~'"l'JtO 

liAll8AS OOiU'US !lo, OOQlSil·JI2006 

ll'<l'lmll\llla :.IUoiiSSAI<J:l! uw. COiml<lltO 

PACTJ;N!'& : LIJOVAUlO JX)S SAN'I'OS I'MGt.IIS 

o\11!'. CXll<roll:JUI20 ~ DDUn"IO DA 3a OUH!llliL o::tw<CA Kl\01 

JUa.A'IOR(A) t0e3. 0IL!lr.i7t"ro P~ 

oas :tiiSi'RlWillO OlUGI!IAUE:ml !>! o5/12/ioo6 
R.EU<I'. (Am) •!IM. JWUO GOII'J!!LOJ' Ç9!UJ!OZ 

Soru>I:NS>D DB SW<JIW<C\ISSJ 

~ "'S'rl\00 IX) II<APA 

No. 000099·19/2007 

ADVOOADO :NVl PADLA nVARZS DB SOUZA 

R.tl;lllli:RIIXl dU!Usn:RIO POBC.lCO CO ESTAIXl IXl -""PA 
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"Vistos ~t<. 

O ESTADO DO AMAPÁ intcrp6s o presente RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO com fundammto no an. 102, inc. lll, 
allnca "n" da Constituição Fc:derul. contra o acórdão proferido 
pelo Colc:ndo Tribunal Pla1o d"ó1a Cone de Justiça, assim 
emenlado: 

"CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -
ILEGITIMit>ADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO 
ESTADO· SERVIDOR PÚBLICO- ACUMULAÇÃO 
DE CARGOS COMPATIBILIDADE DE 
HORÁRIOS E CARGA HORÁRIA. 1) Se o 
Governador do Estado, ao p..,.star as ioform~ acha 
aJeaações prtswnlndo·se de acordo com ato praticado 
pelo ~retirlo de Estado, 1110 cem que se falar em 
Ilegitimidade p1.$$iva para figurar no pólo passivo do 
mandamos. l) Nõo há que se ful!ll' em ilegitimidade 
passiva do Governador do E»tado se etc ao preslur as 
ínfonnuções. presume-se de acordo O<ll'll o alo praticado 
pelo Sceret3rio de Estado da AdministraÇão. 3) É lfcila a 
acumulaç.'lo de doi• cargos públl~ sendo um de técnico 
de cnfe:nnagc:m c 0\otra de professor em havendo 
compatibilidade de horJirios, exegese do o.rtigo 39, XVI, da 
Constiluição Federal. 4) A incol!lj)at.ibitidadc de horários e 
de carga horária somente poderá se.. verificada após a 
posse, pOsto que antes disso inexistem clc:mcnto~ que 
possum aferi-la com a nc:«ssária acuidade. 5) Seguronça 
concedida. (TJAP ·MS n.• 883/ · Acórdão n.• 9779 • Rei. 
GILBERTO PTNHEIRO ·Tribunal Pleno. j. 1710612006 -
v. Unânime· p. I S/08/2006. DOE n.• 3828)", 

Em 1'112~ de Os. 137/145, o recom:nte alegou que em fose 
d~ habilitnçilo lle pmcesso seletivo para admissão ao cargo 
efetivo de professor classe Me .. na disciplina de ciências leve 
e)Úto a rccarrida, porém na fa.<e convocntória ao encetar 
invcstidum cunsuuou·se já !lO' ocupante de cargo efetivo 
estadual de t~cnica em cnfc:r:masem, pois a Administração lhe 
deu nomc89ão, mas lhe negou posse do Cl!r&O de professor. 

Asseverou que a CClrtc local uo interpretar o an. 37, XVI 
da Cunstitulr,*l Federa~ vinculou tsle preeeiro no caso em 
<:oncreto pmrerindo decisão que o conlrariu, tendo em vi~ta o 
momento impróprio julgando ser lidta a cumul~ de çargos 
em ravor da recorrida, ani<O! que se lenha lom11do ~ do 
cargo de profes.'«>r de ciência.<. 

Sustentou que a decisão admini~lrativn do Esta<W se deu em 
fUZilo da CJ<prtsso proibição d3 ConstiNiç® F edcnl, em 
relaço)o a Indevida acumulação de clll'gos. dal lhe ter sido 
obstada o pos~. 

Afinnou. que ·embora o 1eor da decisão =rrida verse 
sobre a compatibilidade de horàri06, acha oportuno, seon o 
propósito do exame de direito local, ainda que imprópfiO em 
sede de recurso éltl!1lordlnlirio, mas como referência, citar u. 
regime próprio de trabntho do profc:ss"or do Esta&,, postú que 
a tegisiBçiio estadual oferece Oexibilidade ouanoo oennite Jl 

opção pela jomada de 20 huras com dedicação parcial c a 
OUIID de 40 horas. 

Assegurou que O ['Onlo nevrálgico diz re.\peiiO a dêcisão 
recorrida. posto que o Cone local adentrou no mérito 
inclusive dcixiUldo ~<prtsSO sct licita u cumulação de dois 
carg~ públiCO$ quandQ deveria apenas aprceêar a questão du 
posse plll'll superveniente OJ(crcicio. 

Argumentou ainda. que o jurisprudência nacionlll já 
manifestou entendimento que cn1 se tmlàndo de concurso 
público o que diseute-se no mandamu.t é npenns o direito à 
posse. 

Citou doutrina c jurispf\ldência que entendeu lhe favorecer. 

Rcque!'ClJ ao linol, o conhccirn<!l11o e o provimento do 
recurso extroordini!.rio, !)aril reformar o acórdão em razão de 
niio subsistir elementos fonnals nem materiais para a 
manutenção do ckcisão combotidL 

A recorrida não apresentou contra-razões oonformc 
certidão de fls. 14& v. 

to relatório. 

Pano a examioar os pressupostai de admlsslbllldade; 

O recurso é tem~livo. eis que o Procurador Geral foi 
intimado no dia 23/08/06 e a peça recursal foi rcctbida e 
prolocolodo em 25109/2006, tendo em visa que o Governo do 
Estado do Am:l.(lá gnza de prnw em dobm para reco!TO' nos 
termos do att. 188 do CPC. c~tando dcnt:ro do praz.o legal. 
Além disso, possui legitimidade e intt!l'esse, pois ataca decisão 
que lhe ê desfavorável. 

Todavia, o ll<curso ExlraordinArlo •e esbarra om óbice 
lntnospooh-tl coofor mt passo 1 dtii\OIIstrar: 

Confonnc dispõe o an. I 02, U, •·a", da Coostit\liçiio 
Federal. o rcc:utso ordinârio conSliiUciona.t é o meio odequado 
de Impugn~o dns docisõc~ denegatórias de mandando de 
segurança proferida.1 em única inslânda pelos Tribunais 
Regionais Fedcroi• e pelos Tribuna i' Estaduai•. 

Desta fonna, verifica-se que o Pleno deste Tnl>unal de: 
Justiça. ooneedeu n Segurança, por considerar llcita a 
acumulaç!a de dois cargM públicos. Logo, a interposição de 
reçur.so cxtrn.Ordíh.ário. q uando cabfvcl saio o rc;(:urso 
ordínlirin, constiluindo-se erro ín=s!vel a impossibilitar a 

... 
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aplicaçlkl do principio dn fungibilidade. 

Esse é o entendimcnlO do Supremo Tn'bunal Fedc:r.~l sobre 
a quesllio. conforme 'o verifico atrevê! do S<gUinte julgado: 

UCAlUMENTO DE RECURSO. DEClSÁO 
DENECATORIA DE MANDADO DE SEGURANÇA 
PROFERIDA ORIGINARIAI\1ENTE POR 
TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO. 
CF, ART. 1415, 11. PEDIDO ALTERNATIVO DE 
CONVERSAO DO EXTRAORDINÁRIO. TENDO 
SIDO A SEGURANÇA DENEGADA 
ORJGINARIAMENTE PE!J.O TRIBUNAL DE JUSnÇA 
ESTADUAL. CABIVEL ERA O RECURSO 
ORDINÁRIO. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, MESMO QUE A CAUSA ESTEJA 
ADSTRITA A QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, E 
I'NADMISSIVEL E CONFIGURA EV IDENTE ERRO 
GROSSEIRO. INCABIVEL A POSTULACÂO 

ALTERNATIVA DE CONVERSAO DO RECURSO 
F.XTRAORDINÁRIO EM ORDINÁRlÓ E NA REMESSA 
DO MESMO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. INESCUSAVEL O ERRO GROSS~IRO, NÃO 
HÂ COMO APLICAR-SE O PRINCIPIO DA 
FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO".(AI·AgR 14SSS31PI. Relator(a): 
Min. ILMAR GALVÀO. Julgamenro: 09/02/1993.Órg!o 
Julgador: PRIMEIRA TURMA. Publicação: OJ 26..()2-
1993 PP-02359 EMENT VOL-01693..()3- PPc00475. Site: 
www.stf.gov.br} · 

Nu caso, u acórdão teconido fQi proferido em sede de 
mandado de segurança da compettncia originária deste 
Tribunal ck Ju.~tiça, cuja decisão concluiu pela possibilidade 
de cumula.,:ão de cargos, lendo "'" vista que havendo 
com~ribilidade de honirios o exegese do art. 39, XVI dn 
Constit\liçlo Federal. somente poderá = veri llcada após o 
posse, posto que anltS disso não lt:i elementos que p<liSsam 
aferi-lo com a necessária acuidade.Logo. o recurso 
cxlraOrdinário intaposto se oprescrlla inadequado como meio 
de impugnação da decisão, porquanto cabível serio o recurso 
ordinário constilucional. 

Pelo CXp<liStO. nego seguimento ao RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 

lr.'TIMEM-SE. 

Maeapá, 15 de janeiro de 2007. 

(a) Des. .RAIMUNDO VALES 
Presldenle do Trib11nal d~ Jut~ do Amapd ". 

~M-:t;ro 
Diretora da Seerelaria do Tribunal Pleno 

SI!CCÀQ ÜN1CA 

1/A.BEAS CORPUS N.• t.tl_W6 

'Relalor. 

MAURICIO SILVA P.ERE!lU 
E~lA.-.UEL MARQUES DA SILVA 
.rolzoDEDIIU!ITO DA VAP.A DE 
EXECUÇ(JES PENAIS DA CO.'<f>\RCA DE 
MACAl'Â 
Deo....J>arador GILBERTO PINHEIRO 

-rm:a o pratn~e de llal>fltn corput irnp<:tndo tm 
favor de Emanuel Marques da Sil~ em (..,. d~ alo lido por ile!&l e 
abusivo pupetrado pelo Juli:Q de Diccilo d& v.,. de ExcCUJOo.• p..,.;, que deixou do conceder a pro~ de regi..., <m rat!o do 
de.lito JlRlÍ""do pelo p..:ieooe eotaJ u...rido deofle aqucl., 
cQilaidu«dot hc<liQJldOL 

Susienla em IUU rAZ5• que o pa<:i~e -Ira-se 
pmo dcJdo 26 do julho da 2,002 ..., n.r.lo da c.o.nd~o à pcA& 6 
(leis) ...,. de rocludo em re&Uno •-i·ah<rto pela pn.tica "do dolito 
dosc:rilo oo art. 121, .:.put, alinl de t... sido ...,dcaado ainda a U 
(quiB«) ..,.,. do re<:l\lsl<> om regimo integt~lmm~ fcdlado pelo 
pn.ti<:a do bomMdio qualifK:Ido. 

Atsumema quo em janeiro ~.~:ria cumprido 3 (!tê$) 
&llOI o 06 (seis) ,-, >tlldo quo no ds1a prtO<:nw teria >I<IID~do o 
prtuuportu objetivo para pmgreulo do regirM. ..,.,.;.lente no 
armprimotto de maix do 1/6 (um .. ><lr>) da pena. 

Di.soert& acerca do ~ de» Triburuols 
Superioru, bem como do Tribunal do Justiça do AmaJl' O<ldo reotou 
re«l<lhecidu o direi lo t prosnooril.o do r~ nu hipót.e"" de pnli<a 
de dolílol coooidctadot bcdiondoo. 

Alego, ainda, quo nlo foi -.cdi•"- a p~ril.o do 
nsime em razJo do docido proferida pdo Oca. Mollo Cutn>, n0<1 
u!GI da Aj>elaçlo Criminal n' 2.311106, q110 • «>mider001 incal>(wl 
""" hip6t .... da crimu hodlond ... ocru!o que •I• d..,..,dttia dt oto 
do Senado l'od,..l com o objetivo de IU'Pcnd« • cxocutoriodade da 
ki dcc.:lanwla incOMtitucicmt.l. 

Requer. ao fmal. a ~o da Onlom objeliv.nd<> 
possa ...- ba!oficlado com a progr...SO de ..,gim.c, 

O pedJdo CJ<pOsto p;:lo impelnntc no ptuente 
ltaboax CI>I'J11U é idl>ntieo àqudeo Jc<jU«Ídoo em 'iti.u "!'lru Orde,.. 
protu.:olados ~ Con.e o oomim na poasibilidl.do do l'f"!!""slo ~ 
"sUmo de aunprimcolo da pena noa hipól"''" do piSOÔcnlc$ 
condenadO$ pcl• pnili:a de delitoo ~ bodiondo~ 

Ad...W., a matlria foi a.oalia.do qw.ndo do 
julgam<1110 do lld4tn C<>rp#• n• Ulólll6, orxlc litndono~ como 
Rolotm o llwlre 0ea. M6rio Gurl)n e do qu>l lamblm porticipei 
filtand<>om• a .,...;ao -pelo Rcbl.or. 

Naq~>!l& oportunidAde n:>tou """"ignado: 



Macapã, 22.01.2007 

TodtJvÜI, Q() j wlgr:r o Jlabf!tU Corp1.u' 11° 82.959, u 
P/rnu du Suprem ti Tribunal Ftdcral r~c.·unh cc-eu o 
iuc,msôhtcíonaliácdc do dispositivo ruro 
mou:ionadn, pnmitimln a prnguutih dt rtgimt 
oos ocmJ~~torlus p«l:a pr6JicA tlc trim.s lu~tl'wnJos 
i 4 ma ~q·uípnnulcs. 

f cuttJ que n IIO't'~l orit>lalaçâo do Praórin 
Exc.elsn fDi prnferida em""' ~lJM cllnctwo, cujtts 
,ftiJo,r, 1.m res;ra. rmnwt~& D~i.JcciFinm ns patt~o,s 
dJVUividtJs, ttU qutt J:tt lroluu d~ cuuh'ufe difinu d t 
c.oNtilwciQnalidiJdc. 

No tJf/tulttl, n imtÃiAio adiJ(~O dt'S'&t! 
,-nJc.ndimcnto t e m1.1s1ra in'}JaioJa, purqu.: o 
pr&gr~sr4o tftt regime ~~~~ crhtuJ lu!áimtdut n 411 

foi dUcuJida some.~:.te tiU rt"!laç4o oo HC , • 
81.959, r oro mmcimtodó, tr sim, t~V~Jbém C'tJm M 

ulhu.s vtJIJadus para a hi "" tt.re e ~ara os dttmriJ 
t-41M, Innln qtu d dJ1ULla t:Xubtt Lort~j4 adntnu 
o mama orÚJIIO~ em oucros jult:tuni./Jlus. 

A. propdtil(l, ttgisrro qu~ t:: mutrir..itnrlil orientnç(in 
do Prdório Excelso jU cstd undo o dotado tambJm 
por tllt! TrUmnal, qru ~~~~~~ aiJt:raruia o r~g;m~ de 
cwnprimeNo dat pt1riJJ •·c&rqtaJiYos. p.ara a 
fártr.rJ pto~;uui~·o, i.ncluJi'lc lk oficio. cotrjiumtt. 
rnt.lt: o St'tuinu puuJ,_nu. q.~tu UJJ~ndD 

upoTflltw tNJ:u õ bloila. Vubis: 

"PROCESSO PENAL - Uumicidiu qualifícatlo -
... CJmi.uis ... -Jt~KinH! 1!~ cmtrpriml(n/u Ju pwa -
,\{ud.Dnço u offu:W paro o Ílfit.'ÜIImtnu / tdJatfn -
PouibiliJalk - Novo nrilmi1JÇ~f1 án STF - I) ... 
nmluU ••• - 2) E.ntJbd«idA , ~mpri.JHaJ./n dt 
pU14 ptlll ugàmt! inl~rolmLttJ•fu.Jtç;Jo, t:ntc P 

nova orÚ'Jitap!o a~o Suprtmo Tribunal p,JtNtl. 
ra:.orútd é a eonr~rsão, int.'Úllh·~ r-.x (ljJicú:J. Pf!Ttt u 
UJiciulnr~lllt fechudu."- (fJAI' - Cômara t/fli&.'D 
- .40. n 6 2.2~$105 - R~l. D-rr. ,\!ária GurtyeY -
Ju!t;. de 10.06.1006 - rJu4nim< - DOE de 
14.'08.1006- Üll't>MI rio TJAJ'IJ111Úprudinda) 

.. tnim. nu c11ru wm:reru. ntio Ti:$14 a mUtor 
dJh•ida d~ qu~ o ptu:i~..tllt tem dirtilo tfe cumprir a 
pi'.JUJ l l'R'T'f1!a/JM 4ue. /lt t: foi i.JHpinJ:ÍdCJ J!dD 
regimf. pro&rusivq, cuju t.:()ururiJ<J do benefi .. :itl, 
comn i hbvW, J~.,/1! flt:or vincufada tW 

prccnchimUJto dos demoli fcquisitus legais. 

Com tf~n, a •i do ái.rpnstn " " nrt. I /2, da t...d n • 
1.110111. ptua oblt>n,do d11 benefit:iu Ja 
pl'ô&'('SJdo ~~~ ugin•c; ttlê.m 1/~ jd hrrr~r cu.tHpridll 
um la/O da IIJflçdfJ J't'J:fi!J:DIÍvtJ, u il)JCIIUt/11 

ttUnhittt tfe.,e 01/t:ntor bmu comportomrttlftt 

~:JJrCudtlh. cnmprtw44A pdn dV.uur dD 
o tabcl.cámCIID prUi.i111al, bur suin~ Ol11tar aJttl 

o ofna:lmtltlo th pau:r:f!r pdn ~"mináa t~nü:a 
d~ danif.cDçDo ~ rom mtlni{cUIJf60 du Úf1:4U 

minUteticL 

t\a hipóe.c~o dos. autos !>C v.;a itica c1ue o pucicntc 
prcc11..:l\1: o t(qui:!lto OOj'ó't.Í\"0 relativo a.o CUtllprhn.:nto de um ~Uh) Jl\ 
pcn" eis qu~ .. .., f"'d«\\d tbt.s, w nforrttc: Ol'lf'l!dUn1 mt'õ .. fnfo:maçl\cc 
Prisionois do Rewpuando'". ele C\lmpdu ma jan.:lro de 2007 nw.i' de: 
04 (qu•tro) ._,.,' S (cineo) de rttlado. 

No que diz. respeito aos rcqui,itos s.ubjcti\'il'· t~nlt.'l 
do r~rc~cr técnico s<1hrc o comport~mcnlo do rcerliiC.'l.ndo n-" pu,,:\o. 
datado dJ 19 de julho de 2006. qu~ "'duro11rc en~ pur1udo Jt 
obswWJfOO o intern-o procadcu de fo,.ma ducrplsnar. Portonln. 
apt • ftnJIJdô cor..di;-6u f(JVOI'dt:eil pcro co11ctulo do ét!lf~{Jclô'" (Ov. 
40$ d~c> OU!úS~ 

Na. hip6ec.sc dos autos verifica. se t..xlstoem clcmeniQs 
<tU~.! t.J~monstrcm quo a p.1cienlo olloeod ~:;.:e ~ r~ui,-;.itu objetiv? I!:U:t 
CQf~t.:IISs~o do t'lerl(lntiQ, E.ntz-c:Unto. no que &1 respeitO IIOt subJci iVO' 
fu-~e nccc:ss.i.ria a. cmiJJlo de p.l!~ctr técnico ~nbrc o con1ponnru..:n1o 
do pctdcme tt\uilizado. c.is que. o jun.tt® oç,.. autos foi eJa.boudl) a 
cc:re:-41 d~ 06 (s.Q,) meses., ou uj:a., l&J»> lentpor"l moitn c:xlcnso JW-' 
qu~ pos,u ,cr .tferido se seu comp~-n~ruo continua condizente c.-om 
a pouibiJid.uk. de crutcuslo do bu.tfic1o. 

N~b çonlcXlo, 001\l!tdu pilt~:iollu(.nte R limin.:~r. 
ap:n.u par.t alterar o •cPnt de c:umprirnc::ntu da ptn~ tlu 
inteçralmc.nte fe>.:h.)do pua o fnieia.l.mtnte t'cdladta. 

M•<apá, 11 de janeiro de 2.0<17 

!<AM~ llllll.m.n~·~ llvE! .. 
REC~ESPECIAl. ~A APELACÃQ ciVEL N.• _2.9431~ 

Recorrente: TAPAJÓS AG~NCtA DE VIAGENS E TURISMO 
LTOA 
A.dv()flado: OZIEL ARTUR BARROS DORGES 
Agravado: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: JOS~ MARIA MEIRELES AMARANTE 

DESPACHO 

"Ao recorrido para. querendo. ofarlar contra-razões 
M recurso especial, no pr~zo legal." 

Macapil. t 6 de janeiro de 2007. 

(a) Dos. AGOSTINO SILVÉRtO JUNIOR 
Vlce-Prosldente em oxorciclo" 

MacapáiAP. 18 dejanelro de 2007. 

Bei'Ana~AJc.oforadO 
Diretora da Subse<relarla Civel da Câmara úniça 
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CÃM~~fflN~ SUBSECRÊÍÂRI I. 

AGRAYO N "1.897/07. 

AGAAVAI'lTE: CEJLA GILSIANE FARtAS MAGAVE 
PICANÇO 
ADVOGADO: TIAGO STAUDTWAGNER 
AGRAVADO: ESTADO DO AMAPÁ 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 

Trata-se de Agrnvo na forma insllumentalizada. 
com pedido de etcrto suspensi<IO ativo, intelj)()Sto JlOf CEILA · 
GtLStANE FARtAS IJAGAVE PIÇANÇO em Ieee da decis~l:' 
proferida pelo MM .. lull de Direito da 5' V3ril c;v(l! o ;la I' o·· 
zenda Póblica da Comarca do Mac;~pá quo. nos autos da 
AÇÃO ORDINÀRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TU TElA - Procosso n• 5.738/06- ajui2ada contra o ESTADO 
DO AMAPÁ. determinou quo f:>SS<! emendada a Poli~ o lnidal 
para nela Incluir lliscxmsOllCS passivos necessáriOs. Impondo, 
ainda, a aulora o reoohimento das wstas iniciais do processo 
eis que indcfe<1do o pedido de gratuidade da jusliça. 

Após disc<Jrrer sobre o cabimento do Agravo. a rc. 
corrente sustenta. em sitltese. quo a decisão l!..!Jllil não merece 
prosperar ao argumento de que é descabida a forma~o de li
tisconsórcio passi110 necessário no caso concroto. eis que as 
lnsli!uições Financeiras que se prelende ii\Ciuir no pólo passiYo 
da demanda sofi'Erarn apenas eleitos renexos da decisão da 
lide. enlaUznndo que diante do litisconsórcio pa~slvo facultaO· 
vo. é o autor da demanda quem tem a fac~.~load~ do eleger os 
sujeilos contr.l qUi:rn p<elendo litigar (slc). 

AIJuz que apenas o agravatlo possui legitimidade 
para elellvar o cancelamenlo dos descontos em folha, sendo. 
J)Oflanto, o o)nloo legitimadO para figurar como sujeito passivo ' 
da ação, destacando que, em silua~o semelhante. • Processo 
n• 2.835·t~- que, Inclusive. tr.lmitou no mesmo Juizo da 5• 
Vara Clvel da Comarca de Macapâ, inexistiu quolquor doterml· 
nação do forma~o de litisconsórcio entre o rôu e as Institui 
ções financeifl!s Q'Je firmaram as conslgnações o que. a6as. foi 
confirmado por esta Egrégia COlle sem etdenar fonnação de li· 
tisconsórdo passivo (slc) . 

Pto$seg~;íu argtmenW>do a possíbilloado da con
cessão da justiça gratuita por ontonder que as disposições do 
art. 4°. § 1•. da Lei n• 1.060/SO exigem, tão-sott111C1te, a simples 
afirmauva da parto de que nao possui C.'lndlções de supot1ar os 
encargos processuais. tal axno o.arado no pedido de letra , . 
da Peti~o Inicial, nem exige que. o ad110gado tenha poderes 
especiais para reqlJelê-la b;lstando os pode1es ootor(ladcs "" 
procura<;ao W<J..~ia. (síc). 

Colacionando "precedentes jurisprudenciais espe
cíficos" que entende lavotec4lr seus argumenllls, discorre 
quanto a necessidade de concessão do efe<to suspensivo eis 
que a dotcisào agravada CXJntrarla normas e pnnclplos em •.igor, 
destacando, finalmente, a autenticidade dos dcx;l/ffientos que 
acompanham o Agravo du lnstrumooto. 

Condu! por requerer o conhecimento e o provimen
to do re eul$0 para o fim de quo seja con<:edido o eleito suspen· 
sivo almejado. confirmando-se, no mérito. o total provimento ali 
agcavo para afastar a lormaçOO do WUs(Onsórtio passiYO neçes
sário, bem como. delormiMt a concessão do jusUça gratuita 
ou. alnda. sucessivamente, detorrnlnar a rerncss;J dos autos ao 
julgador compolonte para quo oprccio a concessão dO referido 
beneffdo (sle). 

lnsllui o processo com os documentos de f. l7 a 46 
dos autos. 

Este o relatório. 

~Q..!1Ul~9.R9.!11Wll1il:!g_;>.fll!.llii~.!Ul\l.!V~2 .l!s 
!!f!!l!.Q.!!.YliWII.l$HO. 

Pretende a parte agravante a cassação dO despa
cho/dec!sllo do f. 45. que determinou a emenda da Petição Ini
Cial cons1an:e na ~ Otdin:lrla ajuiz;ada em deslavor do ES· 
TAOO DO AMAPÁ.- Processo n• 5.73&'06 - port~lnclusao dos 
litisconsortes no pólO pa ssivo ela a<;ao. bom como para quo o 
recorrãõto venha a recolhe< as~ IniCiais oornpativtlis oom 

a pretensão ecooclmica atrlbulda a causa. indeferida que foi a 
graruldado da [ustiÇa. 

Antos de apreciar o podido oo limlnôlr lenho por ne
ces>ário esdarecer <;ue, não obstanle. o entendimento cediço 
de que a providênCia judiCial que detennina a emenda da peti
ção lnldal tenha caráter do moro "despacho ordinatório· do 
qual não cabe Agravo, a hipótese m!l.PÃil!l!i® aprooenta pe
o.rliaridados quo Impõe o reconhocimenlo do ato dO I. 45 como 
deásao lnteriOCII\ória eis qua. a'ám de dc:ennin<v a ~mer.da da 
Inicial. o M.M. juiz pr~Jalor decidiu ~anto a wnces~;!o oo não 
a Gratuidade da Justiça, o que ma leva a crer na possibmdado 
de se questlon;)r a decisão por mc!o do Agravo. 

oooeorte. fcl'la.:a ot~-tAa con!!.\deroç.Oos o o.em o pto-
tensão óo adonlrar no mérito do presente recur-..o. mas apenas 
em caráter de liminar aprecl:lçâo do pedido de elorto suspensi-
110. ressaiiO. desde logo. que a deciSão agravada nao me<ece 
qualquer cenwra. seja "" p3rto que determinotJ a omenda da 
petição Inicial. seja na Que rejeitou o pedido de Gratuidade da 
JusUça. 

No qua pe;u,o a erneoda da petição ín ici~l para in
dusão dos litisconsortes passivos. á>Spôem o art. 47 do Código 
de Proce$$0 Civil que: 

"Há lhlsconsórclo necessário, quando, par dls· 
postçao do lei ou pela natureza da relação jurldtc.,, o juiz ti
ver de d<>eldfr a /Ide de modo unifomJv ~ra lod4$ as par· 
to.s; caso lffl1 que a eficácia da sontençs dcp<Jndorá da cita· 
ção de lodos os lltlsoonsorros no procésso". 

Na hipótese .ruU.!illlli!N o provimento judicial pro· 
1endldo na "Ação Ordinária' movlda pela agravanle afetará di· 
rclamante as lnsUiuições Financeiras conl os quais 3 outora 
calabrou emp<éstimos com desconto em folha - consoante se 
pode inlorir da nnállse de seus contrn-cheques os I. <1144 - eis 
que os demais descontos collsubstanclam verbas compulsórias 
como lmoosiO de Renda e Previdência Social. 
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lmpõem·se, portanto. o lnclndíbllidade car.Jcterl:ta· 
da pelo fato de que o pagamento dos crédito éecorrentes das 
relações materiais oxiatantes entre a agravante e terceiros, nn
ccssari«menle, serâ atingido caso a recorrente V«tha a Obter a 
protonsão judiCial almejada na Aç:lo ~ria. ou seja. Jm. 
p6em·se o 5tisconsórdo passivo necess,ásto "oell posslk/1/d"· 
ràJá rt.w~wtjoaJr a seara turldlca r& ffa:elrQ~It« mo<fo 
JL.GjJIJ.ac:l~úg:. consoante precedentes do Superior 
Tribunal do Justiça no julgamento do llQlla.!l.Q.REnp 794474 
l_!d; em que foi relatora a Ministra LAURITA VAZ. (DJ 
06.11.2006 p . 366). destacado, inclusivo, pala agravante nas 
razões recursais. 

No que pertiAc ao recolhimento das custas proces· 
suals e a não concessão da gratuidade da justlça. destaco que 
consoante as dlsposlt;{les do art. 4° da Lei 1.060/50 a assistên
cia judiciária gratulb pode ser plaltead• n qualquer tempo, des
de que o requerente comprove sua condição de hlpossu!lcien. 
le, bastando-lhe. poro obtenção do benelfcJo. sua simples afir
mação de que não estl em condiçOOs de arcar com as custas 
do processo e com os honorários advocaticios. sem prejulzo de 
seu próprio sustento nu de sua famOia. 

Tal cllrelto, todavia. não é ab.<>Oiuto. unta ve2 que a 
declaro~o de pobrllZll implica simples presunção ~lum. 
suscetível de scr·a ldldo pelo magistrado desde que existentes 
fundadas razões para se concluir que o requerente Nlo se en
contra no estadO de pobreza dedar.ldo. 

Na hipólesa ~O.?!!J!JJ!l. em quo pesEI à~ nf•rma
çõos tl.:l parte agravante. os doC1Jmont~s que í•lStruom e peti· 
ção inicial. sobretudo os de f. 41 /44. demonslr.!m qua a autora 
ó f\Jndonária publica estadual, exercendo o Cargo de Professor 
Classe A·2. junto a Secretaria Esladual de E<klcaçOO, pe<ce· 
bendo remune;açâo mensal q<Je varia entre RS 1.500.00 (un 
mil e seiscentos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais). levando-me a 
crer que possui condições suficientes de arcar com as custas 
Iniciais do processo. 

É oeno que a conlr.!tação de advogadO particular. 

1 • por si sõ. não e lrn::ompallvel com o recoohecirnenlo da hipos· 
SIJilclênda da p;~rte benefiéaria para fons de concesslo da gra· 
luldade da jus~ça. haja vista tralar·so de relacão éontratua1 es· 

tabeledda. unicamente. na esfera de Intimidade das partes. 
Conlvdo, as pecuUaridede; dos autos. no!Pdnmentc os cor.tra
ci'>equts j~ e.~poci~cadcrs a~ f. ~1!44, pormiterr. a Cõlnc/uubo n.:J 
que. se a egravan~ pode oonlratar a~wga<:Jc. panJCIJ!er pagan· 
do-lhe os honoc;1rios. a loda eYidêncla, nllo necessita da dis
pensa do pceparo deste recurso. CU! O montante. indw:ivu. já lol 
recolhido consoante comprova o boleto de f. 47148 destes au· 
lOS. 

Com esses fundamentos, não vislumbrando 
qualquer llegalldado na daclsão recorrida NEGO O EFEITO 
SUSPENSIVO REQUERIDO e. por conseqüência determino: 

a) Notifiqu~ o d. Maglsllado p(olalot da decisão 
agravada do Inteiro teor desta, bem como pata que preste. no 
prazo legal informações que julgar oportunas COflsoante regra 
do art. 527, Inc. IV do Côdígo da Processo Civil: 

b) lntim11-se a parte Agravada para os fins do art. 
527. inciso V, do Código de Processo CMI. 

c) Após. voltam-me os au1os conclusos. 
Publique-se 
lnlimem·se. 

Macapa, AP. 17 de Janeiro do 2007. 

(a) DES. HONILOO MIARA!. DE MELLO CASTRO 
Relator 

Bel'. Ana Célia a oi r Barros Alcoforado 
Diretora da Subsecretaria Clvol da Câmara Únloa 

CÂMARA ÚNICA 
:iUBSECREJARIA CfvEL 

AGRAVO DE INSmUMENIO N,•1 ~§!.Ql 

Agravante: CRISNAVALENTE NEVES 
Advogado: TlAGO STAUOT WAGNER 
Agravado: ESTADO DO MIM' Á 
Relator: DeS41mbargador GILBERTO PINHEIRO 

Crlsna Vaienle Neves lr.!of)'Õs agmvo da 
Instrumento em faCG de deeisâc proforida pelo Juizo no Diroi!o 
da 5' Vara Cl,.el c <le fazenda Púb:Jca da Comarca de Ma capa 
que nos atJtos do a~o ordinária Bjuíz.ada em Clesfavor do 
Estado do Amapa lndelellu o pedldo de justiça grattilll. além 
da emenda da Inicial para que losso incluído no p6!o passivo a 
Instituições financeiras. 

Em longo arrazoado sustenta que nAo . seria 
necessária a formação de lilisoonsórclo passivo, e!s que a 
nç§o objetiv:J aponas \nlcrromper ~UI OOn$l!)n3ções f-acultativas 
eupenores a 30% (trinta por cento) da rernLW1e<açAo. da 
agravante. 

Argumenta que a condUia ilegal ê praUca<la pelo 
Estado do Amapá que permiUu a ofotlvação de descontos 
lacultati;'Os na remuneração da agravante em monlante acima 
do permissivo legal. 

ConUnua aduzíndo que as Instituições fifklnce!ras 
somente sofrerão eleitos refleJ<Os quando da decisao da lide, 
sondo que a ro!a<;ao jur!dlc.a do olreito matenal ~ aquela 
a><lstente entre o Estado e a recorrente. Além de somente o 
agravado possuir legitimidade para efetivar o ped.klo de 
cancolamenlo dos descontos em lo!hn. ou seja. apenas seria 
legltima<lo para Integrar o pólo passiYO da demand<l. 

lnSU(Qindo-se, ainda. contra a dacls11o que 
denegou o paclldo de justiça gratuita. afirmando a lei exlg_, 
apenas a alegaçJo do raquerooto no sentido de que não 
possua oontllçOos financeiras para suportar as despo:sas 
odvlndas do feito. nllo podendo o maglsllado indeferir ele plano 
o pedido. 

ColadomJ jutisprudêllc!A q11e ente~de s"l; e<~blvel 
a ttipótese dos autos. raquerendo ao final a conccssao de 
eleito suspensivo. Obletivar.clo sustar o cumprimento da 
decisão aljravsda. bem como o dell!rfmMtn tio tenefldo da 



Macapá, 22.01.2007 

~ Jucic::l*la. 
Conforme pre.;sAo inscUplda no 1rt. 47. do COdlQo 

de Pnx:euo CiVIl. ()()l){fefá o lllsconsón:Jo nocessállo por 
clspoelçlo de lei ou pela natuniU da re!açao luridica, quando 
o )\h liver de deddlr a licle de modo untfonne pera todas as patt... C3SO em <lue a elicácia da sentença dependerá da 
c caçao de lodo6 oa fitisconsortes no ptOOeSso. 

pontlllc:a: 
Nesse sentido CAnclldo Rangei Qjn,)marc:o 

"A neceuarl&d•de do /ltlscon$Óf'Cio • difrtda no 
ett 47, cJtPUt. que ltt</iQ as duiiS ali~• conducent .. • 
ela. N• kdu. ,.,.,. de t»cltrar as Ptl<~vru confuau de•te 
lll•politNo clt.g••• à ~ dt q~ o Uti!K:On•6rclo 
~ necnUrlo qwndo for 1111/I:IÚIO • lllmWm qu.ndo. lei 
o rleMmt/nar. Fola <lutas ll/p41eHl. f facultativo." 
(IIIS!IUÇi5es ele Direito ProcesstJal CMI. 4. od. Y!ll 11. Slo 
Plllio: Mntlefrcs, 2004) 

Na hipcltase concreca dos autoa a egt&Vlmle busca 
dexonstiluif a despadtoldeàsão que detennrnou a ~ da 
inld31 pata que fos5a proYidenêlada a o~aÇ~o da ln51tulçâo 
ftnaneeíra onde os ampréstlmos loram realizados. 

No meu sen11r é lnd!Mdoso o lato da deado 
profwtda ~ au1oa prinàpa]s atingir diretamente" lns~lulç6et 
flna~ras, eis que os valores de$CO()I;I.1os na fojlvo de 
pagamento da agravante são repai&aao• aos bana$ c 
cessando ou tedUlindo o montante oonslgnaOO seus prejuizos 
ser Ao daros. 

Oa efeitos de posslvel declsllo favolivet â 
agravante nAo atingirá ele forma raftexa, como sustenta em 
suas em was razões, a lmtitoJç&o financeira, mas sim, de 
mOdo direto. sendo (lue elas devem Integrar a lido na 
qualdacle de kbsconsortes passivas necessárias. nos tflrmos 
do decisum rac.orrido. 

·- No que perUne ao lndaferimeniO CIO beneficio da 
JUStiça gratiJ1B, rei~ert~ os f\mdamen10s expostos quando do 
juiQamenlo do Agrvvo de lnstn.monlO n" 1788106, onde deixei 
oonsiQnado. • 

• VeJ- que o llla'h advogado consdtuldo 
pe/s tgtaYattt., coni'Dime aniJIICIMio no rodapf d<l pedçlo 
/nk/111, In~ .S.nc:a de Adllot:M;/r u/~lentw em 
dezess.re cld<lde$, /nc/vaive c.plr.Js, de vJr/o$ Ealadtn 
tú Federllçlto 8nullen l>onanlo, uu•• .. 1/anheu • 
PMf}cultrillllde de INIVtlf' o mumo CIUsldlco •Juludo vkl•• açllts conh o Estado do Amtp4, sem,. l)e41ndo 
grefulde!H de juatlç• em fevor doa rnpectlvos 
consUtulntos, agindo, nsim, como se ertlveut abrindo 
con«Jrr6ncla; Oefflnaorh l>úbllcll Es~durL" 

Por fim. cabe salknar as Wmln.,es visam 
es141gU(W 1 IIJtela do <iteilo aparonlê, Guando otro'l()s da 
denominada p10va prlrns fade s. IMCienciem 08 cntitlos 
ctauicamento adotados de aparência do bom d!A!IIO (funm 
oon1 /url$) t perigo na demora (parlr:ultlm lfl mcn~). 

No prmelro pressuposto, lernali a 'plaw•blldacla 
do dt'l!~o·. a eW:lendar a U.tênc:la <!e u-n k'!tor056e 
processual, a que se CXIt1lllW1donou denomnar de tumus 1>01!1 
jiJ/I$ (1\rnaça do bom dirello). No segundo. lemos o evernu~ 
~l'damento na compostçao da llcle com ~·baldOOo ce 
pOfeewnonto. ou do próp<lo I>IOCesso cu do ~eu oqe10· é a.1Uil0 
donomlnado de perlculum in mcn~. Somente a conc:omttancia 
danes dois pre$$Up0$1os admite-a tutela liminar. 

Marcelo Freire Sampaio Costa. In Aspactos da 
Teoria Geral da Tutela Antecipada. Julls Sfntoso, JarVFev 
2001. a respeito do assunto e Citando Humberto Theodoro 
Júnior diz que o ex-Oeumbargadcr "'ltl/iz.u de ltf11~NMnlós 
sJnoelos. potém, roboslos, quando e/l$/na, em relaçiiO a 
plau$1b/l/dade de dano llrepamll&l, 88t 11 meame ~ pelO 
jufz. ~ndo as regas do fion c:onl'enc.Wnoo/o, de modo que 
nlo dl~ 11 ftlldMnentaçAo ou motJ\18çiiO de seu 
oonhedmonlo; mes Wo der._,... com ITIIIfto me/oi' fbetdade de 
ação do que ne bmsçlo de oerleza que sa pJge no Pf'OCe$$0 
deflnlllvo•. 

o mesmo a.dot ata, ainda. BSdaraocndo o tema 
ctndldo Rangtl Dlruman:o. que ele diz - •um defensor 
ardoto.So dll IMinJmenl*ade e real afeiMdede do PfOCII$90, 
e lllrvaçto ~ssutJI a SOl' elttlrpads (r::omo se tora um 
c.e!ICI'O) meclante a tutela an/sr:I{*Ja, fun4ada no /nck;o 11 do 
disposJtlvo legal c» ~80 e1a /IM/a de métllo, 
consubstancJs../18 na t18C$ss/dade, lnad/41101, de ncVIIIIIIZflf os 
mt/u do proce$$C, porque, há demot'lls rolOávols dil8d8s 
pelo cenlter fofmal lntretlle 80 Pf'OCes.M o há de~ 
&Cf!l.scid&s pelo compottamenlo dsliee! do demandado. • 

Como salientei. COlacionando trocnos da doWina, 
a co~ de lmlnar ~ obedeoar dots r8(!UIIItos 
WsiCIOI. que s5o o petlgo da demora a a 'P<Iftmla do boftl 
Otrooto. sendo que a it'.exf.st..llnda de 8lgt.WI\ ôeles IO!'ftl ~e 
o lncleferimenlo do .teiiO $USpenslv:> requerido. 

Na ~ dos autos nAo ertendo como 
p,.,entes reql.iSitDS I1GOIISÚI10S para c:onoess3o da liminar, 
quais sejam, o ç»rlcu*Jm In mora e o furnus boiW lutes. 

Posto ISio, nAo ooncedo o efeito susp~vo 
piOitoado. 

Preste lnforrnaç6e5 o magialrado no pruo legal. 

Após, abra~ v1s1a aos agravados para, querendo, 
opresenlarem connof8215es no pram da 10 (Ciez) dlaa. 

Maca~. 17 da janeiro do 2.007 

(a)o ... GILBERTO PINHEIRO 
Relator 

Macap~ (AP), t9 de Janeiro da 2007. 

Bel'. Ana ~~A!c:ofotado 
Oi11110nt da Subsectelalil Clvel da camara ürka 

~ 
~ IHalmJNENIO ~t!III&I 

Ag,.,..nle: ÚDIA COELHO RIBEIRO 
Advogado: TlAGO 8TAUOT WAGNER 
1\Qravado: ESTADO DO I>JUS>Á 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Relator: O...mbergadcr Gtl.B€RTO PINHEIRO 

Urlla Coello Ribeiro klterpôt agravo de instn.mento 
em lace de deciaio proferida pdo Ju!.to de Direitc da s• Vara 
Cíve! e de Fazenda Pübllca da Comarcs C:& ~pa quo 'lOS 
aUIOs de aÇIO ordWria lljiJizada em d9mvor 110 Estado do 
Amapá determinOu que as CU$Ias fossem rec:ollidas ao ftnal, 
alêm da emenda da inicial para <l\18 fo65e lnduldo no pólo 
passivo a institliQOes financeiras. 

Em longo orrnoado austenta que nao seria 
necessária a formaçllo do Rtiscona6tclo passlw, eis llU8 a açllo 
cbjeUva •penas tntenomper as consignações factJhatlvas 
wperiotes a ~ (trinta por cento) da remll'leraçao da 
agravante. 

Arg&menta que a conduea Regai 6 praticada pelo 
Estado do Arnapa que pormltiu a efedvaçao de descontos 
filo.tlllltlvos na tem\.lletaçlo da agtavanle em rnon1ante aCima 
do permis.sNo legal 

Continua ~ndo que as n u!Uições llnanceitas 
somen1e sofrerllo elel10s rduos quando da decisão da Ide. 
sendo (lue a ~ jLric!lca de di~ mataria~ é aquela 
e>dslenle enn o Esla<lo e a recorrarta Além de somente o 
agravado possuir legitlml!lacio para e1eelvar 1:1 pedido da 
cancelamento dos deaoonloa em 1011\a, ou $8Ja. apenas seria 
legiUmado para ifltagrar o pólo pa&Sivo da demanda. 

ln5l.WIIIndo·ce, ainda, contra a decisão determinou o 
roco4hinenlo da$ o.n;las ao ftnai. aftrmando que o pedido de 
justiça gratuita exige opol\35 8 alegaçAo do re(lueronte no 
aen!Jdo de que nllo poswa condlçc)e$ llnano;eirss para sopor18r 
as despesas advlodas do leito, nao podendo o magistrado 
Indeferir de plano o pedido, com a delem11naÇ60 de que fossem 
recolhidas ac ~. 

Colac[ona junspllld«ICJII que l!ntuode ser ~ a 
hipótese dos uulllS. requacendo ao final a conc:ess4o de e.'edo 
suspensNo, CJbíelMindo susw o cunpwnen:o da deósao 
agravada, bem como o dolorlrnento do betlefldo da Assostênda 
Juc!iclarla. 

Conforme ptiiVisao klsculplda no art. 47. do Código 
de Processo 0\oll, OCOtl*á o liliscon&6rdo ~ por 
di$poslçao de lei ou pela oaturez. da retaçao jt.ricica. quando o 
juiz •~ de decidir • lide de mOdo unli'otme para todas as 
~ caso em que a elk;Ada da sentença depend"" da 
citaçlo de IOdos OS DbSCOil&OitOS nc piOOOSSO. 

Nossa sent!do Câroldo Range~ Oinamarc:o ~ 
"A neces~e do 1/t/sconsórclo I dltllda 110 

111t. 47, upu~ que lndlu •• du•s'l;llu•fÕ<n eonduc.ntn 1 
ela. Na kdua w.t. ~ rleclfrllr u ptlevru contusas destw 
dkipoahlvo cha{l••• ; conclu.,o tlfl qllft o UtJscon$(NcJo 
~ MCHUrlo quando lor unltlrlo • tzlmb4m quando • lei 
O del'efmlner. Fola IIHUI hlp6tnu, oi faculbJtlvo." 
(lnsb'UÇ{les de Direito l'tocnsual Civil. 4. ad. 1101. 11. sao 
Paulo: Malheiroll. 2004) 

Na hipótese oonaata dos autos a agravante busca 
desoonstillir a despa~ que detoonlnou a emenda da 
lntd:at pata que fos.se ~· • á~ da instiiiJlçAo 
finanoe<ra onde os empr66timoe foram reaimdos. 

No mou sen!Jr 6 k'lduvldosc o fato da dedsáo 
proferida nos autos ptlneipala allnglr cltebmento as instituiç6a 
finan<:Qras, eis (lUO ~ vlllcra desoontados na folha se 
p&garnanto da a9ravante sAo repassados aos bancos o 
cessando ou reduzwodo o mon!ante 001\.'lgnodo !IIIIJS !:"1!ilJ!:o.os 
serão ctaros 

Os efeitos de· POS$fvel decls4o favorávoJ • 
sgravant$ não atlnglré de forma renexa. como sustenta em 
suas em -s raz001. 1 lnsd~ financaira, mas &lm, de 
mOdo direto. sendo que elas IICM~m Integrar a lide na qualidade 
de litllconsortea pas&ívas nooessátlas, nos termos do dedsum 
I'800frido. 

No que per11ne i dellltmloaç;1o pata re<Xllhlmeruo 
das ruslas ao finll. reíte<o 01 ~etios exposbs ~o elo 
~ameniD elo AçpNo de lnstNmeniO n• 1788106, onde debod 
c:cnsÍjJ\aciO: • v._ que o l/um lldllog<ldo con.rituitlo 

P'hl agrannre. conlbmlt lfiiNiclldo no rodflpf tú petJçn 
lnft:W, In~ Bane~ de A~M>ucr. ulsiM/Jt., dtznN/Jt 
cldlldes, ln<:Justv. upfW., dit vMios E~l:odos dll 
Ftller<IÇSo BfuJitífl, ~rfanto, cauu NITIIniMu • 
plllfJallarldMi• tlfl haver o mumo CIUJsidlco ejutzado 
~~~• IIÇ6H conll'• o E& lado do Am~/)4. ~,. pedindo 
g~Mdade de jultfça em totvor dofl respectivoS 
conMitulntu, 1/Qindo, 1ulnt, como •• estlwut abtfndo 
concorrfnc/1' Der.n•orl• t>rlbllc• &titdu~f. • 

Por flrn. cabt aaGtntll as lonlnares vtaam a.~<.r.Jt 
a tutela do dltello aparente, quando navõs lia deno:r.nada 
prova prima fXJe se &Yidcnclam os alrétlos dassk:amanla 
adotados ele aparênda do bom d~eiiO (l'llmus bcnl l!.lrls) e 
perigo na demota (perlcvlum lfl mcn). 

No pllmelro preAUpO&SIO. lemOS a -plausíblldade do 
cfnito• a 8'lklenciar a eJIIJt6ncia de u-n lnt.-esse ptOOIISSIJal. a 
que n 'c:cnvenc:icnou denominar de /utnu$ tx>tW Juris (fumaça do 
bom clnllto). No segundo, *"os o _,tual retardameniO na 
composiç~D da tide com po&Sibilidade de pereeima'lto. ou do 
pr6ptlo Pf'IX*IO ou de nu objeto: • l(llilo denominado de 
pMcv1um 111 mora. Somente e concomitância dessas dois 
~ostos admit& a lulula liminar. 

Marcelo Frelr't ~arnpalo Costa. In Aspectos da 
Teona Geral da Tutele Antecipada. Jv~s Slntese. JarJFfN 
2001, a respeito do asiiUnto e cltlll1do Humberto Theodoro 
Júnior diz que o ex-Desembargador "11/1/tt()-llft do argum&nlos 
singelos, potém, rocustoJ. quandO IMirla. em tfllat;Ao • 
plau$iblidade de dano JrrtpwM~ ,., e meStM avaliada pelo 
juJz. ~ as regras do 1vro conl<tndmtnlo. de modo que 
nso cjSpense a fundamonlaçllo ou motivação de S8U 
conhecimenlo; /ll8IS islo der-~ com muilo mllior ~ de 
sçàio do que ne hllmeçiiO de c:en.zt que ae e.IC1ge no proce$$0 
~·. 

o meamo autor crta. linda. tsdar~ o tema 
• Cindido Range~ D!Mmarco, que ele dtl. ser "llttl defen

ardoro$0 de iflSfTIImllnla/Jdllde ti fMI efe/Mdade do pt'OOIISSO, 8 
situação PfOCIJW/9/ e ., axt1rpade (r::omo se fora um cancro) 
tnltdlarlta • Me/a antecipe~. lunC1!Jda no lncJStJ 11 ~ 
dl$p0$11/Yo legal da anl.c/paçlio do M&kr ele m4rllv. 
çonsu/JstandtHt: no noooss/dode, fftlld/kvo/, de neutrtlilztlr o.~ 
males do prooesso, potQUB, h6 dol'llOflls rllZDáVIIJ.s ditadas pelo 
CDI'áler formal inetenle 110 processo • hi ~monJ$ aCf!lsc/das 
t»>t> Mmoc>rlamoonlo -ai do do>mftndado. • 
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Como aa:tentel. OOia<:iCrlando 11ect1os da douiMa, a 
oonc:esdo de lmlnar devwi ~dois raquilla ~*~~coa, 
que rsio o perigo da demora e a a~a do bom direito. 
sendo que a lneldslblda de mgu.n deles 10m1 moem. o 
kldefer'•~ do efeiiO SUSpeii$Í\OteqUerldo 

Na hlpóleso dos auiDs nAo entendo como presanlea 
requisitos nec;emnos pata conc:ossAc da líminar, quais sejam, 
o perfr:vlum In mora e o fumus tx>tW .u-es. 

Posto ls\D, 1\ão concedo o efolto IU!lJ)onolvo 
ploltoallo. 

Prate lnfotmaçõe$ o magistrado no prazo legal. 
Apóa. abra-se \iSta aos agravados para, querendo, 

apresentarem conttHames no prazo de10 (dtz) dla1. 
Macapi. 17 de janeiro de 2.007. 

(a)Oe1. Gn..BERTO PINHEIRO 
Rellllot 

Macapá (AP), 19 da janeiro de 2007 

Bel•. Ana ~AJGoionldo 
Diretora da $1Jt)S~ Cível ela c:am.ora Única 

su~~ 
AGRAVQ DE INSTRUMENTO N. •uo1101 

Agravante: HAROLDO DE SOUZA BARBOSA 
Advogodo: ll.t.GO STAUOT Wl!GNER 
Agra~o: ESTAP<) DO IJ#.APÁ 
Relator: O.Nmbargad« GILBERTO PIHHEIRO 

Haroldo de Souza Barbosa inlefpOs agraw de 
lns1Nmonto em flloe de dlldsio profellda pelo Juizo da Direito 
da s• vara Cível • de Fazendo Pública da Comarca de~ 
que nos auto$ de açao on:linária ajUmda em destavor do 
Estado do Arnapi llU• Indeferiu o pedido do )u&1iça gro!IJta, 
alóm da emenda da Inicial para que fosse lnduido no pólo 
passivo a ln&btuiQ6es tlnanoelras. 

Em longo arrazoado ausl!nla que nAo swla 
neeesdria a formação de IIUsoonsórtlo ~nlvo. eta que a açao 
objetiva ~penas Interromper as conslgn~ facu!Qtlvas 
aupelloros a 30% (trlrta por ceniO) da renn.neraQêo do 
agravante. 

Arg~menla que a condllla legal ' praticada pelo 
ES!ado do Amapá que ponnllll a efelivaÇio de deiCOI1tos 
la<llllaMs 111 remt.neraçao do agravilllle em montante adma 
de pmnrssl\/0 legal. 

Con'nua ldJzindo que as ~ 11\anoeltas 
scmenta aotterto efeil06 tfllllllCDS ~ndo da Clec.ls4o da llcla. 
sendo que a relação jutfctca C:e cSnilo malelial 6 aquela 
OldsWrta -e o Eslado e a recotr~~U. Altm ele scmenle o 
~o poaulr legitimidade para efedvar o pedido de 
c:ancelarnenlo doe desc:onlos em tolha. ~ seja, epene1 sana 
legitmado para ifltagrW o pólo passivo ela demanda. 

losurglodo-se, ainda, conlrn a dOC'~O ~ clenegO'J 
o P6dldo de jusdça ~lult3, of1r.11&nckl a :ui r!ldge 3P'l(õl'.l 13 
aleo&QOO do rcqueraote no seni!OO de qvo "Ao possua 
condiçlles rmncoiras para suportar as despesas ad'vlndas do 
fello, nlo podando o magistrado lnclelarfr do plano o podido. 

Colac:iona jlr1sjlrudêncla que entende 181' cabiYel t 
hipótese dos tutos, requerendo ao Anal a ocncesaao de are11o 
6Uilp0niii\IO, objetivando susw o cunpmien10 da dac:ldo 
lg(avada. bem CMIO O deferfmenlo do bene~cio dl AQ!sltnda 
Judlditla. 

Conlonne ~ ln&c:lAplda no IA. 47. do COdlgo 
de Proces.o CM. ooornri o lllsalnsótc:io ~ por 
Cllsposiçlo delet ou pela naiJteza da ~o~. quando o 
~ a- c1a deCidir a Ide ele mOdo uniforme pata IDdal as 
partes, caso em que a ellcada da sentença dcpent!eli da 
átaçlo C1fl todos ~ lll$Conscttos no pooesl!O. 

pontifica: 
Nesse sentklo candido Rangel Dit\llrl'letCO 

-,o. ,_,Arl«irde do Htlscons<Hc/o 1 dllad• no 
att 47, c.put q~ /ndfC<I as dUU S/111~ .. CMdiH:ellt.S t 
til. Ne lrdWI W11f1 de declfnr as pala11fU conl'llaaa ~ 
dls~ ~ I concllldo de que o HtlacoM/Kclo 
,_. -urto ~ for unlclrlo • àrmbfm qflllldo • lei 
o rletatmlnM. Fora du!Jts ~ I fllculta#MJ. • 
(lnstit1Jç6es de Direito Proce66ual Civil. 4. ed. vol. 11. Slo 
Ptul()( MolheiiOI. 2004) 

Na t-opótese concreta das autos o egn~vante busca 
desccnstllulr a des~c:hot'decido que deletiiWlou a em onda ela 
lnfdal para llUG fossa provlclenc:iada a cilaçlo da lnS~\ulçllo 
l'inanceora ~ os ompr66timos lora:n :eeiZIIdos. 

No meu serlllr é lndtMdoso o falO dl dec:lsto 
prolericla noa autos prtnclpals atingir dinltameme as lnsti11AQ0es 
r.nancau'M, eis que ~ valores ~ na lclha de 
ptgamento do agravante do repassados - bancos e 
cesaando ou redu2indo o montar(o consignado aous projufzos 
ee<ao daros. 

Oa etenos de possl\'el deolsão favorllvel 110 
agravante nao adnglr6 de tonna raftex~, como -lenta em 
SU35 om suas razOes, a lostitulçêc financeira, mas sim, de 
modo dteto, sendo que elas devem Integrar a lk!e 111 qualldada 
da líllac:onsortoe passivas necesaátlas, nos lermos do rledwm 
recon1do. 

No que pet11no ao indeferimento elo beneficio da 
justiça gratuita, reítero 08 fundamentos upostos quando do 
~to do ~de m~10 n" 178Mle, onde deixei 
cxnlgnado: 

- Vt/- que o Ilustre edvogado COMtlluldo 
peta agrwvan,., conlbnM anunciado no rod.t.pol • ~ 
lnlcJa4 "*Qnt .S.nc:.a de A~~- tle.n..-ata 
Ud«Jel, Inclusive caplr.ah, de rirlofl &tadoa d<l 
Federaçlro Brlan.lra. t>otTamo. CIIIN eslroltlllul • 
psriku/MidatH dt llwer o mesmo ur.rsldko ~ulz•do 
vJrlu ~ conn o Esúdo do Am'PI, aemprw pedindo 
ll'•tukl•de de Ju•tlça em faVDI' doa nspecflwl• 
conslltulnfH, eg/ndo, •$$1m: como sa esllve ... •brindo 
concotrlncl•; Defttnaorle Públlu Emdwl. w 

Por ftm. cabe salienta- K iifnlnataa visam 



Macapá, 2i.01.2007 

assegurar o Meia do dlreito aparente. quando através da 
denominada pmV1! prima facie so evidenciem os crttórios 
dassicamenla adolados de aparência do bom direito (fumus 
boni futls) e perigO na demoro (pDJictJium In mora). 

No primeiro prossuposl<-. temos a 'plat>o;illili:la<l., <lo 
.dire<to·. a evidenciar ;1 eX:slllnda de um õnteresso r.:GGessual. a 
que se coovendonou cenominar de fumus boni Jutls {fumaça 
do bom dlre!lo). No segundo. temos o eventual retardamento 
na composição da lide com possibilidade de perocimanto. ou 
d<> próprio processo ou do sou objeto: é aquilo denomir'.ado de 
perlculum In II!Of•. Somente a concomitância desses dois 
P<9SSl4JOstos admite a tlltela liminar. 

Marcelo Freira Sampaio Costa. In Aspectos da 
Teoria Gorai da Tutelo Antecipada. Juris Sintase. JanfFev 
2001. a respeito do assunlo o ciiDndo Humberto Theodoro 
JOnlor diz que o ex-Desembargador 'Ufili2o·StJ oo orgumenros 
singelos. poróm, robustos, quando ansin8, nm relaçáo 8 

J?f~usibt1irlad6 d6 dano irruporóvol, ser 8 mosma avaliad;J polo 
JVIZ, sagundo as te'J!IS do 1/vru convanr:imento, rle modo que 
não disponse a fundamantaçilo ou motlvaçOO de .seu 
crmher:imonlo; mBs Isto r1ar..seoa com muito maior liberdade de 
oçl!o óo que na formaçllo do certeza que se exige no prooosso 
l!ofinilivo·. 

O mesmo autor cita, ainda. esclarecendo o tema 
Cftndldo Rangol Dinamarco, que elo diz ser 'um dofensor 
ardoroso da fnslrutNntalidsr:le o real ofellvidada d<> processo, o 
situação processuol o ser oxlirpada (como se fora um cancro) 
mel!isnte a lvlolo antoclpodo, fund8118 no inciso 11 do 
dispositivo legal da sntoclpaçOO do tufo/a oo m(lrito, 
cortsubstoncla·so no nccossidado. inarlltNel. dtt neutralizar os 
males do processo, porquo, M domoros razoáveis ditar1as pelo 
caró/er formo/ lnerent11 so processo o M domaras acrescidos 
pelo compor1Bm9nto dosleal do demandMo. • 

Como salientei. colac:A~nan\!o treel'l~s c;< doútnm. a 
conccss;ll) de liminar devorA obedeeer dois re'!UIStl(\5 b~icos. 
Que sao o perigo da demora c a ap.1r~ncia do bom direito. 
sendo que a lneldsléncia de algum deles loma cogente o 
lndelerímento do efelto suspensivo requerido. 

Na nlpóte$e dos autos não entendo como 
presentes reQuisitos necessAtlos para conces~o da liminar. 
quais sejam, o porfCIJ/um In more e o fumus bonl i11reS. 

pleiteado. 
P~o islo. nAo <XlnCedo o ele to suSpensivo 

Ptestc Informações o mll9ls!rado no prazo legal. 
Após, abra-so vista aos agtavados para. querendo. 

apresenl3rern contra-razOes no prazo de 10 (dez) dias. 

Macapá. 17 do janeiro de 2.007 

(a)Dos. GILBERTO PINHEIRO 
Rolalor 

ÇÁMABA..ÜlilCA 
SUQSECREIABIA C}LEI. 

AQ.Ml/.0Jl..!..t,9iULQI, 

AGRAVANTE: JOSIMAR FARIAS CANTANHEDE E OUTROS 
(002) 
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO 
AGRAVADO: LENNO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TUA 
ADVOGADO: JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO JUNIOR 
RELATOR: DES. MELLO CASTRO 

Trata-se de Agra110 n<~ lorrna lnstrumentslizat:a. 
oom pedido de eleito suspcnsi•JO ativo, Interposto por JOS~ 
MAR FARIAS CAHTANHEDE E OUTROS em face da decisão 
intet1ocutória proferida pelo M.M.• Juiz de Direito da 2• Vara Cl· 
vele <1e Fazenda Pública da Comeres de Santana Que, nos au· 
tos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 
DE LIMINAR - Processo n• 10.956100 - ajuizada por LENNO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA concedeu limin<~rmente 
a relnlegraçAo da poS$e do Imóvel lndicaao na lnldal - lotea
mCI>'.c 'Parque das Latanjeiras- estabelecendo multa diária de 
R$ 100.00 (cem reais) para o caso de novo esbúho. 

Sustcnlam os agravantes, em sintese, que a deci· 
são liminar que rciniQ9rou a posse ao agravado não deve pros· 
perar ao argumento de que sua prolatora não indicou nem os 
elementos de prova. nem os fundamentos juridicos que forma· 
ram sua convicção. estar>do a deci~o recorrida contrária ao 
principio oons!lluciorol d• lundamcntnçâo das decisões. esla· 
bciOOdo no art. 165 do Código do Procosso Civil e no art 93. 
lndso tX. da Constituição Federal (slc). 

Aduzem a nulidade da decisão liminar porque a au· 
dlência de )us~llcilç.ao rol rcaUzada sem a prévia citação dos 
1\;jravantes. nem do quaisquer das quase 300 lamilias quo ocu· 
pam a área em liUglo (slc). destacando que, nao obstante a de· 
tctmlnaÇão do dlaçlio cxislento nos autos. osta rostou lnlrolife
ra ante a lnsuficil)ncia das Informações conslanles na Petição 
Inicial que h'ldlcou apenas uma pessoa para ocupar o pólo pas· 
~lvo C:o o.~o quo, lnclu~ivo. 1'\llo nm!u r(·,f,td..: •)u locol. om cwu!~ 
manto tlas várias fam l/las o~lstcntCJ\ o 10c.ql o <I~" ;~:;;rn a!eta
das pel:~ liminar Qtlestlonadn. 

Prosseguiram argumentado a falta de pro'-a dos re· 
quis! tos exigidos pelos arts. 927 e 926 do Código de Processo 
Civil po~uo a ngravada nOo eotllll(QV<lu GllqUI)( a posso .anteri· 
Qr. destacando quo a queslAo deve ser solucionada a tuz das 
disposiQõos constantes no art. 1.211 elo CódiQo Civil Que de· 
sautorlza a modlfluçAo da sltuaçAo NUca preexistente a ação. 
"cuidando-se de soluçao de boa-prudência e que mO:hOr res
guarda( ... ) todos os interesses em coolronlo" (sic). 

Cdacionando jurisprudência c;ue entende fovorecer 
seus argumcr.:os. condulrnm por requerer a concessao ~minar 
do eteilo suspensivo ao agravo, objetivando suspender a ded· 
são r8C;O<rida. conf~~mando·so, no ménlo, o provimento dO agrn· 
vo para anular ou tel:lml~r a decisao de primeiro grau. 

tnswlr3m o processo com os doo.:montos do f. 10 
o 24 dos autos. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Este o relat6rto. 

~t.S1a_Ol!.9l1Wll.<lall.e...$1Un80t8_<LJ)~ 
do ofojto suspaosjyo 

Insurgem-se as partes agravantes contra a docisão 
interlocutórta proferida pela M,M. Juiza <!e Oíreko <la 2" Vara 
Cível e da Fazen<!a Pública da Coma•ca do Santona que 
reintegrou a empresa agr3\'3~a M poe.Ja <lo loiOll•!len!o 
d61l0mina:lo de 'Pnt'IUO das uranjeitas" r.o M1.11icõpio .:10 
Santana. estabelecendo uma multa diA~3 de R$ 100,00 (c.m 
reais) para o caso de novo esbulho. 

Destarte, consoante entendimento reinante 14nto 
na doutrina como na jurisprudência pátria, se prowda a posse 
anterior d<> autor. bOOI como o esbutt10 - no caso ce 
rointagmção de posse - pode o ma,glstrado deleJminl)r a 
sxpedlç<'!o de mandado de manulcnçilo. l!x!!;rllt8 elle~UQG. 
an1ecipando a proteção possessória pretendida. caso a peUçâo 
tnldal esteja Instruída eoot prova ldónea dos fatos exigidos no 
art. 927 do CódiJ)o de Ptoecsso Civil que dispõe: 

''lncumbe. ao auror provar: r- su• posso; ;;::-i 
turbação ou esbulho prarlcado pelo rou; 111 - 8 dats de 
rul'Nçio ou do esbulho; IV - a continu3çiio da posso, 
embota turbada na ação de manut.nçâo, a porda da.possc 
na óiÇ5o do roinfugraçiio". 

T<>davla. C<lSO cco~r~ a hipótoso do o autot n~o 
apreser~t~r doc1Jmentos ou. os que apresenta ndo daspertem 
convicção suficiente, cabe ao magistrado dcslgnar audiência de 
justiftcaç<'!o préllia nos termos do Que dis/)Õ9 a segunda parto 
do art. 928 do Código de Processo Civil: 

''Estando a petição it~lc/al devidamente 
lnsiTulda, o juiz deferlr6, sem ouvir o r4u, a expedição do 
mandado liminM do manulonç5o ou úc rclnt~raç~o; no 
caso contrário, clatem>lnani que o autor justlfiquo 
previamente o •!~gado, clundo-se o nlu p~r• comparecer 
à audiência que for designada" 

Na hipÓtese ~uamlo~. a M.M. Juiza JUlJJQ 
optou por designar a audiência de Jusbftca~o ptóvia. 
deteoninando a citação e inlima~o do téu AMAURY SOUZA 
SARROS que. cx::osoanta deslacado na decis.1o do r. 16. nllo 
foi en<Dntrado em nenhum dos endereQI)S indicados na Petição 
Inicial. 

Em verdade. a açiio do rolntegroç<'!o de posse não 
k>í ajuizada apenas em retaçao ao réu AMAURY SOUZA 
BARROS, mas, tambêm, em face de "OUTROS' que. tal como 
o requerido, invadiram "a área de propriedade da empresa 
agravada" razão porque deveri;lm. 1amb<lm, GCr lnUmados para 
a Audiênda de Justificação prévia. ainda quo na pessoa de um 
só dos ocupanles o que, nêo OCO<reu, consubstanciando, em 
leso. a nuUdado da audK!Ilcia do Justi~c:açtlo o. por 
conseguinte. dos atos fundamentados em provas neta obUdas. 

Qvnt!Jdo a:mla.!IIL~~q,IJ~:;i.n.i!~ 
i!m!fl~«~~nh.g~jgQQ.@.(Jlllll..UU1dil!.?.limlllolLJll'OlJ!Ui.: 
~~tUIQUC .. !.<;ill~llltUllUl1ll: 
~lela.atllJ1l~m.o_ial!lldilg oltwa padp a tnDUlllJ!L$P.ll!llP.M 
ªrt 928 do Diploma Proc:QMuaLCl~U . . fljj,JM.Sm!IUIUll..c:d:lllu.al 
nqlidade da audj®_da.t!<: J\lS!IP~;<~~illâ..u.e~~a: 
~limlr!ªJ..Q;>.IlCedlda so pmgochldas t~s.remtisJio.s .. etor~: 
9l:ts.oo..art..92Lslo..Códi99 ~e Proccssn Civil 

No caso· coneteto. lnobstante as alegações da 
parte agravante o sem a pretensão do adentrar no mérito da 
causa, vislumbt'o quo as provas carreadas aos aulos. 
notadamente o depoimento de f. 23 e a Certidão de r. 22. 
demonstram. ti!U~!. a posse anlellor óa empresa autora. 
bem como o eSbulho suposta agressêo material contra a 
posse da agravada - <n;bulhO - oxotcida potos agravantes, 
consut>stanciada na invasão da área de teu a em litígio. 

Tenho por necõssârio salientar. lliJ..P{I~nl. que. 
senao a posse uma situação de fato legalmenle pro!Q9ida, 
oonsideta-sa justa quando nao apresentat nenhum dos vicios 
Quo possam maruar a sua origem. revelados na aquisição 
'liolenta. dandesfna ou precária oonsoanto as lições SILVIO 
DE SAI..VO VENOSA para a asp6cia: 

•o conceito d1l posse justa enconlrll·se 
definido de forma negativa na lo/. (É justo • poss<> quo nSo 
for violento, clandestln~. ou ~cJriJ. Art 488 do CC). A 
posse elflge em pnnclplo quo su• otlgem nlo aprestnte 
vklos. Posse vi;;iadil 6 uquel• cujo vfclt> origln~rfo e torna 
ilicittu. Como aleiTa Pontes do M/r.mda (1971, v . 10:110}, 
no mundo fAtlco 11iio CJtisto o justo ou o lnjusro. E.sla$ sáo 
conceitos jurídicos. Procede lnjustamenta aquolo que 
ate/lia contra o direito ".(Direito Civd. Direitos reaõs. 2" od.vol. 
5. pãg. 67, editora I'.Uas, Sâo Paulo, 2002). 

Revelam os autos quo a área lltigada foi •invadida' 
pe!os agravantes, o que consubstancia necessar1amenle uma 
atuação dandesllna ou violenta QUO, sendo roslsUoo pelo 
possuidor esbulhado ou proprie13rio ~~w.la 
llQ1H defensivet por meio dos interditos proibitórios. 

Ademais. ndo obstante se admito quo a posso 
injusta. apesar dos vlcios quo tom, podo fior dolendlda pelos 
lnr~dlto!l contro tcrcoko!) quo ovontualmento d09-CiOm Odquiri· 
la, !JDPM.!I.Y.!!L~ .. a~.Wllil.CI.iiSQ!II.ta.il'll'.o!n. do .. que..rru~ 
!lrny,.P.~~\inldJ!dJLo\1 Pfi!C~.tlotliU(O, 

Nesse contexto. dentro das car.~ciOfisticas do 
cognição sumária e provisória que norteiam a concessão das 
6mio2res nas o~es po~sossóri~:;. I)(; pressupo$!00 em qucs~o 
restarartl suficiCf1t€.Vncnlo dernonstuJ<Jc.r;. li.OI •do Cjuo ;J 

magistrada iWJJil1 fundamentou a sua declsãe, ainda qúe de 
maneira suànta. em provas de QIJB até antas da ocupaçlio dos 
agravantes a posse mansa e pacifica cta da 114rto agrav•do, 
bem como na caracteti:taç;lo do esbulho quo. alias. data do 
menos ele ano e dia, r. 22. o que na minha vis ilo justmca. 
provlso<iamente, a manutençllo aa liminar de reintegração da 
posse, salien!and~>-se, ainda, que a fundamentação sucinta não 
signílica ausência de motivaçlio. razão pola qual nao há vtdo 
na decisão atacada. 

Na sltuaçilo em Cl<ólmo. a prudónclo delennlnn que 
sa çar.mta a reintegração. ainda que não se tenha eletiv~do ;,s 
cl13ç0es ele "DE OUTROS", pela própria na-.reza do 
procedimenlc. QUO causaria lesão irrooa<ávol em lxo d.-.s 
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lnvasOes. certo. ainda. que o direito admita a sua ooncnssllo 
~. 

Em ~. a Improcedência di. ação. ao contrário 
das invasões. lerá como ser sanáda. o que resulta a 
r.~zoabllidade e a propon::ionalldade da decisão r~O<rida. que 
não merece nenhuma censura. 

Com esses fundamentos, não vislumbrando 
qualquer ilegalidade NEGO O EFEITO SUSPENSiVO 
REQUERIDO e, por conseqüênáa delemlino: 

a) Notifique-se a d. Magistrada ptolatora da 
dedsao agravada do Inteiro teor desta. b&'n oomo para quo 
prosto, M ~azo leçal a5 iPI'onna~e~ quu ;ulgar oportur.as 
conso:mto ret;:ra .w an. 527. 11\C. IV do Código o a Pra«'S$0 
Civil; 

b) Intime-se· a parte Agravada para os fins do art 
527, inciso V, do Código de Preces~ CIVIl. 

c) Por caulela. ouça-se a O. PtOruradolla do 
Justiça após terem sido prestadas as lnformar;õcs. 

d) Após, voltem-mo os autos OJncJu~s. 

Pul>lique-se 
Intimem-se. 
Maca pá, AP, 16 de Janeiro de 2007. 

(a)DES. HONILOO AMARAL DE MELLO CASTRO 
~elator 

' \.! 
Bel'. Ana Célta adeira Barros Aloolocado 

Diretora da Subsecretaria Civel da Câmara Única 

~l!!.C.! 
:i!W.SECRE!ARIA CIVEL 

AGRAVO N ° 1,903LOL 
\GRAVANTE: SHEILA MARIA FEITOSA FURTADO E 
OUTROS 
ADVOGAOO:DEFENSORPÚBUCO 
AGRAVADO: LENNO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L TOA 
ADVOGADO: JUPIARA ARAÚJO RIBEIRO JUNIOR 
RELATOR: DES. MEllO CASTRO 

Trata-se de Agravo na forma lns.ttumcntalizada, 
com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SHEILA 
MARIA FEITOSA FURTADO E OUTROS em lace da decisão 
Interlocutória proferida pelo M.M.• JUiz de Direito da 2• Vara Cl· 
vai e de F~zanda Pllblle3 da CO!l!arca da Santana que, nos nu· 
tos da AÇAO DE REIHTEGRAÇAO DE POSSE COM PEDIDO 
DE LIMINAR - Processo n• 10.9Sel06- ajvlzada por LENNO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTOA concedeu liminarmente 
a reintegração da posse do imóvel Indicado na inicial - lotea· 
mento 'ParQue das Cár.>njeiras - es!abelecel\do multa diária de 
R$ 100,00 (ecm reais) para o caso do novo csb<Jho. 

Sustentam os açravantff.. em sintese, qua a docl 4 

são limina.-que reintep~u a :>OS!ie ao a:9fa\'ado n5o :l€110 pros .. 
perar ao argumento ele que sua prolatam 11âo indiCOu nem os 

.etemontos de. prova, nem os fundamentos jUiidicos que forma· 
ram sua convicção, estando a ded~o rllOOrrida contrária ao 
ptinclplo constitucional da lundamentaçAo das de<:i$ões, esta· 
beleddo no art. 165 do Código de Processo 'c;,;1 e no art. 93, 
lndso IX. da Constiwição Federal (si c). 

Aduzem a nulidade da decisão liminar porque a au· 
dlência de JustiftcaÇão for realizada sem a ptévia dla~o dos 
Agravantes. nem de quaisquer das Quase 300 famlllas que ocu· 
pam a ált!a 001 Wtlgio (slc), destacando Que, não obstante a <f e
terminação de dtação existente nos autos. esb restou inlrutlle
ra ante a lnsuliàêncla das informações constantes na Petição 
lriclal que indicou apenas uma pessoa para OC<Jpar o pólo pas· 
sivo da aç<'!o q1.1e, Inclusive. nilo mais reside no local. em <letrl· 
mento das várias fammas existonlos o local e que lotam aleta· 
das pela liminar quest!onada. 

Prossaguiram argLmenlaoo a falta de prova dos re· 
qulsltos etágjdos pelos arts. 927 e 928 do Código de Proeosso 
Civil porque a agravada não comprovou sequer a posse antell· 
or, destacando que a questão deva sw solucionada a 1u2 das 
dlsposiçõos constantes no art. 1.211 d<> Código Civil que ce
Sillltoriza a modificação da s~uaç<'!o ~lica preeiÚStente o aç<'!o. 
"cuidando-se de scfuç<'!o t:e boa-prudOncia e que melhof ros· 
guarda( ... ) todos os lntetesses Em confronto' (sic). 

Coladonanoo jUtisprudênóa quo entendem favore
cer seus argumentos. concMram por requerer a concessão 11· 
minar do efdto suspensivo ao agravo, objetivando suspender a 
deds!o recorrida. CXJnfirman;lo-se, no rr.éti!o, <' pro,1mcnto cJo 
nsravo pam anular ou refom:ar a decisão <IP. primo,! fi) gr;;u. 

tnsti\Jem o procusso com os doaJ~nentos de f. lO a 
76 dos autos. 

Este o relatório. 

.Mi!IJ.iUjtS.I.ª-.OD0!1unjdadg nqmont!! o oe!lidQ 
liA..Oflllto_r;,uspQ.!l.S]_'(Q 

Insurgem-se as panes agravantus con~a a decisão 
lnterlocutJ\rln proferida pela M.M. Jufza de Oltolto da 2" Vara 
Civol o da Fazend3 Pública da Comarca de Santana que 
reintegrou a empresa ngrJvada na posse do loteamonlo 
denominado de ·earquc das Laranje<ras· no Munlclplo do- · 
Santana. cstabdecondo uma multa diária de R$ 100,00 (cem 
reaiS) para o caso de novo esbulho. 

Deslarte, o:msoante entendimento reinante tanto 
na dout1na como na jutisp:udáncla pátria. 60 provada a posse 
anterior do alf.or. bem oomo o esbulho - no caso de 
reinto!)raçâo de posse - podo o mngistrado determinar a 
expedição de marodado da marutenç<'!o, lnaudira aiiRra ~. 
antedpnndo a proteção posse<sSÕJ1a ptelendida, caso a pe~Ção 
IniCial esteja instruida com ptOva idônea dos fatos exigidos no 
art. 927 d<> Código de Processo crolit que dispOe: 

l>fJncumb9 ;,o autor provar: I- suo passei 11 - a 
turbaç.Jo ou esbulho praticado poiO réu; IJJ - a data da 
turbaçilo ou do esbulho; 111 - " c:<>neinWJçáo da pos$0, 

embora turl>iK/a na ~o de manu/snç;io, a porr/11 d11 possa 
113 a cão da nlntntJI'M!ltóu. 



Macapá, 22.01.2007 

Todavia, caso oeotra • IVpóteH de o au1or ~ 
apre&entar doounenlos ou, os que apresente nlio despertem 
convk:çio IUflcíente. cabo to ~rado designar eudiéncla de 
)vsUftcaçfo ~ noe leiTnCle do que disp68 a segunda pane 
do art. 928 do Código dt Prooesao Civil: 

"&Cindo a ,.tiçlo lnlcltJJ devldMrante 
lnstruld.a, o )vJz: delw1n, sem ouvir o riu, a axpedlçlo do 
~ liminar da manvt.nçJo ou dt r.ln~o; no 
ceso COtltnrio, da!wml~ qve o autw justlflque 
,...,_n,. o lllagado, cJtandi>-#e o 1'4u ,.,.. com,._ 
i .udllndaque wdHignad•" 

~ tup61est wll •lllll!!tw- a M.M. Julu «...mmi 
opb.l pof de~r a Mld16noa dt Josbfic:aç;)o prévia. 
dtlemllnando a olaçAo e lndmaçêo do ré\1 tw.AURY SOUZA 
BARROS que. oonsoan1e de&lacado na d8dsJio de f. 68169. 
não foi encontrado em nemum doi endeteços inõocados na 
Pebção lrréal. 

Em vord8de, a eçlo de relnteçrar,Ao c e posse nllo 
foi ajuizJida apen:as em ~çOO 110 r&J o\MAIJRY SOUZA 
BARROS, ma$. tami>Wn. em taoe de 'OUTROS' que. tal C0111o 
o roquertdo. Invadiram •• Nt& de proprtlldaóe da ompresa 
agravada' ral:Ao pofque devllliam, também. ser intimados para 
a Audiência de Jusbft~o pnlllla, olnda que na pessoa de un 
só dos ocupante• o que. oao ocorreu. consubstanciando. am 
tese. a nulidade da audlêncla de JU$tificaçao o, por 
conseguinte, dos atos ~omontados om provas nela obllcSas. 

~J!~alnd4..Qllt ~aro nula R ald~nQa.Jm 
Justi!lcar,ao ~ H DQdo lgllQ/li(.Q~..I..Oles!id~ 
Qa.nos autos da pt;llo.ue r~ .dLilOI:Ie m...u~ 
~Gt6!11~diU/Jor8 Ql!d&, ~~ 
!!1...9)~pJom.tú'~~G..Ial.JiwtQ..AUII ~ 
~ l'\ldl6oda de ilmika~o acaaet.:IG1 a !Jft'!l!lB· 
çao da IN'Qinac mOC!!dJdo ,e Dcetlll!:Dklot pt..cJiqUlsl\os..eltos:ao 
~ru~~g c6d~gg oo Prps;Mso CML.. 

No caso concreto. frd)stlnta as alegaçõe$ da 
palie agravante e sem a prol~ de adentrar no mérho da 
C8U$8, vislumbro q~.~e as provas caneadas oos autos, 
notadamente o depoimento de f. 75 e a CertidSo de f. 74, 
d~tram • .t.lll...IUf., a po$SCI menor da empresa autcta. 
bem çomo o tsbutho tupoala llgl~ material oonu-. a 
posse da &!118vada - esbullo - -clda ~10& agravantes, 
consub6tan00da na loYaslo da étM de twra em lltlgso. 

Tenho por necet&611o salientar, ID..DBSS!!OL que. 
sendo a 110"8 uma sltuaçlo de fato legeknente protegida, 
considera-se Jo.lsla quando nOo apresentar nenhum dos v1cios 
que possam mac:uar • - OOQOIII. rtMIIados na aQIAsoção 
vío!&nla, ctand(lStina ou pr~~~ consoante as 1~ s{LVlo 
DE SALVO VENOSA para 3 esptcle: 

wo conceito da pout }U$Iil enconfn.n 
flVfnldo de ~ Mt~tiiW M 111. (Ê ju.r. a posu que Mo 
ror orloltnra, chndeuJna, ou pnQrl.t. Art. 4U do CC). A 
~se axJga em princípio q111 SUit origem n.to apruante 
vfclos. Poue vlr:Jad• I .-q~JtY coqo 'riclo origlnhfo a ,..,. 
1/k:llil*. Como alai18 Ponte$ ct. Mlrlnda (1$11. v. 10:1211), 
no mllbdo Nlico n.to uls• o }vlito ou o ln}um. Estas üo 
eoncelfln }urldkos Procada lnju.ramente aquele ~ 
••nllt contra o diA/to". (D•relto Civil, Direitos real$. 2" ed.vol. 
5~g. 67, editora Ada&, SAo Poulo. 20021 

i!l.evelam os au!Oi que 1 6rea lltlgada foi 'lnvaaooa· 
pelos agravan!BS, o que oonsubsblnela ll8G8AS8riamento uma 
atuaçllo dandesuna ou lllolanla qu.. sendo resistida pelo 
possuidor esbulhado ou prcp~etâlio nlo eoosuQJ!anda 
a~ delensfvel por melo dos Interditos prolbllórios. 

A.demats, oao Obstante se admita que o posse 
Injusta, apesar dos vldos que tum. poda 18f defendida pelo& 
Interditos contra terceiros qve eventuatmenae desejam adquiri
la. lDlR.9JJl:aJ..LLre.tl.JflMII ~ I!QIII14 dLQUtJli...D 
tlrslu~ltJlÇ)ulamittllnlâd• S~:~~IJ!llÇMI•dacao. 

Neua contexto, dentro dn caracteltsllcas de 
cognição &umária • pro~sóril que no,_•m a concessão das 
limlnates nas 111;6es possessóttas. os pressupostos em queslâo 
rastarum suflcientemonte dcwnOilSiradol. &endo que a 
magistrada ii..JljjQ lundamenlou a 5ua dedsào. alnda que de 
maneira .uc::lnta. em ~rovas dt que et6 ~~ da ocupaçllo dos 
a!JlMIIltes a ~ m..ns-1 e pot'Jftca era da 11a'1e 3T~dll. 
bem como na caro~o do esbUlho que. alas, data de 
menoc <lt ano a dia, f . 1•. o que na m1nhe Yldo ~ 
provisoftamcnte, a manutençAo da tmlnar de ....,tegraçlo da 
poae, &allel'ltan<lo-M. 81ndl. oue a flrdarnen...J!!.ÇIIo wdn~a ~ _ 
~ de mõi!Vaçêo, ~pela ql.lal não há vkio 
na dec:lslo atacada. 

Na siluaçlo em exame, • prudlnda delemlit\a que 
se gararà a teintegraçlo. oltldtl que ~ .. IIWiha lletJvado as 
cilaQOes de 'OE OUTROS", pela própria nWreU do 
proc:edl/ncnlo. que ca.-te le$llo lrreparével em faca das 
lnvu6e&. oorto. lllndl, que o ciraib admite a IIU3 concessão 
~~-

Em leu. a imllf0<*161lda da oç&o, ao OOO!Iário 
des Invasões, lerá como - sanada. o que resulta a 
razoabilidade e a propordonallc:lade (la dedsAo rccorTido. que 
não merece nenhuma censura. 

Com e»es lundlllmen10s. n1o vlslumbrl!ndo 
qualquer flogalldade NEGO O EFEITO SUSPENSIVO 
REQUERIDO •· J10f conseq()Onda det.mnlno: 

a) Notiroque-se 11 d Magi61roda prol&tora da à!l:lstlo 
agravada do inteiro teor d~~&ta. bem como paro quu preste, oo 
pram legal as lnfonnaçc'les que ]LAgar opof1\Jnas consoante 
regra do art. 527. Inc. IV do Código <lt Procea10 Civil; 

b) Intime-se a pane Agravada para os fins do an. 
527.lnd50 V. do CódigO de ProceSGO Civil. 

• ç) Por c:~~Uleb, ouça·&e a O. ProcuradOtta de 
Justiça após terem lklo prea~s as lnfonnaçOe&. 

d) Após, VOIIem-me oe auto& oondusos, 
Pullllquo-se 
lnllmem-
Macatl'. AP. 18 de Janeiro de 2007. 

(a) DE$. HONILDO NI.AIW.. DE MElLO CASTRO 
Rala a 

Maca pé (AP). 19 de janeiro de 2007. 

w.~rwfllcoforado 
Olre~ da Su~ c,.. da amara única 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Oficios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 1 

JU1ZAOO ESPECIAl Sut. DA CClMAACA DE wo.s>A 
RIJA ClAIJDOio.tf«l DE MORAl' S.~ 

i&~.VUA CC~/4.JC~ 
Pauta de Publicação· Atos Judiciais 

PIOÇ8$$Q N": 00839712006- REct.AMAÇAo clva. 
CONHECIMENT 
Parte Autora: SONIA MARIA GOMES DOS SANTOS OE 
OLIVEIRA 
Advogado: J0st WENCESLAU FERREIRA ROSA. S58AP 
Pane Ré: BANCO BRAOESCO SEGUROS SA 
AdvOgado: ClLENOA DE SOUSA DOS SANTOS • 9t9AP 
Sentença: 
Ante o exposto, bem oomo pelo livre convOilC!menlo quo 
tormo, JULGO PROCEDE!IfTE o pedido Inicial para condenar 
Bradesco Segii'Os SIA, jé qualfbda. a pagar o Sónia Malta 
Gomes dos Santos de 0111/eira. também qualificada a 
lmportênda de R$ 6.818,05 {&Ois mU oltoc:Mtoa e du:ollo r~ls 
e cinco e&nta\006), c:orrigida monetariamente pelo tNPC desde 
11 data de proposltuca da açAo e açresclda dO ]UfOS • 111xa legal 
de 1% oo mês, Htes mn!ados a partir da çltaçlio. 

Julgo eiCiinto o processo. oom julgamento do mllrllo 
com liA® no ilrt. 269, I do Código oe Processo Clvn. ' 

OebrQ de condllilar o vonddo no pagamento das 
cYStas prOC8S64iaJs e hononlrios a<tvoç;atk:Jos da parto 
adversa, e;s quo not termos do art. 55 da Lll n• 9.099195 nâo 
llisl~mbtO a prática de qualquer ato de Ullgância do m,.,,, 

Publique-se, 
Ragmlre-se. 
lnUmem-se. 

Processo N~ 00462512006- REClAMAÇÃO CIVEL. 
EXECUÇÃO 
Pane Aut0/3.: MAGNO J. MJRANOA GOMES 
Adwgado: MAACUS VINJCIUS DE SOUSA ASSUNç.J.O • 
1153AP 
Parte Ré: GIOROANO BRUNO GUIMARÃES Pl!lfTO 
Oespadlo/DeclsAo: 
lnbm<H& o exequenta, via lelafone. ~ r;e manfMiar ctllnta 
da petição de l 43. 

Ptocesso N": 00864212006 • REClNMç.J.O CIVEL • 
CONHECIMENT 
Pane Autor.~: JOA!) AAMNOO SOUZA DA SILVA 
A.dYOQado: LWIIUEL NORBERTO VALENTE CANTAO -
766AP 
Pane Ré.: INFORMARE EOITORA OE PUBLICACOES 
PERJOOICAS LTOA 
Audi«l<;;a: 
agendada pan1 o dia: 2210312007 és 09:30:00 

Proces&O N": 00497612006 • REClAMAç.J.O ciVEL. 
EXECUÇÃO 
Pane AI/tora: MARCELO OA SILVA OVARTE 
Advogado: EDWARO SANTOS JU.t.REZ • !108AP 
Parte Ré: NORTE BRASIL TELE COM SIA - NBT 
Advogado: KELL V CRISTINA BRAGA DE LJMA - 371AP 
Sentença: 
Tendo em vtsta que a divida loi quitada, EXTINGO a oxoc;uçlio, 
~I ~o prevê o arttgo 794, I do CPC. Cu!,ltl pe13 p:~rte 
executada. Sem honorát'los. • -

PU!lliqo.Je-ae. Raglstre-&e. lnllmem·so 

Processo N": 000098I200S- RECLAMAç.J.O CIVEL/execuçio 
ele a 
Parte Autor.r. ANTONIO DA SILVA JACARANOA e ovttos 
Parte Ré: ERJVAL CONSELHO SA 
Sentença: 
Não 1oi promovldo o regular andamenkl do jitOCCSSO, mesmo 
diante da Intimação pessoal para lmpu1sAo em 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena ele ext~nçao 

Ante a iMrda IQIII COil6tatada. outta a'temativa não 
há seoao exllng<Jr o proçesso. o que laço com ~rt1 no art. 
287.111. do CPC. 

~s pela parte aul!n. 
Publque-ee. 
ReglSite-&e. 

~-
Processo N": 00367612005- RECLAMAÇ.l.O clveL -
EXECUÇÃO 
Parte Aulora: JOS~ RlBAMAA PLACIOO 
Al:!l/ogado: CLEIOE ROCHA OA COSTA. 434AP 
Parte Ré: AOALGISA MORAIS DOS SANTOS 
Sentança: 
Ten<W em ...tsla que a dhoda to! quitada, EXTINGO e eJCCCUçto, 
la! como prevê o artigo 794. I do CPC. Custas pela palie 
exec:utada. Som honOrários. 

Publique-se. Regi.n-se. lnlimem-ce 

Processo NO: 005156/2006- RECLAM.t.ç.J.O CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ROSA MIOU I KAWAKAMI REGO 
Advogado: ALJNE BORGES DA SILVA· 1 10SAP 
Parte Ré: ROBSON DA SILVA l.EITÂO e outros 
Despacho/Decls<Jo: 
Regularize o aulor o pólo ativo da açlo, e11 que 1 pessoa 
Jurídica que peticionou és fts. 35 requerendo o bloqueio .ta 
Slabacen ~o é parte no procnso. 

lntim&oSe. 

Processo N": 00546012006 • RECLAMAÇÃO CfVEL . 
CONHECIMENT 
Parte AuiCra: LEOMAR ALVES OE SOUSA 
AdvogadO: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·843AP 
Parte Ré: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Adllogado: GlENOA 06 SOUSA DOS SANTOS. 919AP 
Senleoça: 
Tendo em ~sla que a dMda l'ol quitada. EXTINGO e e~. 
tal como pre\'6 o artigo 794, 1 do CPC. CU$las pela perta 
axeo.dada. Sem f'lonoQtlos. 

PUbllque-$e. Reals!r•se. lnbmem·" 

Processo N': 006MOI2006- RECI.AMAÇÀO clvel • 
EXECU<;ÁO 
P&lie .Aubr.o; MARINETE AMANAJAs OVARTE DE SOUSA 
Advogado: l.EO AI.EXANORO DE UMA FURT AOO - 5325AP 
Pane R~: SUELEN CRIST1NA FERREIRA 
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Advo9ado: WIRIA DO SOCORRO DIAS DE MEDEIROS. 
1114.·8AP 
Audi6nc:ia: 
8gM<Iada para o dia: 0510312007 às 11:50:00 

Processo N": 00843612006 • RECLAW.ÇÃO clveL • 
CONHECIMENT • 
Patta Autora: FRANCJNETE MAGNO DE OUVElRA 
Advogado ELtZOIMR PEREIRA ALVES· 1161AP 
Pane R6· SULINA SEGURADORA SA 
AudiênCia. 
lg«ldada ~ o óla: 3010312007 às 08:50:00 

P1oc:esso N": 00117112005 • REClNAAÇÃO ciVEL
CONHEC!I.lENT 
Parto Autora: JOEUTA BRASIL OA SILVA 
Advogado. JOAOUIM HER8ERT CARDOSO DA COSTA
•oSAP 
Parte Ré: JAlll CELtJLOSE SA 
Advogado. MONICA NORONHA KUSER • 28529PR 
Despacho/Decisão: 
lnlim.,.se a parte condenada a çumprir a obrigação no prazo 
de du dias. sob pena de lnmmer multa ~ 10% do valor da 
condeçJo. 

Proc:esso N•: 00542412006 • REClAM.t.ÇÃO CIVEL • 
CONHEC!MENT 
Parte Autora: ARIOSTO ELIAS DOS SA!IfTOS 
Advogado: MAURICIO BRAGA • 9646PA 
Pene R6: SUL AME RICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
A.d1101J3do: ALEX SAMPAIO DO NASCIUE!IfTO • 770AP 
Oespacho/Oeclsão: 
lnUmo·se a peite autora para, no prazo de dez dlas, manltestar 
HU ln1eres$e na execuçio do Jul!lar!o. 
Ptocesso N": 007924/2006- RECLAMAÇÃO CIVEL. 
CONHECIMENT 
Parte Autora· GERALDO FARIAS BORGES 
Advogado: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA • 5W>J> 
Plllte R6. LOJAS MERIOIAAA 
Advogado· JOSE ANTONIO THOMAZ NETO • 306AP 
Dlspacho/Oecisão: 
Recebo o recurso 1nt8fl)OÀO, eis que tempesfo.o e 
Clellldamenle c:omproVlldo o pagam amo de ~. 

lnlfme-se a parte recorrida para, querendo, ~ecer 
conl~ 

VIndas ou não as c:o~Wa--razões, subam os aUIDS t 
Colenda T~.~ma Rea.wsal 

Proces50 N•. 004S5312005- RECLAMAÇÃO CIVEL
CONHECIMENT 
Parte Autora: PAULO SffiGIO BRITO DA Sll VA 
Adloogado: PAULO SANDRO ALBUOUERQUE. SANTAREM 
-843AP 
P-Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACJONAL DE 
SEGUROS 
A.d\oogado: JULJA MARQUES OA LUZ • 1244-AAP 
Sentença; 
l.uo posto,e pelo lvre 00fi\18ncimonto que fonno, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 
lnidal, para: 

1) REJEITAR a praUminar de incompetência do 
Jul.tado Especial Cfvel pora apreciar a matéria pelu r~es 
alhures: 

b) CONDENAR a paro ré a pagar à parta autora a 
[mJ)ÇI1énçia de R$ 2.800,00 {dofs mil e oltO<:enlos reais), a 
tftulo do Seguro Obcigatório de Danos Pessoais Causados Por 
Volculos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, pela 
de6ihdade permanenle aoftida pelo autor. a qual &era 
eCf11tclda de atua~ monelárla. pelo INPC, desde a 
PIOP05Ilura da ação e somará juros é taxa legal de 1% ao mês 
a OOC\tar da citação da pal1ll ré (art. 406, CC/2002 c/ç art.161. § 
1•,CTN). 

Della> de condenar a parto vencida em wstas e 
honoolrios de aiMlgado po~qUe não lllslumbro. na presenlt 
redamação, ~ligancia de má-fê, contorme ptec:eiiO do ar\190 55 
da Lei 9.099/95. 

Julgo exlinlo o processo nos termos do art. 269, 1ne. 
I, do Cód!QO ele Processo CMl. 

~-. Regià•se.lnlímem-60. 

PtOCe$$O N": 00748112008- RECLAMAÇÃO dVEL. 
EXECUÇÃO 
Paria Autora: ESMAEL SERPA 
AdVOgado: SINVA SIMONE GURGEL JliARE.Z • 53SAP 
P111e R~: ENEL Y TEREZlNHA ZORZETTO 
Audiência: 
agendada para o dia: 0610312007 às 11:10:00 

Processo N': 0052201'2006- RECLAMAÇÃO ciVEL -
EXECUÇÃO 
Par1e Autcn: ANA MÁRCIA CASTRO PENAFORT 
Advogado: /lJoiA MARCIA CASTRO PENAFORT - 531AP 
Parte Ré: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS BRAZÃO 
Despacho/Oecislo: 
11 • OESPACI-tOIOECISÃO: Tendo em vista a frustração da 
presente au<11ênda pe.las razões apontadas acima, suspendo o 
ClJIIO do J)IOQIUO pelo prazo de trinta (30) dias. aguardando R 
lnlcla6va da partA! lnteressad<~. Não havendo 131 manifestação, 
mnctusos para extinçao. Sal a presenteln11mado. 
Processo N•: 00583312006 • RECLAMAÇÂO C[VEL • 
EXECUÇÂO 
Parte Autora: JOÃO lA~RCIO LIMA MARQUES 
Advooado: WASHINOTON LUIZ MAGALHAES PICANÇO-
941AP 
Pll11 R': PECÚUO UNIÃO PREVI~NCIA PRIVADA 
Advogado: KE.ll. Y CRISTINA BRAGA DE UMA- 371AP 
Oespacho/Oeclsllo: 
Em faça da lnt~ ·on tine" dos lançamentos da cUbllln 
para os egentes mnalgnalários, trdlme-se a ElEClltada para 
que " ab$blma de rafner lançamonlos de RS 527,91 na 
follrl de pagamenkl do audor, sob pena de lncorfer em multa 
d!Ma de R$ ~.00 (c:inquenta reais) a ser~ em lavor do 
autOf. lncldenle ~ o valor de vlnla (:20) aa~tios mini,_, com 
klndamento no 811.9", da Lei 9.099195. 

"roc:eno N': 00530712006- REClAM.t.ÇÃO clvEL • 
EXECUÇÃO 
~Autora: FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA NETO 
A.dlloQado: FRANCISCO .IANUARIO DE SOUZA NETO · 
378AJ> 



Macapá, 22.01.2007 

Parte Ré: • WALDIR SERRA VIANA 
Advogado: ANTONIO JOSE SILVA SOARES • 951AP 
Audiência: 
agendada para ~ dia: 0210412007 às 08:30:00 

Processo N": 001046/2005 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO . 
P!li'le Aulora< ~OS&CARtOS DE· ClLIVEIR'A C:ARDOSO 
'AIJvô\iádó:' 'Li./12: AÚGÚSTO DOS SANTOS PINHEIRO-
525AP 
Parte Ré: JOSE VIANA PEREIRA RMIOS 
DespaCho/Decisão: 
Reinova·se o bem panhorado nos autos para poder e guarda 
do exequente. que fornecerá os meios necess~rios para o 
cumprimento da diligência. ln1ime·se a parte executada para, 
Querendo. remir a execução no pralo de cinco dias. sob pena 
de deferimento de POsterior pedido de adjudicação do bem 
removido. 

Processo N•: 001S79/2005 - RECLAMAÇÃO CiVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: EVARISTO GOMES COUTINHO 
Advogado: MAURO JOAO MACEDO DA SILVA- 499AP 
Parte Ré: CAIXA DE PECUUOS PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Sentença: 
Tendo em vlsta a satisfação da obrigação pela parte 
exei:ulada, EXTINGO, por sentença, a execução, nos tellllos 
do art. 794. inc. l, do Código de Processo Civil. Certificado o 
trânsito em j~lgado, arQuive-se. 

Processo !'J0
: 002957120()5 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 

EXECUÇAO 
Parte Autora: ERIKA ALVES BANDEIRA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA · 
405AP 
Parte Ré: LINDALVA M. DE ARAUJO e outros 
Audiência: 
agendada para o dia: 02/0312007 às 11:20:00 

Processo _N•: 001152/2005 · RECLAMAÇÃO CiVEL . 
EXECUÇAO 
Parto Autora: GERALDO HENRIQUE OA SILVA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Rt,: BANCO DO BRASIL SA 
Ad~ogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA · 
575AP 
Sentença: 
Tendo am llista a salisfação da obrigação pela parte 
executada. ExnNGO. per sentenç.1. ~ execução. nos termos 
do art. 794. Inc. I. do Código de Proc.esso Civil. Certificado o 
tránsilo em julgado, arquive-se. PubliQUe-se. lntimam·se. 

Processo N": 00306112005 - RECLAMAÇÃO CiVEL. 
CONHECIMENT 
Parte At.>tora: RAMON LIMA VIEIRA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
- B43AP 
Parte Ré: SUL AME RICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Despad1o/Declsão: 
Intime-se a parte condenada a cumprir a obrigação no pfazo 
de dez dias. sob pena de incorrer muiL3 do 10% do valor da 
oondeção. 

Não havendo manileslacão da oarle execulada no 
prazo estabelecido. proceda à consulta e poslcrior bloqueio da 
numerário à disposição da parte execul<lda. Em seguida. faça 
a transferência da quantia bloqueada para a conla des te juizo. 
Diligenciar via SISBACEN. 

Feita a transferência e lavrado Termo de Penhora. 
inlime-sa a parte executada para, querendo. ofertar embargos 
no prazo de lO dias. 

Processo N": 003215/2005 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENr 
Parte Au1ora: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COUTINHO 
Advogado: CARLOS NELSON NUNES I'ICANCO • 634AP 
Parte Ré: PECÚUO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA · 371AP 
Despacho/Decisão: 
Intime-se a parte condenada a cumprir a obrigação no prazo 
de dez dias. sob pena de incorrer multa de 10"Á do valor da 
corldeção. 

Nilo havendo manifestação da parte executada no 
prazo eslabelecldo, proceda à consulta e poslerior bloqueio de 
numerário à dlspesição da parta executada. Em seguida. laça 
a lransloréncla da quantia bloqueada para a conta deste juizo. 
Diligenciar via SISBACEN. 

Feita a lraosferencia e lavrado Tenno de Penhora, 
intime-se a parte executada para, querendo. ofertar emt>argos 
no prazo da 10 aias. 

Processo W: 005189/2000 ~ RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENT 
Parte Autora: ORIVALOO FERREIRA DOS ANJOS 
Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA - 890AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIDIÕNCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371AP 
Senlen.;a: 
DIANTE DO EXPOSTO, e considoranda ludo o mais quo dos 
autos consta, julgo procedente em parto a pretensão deduzida 
oa inicial para condenar a ré a devolver ao aulor, EM DOBRO. 
o segolnte: 

a) Os va!Ofes que pag<lu a lftulo de mensalidade 
decorrente da filiação ê AMBRAS · 37 prestações mensais de 
R$ 4,50. 

b) A quantia paga a lllulo de Plano de Previdência 
Privada - RS 9.00 per mês -. a par1ir de 1510212006 aló a 
efetiva suspensão dos desconlos. 

c) O montante pago a titulo de prêmio do Seguro de 
Vida por Morte Acidental • RS 76,50 do contrato fim1ado em 
0711012003 e R$ 110.00 do conlrato fi011ac!o em 20/0512004 •• 

.a partir de 15/02/2006 até a efetiva suspensão dos descontos. 
. Tendo em visla o equivoco por ocasião do despacho 

. de f. 48. antecipo os efeiiOS da lulela para o fim de delerll)inar 
a imediata suspensão <:lo desconto relativo a rubrica 'PECULIO 
UNIÃO . PREVIDÊNCIA" nos vencímenlos do autor 
provenientes da oeosão vitalícia oue recebe do INSS. . 
COMUNIOUE·SE TANTO AO ÓRGÃO PAGADOR QUANTO Â 
Rê. 

Considerando que não 1enho condições técnicas de 
dizer. no momen1o. Qual o valor a ser pago. pela re. e 
objelivando alender à rl)!lra conlida no Paráatafo Unico CIO ar1. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

38 da Leo n• ll.099195, detemlino sejam os presentes autos. 
remeddos imediatamente à Cooladoria deste Juizo para 
realização dos cálculos. lovando·se em consideração os 
parámetros assinalados acima. Anle a falta de elementos 
sobre a data da suspensão dos <fesconlos, a Contadoria 
deverá considerar. provisoriamente, a data dos cálculos. 

Com a elaboração dos cálculos, dê-se ciência as 
partes. a.~~eoguando cpmeçará;p:.tl!Jir o pr<Ro<~cursal, 

D~xo de condenar a parte vencida no pagamenlo 
das custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55, 
primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Esta sentença deverá ser publicada na data já 
designada para esta ftnalldade. 

MÁCAPA. t6do~rodc2007 t_) 
(O) M:J'O P:NTO=·IECO 

. cnare de St -ere1Mia 

2/... V/1.9.1• OVH f ;t.zt:,."\'OA iU31JCA OA CCI./IMCA ~f .w ..C\I>Á 
~UA rM.'-Ott turox:o PEI:M. S/1',• · J.N:XO DO fÓ!IU'>I 

EDiiAl DE CítAÇÀO ·AÇÃO DE BUSCA E APREENS..\0 

Prazo: 20 dio> 

!Qllilffi<.ACÃQJQP!PCFm 

?tc<:e:.so N•.: 008773/2005 • BUSCA E APREENSAO DE !JENS. 
Por:e Auloro: BANCO ()(3ENS S/ A 
Advogado . JOSE r#T~IO tEAl DA CUNHA· 8758?A 
Porle Ré DA210 DA SilVA MARGl'JES 

Cilaçõo do porte :é, oluolmcnle em lvgot o;cctlo c nõo $0bíclo. 
poro os termo~ do presenle oçôo, e paro. ~uerendo, no prezo de 
5(ciru:o) dios,, p~;tgor o n·;o:o. ou con .. :.>!i!ot oh.] pedido!~• 
<on~lonk~hJ de pe~içõo inicial, no p10Z0 15 (qllinzel ('k:.s. corn o 
ad.,e r:ên::io de qoc, nõo ~ndo p urga do o moro e/ ou oõo 
conle~~odo o OçÕ:>, p resum:r•$(1''(;0 cooito:. como verdodcifos o5 

foto> orlit v!cdo:. pelo por lo oulo:o (orl.319 do C ?C!. 

tt:!fQ&~/,ÇQfs~r-fr.A!IJ'~ 

VA(OR DA DfVlDA: 
RS l i .350.83. 

SEDE DO Jl!iZO 2/'.. VP,RA ClVEL E FA2Er-,JDJ>. PUBI.ICA do 
Comorca de MAC!o.PÁ. fórum de /v'ACAPÁ. >tro ô RUA 

M'INOêt EUDÓXIO PEREIRA. S/~'1' ·v ANEXO DO fÓ •. 

MAC!-PA. 02 de ou!ubro do 2006 .. 
w.Ú~ . ~ 

jui<[o) d& Dõoeilo 

SA. VAFIA CIVEL E FA2ENOAPUBUCA · DA CO~'\ARCA DE ~oACAPÁ 

RUA Mt.NOEl EUDÓXIO P€RF.IRA. S/N° · ANEXO DO FÓRUM 

EDITAL DE CITAÇÃO · EXECUÇÃO POR OUANTI,\ CERTA 

Pr:uo: GO dlas 

IQ..®tflCb.CáQ.QQ.EBPC~.S.Q 
Pre< .. $0 N".: 0034351~003 • EXECUCAO 
Pano AuiO!'a: ASSOCIAÇÃO O EDUCACIONAL DA AMA2ÓNIA. 
ASSEAII.A 
Advogado : CRISTW<E AGUEIREOO PEREIRA COEUiO . B23f,P 
PanoAé : EOINALVAOECASTAOSANTOSeoutros 

Citação da pane daveck;{a, atua.tmente em lugar incen.o e oao tabido 
(Xlra. em 24 (v1ntc: e quavo) horas, p<.lgat o principal e cominaçõ~s 
legai.-;, ou Vfetecer bcm{n.s) a penhora. sul~lents(s} pa/8 assogura.r a 
toialidade Co d~bilo. no valor abaixo dos.crito, sob pena do sare-m 
pcnhoiados lai\IOS quan:os tloc-essárlos; in~n\iição da p;llfo devooora 
accsca CIO auc.sto d"o(s) bem(ns) a~ant& transcti:o(s) . e de que sera 
c.onvertij o êm peMeta, em ca.sa cltJ nao pagamento no praz() acima 
mencionado. 

.ltlEJB.MA~~W.~ 

VALOR DA EXECUÇÃO: 
ASI.875,16 

Aéu: EOINAi.VA DE CASTRO S4NTOS 

Réu: 

SEDE 00 Jtj!ZO: SA. VAf>.A ClVEL. E FAZENDA PUBUCA da C('nasta 
de MACAPÁ. Fórum de MACAPA, sno á RUA MANOEL EUDÓXIO 
PEAEIFIA, SIN' ·ANEXO DO FÓRUM 

~ocuradoria Geral de Ju~::::J 
cio Augusto Alves 

Portnris n• 919-C.GJPCJ, de 29 de d.umbro de 2006. 

o rnoam.•noR-GERAL. oE .msnçA no 
I:STADO ()0 AMAP,{, no uso d!IS atribui~ôcs legais. e lcnóo etn 
vista o dispO:>Io oos t11igru. 2:. itl'C Í~ JJ, c- 58, incls~ 1, leua "f', d~ 
Lei Complemt~lar F.s<odu31 n.• 00~. de 28 de dv.etr,bro de 19fJ4, 

RV.SOL\'f.: 

m :StG;-;Ait • Or' .\NilRÜ GUEDE~ OF. 
MEDEIROS C\ :I MAR. l'n>notoro de J"stip d< t:nt,jn<i> F;n .. l, 

Pág. 18 

titular d<t Promotnri:1 de Jusri,a de ln\'t:sll-ªaç.ôes Ci\·is t Criminais • 1 
PICC, · pom rcsf'(lr.rlcr runtulati-.mcnto. pd• Coordenadôria do 
p,,,tm)toria de Ju-stiç.l do Coma r<.: a de Maçapâ. no periut.Jo d: 0&/1 :1. 

061212007. em 11'.211o dt1 ausencia d1> titular. 

Publique-se., d~·S.! d&ct:.~ ~ cutnpta·$e. 
.. . • • ' · ....... , •. _ . .1. 

<;Am:>Ni( ' ~· PRÓCURAÔOR.{;ERAL DF. 
.RJSTIÇA. ::m Yotu.:3():i·l\ ? 1 ,!Q de de>'.embro de lOC6. 

Porta• riu n° 9lO·CC/PGJ, de 29 de du.embro de 1006. 

O PROCURADOR·GERAL DE JUS'fJÇI\ DO 
liSTADO 1)0 AMAPA, no ""' du.• atn'buiçúes lcg•is, c ttndo em 
Yi$t:l o disposto llO$ artisos 2°, inciso n. e 58, inciso I, lett:. " f'. drJ 
)..('i Cornplcm<.'ntar Es1.1dual n." ()09. de 28 út: dezembro de 1994, 

RESOJ.VE: 

DF.STGNAR o Dr. ltOBERTO DA SI LVA ÂL.VARF.S, 
Pcomc!or de Just.iç:'l de cnuàn\!i:l lin.al, cituler d:t PromtHnri3 de 
Ju~liç.a d:l lnfõnci.!l c Ju'l\!ntuJe da Comarca de Santana_ paro, .çem 
prejui14 de suas a!IibuiçOes. exercer " Corto d" Coorderl&dor da 
rcferidrt PrornotOfia de Justiça, a C<II1L::Ir dç 15/1!2007. 

PubJ•que-se, d~-~e ciCncia c cumpra-se. 

CAill NET!: DO l'ROCURADOR.{;ERAI. DE 
.JU~'TrÇ,\, Cf!l MJcapil·AP, 29de de1c:.rnbJo de 2006. 

• .;> 

/- ~C>.AA.-· " 
MÂilCIO AlCUSTO ALV 

l'ol'l:.l•' ilf n~ ~'21-(:f;.ti"GJ. de i.9 de dntmbr~ de 200li. 

n r~{.>CV:l!I !IOit-Gf:llAl !)E .)1.!$TIÇA UO 
ESTAOO no .. t ;\.'1. \.r ,t : r;:. 'Js,: ,l~s J.lcif,ui,;(l.;e-i legai$, e tcn~{t err. 
Yis!.a. o dis;;o•;1u :-•Cf iirtig·)·; i~. i ~d!:> !i, e SP.. ir:eiso I, lo::u ··i'', da 
l d Compkm~lllr r:slõld ! ~<Ú tt • 00!.!. ~e 2~ i1r rlczcmbfo de 19~4. 

Ht:SOt.\'1:: 

l)f.STG:\ AR iJ Dr NII.SO:>i .~l.'iES (.~ISTA, Pt<>molo: 
de Jmotiç:t Je l?nirã::c .. '!. ; ü·wt:, 1 :~u1y l:!a fl!'C:"\c:..;rili d~ Jm !ÍÇt C:l!Y: 

:unbu\çoes J)Víf..lt'.\: .: .!" ~J::.rt. C:imir.JJ t!·J Co•r.l.lrc,:a .ic S:Jn:ar.a, p:i!'ft 

re-s~O<tdcr cu:l; :.J1c~ri\-í.mC"rt.:. pd~ C\XI:"'dennd~tia d!l i~omou..ria dt! 
Justic-:'1 C(lJ:, aa:o·.~ ; ; f...: s i•Lr4?:é 11.o; Vnrss t'ri~ i..,a:s dll .·efcridt 
Comarc:~.. r.o 'er:t.ú : :Jc.: ~·~: ~ IR.' !f2((•' .. t •!'i r;rd n d~ ~usetlcia ~e 
liwlar 

GAlliSt:n : DO !'ROCURATIOil.(;t::R..O,L nr. 
J USTIÇA, <:11\ M.t·;'J;..:j .,\ -:, 29" rl {' c:'('zc:ml)m d ~ ~ro<.. 

O l'l lOf.l!RADOK-GI:RAL DF. JI!S'r!ÇA DO 
r..s·rAO~ 00 1\M~'\PÁ, no uso dn.t atribuí~,,c:s J.cgat.S. e u:.ndo em 
nila o d1sposto ;,os artigos~' inc.iso IJ, c SS, inciso J. lctr.l .. f., da Lei 
t:omplememar E:ilal'!u:~ln." 009, de28 de: de1.embro de: 1994, 

RESOLVE: 

St:SP&~I)f:l{, por m:<:c-ssidOOe de sen·iço. a partir c:c 
1&'112007, as férias regul•mc.ntart s d• Or'. LISOAl.VA GOMES 
JAIUJJNA. Promotur3 dt Jusliçu d~ cnlt.incia final. titular da 
Promctor in de Jt~stiç-.t com atr jbuit;cks pem111e a 2• Vara C i,.el e de 
t:'utndJ PUblicH da Comarca de Sa."'lOI'L\, referentes ao t• perlodo 
oquisilivo do <:xcrdcio de 2001. concedidi.s:s al.rnvés da Portarla n• 
84612006-CGII'GJ, d< 12/1212006. 

ERRATA 

Portarl" n. • 333/2006-GAB/PC;J, de 30 de novembro de 
2006. 

ONOE SE Lt 
• ... no período de 02 a 31/01/2007, .. .' 

LEIA- SE: 
" ... no período de 08/01 a 06/02/2007, .. : . 

Publique-se. dê-se ciência e cumpra- se. 

GABINETE 0 0 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em 
Maca pá, 19 e janeiro de 2006. 

;;;:~~ 
MÁRCIO AUGU~~?.~~~~ -.... 

ocur.-iáor-Cer<~l de Jus tia 

I 



Macapá, 22.01.2007 

ERRATA 

Poi'UIJ'Ia n.o 849-CG/PG:I, de 12 de dezembro de 2006. 

ONDESELt: 
• ... no periqc!o de 08 a 27/1/2007 ... ". 

lElA·SE: 
• ... no penado de 15/1 a 03/2/2007 ... •. 

Publique-se, dê-se dênda e cumpra-se. 

GABlHETI! DO PROCURADOR-GERAl DE 
JUSTIÇA. em Macapá·~ 09 de janeiro de 2007. 

~AUGUSTOAl E J Mt~~dDr·GtroldeJIISII a 

ERRATA 

Portaria n. o 872·00/PG:I, de 15 de de1emtn> de 2006. 

OHDESEL!: 
• ... a partir de 12/1/'1JYJ7 ... •. 

LEIA·SE: 
• ... a partlr de 18/1/2007 ... •. 

Publique-se, dê-se clênóa e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em Macapá·AP, 09-de janeiro da 2007. 

~~~ O AUGUSTO A 
_ t>Jw.<oera/ de J•. lco 

EDITAL DE PROMOÇÃO N'. OO.l/2007. 

O Presidente do Conselho Superior do Ministério 
Públlco do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
legars, com fundamen to nos anigos 72 e 73 e seus 
parágrafos, ambos da Lei Complementar n •. 0009, de 28 
de dezembro de 1994, e nos artigos 44, 45, e 46 do 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Siéteta~a de [)@$0nvolvlme<lto Social, o Muni<:fpio de 
~. pelo uu Pr~to, o SE8RAE!AP, pelo seu Olretor 
Superintendente, e a U~ das Eceolu de Samba do Amapá, 
peto seu prllllidenle, vbando 111.1bmeter"'a aoa <ilames legais, 
com a ed~ de poeluras que vlabizam a r~allzaçiO dos 
desfies c:amavale&c:oe, mlnímlzando eventuaiS prejulzos 
cauaados pela IAII!zaçlo de quadra& de escolas; e eínda, 
contribUindo com doações par.~ ltnplanl~~<;llo de projetos 
sociais, bem como a iniciativa de co1'161rulrem seut própríoa 
a&paÇOS (barrac6es). 

COMPROMITENTB: 
Liga das Escolas de Samba do Amap.\; 

Escola de Samba Piratas da Batuada; 

Escola de Samba Piratas EstUizados; 

E$Cola de Samba Embaixada de Samba da Cidade de 
Macapâ; 

Escola de Samba Solidariedade; 

Escola de Samba lmpérto do Povo: 
Escola de Samba Emlssirlos da Cegonha; 

Escola. de Samba Unfdos d.o 8urltlzal; 

fscola de Samba Maracatu da Favela 

ÓRGÃOS rtSCAUZAOORES: 

Ministério Público do Estado do Amapá, 

Secrecaria Especial de O.:senvo1vfJT1ento Social, 

Municipio de Macapâ, 

Sebrae/AP. 

VIGtNCIA: Pl!rlodo camavales<:o 

RICSMP, FAZ SABER aos Promotores de Justiça de OBJETO: cooperação técnica para desenvolvimento de 
Ent rância Inicial que, no prazo de 05 (dnco) dias. a contar PIO\Jrama/curso da Mestrado Acadêmk:o em Oiretto Amb~ental 
da publlcaçao do presente Edital, ficarâo abenas a.s e Po~tlcas Públi<;ás no Estado do Amápâ. 
lnscrtçOes à PROMOÇÃO pa~ a Entr.lncla Final, para 
ocupar a titularidade da Promotoria de Justiça Criminal e . N" oo PROCESSO: 300406712006-MPEA. 
do Tribunal do Júri da Comarca de Santana, pelo(s) 
crltérlo(s) de MERECIMENTO, tendo os t.lndldatos de 
acender aos seguintes requisitos : 

I. Estar com os serviços em dia e assim o declarar, 
expressamente, no requerimento de lnscriçao; 

2. Não ter dado causa lnjustlflcadarnente a adiamento 
de audiência, no periodo àe 06 (seis) meses ant~s do 
pedido, e assim o declarar, expressamente, no 
requerimento de Inscrição; 

3, Não ter sofrido pena disciplinar. no perfodo de OI 
(um) ano anterior à elabora,ão da Usta de AntigUidade; 

4. Não ter sido removido por permuta, no período de 
06 (seis) meses anteriores à elaboração da Lista de 
An!lgüldade; 

5. Estar classi ficado na primeira quinta parte da lista 
de Antigüidade, salvo se nenhum candidato estiver, e o 
Interesse do serviço exigir o Imediato provlmenro do 
cargo. 

5. Ter completado 02 (dois) anos de ext<rciclo no 
cargo anterior, salvo se nenhum candidato tiver, e o 
Interesse do sei\'IÇo exigir o imediato preenchimento. 

Os requerrmentos de lnscriçao ser~o dirigidos ao 
Presidente do Conselho Superior do Minlstêrio Público do 
Estado do Amapá, a teor do § 3• do artigo 73 da Lei 
Complementar n •. 0009. de 28 de dezembro d~ 1994, e 
Instruidos com as declaraçôe.s referidas nos Itens I e 11 do. 
artigo 74 do já citado diploma legal. 

Este Edital entrará em vigor na data de sua 
publfcaçlo. 

Publique-se, de-se ciência e cumpra-se. 

GABINETE 00 PRESIDENTE 00 CONSELHO SUPERIOR 
DO' MINISTáuO P\ÍBUCO 00 ESTADO 00 AMAPÁ. em 
Macapá, 18 de janeiro de 2007. 

PRDMOTORIIIS DEJI.JSTtÇA DE DEA!SI\ 00 t.WO AMili~ E DE 
'CONFUTOS...CAAloos E OI. ()(fESÁ 00 PATIUMÓNIO fl'í6u:o 

EXTAATO 00 'fUMO DE COMPROMISSO DE AJUSTIWENTO DE 
CONDUTA 

OBJETO: Termo de Compromisso de Ajustamento da Conduta 
que oeletxam o Ministério 1'\ibico do Estaclo do ~~mapA, por 
melo da$ Promot0f1as de Justiça de Defesa do Melo Ambiente 
e Conflitos Allfárlos e Defesa do Palli!Mnio PÚbliQO, çom .a 
anullrda do Exmo. Proeurador·Gtnll de Justiça Or. MárciO! 
auguSio Alve5; o Governo do Esllldo do Amall4. bOr melo da 

CONTRATANTE: Mlnl$té~o Publico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

NOTA DE EMPENHO: Conforme contrataçOcs posteriores 

VALOR DO CONV~NIO: Alô o lim~e de 225.808,00 (duzellloS 
e vinte e cin<:o mll oitocentos e olto reais), COJ\IOrme Plano de 
Apl.,.çAo e Cronograma. 

VIGIÕNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. a partir de uslnatura. 

DATA DA ASSINATURA: 15112106, 

ASSINATURA: A$slnam.peto ContratiJ'IIe: O< MàrCIO Augusto 
Alves, Procurador Ger.l de Justlça e; pela Contratada: Sr. José 

Carlos Tavares Carvalho, Reltot. Macapé, 0510112007.~ 

IOi!CMIR 'tORRES DA SILVA 
Gestor Administrativo dO$ Contratos do MPEA 

Portaria n•. 62612006·DGIMPEA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Portaria 126/2006-PGJ/MPEA. 

AVISO DE liCITACÀO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST AOO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA OFICI~ 
E EQUIPE DE APOIO, AVISA QUE ESTARA 
PROMOVENDO UCITACÃO. CONFORME ABAIXO 

ESPECIFICADO: 
PROCESSOS NO: 300368312006 
MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL N". 
00112007-MPEA_ _ 
TIPO: MENOR PREÇO, POR LOTE. 
DATA DE ABERTURA: 02/0212007 (sexta-feira) 
HORA: 10:00 Horas 
LOCAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
OE JUSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO NA AV. FAB, H". 
064- CENTRO- FONE: t96l 3212·1740. 

-OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAl., COMPREENDENDO M INSTALAÇÕES ELitrRiCAS, 
INSTALAÇõES HIDROSAHITARIAS, • INSTALAÇÕES 
TELEfÕNICM, INSTALAÇÕES DE LOGICA, SERVIÇOS DE 
DMSORIAS, SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, 
SERVIÇOS DE AI.VENARIA, SERVIÇOS DE PINTURA, 
SEIMÇÓS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS PREDIAIS 
(BOMBA HIDRAULlCA. ETC.), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE PERSIAHAS E CORTINAS E DEMAIS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, I"CLUINDO lriAO·OE.OBilA. MATERIAL E 
FERRAMENTAS NECESSARIAS, DOS PRÉDIOS 
PERTENCENTES AO MINISTERIO PUBUCO DO ESTADO DO 
AMAPA. CAPITAL E INiERIOR DO ESTADO, CONFORME 
PROJETO BÁSICO E MINUTA CONTRATUAL EM AHEXO. 

O EDITAL POOERÃ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRAVÊS DO 
SITE: www.mo.ao.oov.br. A PRFGOFIRA E SUA 
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.EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A 'OISPOSIÇAO 
DOS INTERESSADOS, PARA ESClARECER 
QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O CERTAME EM 
APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, 
DAS 07:30 AS 13:30 HORAS, NO ENDEREÇO 
ACIMA CITADO, OU PELO TELEFONE: (96) 3212-
1740 

Washington dos Santos Caldas 

Ull..A..!. 
l:ontorme Norma l!:ataiutã.rla da ILl 

n• 8.906/94, tomo publico que requereu inscrição 
POR TRA118FE'R.&IJCJA nos Qulldrns de Advogados 
da Ordem dos Advogados d.o llr~U - Secção do 
Amapá, da Advogada Al'ICU.A DÉ&ORA BRAZAo 
NUli'EII. 

Conforme Norma Eatatuténa na t..e1 
n• 8.906/94, tomo püblico que. requereu ínAcriçào 
PRINCIPAL noa Quadros de Advogados da Ordem 
dos Advogados do Brw - Secção do Amapá, da 
Bacharda em direito 8051A MARlA DA SILVA 
~LIIf(A. • 

. ,- ' . ~ Ma~M'. 22 dejan~de 7 . 

Dt". MARIA 8.UI1' 80tJ8A 
l'l"esid te e cicio da O R/AJ> 

_IDITAL 
Conforme Norma Eatatutliria da Lei 

. n• 3.906/94, temo publico q,ue Tequenu imaiçl!c> 
P1U.KCXPAJ. noa Quadroa de Advogetlos c!& Ordem 
dos Advogados do BraSil - Secção do Anlapá. da 
Bacharela em direito ru:.JAIQ!; COSTA Dlt DEUS. 

M ctM>á·AP, 1?, 'jane· o de 2007. 
. lé:\! ~- ~ ttl\. 

l)r". D '- Dli>SOUSA 
\ rlte exm • n <I• o ... n/4P 

BD!TAL 
Confol'l'lle Norma Eawutliria da l..ei 

- n• 8.906/94, torno publico que 1'1!quereu insaição 
PRJifCJPAL nos Quadros de Advogados dn Ordem 
do• Advogados do Dt'l.s.il - Seeçllo do Amapá, do, 
Bacharel em ú!rclto AL.l PEIIIAroRT DE Lll!IA 

..&\1108. 
Maca·. 

r Publicaçi'ies'Divcrsas 

. . .,,., '>: .. . . '• .. l 

LIMA E COSTA LTDA 

) 

Toma público que recebeu junto a Secretaría 
Estadual do Meio Ambiente-SEMA, a Renovacao 
da Licença de Operaçao (L.O.).para atividade de 
extraçao de argila com validade 365 dias, no 
Municloio de OiaPOQue.Macaoá/AP. _ 

COOPMA-COOPERATIVADOSPRODUTORES 
RURAIS DO MATAPI 

Toma Público que requereu junto a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente-SE MA, a licença de 
lnstalaçao (l.l.).para atividade de piscicultura, 
localizado na Unha "A" Retiro Sao José da CoiOnia 
Agrlcola do Matapl, zona Ruaral no Municlpio de 
Porto Grande-AP. Não foi determinado estudo de 
lmoâcto ambiental. 

MtNERACAO P'fDRA BRANCA 00 AMAPAR1 LIDA 

Toma público que 111querou da Secretar1a dtJ Elifado 
do Melo Ambíent..SEMA, a renovaçOO de licença de 
Operaçlio-LO n'003712006 para aa atividade$ de lavra 
a céu aberlo e benellclamenlo de minério de ouro, 
recuperaçAo de áre8s clegradadu, monitoramento 
dos efluenles e /8Ct.I'JOS hfdricos.. ~ de 
produtos qulrnlco$ relaü\'06 M atividades da Mina 
Amapari. no rnunic;{plo de Pecn Brllnca do 
Arnaperti/AP. 



Macapá, 22.01.2007 

A Ccmiulo pR>Vi.Ma de illnd.oçL> d<! ln.Ututo TO<»>Oótioo 
UQ.iven.al - VIDA. ÇQ;l\·og seus inlcgrantt.s e demais pc»oU io.tc:t-sNda.. 
!>= S<11 • A 1'0 DF,. JUNllAÇÁO" ~uc ooorrcr6 em ll.mmbléia Geral no 
dia 04 de FC\'erciro de 2007 N A veruda A"'Uoo de L.- o• 4 53, baim> óo 
T....,, CEP 68901· 48~ DUllllclj>io de M ac.opi·Al', • partlrd.u 9:00 hons, 
I'""' <Wibmt u ,.gu;,m, ~auw: 
I·Ap!OY>Çio do atzlulo; 
:z..Eiciç.Jo o pM<c da OL......,;a o eo...elbo fú<OI o o q11< G«>!TC<. 

Macap'-Ap,l8 doi..Wode 2007 

,!Ç:-';j .. 
~6nlo Cub Sílva 
R~l 

SÉRGIO CAMPOS DE SOUZA- DlSK SERVIÇOS 
Toma públ ico que requereu a Sccrctnria de Estado do 
Meio Ambiente - SUMA, a renovação da Licença de 
Operaç§o, situado u Rua Adálvaro Cavalcante,n• 211 
''A" - bairro centro , Município de Santana-AP. 
com ,,tividade principal de Lavagem. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
URBANAS DO ESTACO DO AMAPÁ 

CNPJ OS.69ol.5751000t·75 ' fillodo b CUT o FNU 

ELEIÇOéS SINDICAIS 
~ 

Set~ reoUzoda elclçao nos dias 01(llll) e 02(doi~) de Março 
de 2007, das 08:00 as 17:00 horas nos seguintes locais do 
trabelho: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ..CEA, 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ..CAESA o 
CENTRAIS EL.ÉTRICAS DO 'lORTE DO BRASIL S/A -
ELETRONORTE Regional Amap:l. pera composiçao da 
DIRETORIA EXECUTIVA. CONSELHO FISCAL, 
DELEGADOS REPRESENTANTES, bem oomo de Suplentes, 
do SINDICATO OOS TRABALHAOORES NAS INDÜSTRIAS 
URBANAS 00 ESTADO 00 MIAPÁ·STJUAP, devendo o 
registro de Chapas serem apresentados na Secretaria do 
Sindicato , no horário das 08:00 as 12:00 a das 14:30 <ls 17:00 
horas. de segunda à se>rta·fcirn, focando aberto o prazo de 
10(dez) dl:~s após o publicação <lo Aviso Re.%1J.!!!.i;!Q deste 
Edital 

O ed~al de corwocaçao da Ete~o f>earã afo:ado na sede 
do Sindical o c nos loc.1is de trab~lho. 

Macapâ-AP.~3 ~- 1ro de 2007 

-v 
Francina d 'dn Costa 
Oirelor P sld e · STIUAP 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ 

CNPJ 05.694 $7510~1·75 • foliado i CUT e F !"lU 

EDITAI. DE CONVOCAÇÃO N" 00212007 -STIUAP 
. ElEIÇOES SINDICAIS 

Pelo presente Edi !al, faço saber que nos dias 01 (um) e 02 
(dois) do Março de 2007, no horário das 08:00 as I 7:00 horas, 
sera roahada eloiçllo pora composiçao do SISTEMA 
DIRETNO: Diretoria Exec;<~tiva, Conselho Fiscal e Delegados 
Retxesentanles. bem como de Suçlentes, do Slndioato dos 
Trabalhad01es nas ltldúsllias Urbanas do Estado do Amal)á, 
nos scguinles locaia de trabalho: COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA. COMPANHIA DE ÁGUA E 
ESGOTO 00 AJMI>Á..CAE.SA e CENTRAIS ELÊTRICAS DO 
NORTE DO BRASIL S/A.-ELETRONORTEIRoglonol Amapà, 
pare o W>nio 2007 a 2010. o registro de Chapas que 
concorrertlo. oomanl a partir da publicaçao do Aviso ResLmido 
deste Edital nos tennos do Art. 43° do Estatuto Social dO 
STIUAP. O requerimento acompanhado de todos os 
doclllTienlos exigidos será álfigido ao Presidenlc da Junta 
Eleitoral, podendo ser asr.inado PDI Qualq- dos candidatos 
componentes das Chapas.. A Secretaria do Sindicato 
funcionara no perlodo des~nado ao registro de chapas no 
horário das 08:00 às 12:00 e das 14:30 às 17:00 horas, de 
sogunda à ~xla-faira , Gcando aberto o prazo de 10(dez) dias 
ap6s a publicaçAo do· Aviso Resumido deste edital, onde 
estarão disponlveis as lnformaçOcs concernentes no Processo 
Eleitoral. reoebmento de ooêumentos e romocimcnto de 
correspondentes recibos. A impugnaçAo de candidatura deveril 
sor feita r.o prazo de OS(cinco) dias a CO<llar da publicaçl!o da 
relaç.ao das Chapas registradas. Caso nao &eja obtido quorum 
mlnimo de 213 (dois terços) dos associados aptos a volarem 
em psirnoiro escn.rtlnlo, o segundo será vâr.do com n 
·participação de 50%+1 (cinqüenta por cento mais um). O 
terceiro oscn.rtfnlo será vâlido com o partiOpoçAo de 40% 
(quarenta por oenlo) e o querto e último eso-vtinio seu! válido 
com a paJticipaçSo do qualquer n(mero de associados. 
Anulada a elelçao. outra será re •zado dentro de tO(dez) d ias, 
manlidos os mosmo IOCDio ,e-11 ~s de votação. 

Macapâ-AP, 23 _ t~:ro de 2007 

Franc:lna flem da Cosia 
Diretor esióenle -STIUAP 

Órgãos Federais 

Carlos Guilherme Oliveira de Melo ---
ROLETJM DI>: rE.'\.~OAL N° OI DJ: 3 t Df.JAI'/( H\0 DI;; 100? 
I'ORTA!l!A DE K.< 0026 OC O·ltH:JANEIRO I)J:; 2007. 

O GEHf.:\TE R.J::GtO:"iAL IH; All~IINISTRAÇÃO UU 
Mli\"ISTÜUO DA F,Ut;.'IDA 1\0 ,\M.~ PA . no """ de ' " "' 

(DIÁRIO OFICIAL) 

alribuiçOcs <onfcridos pela rORTARINGM N.0 290, de 30 de 
setembro de·~. pobli.:a~a no D.O.U. de O< de o..tubro de 2()().1. c 
tendo cru \ISta o dis~scu nn art. )0 cb Jl0RTAR11\..P.\P0Af.\1t" tyo 
192, de 1 I obrit de 2006, publicada nn Di.trio Oro:ial da Uni!.o, n• 72, 
de l3 de t~bri! <.lc 2006, c em cumprimento ! sen1ença tr.tn.sHJdo em 
J' 'IS~dn nos au~IS do pro..:çsso n.• 1997.3 I .tXJ.C02362·6, e ninda, u q~,;c 
conSia nu pro~wn.' IMlQ C022241200640. 

HESOI.VC: 

1 - Conceder Progrt-.n,ão 'Funfional JlnriwntaVVercicol 
aos rdcridos s~rvlúoru. ocup;tntu do Cateo F.lctl\'(1 de ~rnfeuo; 
úc. En.siao dr t• c r CraUI, peneuc:cnld ao Qatadro \le Pt"S.Su.al t.11 
F'..11U!.Co Turit6rio F~dcral do Aaupú, com fuocbmento .,a fu rma 
3b3ixo di~ril'niuad;1: · 

!"Jomt d111 Stn·idon · i\1 nl'ia Rcoina Santlim Ner 
DA I' ARA C fEIT O 

INTEJ{!)'TICIO CLASSLI CLASSE! ~11\Ai'\'CEIR () 

~~3u2.n 
NIVEL NIVCL 

--!!4--- 1)/l f- 01.01.1??3 
OI.Ol.2J A3 1.12~ -fi~}- ..::..o/3 01.01.1994 
~~·31.12.9~ D/4 OI.OÜ99S 
OI.OI.?S • Jl.t2.95 D/4 F. / 1 0 1.01. 1?% 
OI.Ot.96 lJ1.12.9G E/I E/2 ~--~1.0 1.1 9?7 

õ'i:iil.97rfll.12.97 E/ 2 t: /3 Ot .Ut . l99~ 

OI.UI.9S A J l .!2.98 E/3 C/4 0 1.01.1999 

POR"t'ARIA DE N.• OOSJ DE 16 Dlo: J,\>'\'ElRO DE 1001. 
O Ctmt:NTr. RCGIONAI. Dll AO~IlNISTR:\ÇÃO DO 

~IINISTF.nro DA l'AZJ,NDA NO ;\.\·!ArÁ • no UiO de '""' 
Htril:lui('ôc;)' conferidos pcht PORf.<\RI.VC~J ' N,0 190, de 3U d~ 
setembro de 2004, publi\:õldJ no O.O. t l 6<.: 04 ele oulubto rl~ 2fJOJ., c 
l t' ll~V em \ tstl o di)pn.\10 no •r·c. 1° do PORTARTAJSilC:M./M f X• 
1M2. de: li 3bHl d~ 2006. publica:!<~ no l)j.iuu Oficial dl Uni~o. r\• il. 
de 1 3 de obrtl de ::!006. 

ru:soLVE: 

Conttdr.r o Absbmt tHo ParA Eurc klo dt "h nll•lo 
F.lrth·o, na rorma do artig() 1')-t, da Lei 8. 112/90, publicodQ no D O li . 
de 12 de dezcmlvo de 1990, coi1fonnc: l'roccuo a: 
16.139.00006012007-CS·SE.C:A, >.o sorvodor l'EUHO rAULO UIAS 
llE CAIIVAI.IIO, Mauõculo SIAI' t; 10 14?73 e 2Ut•97J. Cl;usc 
.. {.""". Padrlo .. v1• , o.:.upantc: d{'l auso de: Mldit·o, d11 Quadro du 
~xtinto 'l'trrilflrio frd t:rtll d A1:1u1 .í. llltDdo na ~rtrctRri1l de 
Rni•d c - SI!SAlGEA, ta' pc:r dt { 

OI de- j•ndro tJe 2007 ~ 3 1 de t n•b 
f:SU Pott.an:a e11tca e:"' vigor~ d2 de u .. ?li..."<lçJo no Uolt>tim de 

""""•t 

PORTAIUA DE N.•oos.~ DE 16 UE JAJIIEIHO O F. 2007. 
O GEltEN'fE RECIOI'IAL l)t: AOMI:-;ISTR:\ÇÃO DO 

~ll'II:O.'TtRIO 0.\ fA7,t;I\'DA 1'\0 A,\1,\l',\ , no u<o de ' """ 
at<ibuiÇ<lcs oontcridos pda f'ORTAIUAICM N.• 290, de 30 de 
.<eten1brodo 2004. oublk>dl no O.O.U. rlc 04 de nulubr<> d< 2L'Q.1 . e 
1etJao cn1 \'1.5La o c:hspo:ao nu art. t: oo VUU J'At<IJ\r.)t·v,v;.tl .. N v-

182. dt.! Jlobcl1 Ce 2006. p.Jhlie.3da no Wno 0Jici:al dt~ Uni~n~ n• 72, 
de 13 de obt il de 2006. 

HESOLVE: 

CO:\'CEDF.II LICENÇA Pllt~tiO I'Olt 
ASSIOI.iWADt>, na formo da Rcoolut:IO •·' 35 c.lo Senado f ederal, 
Publit"-do no n.o.u., de Ol/09/99, ccnAorme p<O<osso n.• 
2S730.077J4212006-96/SilfJGFJ\, o mvidor ltJI IMUNDO 
CitA V [.<i CAU.DOSO, uc;upanto ~o CDrgo de Aulili.r de ITucat, 
Sh\PE o.' 1064K7S, C~uu •s•. l'odrllo • trt•, <lo Qlndro de P<SSO.ol 
dn 'Ex'tmU» Tc::ni1ô-rio Fcd~:!l do Am:~â. lutado N St ç:nbrh. da 
Rerdta E>tadual, no pcr~odo 01.02.07 i 02.03.07, 01.07.07 ~ 
31.07.07 e 01.11.07l 30.11. · inqO<ni~ ~. 30.07.?1 
i> !?.O l.?G 
Est3 Poct:.VlJ cn lla em \'lf:Cf 1 
P««>al. 

c.-nwsr.UIUI 
Ct 

l'OUTARIA DEN.0 00SiiDE 16Ut:J Nf:IROOE2M 7. 
O CCRENl"E R.CC!ONAL DF. ADMIM!>TRAÇlO DO 

Mlr-<ISTÊR!O O,\ FAZ-ENDA 1'\0 ,\ \-IAP,Í. , "" uso de su" 
O!ribu1çOd cunforid•s pela PORTARf.,VG.\1 N.0 l?O, de )0 de 
setembro tJc 2004,. public:3dll no O.O.U. de 04 de! outubro de 2(}0l~. e 
rendo em '-' i5L1 o dlspusco no u1. 1° d~ 110 RTAfiL\ISN)A/M f N° 
182. de l i abriJ de 1006. pubJiCõJda nu Otirio Olkial cJ~ Unílo, n• 714 
~. I l de abril de 2006. 

COI\"CEOE!t L!Ct::NÇA PRbliO POR 
ASSIDUtOADF., M fl)tln:l d• R .. oluçla n.' lS do Sau>du t-cd<nll, 
J>ublit.:.otdo no D.O.U. de OliOV/99. conforme proces.so . ... 
00320.00lOI S/2006·,3/S.C.\Lo\/GI:A, no so:rvid<>r EMANUt:L 
LÜCIO OE SOUSA FAVACIIO, oeupanl< <lo cor~o dç Agtntc 
Adtutub•r• •ivo, CIQ.SS.C "'S", P-adr5o .. lU,.,, SJAI•E tu18899. do 
Quaàro de Peuoal do r;.tin<o T crritunu federal do Amapó. lotado na 
S.:::cntu ia de U LILIU dt ~h lo Atnhic:nft..., oo pcriudu de 01.02.07 l 
02.03.07, 0!.09.07 A JU.I» 7 01. 10.07 ã JO. t0-07. rcfcr<nle •o 
qOinqocniu de OUO.SS ~ O O. 
Esta Poctlria entra em vfgoc a •ta de ·t pubJieaçl~ no Ooleum de: 
Pes>o:~l 

POKf ,\H IA DE 1\'.0 0057 Dl~ IG OEJi\Nf.IRODt: 2007. 
O GERE:NTt: 1\ECIOI\AI. IJE ;\llll-fl:-õ l$1"1lAC.~O UO 
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MINISTÉRIO DA FAZENI>A 1'\0 AMAP,Í. • no uso de suu 
auibuiçlle$ eonfcriol;u pela PORTAIUAIG~f N.• 290, de 30 de 
Sdemb<o de 2004, publicada no D.O.U. de 04 de ou1uhro de !00~. c 
tendo r m vosl;o o disf>0$10 no •rt. 1° da 1' 0RTARINSPONMI' 1'1° 
182, do l i •hril de 2006. puhl ic>dn no OiárioOAcinl da Unia<l, n• 72. 
de I 3 de abril de 2(1()6. · 

RESOLVI::: 

C.'O.'ICF.IlEit . LICF.NÇA PRt~UO l'OR 
ASSIDUIDADF., no !orma ~. ResoluçQo n.• 35 do Sen•~o Fc:dot31, 
Public""u no D.O.U, de 03109/'J~. eonrorme proc:es•o o.' 
l8750.00017lllOUH7/SCAf/GEA, ao <ervid0< JOÃO SARDINH.<\ 
\'ILHENA fiLHO. oeupanlc d cat o de Au>itlar Opcr.cion•l de 
Serviços l)tversos, SlAf'E n.• 1 181) 3, C!a.o:se '15". P..~dr~o •Jif'". 
do Quacfrt1 de Pusu..l <.lo Extinto ITi · Fcd~rilJ do Amapâ. lowdo 
na Sccnt::.ria de T.sudo d.t •r u ll ra. no rMxlo de 0 1.02.07 • 
30.04.07, rtfc«nk: aoqOUI O . tO ldU.IO.?J. 
Esta Pon.1ria. t:.r.tra crn "Jg_(IT 

?t:.'i:\t)l."t.l 

PORTARIA O t: N." 0060 DE 17 DF. JAKCIRO DF. 2007. 
O G~ltENTE Rf.GtONAL Ut:: AOMINtSTitAÇÁQ DO 

MINISTtlltO DA ~'AZENilA NO A~IM'Á , no uso dOI> 
altibuit.;Ou:t que lhe confere: o Arl. 71, da Porrnrh•l.\-tG 29U dt 
30/09121104, public•d• no ll.O.U. de 04 de <:lembro de 2C~4. 1c:ndn 
em •Iom o disp<)\t~ no t tL t• da PO RTAIUNSI'OAIMF 1\~ 182, de 
11 r.br1l de 2006.ooblic.ada n~ DlMio Ofi..:iaJ 4!_Uni1o. n• í2. d~ !L . 
oc otml a~ '4!UUll. kn..Zo em VISIJ. o qu~ conslôil m, proct),u n."" 
l 8U l O.ll005131l006·34 

HESOI.V[': 

<':ONCEJ>Elt O ABONO Df. PEI{t\IAN~NCtJI nos 
termos do An. 3'. rnrd.g,afo 1° dA Emend:t Can.stitcdon31 r'l,0 •ti . 
Puhli<ll<l• no . DOU, d" 31 12 2003, • Scn.idor• R.o\IMl:.,ll.-\ 
IJAR.Ro\ L DA LUZ., t.cupomtc do '--argo Ce TitnKo ~m Tu.ri;am, 
M:alrh:ula ll02319 CLusc. S. flJUilo lU, pc:nencente ao Quadrn de 
Pi.~sw.l dn El<titHCJ T~:rril6rlo Federal do Am:tpà,IOUtdll "" Secrcturia 
de F.tl~tdo do PlanrJ amcJIIO, ÚI'~'IIUJent() Tt~ouro, com crcito.:; 
fm:.Jl(.citll.S acont;u t.Jc f.!axmbroll: 6. 

· Esta J>nnGtia ~nlta em vigcr na. icaçJo no Bukum de 

'"''""'· UI!MF.LO 

rORTAfll,\ DF. N.0 0061 l>E 11 llt: J "EffiO Ut: 2001. 
O C:t:REl'<IE IIF.C\ONAL O ADMI~I~RAÇ • .\0 JlO 

MINISflmiO DA FAZENDA NO AM,\P.Í. , no uso d>$ 
atribu iç(\c.~ que lhç Ctlnfcn: o url. 71, da Pjtl'tiU'i~G 290 dr 
3010912004, publicodo no U.O.U. de 04 de ••ternbro de 2004, rçndo 
em •i.,•od!>íX'<Io no art !•do POitTARIAJSrONMFI\~ 131,de I 
li abr 11 do 2006. po.:bhe.lda no Diitit• Oficial do 11nil o, n• 71. do I 3 
de abul de 2006. &cndo etn vlsu o qt:c: ~~ no proc:c.uo .,,• 
287SO.OOOS?812U06·8S. 

ttESOI.Vt:: 

CONCEJ>Eil 0 ABONO llE PEUMANtKClA n()S 
h:t'n10J do Art J•. ruu~r:tfn t• da Erncnd~ Con~i1UCÍí~al n.e ·11. 
P~>bl ico~" no D.Oli, d< J t 12 2003, •o Sm·idor nE:!'I"t::UITO 
ALVE."t VALEN'l'E. neuponlc- tJu a~~go de Artífict dC' Eutut.. dr 
Obr~J :'\Jc:IRii:rcica, f\fa tric&ata 1~6s.J. Cb.q;c s. P::u.J~ ru, 
r-:n~ntc ao Qu:.dro dç rc:'-'o:~l do Extinto Tettitório f c4crnl d<l 
Arr.~p$, lobdo no Sccrt:uri3 de [ ·11utn d.11 1\~rir.ulnlrft. Pou, 
FJort1HA t do Abuluimcr co, m ' ei1os Címutcciro5 a contar de 
t!cLCmbro/2006. 
Esta Portaria cr.'"-1 em \'lgoJ' bt~o nl) Roklim de: 
Pessool 

C \HLOS CUILIII; 

I' ORTARL\ Dt; 1'1.0 0063 VE I ~ DEJA.'(EIRO DE 2007. 
O G ERf..NTE ltt:GIOI\"AL Dt: AD~UJ\C.IR.\ÇÃO UO 

MINISTf:utO OA t"AZF.;o;OA NO AM1\P:\ , nn u>o d• 
compctêncio ~uc lhe rm nrribuldo po:ln PORT.-\lUiVG:I-1 N.• 290, de 
30 du S<ICmbro de 2004, pu~tie•d• 110 D.O.I/. de 04 de outubro de , 
2004, e tcDflo em ,.rsw. o disposto oo .rt. JO d1 · 
POfiTAiliAISPON~lf N° 182, de li obril de 2006. P"blic:a&l• no 
D.O.t:., o"?l, dc 1Jdeabril dc2006. 

nF.SOLVI:.: 

Con«d« 6 ~L\RA DO SOCOR.RO I..J\CCRDA 
fEAAEiltA, (t5pos1), C) AUitiOO r uocr•l no •alor de RS 1.1>6.22 
(Um MiJ, Ccn1o c Trinta e Seis lh:ois t Vinlc ~ Oois Ccnt.tvos), 
<:l}m:spondcnte a um nlê.s da rcmuneraç4o do ex•5t.n·idor. MANOE L 
FRANCISCO DE ASSIS COST do cargo de AUXIL!Ait 
OP!:RC. OF. SERVIÇOS DIV 0 Cl:c<se "S". r•drão " IH", de 
que Çf..t. OC\l;"3JUC (atfvn}: Matri I Sl. • OlftA.&O, f.l1ec::tc!d no 
d10 14 •I• j•neito d< 2007. (Pro< u 164 .0000941200?-91). 

PORTA lUA DE N,O 0065 DC 19 DE JANEIRO O f: 2001. 
O C. !'RF.,Yn; 1\F.CtON,\l, OF.: AU~IINISTRAÇÃO DO 

MINISTf.RlO OA FAZCNLIA KO AMAPA, usondo dos 
auibuiçóes qu~ lhe: confere o •rl 11. ,b Pnrlari.~t(; 290 dt: 
30/0912004. publicado no 0.0.1! d< OI de 2u-mbro d<: 200>, lendo 
em,.,..., o di>f>0$10 no Mt. I' do 1'01tTARINS!'0AJMf N' 182, 
de 11 uhril de 2006. publicada no 0Hirio or.c.al da UniJo. n• 7l. de 
t 3 de ubr~l dt: 2006 tendo em Yi.lU. o que conslü no proC't-1.\0 n.• 
I (.~ 3?.M00881200?·34. 

RI::SOI.YE: 

Ar L I· CONCEDER O AUONO llE PEK."''AN~NCIA 11os 
termoJ do Art. J•, pM5ê;f11fo 1° d:L r!IT1cnd3 Constitucional n.• 41, 
Publie•da nu DO U, de 31.12.200J, à Se!'idou .\lARIA DA 
CONCt:tr,:ÃO llOHC CS OU\'EIRA, ocup:~nl< do urgo de ;\itnlc 
A.dtniubtr•tiYo, Malricub. 10J?71?, Clas'c "S• . P..Wr-àn fll, 
pcltcnccntc a<"! Qua~ro l.lc Pesltool do Extin:o Tettitódo f ederal do 
Atn::ap3, IOIOd3 nn Se:crtlaria dt út-.do da AJ:rkulturu. Pr-3Ca. 
Florut• t do Ab•) lcC'iJueulo, cum c(eflos tinancc:.ao.1 a contar cJc: 
janc:iro/2007. 

• An. 11 • Esta Porum en< t 
no & letim d<: Peno:. I 

C,\ R LOS C L'ILIIE Vt:lRA DE .\!JiLO 


