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E~tado do Amapá 

p ER EXECUTIVO ) 

LEI N° t. 223 DE os DE MIJ.O DE 2008 

Autoriza a criação do Programa de 
Proteçilo a Criançc.s e Adolescentes 
ameaçados de morte na Estado e 
dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTAbO DO AMAPÁ -
' · 

Faça saber que a Assembléia Legislativa dj) Estado do Amapá 
aprovou e eu, nós termos do art. 107 da Constituiçao Estadual, sanciona a 
seguinte ~i: 

Art. 1° Fica autorizada a criação do Progr.\ma de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado - PPCAAM , para a 
proteção especial de crianças e adolescentes ameaçados de morte ou em 
risco de serem vitimas de homicídio, em virtude de envolvimento em ato 
infracional ou por serem vítimas ou testemunhas de crimes ou de atos 
delituosos. · 

Art. 2° Na implementação do programa de CJllC trata esta Lei, 
serão observados os princípios estabelecidos pela Lei Federal n• 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adoleru:entc. 

Art. 3• São objetivos do PPCAAM: 

I - oferecer a crianças c adolescentes, a seu s pais ou 
responsáveis, cônjuges ou companheiros, ascendentes ou descendentes, 
dependentes e colaterais que tenham convivência habitual com a vitima, 
se necessário, com vistas á manutenção da· convivência familiar: 

a) atendimento e acompanhamento psicológico, pedagógico, 
social e jurídico; · 

b) abrigo, com proteção, em local seguro:c sigiloso; 

11 - estruturar uma rede solidária de proteção, acompa
nhamento c assistência aos beneficiários do PPCAAM. 

§ 1• · Nos casos em que se verificar alto risco para o 
beneficiário do PPCAAM, para seus familiares c para as equ1pes 
técnicas c entidades envolvidas com o caso, será fornecida escolta policial 
para dar suporte aos primeiros atendimentos, que serão realizados em 
locais alternados, para preservar o sigilo dos procedimentos protetivos 
adotados. ~ 

§ 2" - As medidas relacionadas com a proteção de crianças e 
adolescentes c de seus familiares serão mantidas em sigilo pelos protegidos c 
pelos agentes envolvidos em sua execução. 

· Art. 4 • A solicitação de proteção para ·as crianças e os 
adolescentes a que se refere o caput do art. 1" ·desta Lei será encaminhada 
ao órgão executor por um dos seguintes órgãos: 

I - Conselho 1\ltelar; 

11 - Ministério Público; . 

111 - Juizado da Infância e da Adole~ncia; 

lV.- Delegacia da w-ancia e da Adolescência. 

Art. 5° O ingresso como benefici.ãrio do programa de que 
trata esta Lei, as restriçõe·s de segurança e a adoçAo de demais medidas 
ficam condicionados à anuência da criança ou do adolescente, de seu 
representante legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da autoridade 
judicial competente. 

§ t • - A autoria de ato infracional não impede ou restringe a 
inclusão ·do adolescente como beneficiário do PPCAAM desde que exista 
compatibilidade com medida sócio·educacional aplicada. 

§ 2• - A colaboração em processo judicial ·ou em inquérito 
poliaial envolvendo ato infracional não pode ser requisito para a L'lclusão de 
crianças e adolescentes como beneficiários do PPCAAM. 

§ 3• - Os beneficiários do programa de que trata esta Lei ficam 
obrigados ao cumprimento das normas por ele prescritas. 

Art. 6" Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo 

LEI W t . 224 DE o8 DE MAIO DE 2008 

f icam as tmpn!sas concesslon<Írias ~ 
transportes moda! rodoviário ~ passa
gciros Intermunicipal e moda! ferroviária, 
obrigadas a instalarem cadeiras e ba
nheiros internas adaptados eis pessoas 
com deficiêncios e/ou pessoas com 
neccssldodu especiais, no ômblto do 
Estado do Amapá, e dá outras provi
ciências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Asnmbléio. ~gislativo. do Estado do Amopá 
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciona o. 
seguinte lei: 

Art._ 1• Ficam as Empresas Concessionárias de Transporte 
Moda! Rodoviário . de Passageiros Intermunicipal c Moda! Ferroviário, 
obrigadas a instalarem cadeiras e banheiros internos adaptados às pessoas 
com deficiências efou pessoas com necessidades especiais no Estado do 
Amapá. 
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PRECOS DE ASSINATURA"E:S :--1r-=-:. 

IT I .ASSINATURA . I 3 MÊSES 6 MEsiS I ll MESES 
Aairaatu ra 75,00 .....___,:..:;-;ISO."""'oo:;::--J....:=J,:;OO;,;."'oo:i=i 

_ ~~romessa JWIO I ~00 .;.450=•.:<00:....._--"904],00 

REMESSA DE MATátlA 
AS MATÉRIAS A SEREM PUBUCADAS NO DIÁRIO OFICIA L SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE LARGURA PARA 3 
COLUNAS, 12cm DE LARGURA PARA 2 COLUNAS, OU 26em DE LARGURA NO CASO DE 
BALANÇO,TABELAS E QUADROS. 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exemplar_ ............................. - ............................ ...................................... -................................. RS 5,00 
Exemplar Atras>do ........ .. ·--······························ .......................................................................... R$ 6,00 

PREÇOS DE PUBUCAÇÕES 
úntimelro composto em lauda padoio ............................................. - ................... ·-·····-·········· R$ 
Ctntúnetro para Compor.: ..............................................................•................. •.. , ........................ RS 
Pagina e<ciusiva. .. .. .......................... ································-························-···· ..... RS 
Proclama de Casamento .............. - ................. ··············· ····-·········· ............................................ ,. RS 

l,lO 
8,00 

430,00 
50,00 

Ao DIO reservo-se o direito de recusar • publicaçao de mot~rias apresenllldas em dcs300rdo com suas 
normas 

IIORÁIUO DE ATENDlMENI'O 
Das: 07:30 às 12:00 e das 14:30 âs 18:00 horas 

Parágrafo UtllCO. As Empresas concessionárias do serviço 
püblico estadual de transportes coletivos citadas no caput deste artigo são: 

I • Moda! F:erroviário (trem), com vagões de t ransporte de 
passageiros; 

I! - Moda! Rodoviário de Passageiros Intermunicipal (ônibus). 

Art . 2° As empresas concessionárias dos serviços referidos no 
caput do art. 1° dispõem de prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da regulamentação desta Lei para se adequarem às disposições nela 
estabelecidas. 

---- -· 

Art. 3• VETADO 

Art. 4° VETADO 

Art. 5° VETADO 

Art . 6° Esta Lei entra em vigor na da de sua publicação. 

Mocapá, o8 de mofo de 2008 

PEDRO~~'UCO 0,~,<CHO rn ~~ _, 
LEI N° 1.225 CE o8 bE . /MIO CE 2008 

Autoriza a criaçllo df Coligias Militares 
integrantes do sistema estadual de 
ensino na Polícia Militar do Estado do 
Amapá e do Corpo de Bombeiros Militar 
e dá outras providências. 

O 60VERNAOOR DO ESTADO DO AMAP.i., 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou c cu. nos tU'IIlos do art. 107 da Constitülçllo Estadual. sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica autorizada a criação, por ato do Chefe do Poder 
Executivo, de colégios militares integrantes do Sistema Estadual de Ensino 
nas estruturas organizacionais da Policia Militar do Estado do Amapá e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá. 

Art. z• Compete aos Çolégios Militares estaduais, observada a 
legislação federal e estadual em vigor: 

I - a tender ao ensino assistencial para os dependentes legais de 
militares da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do 
Amapá, c de policiais de carreira da Policia Civil do Estado do Amapâ, Grupo 
Penitcnciârio e Policia Técnico-Científica; 

11 - ministrar o ensino fundamental e médio a alunos de ambos 
os sexos, inclusive para os filhos de civis; 

lll - desenvolver nos alunos o sentimento de amor à Pátria, a 
sadia mentalidade de disciplina consciente, o culto às tradições nacionais, a 
cultura regional e o respeito aos direitos humanos; 

IV - aprimorar as qualidades lisicas do educando; 

V · despertar vocações para a carreira militar. 

1\rt. 3° Os colégios militares estaduais integrantes da rede 
estadual de ensino, além dos repasses orçamentários normais, poderão 
receber da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Especial de Desenvolvimento da 
Defesa Social do Estado do Amapá, apoio orçamentârio através de convênios, 
repasses e outras modalidades para a garantia do bom funcionamento da 
instituição, submetendo-se, ordinariamente, à s fiscalizações e orientações 
emanadas da Administração Pública EstaduaL 

~rt. 4° O número de vagas para o ingresso nos colégios 
militares estaduais, será fixado anualmente pela Secretaria de Estado da 
Educação, mediante proposta da diretoria do colégio. 

§ 1" As vagas serão destinadas, para preenchimentos de 
candidatos, dependentes de militares da Policia Militar do Estado do Amapá e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá e de Policiais Civis da Càrreira, 
Grupo Penitenciário 'e Policia Técnico-Científica: 

§ 2" As demais vagas, não preenchidas serão reservadas para 
civis selecionados em pesquisa social de íamilias carentes do poder aquisitivo 
econOmico. 

1\rt. 5° As normas relativas à criação. denominação, estru
turação, organização e fu'ncionamen to dos colégio~ militares estaduais serão 
fixadas por Decreto do Governador do Estado, que através dos Orgãos 
militares e da Secretaria de Estado da Educação orientarão os critérios 
pedagOgicos de seu funcionamento sendo os responsé.veis pela aprovação do 
Regulamento dos Colégios Militares Estaduais. 

Parágrafo único. As funções de Diretor de colégio militar 
estadual serão comissionadas, ocupadas por militares de cargo de Oficial 
Superior PM ou BM, seguindo a s regras da a tual legislação educacional do 
Estado do Amapá. 
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MENSAGEM N° 023 / 08 - GEA 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N° 0018/08-AL 

Senhor Presidente: 

Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência c aos 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa, para comunicar que, 
na conformidade do disposto no§ 1 • do art. 107 da Constituição do Estado 
do Amapá, vetei totalmente o Projeto de Lei n• 0018/08 - AL, de iniciativa 
parlamentar, que dispõe sobre n implantação _de cursos tecnicos 
profissionalizantes, destinados à qualificação de mão-de-obra, e dã outras 
providéncias, por lnconrtitucionoHdade. 

RAZÕES DO V~ 

O projeto tem por ftnalidade a implementação, pelo Governo 
do Estado do Amapá, de cursos técnicos profissiot,alizantes de curt;1 
duração, objetivando a qu alificaçi\o de mão de obra do Estado para 
absorção no mercado de trabalho nas áreas da indústria, comércio e 
serviços. Pma tanto, o GEA está autorizado a faze -lo em parceria com os 
Municípios e com o SENAl, SENAC ou com qualquer outra instituição 
qualificada para essa finalidade. 

O projeto impõe, também, que os curs~s implantados deverão 
oferecer aulas práticas c teóricas, além do fornecim~ to do material didático 
para uma boa formação profissional, cujos participantes deverão ter seu 
nome encaminhado a cadastro no SINE e as despesas correrão por conta 
das dotações orçamentárias do Estado. 

Não obstante a indtscutivel relcvãncia do projeto, devo vetá-lo 
por apresentar-se inconstitucional, por estabelecer imposições ao Poder 
Executivo e atuando em matéria que não compete ao Legisla tivo interferir, 
porque afronta dispositivos da Constituição Federal, Estadual c também, 
normas administrativas de natureza federal. 

A primeira situação que se apresenta inconstitucional .: o 
estabelecimento de imposições no Poder Executivo, ao determinar que o 
executivo deverá implementar a criação de cursos técnicos. perque invade 
competência privativa do Governador do Estado, preconizada pela 
Constitu ição Estadual. assim: 

"Art. !19- Compete PRIVATIVAMENTE ao 
Go,·emador do Estado. além de outms atribuições 
pre,~stas :'esta Constituição. 

.............. OM!SSIS ............ . 

XXV - dispor sobre a organização c o funciona
mento da administração estadual. • 

Mesmo no campe da iniciativa de leis, !é-se no inciso v do 
parágrafo ünico do art. 104, da Co:~stituição Estadual que: 

"Parágrafo único. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: 

V - criação, es truturação c ATRIBUIÇOES das 
Secretarias de Estado e órgãos da administração 
pú blica estadual." 

Independentemente do mérito que possa ter, em tese, 
qualquer projeto, a Con stituição e a ju risprudência da Corte Maior do pais 
rejeitam in limine a inversão -da iniciativa, havendo precedentes do Estado 
do Amapá que, neste sentido foi declarada a inconstitucionalidade posterior 
da lei, pelo Supremo Tribunal Federal, em leis amapaenses, de iniciativa do 
Legislativo. 

Ao imper sobre estrutura/organização/atribu ição/funciona
mento da Administração, o Poder Legislativo envereda na competencia 
administrativa e discricionária do Poder Executivo, apresentando-se em 
inconstitucionalidade nomoestática e nomodinãmica. 

O Projeto "autoriza" o Executivo a celebrar convênios sendo 
desnecessário que lei ordinária, de iniciativa do Poder Legislativo viesse a 
"autorizá-lo", pois tal a utorização já está previs ta no § 4", de art. 12, da 
Constituição Estadual. . 

Ainda, o Poder Executivo ficou autorizado a celebrar convênios 
com o SENA!, SENAC ou qu alquer outra entidade componente do chamado 
"Sistema S", que jâ são pessoas jurídicas de COOMro~o governom~ntol , 
sendo esta a sua natureza juridica, pois a tuam corno entidades 
colaboradoras do Poder PUblico, sendo desnecessário que o Poder Exccu tivo 
esteja "autorizado" a fi rmar qua!quer instrumento administrativo com 
qualquer uma das entidades componentes do que se denomina de "Sistema 
s·. 

A pretensão do projeto é atividade desenvolvida pelo Governo 
do Estado do A,mapá que possui diversos programas de qualificação 
profissional, a través de seus órgãos, sendo exemplo a Secretaria de Estado 
do Trabalho e Empreendedorismo - SETE, ou ainda, a Secretaria de Estado 
da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, que especificamente possuem 
programas governamentais voltados á qualificação e engajamento da 
população nos diversos setores de atividade. tentando garantir emprego c 
renda. 

Por fim, não é razoàvel que sejam destinados recursos 
públicos do orçamento do Poder Executivo para o desenvolvim~nto de uma 
attvtdade para a qual, as entidades do "Sistema S" já recebem verba 
orçamentària, por renú ncia de receita do Governo Federal. É qu e o SENAJ, 
SENAC, SEBRAE, SESC.. ... ou qualquer outra en tidade s imilar recebe 
recu rso oriundo de contribuições p arafiscais cujo pagamento é compulsório, 
com ~xpressa previsão constitucional e normativa, e, além de tudo, tais 

entid~des não podem ter finalidade lucrativa. 1!: por esta razão, que não 
deve ser destinada qurllquer quantia de dotação orçamentária do Executivo 
Estadual, se a matcria for a constante do projeto ora vetado. 

São .estas as razões pelas quais, vdo t otalmente o Projeto de 
Lei que dispõe sobre a implantação de cursos técnicos profissionalizantes, 
destinados á qualificação de mão-de-obra, e dá outras providéncias, para o 
que peço acolhida de Vossa E.'Cceléncia e dos demais Deputados que. 
honram essa Assembléia Legislativa do Est 

Palácio do Sctentrião. 

PEI>RO 
Go 

MENSAGEM N° 0 24 /08-GEA 

VETO PARCI.4L AO PROJETO DE LEI N° 0098/07-AL 

Senhor P~sldcnte : 

Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência e aos 
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa e comunicar que, na 
conformidade do disposto § 1" do art. 107 da Constituiçiío do Estado do 
Amapá, vetei parciolm~nte o Projeto de Lei n• 0098/07 - AL, de iniciativa 
parlamentar, que obriga as empresas concessionárias de transpertes moda! 
rodoviârio de passageiros intermunicipal e moda! ferroviário, a instalarem 
cadeiras e banheiros internos adaptados ás pessoas com deficiências e/ou 
pessoas com necessidades especiais no âmbito do Estado do Amapá, e dá 
outras providências, especialmente, no que se refere aos artigos 3•, 4" e s• do 
projeto, por inconrti tuclonalidode. 

RAZÕES DO VETO: 

O Projeto de Lei tem por finalidade obrigar as empresas 
concessionárias de transporte no E:stado a instalarem cadeiras e banheiros 
internos adaptados às pessoas com deficiências efou pessoas com 
necessidades especiais tratando, especificamente dos seguintes tipos de 
transportes: 

passageiros; 
transporte moda! f~rroviârio (trem) , com vagões , de 

(õnibus). 
transporte moda! rodoviário de passageiros intermunicipal 

Náo obstante a indiscutível relevância, o projeto apresenta 
inconstitucionalidade n os artigos 3", 4" C 5°, per estabelecer imposiçôe~ DO 

Poder Executivo, afrontando dispositivos da Const ituição Estadual. 

O art. 3" impõe que a Secretaria de Estado de Transpo~tes -
SETRAP empreenderá fiscalização em 90 (noventa) dias; o art. 4" estabelece 
que a despesa para a aplicação da lei correrã por conta das dotações 
orçamentárias consignadas no orçamento vigente e, per ftm, o art. 5" impõe 
ao Poder Executivo a regulamentação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação. 

O primeiro motivo do veto decorre do fato de que as concessões 
e permissões pública~ para exploração do serviço de transportes 
interestaduais . sejam eles rodoviários ou ferroviários, foram objeto de prévio 
procedimento licitatório, realizado por meio de contrato, cujas cláusulas c 
exigências das empresas já estão ali estabelecidas. 

Qualquer alteração nas exigências das empresas é permitida em 
face da Teoria da 1m previsão, garantindo, entretanto, o equilibrio econômico
financeiro que pede ser exigido das empresas, o que se aplica, na prática, no 
aumento da política tarifária, eis que e a sociedade a responsável pelo 
pagamento deste excesso, ao final. 

Mas além disso, o veto se impõe, no que se refere a estes 
dispesitivos, por invadir competência privativa do Governador do Estado, 
preconizada pela Constituição Estadual, assim: 

"Art. 119. Compete PRIVATIVAMENTE ao 
Governador do Estado, além de ou tras 
atribuições previstas nesta Constituição: 

................... OMISSIS ........ ...... .... . 

XXV - dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração estadual." 

Mesmo no campo da iniciativa de leis, lê-se no inciso V do 
parágrafo único do art. 104 da Constituição Estadual que: 

•Parágrafo único. São de jniciativa p rivativa do 
Governador do- Estado as leis que disponham 
sobre: 

V - criação, estruturação c ATRIBUIÇOES das 
Secretarias de Estado e .órgãos da 
admi~stração pública estadual." 

Independentemente do mérito que possa ter, em tese, qualquer 
projeto, a Constituição c a jurisprudên cia da Corte Maior do país rejeitam in 
limine a inversão da iniciativa, havendo precedentes do Estado do ~apá 
que, neste sentido foi declarada a inconstitucionalidade posterior da lei, pelo 
Supremo Tribunal Federal, em leis arnapaenses, de iniciativa do Legislativo. 
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Ao impor sobre estruturaforgani?..açâo/atribuição/funciona
mento da Administre.ção, o Poder Legislativo envereda na competência 
administrativa e discricionária do Poder Executivo, apresentando-se em 
inconstitucionalidade nomoestatica e nomodinãmica. 

Por fim, não pode ser imposto, pelo Legislativo, obrigação ao 
Poder Executivo no que se refere à regulamentação da lei, estabelecendo 
prazo de 30 (trinta) dias para fazê·lo , quando tal mister é sua competência 
privativa, além do que, como jã informado. 

E discricionariedade do Chefe do Poder Executivo regula
mentar os atos da administração pública, sendo sua competência privativa, 
por ordem de dispositivo constitucional (art. 1 19, incisos Vlll c XXV c, ainda, 
art. 104, parágrafo único, inciso V) e que não pode ser usurpado pelo 
Legislativo. 

São estas as razões pelas quais, veto porciolment.: o Projeto de 
Lei que obriga as empresas concessionárias de transportes modal rodoviário 
de passageiros intermunicipal e moda! ferroviário, a instalarem cadeiras e 
banheiros internos adaptados às pessoas com deficiências c f ou pessoas com 
necessidades especiais no àmbito do Estado do Amapá, c d:'l outras

1 
providéncias, especialmente, os artigos 3", 4" e 5", para o que peço acolhida 
de Vossa Excelência e dos demais Deputados que honram essa Assembléia 
Legislativa do Estado. 

Palácio do Sctentrii!o, 08 de maio de 2008 

MENSAGEM W 025 /08 • 6EA 

VETO TOTAL AO PROJfTO bE 1$ N• 0107/ 07-AL 

Senhor Praídam: '-
Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência e aos 

demais Depu tados que integram essa Casa Legislativa, para comunicar que, 
na conformidade do disposto no § 1" do art. 107 da Constituição do Estado 
do Amapá, vetei totalmente o ProJeto de l.&i n• 0107/07 - AL, de iniciativa 
parlamentar, que cria o Programa de Atendimento para fins de renda e 
emprego, ás Mulheres Vitimas de Violência Doméstica, por ínconsti
tuc:'-lidade. · 

,BBOfs DO VETO_:_ 

O projeto tem por fmalidade obrigar o Poder _Executivo ao 
estabelecimento de programas de geração de emprego e renda à mulheres 
Vitimas de violência doméstica, devendo atendê-las com colall de prioridades 
definidas em até 10% das vagas anuais dos cursos de capacitaçAo e 
qualificação profissional, e dos encaminhamentos mensais para vagas de 
empregos formais. 

O projeto impõe também, que o Poder Executivo garanta 
assistência direta, de treinamento e linhas de· crédito, através de consultorias 
especializadas conveniadas, na montagem de micronegócios. 

Não obstante a indiscutível relevância do projeto, por 
inconstitucionalidade, ao estabelecer imposições ao Poder Executivo c 
atuando em matéria que nAo compete ao Legislativo interferir. 

A inconstitucionalidade se deve ao fato de o projeto impor 
obrigação ao Executivo que se revela em atribuição que é de sua 
competência, invadindo, portanto, competência privativa do Governador do 
Estado, preconizada pela Constituição Estadual, asaim: 

"Art. 119 - Compete PRIVATIVAMENTE ao 
Governador do Estado, além de outras atribuições 
previstas nesta Constituição. 

...... ........ OMISSIS ............ . 

XXV - dispor sobre a organização e o funciona-mento 
da administração estadual." 

Mesmo no campo da iniciativa de leis, lê·se no inciso V do 
parágrafo único do art. 104, da Constituição Estadual que: 

•Parãgrafo único. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre: 

V - criação, cstruturaçAo . e ATRIBUIÇOES das 
Secretarias de Estado e órgãos da administração 
pública estadual." 

Independentemente do mérito que possa ter, em tese, qualquer 
projeto, a Constituição c a jurisprud~ncia da Co~ Maior do pais rejeitam in 
limine a inversão da iniciativa, havendo precedehles do Estado do Amapá 
que, neste sentido foi declarada a inconstitucionalidade posterior da lei, pelo 
Supremo Tribunal Federal, em leis amapaenscs, de iniciativa do L<:giala.tivo. 

Ao impor sobre es trutura/organização/ atribuição/funciona
mento da Administração, o Poder Legislativo envereda na competência 
administrativa e discricionária do Poder Executivo. 

. . Por fun, a pretensão do projeto é atividade que jé. é desenvolvida 
pelo 'Governo do Estado do Amapá que possui diversos programas de 
capacitação e qualificação profissional, através de seus órgãos, sendo 
exemplo a Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedoriamo ~ SETE, ou 
ainda, a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social - S_IMS, que 

especill_camente possuem pr_ogramas _governamentais voltados à qualificação 
c eng~amento da populaçao nos diversos setores de ati\idadc, tentando 
garantir emprego e renda não só às mulheres, mas a toda a população 
amapaense. 

. _ Alió.s, o pro~eto apresenta privilégio que fere o princípio da 
•sono~~· _estando a fenr regra constante no inciso I, do art. s•, da 
Constitu1çao Federal, por ser vedada a discriminação de qualquer forma ou 
em face de qualquer situação. 

S.'to estas as razões pelas quais, veto totalmente o Projeto de Lei 
que cria o .l!"'o!!'ama de A~cndiment? para fins de renda e emprego, As 
Mulheres V1timas de V•olêncm Doméstica, o que peço acolhida de Vossa 
Excel~ncia e demais Deputados que honr c sa Assembléia Legislativa do 
Estado. 

Palácio do S&tcntrii!o. o8 de 2008 

- - -- ------ - r- ·- ·- - --~·--------r 

t>ECRETO N° 1318 bE o8 DE MAIO DE 2008 

O GOVERNADOR !>O ESTADO 00 AMAPÁ, us!'JldO das atribuições 
que lhe silo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, . · . 

RESOLVE: 

Exonerar o CB QfPMC Josimor Bezerra Pereira da função 
comissionada. de Responsâvel pelas Atividades de Guarda e Liberação de 
Veículos/DO, Grupo Ill, C6dlgo Cbi- 3, do Departamento Estadual de Trânsito, 
a contar de 18 de abril de 2008. 

Mcleapá. o8 

DECRETO W 1329 bE 08 bE MAIO bE 2008 

O GOVERNAOOR DO ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são cOnferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cje a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 1042/08-GAB/bET'RÃN, -

RESOLVE :_ 

Nomear a Sb PM Sandro Mora Nunes da Silvo para _exercer a 
função comissionada de Responsável pelas Atividades de Guarda c Liberação 
de Vciculos/DO, Grupo 11!, C6digct CDI-3, do Departamento Estadual de 
Trânsito, a contar de 18 de abril de 2008. 

Macapá. 08 de de 2008 

bECRETO N• 1 3 30 oS DE MAIO bE 2008 

O GOVEANAbOA 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tcnd? em vista o contido no Oficio n• 033/SEDE-AP, 

RESOLVE 
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Autorizar Antonio CCll'los da S ilva Forjas, Secretário Especial de_,_, 
Desenvolvimento Econômico, para viajar da sede de suas attibuições, Macapá-
AP, o.té a cidade de Brasília-l:lF, a fim de assessorar o Excelentissimo Senhor 
Governador, nos dias 07 c 08 de maio de 2008. 

Macapcí, o8 de 

o 

!>ECRETO N° 1 3 31 !>E o 8 !>E HAlO !>E 2008 

O GOV~bOR bO ESTAbO bO AMAPÁ., usando das atribuições 
que lhe são conferid'\s pelo art. 119, inciso XXV, da Copstituiçilo do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 031/SEGCPI, 

RESOLVE. : 

• 
Autorizar Alberto Pereira Geles, Secretário Especial da Governa

daria, Coordenação Política c Institucional, para viajar da sede de suas 
atribuições, Mocapó-AP, até as cidades· de Brasília- !>F e Rio de J'aneiro- RJ , a 
fim de tratar de assuntos de interesse da admini~;ãq_ e~tadual, no período 
de 07 a 09 de maio de 2008. "-' 'li _I 

Mocapó, o8 maio de 2008 

.-
!>ECRETO No 1332 !>E o8 !>E MAIO ~ !>E 2008 

' O GOVERNAbOR DO E.sTAbO bO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 110/2008-GAB/SEAFRO, 

() 
RESOLVE : 

Retificar o !>urdo n• 0485, de 05 de março de 2008, publicado 
no !>icírio Oficial do Estado do AmaP6 n• 4203, de 05 de ~arço de 2008, que 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

"Art. 16 Fica convocada a II C4nferência Estadual de Políticos 
de Promoção da Igualdadê Raciàl, a reali7M·se no período de 27 a 
30 abril de 2008, sob a coordenação do Secretaria Extraordinária 
de Políticas para os Afro-descendentes, com o objetivo de ana
lisar ,e repactuar os principias e as diretrizes aprovadas na I 
Conferência Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial e as metas e ações voltadas para a Promoção da Igualdade 
Racial." • - · -

11 

Leia-se: 

"Art. 1° -Fica convocada a n C4nfcrência Estadual de Polit icas 
de Promoção da Igualdade Racial, a r ealizar-se no período de 27 a 
30 abril de 2009, sob a coordenação dn Secretaria Extraordinária 
de Políticas para os Afro-desfCndentes, com o objetivo de ana
lisar e repactuar os.,Principios e as diretrize~ aprovadas na I 
Confer~ncia Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial e as metas e ações volta.qas para a Promoção da Igualdade 
Racial." ~'>, . 

Maca pá, o 8 de 

·' 

!>E MAIO !>E 2008 

lO GOVERNADOR [)() ESTA[)() [)() AM»Á, UlijllldO das atribuiç&s 
que lhe são conferidas pelo art. 119, ~ciso)OCV, da Cons~!:'JiÇAo do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofk:lo 11° 376/~-DIPREIIMAP, 

RESO L VE : 

Homologar o deslocamento de Antônio da J usta Feij ão, Diretor
Presidente do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 
Estado do Amapá, da sede de suas atribuições, Macapcí-AP, atê a cidade de 
Brasflla-!>F, a fun de participar do Semln&rio de Gestão Ambiental Integrada 
na Amazônia com Resultados de 12 anos de Evolução, no periodo de 27/04 a 

.01/05/08. 

Macapá, 08 de maio de 2008 

DECRETO N° 1334 !>E 08 !>E MAIO !>E 2008 

O GOVERNAbOR bO ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 376/2008-!>IPREIIMAP, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Jurondir !>ias Morais, Diretor Técnico 
dé Ordenamento Territorial, pelo excrc\cio, em substituição, do cargo de 
Diretor-Presidente do Instituto do Meio Ambiente c de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, durante o impedimento do tirular, no periodo de 27/04 a 
01 /05/08. 

Macapá, 08 de maio de 2008 

!>ECRETO N• 1335 !>E 08 D6 MAIO !>E 2008 

O GOVERNADOR bO ESTAbO t>O AMAPÁ, u~ando das átribuições 
que lhe são 'conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da C~stituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido n o Ofício ·no 087/08-GAB/PROG, 

RESOLVE : 

Autorizar Marcos José Re6.tcgui de Souza, Procurador-Geral do 
Estado, para viajar da sede de suas atribuições, Macopó-AP, até a cidade de 
São Paulo-SP, a fi m de tratar de assuntos de interesse da administraÇão 
estad~al. no período de 12 a 14 de maio de :2008. 

Macapcí. 08 de •aio de 2008 

!>ECRETO W 1 336 08 !>E MAIO !>E 2008 

O GOVERNAbOR bO ESTADO bO ~AM»Á, us~do dail atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Con stituição do Estado do 

- ;Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 197/08:6AB/PIÚ>!>AP, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Fernando Antônio Hora Menezes, 
Presidente do Processamento de Dados do Amapà, da sede de suas 
!ltribu ições, Macapó-AP, até a cidade de Brasília-!>F, a fim de tratar de 
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assuntos de interesse da administração estadual, no período de 06 a 
maio de 2008. 

10 de'"""' Homologar a designação de Jorye Rui CGI!Ipos Farias, Chefe da 
Divisã~ de Apoio Administrativo, pelo exercício, em substituição, do cargo de 
Secrctano de Estado de Transportes, durante o impedimento do titular no dia 

MacapcS, 08 de 01a io 

DECRETO W 1337 DE oS CE MAIO DE 2008 

O GOVERNADOR CO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 197/08-GABIPRODJUI . . . 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Antonio CQ/'Ios Saldanha Pi111cntel, 
Gerente da Gerência de Tecnologia, interino, pelo exerclcio, em substituição, 
do cargo de Presidente do Processamen to de Dados do Amapá, durante 0 
impedimento do ti tular, no período de 06 a 10 d e maio de 2008. 

MacapcS, oS de ma i o 

DECRETO N• 1338 DE os DE MAIO DE 2008 

O GOVERNADOR CO ESTACO 00 AN.I.PÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido n o Ofício n• 142/08~GAB/SEDIE, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Rodolfo Fernandes do Silvo Torres, 
SecretArio de Estado de Transportes, da sede de suas atribuições, MocopcS-AP, 
até a cidade de Brasmo-DF, a fim de tratar de assuntos relacionados n 
celebração de Convêrúos Federais, junto à Superintendência do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes- DN1T, no dia 25 de abril de 2008. 

Mocopó, 08 de a aio de 2008 

DECRETO t-1• 1 339 oS CE MAIO cE Z008 

O GOVERNACOR CO ESTACO CO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe s.:;o conferidas pelo art. 119,-inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 142/08-GAB/SEDIE, 

RESOLVE : 

25 de abril de 2008. ' 

M<lC<lpó, p8 de maio 

PEDRO PA 

DECRETO N" 1340 DE 08 DE HAlO DE 2008 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo nrt. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Of ício n• 226/2008-GAB/SEJ UV, 

RESO L VE. : 

Homologar o deslocamento de Marco Johnny de Oliveira Nasci
mento, Secretário Extraordinário de Políticas para a Juventude, da sede ,Pc 
~uas atribuições, Mocopó-1\P, até a cidade de Brasília-DF, a fun ele participar 
da Reunião Extraordinária do FÓN III Nocionol de Secretários e Gestores de 
Juventude c da Reunião de T.-'abalho com o Comit i Gestor do Proojovcm, nos 
dias 06 c 07 de maio de 2008. 

Macopó, oS de 

DECRETO N• 1341 cE os DE MAIO DE 2008 

O GO:'fRNACOR CO ESTACO CO AJAI.PÁ, usando das atnouições 
que lhe são confc,ndas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Oficio n• 226/2008-GAB/ SEJUV, 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Al!llrclldo Con-io JIÍi ior , Assessor 
Nível 1!, pelo cxercicio, em substituição, do cargo de Secretário Extraordinário 
de Políticas para a Juventude, durante o impedimento do titular, nos dias 06 e 
07 de maio de 2008. 

Macopá, oS de de 2008 

I Órgãos Estratégicos d_e Exccuçã~ ~ 

(Corpo de Bombeiros ) 
Cel. BM Giovannl Tavares Maciel Filho 

.. 
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BALANÇO GERAL CBMAP 
FREBOM-2007 

TITULOS 

RECEITAS CORRENTES 
Receitas Patrimoniais 
Transferências do Estado 
Transferências do FES 

RECEITAS CORRENTES 
Receitas Patrimoniais 
Transferências do Estado 
Transferências do FES 

EXT~...:.Q~t!JÁB!A 
Outros Créditos a Receber 
Valores a Receber 
Restos a Pagar Processados 

SALDO DISPOtf[Y,:El DQ 
ªE~C(CJQ ANTEBJO.R 
Banco Conta Movimen_to 
Aplicações Financeiras · 

Giovanni 
Presidente 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FREBOM 

17.307,99 
278.21 6,00 
299.332,1 2 Despesas Correntes 

Dotaçao Própria 
Destaque Recebido 

Despesas de Capital 
Dotação Própria 
Destaque Recebido 

166.108,00 
476.230,00 

23.000,00 
40.957,00 

156.604,64 
214.509,83 

22.935,00 
40.957,00 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

17.307,99 
• 278.216,00 

299.332 12 

54,08 
23.534,28 

. 34.067.50 

23.657,80 
174.231J§4 

. I 
/ 

594.856,11 

I · 

57.655,86 

197.889 64 850.401 ,61 

!-~ -~&w limar~ Carvalho 
Contadora - CRC/AP 001636/0-7 

ORÇAMENTÁRIA 
· Segurança Pública 179.539,64 

Saúde 255.466,83 435.006,47 

EXTRA-ORÇAP,'IENT~RIA 
Outros Créditos a Receber 54,08 
Valores a Creditar 23.603 57 23.657,65 

MbQQ.P.J§PONIVEL f'ARA _Q 
EX!iJ:~QÇJ..Q.§.SQVINJ:~ 
Aplicações Financeiras 3~_1_}37,49 391.737,4! 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007 . 

9.503,36 
261.720,17 

65,00 

850.401,61 



Maca á 08.05.2008 (DIÁRIO OFICIAL) 

FUNDO DE REEQlJIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEiijO~ MILITAR - FREBOM 

I 

CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 
Valores a Receber 69,29 

90.594.E_ Estoque Interno- Almoxarifado t--== 

PERMANENTE 
Bens Móveis 

SOMA DO ATIVO REAL 

COMPENSADO 
Responsabilidade Por Títulos e 
Valores 

586.808,54 

11.500 00_ 

SALDO PATRIMONIAL 
Ativo Real Liquido 720.799,04 

90.663,61 Resultado Patrir!)Onial do Exercicio 314.343,10 1 .03~:)42, 14 

586.~~ 
• 6 77.472,15 

COMPENSADO 

11 .500,00 1_1.500,00 
Responsabilidade Por Titulas e 
Valores 11.500,00 11.500,00 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

FUNDO DE RE.EQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- FREBOM 

YMiLWJã.A'IIYM 

RESULTANTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

RECEITA QRÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 
Re<:eitas Patrimoniais 17.307,99 
Transferências Correntes do Estado 278.216,00 
Transferências do FES ~3bQ.. 594.856,11 

MUTAÇ0ES PATRIMONIAIS 
Aquisição de Material de Estoque 
Aquisição de Bens Móveis 

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

288.578,67 
t- 63.892,00 352.470,67 

Desincorporação de Obrigações 1---..._:1_o4.;;2=.8 .J----:.14,;,o,~28~ 947.3.41,06 

vAR~~ms~s. 

RESULTANTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

DESPESAS CORRENTES 
Outras Despesas Correntes 

DESPESAs DE CAPITAL 
Investimentos 

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
Baixa de Bens de Estoque 
Incorporação de ObrigaçOes 

SOMA DAS VARJAÇ0ES PASSIVAS 

RESULTADO PATRIMONIAL 

371.114,47 

~ 63.892,00 435.006,47 

197.984,35 
I---'7.J 14 197.991 ,49 

632.997,96 
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• J 

1.069.209,64 

11.500,00 . 

Superávit Verificado 314.3.43,10 947.3.41,06 

'--~~-~·~-_!OH.L - = -~-~ - 1/'§; - · .. ---·~:-~-=- ~"~,d.._...:94,.;.'7;,;,.l4:...;\~'~.__~_ · ~· . TOT~AL~~-~·--.J-.~--..~oo--·-_.._..;;94.;.7;..;..3.4;;...;.;1.:.;,0,..;..6J 

I Filho - Cel BM 
'reter- FREBOM 

Mac:apá-AP, 31 de de2:embro de 2007. 
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Receitas Patrimoniais 
Transferências Correntes do Estado 
Transferências Correntes do FES 

RECEJT~S I;)E CAP!IAk 
Despesas de Capital 
Décifit,de Capital , 

TOTAt DAS RECEITAS 
"'=='-"-=~ 

17.307,99 
278.216,00 
299.332J..2, 594.856,11 

Outras Despesas Correntes 
Superávit Corrente· 

OESPêA~DE CAPITAL 

63.892,!fO Investimentos 

RESUMO 

- SUPERÁVIT CORRENTE 
63.892,00 DESPESAS DE CAPITAL 

63.692,00 

Pãg. 09 

435.006.47 
159.849,64 

4~5.006,47 
159.849,64 
63.892,00 

-· --~- · - 594.~~-.11 ~~SP~~SCO~~~~TES 

--'--'~"'--=-=-:__"""'==_ ~ · - · 1 -.=_ss~;n - ----. - -~- .,--. ""-r-=o~TA~L~~~--.----+-....s~ss=-.7=-48="',1...-41 

4.1.3.0.0.00.00 
4.1 .. 3.2.5.01.00 

6.1.2.0.0.00.00 ' 
6.1.2.1.1.02.00 
6.1.2.1.1.03.00 

' / 
ciel Filho - Cel BM 

I o Diretor- FREBOM 

Macapã-AP, 31 de dezembro de 2007. 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- FREBOM 

ITrémsl'erênci<ls Correntes 
ITr.msl'erênci<IS do Estado 
!Trémst'erénciéls do FES 

,, 

17.307,99 
17.307,99 

577.548,12 
278.21'6,00 
299.332,1 2 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

17.307,99 

577.548,12 

_ _ ...... +--++.tt-J...,:.;.~----

1 • I Filho - Cel BM 
~\?,~~~ 

limara Ma~a Carvalho • 
p Diretor • FREBOM • Contadora - CRC/AP 00163610-7 

594.856,11 

- . 
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FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO OE BOMBEIROS MIUTAR - FREBOM 

3.3.0.0.0.00.00 . IDEiSPESAS 
3.3.3.0.0.00.00 
3.3.3.9.0.00.00 · JApilca<;oes 
3.3.3.9.0.30.00 
3.3.3.9.0.30.17 
3.3.3.9.0.30.19 
3.3.3.9.0.30.20 
3.3.3.9.0.30.29 
3.3.3.9.0.30.32 
3.3.3.9.0.30.99 
3.3.3.9.0.39.00 
3.3.3.9.0.39.13 
3.3.3.9.0.39.17 
3.3.3.9.0.39.30 
3.3.3.9.0.39.36 
3.3.3.9.0.39.45 
3.3.3.9.0.39.99 
3.3.3.9.0.92.00 
3.3.3.9.0.92.99 

3.4.0.0.0.00.00 
3.4.4.0.0.00.00 
3.4.4.9.0.00.00 
3.4.4.9.0.52.00 
3.4.4.9.0.52.07 
3.4.4.9.0.52.28 
3.4.4.9.0.52.30 
3.4.4.9.0.52.35 

conserv. e manutençao de imóveis 
I Despe:ses de pronto pagamento - adiantamento 

de terceiros- PJ 
IDe:&peus de Exerclclo Anterior 

1Equlpam4tntc>S e Material Perm•nente 
Ealiloam1111tos p/ processamento de dados 

'""""''""" e equipamentos de comunicação 
Equipamentos para aúdio e vldeo 
Equipamentos hidráulicos e elétricos 

Macapti-AP, 31 de dezembro de 2007. 

Glovanni 
Presidente tln'll~t..ll-tl 

371.114.47 
288.578,67 

7.542.00 
7.915,04 

105.521 ,21 
70.796,10 
13.400,00 
83.404.32 
82.528,66 
15.650,00 
20.344.18 

412,50 
7.909.98 
6.100.00 

32.112,00 
7,14 
7,14 

63.892,00 
2.070,00 

35.179,00 
15.357,00 
11.286.00 

63.892,00 
63.892,00 

~C>-~~!hlko 
limara Ma Carvalho 

Contadora- CRC/AP 001636/0-7 

63.892,00 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR· FREBOM 

06.000.0000.0000 
06.182.0055.2614 

10.000.0000.0000 
10.302.0090.2611 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

~~=· · ·- = · :tõrAf:~~- ~,.....,.~=
Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

179.539,64 

255.468,83. 

~ . . 0Mw\lo 
limara M=alho . 

Contadora - CRC/AP 001636/0-7 

Pág. 10 

179.539,64 
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, 

06.000.0000.0000 
06.182.0000.0000 
06.182.0055.0000 

10.000.0000.0000 
10.302.0000.0000 
10.302.0090.0000 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- FREBOM 

SEGU~~ ~ÚBLIÇA 
Defesa Civil 
Operações Integradas de Defesa Social 

SAÚDE 
Assistência Hospitalar e Ambulalorial 
Gestão da Atençao à Saúde 

179.539,64 
179.539,64 

255.466,83 
255.466,83 

Pág. 11 

179 539,64 

255 466,83 

-~lt . 
TOTAL -~~~~-- ~-=-~-=c--=~-:-=-=-="'~.--~o-~~- - = ~35.006,47 

Giovann1 Ta~a'tes.ll~iel Filho- Cel BM 
Presidente do ~1tlo Diretor - FREBOM 

Macapâ-AP, 31 de dezembro de 2007. 

~,.,__ ~r. Q...~ 'n \l.LO 
ll,;;;;~rv~ 

Contadora - CRC/AP 001636/0-i 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FREBOM 

06.000.0000.0000 SEGURANÇ6_PÚBLICA 
06.182.0055.0000 GERENCIAMENTO DO FREBOM 179.539,64 

10.000.0000.0000 SAÚDE 

179.539,64 

10.302.0090.0000 GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 255.466,83 1--~255~_:;.4~6~6 . .!!:83~ 

TOTAL -~~~k--~~~~----------~ 43s.oos,47 I 

Giovanni Ta 
Presidente do 

Anexo 09 da Lel 4.320/64 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

~~ 
limara Maia Carvalho 

Contadora- CRC/AP 001636/0-7 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- FREBOM 

Õ~ÔASDÉSPESÀSPÔR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 

~----~~---==------- ·--~--~-----------------------------~ 
~~-=-~~E~(C_~I0~2~0~07~~~--~--~~~---··------~--~· -----4 

FUNÇÕES 
CÓDIGO ÓRGÃO/FUNDO TOTAL 

SEGURANÇÂ PÚBLICA - ·---~---+-----1 
SAÚDE 

36.03.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

~--~- ---.:=-----,~--=---..:-

TOTAL 

_1)~-~/· 
Giovanni T~arefi,.ha\:iel Filho · Cel BM 

Presidente do~~lhq Diretor - FREBOM 

Macapá-Ap, 31 de dezem.bro de 2007. 

179.539,64 255.466,83 435.006,47 

255.466,83 435.006,~?_ 

~~G:vuxJV~p 
limara a1a Carvalho 

·contadora- CRC/AP 001636/0-7 

\ 



Maca á 08.05.2008 (DIÂRIO OFICIAL) 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR· FREBOM 

\ 

Anexo 10 da Le14.320/64 
-~=--=-

600000000 Transferências Correntes 
612110200 Transferências do Estado 
612110300 Transferências do FES 

577.548,12 
278.216,00 
~~9.332,12 

59~.:~56.!.!! 

sn.54B,12 

TOTAL·-~-
==~==~--= --~~-==-

~ ~ - --

---'--:-.=---==-· -- : __I_ 594.856,1 1 

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- FREBOIYI 

30000000 DESPE§AS CORRENTES 

33000000 Outras Despesas Correntes 
33903000 Material de Consumo 
33903900 Outros Serviços de Terceiros- PJ 
33909200 Despesas de Exercfclo Anterior 

• 
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 

44000000 Investimentos 
44905200 Equipamentos e Material Pennanente 

642.338,00 
533.072,86 
109.258,00 

7 ,14 

63.957,00 
63.957,00 

371 .114 ,47 
288.578,67 

82.528,66 
7,14 

63.892,00 
63.892,00 

271.223,53 
244.494,19 

26.729.34 

65,00 
65,00 

435.006,47 271.288,53 

Anexo 17 da L.e1_~. 32.,0'-"J6.4~-- -
~ - --

... 

Macapã-AP, 31 de dezembro de 2007. 

~AOO.o-.~ ~~ 
limara Maia Carvalho 

Contadora - CRC/AP 001636/0-7 

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MIUTAR • FREBOM 

---
DEMONSTRATIVO .DA ôfvtDA FLUTUANTE - ~ 

--~-~ 

EXERciCIO 2007 
-- -

Pág. 12 

- ~ 

ESPECIFICAÇÃO 
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ovUU SALDO PARA O EXERCICIO 

~ - .. ·-

212160400 RESTOS A PAGAR 

Restos a pagar processados 

222920100 CONSIGNAÇ0ES DIVERSAS 

·~----.. m ~-·-

SOMA 

--···-
T~AL 

-~--·- = 

Glovannl T 
Presidente 

I -
I 

CREDOR DEVEDOR SEGUINTE 
- ·- ·-~-- ...... - -

- . . 

- - -
- 34.067,50 - 34.067,50 

7,14 - 7,14 -
. 

-
··-- .... .. -· 

7!~~ .. Si.'õs7;so /,14 34.0&7,50 - -
Macapâ-AP, 31 de dezambro de 2007. 

*Mat\b..~~ 
limara Ma~a Carvalho 

Contadora- CRCIAP 00163610-7 
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FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MIUTAR- FREBOM 

Anexo 18 da Lei 4.320/64 
,---- -'""·.=-=--· .- '· -~--- - -=-- --- -=oEMo·NsTRATrvo õos BENS DA ENTIDADE, ~~-~~--=~~-----~~· · 

-~ ÊXERC}CIÔ 2õõ'f" - . - - X~~-~ 

CÓDIGO CONTA 

142120000 BI;NS ~ÓVEJS 

04 -Aparelhos e Utens.do Tipo Domést 
07- Equip. P/ Proces. De Dados 
09- lnstrun)entos Músicais 
15- Vefculos de TraçAo Mecânica 
18 - Mobiliário em Geral. 
19- Aparelhos e Equip. P/ Uso Hosplt 
22- Vefculos de Traçllo e Reboque 
28- Máquinas e Apar. p/ Comunicação 
30- Equipamentos para Aúdio e Vldéo 
31 - Máquinas, Utensllios e Equlp. Dlv. 
34- Máquinas, Ferram. E Utens. Oficina 
35 - Equip. Hidráulicos e Eléttioos 
99 - Outros Materiais Permanentes 

( 

=s~AL_D_o_oo=-EXE_R:::c;:;;lc~;;; I MOVIMENTO ~~·-X-ER-c~- i~cl-o~r-:s:-:AL"!"':"Do=-=PA~RA::-:-o=-='ex:-::E=-=R~C~I!~~~o~ 
. ~~·------·+---~_;SE~G~U~IN~T~E------

- DEVE~~- ~ c~É-;;~R-_,~j-~iêrro - CR_É~D.;.Ir_o_-1-_D_EVE_D_o_R_+-_c_R_ED_o_R_: 

3.407,00 - -
16.288,00 - 2.070,00 

7.400,00 - -
113.900,00 - • -

4 .580,00 - -
31 .013,10 - -

294.000,00 - -
- 35.179,00 

- 15.357,00 
34.352,30 - -
11.437,14 - -

- 11.286,00 
4.539,00 - -

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2007. 

-
-
-
-
-. 
-
-
-
-
-
-.. -

3.407,00 
20.358,00 

7.400,00 
113.900,00 

4.580,00 
31.013,10 

294.000,00 
35.179,00 
15.357,00 
34t352,30 
11 .437,14 
11.286,00 

4.539,00 

-----4-- -- ~~--~7~~"-------------
Giovanni aciel Filho - Cel BM 

~o~ lima~ Carvalho 
Presidente d lho Diretor - FREBOM 

(Pro~~rlaa;ald~~·Q~ 
Marcos José Reátegui de Souza 

. . ----~~-

POR1'A>UA 
N• 025/ 03- PROG 

O P~R-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
use di:t s a t:ribuicOe~ que l he s~c confe ridas pelo 

·artigo 29, incisos I e IX da l .. e i complen1ent.at. 
n• 0006 , á e 18 de agosto de 1994, !-lemo 011 - GCP
PGE, 

RESOLVE : 

Autorizar o deslocament.o do serv1dor 
RAD«JNDD MAR.CELO CARDOSO COU'riNHO, Gerente de 
Con t r ole de lnforraaçOes ólO Reqime Gerd! dC~ 

Presidê:lcia Social , para des locar -se do1 sede de 
suas a:r1.huiçOes Macapa / AP, atC .!l cidade de 
Brasilia/ );, no perlodo áe 16 a 21 de junho de 
2000, para participar do Curso de Ges tao, 
CA1r.u lo e ElAboraç!o da foll'.a de Pagament o de 
PeSSOd no SP.t viço PUbli-co . 

Oê- se ciênc1a. Curr.pra-.se. · ?ubllquc - se . 

Gabinete do Pr()c:u r ador-Geral, em · Oi de 
mal o de 2008. 

EXTRATO DO CONTRATO N' 00112008- PROG. 

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO DE 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRÀM O ESTADO DO AMAPÁ POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DO 
ESTADO, <;OMO CONTRATANTE E O 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAPÁ • 
PRODAP, COMO CONTRATADO . . 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente 'Contrato tem fundamento legal nos Alta. 2S e 37 da 
CF/88, nas disposições do Art. 12. § -4°, da Conslituiçao do 
Estado do Amapá, no inciso XVI do Art. 2-4, da Lei n• 8.666193, 
Lei n" 4.320164, Lei Complementar n• 101 de 04.05.2000 e no 
Derreto Estadual n• 2.042, de 13 de julho de 1995. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O pteSente Contrato 
tem como objeto a pt(.stação de serviços na área de 
informttica e comunicação de dados enumetados no Anexo I 
deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VlG~NCIA: O presente Contrato 
ter' vig6ncla de 12 (doze) meses, a contar de 01 de maio 2008 
ate 01 de maio de 2009. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO E DO PREÇO: As 
despesas decorrentes com a execução deste Contrato correrao 
à conta dos recursos oriundos do Programa de Trabalho n• 
0312200012001 , Fonte de Recuroos 0101-RTU e Elemento de 
Despesa 3391 .39 - Outros Serviços de Terceiros ~ Pessoa 
Juridica, no valor total de RS 7.945,32 (sete ·mil. novecentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sendo 
empenhado Jniéialmente a importência de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), conforme Nota de Empenho: 2008NE00057, emitida 
em: 0610512008. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os custos das prestaÇoes dos ~JViços 
de informática correspondem a um valor mensal de R$ 662,1 1 
(seiscentos e sessenta a doi$ reais e onze centavos). 
petfazendo um totallfe RS·R$ 7.945,32 (sete mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

DATA DE ASSINATURA: 06 de maio de 2008. 

SIGNATÁ~IOS: Marcos JOSé Rdtegui de Souza (pela 
Contratante) e Fernando AntOnio Hora 
Menezes (pelo Contratado). 

(Auditoria Geral ) 
Edla Pinheiro Ribeiro (interina) __,_ __ ..;..... ___ J 

POilTAlUA N" O:t?/2001-..WDIIDiliA 

A AllllTTOilA GERAL 00 ESTADO DO AMAPÁ, 
nomcad• pelo Decrc:to n• 3091 de 26 de julho de 2007, uu ndo da< 
atribuiçO"' que ll1e do coaferida< pelo •rti&<> 23, Incho IX. do 
Dec~~:ln(N) n• 5223 de 29 de Outul>ro de 1997 . que 'PIOVI o 
R<gul.lmo:nlu da AudiiOrla Go:al do F.s tado. 

J!ESOLVE: 

DcoiJnar o "rvidor JOSÉ ADILSON BARBOSA DA 
SD.VA, em lUbliliwiçll:l ao <ervidor Arlonlldo Borbo51 CorriJa, na 
Poruri• n" 02312008-AUOITORIA. laudo nes11 Audirori.a, para 

villj•em da srdc de ""'' ariboliçOcs Macap!.-AP, a!~ o Município de 
Curiac: do ArJiwry, p#a lnallsarrm as duc:umentaÇôeA rcLativu aos 
Convenios fLtmadcw entre a Prefeitura der.u Munidpio e o Governo 
do &udo do Amap!. . oo pcrCodo de'l2a 17/0S/2008. 

:t~ 
AUDITORA GERAI.OO ESTADO INTERNA 

• I 

Contadora- CRC/AP 001636/0 -7 

(Defensoria Pública J 
Helder José Freitas de Lima Ferelra 

PORlAIUA 
N° 024/08-DEFENAP 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAl DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribulçlles que lhe são conferidas 

· no Artigo · a o, Inciso XIII, da Lei Complementar 
Estadual n• 0008, de 20.12.94 e pelo Decreto n•.oos, 
de 01 de janeiro de 2003. 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito a Port.lriao n• OUI/08-DEFENAP, 
de 17/04/2008 , publicado no Diário Oficial do Estado 
n°. 4234, em 23/04/200!1, com circulação no dia 
24/04/2008. 

0~-se ciência, re~ lstre·se, publique-se e cumpra-sê. 

OR PÚBUCO-GERAl ( DO 
2!1 DE AIIRil DE 20 ' 

(Polícia Técnico-Científica ) 

Ellete Nascimento Borges 
~----~~----~-----------J 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCrTAÇlO 

Resultado de UcillçJI! 

HOMOLÓGO E ADJUOK:O. 
Mocapi-AP, 0210512006. 
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ABERIURA; 2310412008. 
1:12R.'; 10:00 hctas. 
~SolodoCPL 

O carloame llclotóllo em oplgrofe. foi 
caractorizodo como UCITAÇAO f RACASSADA. 

AComissio 

Mocapá·AP, 02 do maio de 2006. 

SHEILA SIL~~A SILVA 
Presidente do CPUPOLITEC 

COioiiSSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

Bnltlt.oda ~11! 

HOMOLÓGO E AOJUOICO. 

~tA..CQtNITE ~ 
PROCESSO; 9.000.11SI20Q6.POLIT 
Qlb!FTO: Aqulslçto de PA 

Mocapi·AP, 0610512008. 

Intermunicipais, lnte~e!taduais • frioma , dt acordo Con"l 

• necess~ade doste ôrglo, quo se inieiar41 1 partir da 
assinatura do contrato t ter6 o seu termino ao final do 
exerclcio de 2008. adstrito a ..;g~ncia do respectivo crêdCo 
orçamentário de R$ 50.000,00 (clrlqOenta ma reais) . 
ABERTURA; 2510412008. 
.l:!lmA; 09:00 horas. 
~SaladoCPL. 
YAl.Q!L..QI}f9NI~I,gAD.Q;. R$ 50.000,00 (cinqOenta mü 
rools). 

Para o cottamt lk::tttt6rto em eplgrafo, focam 
oonvldedas 03 (tr6a) empreses atuontos no mercado local com 
o objeto licMedo, comporocendo somente a empresa MEIER 
TURISMO l TOA. Oondo andamento ao cortamo, constotou-se 
qye a empt'esa partic:ipente aptesentou 1 documentaçlo de 
acordo com o txtgk:to no edital. Na segund1 fase do processo, 
com respoldo no Artigo 22, § 7' do Lol 8.666193. esta 
Comissio deu pros.stguimento ao cortame liclatórlo, eotn a 
abertura do envek»pe com a proposta da empresa habmtada. 
ondo se obteve o segtJinte relUtado: 

1' colocada - MEIER TURISMO LTDA, com o 
p4ifCentuat de desconto sobre- a Comissio da Empresa di!: 
20%. 

Portanto, a empresa MEIER TURISMO LTDA. roo 
consderada a vencedora deite certame, ~ comparado ao 
osaudo feito por esta Comiss.lo, concluindo-se que os preços 
estio de acordo com oa praticados no mercado local 

Enfim, pelas razOes aqui expostas e objetivando 
pttsCI"';;wr os attos lntct"esses da Administração Pública 
Estadual com ,,., cumprimento doa ditames da 1.r em epigrafe, 
submetamos o relatado • su.a portlnento epreciaçlo e poiterlor 
homologaçio e odjudicaçto, caso revista·•• do efacla à 
cxceklnc~a da con<tuçio, proba o transparente dos atos 

. admlnl>tralivos desta POLITEC. 

AComlsslo. 

Macap:I·AP, 06 do maio de 2008. 

~ 
SHEILA SILMA;&J'LEITE DA SILVA 

Presidente da CPUPOLITEC 

COioiiSSAO PERMANENTE OE LICtTAÇ.J.O 

~o do~ 

HOMOLÓGO E AOJUOICO. 
Macapá-AP, 0610512008. 

!<ASTA CQ!IIY_Jl~~~~-=· 
~0: 9.000.03 
~ Controla o empresa 
Velculos. para atender as nocossldad Sl.a PoUcla 
CJontffiC8. que H nM:ia.r' I pert\r da 15sinatura do contrato e 
terá o seu t•rmflo ao final do exorck:io do 2008, adstrito a 
viglneia do respocttvo etiórto orçamal"'tjrio cstimotdo e 
d1sponlbllzado de R$ 40,000,00 (qu01onta mH roais). 
~TU !\a; 2510412008. 
.tiQf\~; 10:30 horas. 
~SalodaCPL 
VALQR PISI'ONIBIU~~ R$ 40 000,00 (quarenta mif 
reats) 

Pore o cartome lic:htório em eplgrafe, foram 
convidada• 03 (lrh) ompresos atuontes no mercado locol com 
o ollreto ldodo, comperocendo 2 (dUas): AMAPÁ COM!\.RCIO 
E SERVIÇOS LTDA o COOVAM. Dondo andamento ao 
certame, comtltou·s• que as tmpresas pa~n:es 
apresentetam os documento. de :ilcordo com o exigido no 
edital. Na segt.nda fase do procea$0, com respeldo no Artigo 
22, § 7' da Lei 8.666193, esto ComissJo deu proneguimento 
10 cert:.vne &citat6t1o, com a abertura dot cnvelopts com as 
propostos das empresas habilitadas. onde se obtew os 
seguRes rasukados' 

1' coloc.oda- AMAPÁ COM~RCIO E SERVIÇOS 
L TOA - com o valor da diirfa do R$ UO,OO (aelscenlos e 
c\nqOenta re~s); e, 

.2 ' oolocada - COOVAM - com o valor da dl6ria de 
RS 740,00 (solecencoe o quarenla roalo). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Port.nlo, o empresa AMAPÁ COMÉRCIO E 
SERVIÇOS L TOA. foi eonlkloreda a voncedore dcs1e certame, 
quo comparado ao estudo feio por tlta Comisdo, concluindo
se que- o preço .sta de eeotdo com o praticado no mercado 
local. 

Enfim, petas r3%6es aqui oxpoolos o objorivando 
preSflfvar os altos lntereaaes da Admiristraçio p.jblica 
Esledual cotn fiol cumprimento dos ditamos da lei em eplgrafo, 
submetamos o relatado • sua poltlnont• epreclaçJo o poslorlor 
homologaçlo o •4udicaçto, cosa 1ovisl•u de eficicía • 
excetancla da conduçto, prob3 • hansp.r.,.,e dos Jtos 
admlnistl'lll lvoa desto POLITEC 

AComts.sâo. 

Mocap6-AP. ,06 do moio de 2008. 

SHEILA SILM~ SILVA 
Presidente do CPUPOLITEC 

~MISSÃO PERMANENTE DE U CITAÇAO 

AVISO DE LICITAÇAO 

A Corn>SS&o Permanente de llcitaçllo da Policia 
Té<:nico-Cientlrlca!POLITEC, avisa aos Interessados que estarã 
reaf12and0 Ucb~o na Modalidade Tornada de Preços N .• 
0412008 • CPUPOLITEC, tipo " MENOR PREÇO", no dia 
27/0512008, ás 09:00 ho<a&, tendO como objeto a aquisiç~o de 
l'.rquivoa De&lizant01'1, para <>uprit "" nec:eesidado$ dlo Grupo de 
Atividades de ldenlifiCaÇAo Ctlminal e Civil desta Policia 
Téc:NCO-CienlifiCai?OliTEC. ,Os interessados poderio adquirir 
o edKal junto a Comlssao Permanente de Uc:Kaçao da 
POLITEC, duada na BR·I 56, km-01 , bairro São Lázaro, em 
Macapá, das 8:00 as 12:00 de segunda a sexta-feira, mediante 
apresentaçao de um disquete rormatado ou pen drive e o 
carimbo da empresa. 

Macapá-AP, 07 de mala de 2008. 

~"';i~ .... 
Presidente da CPUPOLITEC 

(Polícia Civil ) 
Paulo César Cavalcante Martins 

......__. · ·--------~ -~--" 

PORTARIA N° 0271/2008 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA OVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP - AP e, tendo em Vista o documento Memo 
no 045/08 • NOI/DGPC. 

RESOLVE: 

1 . HOMOLOGAA'o deslocamento dos servidores lBF 
WHITNEY FRANÇA NASQMENTO ( Agente de Polida ), .ARY 
BAAZÃO DE MORAES JUNIOR ( Guarda de Presídio ) e JORGE 
TADEU Vl\1. MONTEIRO, ( Motoo1sta ) , que vlaJ311'11l da sede 
de suas atiVIdades Macapá· AP, até os Munio'piOS de Serra do 
NIMO ·e Ferreira Gomes, nos periodos de 11 a 15/02 e 18 a 
21/02/2008, em ~ pofidal. 

PORTA R I A NO 0272/2008 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA OVIL DO AJ.l/>PÁ, 
no uso das abiblAçlies que lhe saG conferldas pela Portaria ( N) 
004/00 • SEJUSP, e tendo em VIsta o documento · Memo no 

397/ 08 - OPI. 

RESOLVE : 

RELOTAR, por intEreSSe da AdministraÇão , o 
seMdor FRANCISCO WELUNGTON ALVES UMA, Agente de 
Polfcla, Classe "fSpedal", Padr3o •w, do Quadro de Pessoal do 
Estado, do Muniôplo de Santana, para esta capital, a contar 

de 14.04.2008. 

JUSTIFICATIVA: conforme o teor da Portaria na 

942/2005-SEAD, de 16/ 08/2005. 

Registre-Se~ ~ênda . 
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PORTA R I A N.• 027412008- DGPC 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO 
. FUNRESPOL, no uso daa atribulçOes pela lei n• 2477 de 15 
de agoslo de 1995, 

RESOLVE : 

Art. 1" Constituir a Comlssao Perma"1ente de 
Lic~açao do Fundo Especial de Reequipamento Pol icial, 
composta de 05 (cinco) membros, nomeados neste alo, sob 
a presid6ncia do primeiro, com competência de promover 
recursos para reequipamento. material permanente, 
aquisiçao de imóveis, estudos e projetos téa>icos relativos a 
quesiOes do justiça e seguranç.1 püblic<l, informatizaçao dos 
serviços, aquisiçlo dos equipamentos, construçao e 
amp~açao de instalações e despesas da administraçJo e 
manulençJo, aqulslçJo de malerial de telecomunicações, 
veicules, armas e munições, e outros maleriais permanentes 
indispensáveis á c:onst~uiçlo e funcionamento das Unidades 
de Policia Judiciária, em obedi6ncia ao .que disp6e a Lei n• 
2477, 15/08/1995 e conforme decido do Conselho Diretor do 
CONOIF que funcionará pelo perlodo de 01 (um) ar.o: 

Costa 

Presidente: Edilamar Quaresma Soledade 
Membro EfetJvo: Jacinta de Fátima Pernambuco 

Membro Efetivo: G ilberto Santa Rosa Barbosa 
Secretário .Administrativa: Maria da ~1unciaçJo 

P'ereira de Barros Lima 
Membro Suplente: T · 

PORT ,t.RIA N.• 

O DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL, 
PAULO CESAR CAVALCANTE MARTINS, no uso das 
atribuições que lhe sAo conferidas pela Portaria n• · 
00412000-SEJUSP, e tendo em vista o documento 
Memorando n• 03212006-CPl/DGPC, 

RESOLVE: 

A.rt. 1°- Designar, nos termos do lnásq IV do 
Art. 3' da l ei n• 10.520, de 17 de Julho de 2002, O 
PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, desta Delegacia 
Geral de Policia Civil, põ~ra realizarem as Licitações na 
modalidade PREGAO, bem como executarem todas as 
demais atribulçOes conferidas pela suprocitada Lei. 

LIMA 

Pregoeiro: EDILAMAR QUARESMA SOLEOADE 

Equipe de Apoio: 

JACINTA DE FATIMA PERNAMBUCO COSTA; 
GILBERTO SANTA ROSA BARBOSA; 
MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA DE BARROS 

JUSTIFICATIVA N° 010/2008- DGPC 

~SSO: 288Í0.000450/2008·DGI'C. 
ASSUNTO: Inexigibilidade de lidtaçlk>. 
l,lt:IOADE: Oeleçada Geral de Polida OVil. 
6BJETO: Despesas com a l nscrlçl!o de Servidores no Curso de 
Cálculos, Elaboraçllo de Gestllo de Folha de Pagame(lto de 
Pessoal do SeM;o Público. 
ADJUDICADO: ESAFl - Esalla de Adml'llstril9<> e 
Treinamento. 
FUNOAMEHTAÇÁO 
no 8.666/93 e ai 
VALOR: R$4 

MS 

...._ _ _._, __ se a a de l..ldta<;3o e a 
conseqüente contr~ da Empresa ESAFl - Esmla de 
Ad~ e TrelnatlleOOl, devido situação fállca üpfialr
se na hipÓtese legal prevista para lnex!glbilidade lldtatórla, 
confonne se verlfoca pela leítura d art. 25, inciso li C/c art.lJ, 
VI da Lei no 8.666{93, In W!fbis: 

"Ait. 25. É lnexlgii!W • lld;;,ç$o 
quJJndo hllnvfllbllkfMIII tk a>mfN1tkSo, em espec:iar: 



Maca á 08.05.2008 
· 11 - JNII'il • amtntllçlo H unnços· 

~_..,.no ~u ~Lei, • tMturflrla 
s/nt1IIIM; _, ~ ou Mtplr8SU de ~ 
~ vedMIIt A lnulglblll.cQde PM• ~ 
de publ/ddMie • divu/gilçlo"; 

·~ .13. ,..,.. liiS Iins desD Lei, 
cons/dtlnm- ~ bfatlct. pnllis.flonMs 
~/zMso. o. trabelhol rtút/J106 • •: · 

vr- treinllmento e ·~to 

A Polida Ovil do Estado pretendendo 
qualifiCar servidores para o bom desempenho dos serviÇos 
atinentes a Atividade Admlnislratlva, em especial orientar e 
transmitir coohedmentos teóricos e prátioos, conforme 
legislaçllo e julgados atuais, bem como, cJsaJtir a rotina de 
cálrulos, apUcaçOes dos descontos legais, trilhas de auditorias e 
lnfonnações atualizadas sobre as questões prevldeodár1as, 
lllsando correta apllcaçllo da legislaç&J e reddagem 
profissional. 

A Douta Assessol1a' lurfdk:a da Delegada 
Geral de Polida Civil emitiu, parecer pela contratação da 
Empresa - Escola de Adminlstrat;llo e Treinamento, ressaltando 
a ob5ervãnda ao dispostD no art 26 da Lei. 

Assim, satisfeitos os requisitos legais, com 
fulcro no Art. is, capu~ da Lei Federal 8.666/93 e suas 
altefações posteriores, e atendendo à exigência do Art. 26 do 
mesmo diploma legal, submetemos a presente .Justifk:ativa ao 
Excelentfsslmo SenhOr Delegado Geral de Polida Civil, para 
efeito de homologação, e poster1or publiCação no Diár1o Oficial 
do Estado, a lim de po-ockJztr os efeitos legais. 

JU5nFICATIVA NO 011/1008 - DGI'C 

PROCESSO: 28820.000540Í2008-0GPC. 
. ASSUNTO: Inexigibilidade de lldtac;ão. 
UNIDADE: Delegacia Geral de Policia CMI. 
oe.J!TO: Despesas C001 a lllSlO'ição de ScrYidor no tuso 
'Como Fazer Ucitações Bem Sucedidas, Contratar Cllm 
5eou<anç;1 e Elaborar &lltóiiS·. 
ADJUDICADO: TREIDE Apolo Empresariol l.lxla. 
FUNDAM!NTAÇÃO LEGAL: art 25, U C/C art.13, VI da Let no 
8.666/93 e alterações p · 
VALOR: R$ 1.290 um m~, d 

11 - tMh • CMtnl~ • ~ 
trlt:nlctl6 .,__.. ,. llft.l, ~ t.ot • -
6/nguiM; , pn>fíMitHta/s ou -- d• notdrill 
~, lletlad• ~ lllulgtbUidade {>M1I MNYIIçtw d• 
piAiidda*·~, 

"Ait. n . ,.,. • lfM ..,. . J...t, 
· -.Jdtnm-H .,..;pw Natit:Ofl ,o,flslotuls 
..,..--<rl&áv•~,..,.,._.,: 

A Policia o.il do ~ pomondendo 
Qllilllftcar servidores para o bom desempenho dos So!<Yiçxls 
atillef\12s a AtMdade Admln-..a, em especial apresentar, 
detithar e dlscutr a leglslaç.lo e os pooc;edlrneotos que regem os 
proc::e$SO$ licblll<los e a adrninlslra(Jo de contniDS, desde os 
porms lnldals ~ as ma1s .-..:entes ltUIIzaçiles, lncluhlo a 
elaboraçJo do edital de licitac;lo, lort.llea!ndo assim o 
conhedmenlo dos seMdores, na .-ea ~. 

A lloLC3 "--a ll.lldq ~ ~ Geral de Polícll CMI 
emlllu Pi<e<:er pela ~ ela &nP1151 TREIDE Apolo 
Empoesartat Uda. ressaltando a observlncia ao disposto no art. 
26dalb. 

Assim, utlsfeiDs os req- 1eoat., com 
fulao no Art. 25, ~ da lei f«<eraa 8.661V93 e suas 
~ posteriores, e Oll!ndendo ~ I!OdQfncia do Art. 26 do 
mesmo diploma legal, submetemos a preRnte Justltbtl'la ao 
ElcaleiotiWmo Senhor Delegado Geral de ~ Owl, para 
efeito de holnoloQaçJo, e Pf)5teiiOr ~ no Oh Olldal 
do Eslado1 a 1m de produzJr os eleitas legais. 

7A-EDILAMAil _ _ _ PCfDADI 

.JUSTJFJCAllYA N" IU/2M8 - DGPC 

PROCESSO: 28820.000721/200lHlGPC. 
ASSUNTQ: lnexlgi~ de kitação. 
UNIDADE: Delegada Geral de Polída·Qvll. 
oalETO: De5pesas CXliTI a lnscric;lio de SeMdofes no Ctno de 
Preglo - Pre6elldal e Eletl6nicx> 
~ICADO: TREIDE ApoiO Empresarial Ltda. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FuttDAMENTAÇlo I.!GAL: art. 25, o cJc art13, VI da lei rt> 
8.666/93 e ~posteriores. 
VALOR: R$ 4.802.00 COIJiiiCJE..m~..Q 

·Àtt. 25. É l fiiiJdg/11111 . l 
hJ lnviabllidiHitt tkc:tHnpetiçh, em 

amtrM:.tl:SG de sentlt;D6 
de lliltJireD 

slnguiM, com proffsslon./6 ou em de notdrla 
especúDnçlo, ~A Inexigibilidade pilf71 ~de 

~edhNitJaçSo"; . 

"Art. J3. Para M 

consltltuam"-se stJnllço6 técnicos 
~-t1WNII'-reiMI-••: 

t!e~; 

• A PQIIda Ovil do Estado pretendendo 
<palificar S1!JYidores para o bom ~ho dos seMços 
atinentes a Atividade ·Administrativa, em especlal capadtar e/ou 
atualiZar os partici~tes para o exeródo da func;lio de Pregoeiro, 
preparardo-<ls pari\ ahJ.'ln>m na oonduo;iio do Preglio com 
segurança e ellcáda, propon:lonando 1m! vts:lo ilflll)la da 
modalidade preg3o com 'diScussão de pontos cootrovertidos Que 
envolvem a tornada de decisllo no processo lleitatxílio. 

A Douta Asscs9:lria Jurídica da Odégada Geral de Polida 0'<11 
emitiu parecer pela contratação da Empresa TREIDE Apoio 
Empresarial Ltda, ressaltando a observância ao diSpOsto no art. 
2f> da Lei. . 

Asl;im, satísfettos os lllqlÍsitos legais, com fiAcro no 
1Jt. 25, c4?ue da lei Fedetal. 8.666/93 e stias altefaÇiies 
posteriores, e atendendo à exigênda do Art 26 do mesmo 
diploma _ legal, submetemos a presente lustitic:ativa ao 
Excl!lenllsslmo Senhor Delegado Geral de Polida Ovit, para 
efeito de homologaç:lo, e postl!rior Plücac;lio no DJár1o Oficial 
do Estado, a_ fim de produzir os eteitos legais. 

~ij; EDUAMAR EDADE 
' Presld 

!CARGO 
,MATRIOJLA 
. QUINQU~IO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SEJMDOR(A) 
' CARGO 
,MATRÍCULA 

Professor - A 
316164 
02/05/1999 a 29/05/2004 . 
01/05 a 30/06 e 01 a 31/08/2008 
Protocolo Geral no 22!Í46/2008 

Ana Rita Plcanço da Silva 
Professor - A 

: 416568 
QUINQU~NIO : 08/ 07/2001 a 03/10/ 2006 
PERÍODO(S) . ; 02/05 a 30/06 e 01 a 31/08/~008 
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PROCESSO . ; Protocolo Geral r 17359/2008. 

Macapá·AP,ern -3\J de f ·h1- de2008. 

.PORTARIA NJ tj.(/04·2008- DRH/ suD • . 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETAR.IA DE ESTADO DA 

. ADMINISTRAçAO, usando das atribuições que lhe sllo 
cooferidas pela Portaria no 103/ 98·SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença-Especial Premio 
por Assiduidade, na fonna do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servldores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal O'Vil do Estado do t-mapá, lotados na SEEO: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO($) 
PROCESSO • 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQU~NIO 
PfRÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDoR( A) 
CARGO 
MATRÍOJLA 
QUINQU.ÊNIO 
PER.ÍODO(S) 
PROCESSO 

: Luzi mar da Silva 
: Professor - A 
: 315265 
: 03/05/1994 a 01/08/1999 
: 01/04 a ~0/06/2008 
: Protocolo Geral no 18527/2008 

Jand lra Cunha Furt.ldo 
Professor- A 
409006 
18/08/2001 a 15/ Ú/2006 

; 01/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2008 
: Protocolo Geral ,.,.,. 184~1/2008 

: Rosangela do SÍicorro Ramos 
; ProfesSor - c 
; 254657 . 
: 04/05/1993 a 02/05/1998 
: 02/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2008 
: Protocolo Geral no 1849/2008 

: Joana Conceiçlo Silva Cavalcante 
: Professor- C · 
: 434892 
: 11/06/2002 a 09/06/2007 
: 01{05 a 30/ 06 e 01 a 30/08/2008 
: Protocolo Ge~l no 19489/2008 

SERVIDOR(A) ; Telmlran Ralol Correa · 
CARGO : ProfeSsor - A 

. -=._,:..,_· MATIÚQJLA : 4159l0 

I ~ 
QUINQUÊNIO . : 01/07/1~6 a 29/06/ 2001 

Secretarias de Estado . PEIÚODO(S) : 01/053"30/06 e 01 a 30/08{2008 

. ~;;:::::;:::::::;:::::::::_:;:::;:::::;:::::::;:::::::::::;::~::::::;::=~ : PRCJCE?SO : Protocolo Geral no 19321!2008. 

(Mm~Ç~-=::_=:3 
WeÍington de Carvalho Campos 

PORTARIA NQ.j Cf j /04-2008 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETAR.IA DE ESTADO DA 
ADMINlSTRAçlo, usando das atribuiçÕes · qlle lhe sllo 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 03/ 03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) l'lleset c!. Ucença-Especlal Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da lei n° 0066/93, 
aos servidores abaixo reladonadOS, Integrantes do Quadro de 
Pessoal CM1 do Estado do~. lotados na SEEO: 

~ERVIDOR(A) · : Sllmara Lobato Nery 
CARGO : Professqr - C 
MATIÜOJLA : 619647 
QUINQ~lO ; 20/J>6J2000 a 18/06{2005 
PERÍOOO(S) : 01 a 3p/06 e 01/00.a 30/09/2008 
PROCESSO : Protocolo Geral n° 22943/2008 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATIÚOJLA 
QUI~etuo 
PaúOOO(S) . 
PROCESSO 

SERVIDOR(A} 
CARGO 
MATIÚaJLA 
QUII'lQUOOO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

: rte5txlr Nekllval dos Santos 
: Professor - A -
: 4016Íi8 
: 04/06/2001 a 02/0612006 
: 01 a 30/06 e 01/Q8 a 30/09/2008 
: Protocolo Geral no 21740/2008 

: Teima Sueli das Herds Mala 
: Professor - c 
: 619752 
: 05/06/2000 a 03/06/2005 
: 01 a 30/06 e 01/08 a 30/09/2008 
: Protocolo Geral no 22937/2008 

SERVIDOR(A} : Maria Rosely Batista Paet 

Macapá·AP, ern'80 f b~\.- de 2008. 

OSTA 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETAR.IA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAçAO, usando das atribuições· que lhe sllo 
cooferidas pela Portaria n• 103/ 98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Llaio,ça-Especlal Prtmlo 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei nO 0066/93, 
aos servidores abaiJCD relaciQnados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal CMI do Estado do Amapá, iotldos na SRE: 

SERVI.OQR(A) 

~ 
MAT1ÚC1JI.A 
QUINQUêNIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATIÚOJLA 
QUlNQU~NIO 
PERÍODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
HATIÚOJtA 
QUINQtJtNIO 
. PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

Regina do Socorr9 Zagalo Monteiro 
Ferreira 
Auditor Fiscal da Receita Estadual 

: 272051 
: 02/05/ 2003-a 29/04/2008 
: 01 a 30/07, 02 a 31/12/2008 e 01-a 

30/07{2009 
: Protocolo Geral n° 14922/2008 

: ~na Suély Araújo de OHvelra 
: · Auxiliar de Fiscal da Recêta Estadual 
; 272396 
: 02/05/1.998 a 30/04/2003 
: 01 a 30/07/2008, 05/01 a 03/02/2009 e· 

04/01 a 02/02/2010 
: Protocolo Geral no 131n {2008 

: Sandro Luiz Moutlnho Toninha 
: Auxluat de Rscal da Recel.a ~ 
: 297-488 
: 16/09/2003 a 1'1/09J2Q08 
: 01/09 a 30/11/2008 
: ProtoColo Geral no 13195/2008 

SERVIDOR(A) : Grelcy Socorro Agular Lobato 
CARGo · : . Aoente AdministraHvo 



Maca á 08.05.2008 

MATRIOJLA : 655552 
QUINQU~JO : 10/10/2000 a 08/10/2005 
PEIÚODO(S) : 19/05 a 16/08/2008 
PROCESSO : ProtOCXJio Geral n° 23161/2008. 

Macapá·:.S,, em ~fan,'}. de 2008. 

SALDETE M MARTI~A 
Diret a do DRH/SEAD / 

PORTARIA NJ lfy /04·2008- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RfOJRSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO -DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe sllo 
conferidas pela Portar11 n° 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (tns) meses de Licença-&pedll Pr&mlo 
por Asslduldilde, na fama do artigo 101, da 1.e1 no 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal OviJ do Estado do Amapá, lotados na SEJUSP: 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCUlA 
QUINQU~NIO 
PEIÚODO(S) 

PROCESSO 

SERVIDOR( A) 

Amós da Costa Gulmatte• 
Agente de Polícia 
308706 
27/04/1 m a 21/04/2004 

: 01 a 30/07/2008, 01 a 30/07/21XYJ e 01 a 
30/07/2010 

: Protocolo Geral no 18517/2008 

: llõlnlldrd1 Silvl Morais 
I CARGO 

MAlRÍOJLA 
:I QUINQU~IO 

PEIÚODO(S) 

: Oficial de Polida CVIl 
: 369950 
: 05/06/2000 a 03/06/2005 
: 01 a 30/09/2008, 01 a 30/07/2009 e 01 a 

30/12/2010 
PROCESSO : Protocolo Geral no 20631/2008 

i SERVIDOR(A) 
, CARGO 

: Jadlel Miranda da Silva 
: Guarda de Presldlo 

I MATRIOJLA 
QUINQU~NIO 
PEIÚODO(S) 

: 369390 
: 05/06/2000 a 03/05/2005 
: 01 a 30/09/2008, 01 a 30/07/2009 e 01 a 

30/12/2010 
, PROCESSO Protocolo Geral no 20631/2008 

SERVIDOR( A) 
• CARGO 

MATRICUlA 
QUINQUBUO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

André Luiz de Figueiredo Oliveira 
Agente de Polícia CMl 
308650 
28{03/1999 a 25/03/2004 

: 26/05 a 25/08/2008 
: Protocolo Geral no 24182/2008 

.:, 

SERViDOR(A) : Luiz Zilarlas Leite Brito 
CARGO : Agente de Policia 
MATIÚOJLA : 339822 
QUINQU~IO : 07/03/2000 a 05/03/2005 
PERÍODO(S) : 01/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2008 
PROCESSO : Protocolo Geral no 22543/2008. 

Macapá-AP, em30 de de 2008. 

A 

ERRATA 

. Na Porbriil n° 435/11·2007·DRH/SEAD, de 19 de 
llO'iel1lbro de 2007, refert'nte à Ucença-&pedll Premio por 
~duldilde, CXlllCedida ao seMdor Wdlo Concelç:lo. 

ONDE SE L!: 01 a 34/04/2009 

LEIA·SE: 01 a 34/10/2008. 

de 2008. 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVtNIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N'. 117/0$-SEAD 

PARTES: ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVt.s DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
SEAD E A FIRMA L F. SOARES SILVA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: O preKntc CooolniO cem respaldo lepl no 
Pnx.e.sto licitatório. na modalidade Carta Ccxwite n• 
00312008-CPUSEAD. devidamente homolopdo pelo exm'. 
Sr Sccrcdrio de Estado da Adminisnçlo. em 29.ml200&, 
sob a tutela elo disposto no Ait. 22, inciso DI, da lt:i o' 
A.666i'Jl, nos Art. 2S. ti'. 37. caput e inciso. XXJ da 
Constituiçlo Federal e nos lllii!Ps 12, § 4' , e 119. Inciso 
XXVII da Constiruiçlo do Eslado do Amapà, • nas danais 
disposiç6u lepis que lhe scrlo aplicodas. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJt:TO. O preoenlc 
Contrato tem por objeto a manut<ftÇIG preventiva e cormiva 
cora tqiOSiçlo de peças e com 11\lo-d&-Obn qualiriCida pora 
atender a !Tola de veieuloo e Motoo pc:tlcnCCnles a SEAD, 
confonnc anexo 10 conlroto. 

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO 
ORÇAM~NTÁIUA E DO PREÇO: As despesas 

(DIÁRIO OFICIAL) 

d~la elo presente Contrato importam no valor toeal de 
RS'77MO,to ( Sctulll e Sete Mi~ Oitoccntoo Reais) que 
- Jl0805 em I O (dez) parcelu mensais e wcasivas de 
RS7.710,11 (Sete M"ll, S.teeutos e Oltnto Reais), que 
ocorrerlo • Conta da Dolaçlo Orçamentária no programa de 
TrabaJho04.122.000 1·200 I 0000, Recur.os lO l. Elemento de 
Despesa: 339039- Outros Serviços de Tcn:eiros • Pessoa 
Jurfdica. conforme Nota de Empenho n' 24812008, de 
31.03.2008. 

CLAÚSUL4. Sf.TIMA - DA VIGtNCIA: O presente 
CONTRATO ted vigtnc~a de lO (dez) meses. iniciando-,. 
em 01.03.08 i 31.12.2008. 

w.u. fl•wn C~~~SEAD 
UNIDADE DE CONTRATOS E COI\vtNIOS 

EXTR.4.TO DO CONTRATO N'. to~ StAD 

PARTES: E.\"TADO DO AMAPÁ, ATRAVts DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINlSTRAÇÃO
SEAD E A Jli.INDAÇÁO DE APOIO A PESQlJISA E A 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAJ'Á - FUNDAJ', f.NTE SOUDÁRIO COM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, 
PARA OS fi :oiS ADIANTE DECLARADOS. 

Ç(.ÁUSULA PRIMEIRA - DO FUN!lAME!'iTO J,ECAI1 

O presente instrumento de CONTRATO tem por 
fundamento legal o disposto no art. 37, inciso 11 da 
Co11$1itui~o Federal. art. 119, inciso XXVII da Constirui~ 
do Eolado elo Amapá. c art. 2~. inciso XIII da Lei n' 8.666/93 
e suas altcraçôcs posteriores. 

QJUSUI.A SECUNDA- DO O&IEIQ 

O objeto dcok CONTRA TO e a rtalizaçlo de 
Processo Seletivo Jntemo .,.,. provimento elos cargos de 
S•11••ios ~a<ntoa .. Q .. dro ela Polida Mililar do 
Govcnoo do Eobdo do Amop' - PMAP. 

• M dc$pcsas dec:cn<nles do JR'CI'Ie .CONrRATO no 
valor de RS 108.570,00 (Cento e Oito Mll. Quinhentos e 
Sctcnla Reais), OC<l<fcio i conta do dotaçlo orçamenüria no 
Prosrama de Trabalho 04.122.0001.2001 

- • Recunos 101. Elemento de Despesa 339037/0utros Serviço$ 
de Terteiros - Pessoa Juridica. confonnc Nola de Empenho 
a' 281/200&, cmilido em 10/0412001. 

~\!IDA V A- DA VJG2NC(A 

O prcscntc COI<TRA TO entnri em viaor na data 
de ... usinatura c tcri encenado na dota do •-a& elo 
relllt6rio find. conforme cronoarama de e-uçlo do 
concurso, J*1e integraDIC dcsle instnlr'Oalto. ou ali que 
oejam sonados todu e QUlÍiqutr pendlncils judiciais ou 
extrljudíciait decorrentes da aplicaçlo da prova ele 
conhecimentos. 

de 2008 

"'"""~"m' CHE~~~EAp 
UNIDADt DÊ CONTRATOS E CONVtl'iJOS 

EXTRATO DO CONTRATO N'. telt,._SEAD 

PARTES: 'f.STADO DO AMAPÁ, ATRAVts DA 
SECRf:TARIA DE ESTADO DA ADMJNISTRAÇÃO
S1tA!J E A Flltl\o1A A.A.COIMBRA-ME 

CLÁUSULA PIUM!IRA DO 
PUNDAMEo'I(T'O LI!GAL: O presente Conu.to tem 
rcspoldo lept no Proee<sc licilltório, n1 modalida<le Corta 
Convitc, n' 001~8-CPI.ISEAD, devidamente homolopla 
pelo Exm'. Sr. SecreW-Io de E>lado da Administraçlo. em 
29ml2008, oob a tutela do dispo$to no Attiao 22. inciso 111. 
da Lei n.' 8.666193. nos Arti&OI 2S, fi'. 37, caput e inciso 
XXI da CordliNiçlo Federal c nos artiaos 12, ..... e 119. 
laeioo XXVU da ConsriNiçlo do Ealado do Amapá. e nas 
dcmlis dispooÍ\)O<S lcpis"'" lhewlo aplicodas. 

CLÁUSUlA SEGUNDA - 00 OBJETO: 
O ......,te eonor- tem por objetivo oo serviço$ de 
menu&ençlo preventiva c Corrdiva com substituiçlo de 
11111ttrial c IIOCSSÓI'ios na rede dttrico e Hidrtulica desta 
SEAD, e seus oncxos (Cooea<doria. lmpn:nSI Oficial, Junlll 
M&liea. AlmoXII'ifado. Celltral, Caraaem e Central de 
Abostccimenl<>). 

CLÁUSULA QUARTA DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ! DO PREÇO: M 
dcs-dO<On<lllcs com I CXCCIIÇio dCSic CODili(O DO valor 
lotai de RS 7UM,ot (Sctuta • Qutro MD, Qot.tnuaiDI 
Reais), sendo que.,.,. o -..:leio de 2001. oert coosianodo 
o valor de RS61.to0,oo(Snsolll • Doia MH Rtob). QUC. 
~ em 10 (dez) J*Ulas mensais c ÍJUJI.ÍS de RS 
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'.200,00 (Selo MU, Da.zutoa Reab), que ocorrcr.lo a Conm 
da Ootaçlo Orçamcn~ia oo Programa de Trabalho: 
04.122.0001.2001.0000, RtcUI10S 101 (FPE) Elemento de 
Dupesa 339039 - Outros S.rviços de Terceiros - Pessoa 
Juriclica. conforme Nota de Empenho l43/20t8 emitida em 
31.03.08. r~tando para .... empenhado poro o tJ<erclcio de 
2009, o valor de RSI:!.400,80 ( Do .. 11111, Qa•l•o«atos 
Rtoio), que serto pagos em 02 (duas) parcelos mensais e 
iauois de RS 6.200,00 (S.is Mil. Du .. otos Reais). 

CLÁUSULA Sf..XTA- DAVIGtNCIA: O 
presente Gnntrato tem efeitos financeiros 6 contar de 
O 1/0J/lOOU 1810212009. . • 

MacapA-AP.3J • de~ ;-o de 2008. 

ELIANl~~STALEITE • CHt~%-SEAD 
UNIDADE DE COI\"TRATOS E COI'ivtl'iiOS 

F.XTRA TO DO CONTRA TO N". OIOIOJ.. StAD 

PARTES: ESTADO DO .AMAPÁ. ATRAV~S DA 
SECRETARIA Dt ESTADO DA ADML"'ISTRAÇÃO
SEAD E A FIRMA !.. C. DE MA TOS.ME 

\ 

CLÁUSULA PIUMEIRA • 00 FtiNDAMEI\70 
LEGAL: O prcscnce Contrato tem re8paldo lfg.t no Processo 
Iicitatório. na modalidade Carta ConVIte n• ~8-
CP!.ISEAD. devidamente homologada pela Exm'. Sr 
Sc:crelãrio de Estado d3 AdministraçiO, em 2911)212008. sob 
a tutela elo jlispos~o no Attiao 22. inciso 111, da Lei n.• 8.666 
193. nos Artigos 2S, §1'. 37. eoput c inciso XXI da 
Constituiçlo Fodcral e nos artip 12. f4'. e 119, Inciso 
XXVII da Consriruiçlo elo Estado do Amapá, e nas demais 
disposiçôcs lcpis que lhe scrlo aplicod:as. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO ODJETO: O 
prcS<nlc Contrato tem por objetivo os serviços de 
ma.nutcnÇio prc\V~tiva c corretiva com substitYiçfto de peças 
nas Centrais de ar e &ás. e dDS aparelhos de ar condicionado 
da Secretaria de Estado d3 AdministraçAo e seus ór~ 
vinculados. (relaçSo em •nexo). 

CLolUSULA QUARTA • DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO: As despesas 
doc:ornntes com a exeeuçlo d<:de ControlO no valor tOIII de 
RS 73.-o,oo (S.teata e Tüs MiL Oitocootoo Reais), oendo 
que .,.,. o excrcicio de 2008, serl t<>nSianado o valor de RS 
61.50t.t0 (Se11nu t H•m Mil, Q.íak••los R .. ls). que 
serto 1"1S1'5 om I O (dez) perecias mensais c igu•is de RS 6. 
150.00 (S.is Ml~ Cuto e Claqluta Reois), que·oconerilo 
a Conu da DotaçAo Orçamentária no Programa de T robalho: 
04.122.0001.2001.0000, Recuoos 101 (FPE) Elemento de 
Despesa 339039 - Ou~os Serv;ços de Tcrcc iro:s - Pc»>ii 
Jurldica. conforme Noto de Empenho 1«12008 emitili em 
3!.03.01. riCondo f1IU1I .... empenhado para c exercício de 
2009, o valor de RS11.300,00 ( Dou MU, Trraatos'tuais), 
quo scrlo Jl0805 em 02 (duas} parcelas mensais e iguais de 
RS 6.15t,OO ( S.ls Mi~ Ceoto e Cloql•olll Ruis). 

O.ÁUSULA SEXTA - DA VIGtNOA: 0 
J)tesenlc contrato vigonri por 12 (doze) meses a eomor de 
O Ide Março/OU 28 de fevereiro de 2009. • 

Macapl- AP.}j de :~de 2008. 

EUANAI't ~)TA LEITE OIE~~F.AD 

(Turismo 

Deusenl Oliveira de Souza 

COMISSÃO PfRMANENTf úl! UCITAÇÃO 

AV:50 DE LICJ I'AÇAO • 
PREGÃO N:·> GO I/2Cfi!J· CPI../SETUR 

) I 

A Secretaria de E~us :Jc. rlc Tu r :~··'10, atr11vés de sua 
Comissâo Pen'131l~Pt.?. C-: L.c r•;'-ut lO""na púohco para 
conhecimento do~ '"t~ :·:, s<od'-'''· -:.•.e estará realizando 
licitaç.So na rr-:Jd<sl·.:>ll:l:l J·:eg:io n.o 001/2008· 
CPL/SETUR, que terr; ç.;rr,:• C:bj ·~lvr• a aqu1s1Ção d e bens 
perma nentes. 

Abertura: 20 ele m~iJ d·~ 2 OCB 
· Hora : 09:30 h 

Local · : Secret ana •J,• ~st~J :. d-:. Turismo, Rua Binga 
Uchoa n.o 029, Ce:n110. ~·.: I .! ·J) Comissão Permanente 
de Lidtaç:So. 

O edital complete er,cnnt.--. - ~.; ~ dlsposlc;:>o do~ 
Interessados no er.d~r~~' .lci rra. ro horário de 08:00 às 
12:00. Os · intcre;..:;.s,:u~ ~ev:; rf,:> apresentar paru a 
retirada do e<!'tal :> ca r ,T.t(\ or. ~;~:PJ d« fi riT'a e 01 (um} 
d isquete ou p~,1-c1r:·Je . 

SILVA 

(Melo-Ambiente 

Marcelo Ivan Pantoja Creão 
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INSTRUÇAO NORMATIVA N". 006/0S:.. SEMA 

Dispõe sobre a elaboração e _apresentação do 
Plano de Gerenciamento de Reslduos de 
Serviços de Saú_de (PGRSS). ' 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas 
atribuições que lhe são. conferidas pelo artigo 123, inciso 11 , da Constituição 
do Estado do Amapá, pelo artigo 34 da Lei Estadual n• 0338/1997 e Decreto 
de Nomeação n• 0259, de 31 de janeiro de 2008, e: 

CONS!DERANDO o dispósto na Resolução CONAMA, n• 358/2005 e RDC 
n• 306/2004 da ANVISA que regulamenta o gerenciamento dos reslduos de 
serviços de saúde; 

CONSIDERANDO a recomendaçêo n• 004/2007 da:Promotoria de Justiça 
de Defesa do Meio Ambiente e de Conflitos Agrários do Estado, sobre o 
gerenciamento dos reslduos sólidos de serviços de saúde; e 

CONSIDERANDO que a disposição inadequada de reslduos sólidos 
constitui ámeaça a saúde pública e agrava a degradação ambiental, 
comprometendo a qualidade de vida das populações. 

RESOLVE: 

Art. 1•. Estabelecer critérios e procedimentos para a élabo,ração do Plano de 
Gerenciamento de Reslduos de Serviços de Sai:Jd~"' (PGRSS), como 
requisito obrigatório do licenciamento ambiental dos Estabelecimentos 
Geradores de Reslduos de Serviços de Saúde no Est~do_ do Amapá. 

Art. 2°. Para efeito desta instrução considera-se: 
I • Estabelecimento Gerador de Resíduo de Serviço de Saúde: 
organização que desenvolve serviços relacionados com o atendimento à 
saúde humana e a~imal . A este ·se incluem: os serviços de assist~ncia 
técnica domiciliar e de trabalho de campo; laboratórios analiticos de 
produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam 
atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e 
farmácias inclusive as de manipulaçao; estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na área de saúde; centro de zoonoses; distiibuidores de produtos 
farmacêuticos; importadores; unidades móveis de âtendimento à saúde· 
servi.ços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre o~tros similares; · 

11 • Plano de Gerenciamento de Resíduos de ·Serviços de Saúde -
PGRSS: documento técnico a ser elaborado pelas unidades geradoras de 
Resíduos de Serviços de Saúde • RSS. que aponta e descreve as ações 
relativas ao manejo dos RSS, observadas suas características e riscos no 
âmbito dos estabeledmentos, contemplanao os aspectos referente~ à 

I geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento. 
transporte. tratamento e disposição final, assim como as ações de proteção 
ao meio ambiente e á saúde pública; 

iu • Profissional habilitado para elaborar o PGRSS: este deverá possuir 
titulo de fomnação superior na area da saúde ou ·meio ambieote, está . 
devidamente registraao em conselho de dasse e cadastrado no órgão 
estadual de meio ambiente; : 

IV • Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo na qual o 
órgão de meio ambiente licencia a ' localização, instalação, ampliação e a 
operaçao de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras. desde que sejam atendidas ás exigências estabelecidas pela 
legislação vigente. 

Art. 3•. O licenciamento ambiental deverá ocorrer conforme estabelece a 
Lei Complementar Estadual n• O~ de 1994. . . . 

Art. 4°. Os estabelecimentos geradores de reslduos :de serviços de saúde 
deverão apresentar o PGRSS, junto com a solicitàção do licenciamento . 
ambiental. • 

§ 1". Os estabelecim~ntos geradores de reslduos de serviços de saúde. em 
funcionamento, deverão apresentar o PGRSS, no ato da sua regularização, 
junto ao órgão licenciadO!'· 

§ 2°. Os estílbelecimentos prestadores de serviços de saúde, relacionados 
no § 3° deste artigo, novos ou em funcionamento, sejam da administração 
pública ou privada, considerados como pequenos g~radores de resfduos, 
que gerem até 30 litros/semana (não aplicável para. estabelecimentos que 
geram reslduos quimioterâpicos e radioativos), uijlizarao para fiQS de 
licenciamento o PLANO DE GERENCIAMENTO · DE RESIOUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE SIMPLIFICADO (PG~SSS) OU PLANO 
SIMPLIFICADO (PS), constante do ANEXO I. 

§ 3". Os estabelecimentos que se apUcam â elabóraçao do PGRSSS sao: 
a) famnácias e drogarias, excluindo as de manipulação; 
b) consultórios médicos; 
c) consultórios odonlológicos; 
d) clinicas de fisioterapia; 
e) clinicas de es1ética; 
f) serviços de radiodiagnóstico médico e odontol~ico (Obedecidas às 
recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuelear (CNEN)); 
g) postos de coleta (anexar ao PGRSS do laboratório~); , 
h) estabelecimentos oomerciais e Industriais que possuam serviços 
ambulalortals; : · 
k) estabelecimentos dé saúde que prestam assistência domiciliar e/ou 
unidades móveis: ·• 

I) necrotérios, 'funerárias e serviços onde se realizam atividade de 
embalsamamento: 
m) consultórios veteririarios; e 
n) serviços de acupuntura, tatuagens e colocação de piercing. 
§ 4°. Os estabelecimentos prestadores de ser.tiços de saúde, relacionados 
no § 5• d!lste artigo, novos ou em funcionamento, sejam da administração 
pública ou privada, e que produzam ~cima de 30 litros/semana, utilizarão 
para fins de licenciamento o PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RES(DUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLETO (PGR$SC) OU 
PLANO COMPLETO (PC), constante do ANEXO 11. 

§ s•. Os estabelecimentos que se aplicam à elaboração do E'GRSSC, são: 
a) unidades hospitalares; 
b) radioterapias; 
c) medicina nuclear; 
d) bancos de sangue e agências transfusionais; 
e) hemodiálises; 
f) quimioterapias; 
g) laboratórios de análises clinicas e postos de coleta; 
h) laboratórios de patologia; 
i) laboratórios de análises em geral; 
j) indústrias farmacêuticas; 
k) farmácias de manipulação; 
I) centros de ensino e pesquisa; 
m) unidades públicas de saúde; 
n) centros de zoonose; 
o) hospitais·e clinicas veterinàrias; e 
p) outros. , 
Art. s•. ()s estabelecimentos geradores de reslduos de serviços de saúde 
em funcionamento deverão apresentar o seu PGRSS, ao órgão estadual de 
meio ambiente competente, até 180 dias, a contar da publicação desta 
Instrução Normativa. . 

Art. s•. O responsável técnico ou o responsável pelo estabelecimento 
gerador, deve enviar anual.[llente ao órgão ambiental estadual, relatório de 
acompanhamento do PGRSS, de forma a subsidiar as fiscalizações ou -
auditoria ambiental necessári;3s, até 31 de março de cada ano. · 

Art: 1•. o ·não cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa sujeitará 
os infratores às penalidades e sanções previstas na Lei n• 6.938, de 31 de 
agosto de 1981 , em especial a' Lei n• 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e o 
Decreto Estadual n• 3.009 de 17 de novembro de 1998. 

Art. 8". Tor~a-se obrigatória a impressão do PGRSS (PS ou PC), frente e 
verso em papel A4, em fonte arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 
1,5, margem superior 3, margem inferior 2, margem esquerda 3 e margem 
direita 2. 

Art. 9°. As instituições geradoras de reslduos de serviços de saúde, poderão 
instituir um sistema de auditagem externa ao quadro, para auditar o 
processo do PGRSS. 

Art. 10•. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

-~4.}~('7'"''''"' 
. l""'".i7o"t.~;~ ... ~ . 

ANEXO I • TERMO DE REFE~NCIA COM DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RES(DUOS DE SERVIÇOS DE SAÚI?E SIMPLIFitADO (PGRSSS}, 
PARA PEQUENOS GERADORES • ATE 30 LITROS/SEMANA (NÃO 
APLICÁVEL PARA ESTABELECIMENTOS QUE GERAM RESÍDUOS 
QUIMIOTERÁPICOS E RADIOATIVOS) • . 

BQTEIRQ. PARA ELABORACAO E APRESENTACAO DO PGRSSS OU 
PS 

1. IDENTIFICAÇAO DA UNIDADE GERADORA': 
RAZÃO SOCIAL: c= ___ _ -----------·--------
NOME FANTASIA:' 

C' 
CNPJ: c ·-
ENDEREÇO: 

c= 
BAIRRO: c - ----- CIDADE: 

I 

FONE/FAX: -------
1
E-mail: 

L____ ----

· ÁREA CONSTRUI DA (m2
): 

c=... . 
DATA 00 INICIO DE FUNCIONAMENTO: 

L .. ·- ·---

I 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO· 
C . - · --_.-.--.. =~~~~~----:=l 

NÚMERO MtDIO DE PACIENTES ATENDIDOS POR DIA 

c · --- ===---=- ·· ·-·· . 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: c=_ -- =-----·--

-----~-

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO DO PGRSS · 

~M . .=E"-: ----- - R.G: CPF:' 
1'-------.. - ·---·-_ I =----_-_ -.-. ~~-]L' ~---_-=::J--, 

PROFIS~S~A~O.:.._: --- -·- _ REGISTRO NO CONSELHO: c=__ --- -- ·--I . J 
• CREÇO RESIDENC,.,I~AL~: ___ _ _ _ __ , 

'-----------.. 
BAIRRO: CE~P'--: - --rC:=ID.:....:A=-O=:E:___ ESTADO: 
L . ____ l -· ____ .L_I -----~ ·r I 

FONE/FAX: ------ ~r~NECE_L_UL_A_R_:_. ________ ~-l I 

;=E=--m"-'=a"'il: ___ ... 
1~...--________ _ 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESiDUOS GERADOS 
Assinale c:om um X os residuos que s:lo gerados no estabelecimento: 

GRUPO A. RES(DUOS INFECTANT~S: Residuos q~e apresentam risco 
potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes 
biológicos. 

GRUPOA1 
( ) culturas e estoques de microrganismos, residuos de fabricaçao de 
produtos biológicos, ·exceto os hemoderivados (estes reslduos nao podem 
de1xar a umdade geradora sem tratamento prévio); 
( ) meios d~ cultura é instrumentais utilizados para transferência, inoculaçao 
ou m1stura de culturas; (estes resíduos nao podem deixar a unidade 
geradora sem tratamento prévio); 
( ) residuos de laboratórios de manipulaçao genética (estes resíduos nao 
podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); 
( ) reslduos resultantes de atividades de vacinaçao com microrganismos 
ViV?S ÇlU atenuadOS, incluindp frasCOS de vacinas COm expiraçao dO prazo de 
validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com: restos do produto, 
agulhas e seringas (devem ser submetidos a tratamento antes da disposiçao 
final); 
( ) reslduos resultantes da atençao à saúde de ifldivlduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminaçllo biológica por agentes Classe Risco 4, 

. microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminaçao ou 
causador de doença emergent~ que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissao seja desconhecido (devem 
ser submetidos a tratamento antes da dispo~içao final); 
( ) bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocol)'lponente, "ajeitadas 
por contaminaçao ou ma conservação, ou com prazo d~ validade .vencido, e 
aquelas oriundas de coleta incompleta (devem ser submetidos a tratamento 
antes da disposiçao final); -
( ) sobras de amostras de laboratório contendo :sangue ou llquidos 
corpóreos. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue ou liquidas corpóreos na forma livre (devem ser 
submetidos a tratamento antes da disposiçao final). 

GRUP0A2 
( ) carcaças, peças anatõmicas, vlsceras e outros resíduos provenientes de 

. animais submetidos a processos de experimentaçaõ com inoculaçao de 
microrganismos, bem com9 suas forraçOes. e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou nao 
a estudo anâtomo-patológico ou confirmaçao diag~óstica (devem · ser 

"1;ubmetidos a tratamento antes da disposiçao final). : 

GRUPOA3 
( ) peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundaçOO 
sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 
25 centlmetros ou idade gestacíonal menor que 20 semanas. que não 
tenham xalor cientifico ou legal e não tenha havido requisiçao pelo paciente 
ou familiares. ' -

GRUPOA4 
( ) kits de linhas arteriais, endovenosas e qialisadores, quando 
descartados; 
( ) filtros de ar e gases aspirados de área contaminadá; membrana filtrante 
de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre :outro similares; 
( ) sobras de amostras de labof!!tório e seus recipientes contendo fezes. 
urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem 

! seja suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e n81)1 apresentem 
relevimcia epidemiológica e risco de disseminaçao. ou microrganismo 
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente
importante ou cujo mecanismo de transmissao seja .desconhecido ou com 

, suspeita de contaminaçao com priQns; 
. { ) reslduos de tecido adiposo proveniente de lipoasplração, lipoescultura 

ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de reslduo; 
( ) recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 
que nao contenha sangue ou llquidos corpóreos na forma livre; 
( ) ~s anatômicas (órgaos e tecidos) e outros reslduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-palológicos ou de 
confirmaçao diagnOstica; 
( ) carcaças, peças anatômicas, vlsceras e outros resíduos provenientes de 
animais nao submentidos a processos de experimentação com inoculaçao 
de.microrganismos, bem como suas torrações; 
( ~ bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transtusao. 

GRUPO AS 
( ) órgaos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarificantes e demais materiais resultantes da atençao à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminaçao com 
prions. 

GRUPO B. RESiDUOS QUIMICOS: resíduos que apresentam risco 
potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características 
qulmicas. 

( ) reslduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos, 
imunossupressores, dig'itâlicos, imunomoduladores, antiretrovirais, quando · 
descartados por serviços de saúde, farmácias. drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos e os reslduos e insumos farmacêuticos dos 
·Medicamentos Controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 
( . ) reslduos saneantes. desinfetantes, desinfestant~s. reslduos contendo 
metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 
contaminados por estes; 
( ) efluentes de processadores de imagem (reveladoras e fixadores); 
( ) afluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 
clinicas; 
( ) reslduos de amálgama; 
( ) demais produtos considerados perigosos, conforme classificaçao da NBR 
10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

GRUPO C. REJEITOS RADIOATIVOS: Quaisquer materiais reiultantes de 
atividades humanas que contenham radionuclldeos em quantidades 
superiores aos limites de isençao especifiCados nas normas do CNEN e 
para os quais a reutilizilção é imprópria ou nao prevista. 
- Enquadram-se neste grupo os rejeitas radioativos ou contaminados com 
radion,wclldeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviÇos 
de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resoluçao CNEN 6.05. Este 
grupo fica sob a responsabilidade da Comissao Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN); . · 

GRUPO O. RESIDUOS COMUNS: reslduos que nao apresentem risco 
biológico, qulmico ou radiológico à· saúde ou ao meio ambiente podendo ser 
equiparados aos resíduos domiciliares. . 

( ) papel de uso sanitàrio e fralda, absorventes higiênicos. peças 
descartáveis de vestutlrio, resto alimentar de paciente, material utilizado em 
anti-sepsia e hemostasia de venóclise, equipo de soro e outros similares nao 
classificados como A 1 ; . 
( ) sobras de alimentos e do prep_aro de alimentos; 
{ ) resto alimentar de refeitório; 
( ) reslduos provenientes das áreas administrativas; 
( ) reslduos de varriçao, flores, podas e jardins; 
( ) reslduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

GRUPO E. PERFUROCORTANTES OU ESCARIFICANTES: São aqueles 
que devido as suas características, .apresentam risco à saúde, jtl que podem . 
romper barreiras naturais. 

( ) lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 'de vidro, brocas, limas 
endodOnticas, pontas diamantadas, laminas de bisturi, lancetas; 
( ) tubos capilares, micropipetas; 
( ) lâminas e laminulas, espátulas; 
( ) utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 
sangulnea e placas de Petri; 
( ) outros similares. 

4. QUANTIFICAÇÃO DOS RES(DUOS 
Indique a quantidade gerada de cada tipo de reslduos, em litros ou kg por 
~l'l}_~na: 

G111pos Classe Litros/semana Kg/semana 
Residuos ---1---;..::.;:....:.;.;~~!-~=-~=-=----l A1 
infectantes 
Reslduos --· 

i--:--::-----l...;i~nf~e:!::ct~a~n~te.,.sc_.._-I~-----
A3 Res lduos 

----~ 

infectanlés ~--------~R~e~s~ld~u~os~----~------~----+----------~ 

1--:-=------1 infectant"'e"'s---+- - - - - --11------ -1 
A5 Reslduos 
L-'------'~~--------L-----·· - .. -----

---'---.,.---'i nf·e- c--:ta---,nt_e_s---.---

t-e--. Reslduos 

-

--=-·- qulmicos 
~ _:_·---+ R_::e::,:s::;::iduos comuns _ 
E - ResldÚo·s---+----

'------'--lpe~rrfurantes -
5. MANEJO DOS RSS 
t: a açao de Rerenciar os reslduos em seus aspectos ' intra e extra 
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estabelecimento. desde a geraçao até a disposiçao final, incluindo as 
seguintes etapas: 

5.1 · ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS (Obrig<Íçoes Legais) 
Os reslduos deste estabelecimento serao acondiciçmâdos e armazenados · 
d; acordo com as Resoluçoes RDC ANVISA. n~06/2004, CONAMA 
n 358/20~5 e normas pertmentes da ABNT e do município sede do 
estabelecimento, conforme descrito abaixo: · 

GRUPO A - reslduos lnfectantes 
sao acondicionados em sacos plásticos, impermeáveis e resistentes, de cor 
branca leitosa. com simbologia de reslduo infectante (observar a 
necessidade de utilizaçao de sacos vermelhos RDC 306/04 ANVISA). 
Sao armazenados em recipientes estanques, metálicos ou de plástico com 
tampa, de fácil higienizaçao e manuseio. . ' 

GRUPO B - reslduos qui micos • 
sao acondicionados em duplo saco plástico de cor: branca leitosa com 
ldentificaçao do resldul) e dos riscos; ou acondicionados em recipiente 'rígido 
e estanque, compatlvel com as caracterlsticas' flsico-qúlmicas do reslduo ou . 
produto a ser descartado, identificado de forma visível com o nome do 
conteúdo e suas principais caracterfsticas. 

GRUPO C • segregação e acondicionamento devem atender as 
recomendaçOes do CNEN. 

GRUPO O • reslduos comuns 
Sao acondicionados em sacos pretos resistentes . de · modo a evitar 
d.erramament~ durante o manuseio. Os resfduos comuns recicláveis (papel, 
papelao, plást1co e VIdro) podem ser separados e destinados à reciclagem. 

GRUPO E - reslduos perfurantes ou escarificantes . 
Sao acondicionados e armazenados em recipientes rígidos. resistentes á 
punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados 

. com a simbologia de resfduo infectante e perfurocortante. 

5.1.1 ·FORMA DE ACONDICIONAMENTO 
Grupos - . Classe ~Fo""rm'-"-a-d-=-e----- Identificação do 

r.--
~ lnfectantes 

acondicionamento recipie_nte __ _ 

B .resfduos 
- i---- -· 

~--- _qui micos_:_ .. 
D resfduos 

comuns 
~-· ·• -t--'r"'es.:.:l;.:d"'uo"'s--- - - - -'- .. . ----T+--

comuns 

1-=- _ _ ~içláv.-'e"'ii)'---+----
E resíduos ----~-·-

perfurantes 
'--·· ' -· 

--

5.2 ·COLETA INTERNA DOS RESÍDUOS (Obrigações Legais) 
Os resfduos deverao seguir os seguintes procedimentos ao serem 
transportados dentro do estabelecimento. de acordo com as ResoluéOes 
RDC ANVISA, n"30612004, CONAMA, n"35812005 e normas pertinentes da 
ABNT e do municfpio sede do estabelecimento. 
a) o transporte dos recipientes dever ser realizado sem:esforço excessivo ou 
risco de acidente para o funcionário. · . 
b) os procedimentos devem ser realizados de fornía a nao permitir o 

: rompimento dos recipientes. No caso de acidente ou é!erramamento, deve- -
1 se Imediatamente realizar a limpeza e desinfecçao simultanea' sJo local, e 
· notificar a chefia da unidade. 
I 5.2.1 • Equipamento utilizado para coleta interna: 

· : 5.2.2 • Frequência da coleta in tema: 
5.2.3 • Horário da coleta Interna: 
5.2.4 • Equipamento de proteçao individual utilizado: 
5.3 • ABRIGO DOS RESIDUOS (Obrigações Legais) 
Os resfduos deverao seguir os seguintes procedimentos ao serem 
transportados dentro do estabelecimento, de acordo: com as ResoluÇões 
RDC ANVISA, n"306/2004, CONAMA, n"35812005 e normas pertinentes da 
ABNT e do municlpio sede do estabelecimento. · 
a) O abrigo de resíduos deve ser constituldo de uin local fechado, ser 
exclusivo para guarda temporâria de reslduos de serviços de saúde, 
devidamente acondicionados em re<:ipientes. 
b) As dimensOes do abrigo devem ser soficientes para armazenar a 

, produçao de reslduos de até três' dias, sem empilhamento dos recipientes 
'. acima de 1,20rn. 
; c) O piso, paredes, porta e teto d~vem ser de material liso, impermeâvel, 
~ lavável e de cor branca. · 
; d) A porta deve ostentar o slmbolo de su'bstancia infectante. 

e) o abrigo de reslduo deve ser higienizado apos; a coleta externa ou 
.. sempre que ocorrer ~~rrar:n~mento. • 

' 5.3.1 • ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO I :ARMAZENAMENTO ' 
, EXTERNO . 
~~~~----~~----,-~--------~----~------- -

Grupos Classe -Armazenamento · Armazenamento 
ter_npo_rár_l~, . __ _ _ __:::exte=.:.:mc:.:o=-----j 

~ -----~~n~re~cta~n~~~s_·--~--------------~-----
8 reslduos 

.. -
qui micos' 

O reslduos 
1-=-__ ___ . comuns .. .. . 

D resíduos 
.. -- -- ' ---------- ---[ 

comuns -

r-- .. ---·-- - rf!Ci<:i.~vel 
E reslduos 

· . oerfurantes 
L-----~~~~~~------------~~-- .... __,__ 

. 

~-4 • TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS (Obrigações 
Legais) ' 

a) Os resfduos deverão ser tratados e destinados da seguinte forma, de 
a~rdo com as ResoluçOes RDC ANVISA, n"306/2004, CONAMA, 
n 35812005 e normas pertmentes da ABNT é do municlpio sede dó 
estabelecimento. 

5.5 ·COLETA E TRANSPORTE EXTERNO DOS RSS 
lndi~ue a empresa, devidamente licenciada pelo órgao' ambiental, que 
realiZa a coleta e transporte externo de cada tipo de resfduo até a sua 
~.!ºsiçao final. _ .;. • 

Grupos Responsável Veiculo Freqüência Trata Dispos-ição 
pelo utilizado de coleta !'lento final 

transporte 
.. . 

A --
t-=-· - --- -B 

D --

I 

. . 

-I 
D-

I 
. 

I ~ reciclável 

y--· .. . 
-

6. SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL (ObrlgaçOes Legais e 
recomendações) 

As seguintes medidas serao implantadas neste estabelecimento, de acordo 
com as ResoluçOes ~DC ANVISA, n"306/2004, CONAMA, n"35812005 e 
normas pertinentes da ABNT e do muni<;:lpio sede dÓ estabelecimento. 

a) durante o manuseio dos ·reslduos o funcionário ~everá. utilizar os 
seguintes equipamentos de proteçao individual: luvas de PVC ou borracha 
impermeáveis. resistentes, de cor clara, antiderrapantes e de cano longo; ~ 
avental de PVC, Impermeável e de médio comprimento. 
b) após a coleta interna, o funcionário deve lavar as maos ainda enluvadas, 
retirando as luvas e colocando-as em local apropriado. O funcionário deve 
lavar as maos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. 
c) em caso de ruptura das luvas. o funcionário deve descartá-las 
Imediatamente. nao as reutilizando. r 
d) estes equipamentos de proteçao individual devem ser lavados e 
~esinfetados diariamente. Sempre que houver contaminaçao com material 
1nfectante~devem ser substituldos imedi~tamente, lavados e desinfetados. 

As pessoas envolvidas com o manuseio de resíduos devem ser submetidas 
a exame admissional, periop)co, de retorno ao trabalho, mudança de funçao 
e demlssional. Os exames e avaliaçOes que devem ser submetidos sao: 
anamnese ocupacional, exame f lsico, exame mental. Os funcionários 
também devem ser vacinados contra tétano, hepat ite e outras consideradas 
importantes pela Vigilância Sanitária. · 
Para .prevençao . de acidentes e exposiçao do trabalhador à agentes 
biológiCOS devem ser adotadas as seguintes medidas: -

a) realizar. antissepsia das màos sémpre que houver contato da pele com 
sangue e secreçOes; 
b) usar luvas sempre e, após retirá-las realizar lavagem das maos; 
c) nao fumar e nao alimentar-se durante o manuseio de reslduos· 
d) retirar as luvas e lavar as maos sempre que exercer outra atividade nao 
relacionada aos reslduos (ir ao sanitário, atender ao telefone, beber água, 
etc.); · 
e) manter o ambiente sempre limpo. 

Em caso de acidente com perfurocortantes, as seguintes medidas serao 
tomadas: · 

a) lavar bem o focal com soluçao de detergente neutro; • 
b) aplicar soluçao anti-séptica (álcool iodado, álcool glicerinado a 70%) de 
30 segundos a 2 minutos; · • 
c) notificar a chefia imediata 'da unidade e €ncaminhar para a Comissao de 
Controle de lnfecçao Hospitalar· CCIH (se houver) e pronto atenpimento se 
necessário. • 

7. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AO PGRSSS 
a) Cópia da Licença Ambiental das empresas terceirizadas para coleta, 
transporte, tratamento e disposiçao final dos resfduos de serviços de saúde 
(item 2.6 RDC 306/2004 ANVISA); . 
b) Cópia de contrato com empresas terceirizadas para coleta, transporte. 
tratamento e 'disposiçao final dos reslduos de serviços de saúde (item 2.6 
ROC 30612004 ANVISA); 
c) Cópia de documentos de · ldentificaçao da empresa ou profissional 
aut6f'!om.o, devid~mente. qu~li~cado para elaboraçao do PGRSS. 

a. CO.NSIDERAÇÕES FINAIS 
. Este estabelecimento se compromete a seguir as disposiçOes e implantar as 
medidas contidas neste plano. 

Local: __ -------Data: -------'--- ---

Nome e Assinatura do responsável técnico pelo Plano de Gerenciamento 

Nome e Assinatura do responsável pelo estabelecimento gerador 

ANEXO · 11 • TERMO DE REFE~NCIA COM AS DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RES(DUOS DE SERVICOS DE $AÚDE COMPLETO IPGRSSCI. PARA 
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UNIDADES QUE GERAM ACIMA DE 30 LITROSISÉMANA (APLICÁVEL 
TAMBÉM · PARA ESTABELECIMENTOS QUE GERAM RESIDUOS 
QUIMIOTERÁPICOS E RADIOATIVOS). 

ROTEIRO PARA ELABQRACÃO E APR!;SENTACÃO DO PGRSSC Ol,l 
PC 

1.1DENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GERADORA 

RAZÁO SOCIAL: c-____ _ 
NOMEFANTAS.~IA~: ____ __ c . _____ =:1 
CNPJ: -----------

ENDEREÇO: c=-
BAIRRO: CIDADE: I -L _ 
FONE/FAX.-.!:..: ______ _ ·c - E·mail: : I ,. ___ =:=) 

ÁREA CONSTRUIDA (m2
): ÁREA TOTAL DO TERRENO (m2

) c=_. _-- _ __ __,_I _ .. .. I· 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: c=· ___ -__ _ 
~MER() MÊDIO DE PACIENTES A~~_DIQ_O~S:.2.P...:::O~B~~:.!!:IA..::..: ---------, 

_O] 

TIPOLOGIA DO EMPREENDIMENTO (Se hospital, ;::entro médicO; posto 
médico, etc): 

ESPECIALIDADES MI:DICAS (Unidades ambulatoriais. clinicas, 
. complementaçao dlagnóstl~. q~ _gera resíduo): 

NATUREZA DO EMPREENDIMENTO (Federâl, :estadual. municipal, 
filantr.~pico, privado, etc): _____ _ c _ __ _ . -~ 

e.~~ro de Leitos (t()tal e por especialid!Jde médica): ==:J 

Número 'de funcionários (inclusive corpo clinico: serviços terceirizados e 

L~ore_s de serviços):: ~ 

· Data do inicio do funcionamento ou previsao para o inicio, em caso de 
' gerador inicial: 

I 
2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TéCNICO PELA ELABORAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO DO PGRSSC : 

NOME: ______ "!Y ___ y.:RG: ------TC,_,P_,_F: 

-----' 
PROFISSÃO: - -------L_--__ _ REGISTRO NO CONS.-E:::.LH:..:.cO=.:: __ _ 

I - - ==-.1 

ENDEREÇO RESID-::.!E:!.:N~C.!!..IA:=L:'----c:= ... _·· __ _ 
BAIRRO: CEP: CIDADE: c-= ___ _._ 
FONE/FAX: L . FONE CELU""'LA"-"-'R"-: ____ _ 

_::..=___j 

E-mail: 

L 
3. EQUIPE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇÃO 
DO PGSSC 
Relacionar nome e profissao dos membros da Equip&Técnica responsável 
pela aplicação do Plano (no mfnimo quatro pessoas que pertençam ao 
quadro de funcionários da unidade g~radora de RSS). : 

4. OBJETIVOS 
Especificar os objetivos (gerar e especifico) do PGRSSC, levando em 
consideração os aspectos relacionados à minimização da geração dos 
resfduos na fonte,· a proteção do trabalhador. prevenção de acidentes e 
principalmente o atendimento a legislaçao no que tange a proteçao do meio 
ambiente e da saúde oóblica. 

5. DIAGNÓSTICO ATUAL DA UNIDADE GERADORA DE RSS 
Diagnóstico da situação atual do sistema de gerenciamento de residuos 

-através de trabalho de pesquisa e . levantamento de dados abordando 
aspectos organizacionais, técnico-operacionais e de recursos humanos 
(seleção de pessoal, capacitaçao, segurança e higiene ocupacional), com o 
objetivo de avaliar as demandas e condições de ordem gerencial da unidade 
geradora de RSS. 

5.1 -ASPECTOS A SEREM ABORDADOS 

5.1.1 ·Identificação dos lgcais (unidades ou serviços) do estabelecimento de 
saúde que geram reslduos (sólidos, afluentes gasosos, afluentes Hquidos); 

5.1 .2 - Caracterizaçao dos reslduos gerados. que consiste em uma 
adequada identificação dos materiais. Nesta fase os RSS, devem ser 
quantificados (média de geraçao por dia. Realizar ' amostragens, num 
perfodo mlnimo de sete dias) e. classificados dentro 'dos cinco grupos (grupo 
A, grupo B, grupo C, grupo De grupo E). 

A classificaçÃo dos RSS deve atender aos critérios técnicos abaixo: 

GRUPO A. Resfduos com a possível presença de agentes biológicos que, 
por suas caracterlsticas, podem apresentar risco d& infecçao. 

A1 
- culturas e estoque de microrganismos; resíduos de fabricaçao de produtos 
biológicos, exceto os hemoderivados; descarte -de vacinas de 
microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e lnstrumentais 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas: residuos de, 
laboratórios de manipulação genética; 
- resfduos resultantes da atençao à saúde de individues ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminaçao biológica por agentes Classe Risco 4, 
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 
causador de doença emergente que se tome. epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissao seja desconhecido; . 
- bolsas transfusionais contendo san~ue ou hemocompontente. rejeitadas 
por contaminação ou má conservaçao, ou com prazo de validade vencido. e 
aquelas oriundas de coleta incomple'ª; 
- sobras de amostras de laboratório contendo sa.ng·ue e/ou Hquidos 
corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue e/ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 
- carcaças, peças anatõmicas, vlsceras e outros resíduos proven'entes de 
animais submetidos a processos de experimentaçao com inoculação de 
microrganismos. bem como suas torrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores . de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou nao 
a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica, 

, A3 
- peças anatOmicas (membros) do ser humano; 'produto de fecundaçao sem 
sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 
centrmetros ou idade gestacional menor que 20 semanas. que nao tenham 
valor cientifico ou legal e nao tenha havido requisição pelo paciente ou 
familiares. 

A4 . 
- kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores. quando descartados; 
- filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; 
- sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina 
e secreções, provenientes de pacientes que nao contenham e nem seja 
suspeitos de conter agentes. Classe de Risco 4, e nem apresentem 
relevancia epidemiológica e risco de disseminaçao, ou microrganismo 
causador de doença emergente que se tome epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissao seja desconhecido ou com 
sus'peita de contaminação com prions: 
- reslduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiraçao, lipoescultura ou 
outro procedimento de ci'urgia plástica que gere este tipo de resfduo; 
- recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 
nao contenha sangue ou liquido& corpóreos na forma livre: . 
- peças anatOmicas (órgaqs e técidos) e outros resfduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anàtomo-pa.tol6gicos ou de 
confirmaç:lo diagnóstica; 

- carcaças, peças anatOmicas, vlsceras e outros resfduos provenientes de 
animais nao submetidos a processos de experimentação com inoculaçao de 
microrganismos, bem como suas torrações: ' 
- bolsas transfusionais vazias ou com volume re~idua l pós-transfusao. 
AS 
- órgaos, tecidos. fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarif~cantes e demais materiais resultantes da atençao á saúde de 
individuas ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 
prioris. 

GRUPO B. Reslduos contendo substâncias qulmicas que podem apresentar 
risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido ás suas 
caracterlsticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e texicidade. 
- resfduos de produtos hormonais e produtos_ antimlcrobianos; citostâticos; 
dntineoplàsicos; 
- imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 
descartados ,por serviÇos de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos e os residuos e-' insumos farmacêuticos de 
medicamentos controlados pela Portaria MS 344198 e suas atualizaçOes; 
• reslduos saneantes, desinfetantes, desinfestantes. resídUos contendo 
metais pesados. rea!lentes para laboratório, inclusive Qlõ recipientes 
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contaminados por estes; 
-afluentes de processadores de imagem (reveladoras e fixador~s) ; 
-afluentes dos equipamentos automatizados utilizados _em análises clinicas; 
- demais produtos considerados perigosos: conforme ~lassificaçao da I';IBR 
10.004 da ABNT (tóxicos. corrosivos, inflamáveis e rea~vos) . 

GRUPO C. Quaisquer materiais resultantes de ativ~ades humanas que 
contenham radionuclldeos em quantidades superiores aos limites de isençao 
especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilizaçao é 
imprópria ou nao prevista. · 
- Enquadram-se neste grupo os rejeites radioativos ?U conta~inados com 
radionuclldeos, provenientes de laboratórios de análises clln1cas, serv1ços 
de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resoluçao CNEN 6.05. Este 
grupo fica sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear . 
(CNEN); 

GRUPO D. reslduos que nao apresentem risco biológico, qulmico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente podendo :Ser equiparados aos 
reslduos domiciliares. · 
- papel de uso sanitário e fralda, absorventes hi~iênic~. peças de~cartáveis 
de vestuário, resto alimentar de paciente, matenal ut1h~ado em ant1-sep~1a e 
hemostasia de venóclise, equipo de soro e ~utros similares não classificados 
comoA1 ; 
- sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 
- resto alimentar de refeitório; 
- reslduos provenientes das áreas administrativas; 
- resfduos de varrição, flores. podas e jardins; 
- reslduos de gess~ provenientes de assistência à saúde. 

GRUPO E. Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas 
de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas. limas 
endodOnticas, pontas diamantadas, lâminas de bi~turi, lancetas; tubos 

. capilares, micropipetas; tàminas e lamlnulas, espátulasi e todos os utenslhos 
de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sangulnea e 
placas de Petri) e outros similares. 

5.1.3- Fazer um levantamento do atual sistema de manejo dos RSS, desde 
a geraçao até a destinaçao final (segregação. ~condicionamentq, 
identificaçao, coleta e transporte interno, armazenamento 1ntemo (se houver) 
e externo, coleta e transporte externo, tratamento (se houver) e destinação 
final dos RSS); 
5.1.4 - Levantamento do quantitativo médio de ac~ente~ com material 
perfurocortantes (dentro da unidade geradora de RSS)t 
5.1.5- Construir um mapa de risco da unidade gerado~ de RSS; 
5.1.6- Levantamento do estado vacinal dos trabalhadores da saúde (tétan·o, 
difteria e hepatite B); : . 
5.1.7 - Descrever as emissões gasosas geradas em cada um dos locats 
(caldeiras. autoclave, fogao, lavanderia, laboratório de qulmica); . 
5.1.8 - Descrever os enuentes liquides resultantes dos procedimentos 
realizados no estabelecimento de serviços de saúde; 
5.1.9- Informações sobre abastecimento d'águà (origem, tipo de tratamet:tto, 
resíduos gerados pelo tratamento e seu destino final), esgotos sanitários 
(vazao. tipo de tratamento. disposiçao final) e-procedimentos relacionados a 
limpeza de reservatórios de água (quem. como e quando e quem faz?) e de 
sistema de ar condicionado (quem. como e quando faz?>· 

6. GERENCIAMENTO DOS RSS DA UNIDADE GERADORA ATÉ A 
DESTINAÇÃO FINAL • 

O gerenciamento dos· RSS consiste em um conjunto de procedim~ntos 
planejados e Implementados. a partir de bases ctentlficas e técmcas . . 
normativas e legais. Tendo, como objetivo a minimizaçao da geração de 
reslduos e possibilitar aos mesmos um manejo seguro, de forma eficiente, 
almejando a proteçao dos trabalhadores, a preservação da saúde, dos 
recursos naturais e do meio ambiente. 

6.1 ·MANEJO DOS RSS 
É a açao de gerenciar os reslduos em seus aspectos intra e extra 
estabelecimento, desde a geraçao até a disposiçao finaL Nesta fase deverão 
ser definidos os critérios técnicos adequados para o manejo dos RSS (dos 
cinco grupos). incluindo as seguintes etapas: · 

- Segregaçao; 
- Acondicionamento; 
- Identificação; 
-Transporte interno; 
- ArmazenamentO' temporário; 
-Tratamento; 
• Armazenamento externo; 
- Coleta e transporte éxternos; 
• Disposição final. 

6.1.1 • INFORMAÇÕE~ ADICIONAIS DO MANEJO : 
- Adotar as normas da ABNT para acondicionamento, coleta, transporte, . 
armazen'amento, tratamento e disposiçao final; 
• Definir as condições e modo de higienização do local de armazenamento e 
dos equipamentos utilizados no manejo dos reslduos; 
• Definir e descrever os Equipamentos de Proteção lntlividual (EPI); 
• Encaminhar projeto do sistema de tratamento dos efluentes liquidas. 
contendo no mlnimo as diretrizes abaixo: 

1. lnformaçõ~s.dos efluentes fíaui<los: ' .. 
• Descrição do sistema de captaçao e disposição de ág_uas pluvtals; 
-Informação sobre o destino final dos esgotos sanitári~ ; 
-Informações sobre a quantidade e qualidade (caracterização) dos afluentes 
llauidos. · 

2. Projeto hidráulico dQ.lr.alam~nto de efluentes liquidas: 
-Descrição (s) do sistema(s) de tratamento(s) adotado(s) para o tratamento 
de afluentes llquidos e domésticos; 
- Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o 
sistema. · 
6.2 • PLANO DE CONTINGÊNCIA 
No plano serão definidas as medidas a serem adotadas, caso haja um 
acidente com material perigoso, falha ou falta de coleta externa dos 
r~lduos. 

6.3 - PLANO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
A educação continuada deverá capacitar o pessoal envolvido em todas as 
fases do manejo dos RSS (da geração até o destino final), levando em 
consideração a biossegurança, poluiçao ambiental, degradaçao ambiental. 
legislação sobre RSS e saúde ocupacional. 

6.4 ·PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO . 
- Os estabelecimentos geradores deverao, no PGRSSC, apresentar 
cronograma de implantaçao, execução e operação das etapas descritas no 
plano; 

- Após a aprovação do Plano. o estabelecimento deverá implantá-lo, dentro 
dos prazos do cronograma de implantação. Qualquer modificaçao no 
PGRSSC, ou no cronograma de implantação e execuçao, deverao ser objeto 

. de apresentaçao de proposta junto às autoridades de Saúde e de Meio 
Ambiente. 

7. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
a) Descrever. sucintamente, as ações de proteçao à saúde do trabalhador; 
b) Descrever, sucintamente, as ações de prevenção de acidente e 

. segurança do trabalhador; 
c) Informar sobre atuação da Comissao Interna de Prevenção d·e Acidentes
CIPA e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar- CCIH. 
8. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AO PLANO 
a) Licença Ambiental das empresas terceirizadas para coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos de serviços d~ saúde ( it~m 2.6 
RDC 306/2004 ANVISA); 

b) Cópia de contratos terceirizados das atividades relacionadas ao 
desenvolvimento do PGRSS (elaboração do pla.1o, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos reslduos de serviços de sa~de) . 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Plano de Gerenciamento de Reslduos de Serviços de Saúde P<?RSS, 
'deverá ser elaborado e apresentado conforme este Termo de Referência, 
além das diretrizes contidas nas RESOLUÇÕES ANVISAIRDC/N"306/04, 
CONAMA N005193, CONAMA N"275/01, CONAMA N"357/05, CONAMA 
N"358105, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n.05 DE 1994, ABNT NBR· 
10.004187, NBR- 9.800/87, NBR-7.500/87, NBR-12.235/92, NBR-12.807193, 
NBR-12.808/93, NBR-12.809/93, NBR-12.810/93, NBR-13.853/97, além de 
outras pertinentes da ABNT e do município sede do estabelecimento. 

Este estabelecimento se compr0mete a seguir as disposições e implantar as 
medidas contidas neste plano. 

Local:_ . -·--- --- -Data: ______ _ 

Nome e Assinatura do responsável técnico pelo Plano de Gerenciamento 

Nome e Assinatura do responsável Páfb estabelecimento gerador 

REFER~NCIAS LEGAIS 

Para fins de elaboração e apresentaçao dos Planos de Gerenciamento de 
Reslduos de Serviços de Saúde Simplificado (PGRSSS} ou Completo 
(PGRSSC), deverão ser observadas as seguintes Legislações e Normas 
Técnicas: 

LEI FEDERAL n• 6.938/81 - Dispõe sobre a Polftica Nacional de Meio · 
Ambiente; 
LEI FEDERAL n• 6938/98 - Dispõe sobre Licenciamentos Ambi.entais; 
l,EI FEDERAL n• 9605/98 - Dispõe sobre Crimes Ambientais; 
RESOLUÇÃO CONAMA n°01/86 - Estabelece definições, responsabilidade . 
critérios básicos, e diretrizes da avaliação do impacto ambiental, determina 
que aterros sanitários, proéessamento e destino final de reslduos tóxicos ou 
perigosos sao passlveis de avaliaçao; 
RESOLUÇÃO CONAMA n"OS/88 • Especifica licenciamento de obras de 
unidade de transferência. tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
de origem doméstica, públicas, industriais e de origem hospitalar; 
RESOLUÇÃO CONAMA n•os/93 - DispOe sobre destinação dos reslduos 
sólidos de serviço de saúde, porto$; ·aeroportos, terminais rodoviários e 
ferroviários. Onde define a responsabil idade do gerador quanto · o 
gerenciamento dos reslduos desde a geração até a disposição final; 
RESOLUÇÃO CONAMA n"237/1997 - Dispõe sobre o licenciamento 
ambiental· . . 
RESOLUÇÃo CONAMA n°358/2005 - Dispõe !>'Qbre o tratamento técnico 
para o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde; 
RESOLUÇÃO ANVISA RDC N°306/2004 - Dispõe sobre o regulamento 
técnico para o gerenciamento de resJduos dos serviços de saúde; 
NBR 9.190- Sacos plásticos para acondicionamento do Lixo- Classificaçao; 
NBR 9.191 - Sacos plásticos para acondicionamento de Lixo -

., ' 
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EspecifJCaçao; 
NBR 10.004/87 - Classi.fica os resfduos sólidos quaoto aos seus ri$co_s NBR 12.980193 - Coleta, varriçao e acondicionam~nto de reslduos sólidos 

urbanos terminologia; 
potenciais ao meio ambiente e â saúde; . NBR 11 .175/90 - Fixa as condiçOes exigíveis de desempenho do 

equipamento para incineraçao de resfduos sólidos perigosos; NBR 7.500/87 - Slmbolos de risco e manuseio para o transporte e 
armazenamento de reslduos sólidos; NBR 13.221 -Transporte de Reslduos- Proc"edimento; 
NBR 12.235/92 - Armazenamento de resfduos sólidos perigosos definidos 
oa NBR 10.004 procedimentos; 

NBR 13.853/97 -Coletores para resfduos de serviços de saúde perfurantes 
ou cortantes requisitos e métodos de ensaio; · 

NBR 12.807/93- Resfduos de serviços de saúde terminologia; CNEN NE 6.05198- Gerência·dos rejeites radioativos; 
NR 9- Programa de Prevençao de Riscos Ambientais; 
NR 15- Atividades e Operações Insalubres; 

NBR 12.809/93 - Manuseio de residuos de serviços de saúde 
procedimentos; 
NBR 12.810/93- Coleta de reslduos de serviços de saú~e procedimentos; NR 32- Seguran~ e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 

~~~d~u=ca~@7o====~=====-·· _ J_~ 
José Adauto Santos Bltencourt 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CARTA COI\'VITE N. 005108- CPLISEED 
ERRATA -

HOMOLOGO 

MACAPA-AP;~ 12 

JOSE ADAUTO SANTOS BITE C RT 
SECRETÁRIO D"E ESTADO DA O CAÇÃO 

O Presidente da Comisslo Pennane te de Lidtaçlio da 
Secretaria de Estado da Educaçao, no u de suas atribuições 
que lhe sao conferidas, n:solve retific o CllJ't!l Convite n. 
00~108 - CPLISEED. publicada no Diá io Oficial do Estado 
n. 4211 do dia 17 de Março de 2008. 

PNlcaso a. 2008/5830. 
Cata Convite: 005108- CPUSEED. 
Objeto: A presente licitaçlo tem como objeto a aq~isiçlio de 
MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE 

.r~TAOO DA EDUCAÇÃO. 

Valor da aquiliçlo: 

Onde se lf: 52.870,00 (CinqOenta e dois mil oitocenlos e 
setenta reais). 
Leia-se: 45.522,67 (Quarenla c cinco mil quinhento• e vinte 
e dois reais c sessenta e sele centavos). 

Licitante Vencedora: FRANCISCO GOMES NETO -
ME, CNPJ: 05.344.14310001·34. 

-
Macapã. I I de abri l de 200~. 

AUGUSTOWANDERI:LEY ARAG- I V 
· JUNIOR 

Presidente dn CPL - SEEO 

COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JVSTil'ICATIVA N'. 013108- CP 
IIOMOLOCO 

Processo n•. 2008122847 
Assunto: Dispensa de Licibç!o 
Fundiii!Cnto Legal: Artigo 24,1nciso I Lei n• 8.666/93 e suas 
altef190es. 
Adj~dicado: EMPRESA F. S. OLIVE SERVIÇOS- ME 
Valor: R$ 13.312,62 (T=e mil tn:untos e doze reais sessenta e 
doil ceotavos). 
fOQie dt Rccanos: Proa....,: Universaliuçlo e Qualidade 
da Educaçlo Súiea, Açle: ConSU'uÇio, n:forma e 
reaperelhamcnto de prtdio Escolares do EnúDo M~ e 
ProfissiOflal, e6dii•: 12.362.3016.2582, .Eicmcato de Dapaa: 
3390.39 - Oucro.t Serviços de Terceiros Pessoa Jurldica, Feate: 
li 5- (FUNDEB). 
Objeto: Serviço de n:forma e adequaçlo de salas de aula no 
prédio da Escola Estadual Ariri. 

Senhor SecretArio, 

Justifica-se a prCSCDtc dispeasa de proçcdimcato licilatório. que 
tem como objeto A execuçJo dos scrviÇOI em n:fcreoc:ia, com 
fulcro no arti&o 24, iDcoo I da Lei u' &.666/93, o qual diz: ~para 
outros 5UViÇOS e compras de valor aú 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alinea "a", do inciJo I do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos neSia Lei, desde que nAo se 
n:firam as parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienaçlo 
de maior vulto que possa ser realizada de uma s6 vez". 

A rcfOJma e adequaçlo da t.cola Estadual Ariri t de suma 
import&ocia para o seu funcionamcG&o, pois conforme pareca
téc:aico eiaitido pela 'Rede Fisica toda a estrutura das salas da 
eacol& esta COIIIpromeôda Dlo dando usilll condiçõel pora o seu 
funcioiWIICDto c lltiD para atender esta comunidade c:om lll1as 
de qualidade tanto para o.t aluaos quanto para oa professores. _ 

P.am n:alizaçlo dos serviços foi efetuado levantamento pela 
~de Flsiea, desta Secretaria. a qual orçou quantitalivo e custo 
dos referidos serviços, que foi corroborado pela pesquisa de 
p"reço jtinto As empresas cadastradas, em que a empresa acimA 
adjudicada apresenlou a melhor proposta, altm de ser 

! objetivllltlente capaz de atender com eficiencia as necessidades 
da Secretaria. 

Por todo o exposto, Senhor Secretário, submetemos a sua 
apn:eiaçlo esta Justificativa de Dispensa de Licitaç!o, para 
autorizaçlo c ratifit.lÇio do valor acima citado em favor do 
rcrerido adjudicatário, o qual está em conrorroiaade com o 
waticado no mercado, com o objeth·o acima especificado, bem 
a>mo sua homolog~ na forma que determino o artigo 26 da 
Lei n• 8.666/93, a fim de que produza a eficácia do ato. 

Macapá-AP, 27 de Abril de 2008. 

AUGU ... O WANDER\-LEV A~~A 
JUNIOR , 

PRESIDEI\'TE CPLJSEEO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

JUSTITICA TlVA N'. 024/08- CPL -SEED 

A VISO Df I'IH:GAO 
I'ORMA Pf<ESENCIAI. \1" 0 1 (!''200~ 

1\visumos aos interessado.;; do pn..~gfh.) acima 111cndonnllo. cuic \ 
objeto é lhlUisiçOO de gênct\.'lS alimctllídos paru n;; nlunos da 
Dlf.Jt\, que a da1a de ~ua obcrturo le>i adi:"l" para n <fia 
1510512008 ios 09U. lnfonnaçll<!<: (' I'LJSE.EO. rcld(•n<> 
(9~)n12-SOOSI:Q I251 16. 

Augu,loo Wundcrlk) ,.,..~~d;.1 • Juni,,r 
Presidente da CPI JSEF.D 

(Comurilca.ção ) 
Marcelo Ignácio da Roza 

JUSTIFICATIVA :S' 009108-0AAISEC0:\1 

PROCESSO: N'.J7.000.160/ OR·SECOM 

HOMOLOGO 

Matap,-AP, ~~~ 
- ASSt:NTO: Dispensa de Licitaçlo 

FI'Nil.-\MEIHO LF.GAL: Art. 25. 11 da 
Aheraçôcs Postaiores. 

JOSÉ ADAUTO SANTOS B 
SECRETÁRIO DE ESTA DÓ D 

Processo n•. 2008124962 

Assunto: Dispensa.de Licilação 

URT 
CAÇÃO 

Fundamento Legal: Artigo 24 , Inciso 11 da Lei n• 8.666/93 e 

suas alteraçOes. 

!'djudicada: HOTELARIA MARABAJXO LTDA-EPP 

(CNPJ: 00.889.77010001-37) 

~alor: RS 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais). • 

Fonte de Rtcursos: Programa: Gerenciamento 

Administrnlivo. Açlo: Manutençao dos Serviços 

Administrativos, Códieo: 12.122.0001.200 1: Elemento de. 

Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo, Fonü: 101 (TRU). 

Objtto: Aquisição 1.200 (mil e duzentos) lanches para o 

C uno de Capacita<: lo em Libras. 
So:nbor Secretário, • 

~stilica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, 

que tc:m corno objetivo o fornecimento de lanches para atender 

~m n:sponsabilidade aos participantes do curso mencionado 

acima. 

O valor em queslão é de RS 7.980,00 (sete mil novecentos e 

oitenta reais) é uma estimativa para lllender as necessidades do 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRA. Tendo em vista, 

que a alimentaçio e de suma importincia para atender as 

necessidades vitais do ser humano. justific:a-se, dc5A forma, a 

piesentc'dispetlsa de procedimento licitat6rio, para as despesas 

com produtos alimenticios pn:parados. 

~r lodo o expostO, Sénhor Secn:trlrio, submetemos a Vossá 

apn:ciaçio esta Justificativa de Dispensa de LidtaÇIO, ~a 

autorizaçlo e rlllificaçao do valor acima citado em favor da 

n:ferida adjudicalâria, a qual esta em conformidade com o 

pnticado no mercado, sendo, portanto, a propoSia aprcscotada 

pela empresa HOTELARIA MAR.ABAIXO LTDA- EPP a de 

menor valor para fornecimento do objeto de.sta justificativa. 

FAVOIIECIDO: Exterior Ediun, Consuhoria eM ·e1ing Ida 
OBJETO: lnscriç.1o do.< Sr"s. Marc-elo lgnacio do R "'e J llson 
<:os1n dos Sanlus, no curso de t\"'-.ssllrin de lmprens 
órcaos Públicos. 
VALOR: RS 1.020,00 (um mil e ''inte n:ais) 

Senhor Secretario. 
Submetemos a prc:sente justificath·a pürJ apreciação ~ 

compe1en1e ralilicaçao de Vossa Excclencia. com amparo lei:" I no 
Art. 25. 11 da l.ci 8.666193. oom SllllS allcraçõcs pe>sl<riorcs, 
obj~livarido n efelivaçlo das insctiçoos dos servidores. Marcelo 
lsnacio da Roza, Sccrelario de Estado da Comunicaç.llo c 'Jailson 
Costa dos Santos, Assessor de Comunicaçãu. no "Curso de 
Assessoria de Imprensa para Órglos Públicos". que será 
promovido e ministrado pela Exterior Edito-• . Consultoria e 
Mari<eting Ltda.. a ...- realizado na Cidade de São Pauh>-SP, no 
perfodo de 09 e I O de maio do con-mle ano. oonfonne 
discrimin~ao no Memo n'01212008-GAOI/SECOM. 

A particip~ se faz necessário e recomendável. 
considcrnndo as atribuiçõc:s inertniCS à.< arividades exercidas pelos 
mesmo>, os temas abordados no referido curso é de suma 
importância p3r:l a finalidade c objetivo do papel dL"SCnvolvido 
pela Secrclaria de Estado da Cornunicaçlo. consid..'rando ainda a 
necessidade de aprimoramenlo c upcrfciçoanoenlo pror.ssional. 
Conslilui uma das hipóteses previslas no Inciso VI, do art. 13 da 
Lei n• 8.666/93, caracterizando.sc: como ser-iço técnieo de 
profissional especiali•.ado, cuja nnturcu e finalidade. facullam á 
admini>lr.lçto, dentro dos limiles do I ci, utilizar-se da 
discricionoriedóldc da escolha do fomc:c<:dor que melhor alenda • 
sua necessidade. 

Destarte. o valor da insaiçao enconLnHC denlro do limilc 
fixado no inciso 11, e plltâgrafo 6nko do art. 24 da Lei n' 8.666193. 
hipólese que também poderia a principio dar ensejo a Dispensa da 
Lieilaçào, se os serviços a serem pte!'tados nao se cnquadra.<S<."m 
perfeilamcnlc naqueles enumenldos no an. 13 da ·L.ci rctrn, 
oonfiaurando desta maneira inexigibilidade de Ucitaçào. nos 
lermos do disposto no an. 25 da Lei supra. !<Cildo plenamente 
justificAvcl a contratação direta da empresa. 

Por todo e> exposto, em atençâo aos priuclpios da 
Administr~lo Pública e 110s comandos da l.ci, submeto a presente 
juslificadva • ap<c<:ioçio de Vos.oa Excelência, para fins de 
rati fi caçao e posterior publ i caçAo. confonne detmnina o art. 26 do 
supracitada Lei. 

ode 2008. ' 

~ . â\CJWes- .~ 

(Infra-Estrutura ) 

Alei r Figueira Matos 

PORTARIA 
p~ ~mprimeniQ da Lei e viSlllldo ? interesse. da (P) 0361l008-SEINF 

Ji.dministraçlo Pública t que apn:sentamos a V. Exa, a O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRA·ESTRliTURA. ao 

pÍesentc Justificativa para que seja homologuda na forma que uto de IPI àtribaiçOn lqob, •· tc•do •m visto o teor do 
AUTORIZAÇÃO :-.~. OOl/1008-NI'P/COPLANISEINF, ~rmina o artigo 26 da Lei n• 8.666193. 

Macapi-~-~~~~ 
AUGUSTO WA~DERI;-L&Y ARAGÃ A • • 

JUNIOR 
PRESIDENTE Cl'JA.~Ul 

RESOLVE: 

Art. I' - Dailur o Knlolw JOSE NANOU. CURCÃO 
nltlli:UtA , Alente * ~ • E..,. ..... rotodo _ .. 
Secreta fia. .,.,.. 1t clalocar ele Macaat. ~~ ele sau ~ 
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atl u COMUNIDAES DO URUA E JERUSALEM DO PAU 
Mt!LATO,MUNICIPIO DE ITAUBAL, no ptrlodo de 26 a 
2810312008, com objetivo de procedt.r o levantamento para 
tonstruçlo de passarelas, nu referidas loulidades 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
Macapi,lS/03120()8 

Ar L r · Revogadas as disposlçOta tm rontr'-rio. 

EDILSON CJ!f,c;,._O PENA 

-CHEFE D~BrNETE-

PORTARIA 
(P) 03712008-SEP.'iF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 1:\"FRA-ESTRUTURA, no 
uso de suas atribuiçlltS legais, t, tendo em vista o twr · da 
AUTO~IZAÇÁO ~·. Oll/l008-NUF/COAFISEINF, 

RESOLVE: 

Arr. 1• - Dtsi&nor o sc:rvldor JOSÉ ROBERTO DE MATOS 
RJCARDINO, Engenheiro Civil, Responshtl por Atividades 
NUEDISEINF, código CDI-3, IOiadn nula Stcrctiria parM se 
d0$locar de Macap4, sede de suas atribuiç!lu att o MUNICIPIO 
DE CALÇOENE-AP, no pcrtodo de 26 a 27/0J/2008, com objetivo 
de nscalizar ob_ras de reformo gent c adaptaç!lts na Escola 
Estadual A moro Brasllino de Foriu Filho, no referido Munlctplo 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
Macop*, 19/031l008 

Art. r - Rn·ogadas u disposiçôes em coutr4rio. 

EDILSON C~E."'A 
-CHEFE ;rc;..llN1

ETE-

PORTARIA 
(P) 038/lOOS.SErNF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA,· no 
auo d t sua1 atribulçoes ltgais, e, tendo em vista o teor da 
AUTORIZAÇÃO N'. 018/2008-NUF/COAFISEINF, 

RESOLVE: 

Art. I' - D<signar o servidor TOSIIIKI TA I<AKUW A, Gerente de 
lnstalaçlla Elttricas CDS-l, lotado nesta StcreUria, para •e 
deslocar de Maeapi, sede de s~a• a lribulç!l .. , até ao MUNICIPIO 
DE CALÇOENE- AP nos dlu 26 e 27103/2008, eom objetivo de 
n sealizor obras de reformo geral e adaptaç!los na Escola EJiadwd 
Amaro Brasllno de Fartos Filho, localizada no referido Munictpio 

SECRETARIA DE ESTADO DA IN~"RA-ESTRUTURA, em 
Marap4, 19/0312008 

Ar L 2• - Rtvogadas as disposi~õe• em rontr~rio. 

EOILSON ~RO PENA 
-CHEFE l;lGAJliNETE-

PORTARIA 
(P) 039/ÍOOS-SEINF 

O SECRET..\RIO DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, no 
uso df suas atribuiçOn legais. t. tendo em vista o teor da 
COMUNICAÇÃO INT.t:RNA N' OOS/2008-COOHAJSEIN~-. 

RESOLVE: 

Art. I' - Dr slgnar os servidores JOAO CLÉBIO LIMA 
MAOIADO,Gerentc de Projeto' de A"ist!nda Sócio Ecoa!lmlco 
p/Loteam<ntos e Assc:ntamtntos de Áreas de Terra, Código CDS-
2, ROJANE GOMES IIIARTEL, Assistente Social, Contrato 
Admlni>trativo e ARLETE GAMA BEZERRA, Agente 
Administrativo, Ouse 2 Padrlo (V, Resp. por Atividades ~tvel 
lll/ Coordenadoria de llabitaçlo, Código CDI-3, lotados nUlo 
Stc~t6rla para se dulocarcm de Motapi, sede de 5Uas 
atribulç!lts, ate ao MUNICIPIO DE OIAPOQUE-AP, no pertodo 
de 02 l 07111412008, eom objetivo de prÓUder levantamento dt 
demandas bobltocionais, ldtntlficaçlo de 6reas dt risco, 
idtntificarlo dt ireu pon lmplontoÇio de conjuntos ruidenciais 
e ma ntrr conladÔs C'Om llcnlcos sociais e de tPJienhArla da 
Prefeitura Munlctplo de Oiapoque, visando o obtençlo de 
subsldlos para a crtaçlo do acervo de demandu ha bitadonab do 
Estado do Amap,, a ser utilizado na eelebraçlo de "Convénios eom 
o Gonrno Ftdcrol voltados o irto habitaciunol 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, em 
Macap,, 27/0312008 

Art. l ' - Revogadas as dbposlç!ltJ ~!". eoatrAJ.io. 

EDILSON C~O PENA 

-CHEFE D~INETE-

(DIÁRIO OFiCIAL) 

PORTARIA 
(P) 040/lOOS-SEI?'iF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA Th'FRA-ESTRlJTliRA, no 
uso de suu atribulçt1u lqais, c, tendo em vista o teor d• 
AUTORIZAÇÃO "~- 00212008-CROS!SEINF, 

RESOLVE: 

·A;I, 1• - Duignar o servidor, ALZIR CARLOS ESPINDOL4. 
DOS SANTOS, Cbdc de lJnidodt!NCO/COPLAt'IISEINF, Código 
COS-I t SILVIO HERtvELTON BRAGA BARBOSA, Gerente 
di NúclcOJCOBISEtNF, código CDS-2, lotados nesta Stcrct4ria, 
pfro se deslocartm de Macopi' Sede de sun oiTibulç!les, aliao• 
MiJNICIPIOS DE SERRA DO NAVIO e PEDRA BRANCA DO 
At\tAPARI-AP,'no dia 01/04/2008, com objetivo de recebtr os ser 
' 'içoJ c:omplcmentarcJ da obra de construçlo dos QuaYtéis ·da 
policia Mllltor, nos referidos Mualcipios. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTR\J'TURA, em 
Macap·6, 061113/l~ _ 

InStrumento 
Partes: 

EDII.SON 1!5..-._PENA 

-CHEFE ~RTF.-

EX1rato de Termo Aditivo 

6° (sexto) Termo Aditivo ao Convênio n• 054/06-SEINF, que 
entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e o Prefeit~ra 
Mu;,cipal de Pedro Branco do Am<lpari como CONVENENTE. 
através da Secretaria de Estado da Infra·Estruttre como 

INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tem corno objetivo a 
Construçilo de uma Praça no Municfpio de Pedra Branco do
Arnopari; paro os fiM nele declarados. 

~l!SVLA !ERCfiM .. : J>A YI~NÇIA: Fi<a prOITogado por 
mais 90 (noventa) dias consecutivos o pra~o para conclusi!o dos 
serviços, objeto do convênio n° 054/06-SEINF. Com previsão 
do: tértnino do vig€ncia passando para 29/07/08, 

Macapá, 29/04/2008. 

;.ú/-
AI . Figye(o'M~tos • 

Secretdri Estado de Infra-estrutura 

lfiStrumento 
PCirtes: 

Int~niente/Cor~eedente 

Extrato de Termo Aditivo 

~ (segundo) Termo Aditivo ao Convênio n° 008/07-SEINF. 
qqe entre si eelebroM o G.E.A. eomo CONCEDENTE. e c 
P~feituro Municipal de Serro do Navio como CONVENENTE, 
através da Secretaria de Estado do Infra-Estruturok omo 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE. que tvn como objetivo a 
Perf~o e instalaçé!o de 03 (três) Poços Artesianos e 
Recuperaç& dos Bombas de recalque da Estaç& de. 
Tratamento de água, no Município de Serro do Navio, para os 
fjM nele declarados. 

g.ÁVSlJ!.A ~~: Fico pron"Og<ldo 
por mais 90 (noventa) dias constC\ltivos o prazo para 
conclusélo dos serviços, objeto do coll'o'ênio n• 008/(JT
sEINF, Com previsé!o do término da vig€ncio passando poro 
29/07/08. • -

Macopá, 29/ 04/08 

Fig ' :.0 Matos 
Secretário e EstCido de [nfro-esfruttre 

Inte~niente/Concedente 

Decnto n°2042/95 

COMISSÃO PERMANENTE D~ Uc_JTAÇÀO 

AYJSO DE UQTACÃO 

TOMADA DE PREÇOS N". 012/l~I.ISRJNF/GEA 

Dia: 26/0S/2008 - Hona 16:00 - J..ocal: Pr~dlo ~ SF.INF, Av. F AB, 
n' . 1276 - Centro - Macapí.-AP. 
OBJETO: Serviços de RefClf"ln> no Teolro das &cabeiras, em 
Macapi-AP. 

TOMÁ!> A DE PREÇOS N·. 023/l-.!.'PUSECNF/GEA 

Diá: 27/0S/2008 - Boro 1G:OO- J..ocol: Prtdio d& SEINF, Av. FAB, 
n'.-1276 - Cattro - Macapí.-AP. 
oà.nrro~ Elaboraçlo de Projetoo ExoaruVllO • de Projeto• 
cOO,p;.,,._ .. pata Reforma, Adoptaçlo c Amplioçlo do Hospital 
Re~onol Municipio do Amapá. Hospital Regional do Oi"J'''!"e c 
Hoopital Rcgioaal do Município do SUD da Navio c Plano Diretor 
do Hospital do Mulha- "Mie I .uzia".-AP. 

TOMADA DE PREÇOS W. 02~USEL"'F/GEA 

Dia: 28/0512008- HOill 10:00- Locat': Prédio do SEINF, Av. FAB, 
n'. 1276- Centro -Macap&-AP. 
OBJETO: J..evautamcnto planialtimttrico cadastro~ de 6rea urbana 
ou suburbana, deatinada a regularizaçlo. projeWs viários e de infra
estrutura. ·wbanizaçlo c assemdlwlos, compreendendo o 
deiathamento do diviu.<, em todo o EstadO do Amapi. 

Pág. 23 

PREGÃO PRESKNCJAL N•. 00112008-CPUSEil\'F/GEA 

Dia: 21/0S/2008 - Hora 16:00- J..ocol: Prédio do SF.INF, Av. FAB, 
n'. 1276 - Centro · Macapí.-AP. 
OBJETO: Ela~o de Projdo de Construçlo do Museu do 
Tumucumaquct em Maçap:i.-AP. 

PJU:GÃO PRESF.NCIAL N'. 002121MJ8.CPI JSili NF/GEA 

Dia: 28/0512008 · Hora 16:00 - Locat: Prédio do SEINF, Av. F AB, 
n'. 1276 - Centro - Macapá-AP. 
OIIJt."'TO: l.ocoçllo de Emban:oção, com voadein de apoio . . 

Qq F.ditait poderio ~ ~uiridos no endereço jã cit3do, no horário 
de 08:00 u 12:00 na sala do CP I.. 

Órgão Autônomo ~ 

(Detran -) 

Cei.BM José Furtado de Sousa Junior 

PORTARL\ N' 045120()8-DETRAN-AP 

O DIRETOR DO DEI'AIUAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO ESTADO DO Ali-!Al'A, 110 uso de suas• 
a lrihu i~tõcs leg:lis que lhe são conferidas flclo Occn:to 0° (){)4~ c.l e 03 
de Janeiro de 2008, em ~pccinl o que del~rmina o artigo 35 inciso 
VII I. do Decreto n" 23 7~ de OS de Agosto de 1998, que 

. rcgulmncnlou o Al'tigo 37 ~ s~u" pm~gr:1fos, da Lei n° 0338 de 16 de 
Abril de 1997: 

CONSIDERANDO o contido no :trt. 22, da Lei f'c:Jt: ral n" 
9.50.1 , de 23 de setembro de·t997. 

CONSIDERANDO o que preceitua a Rcsoh:ç ~o u' 168/04 
- CONTRAN, de 14 de dc.«mhro de 1004: 

. CONSIDERANDO que " OETRAN-AP 1~m como 
totnp<'l~ncia cumprir a Lc:g1slac;àu de Tràns ilo; lmbililar condutores 
de veiculos c exercer •>tllra.-. alribuiçOes correlatas na forma 'da 
Lcgis l ~a.o, cntlformc Ot:cr(IO N• 2379, etc: 05 de agosto de I W~ , · 

CONSIDERANDO a deficiência de pessoal qualificado· 
c dcvtdnnu:ntc: lmbilitado como examinador de lri.\nsito neste 
Dcp<~.namcnto: ./ 

RF. S OLYE: 

ART. 1° - NOMEAR o servtdor CLEIDSON DE 
FREITAS VAZ 
- :\gente: t\t.lminislrati\'o, parn a B:mca de ·Exaut!na.dorcs de: pro\" a 
prUt i~.:a aus pretendente a Carteira Nacinnaltk ll <tbllita · 

ART. 2°· Esta Pormria entrará t::m \'i J! a dMil de sun 
publicnção, revo,g:'llldo-sc loda..o; a'\ disposiçõe 1 contrário. 

[futarquias Estaduais] 

(Adap 

Robério Alelxo Anselmo Nobre -

PORTARIA N'. 040/08-ADAP 
O PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 00 AMAPÁ - AOAP, no uso de suas 
a tnbUIÇOes confe ridas pelo Decreto n°0027. de 02 de janeiro de 
2008, e tendo em vista o teor do Memo 01 !108- CPC/ADAP. de 
05 de maio de 2008 

RESOLVE: 
Art 1' . Au1on.zar o des locamento do s ervidor, Ruzlely de 
Jesus Pontos da Silva - Coordenador de Programas de 
Cooper~ção . AOAP, da S ede de suas a tribuições Macapâ -
AP até as cidades de Belém e Brasilia. no período de 06/05/08 
a l 0/05!06, para pa,rticipar de . Reuniões na Superintendência 
de Desenvolvimento da AmazOnia - SUDAM (Belém) .C: 
P residência d a República, Secretaria de RelaçOes lnstrtuctonats 
(Brasilia). 

Ma capá . AP. 06 de maio de 2008. 

Robé rlo A lo~elmo Nobre Diret~~~~~~en.te 

• 
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~~~t~_d~~~~~~~~- -~J 
Antônio da Justa Feijão 
~-==--- 7~-- .-;.~ ~-=--

COMISSÃO Pf.KMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 

IIESI!I .T ADO DE LICITA(,'ÁO 

MOOAI.IOADE: C'ON\lTP. ll''00?1l()()8..(;P1Jll\IAP 
T IPO : MF.:\'011 PRF.('O 
PROCESSO : 4.000. 75712008 
OBJETO : I.OCA<'.\0 DE YF.IC:I ILOS TIPO 

C'A:\tlNIIÁO J /4 PARA APOIO AO 11\-lAP :-10 
LOTF.AMI'"''TO V ALI:: \o"P.ROf. 

DATA : JIIIIW2008 
HORA : 09:00 h 

I' COOPERATNA DOS PROPRIETARIOS AUTONOMOS DE 
VEICUlOS LEVES E PESADOS DO AMAPA·COOTRAP. 

Comissão Permanente de Ucllação 

AY(SQ DE PREGÃQ PRESENCIAL Q0112008·CPL 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO 
AMAP A, com sede na Rodovia T anaedo Neves n• 1118 
Bairro Sao l.áza"?, MacapWAP - CEP: 68.908-530 tooe: (96l 
3212-6222, E-mall: ~-~. atravós de sua · 
Pregooira e Equipe de Apolo, toma público que às 
09:00(nove) horas (hora de Brullia) do dia 20 de maio de 
2008, realizarlllicitaçao modalidade PREGAO PRESENCIAL 
tipo MENOR PREÇO por ITEM, referente ao Processo n; 
17.000.09912008, para o seguinte objeto: Aqutslçlo de um 
(1)velculo automotor para dar suporte as atividades do 
LabotatO<io Central de Saúde Pública do Estado do Amapá 
~lotme especificaçOes constanles dos Anexos deste 
edotal. Para efetuar retirada do edital, o inleressado deverá 
apresentar disquete virgem. 

Comissao Pennanenlo de Licitação 

AVlSO Dli f!BEG.l.Q..fw_Eti(iiAL 005tWJ.-Ç~ 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAúDE PúBLICA DO 
AMAPA, com sede na Rodovia Tancredo Neves n• 1118, Bairro 
sao Lázaro, MacaPá'AP - CEP: 68.908-530 fone: (96) 3212· 
6222 E-maU: ~O@Iacen ap.oov br, através de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, 1oma público que as 
15:00(quinze) horas(t>ora de Brasllla) do dia 20 de mar9o 
de 2008, realizara licltaçao modalidade PREGAO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. referente ao Processo n• 
17.000.10512008, para o aeguinte objeiO: a conlrataçlo de 
empresa do ramo pertinente para prwstaçJo dos servlçoa 
de Motorista no ub«atório Central de Saúde Pública do 
E1tado do Amap6-LACEN, conforme espedftcaçoes 
constantes dos Anexos deste edital. Para eleklar retirada do 
edtal, o Interessado deverá apresentar disquete virgem. 

Ma~pà, ~de2008. 
Batista 

P 'ilaii.ACEI'L_ . _ . 

Cornlssao Permanente de Ucltaçao 

à'j!SO DE pREGAo PBESf.NCIAL 006/20M-(:PI, 

O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚOE PÚBLICA DO 
AMAPA.com sede na Rodovia TanaedoNeves n" 1118, Bairro 
sao LAzaro, ~AP - CEP: 88.908-530 lone: (96) 3212-
6222, E-mall: llclta.,cao@la<*!.ap.m.JI[, atravéa de sua 
Pregoeira e Equipe de Apolo, toma púbicO que b OI:OO(~ve) 
horas (hora de a.-aia) do ~ 21 de maio de 2001, realiunll 
Ucilaçao modalidade PREGAO PRESENCIAL. ~po MENOR 
PREÇO por LOTE, re!IAnte ao Procesao n• 17.000.102/2008, 
par.~~ o seguinte objaiD: AqulalçJio de 1111.a.rta1 de c-o 
Labora101'181, para .. ,. t.botalódo Cenlral de Saúde Pílbllea 
do Estado do ~. conforme eapecilcaç088 ccnalan~ dos • 
AneXos deSie ecltal. Pn eteuar rdrada do edital, .o 
interesaado d-' ~lar disquete vifgem. 

Mac:ap6~~de 2008. 

~ poa Ballata · 
. N 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Cl:Íl\issao Permanente~ Licitação 

AVIS~Ç,Ao PRESENC!ALJ107/200Kf!l 

Q LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO 
AMAPA. com sede na Rodovia TancredO Neves n• 1118 Bairro 
Sao Lázaro, MacapWAP - CEP: 68.908-530 fone: (96l 3212-
6222 E·mali: ~C!.@I~. attaves de sua 
Pregoeira e Equipe de Apeio, lxlma público que as 09:00(nove) 

- horas(hora de Brashia) do dlo 21 de rruoio de 2001, realizara 
licitação modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR 

· PREÇO, referente ao Processo n• 17.000.10512008, para o 
seguinte objeto: a contrabçio de empresa especializada em 
serviço de vi gUinda armada e deunn- para a prestaçlo 
de serviço de guarda • segurança 24 hr& do pr6dlo eede do 
Laboratório Cenlral de Saúde Pública do Estado do 
Amapj-LACEN, conlonne especiflcaçoes consW1tes dos 
Anexos deste edital. Para efetuar retirada do edilal o 
íóleresaado deverá apresentar dlsquele virgem. ' 

Maca~, ~ 111iJio de 2008. 

W ·a Batista 
CEN 

.. 

;Ale ir Mary Sampaio 
~··--.--

. l 'LRMO DE ACOROO DE DISTKATO DE CONTRATO N• 
01!1112007 - IPI:MIAP 
~ porlrs Rr~OL\'01: 
eJ.Á~SUI .A PRJMEtRA: l,ur lnttrmédio dttte lnstr•muto, 
rc"ptlfadus 05 pr.&JM r tondlçiH on ntaHieddos. 11 partes 
rtsoln~n, dt tem.-m acordo. dlstrt1t1r ami&a\'thnt•lr, o eontrata 
dr r~raf'CiNtAto dt panaeus drns nrnaado ao aao dt 1007. 
l'LAl1SII1.A SEGUNDA: fica oteroado quo lodos oo valura 
dt~klos ptlo lr_E~1/AP i F.mprua acordante Ji foram 
lnc~ralmntt QW1Iarlos1 nlo nl51indõ qualtqlltr d4:bleos ft 
quar5qun naturttl.l. 

CJ.Á USIII.A n :RCI:IIU: fi< a tleloo dtSdr ji o furo do <:ora•r<o 
da C::tpital do HCado, rr••uldlndt 2.1 pant, uprtua,.tnlt a 
qr..a~t4uc~ nurru pM mais prtvUqiado que stja pan dirimi r 
qda!~I.IUtr quclt6ti adwlndas do prtttlllc Termo. 
CLALSill..A QUARTA: O pmtnlt Trrmo devtri ur publicado 
tfli utraro, •• upensu dos lntrn&Jados, 110 pra~o de tO dias a 
partir de sua auln:lten e r•can~lahada •ma cOpia ao Trlbuaal dt 
( 'qn_tb da F.uado, ~H~ prazo dt 5 dias üteis. dt sua publkaçlo. 
C~USUI.A QUINTA: O prrsentt Termo ltel .. rado • ., uráltr 
Jrrnog~HI t frrrtr~~t,vtl, obrlp•do aJ pertes. a fnttrvtaitntlll! 
Jnu-. ... 1~ t sucrssortS. eninudo tm -4 ~·has dt Igual v:alor e lNr t 

form .. c para um ~ rffilo de dlrtlto anle as te.tr.nunhas ab111iwo 
no1ne~das. .. 

DA S. E STt:VÃ 
lot floa~u 

PORTARIA NO 028/2008/PESCAP 

O DIRETOR PRESIDEHTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
~APA, no uso das alrtlulçOel que lhe do conferidas pela Lei 
n'· _611 de 11 de jUlho de 2001 e Art.36. do Estatuto da 
Eolidade, aprovado pelo Decreto n• 013-4 de 07 de )lneiro de 
2Ç03 e atendendo ao lotem o H' 01112008/CA TE/PESCAP. 

Rt:SOLVE: 

HomOlogar O d~locamenlo do servidor FRAHCISCO 
PEREIRA CANAFISTULA, COOidenador de Aslisl6ncia 
T6cnica e Extenslo Pesqueira e AqufcoJaJPESCAP, que viajou 
de Macap• tecla de suas atividades aoe Munlclplos de 
laranjal do Jari e Vllórlll do Jari, no perfodo de 04 t 
01111512001. onde foi com o objetioto de minillrar Curso B4síco 
de Pisclculura • participar da I'IÚ!ilo na Colc)nia 2.()9 para 
dlvulgaçlo das norma do FRAP e !)leenchlmenlo de cadastro 
Plf• financiamento. 

D«·H ci6nda . cumpra. .. e publique-se. 

MÃcap4 - AP, 0tll0&2008. 

Jo.,:;~~ .. 
Diretor PresidentafPE'J;(" .AP 

NUClEO DE PlANEJAMENTO-HEMOAP 
UNIDADE DE CONTRATOS E ~1108 

EXTRATO DO COMTRATO N.t 002121001 

CQ!.HRATO DE PRESTACAo ...Df.__SERVICOS_ DE 

Pãg. 24 

ASSISTfONCIA HEMOTERAPICÁ QUE ENTRE .SI CELEBRAM A 
SECRETARIA QE SAúoE DO ESTADO DO ANAPA O 
INSTITUTO DE HEMATOlOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA
HEMOAP E A UNIMED MACAPA - COOPERATIVA DE 
TRABALHO MIÔOICO, PARA OS FINS NELES DECLARADOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
Instrumento encontra amparo legal nas disposições das normas 
de Direito Civl, Processual Civil cJc a Lei Federal n.• 8.666193 e 
alterações posleriores: Lei 9.656198; Lei 10.205101 ; PO<taria n.• 
2.135i94-MS; Penaria n.t 121195·MS; Pbrtaria n.o 127195-MS; 
Portaria n.0 163193-SAS-MS; PO<taria n.• 1.135199-MS, Ponaria 
1737104 NBR 9190 e NBR 9191/9l-ABNT; ResoluçOOs RDC n.• 
151/01; RDC n.' 24102 e RDC n.' 153/04. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: O presente Instrumento 
tem por objelo a PraslaçAo de Serviços de Assislência 
Hemoterállica aos associados da Contrat~noe na sede da 
~. na forma do que dispõe a RDC n.• 153J0.4 (ANVISA) e o 
art. 14, v da Lei 10.205102. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SERVIÇO HEMOTERAPICO: O 
serviço, objeto do presente instrumento, consiste na assistência 
Hemotetápica, conforme determina a RDC n.• 1 53/041ANVISA, 
aos pacientes da contratante C'.' e estejam em noglme hOspitalar. 

CLAUSULA NONA - DO VALOR: O valor dos serviçcs objeto 
deste instrumento contratual será da acordo com as Tabelas da • 
Classilicaçllo Brasileira Hierarquizada de procedimencos Médicos 
da Associaçllo Médica Brasiie~a(CBHPM), -.do que caberá a 
Agência Nacional de Saúde - ANS. Agência Nacional de 
Vogilància Sani'~na- ANV!SA e a Secretaria c»Atençao a Saúde 
- SAS do Ministério da Saúde defll'lir valores e forma de 
ldentilicaçao dos procedimenlos a serem ressa<cidos, ' após 
definido, será aplicado tais valores na forma do ort. 4' §1' da 
Portaria 173 7104 . 
Paràgrafo único: As tabelas de Procedimento e Processamento 
da Hemoterapia passam a lazer pane integrante desoe 
lnstrUflleT'Ul . 

CLAUSULA DECIMA - DO RESSARCIMENTO: Por ser vedado 
todo e qualquer tipo de comercializaçiio do sangue, conforme 
preceitua o §4' do art. 199 da Constituiçao Federal: o 
ressarcimento dos serviços pres1ados pelo HEMOAP, processar
se-á óbedecendo aos crité<ios del''"idos pela Lei n.• 1 0.205 de 21 
de março de 2001, lundamenlado no parágrafo oníco do mesmo 
disposilivo legal e PO<taria n.•163 de 03112193 MSISAS. 

CLAUSULA DIÔCIMA SEGUNDA - DO TRANSPORTE: O 
transporte dos hemocomponentes, objeto deste con1ra10, é de 
exclusiva responsabitidade ela Contratanle, que deverll obedece< 
às normas de biossegurança e de transpone, conforme determ..a 
o ~em G2 da ROC 153104. 

CLÁUSULA DIÕCIMA QUINTA DA VlGtNCIA: O p1esen1e 
contrato tem a vigência de 12 (doze) meses, iJ contar da 
assinatura do contrato. 

CLAUSULA DtCIMA SEXTA- DO REAJUSTE E REVISÃO DAS 
TABELAS: Os valores da Tabela de Preços dos serviços 
Homoterápicos obedecerão aos prOCedimentos da Classificaçao 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM da 
Assoeiaçllo Médica Brasileira • AMB, fiCando vinculado os 
crilérios referentes a reajustes e revisões à T ebela acima 
mencionada na prestação doS serviços hemoterâpi<;os. 
~arégralo Unico: A revisão contratual ocorrerâ !Wil ~~ de 
511~~ que venham a onerar o custo orig<>ário da contrataçao, 
objebvando a manulençAo do equilíb<io econOr oico-flnanceiro do 
presente ajuste, ou na hipótese da SObrevirem laoos imprevislveis 
ou provislvels por6m de conseqüência$ incelculáveis: 
retardadores ou impeditivos da execuçao do ajustado. ou ainda, 
em caso de força maior, ceso lortuilo ou fa lO do prfncipe, 
configonndo álee econOmica extreon:JinMa e eXIrecontratual. 

Maca pé, O 1 de janeiro de 2008 

(RDM ) 
Carlos Luiz Pereira Marques 

J Umi'ICATIYA N"012.111-CPI:-RDIII. 

RaUflco 1111 'õ•J dá Ltl 
• Mcp,~/ 1.1008. 

S E TURISMO L TDA • IIE 
ASSUNTO: Dlapentablldade llc:ilaçlo 
VALOR: RS 11.355,20 {nove mil trezenloe e cínqCoenta e 
cinco reail e vinte centavos). • 
PROCESSO: 20.000. IPRCJG.ROM 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 Inciso r.l, da Lei 1.666193 e 
auaa alleraçjle&. 
FONTE DE RECURSO: Programa:Gerenclamento 
Admlnlllrallvo; Código: 24.122.0001 2001, Açio: 
Manul8nÇio dos Se1viça. Adrniniatlalivoe. CUgoria 
eoon6mica: 33.00.3301 - Feno. 0240. 
OBJETO: Aqu111ç1o de Pesugens A6reu 

Senhoto...m., 
O proc:.uo em pauta foi originado pelo rnernor.ndo 003108 

- UNPROG - RDM, no qual conata a ~ de tm 
paauQ*W para OS funcion4llol que rMiiDrlo OI trabalhos 

de cober1ura do desfile das Etcolas d.e Samba do Rio de 

Janeiro objaiiYando • dWulgaçlo de nossa ~ que ~· 
homenageada .,... EICOIII de Seml!a Beia-lor de ~ 
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com o enredo sobre o tema 'Ma~paba Equinócio Solar, 

~iagens fantásticas ao melo do mundo'. lniciarnente este 

processo foi enquadrado por .~sta CPL, levando em 

consideração o valor do objeto, no artigo 24, Inciso 11. da Cel 

8666193 no dia 06/01/2008. 

No dia 09/0tl2008 confotme memO<ando 00412008 -

UNIPROG - RDM, conslderaooo: 1 - O prazo estabelecido e 

divulgado pela LIESA para instalações dos equipamentos; 2 

- O tamanho da pista do sambódromo do Rio de Janeiro; 3 -

A utilização de novos equipamentos para transmissao. Se 

bz necessário a inclusao ele dois colaboradores, logo, a 

necessidade da aquisição de mais duas passagens cujo o 
' , 

valor somados com o quantftativo anterior u~rapassarâ o 

limfte estabelecido na lei 8.666193 em seu artigo 24: ·Inciso 11. 

Justifica-se a presente dispensa de licitação, para aquisição 

de passagens aéreas devido o prazo que temos até o 

realização do evento; ressaltamos que o inicio do evento é 

nosso prazo fonal e nAo Inicial, pois diversas providencias 

pré-evento, deverão ser tomadas para que a transmissão 

possa ocorrer. A Rádio Difusora do Macapá não podo 

prescindir destes serviços, sem causar prejulzo para 

administração pública, uma vez que foi feito todo um 

Investimento com equipamento e pessoal, o que caracteriza 

necessidade de urgência no atendimento, não pçdendo 

aguardar pelo final do ~rocedimento licitatório, em 

decorrência do decurso de tempo que o proces~o reauer. 

O eminente doutrinador palrio, MARÇAL JUSTEN FILHO, 

em sua consagrada obra 'Comentários é Lei de lic~aç6es e 

Contratos Administrativos', 6" edição. editora Dialética, pág. 

225-226. magistralmente menciona qve: 

•o dlsp<a}tJvo enfocado refe,..se a04 cas04 em que o 
decurso de tempo necesurio ~o procedimento 
l/cltat6rlo normal Impediria 11 adoç~o de medidas 
lnd/$pen$~vels pan evitar danos ~~~r.lvels. Quando 
f04Se conclulda a liciúç~ o dlulo }~ esiJufa 
concretJzado. A dlspenSII de /lclr.çAo e a contratJiçlo 
Imediata representam ume modalidade de atJv/dade 
acautelatória do Interesse pObllco". 
"No caso especifico das contntaçlk!s diretas, 
emerg6ncia sJgnlflc. necessidade de atendimento 
Imediato a certos Interesses. Demora em ree/lzer e 
prestaçAo produziria risco de sacrlflclo de valores 
tutelados pelo ordenamento }urid/co. Como e 1/citaçAo 

"' pressup6e certa demore para seu trlmlte, submeter a 
contrstaçAo ao processo lic/tatórfo propiciaria a 
concretizaçlo do sacrlflclo a esses va/oles. • 

Na mesma esteira o saudoso mestre HEL Y LOPES 

MEIRELES, tido por muitos como maior expoente do Direfto 

Administrativo Pátrio, em sua monumental obra, Dire~o 

AdminiStrativo Brasileiro, 26' ediç.1o. Malheiros Editores. 

pég.263, comentando sobre a dispensa de licftação em 

situação de emerg~ncia, ensina que: 

"A em8t!JMCia caracteriz•se pele urgéncla de 
atendimento de sltueçlo que possa ocasionar prefuiVJs 
ou comprometer e Incolumidade ou e segurança de 
pe$soas, obras, SeJViços, equipamento e outros bens 
públicos ou pat1/culares, exigindo r.lpidas provldenciu 
da Admlnlstraçlo para debelar ou m/noner suas 
conseqülncias lesivas à ccletividade". 

Nesse sentido, o TCU decidiu: 

• ... É rogular contratar pass;,gem a~rea por emerr/4ncla. 
Se o objeto for de natureza dlvislvel, deve ser feita 
adjud/caçlo por Itens•. 
FONTE: TCU. Processe n'S99.012195-1. Declsllo 137/1996-
Plen4rio. 
Restando configurada a sftuação emergendal em face da 

necessidade de urgencia de atena é a via adequada para 

eliminar os riscos e assegurar a satisfação dos interesses 

públicos, uma vez que a realização de uma licftaçao normal 

demandaria em lapso tempo:-al considerável. lnviablllzando a 

ação pública a ser empreendida. 

Ante ao exposto e para salvaguarda dos elevados interesses 

públicos, assim como para cumprim~nto das detenninações 

estabelecidas na legislaç~o. submetemos a presente 

Justificativa à apreciação e homologação do Gerente Geral 

da Rédio Difusora de Macapá e conseqOentemente 

publicação no Diário Ofocial do Estado assegurando a 

eficácia do presente ato administrativo 11tendimento das 

exigências contldás no Art. 26 do mencionado Diploma 

Jurldico. 

FILHO. 

(DIÂRIO OFICIAL) 

(í!l"bü"nal Regional El~itor_é!_l =-:J) 
Des. Carm~ ~~tô~l~ de So~za . ' J 

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PAUTA DE JULGAMENTO 

I 
Pauta n• 08/2007: Elaborada nos termos do Art. 
45 do Regimento Interno desta Corte. Cientifico 
aos interessados que será submetido a julgamento 
na Ses~o do dia 28/05/2008, ou na(s) 
subseqüente(s). o processo ?baixo relacionado:_ 

Recurso Eleitoral n• 377/2008 -Classe V 
Recorrente: Fran Soares do Nascimento Júnior 
Advogada: Ora. Patrícia de Almeida Barbosa 
Aguiar 
Relator: Juiz Adão Carvalho 

Macapá - AP 07 de maio de 2008. 

@bunal de Justiça do Estado ) 
Des. Agostino Silvé~I~ .. J_,.m~;..::o:.:.r _ _,.._~.....,.~ 

ATA m: DIS'niiBUICAO 2/CXI RE· 

DtsnUBUICAO DO bt:!liRTAMENIO 

JmiCIAIUO 00 '11llSUW. DE 

.JtmiCA. 00 BSTAOO 00 AK\PA. 

ll : OO horas, re.a.liZQ.I.·•• a DiatribJ.icao e/oo Redie

tribuicao doe Procoaeoe abaixo relacicnado. , oonforrre 

nonnaa do Jtegi.reeDto Interno. 

PROCE5SQ'; DISTIUBUIDOS 

•CliKI\RA IDIICA 

No. 0002812·2/ 2008 

APiiLAin1: : MIHISTilUO PCBLICO 

AI'IILioDO :PAOLO IX> CMKl s~ 

.Ail\ICGADO :DKF!HlOR P\lBLIOO 

RE!.A'I'(JR (A) : Dee • WIZ CMI.OS <n1ES DOS SAm'OG 

No. 002098·11/2008 

JIQI>.Vllllnl :M1GU21. O\ErAIIO DE ~ 

ADVOOAOO : CICERO 80RGBS liClJWILO Nln'O , 

JIQI>.VM:LJ :OEPl\RTIII'!Pm'O EST1IIlUAL 011 TIWISITO 

IUlU'I'(JR(AI :De&. MAAIO GORTYEV DB OUEm>Z 

No. 0003518-1/2008 

AP1i1.»rrE : INSTI'rut'O ll8 HJM>T.lUlGIA ll HDOriiRAPIA 00 J\M 

AIMlCAilO :Gil.V>HIUlO S1llnAliA AIWIAJAS 

APELAlX> ~Aifl"CaaiO .J'ORGB SILVA SANl'OS E art'RO(S) 

All\ICGAilO :CAIU.OS l!lllliiRDO MEWl SILVA 

RBLATOR.(A) 1Dea. NARIO CURTYEV DB QOEiltOZ 

No. 0003517·1/2008 

:2&. VliiiA crvEL E ~ PUBLICA DE w.cA 

: CXI<S'T'RDCIOIVBS L 'filA E O<m!O !S) 

:~ DB N1<ZAAB Do\ SILVA 

• :ESTADO 00 l\IQPA E c.<miD(S) 

AlJYOGIWO : r:trAVI.O JOS8 DE ~ Fl\RIA 

RELAroR(Al :Du. Gti..BBR'IO PN!KIRO 

No. 0000068-9/2008 

E OUI1<0 (S) 

, B OUI1<0 (S) 

MJ111XNYJ :VERA Illl J8SUS PI!a-lllRO 

ULM'OII(A) • Dolo:_~ JMNCE,IS'IA. ~-

Ho . 0002113-3/ 2008 

• E arJJlO (S) 

'pJ\CI!ln'E : lfii.SCJf Do\ SILVA DI J&SUS 

NJr. COA'I'CR:JUIOO DIREITO 2A VdA ODCilG.L K\CAPA 

RI!I.\TOR (A) :o... omC lllflQIIO ll8 900ZA 
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!WIEAS <DRPUS No. 0002110· 3/2ti!J! 

I:KP1"'1WrrK :WIZ MI\CNO DO ROSARIO PI~ 

P~IE!fi'& : rWUMlJoNO SANr0S CORREA 

ApT. C!lO.TOR:oJUIZO DIREITO Vl\RA '11l:tllliiW. DO .JURI KN::MA 

Rm.\TOR(A) : Oes . M>.RIO GUR'Nl!V DE QUEIROZ 

No. 0002111-3/ 2008 

IHI'E'I'RAl<rE : liiiAUlO IQNOEL """""' Ni'rO 

·~= :UBAIJ)O I9.NOEL I<1U'RA """" . 

1VJr. C'OAroR:~ZO OIRBITO VARA 8X2CUOOES P'SNUS IX) BSTAD 

R.EU.'I'(JR (A) : Dee. DOClL>.S EVr.HGELIS'IA RAia; 

No. 0002112- 3/2008 

.tMPErR.Nfi'E :MAA:tO .JORGe M:NT&IRO n.\ SILVA 

PACII!ml: • :>WUO .JORGE >am:IRO Do\ SILVA 

JJJr. C01\TOR:JUI20 DIREITO VliiiA EXECUCD&9 POIAIS DO EÍSTAD 

An OB DIS'l'IUBOICIO E/CXI RE· 

DI STRIJl;JICAO DO CEPI\RTJIMEIIm) 

JUDICIARIO 00 1'1tll3UNM.. DE 

JUSTIO. DO ES'IM:LJ 00 AM>oPA. 

Ao (sl 30 clia(o) do,.... de ABRIL do ano de 2008, 

l2100 hora.a, re.e.lb:Ol·De a Distribuicao e/o.J R.edi.a· 

tr.ibuica.o dos Proceeeoa ab&Uo relaciona.c:iore , cc:nf0zm11 

no:rm.u do RogUwlto Interno. 

~SOS DISTRlBUIDOS 

- CAHAAA UKICA 

ll1ICIDtSO E>! SD<1'IDO I!S'IRl'ro (RSE) No. 0000517-5/2008 

IUICCRlUOml : KIIIIsn:RIO PUBLICO 

RIICXlRRIOO : IRAM SAIII'A>Ill CABRAL 

A!MlGAlX> :CAAI.OS I\OI11Irn) PER&IRA JUNICR 

Rm.A'I'OR(A) ~Des. LUIZ 0JU.0S oc:.MtS 009 ~ 

RP:aiRSO DI Sl!miiXl ESTRI'I'O (RSEl No . 0000518· 5/2008 

:\'lUlA DO TRIBaiQL 00 Jt1R1 DE ~A 

~ :IUNISniRIO PUI!Lla> 

RBCORlUDO :IIILCII.ENB cnsTA VlUllõN>. 

AD'itXlAllb : DEFEl<OOit POBLICO 

Rm.\'I'(JR(AI :Dea . HCIIIUlO NIIIRAL DB IUI.l.O CASl'l!O 

JUX:I.JROO EM Sllm'IDO BS1'1UTO (RSE) No. 0000519·5/2008 

IU!CI:liW!ln'E : llo\lllELSCII Klln'EIRO IOOS.UUO 

MNOOJJ:J:J :JORGE WI Z o:N:JILIIES ~ Sn.VA 

R.ECX.1RRIOO : KINISTERIO ~IOJ 
REL.\'I'(JR (A) : Dee. Hl\RIO GURTYEV DE QUEIROZ 

No. C003588·1/2Q08 

APEU.m'R :~BATISTA DE Ot..IVKIRA B O<mlO(Sl 

ADIIOCAilO : V06E ROBERTO lUlAS 

: IWO:X) IX) BRASIL S/A 8 oorRO(S) 

MNOGJoDO : 1WUA DE lG\ZAU SlUltANA ll8 SOUSA 

RElATOR (A) :Dea. OOGLAS EV>.'03ELI8rA RAIClS 

No. 0003589-1/2008 

l\l'EUINI"E : LAP!lPB • U\BORATORIO F~CO BSTJ\00 PEl 

MJ111XNYJ : MMCELO WIZ Ml\l!TlliS BA1AI 

APEU100 : ESrADO DO W»A 

IJNOGJoDO : IDSUSANIRA OB VA.Sal!ICEL06 SEPE!lo\ DB FRBl 

R.EU.TOR (AI : Oeo • WIZ CAR.LOS <n<ES 008 8AiliOS 

.IU'ELAC\0 = NO. 0003590·1/2008 

lU'EI.Aill'K :ESrJIDO DO l\IQPA 

AIMlGAIXl :OTAVIO JOOII DE II>.SalNOU.OS PAUA 

lU'l!J.MlO :KIIRCII.i>m RODRIGOiiS ~ 

MNOGJoDO :IO.T»rlEL CAV>LC»mm .....-.-IliS 

RJ!LATOil (AI :D .. . CMKl AmaiiO DE SOUZA 

:BSrADO 00 AHJIPA 

•SAK~Eto HILEL 8BlCII>.p. 

No. 0003591-1/2008 

:Hl\RIA 1ZABJ:L ~ C»C8RAAA 

AD'o'OGADO :wc:IVlWXl Do\ SILV.. <XIS'rA 

:REI.Uat !AI :tlee. IWUO GUitTYEV IlB (lll8IIIIJ2 

l\l'ELACN> CIVEL No. 0003592- 1/2008 

AI'~ : ADILMDO NUNES AIJICEID.\ 

AIMlGAIXl : CIC>I\0 IIORG6S BCJRilAlD 
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NJVOOMXJ 'RICMllO CXIICAI..VES SAHI'OS 

lll!lA'l'Cit(A) '-· GilBERTO P~DO 

Al'!!U\CAD = llo. 0003593-l/2008 
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TRIBUNAL PLENO 

rAUTA DE JUL GAMENTO 

De ordem do . Excelentlssimo Senhor Desembargador 
Agostino Silvc!rio Junior, Presidente do Tri~el Pleno, fiiÇO 
ciente a tod~ o.< intcra~ c aos que vorem o presente 
EDITAL ou dele conhc:i:ima'llo tivcrcol\, que no dia 14 
(quato~) de maio. de 2001 (quarta-fel~a),· u 88 (oito) 
lloras, ou an S<:.'loio subseqüente, no edoflcoo sede do TJAJ>, 
sito na Rua Gc:nmll Rondon, n' 1295, esquina .com a . Av. 
FAD. Bairro Central, na sala de scaõcs do Pledrio, real~ZII

_se-6 a 247' s.&io Ordlúria para jul~to dos 5e1tUifttes 
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feitos e daqueles apresentados em mesa, independentemente 
de public.aç3o: 

MANDADO .PE SEGURI\NCA N' 1.1981102.8 
Impetrante: Maria d3 Conceiçõo Silvo 
Advogado: Defensor Publico 
lnfonnante: Secretário de Estado do Saúde do Estado do 

· Amapá 
Relator: Desanbllrgador Oôgla! Evangelista 

MA.MMDO DE SEGURANÇA N'J.ll(l~ 

Impetrante: Adson Arantes do Nascimento Ramos 
Advogado: José Luiz Amaral Pingarilho 
fnfonnante: Secretário de Estado da Admnistr;oç;io do Estado 

' doAmapá 
Relator: Desembargador Edinardo Souza 

~QP DE SEGURANC:\ N' 1.2111.2!2.8 
Impetrante: Maria Goreni de Olivciem 
Advogado: Robeno Annond Fem:irn da Silva 
lnfonnante: Presidente do Egrégio Tribunal de Jusliça do 

Estado o.lo Amopã 
Rdotor: Desembargador Dõglas Evangelista 

MANDADO DE SEGURANÇA N' 1.220120011 
Impetrante: Edvaldo Pantoja da Silva 
Advogado>: Poulo André Almeida Crunpbdl 
Informante: Secretário de Estado da AdministraÇ<io do 

Estado do Amapá 
Rela1or: Desembargador R.oimundo Vales 

TRIBUNAL PLENO 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N" 10812008 
Requerente: ESTADO DO AMAPÁ 
Procurador: HELIO RJOS FERREIRA 
Requerido: MARCIO ALBERTO CALDAS DE SOUZA 
Adv.ogado: ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA 

"O ESTADO DO AMAPÁ, a1r.ovés de seu Procur.oo.lor, 
requereu SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS EFEITOS DE 
MANDADO DE SEGURANÇA com fulcro nos arts. t• e 2'-B 
cb Lei n• 9.494;64 ck art. 4' da Lei n' 8.437192, contra decisão 
proferida pelo Juizo da 3' VarJ Civel e de Fazenda l'üblicu da 
Comarca de Macapó, nos auto~ do Mondado de Segurança n• 
I 07ó512007, que concedeu ao in:pe1rant~ a ordem perquirida, 
determinando a sua promoçiio ao posto de 2" Tenoue do 
Quadro de Oficiais Policiais Mili1ares do E.st'l'do do Amapi. 

Requereu o autor, prcliminam1cntc, a extensão dos eleitos da 
presente me<lida ~ decisão liminar proferida noqucle 
mnndamus. em razão da absorção de todo o con1eúdo de tal 
decisão interlocutóri9 pela sentença de mérito posterionncnte 
prol alada. 

Como ~opedãnco dio pedido, alegou risoo de lesão ú 
economia pública, caso os efeitos da sentença niio sejam 
suspensos. oca.<ionada pela possibilidade de ~compasso na 
economia estadual, dado a saidu ele recurso• dos cofres 
públicos sem a devida fonte legal, agrnvada pela dificuldade 
de um futuro ressarcimento. além de ensejarem um prejudicial 
efeito multiplicador a gerar novos pedidos de igual espécie. 

Do mesmo modo. alegou ainda lesão à ordem pühlica, 
considerado nas suas dimensões de lmbito constitucional. 
udministr.ltivo c Jll'lltt..Sual, por infringtncia aos art.<. 167, inc. 
11 c 169, § l ' da CF/RR; art. 2" da .Lei Complementar E.Wldual 
n• 43/2007 cic an. 24 do Decreto 22190; arts. 1• c 2"-8 da Lei 
n• 9.494i97; art. l ' , §3" da Lei n' 8.437192; art. s• da Lei n• 
4.348/64 e 11\. l', §4" da Lei n' 5.021/66. 

Requereu por fim, em face do aludido efeito multiplicador, a 
extensão olus efeitos da, decisão a ser proferida nos r=cntcs 
autos, a lion de obstar as demais pretensões sob os mesmos 
argumentos fáticos e juridicos, em confof!llidadc com o art. 4', 
§8" da Lei n• 8.437/92. 

E o relatório. 
Analisando iniciulmente o · pedidn preambu lar, é de se 

concluir sem qualq= dúvida que a eficàci• da dec:isiio 
rroi3Llda em sede li.,inar, dado a tocai ausência da natureza 
satisfati\'a de tal ~to judicial. somet1tc subsistir:o até • 
profcrição ele sentença meritória, ostu revestido, com efeito, do 
caráter exauriente tenda1te a solucionar a lide ele modo 
definitivo. 

Sob tais argumentos, já decidiu o Superior Tribunal de 
Justiça que ~o entendimt!nk> domi110nte 11a doutrino. e na 
jurispnJéncia i 1t0 .<enzido de '1''" a senltiiÇll de mérito. 
cmrcessio'O da segurauça. faz ces•·ur o exame provisório e 
perfuncumo exist~.n~ em juizo noeramcnle acautelatório. 
strÚio IU2S hipóteses prtvistru em ki (desembaraço aduandro. 
vamagem foncional. rccltUsificação, etc.). ou que. 
devidamente coJil/)ro•·adn, .<e niio ffUlnllda a cautelar. haverá 
p<!J'igo de Juno ir~parável para a parte vencida" (AgRg na 
MC 3156/RN, R~l . Ministra EUANA C.ALMON, 
SEGUNDA TURMA~ j ulgado em 24.10.2000, DJ 05.02.2001 
p. 84). 

No caso presente, coono as decisões n4o diverairam, · 
dt!'isumc-..e que o ~nico escopo da presente análise é a 
sentença que apreciou de modo pleno a causa c que, dentre 
outras consequeneiDS, veio confinnar a P!"'vidéncia 
a~-autelatória anterionncnlc adotada. 

Assim sendo, pres&a·sc também es1a oonel~sio paro afastar 
de plano •s hipóleses dç infringCncia oos arts. 1•, §3" da Le;i n• 
8.437/92; art. 5' da Lei n• 4.348/64 e an. l '. §4' da Leo n• 
5.021/66, eis que a cxecuçoio qire se prdc:nde suspender n6o 
mais cn1ana de medida proferida li .. inannaue. 

Pãg. 26 

Quanto 80!1 mo1ivos expostos pelo autor e que compõem, de 
fato, objeto de aprecillÇãu em sede de Suspensão de Segurança, 
ah itritio, resta evidente, dentro do contexto fático discutido, 
que a mera promoção de posto para patente imediatamente 
superior nio se atigurn com magniticencia sufi ciente a causar 
abalo sinlomiotico ao orçamento público estadual, bem assim. 
que as contingências de cunho genéti<:o e emergencial devem 
compor a previsão e o plano:jamento executório cb receita 
anual de qualquer ente estatal. 

De todo modo, não foi dada comprovação plena e efetiva de 
tois conscquências, sendo que, sob essa ótica, ~ de bom tom 
~altar que a principal camcterfstica da suspensão de 
segurança, aliada à sua cstrcite<a temática, é o caráter de 
"contracautcla", que impende e5tarem presentes os mesmos 
requisitos exigido. como _suficientes J>3111 a concessão de 
ordem, ainda que de fonna precária. no mandamus originário, 
qual seja, a comprovação inequfvoca du potencialidade danosa 
dn ato decisório, clcscabcndo, para esse efeito, a mera c 
unilateral do:daraçào de que, reta sua excx:uçio, resuhtl.l'Üo 
comp"'metidos os valor« sociais prevalcntemente protegidos. 

No mais. verifica-se ainda que a segur.tfll,-a co..:Obatida 
enfrenta concomitantemente recurso de apelação, instõncia 
onde as questões de ordem legal devem S~'r analisadas com 
maior propriedade, pois o e:;copo' único d~ Suspensão de 
Segurança é o resguardo do int~'TC,..... público, que insurge-se 
dcn1ro do ordenamento juridico-adminislrativo como elemento 
nucle:u c, d.:sla fonna, imprescindivel ao alcance c à mantença 
dos objetivos nele propostos (bem comum), ainda assim, 
justilieávcl wmcnlc quando o ato lesi~o dcmonstra·sc grave o 
suficiente a comprometer a regular e satisfatória atividade 
CSI:ltal. Porquanto, é medida extraordinária à ordem juridico
proccssual c restrita em seus próprios fundamentos. 
descabendo, de tal feita, inferir julzn mo:ritório acerca da 
qucslilo atacada. Neste sentido. asscnt3·Se p<ocificamentc o 
entendimento jurisprudcncisl pátrio: 

AGRAVO REGIM ENTAL EM SUSPENSÃO DE 
SEGURANÇA. MÉRITO. A'-IALISE. 
INADMISSIBILIDADE. POTENCIALIDADE DANOSA 
DO ATO DECISÓRIO NÃO DEMONSTRADA. Mérito do 
mandamus. Análise. Inadmissibilidade. Não cabe, no âmbito 
da suspensão de segurança., examinar com profundidade c 
exlensão as questões envolvidas na lide, cle,·endo a análise 
limilar-se, apenas, aos aspectos concernentes !J 
potencialidade lesivH do ato decisório em fO<:e dos interesses 
públicos rclcvantcs, C1J1 obediência ao dis)lOSio nos artigos 4" 
da Lei 4348164, 25 da Lei 8038190 e 207 do RISTF. 
f'n:cedentcs. Agravo regimental a que se nega provimento. 

STF - SS-AgR 2316/PE, R<L Min. MAURICIO 
CORRtA, f. 28104/2004, Tribunal Pleno. p. DJ 21-0S-
2004 PNl0033 ,. 
Deste modo, invariavelmente toma-se impossível aproveitar. 

em sede de Suspensão de Se~urança, senão no que tange ao 
rnlnimo essencial à fonnação do jui<o de dclibação, as razões 
fãticas c j urídicas apresenuodas pelo autor como ensejadoras de 
seu direito, mesmo que atinjam de forma reflexa a ordem 
púhlica, eis que as mc.<ll]as encerram o próprio objeto da 
questão c es~ um:.. vez pendente de recurso. soquer restou 
esgotada dentro da própria via jurisdicional. 

Sob es.o;a o!gidc, jó existem decisões do ExcelSo Pretório: 
Agr•vo Regimento! a que se nega provimento porque o 
agravante se limita a reiterar os argumentos relativos ao 
mérito do mandado de segurança, sem infirmar os 
pressupostos de fa,to, j ustificadores de suspensão de liminar, 
perante o art. 4" dá lei n• 4.348164. ~ 

STF - SS-AaR 259/SP, Relator Miot. OCTAVIO 
· GALLOTTI, j. 24103/1994, Tribunal Pftno, p. DJ 0&-0S-

1994 PP-10483) 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTES. 
LEGITIMIDADE. PRESSUPOSTOS PARA O 
DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. omisJis 2. oml.uiJ 3. em 
processo de Suspensão de Segurança. não se discute o 
méri to da impetração du "wrif', ma.<, tão-só, se verilica a 
ocorrência, ou não, de qunlquer das hipóteses previstas no 
art. 297 do RISTF. ele art. 25 da Lei n• 8.038, de 
28.05.1990. 4. o"'issis S. o"'issls 
SS-AgR .. 90/RJ, Relator Mln. SYDNEY SANCHES. j . 
06/CI5/1993, Tribunal Pl .. o, p. DJ lS-OS-1993 PP-10381 

Há que se relevar, portanto, a caracterisric:a essencial da 
atividade jurisdicional, que e o legitimo exerclcio do <:slado de 
legalidade a todos imposto, ai incluindt>-sc os entes cstatais, 
invncado em face de suposto ato concreto violador de direito 
subjetivo determinado e em consonância com o principio 
constitucional da inafastabilidatle do controle judiciário. Sendo 
assim, é a via eleita, por cxcelencia, o instrumento jur!dico 
,xfo qual o cidadão interpela u Poder Público na.• suas ações. 
valendo-se de medida.< acautelatórias quando teoricamente 
nc:ccssirias, estas últimas, cabe frisar, n1o subjetivadas, ma.< • 
decorrentes do sistema juridico a todos disponível à conto de 
uma natural inwisfaçiio e cuja ncccssariedade e aplicabilidude 
pressupõem facu~e de 'agir do magistrado por força de 
mandamento conslitucional. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de Suspensão de 
Segurança e mantenho a decisão de mCrito proferida pelo Juf?o 
da 3" Van1 Clvd c de Fazenda Pública cb Comarca de Mecapl 

Publique-se. 

lntime;n-se. 

Após. arquivem-se os autOS. 

Mecapá. 29 ele abril de 2008 
(a) Des. AGOSTINO SlLVÉRIO JUNIOR 

Presidente do TJA~ 

José ltamanci Mendes da Rocha 
Diretor da Sccrewia do Tribunal Pleno 
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TRIBUNAL' PLENO 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N' 109/2008 
Requerou~: ESTADO DO AMAPÁ 
Procurador. HÉLIO RIOS FERREIRA 
Requerido: EDILSON DE ASSUNÇÃO ANTUNES COELHO 
Advogado: MAII,IA CRISTINA DO AMARAL SOTO BANHA 

'·O ESTADO DO AMAPÁ, atrnvés de- !ICII Procurador, 
requ~rcu SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS EFEITOS DE 
MANDADO DE SEGURANÇA com fulcro nD!I arts. 1• e 2"-B 
da Lei n• 9.494/64 c/c art. 4• da Lei n• 8.437/92, contra decisão 
proferida pelo Juizo da 3' Vara Cível te de Fazenda Pública da 
Comarca ~ Macapo, nos aulo~ do Mandado de Segurança n• 
10777/2007. que concedeu ao impetrante a or~ perquirida, 
determinando a sua promoção ão. posto de 2" Tenente do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares do Estado do Amapá. 

Reque.-cu o autor. preliminarmente, a extensão dos efeitos da 
prcsenle medida à decisão lim!nar proferida naquele 
mandamu.r. em razão da abson;iio de todo o conteúdo de tal 
decisão interlocutória pela sentença de mCrito posteriormente 
oroillad•~-

Como supedãneo do pedido, alegou risco de lcsi!ó à 
economia pública, caso os efeitos da .entença não sejam 
suspensos, ocasionada pela ·possibilidade de descompasso na 
economia estodual, dado a salda de recursos dos cofres 
püblicos sem a devida fonte legal, agravada pela dificuldade de 
um futuro resSIIrcimento, além de ensejarem um prejudicial 
efeito multiplicador u gerar novos pedidM de igual espécie. 

Do mesmo modo, alegou ainda Jcsllo à orde.n püblica, 
considc:rnda nas suas dimensões de âmbito constitucional, 
administrativo c proc:o:ssual. por infringência aos arts. 167, inc. 
11 e 169 §1° da CF/88; art. 2" da Lei Complementar Estadual n• 
43/2007 de art. 24 do Decreto 22190; arts. t• c 2'-B da Lei n• 
9.494í97; art. 1•, §3• da Lei n• 8.437t'92; art. s• -da Lei n• 
4.348164 c art. 1", §4' da Lei n• 5.021/66. _ 

Requereu por fim. em face do aludido cfcito multiplicador, a 
extensão dos eleitos da decisão a ser proferida nos prescnté• 
autM, a fim de obstar as demais prctcn~ sob os mesmos 
argumentos filticos c jurídicos, em conformidade com o art. 4•, 
§8° do Lei n• 8.437/92. 

É o relatório. 

Analisando inicialmente o pedido prcambular, é de se 
concluir sem qualquer dúvida que a . cficOcia da decisilo 
prolatada em sede liminar, dado a total au~ci~ da na~a 
satisfoti~• de tal ato judicial, somente substmnl até a profer•çiló 
de sentença meritória, esta revestida, com efeito, do caráter 
exauriente tendente a solucionar a lide de modo definitivo. 

Sob tais argumentos, Já Uc:c:idiu o Superior Tn'bunal de 
Justiça que "'o entendimento d~minan[e na t{oull'ina ~ _na 
jurispFildência é no sentido de que a sentença de. ~ento. 
concessiva da seguronça. faz Ce3Sar o exame provaono ~ 
perfunctório ui.ttenu em juízo meramente acautelarór_;o. 
senão nO$· lti(HÍtl!fcs prev/.ttO$ mt lei (desembaraçv aduane~ro. 
vantagem func/{)llal. ·recltasificaçào, etc.). ou que, ~evidamentc 
comprovado. se nào mantida a cautelar, havera pengo de 
dano irreporávd para a parte vencida" (AgRg na MC 
31SbiRN. Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 24.10.2000, DJ 05.02.200 I p. 84). 

No caso prc:s~::ntt, como as decisões não divergiram, 
dessume-se que o único escopo do pn;:scntc análise é a sentença 
que apreciou de modo -pleno a cauSII ~ ~ue; dentre outras
consequéncios, veio confinnar a provtdencta acautelatória 
anteriormente adotada. 

Assim sendo, presta-se tumbém esta conclusão para afa~ 
de plano as hipóteses de infring!a,cia aos arts. t•. §3• da lc• n' 
&.437/92; art. 5• da Lei n• 4.348164 c ""· 1•. §4• dsl..ci n• 
5.021/66, eis que a execução que se pretende suspender nüo 
muis emana de medida proferida liminarmente. 

Quanto aos motivos ex~os pelo autor c .que compõem, de 
fato, objeto de aprceiaçào em sede de Suspensà~ ~c ~ura~ça. 
ab initío, resta evidmtc, dentro do contexto faueo d1scuudo, 
que a mera promoção de posto para patente imediatamente 
superior nãt! se afigura e<>m magnificência suficiente a causar 
abalo sintomático ao orçamento público estudual, bem assun, 
que as contingências de cunho gcnérico c emergencial devem 
compor o previsão c o planejamento cxccutbrio da receita anual 
de qualquer ente estatal. 

De todo modo, não foi dada comprovação plena c' efetiva de 
tais consequéncias. sendo que, soh essa ótica. e de bom tom 
rcs!\altar. que a principal caractcristica da suspensão de 
segurança. aliada à sua estreiteza temâtica, é o caráter de 
"contracoutela", que impendc ~tarem presentes os m~mos 
requisitos exigidos como sufic tcntcs para a conc~s~o ~· 
ordem. ainda que de forma prccâria, no mandamus ongmârio, 
quo I seja, a comprovação inequívoca da potencialidade. danosa 
do ato do:isório, dcscabendo, para cs.•c efctto, a mera e 
unilateral declaração de que, pela sua execução. resultarão 
comprometidos os valores sociais prcvalcntcmente protegidos. 

No mais ,·crifica-se ainda que a qurança combatida 
enfrt!nta c~ncomitantcmcnte recursu de apelação. instârtcia'"' 
onde as questões de ordem legal devem ser analiSl!das com 
maior propriedade, pois o escopo úni~ _da Su~nsão de 
Scgumn~• é o resguardo do interesse pubhco, que Jnourge-ye 
dentro do ordenamento jurídico-administrativo como elemento 
nuclear e, desta forma, impre;cindivcl ao alcance cà mantc~ça 
dos objetivos .nele propostos (bem comum), aJnda ass1m, 
just ilk ivcl somente quando o ato lesivo ~sn:'·•e ~vc o 
suficiente a comprometer o regular c sattsfatóna ahvid•dc 
eslulul. Porquanto, c medida cxtrdordimiria à ordem jurídico
processual e restrita em seus oróorios fundamentos. 
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descabcndo, de tal feita, inferir juizo meritório acerca da 
questão atacada. Neste sentido, assenta-se pacificamente o 
entendimento jurisprudtencial pátrio: 

AGRAVO REGIMENTAL EM . SUSPENSÃ~ ÓE 
SEGURANÇA. · MÉRITO. ANALISE. 
INADMISSIBILIDADE. POTENCIALIDADE DANOSA 
boATO DECISÓRIO N~O 'DEMONSTRADA. Mérito do 
mandamus. Análise. Inadmissibilidade. Ni!ó cabe, no imbito 
da suspensio de scg~~n~~~Ça, examinar com profundidade c · 
extcnsio as- questõe< envolvidiiS na lide, devendo a anâlise 
limitar-se, apenas, aos aspcc:tos - concernentes a 
'potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses 
púbfioos relevant .. , em obediblcia uo disposto nos artigos 4• 
da lei 4348164, 25 da Lei R038/90 c 207 do RISTF. 
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 

STF - SS.:AgR 23161PE, Rei. Mln. MAURiCIO 
CORRtA, j . 28/04/2004, Tribunal Pleno, p. DJ 21-CJS-
2004 PP-00033 · 

Deste modo, invariavelmente tvma-sc impossivcl aproveitar, 
em sede de Suspensão de Scgurun~-a. &enAo no que tange ao 
mínimo essencial à formaçAo do juf?.o de dclibação, as razões 

fátkas e jurídica.• apresentadas pelo-autor como enscjadoras de 
seu direito, mesmo que atinjam de forma reflexa a-ordem 
pública. eis que as mcsmu enccmun o próprio objeto da 
quc~o e esta, uma v~ pendente de recurso, sequer restou 
C!!gotado dentro da própria via jurisdicional. 

Sob essa égide,jll cxi!llem decisóes do Excelso Prctório: 

Agravo Regimental a que se nega provimento porÍjue o 
agravante se limita a reiterar as argument!r.' relativos ao 
mérito do mandado de segurança, sem in firmar· os 
prcssupootos de fato, j.u'stificadores de suspensão de liminar, 
perante o art. 4° da lei n• 4.348/64. 

STf - ~S-AIR. 259/SP, Rdator Min. OCTAVIO 
CALLOTTI, j. 24/0311994, Tribunal Pleno, p. DJ 06-(IS-
1994 PP-10483) . -

SUSPENSÃO DE SEGURANÇÀ. LITISCONSORTES. 
LEGITIMIDADE. PRESSUPOSTOS PARA O 
DEFERIMENTO DA MEDIDA .. I. omissis 2. omissis 3. em 

. proces.<o de Suspensão de Segurança, não se discute o mérito 
da impetraç~o do "writ", mas, tão-só, · se veri fica a 
ocorréncia, ou nAo, de qualquer das hipóteses pre,istas no 
art . 297 do RJSTF. c/c a". 25 da lei n• 8.038, de 28.05.1 990. 
4. omissis S. nmi>·sis · 

SS-AgR 490/RJ, Relator Mln. SYDNEY SANCHES, j. 
06/0511993, Tribunal Pleno, p. DJ 2&-oS-1993 PP-10382 

Há que se relevar, portanto, a caractc:rlsrica essencial da 
ati vidadc jurisdicional, que é o legitimo exercício do estado de 
legalidade a todo~ imposto, ai incluindo-se os entes estatais, 
invocado em face de suposto alo concreto violador de direito 
subjetivo determinado e em consonância com o princípio 
constitucional da inafastabilidode do controle judiciário. Sendo 
~sim, é a via clciro, por execl~cia, o instrumento jurídico pelo 
qual o cidadão intctpcla o Poder Público nas suas ações, 
valendo-se . de medidas acautelatórias quando teoricamente 
necessárias, estas últim3.•, cabe frisar, não subjetivada.•, mas 
decorrentes do sistema jurídico a tOOos disponível à conta de 
uma natural insatisfação c cuja ncccssaricdade é aplicabilidade 
pressupõem faculdade de agir do magistrado por força de 
mandamento constitucional. · 

AnÍe ao expo5to, INDEFIRO o pedido 'de Suspensão de 
Segurança e mantenho a decis.io de mérito proferida pelo Juí>.o 
da 3' Vara tlvel e de F•zenda Pública da Co1narca de Macapá. 

Publique-se. 

Jntimem·se. 

Após, arquivern·sc os autos.. 

Mucapá. 29 de abri l de 2008 
{a)~. AGOSTINO SI LV' 

Presidente do TJAP" 
lO JUNIOR 

José ltama endes da Roeha 
Diretor da Secretaria do. Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N' li 012008 
Requerente: ESTADO DO AMAPÁ · 
Procurador. HÉLIO RIOS FERREIRA 
RC<Juerido: ADINALDO BARBOSA CORR~ 
Advogada: MARIA CRISTINA DO A. SOTO BANHA 

"O ESTADO DO AMAPÁ, atrnvés de seu Procurador, 
requereu SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS EFEITOS DE 
MANDADO DE SEGURANÇA com fulcro nos arts. 1•e 2•-s 
da Lei n• 9.494/64 c/c art. 4• da l..d n' 8.437/92, contra dj:cisào 
proferida pelo Juizo do 1• Vara Civcl e de Faunda Pública da 
Comarca de Macapá, nos auk>s do. Mondado de Seguranç~ n• 
l i 089/2007, que concedeu ao impetrante a ordem perqumda, 
determinando a sua promoção ao posto de 2" Tenente do 
Quadro de Oficiai! Policiais Miliiarcs do Estudo do Amapá._ 

Requereu o autor, preliminarmente, a extensã~ dos efeitos 
da· presente medida à decisão liminar profcnda · naquele 
mandamus. em razão da absorção de ll.ldo o conteúdo de tal 
decisão interlocutória pela sent~ça de mérito posteriormente 
prolatada. 

Como iupedãt!c:o do pedido, alegou risco de lesão à 
economia pública, caso os efeitos da sentença não sejam 
suspensos, ocasionada pela possibilidade de descompasso na 
economia ~tadual, dado a "ída de recursos. dos cofres 
públicos sem a devida fonte legal, agrav~ pela d1ficul~ad~ ~ 
um-futuro ..... rcimcnto, além de cnsqarcm um preJUdlcJ&l 
efeito multiplicador a gerar novos pedidos de igual espécie. 

Do mesmo modo, alegou ainda lesão i ordem públicu, 
considerada nas suas dimensV<:s de fimbito constitucional, 
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administrativo e processual, por infriogência aos arts. 167, inc. 
11 e IIÍ9, § I• da CF/88; art. 2• da Lei Comp1ementar Estadual 
n• 4312007 c/c art. 24 do Decreto 22190; arts. !• c 2"-B da Lei 
o' 9.494/97; art. 1', §3' da Lei n• 8.437/92; an. 5' da Lei n• 
4.348/b-4 e art. t•, §4• da Lei n• 5.021/66. 

Requereu por fim, em face do aludido efeito multiplicador, a 
extensão dos efeitos da decisão a ser proferida nos presentes 
autos, a fim de obstar as demais pretensões .00 os mesmos 
argumentos fáticos c jurídicos, em conformidade com o art. 4•, 
§8° da Lei n• 8.43 7/92. 

É o relatório.· 

Analisando inicialmente o pedido prcambular, é -de se 
concluir son qualquer dúvida que a eficácia da decisão 
prolatada e.n sede liminar, dado a lotai ausência di' natureza 
satisfativu de tal ato judicial, <nmente subsistirá ate a 
proferição de. sentença meritória, esta revestida, com efeito. do 
caráter exuuriente tendente ·a solucionar a lide de modo 
definitivo. 1 

. Sob tais argumentos, já d~~eidiu o Superior Tribunal de 
Justiça que "o entendimento dominante na doutrina e na 
jurisprudência e no sentido de que a sentença de mérito, 
.concessiva da segurança, /IJ% cessar o exame provisório e 
pcifunctôrlo exL<tente em juízo meram!Me acautelatório, 
.tenào nas hipótesl!f previ.ttO$ em lei (desembaraço aduaneiro, 
vantagem funcional, ntclassificaçào, etc.). ou que, 
devitlumenre comprovodo, se não mat'llido a co111~/ar, haverá 
Perigo de dano i"eporáve/ para a porre. vencida" (AgRg_na 
MC31Sb/RN, Rei. Ministra EliANA CALMON, SEGUNDA 

. T(jRMA,julgado em 24.10.2000, DJ 05.02.2001 o. 841. 

. No caso presente, como as decisões não divergiram, 
dcssumc-sc que o único ~copo da presente anâlisc é a 
sentença que apreciou de modo pleno a causa e que, dentre 
outros éonsequência.•, veio confirmar a providência 
acautelatória anteriormente adotada. 

Assim sendo, prc.ta·se também esta conclusão para afastar 
de plano a.• hipótes~ de infringblcia aos arts. 1", §3° da Lei n• 
8.437/92; an. s• da Lei n• 4.34&/64 e art. 1' , §4" da Lei n• 
5.021/66, eis que a execução que se pretende suspender não 
muis emana de medida proferida liminarmente. 

Quanto aos motivos expostos peln autor c que compõem, de 
f mo. objeto de opreciaçlo em sede de Su~pensão de Segurança, 
ah illitia, resta evidalte, dentro d~ contexto fático' discutido, 
que a mem promoção de pOsto para patente imediatamente 
~uperior nãt! se afigura com magnificência suficiente a causar 
abalo sintomático ao orçamento público estadual, bem assim, 
que as contingências de cunho genCrico e emergencial devem 
compor a prcvisilo c o planejamento executório da receita 
anual de qualquer ente estatal. 

De todo modo. não foi dada comprovação plena e efetiva de 
tais e<>nsequências, sendo que, sob essa ótica, (; de bom tom 
ressaltar que a principal coractcrfstica da susp~são' de 
segurança. aliada i sua csttcite-a~ temática, é o caráter de 
"contracautcla", que impendc estarem prescn.tcs os mesmos 
requisitos exigidos como suficientes parn a conc:cssão de 
ordem, ainda que de forma prccória, no mandamu.t originário, 
qual seja, a comprov~ção inequivoca da polencialidade danosa 
do ato decisório, dcscabendo, pa~ esse efeito, a mera e 
unilateral declaração de que, pela sua cxecuç-;;o, resultanio 
comprometidos os valores sociais prevalcntemcntc protegidos. 

No mais, verifica-se ainda que a liCgurança combatido 
enftentn concomituntementc reexame necessário e recurso de 
apelação. instâncias onde as questões de ordem legal devem 
ser analisadas com maior propriedade, pois o =po único da 
Suspensão de Segurança é o resguardo do interesse público, 
que insurge·sc dentro do ordenamento jurídico-administrativo 
como elemento nuclear e, desta tbnna, imprescindlvel ao 
alcance c il mantença dos objetivos nele propostos (bem 
comum), ainda assim, justificável somente quando o ato lesivo 
demonstra-se grave~ ouficientc a comprometer a regular c 
Sllrisfat6ria atividáde estatal. Porquanto, é medida 
extraordiniíria i ordem jurídico-processual e restrita em seus 
próprios fundamentos. descabcndo, de tal feita, inferir juí1o 
meritório acerca da questão atacada Ncstç sentido, assenta-se 
pacificamente o entendimento jurisprudencial pátrio: 

AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE 
SEGURANÇA. M~RITO. ANÁLISE. 
INADMISSIBILIDADE. POTENCIALIDADE DANOSA 
DO A TO DECISÓRIO NÃO DEMONSTRADA. Mérito do 
mandamus. Análise. Inadmissibilidade. Não cabe, no âmbito 
da suspensão de segurança, examinar com profundidade e 
extensão as questões envolvidas na lide, devendo a análise 
limitar ... sc~ apenas, ao~ aspectos concernentes à 
potenc\Jilidode lesiva do a~o decisório""' face d05 interesses 
públicos relevantes, em obcdit!ncio ao disposto nos artigos 4• 
da Lei 4348/()-4, 25 da Lei 8038/90 e 207 do RISTF. 
Precedentes. Agravo regimental o que se nega provinlento. 

STF - SS-AgR 2316/PE, Rei. Mln. MAURiciO 
_ CORR~A, l-_~8/04/2004, !•~una) ~len~ p~J 21-0S-. 

2004 PP-00033 
Deste modo, invaria,·elmentc: toma-se impossivcl aproveitar, 

em sede ~ Suspensão de Segurança, senão no qu~ tange _ao 
mínimo essencial à forrnaçilo do juizo de dclib.çiio, ~ razoes 
fãticas e jurldicas apresentadas pelo autor come cnscjadora• de 
seu direi lo, mesmo que atinjam de fonna refl~xa a. ordem 
pública. eis que as mesmas encerram o própno obJetO da 
questão e esta, uma vez pendente de rtturso, sequer mtou 
CSj!otlda dentro da própria vJa jurisdicionaL . 

Sob essa égidc.jà cxiston decisões do Excelso Prttóno: 
Agravo Regimental a que se nega p~ovimento ~rque o 
agravante se limita a rei tc;mr os argumentos rclauvos ao 
mérito do mandodo de segurança, sem 1nfi~ar. os 
pressupostos de fato, justificadores de suspensão de hmmar, 
perante o art. 4• da lei n' 4.348164 .. 



Maca á 08.05.2008 

STF - SS-AgR 259/SP, Rt lktor 1\thÍ. OCTAVIO 
GA LLOTTI, j. 24/03/ 1994, Tribunal Pl~oo, p. DJ 06-0S-
1994 PP-10483) 

S USPENSÃO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTES. 
LEGITIMIDADE. PRESSUPOSTOS PARA O 
DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. om1ssis 2. omissis 3. em 
proc= de Suspensão de Segurança, não se discute o 
mérito da impctrnçào do u~,;t•'. mas. tão--só, se verifica a 
ocorrência, ou não, de qualquer das hipóteses pr~vistas no 
art. 297 do RISTF. de an. 25 da Lei n• 8.038, de 
28.05. 1990. 4. onussls S. omissis 

SS-AgR 490/RJ, Relator Mln. SYDNEY S ANCHES, j. 
0610511993, Tribunal Pleno, p. DJ 2S-OS-1993 PP-10382 

Há que s~ relevar, ponanto, a car~cu:rística essencial da 
at ividade j urisdicional. que é o legítimo exercício do estado de 
legalid•de a todos imposto, aí incluindo-se 0< entes o:slatais, 
invocado em face de suposto ato concreto violador de direito 
subjetivo dcu:nn inado c em consonância com o principio 
consli tuciooal da inafastah ilidade do controle j udiciário. Sendo 
assim. é a via eleita, por excelência, o instrumroto juridtco 
pelo qual o cidadão interpela o Poder Público nas suas ações, 
valendo-se de medidas acautelatórias quando teorica~lCntc 

necessárias, esllls últimas, cnhe frisar. niio subjctivada.o;, mas 
decorrente. do sislc:ma juridico a todos disponível ã conta de 
uma natural insatisfação e cuj a necessariedadc c aplicabilidade 
pressupõem faculdad~ de agir do t;lllgistrodo por força de 
m.mdamento constitucional 

Ante ao exposto. INDEFIRO o pedido de Suspensão de 
Segurança c mlllltenho a decisão de mérito proferida pelo Juizo 
da I' Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de MBCapá. 

Publique-se. 

lntimetn·se. 

Ap6s, arquivem-se os autos. 

Macapá, 29 de abril de 2008 
(a) Des. AGOST!NO S JLVÉ~O UNIOR 

Presidente do TJAP'' 

Jo.<é lla mmac Mendes da Rocha 
Diretor da Secretaria do Tribunal Pleno 

TRIOUNAL PLENO 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇ A N' 11112008 
Requerente: ESTADO DO AMAPÁ 
Prucurndor: HÉLIO RIOS FERREIRA 
Requerido: RUBENS FERNANDO I'INHEIRO MONTEIRO 
Advogadt>: MARIA CRISTINA DO A. SOTO !lANHA 

'"() ESTADO DO AM APÁ, atrav6o de .cu Procurador, 
requereu SUSPEI\SÀO DA EXECUÇÃO DOS EFEITOS DE 
MANDADO DE SEGURANÇA com fulcro nos ans. I' c 2"-B 
da Lei n' 9.494164 d e 1111 4' da Lei n• 8.4 311'12. contra dcdsão 
profcnda pelo Juizo da)' Vam Cível c de Fazenda Pública da 
Comarca d~ Macapá. nos autos do Mandado de Segurança n• 
10776:2007. que concedeu uo impetrante a ordem perquirida, 
detcmun•ndo a sua promoção ao posto de 2" Ten~re do 
Quadro de Oficiai< Polid a is Militares do Estudo do Amapà. 

Requereu o autor. prcliminarrnmle, a extensão dos efeitos da 
pr~cnte medida à decisão liminar pro tCrida na.,..el~ 

mandam•u·." em rnzilo da absorção de todo o conteúdo de tal 
decisão interlocutória pela sentença de mérito posrerionn ente 
prolatada. 

Como supcdãneo do pedido. alegou risco de le<ão à 
economia pública, caso os efeitos da ~nlença não <c;iam 
suspensos, ocasionada pela pos.<ibi I idade de descompasso na 
economia estadual. dado • saída de recursos dos cofres 
públicos sem a devida fonte legal. agravada pela dificuldade 
de um futuro reo;sarcimcnto, além de ensejaran um prejudicial 
efeito multiplicador a gerar novos pedidos de igual espécoc. 

Do mesmo modo. alegou ainda lesão ã ord<m pública, 
conçidemda naJ sua:i dimensões de âmbito constituciMal. 
administrativo c processual, por infringéncia aos ans. 167, me. 
11 e 169, § I" da CF/88; art. 2' da Lei Complementar Estndual 
n• 43/2007 c/c 1111. 24 do Decreto 22190; ans. I" c 2'-B da Lei 
n• 9.494197; arl 1' . §3" da Lei n• 8.437/92; an. 5" da Lei n• 
4.348i64 e art 1•. §4' da Lei n• 5.02 l/66. 

Requereu por fim . em face do aludido e feito multiplicador. a 
exrmsào dos efeitos da decisão a ~cr proferida nos pre=tes 
autos. a fim de obstar as demais pretensões sob os mesmos 
orgunu.11tus fii1icos c j t.:rldicos, em conformid:tdc com o art. 4~, 

§ s· da Lei n• 8.43 719 2. 

É o relatório. 

Ana lisando inic ialmente o pedido preambular. é de se 
concluir sem qualquer dúvida que a eficácio du decisão 
prolatada on sed.: liminar, dado a tOlal ausencia da nature-m 
sat isfativa de tal aro judicial, somente •ubsistirá até a 
proferição de sentença meriu\ria. esta reves_tida. com efeito, do 
car.lra exauriente tendente a solucionar a lide de modo 
defin itivo. 

Sob tais arguni<'Tltos, ja decidiu o Superior Tribuna l de 
Justiça que "a ~ntcndimttlto domiuantc na doutrina ~ na 
j unspn1déncia é no sentido de que a sentença de mérito . . 
l.V flCC'SSi'.-'(1 do .tel{llfOnÇO, ~~ Cessar O exume provisóriO C · 
perfwrctório exlsttllle em juizo meramente acautclatóno, 
senão no1 h1póte.<e> pn:wsta1 em lei (desembaraço aduaneiro. 
vantagem funcional, l'ecla.tsificaçào. ttc.). ou qut, 
dc\·idamente CO"'f'rovado. st não mantidu a cautelar. lta~'t!rÓ 
pengo d• dano im :parável paro a porte vencido" (AgRg na 
MC J IS6!RN, Rei. Ministra ELIANA CALMO!Il. 
SEGUNDA TilRMA, julgado em 24.10.2000, DJ 05.02.200 1 _ 

p. 84). 

No ·cnso presente, como as decisões não divergiram, 
dessurnc-sc que o único escopo da oresente análise é a 
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sentença que apreciou de modo pleno a causa c que, dentre 
outras consequências. veio confim>ar providência 
acautelatória anteriormente adotada. 

Assim sendo, presto-se também estl conclusão para afastar 
de plano as hipóteses de infringência aos arts. 1°, §3' da Lei n' 
8.437/92; art 5' da Lei n• 4.348/64 é art 1", §4• da Lei n' 
5.021 i66, eis que a execuçilu que se pretende suspender não 
mais emana de medida proferida liminannente. 

Qu•nto aos mot.ivos expostos pelo autor e que compõem, de 
fato. objeto de apreciação em sede de Suspensão de Segurança. 
ab inilio, resta evidente, dentro do contexto fático discutido, 
que a mera promoçâo de posto para pata\te imediatamrore 
superior não se afisura com magnificblcia suficirotc a cau.•ar 
abalo sintomático ao orçoont,lo público estadual, bem assim. 
que as contingências de cunho genérico e emergencial devem 
compor a prcvisio c o plonejaonento executório da rece ita 
anual de qualquer ente e Statal. 

De todo modo. não foi dada comprovação plena c efet iva de 
tats conseqU<.'nci"'· sendo que. sob essa ót ica. é de bom rom 
re-ssaltar que a princi roal earncreristtca da suspensão de 
segurança, al iada n sua estreiteza lcrnática, é o caráter de 
"cootracoutcla'·. que impende estarem prestntes os me<mos 
requisitos exigido.< como suficientes para a onnccss5o de 
ordem, ainda que de forma pnccária, no mandam111 originário, 
<1ual seja. ·a comprovação inequívoca da potencialidade danoso 
do ato decisório, d~scabendo, para c.<.<;e efeito, a mera e 
unilmo:ral declaração de qut, pela suo execução, resullllnio 
comprometidos us valores sociais prevalcnlemente protegidos. 

No mais. , ·critica-se ainda que a segurança combatida 
enfrenta concomitantt:mcnte = urso de apclaçiio, instância 
onde as questões de ordcrn legal devan ser analisadas com 
maior propriedade, pois o escopo único da Suspensio de 
Segumnca é o resguardo do intcresse público. que insurge-se 
dentro do ordcnnoncntu juridico-adoninisrrativo como elemc:roto 
nuclear e. desta forma. imprescindiv.:l ao alcance e à mantença 
dos objetivos nele propostos (bem comum), a inda ass1m. 
justificável somente quando o ato lesivo demonstra-se grave o 
suticicntc a comproom:tcr a regular c sarisfatórin atividade 
estallll. Porquanto. c medllla exrraordin;\ria à ordem juridicn· 
processual e restrita em seus próprios fu ndamentos. 
desenbendo. de tal feita, inferir juizo meritório acerca da 
questão atacada. Nt-ste sentido. asscnta-•c pacificamente o 
enlendionroro jurisprudencial p;ltrio: 

AGRAVO REGIMENTAL EM SUSI' ENSÃÇ DE 
SEGURANÇA MÉRITO. ANALISE. 
INADM ISSIBILIDADE. POTENCIALIDADE DANOSA 
DO ATO DECISÓRIO NÃO DEMONSTRADA. Meriro do 
onandamus. Ant!lise. Inadmissibilidade. Não cabe, no limbito 
da suspensão de segurança. examinar com profwtdidade e 
cxtensilo as questões envolvidas na lide. dcvo tdo a aná lise 
limit ar·s~. apenas. aos a.•peclos conc<-mentcs à 
potencialidade lr::.iva do ato decisório em face dos inter=~ 
públicos relevantes. en1 obediblcia ao disposto nos an igos 4' 
da Lei 4348/64, 25 da Lei 8038/90 e 207 do RISTF. 
Pro:codcntes. Agravo regimental a que se nega provimento. 

STF - SS-AgR 2316/Pt:., Rei. Mln. MAURÍC IO 
CORRt.A, j. 28104/2004, Tribunal Pleno, p. DJ 21-05- _ 

• Z004 PP-00033 - -

Deste modo, invariavelmente toma .. sc impossível aproveitar. 
em sede de Suspensão de Segurança . senão no que range no 
mínimo essencial â formação do juizo de dcl ibação. ns 1112ÕC5 
fâticas e j uridicas apresentadas pelo autor como ensejadoras de 
seu direito, mesmo que atinjam de forro~ reflexa a ordem 
públicn, eis que a.~ mc.mas encem>m o próprio objeto da 
questão e ~ta. urr.a vez pendente de recurso. sequer r""tou 
esgot"da dentro da própria via jurisdicional. 

Sob essa égide. já existem decisões do Excelso Pretório: 

Agravo Rcgiment.tl a que se nega provimento porque o 
agravante se limita o reitcnr os argumt:nhJS relativos ao 
mérito do mandado de segurnnÇjl. sem infirmar os 
pressupostos de fato, j ust ificadores de suspensão de liminar. 
perante o an . 4• da lei n' 4.348/64. 

STF - SS-AgR 259/SP, Relator Mln. OCTAVIO 
GAl LOTTI, j . 24/03/1994, Tribuno I Pleno, p. DJ 06-05-
1994 PP-10483) 

S USPENSÃO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTES. 
LEGITIMIDADE. PRESSUPOSTOS PARA O 
DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. omissis 2. omissi1 3. em 
processo de Suspcn>iio de Segurança. nilo se discute o mérito 
da impetração do "~<Til", mas, tào-só, se verifica a 
<>CO<Tência, ou nilo, de qualquer das hipóteses prcvistu no 
an. 297 do RISTF. d e art. 25 da Lei n• 8.038, de 28.05. 1990. 
4. omissis S. omLn·is 

SS-AgR ~90/RJ, R elator Min. SYDNEY SANCHES, j . 
06!0!/1993, Trib unal Pleno, p. DJ 28-0S-1993 PP-10382 

Há que se rclevart portanto, a co.rocteristica esscncii\1 do 
atividade j urisdicional, que é o legítimo exen:ício do estado de 
l<Kalidade a todos imp<><to, ai incluindo·se os entes estattlis, 
invocado em face de supo•1o ato concreto violador d~ direito 
subjetivo detenninado c em consonãncia coon o principio 
const itucional da onafaslllbilidadc do controle j udiciário. Sendo 
Msim, é a vio eleita. por excelência, o instrumento juridico 
pelo qual o cidadão interpela o Poder Publico nas suas ações, 
valendo-se de medidas ncauttlatórias quando looricamentc 
necessárias. estas últimas, cabe frisar, nilo subjetivadas, mas 
decorrentes do sistema jurídico a todos disponível à conlll de 
uma nalurnl insarisfnçoo e cuja necessariedadc e aplicabil idade 
pres.<Upõeon faculd•de de agir do onagisrrado por força de 
mandamento constitucinnal. 

Ante ao exposto. INDEFIRO o pedido de Suspensão de 
Segurança e mantenho a decisão de mérito proferida pelo Jui t.o 
da)' Varo Cfvel e de l'a~cndu Pública da Comarca de Macnpâ. 

Publique-se. 

Intimem-se. 1 

Após. anquivem-se os autos. 

Mncapá. 29 de abril de 2008 
(a) Des. AGOSTJNO SILVÊRIO JUNIOR 

Presidente do TJAP" 
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RECURSO ESPECIAL NO MANDADO DE SEGURAN
ÇA N' 109512007 
Recorrente: -F.stado do Amapá 
Procuradores: Orlando Teixeira de Campos e Outros 
R~rrido: Robson Raimundo Silva Be>errn 
Advogada: Ãngeho Maria Oczerra Assunção 

"E$TAOO DO AMAPÁ interpôs RECURSO ESPECIAL. 
dirigido ao Colendo Superior Tribunal d• Justiça, contra a 
decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Ama
pá. com fu ndamento no an. 105. 111. alíneas ..... e "c .. da 
Constituição Federa l. contra Acórdão a~sim cmrotado: 

uEMENTA CONSTTTUCIONAL - M .• NDADO DE SE
GURANÇ,1 - CONCURSO PÚBLICO - PRINCIPIO DA 
RAZOABIUDADE- TESTE FíSICO- FORÇA MA IOR 
REALIZAÇA-0 DO EXAME DE APTIDÃO FíSICO EM 
OUTRA OPORTUNIDADE- POSSIBILIDADE - DIREI
TO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. I) Calcado no 
prindplo da ra;.oahüidade e /ti>Qndo em roMa a força 
ma;or como circ:unst8ncia lmpcdlliwz, comprovado aJravis • 
di! atestado mi dlco, a que o candidato não possa ur sub
me/ido ao txam t de aptid4o fuit:JJ ~"' •.iforÇJJ dt barra tr

gomltrica, nüo há qut st flllar tm of<tr! a ao principio da 
lgualdude qut rege o.< concursos públicos. 2) lnuiste im
pedim t nto legal a qut o candidato aprowzdo tm fas.s an
l~riore.s do concurso ~ post~rionnente acomtlidu dt! tnftr
midadt temporária e l nvoluntdria, de que lhe tenha efeti
vumentt r~sultanJo comprometimtnto da higide.z f1Sica, 
passa rtDii;ar o t xamt de af<riçdo de sua aptidão Ji.<icD 
em dDta jd prof(ramada JIOra aWJiillçi1o da turma sub
seqüente. J) S tg urança concedida. • 

(TJAP - MS n.• / 0951 - Acórd4o n.• 11 707 - ReL CONS
TANTINO BRAJJUNA - Tribunal Pleno - j. 17/1012007 -
v. Un8nlme - p. 231/1/2007 - DOE n. • 4135 ). 

Con;to dos autos que o Tribunal de Justiça do Amapá, por 
maooria, concedeu a Ordem no Mandado de Segurança em evi·. 
dEncia p~ra garantir ao candidato de concurso público a reali
zação de testes fi •icos em outm oportunidade, tendo em vista a 
ionpo<.<ibilidade do impetrante e m se subme1er a esforço de 
barra crgométrica, consoante Laudo Módico jun!ado aos autos. 
O Órgilo Colegiado entendeu que o direito liquido e certo do 
~ndidato rcs1ou demonstrado, considcrundo o ocorrência de: 
caso fortuito. invocando, paro tanto. a principio da r.r1oabil ida· 
de c proporcionalidade. Divergiu desse entendimento o Exmo. 
Desembargador Can no Antõnio que sustentou que não havia 
previsão no Edital do Concurso para rculização de uma scgun· 
d a chamada, r37ão ponquc denegava a Ordem. 

Em razões de Recurso E>-pccial. fls. 10211 !3. o Estado re
corrente alegou, em síntese. que o Tribunal de Justiça contrari
ou lei federal. especificamente o un . I' dn Lei n.• I.S33/5 1. em 
razão da nãt> ol<:monstrnç-;jo de direito líquido e certo ao impe
trante. considerando que há vedação expressa no Edita l do 
Concurso quanto õ impossibtlidade de renlizaç;Jo de segunda 
chamada para a prova de aptidão fisica 

Sustentou que exigência cdilllllci:l enconrrn-se no campo d:t 
-d i>ericionariedadc administrativa. passlvcl de controle apenas 
quando ultrapassar as fronteira.< da ilegalidad~. o que não OC8r
n:u no caso an evidência. 

Quanto ao dissídio jurisprudencial, aduziu que o entendi· 
menro sufragado pelo Tribunal divergiu da jurisprud&rcin pro
dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça Apontou 
acórdãos paradigmas R~S o,' l5129 Rei, Min.P aulo Med j
!l! c t.&RgREsp n,' 657A 3ª·DF Rei M in Gildon ºiru!' jun
lfinuo cooia das referidas decisões às 115/ 132.. Asseverou que 

o STJ já mlltlifestou quanto ã impossibilidad~ de impugnar a.< 
normas editalícas, enfatizando o brocardo jurfdico ~uc o "cdi
tnl é a lei do concurso", mr.io porque nilo h:l se falar em direito 
liquido e certo ao impetrante. 

Ao final, pucnou 'J)C1o eonhc:cimento c provimemo do pre
sente recurso, para fi ns de reforma da decisão, para negar a or
dem concedida.. 

O recorrido. por sua vez, ofertou contra-rv~s às tls. 
1351138, pugnando. em resumo, pela negativa de seguimento 
ao recurso. 

Este o relatório. 

Eu mino os prwupos!os de admissibilidade. 

Trata-se de Recurso Especial com fulcro no art. I 05, 111, alí
neas .. a .. c ·•c·: da Consti luiçno Federal, sob o fundamento de 
sup<><ta ofensa a dispositivo infrnconscitucional (arl 1• da Lei 
n." 1.533/5 1 ), além de dissídio jurisprudencial 

O Recurso é próprio c adequado, pois a cnusa foi decidida 
em .!Í.!!.i.l;ll insrãncia. por maioria, pelo Tribur:al de Just iça do 
Amapá. 

Presente• a legitimidade c o interesse, porquanto o nccorrcn
tc se insurge contra Acórdão que é contrário à sua pretensão. 

A peça recursal está regular. pois contém a exposição dos 
fatos e indiC3 os fundaOlCOtos jurídicos da refonna prclcndid• . 

O recurso é tempestivo, pois o Acórd3o recorrido foi publi · 
cado no Diário Oficial do ESiado de 23/1 112037, com circula· 
ção em 03/ 1212007 (certidão de tl. 97), e o recJrso fora recebi· 
do e protocolizado ern 11/0 112008, considerando que a conta· 
geon do prazo obedece à regra do art. 188 d<,! Código de Pro-
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cesso CIVIl, por lr:llar-se do Estado do Am~pá, além da sus
pens~o do prazo no período de rei:esso forense. 

Quanto ao preparo, o Estado recorrente e isento nos termos 
do art. 511, § 1', do Código de Processo Civil. 

Com efeito, o Recur.;o Especial é o meio prO<:essual de com
petência atribui da ao Co lendo Superior Tribunal de Justiça que 
visa manter a hegemonia e a autoridade das 'Leis Federais. O 
Ministro ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, citando ARRUDA 
ALVIM, com muita propriedade leciona que • ... ao STJ 'cou
be matéria vital, qual s•Ja a tk ser o guardiüo da illltiriZJl do 
sistema jurídico federal nilo constitucional, assegurando-lhe 
validade e bem auina JUJ.if~t(f in~çAQ~(-.) ". 

l11 casu, a questão federal eslá devidumente prcquestionada 
(Os. 86:881. eis que o órgão colegiado dçbau:u acerca da possi
bilidade de rcaliznção de teste fisico em segunda chamada ao 
candidato que encontra-se debilitado, não configurando a ofen
sa no principio da igualdade. Dissentiu d~e entendimento o 
Exmo. Des. Canno Antônio (2' Vogal), que sustentou a não 

·previsão no Edital do Concurso para o segunda chamada pre
tendida. 

A parte recorrente atendeu "" requis itos de admissibilidade. 
Apontou a lei federal supostamente contr.uinda e colacionou 
ucórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça. indican
do a divcrg<ncia através de cotejo analítico na forma dó art . 
255 c ** do RISTJ (Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça). 

Outrossim, os fundamentos que embasam o presente Recur
so E.•pecial sõo pertinentes e convergem para um entendimcn· 
lo diverso da decisão proferida pela Corte. O Co lendo Superior 
Trihunal de Justiça já decidiu: • 

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO, DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS. 
CAPACITAÇÃO F/SICA. REALIZAÇÃO DE EXAME 
EM DATA POSTERIOR AO ESTABELECIDO NO EDI
TAL POR OCORRtNCIA DE CASO FORTUITO. - Tra

tandt>-s. de concurso púbUco, de que trata o art. 37, 11, da 
Con>tiluiçilo Federal tk 1988, i entendiMento ass.nte que 
as cláusulas constantes no 'tdital obrigaM candÜÜJio.< e 
AdmürisJraçtlo Pública e tim COifW ob~to priMeiro o pre
enchimento das vagas exisúntu para completur o quadro 
de /11ncionários. - Se o edital fip COII.Çilao público t clarp_ 
il!911tu q impoWbilidad( t/( .. Of.Orrin ciR d( ugunda eira: 

• matfa oara p rtalhpç4p de pro!lll de qptld{!o fisicq em 
!J!!...alqu(r bipótcu. nlo h6 que s. fqlqr em dircite /lgllüi<U, 
arJ9.. a nova d4Ja AAtlf.D reaiÍZIIC4o do UQM( por ()COr.âtJ.: 
ciq de wo fort11ito.. - Rtcurso ol'dinár/4 tksprovido. ~ 
(RMS 15.129/SE, Rei. Ministro PAULO MEDINA, SEX
TA TURMA, julgado em 01.03.2001, DJ 19.03.2004 p. 
1 79) 

A C;imoro Única do T ribunol de Justiça do Amapá, por sua 
vez, já decidiu, em voto de minha rclatoria, no sentido de que 
constando no edital do concur.;o a impossibilidade de ocorrên
cia de segunda chamada pora rcalizaçàQ de teste de aptidão fi. 
sica, não h:í que se falar em direito líquido e ceno ao candidato 
faltoso, em decis!lo assim ementada: 

"PROCESSUAL CIVIL - CONSTITUCIONAL - MAN
DADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
TESTE DE AVALIAÇÃO E APTIDÃO F/SICA -IMPOS
SIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE 
POR CANDIDATO INABILITADO'- REGRAS PREVIS
TAS NO EDITAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL' DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE 
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) &._e 
edital do conc11r<0 público é cl!uo guanto rl/moossibjlida-
1/Lde ocorrinciq de UtundR cbQIII!IIf4 pqra a ualluzçllg, 

de P'ºWI lk l!lldd4o flslco "" qumUH..lJiJ1Rlo~. !JiJl....IJ.4. 
!lJH...!,!.foi!J!. em djrejto Uquúlo e C(r/q a "º"" dqta parP P. 
realiucão do WU/It go C!Uidjdptq consldnatfq In.~ 
alrrada úebilidad< flsfcq tkco~rtnk de cqsp fortuito, 2) 
R e~ urso n4o pt'Ovido. " 
(TJAP- AC em MS n. • 21371- Acórdão n. • 8942 - RtL 
MELLO CASTRO- Câmara Ún ica - .]. 1710112006 - v. 
Unânimt- p. 07/0J/2006- DOE n. • 3 718). 

Alió.s, convem colacionar outro P=edente deste Tribunal de 
Justiça, tendo o Desembargador Luiz Carlos corno relator. 
Vtrbis: 

"EMENTA ADMINISTRATIVO. MA NDADO DE SEGU
RANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO 
NA CARREIRA DE SARGENTO DA PM. AVALIAÇÃO 
FfSICA. REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. /J ~1: 
tal flHt r,zia o çpn.çuao V(lla!'Q t./(/lrtWIJII,n{UUJIDJ/Il 
I!Jl!!rluni41u!e de reall•ac4o dt novo tX!lmc úe aYIIÜ~ /I:. 
sica para o< CJJndú/qtos éorrsjúrqHs lniiJ'/.1).<, Jt<WJui..Jii:. 
rei/o IÍfiuido e certo JHira llflue!r que por altttula dd>ilkhl: 
tfr física foi reorov,do:.!!O diJo W!lflt: 2) Recurso lntpcovi
do. ~ 

(TJAP • AC n. • 21381 - Ac6rdüo n. • 8634- Rtl. LUIZ CAR
LOS - Câmara Ún ica - j. 2010912005 - v. Unânime - p. 
0511212005- DOE n. • 3655 ), 

Extrai-se da decisão recorrida que os Desembargadores Luiz 
Cllrlos c DõgiiiS Evangelista divergiram em seus votos, em que 
pese o precedente anteriormente finnado. Apenas o Exmo. 
Des. Carmo António manteve-se coerente com seu posiciona
mento anterior. 

Contudo. esclareço que o dissídio j urisprudencial não decor
reu de precedentes do próprio Tribunal de Justi~a do Ama~ 
pois sabemos que "A divecgcncill tntu j ui11Uios do mt$mD 

Tribunal nilo ~nseja recurso esp«ia/, w - Súm11la n. "13-STJ. 
A divergência está demonstrada en1 relação às decisões do Su
perior Tribunal de Justiça, uma ve7. que Colenda Cone de Jus
tiça manifestou entendimento contrário ao adotado nestes au-_ 
tós. -

Forçoso reconhecer que n prevalecer o entcmdimc:'uo da de
cisão reconida, o Tribunal de Justiça do Amapá abnrâ temero· 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

so precedente, pois, a meu ver, oportuni?.ar uma segunda cha· 
mndu wn.preyjsào no edit~ ofende o principio da igualdade 
inerente aos Concursos Públicos {art. 37, 11, CF/88), uma vez 
que outros candidatos poderiam, igualmente, e•igir uma se
gunda chamada quando sentirem-<e incapacitados psicológica 
ou fisiologicamente. bastando, para tanto, apresentarem Laudo 
Médico para obterem tratamento diferenciado pela Adminis
tração. 

Com esses fundamentos, dou. s~guimento no RECURSO 
ESPECIAL, oom fulcro no art. 105, inciso 111, alíneas "a" c 
"c" da Constituição Federal. 

Publique-se. 

Jntirnem·se. 

Macapâ, 30 de abril de 2.008. 

(a) DES. IIO~ILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
Vicc-pr.'Sidente do Ti una! de Justiça do Amapá" 

Diretor da Secretaria do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N' 1.21412008 
lmpc:trante: ANTONIO CARLOS MOTA RIBEIRO 
Advogada: ELVA FÁTIMA DE SOUZA GOMES 
Informante: PREFEITO MUNICIPAL 9 E SANTANA 
Relator: DESEMBARGADOR DÓGI.AS EVANGEI.IST A 

wANTONIO CARLOS MOTA RIBEIRO, atravês de 
advogada· (f: OM), impetrou Mandado de Segurança; com 
expresso pedido de liminar, contra uto emanado pelo 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA, Jose Antônio 
Nogueiro. 

Alegou a impetrante, em suas rdZÕes de f. .02i0 7, que foi 
aprovado no concur.;o público reali.tado pela Prefeitura 
Municipal de Santana, para o cargo de Prof~~or Educação 
Básica 11 - Geografia, sendo convocado através do Edital n. 
00112008 para tomar pos.~. 

Disse que se apre~entou para tomar posse em 21 de fevereiro 
de 2008, na oportunidade em que formalizou requerimento, 
"inda sem re.-posta, ao gestor muniçipal pleiteando a carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, porquanto já exerce 
funções de professor no Estado, com cargá hor.iria de 40 
(quarenta) horas, da qual não lcm interesse em reduzir, vez 
que terá prcjullo~ irreparáveis. 

Aduziu, inobstantc tal pedido, que tbi notificado para 
apresentar, no pra•o de lO dias, dO<:umcnto comprobatónü de 
sua jornada de trabalho de 20 (vinte) horas, no entanto, 
considerando que j6 peticionou ao prefeito, torna 
desncxc:s~âr:ia tal dcxlardçilo. 

Mencionou estar 3lnparado pela Constituição Federal, 
quanto à possibilidade de cumulação de cargos públicos, 
considerando serem dois cargos de professor e haver 
compatibilidade de horários, ante a possibilidade de ser 
COn!ratado pelo Município de Santana com carga horário de 20 
(vinte) horas. 

Rcs.<altou que a Lei Municipal n. 75312006 ampara a 
cumulação de cargos em caso< previstos na Constituição 
Federal, mas c•ige comprovação de compatibilidade de 
horários, não previstos na Lei Maior ou outra legislação 
vigente. 

Apontou a existência dos requisitos do fumu.• boni iuris c do 
rx:riculum i11 mora. · 

Por fim , requereu o deferimento da liminar para que a 
autoridade coatora efetive, de imediato, sua contratação e, ao 
finul, o concessão da segura nÇII. · 

Juntou dO<:umentos de fls. 08/44. 

O~ autos foram processados, inicialmente, na 2' Vara Cível 
da Comarca de Santana, onde, à f. 45, o douto Juízo declinou 
da competência e remeteu o procc:sso a esta Corte:. 

Antes da manifestação sobre o pedido de liminar, requisitei , 
à r. 49, as informações da autoridade indigitodo coatora, nos 
termos do art. 7", da l.ei n•. 1.533151. 

Em suas infonnações (f. 54158), sustentou que o irnpc:trante 
foi considerado inapto porquanto seu interesse vai de encontro 
aos da Administro.ç4o. 

No tocante ao objeto do mandado de segurança;" adiantuu 
que o impetrante nAo tem o direito de impor a redução da 
car)ta horária oara 20 (vinte) horas, uma vez Que foi exi•ida 
paru o ~go em 'iüesrltll, peras nonnas ao cortul ao concurso, 
carga hdnlria de 40 (quarenta). horas. 

Disse que a petição é inepta, porque o objeto a ser analisado 
é de mérito administràtivo. Adernais, a exordial carece de 
interesse de agir. 

Por fim, sustentou que as informações intempestivas não 
induzem a revelia, nem sua falta acarreta eonfi.são ficta. 

É o'relat6rio. 

DECIDO. 

ManifestO:-me exclusivamente 3Cefa1 do pedido de liminar, 
nos termos em que fui requerida: a imedia!JI contratação do 
impetrante com carga horária de 20 (vinte) horas. 

A questiio da cumulação de cargos encontra-se estabelecida 
na Constituição federal, exigindo-se para sua oconincia, 
entretanto, a compatibilidade de horários. 

ve-sc que o impetrante já exerce o cargo de professor 
estadual, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais. confonne sustentou na inicia l. Aprovado em 
concurso público para o cargo de Professor de Educação 
Básica 11, na área. de geografia, no Municfoio de Santana c 
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com o mesmo regime laboral, !oi impedido de tomar posse 
' porque nüo uprescntou declaração de não-cumulação de 

cargos. 

Emhom este Tribunal de Justiça possua entendimento que o 
c;rndidato aprovado em concurso público tem o direito à 
posse, na hipótese dos autos, todavia, o fato de ter requerido 
junto à Administração a diminuição de sua carga horãria, ctn 
relação à segunda função, não implicn, necessariamente, que 
tem direito a essa prerrogativa. 

O fator essencial, entretanto, é que as disposições 
preliminares do Edital do concurso público em questão 
exigem que o jornada de trabalho (f. 16),..,....; de 40 (quarenta) 
horas semanais, logo, ainda que lhe fosse permitido tomar 
r~sc, o impetrante terio que necessariamente reduzi r sua 
carga horária de professor estadual. 

Ocorre que ficou muito claro, aihis, taxativamente afinnado, 
que o impetrante não tem intcrcs.'t em reduzir sua carga 
horária naquela função. 

Partindo dessa premissa, é absolutamente desnocessãria, 
pois não surti r;\ qualquer efeito, a determinação para que a 
autoridade coatora de posse an impetrante, porque se ele não 
pretende: reduzir n carg3 horária. menos ainda pretende optar 
pelo cargo do Município de Santana, noládamen!e de menor 
rt~nuneração. 

Assim, pelo prórrio fund:unento das razões deste 
nraudam1u, não vislumbro os pressupostos autorizodores para 
o deferimento liminar do pedido, mesmo porque se trai:J de 
disericionariethrde da Administração ., conveniência e 
oportunidade dessa minoração. 

A redução de carga horária, dentro dos critCrios fixados na 
Lei de Diretrizes e Ouses, é ato discricionário da 
Administração Publica, em atendimento à sua e<clusiva 
conveniência, cujo mérito não pode ser aquilatado pelo 
Judiciàrio, ainda mais em sede de liminar. 

De todo modo, a lim de resguardar eventuais direitos 
inerente à candidato aprovado no concur.;o pUblico, defiro 
parcialmente a liminar para que a vogo destinada ao 
impetrante seja reservadn até o julgamento final deste 
mandamus. 

De-se vista iJ d. PrO<:umdorin-Gcml de Justiça, para emissão . 
de parecer. 

P.R.I. 

Mocap.í, OS de maio de 2008. 
(a) Dcs. DÔGLAS EVANGEL.ISTA 

Relator" -~ ----

Josclltam~ da R~ha 
Diretor da S«retaria do Tribunal Pleno 

TRIBUNAL PLENO 
MANDADO DE SEGURANÇA N.• 1.22312008 
hnpetrante: GENIELSON DO CARMO SILVA 
Advogados: JUI.IERME SIQUEIRA DE SOUZA e OUTROS 
lnfonnontc: SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ 
Relator: Desembargador G ILBERTO PINHEIRO 

"Genielson do Carmo Silva impetrou mandado de segurança 
nomeando como autoridade coatora o Secretário de 
Administnrção do Estado do Amapá que o impossibilitou de 
ter sua matrícula administrativa liberada, assim como a total 
liheração da carteira de consignação, sendo que foi 
protocolizado pedido administrativo nesse sentido c ate a data 
da impetração do mandlrmus não obtivera resposta. 

Atinna o impetrante que reali7.ou, de formo consignada, 
ernpréstin!"s junw a insti tuições financeiras existentes na 
praça de Macapá, sendo que oo mês de junho de 2007 ajuizou 
Ação Cautelar contra Q Estado do Estado do Amapá 
objetivando a suspensão das consignações dos empréstimos 
que ultrapa.<sa.<scm a margem de 30% (trinta por cento), em 
face a clificuldode que tivera r»ra efetuar o. pagamentos. 

Na11'8 em suas raW<:s que no dia 06 de dezembro de 2007, 
quando pediu a liberaç;io total de sua matricula administrativa · 
junto a Secr<:faria de Administração, teve o pleito negado em 
virtude da existência de decisão judicial. a qual determinava 
r<1irada dos descontos irregulares, !' naquela oportunidade fora 
infonnado pelo Chefe do Dr!partamento de Rccur.;o Humanos 
que a sua consignação estaria suspensa até a quitação dos 
ernprestimos que haviam sido excluídos. 

Ainda em suas oduções, diz o impetrante, que em razão de 
sua recuperação financeird e da quitação de um dos 
empréstimos. da.rcnegO<:iação extrajudicial de outros e das 
sentenças com transitado em julgado que e~tinguiram as ações 
- Cautelar c Principal - , requereu nov3Jnenle em 18 de março 
de 2008 a total liberaç.~o -ele sua carteira de consignaçãíl, 
pedido foi respondido até o data de impetração do mandado de 
segurança. 

Após dissertar acerca do fumus boni iurts e o JHriculum in 
mora, requereu. ao final, a concessão de liminar objetivando 
que seja garantido o direito de acesso a sua matricula com a 
·conseqüente exclus!lo das consignações que rcnegO<:iou e 
quitou. No mCrito que fosse confinnada a liminar. 

Relatados, passo a decidir. 

O mandado de segurança não se presta à dcfesa de qualquer 
direito, ma., apenas daquele que se revestir das ca.-actcri~ticas 
de liquide:z e certeza. confonne previsão insc.u i('Jida no artigo 
5", LXIX, da Constituição Federal. 

Nes.~ sentido Celso Agrícola Barbi • .in Do Mandado de 
Segurança, Ed. Forense, p. 48, pontifico que "enquanto. para 
a.• ações em geral, a primeira condição para a .renténça 
ja110rável é a existência da wmtadc da lei cuja a,tuação .<e 

reclama, "" murulndo' d~ stgurança isto é insuficiente; é 
preciso não apenas que haja o dire~ olexado, mas também 
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qu~ dt seja tiquido c certn. Se ele existir, mos um essas 
carnctcristlcas. ensejará o txerclcin da açàn por outro.s ritos. 
mas não pelo e.tpccifico dfJ mandado de segurança". 

Vicente Greco Filho, tratando do assunto ponri~: 
''O prtssJ~posto do ma11dado d~ seg11runça, portanto, I a 

ausincia de dúvida quanto à situação IÚ f aJo, que IÚve u r 
proiJQdU documenta/Menu. Qua/qutr inurte;~~ sobre os 
fatos decreta o descubimentu da repartKàO da lesão atravis 
dfl mandado, devendo a parte pleitear sew direitos aJravés 

dr ação qut tompurtt dila;llo probatória. Dai di;.er-u que 
o mandado de ugurança é ""' prousso rápido, 
concentrado, fundado em prDIJQ dD€UMtntaL No caso dt 
nüo str possível u aprêciaçàD do pedido par hauer dúvida 
quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o 
intere~siUio propor n J~manda ad~quodu, ttdo ocorrendo 
t:ontra ele o f entimeno da coisa julgada." (Direito Civil 
Br3silciro, Ed. Saraiva. p. 297) 

Os trechos doutrinários colocionodos buscam demonstrar 
que no 1Mndado de ;egurança, em nuão da ausência de 
d1laçào probatória em seu rito, o impetrante deve trazer aos 
01utos todos o~ elementos que dcmonstn:m a ofensa a seu 
diretto liquido e ceno. 

Seguindo e<sa orientação nosso Tribunal decidiu: 

PKOCESSUAL C IVIL E ADMINISTRATIVO 
MANDADO DE SEGURANÇA • AUStNCIA DE 
DIRE ITO LÍQUIDO E CERTO • NECESSIDADE DE 
DEMO,...STRAÇÃO INEQU IVOCA POR PROVA 
PRÍ:-CONSTITUiDA • IM POSSIBILIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA • LIC ITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO, TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE· PROPOSTA INEXEQUIVEL. 
I) Em se tratando de mandodo de segurança o impetrante 
deverá tra>cr aos autos. juntt> à inicial, prova pré-constituida 
da ofensa ao direito lí~uido e ccno invocado, eis que nào se 
admite no writ dilação probatória. 2) ... omissi.1... .3) 
Mand.1do de segurança denegado. (TJAP ·MS n. • 10581-
Ac6rddo 11. • 1/120 • Rei. GILBERTO PINHEIRO • 
Tribunal Pleno . j. 1310612007 - v. Unúnime - p. 
08/0811007 · DOE n. • 4065 ). 

DIREITO CONSTITUCIONAL Mandado de 
segu rança- Dllaçiio probatória - Inviabil idade - prova 
pré-constituído - Ausência - Direito liquido e « rio -
Violação lndemonstrada - O.negaçào do mandamus - I) 
Tratando do mandado de scgurançu, inodrnisslvel é u 
dilação prohatórW, rll7.3o pda qual, n prova deve ser pre. 
c<'n;tituida e 8)>18 a demonstrar, de plano. o< fatos alegados, 
de sone que se o im(lCtranto n00 instrui a cxordial com 
dtJCumentos indispcnsüvcis á aferição do direito liquido e 
ccnn invoc.:ado c da combatida violação. a denegação da 
scgumnçu se toma imperios;, - 2) Segurança denegada. 
(TJAP-I\IS n." ll401- Acórdio n." l2018 · Rel. MÁRIO 
GURTYF.V - Tribunal Pleno • J. IJ /0212008 • v. 
Unânime . p. 11/03/2008- DOE n.• 4207). 

"'a hipótese concreta dos uutos não há elemen<os a 
demonstrar que efetivamente os Cln (>l'éstimos narrados pelo 
impclrJmc foram quitados ou mesmo os contratos de 
celcbrndm: cnm as instituições financeiras. 

Ademais. confnnnc reiterada• decisões de nosso Tribunal 
''tendo em ml'nlC que a conce.uào de mM;da llminar possui 
curtiter provisório, e sua jinalidade é evitar a eventual 
irreporabilidade do dano. ou /estio a direito. cnm vistas ao 
cquilibno entre as portes na relação processual, até 11 

definição Jo dirrito perseguidn. nu julgamentn final da lide, e 
qu<: nao pode ser visle~ como uma m&liúu de cunho 
emmtntemeutc .falisfutivo jci que n recunhecimtllto acen:u da 
procl!tléncia ou não do direito da portl! pressupõe o 
destnvolvlmentll da relação proce.mwl. com observância dos 
COJI<liwdunais princípios da contraditdrio e da ampla defesa. 
mesmo que .<e trate de mandado de segur01rça. remédio 
hertiico em que as provas são pré-constituídas. ( .. .)" (MS n' 
122&12008, Rei. O.s. Edinordo Souza I. 
Na hipótese concreta aos autos o Impetrante busca .

liberação de sua cancira de coosignaçào, medida que 
claramente satisfati\011 e que, a meu ver, esgotam por complelo 
o objeto do presente wrlt. 

Po:>to isto, indefiro a liminar pleiteada. 

Preste infonnaçõc.< a au<oridad<: coatora. Após, abra-se vista 
a d. Procuradoria de Justiça. 

Intime-se. 

Mucapã. 30 de abril de 2.008 
(a )Des. GilBERTO PINHEIRO 

Rclalor" ~ ___.--

Josi ltam:ra~cs da Rocha 
Direlor da Sc.:retarla do Tribunal Pleno 

TRIBUNAl PLENO 

ATA DA 2•s• SESSÃO ORDINÁ~IA, REAliZADA EM 
TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E OITO. 

Às oito horas e trinta c cinco minutos, presentes os 
Excelentissimos Setthores Des=bargadores AGOSTINO 
SILVÉRIO. (Presidente), MELLO CASTRO, MÁRIO 
GUR'TYEV, GILBERTO PINHEIRO, LUIZ CARLOS, 
EDINARDO SOUZA c RAIMUNDO VALES, bem como o 
Procurador-Geral de Justiça, Doutor Mtirc:io Augusto Alves. 
Ausentes, ju.cificadamente, os Excelentissimos Senhores 
Desembargadores DÕGLAS EVANGELISTA E CARMO 
ANTÔNIO. Após a aprovação, por unanimidade, da ala da 
última Sessio Ordinârin, foram julgodos o• seguinles 
processos: 

~-Oj) QE SEGUil~.l-02012006 
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Impetrante: Raimundo Mendonça de Moura 
Advogada: Ana Margarida Marques Fa.scio 
lnfom1ante: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado du Amapá 
Relator: Desembargador Luiz Carlos 

I!.EQSÃO; "Após o voto do Vogal, Desembargador Gilberto 
Pinheiro, pediu vista o Presidente para 11010 de desempate." 

MANQAQO DE SECURAN~ 1.13JL2.00.8 
Impetrante<: 
Advogado: 
lnfonnantc: 

Litisconsortes: 

Ãngclo Alfredo Neves Oarbosa e outro; 
M:lX Mar~ucs Studicr 
Secret:lrio tle Estado da Administração do 
Estado do Amap:l 
BANCO PINE StA (Adv.: Kclly Cristina 
Oroga de Urna, OANCO CRUZEIRO DO 
SUL (Adv.: Washington Lima Praia) c 
BANESPA 

Rciator: Desembargador Edinardo Souza 

DECISÃO: "Retirado de pauto o pedido do Relntur." 

M.ANQAIHlJlE Sj>~• 1.1~ 
Impetrante: 
Advogado 
In formantc : 

Litisconsoncs: 

Luit Curlos Dias da Silva 
Max Marques Studier 
Sccretârio de Estodo da Administração do 
E.<tado do Amapá 
OONSUCESSO BANCO DE CJUi:DITO, 
BANESPA c BANCO PINE S/ A 

Relator: Dcsen1bnrgador M.irio Gunycv 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno, 1 unanimidade, julgou extinto 
o processo nos termos dn voto prof~ido." 

~ADmCUSANCAN~ 1.1~ 

Impetrante: Jerckson Jobson da Sil\011 Cone$ 
Advogada: Ednice da Silva Penha 
lnfonnonte: Secretário de Administração do Estado do 

Amop:l 
Relator: Dcsen1bargador Gilb<.'rto Pinheiro 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceu c 
denegou a Ordem, nos tem1os do voto proferido pelo Relator." 

M,\ NPA!>O DE SEGURANCA N" 1,190/2008 

hnpt1r.tntc: Deoclides Alhcno Rodrigues Rocha 
Advogado: ~fcnsor PúblicQ 
Informante: Secret6rio de Administração do Estado do 

A-napó 
Rclutor D.::semhargado~ Canno Antônio 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno, ~ unonilriidade, conheceu e 
den"!!OU a Ordem. nos tcnnos do voto proferid,, pelo Relator." 

MANP ADO DE ~NCA N' 1.199/200! 
lmpclTllntc: Adriano José F<eire Coutinho 
Advogado: Marcelo Oliveira 
lnfonnante: Secretario de Administração do Estado do 

Amo pá 
Relator: Desembargador Edinardo Souza 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno, à unonimidad•. conheceu e 
denegou a Ordc:m, nos tennos do voto proferido pelo emincme 
Relator." 
~.DADO DE SEGURANC:\ N• ~ 
Impetrante: Luiz César Gornes de Oliveira 
Advognda: Kenni:o Pinheiro da Silva 
lnfomlante: Seçretúrio de Adminismção do Estado do 

Amapá 
Relator: Desembargador Mário Guny,cv 

DECISÃO: ''O Tribunal Pleno, ã unanimidade, conheceu c 
concedeu a OrdCin, nos tennos do voto proferido pelo 
eminc:ote Relator." 

~.DAQO PE SEG!lRANCA N' 1.~ 
Impetrante: Darlan Almeida l>.lntas 
Advogado: Gcnivaldo da Silva Sanscs 
Informante: Secretário de Administração do Estado do 

Amapá 
Relator: Descmbargodor Mârio Gunyev 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno. à unanimidade, rejeitando a 
preliminar de d:cadéncia conheceu do Mandado de Segurança 
e, no mérito, concedeu parcialmente a Ordem, nos termos do 
voto proferido pelo eminente Relator." 

~1>0 DE SEGUBANCA N• l.l.OS.aool 

lmpelr.lnte: Jcane Rubia dos Santos Araújo 
Advogada: Nib.clene de Sl Galeno 
lnforn1ante: Secretário de Administl'1lç4o do Estado do 

Amapá 
Relator: D:scmba~gador Edinardo Sou1.a 

DECISÃO: "O Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceu e 
denegou a Ordem, nos lermos do voto proferido pelo eminente 
Relator." 

MbNDAOO DE SEGtJRANCA N' 1.2Q.9/l0.0.8 
Impetrante: 
Advogado: 
Informante: 
Relator: 

Lucivaldo Sanches Cardoso 
DcfenS(lr Público 
Secretário de Saúde do Estado do Arnapá 
Desembargador Edinnrdo Sou>a 

DECISÃO: "0 Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceu e 
concedeu a Ordem, nos tcnmos do vOio (lfOferi do pelo 
eminente: Relator." 

~NDAOO DE SEGUBANCA N' l.lJ~ 
lmpelrantt. Anderson Telc5 Miranda de Carvalho 
Advogado: Luiz Viana da Silva 
lnfonnanle: Sccn:l6rio de AdministrAÇão do Estodo do 

Amapá 
Relator: Desembargador Mário Gurtyev 

DECISÃO: ''O Tribunal Pleno, A unooimidade. rcieitando a 
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preliminar de decadéolcio conheceu do Mardado de Segurança 
e. no méri to. concedeu a Ordem, nos cermos do voto proferido 
pelo Clnincnte Relator." 
M!BAYO REGIMENTAl. NO t\1A,"jjADO ~ 
~U~A,...ÇA N' 1.18S/2008 
Impetrante: L. M. S. L TOA 
Advogados: Aline Oorgcs da Silva e outro 
lnfonnantr: Secretário de Administração do Esw.do do 

Amapá 
Relator: Dcscmbars;ndor Raimundo Vales 
DECISAO: "R~'timao oe pauta a J!Clltdo do Kelator." 

Nada mais huvL'fiUO. foi encerrada a Sessão às nove horas 
c quarenta minutos . Eu. José ltamaraci Mendes da 
Rocho, Diretor da Secretaria do Tribunal Pleno, lavrei a 
presente ato, que vai por 0~rn subscrita e assinuda pelo 
Ex«lcntissimo Senhor De mbargador Presidente do 
Tribunal Pleno. / 

Desembargudor AGOSTINO ~~JUNIOR 
--- p2i~' -

~ÃO(I"IC~ 

H.uJEAS CORPUS 1\0 2. t !'81:2001 
tm(l<tr3nce· CARLOS ALBERTO SERRA TAV.\RP.S 
Poci•'"• A..'iTÓ~IO 1.'.\HLOS GOMES CARDOSO 
,\ui C<>01 : Jl'IZO DE DIKEITO DA rRIMF.IRA VARA 

Clli~IINAL DA COMARCA OF. ~IAC'APÁ 
Plantoru<ta. Dn<mbargador MÁRIO Gl'RT\'E\' 

""lSTOS.: I::TC. 

O od1•ogado CARLOS ALBERTO SF.RRA TAVARES 
inurpós //ob1or Curpu• <m f1vor do ANTÔNIO Ci\.Rl OS GO~lES 
CARDOSO, :~mbos qualificados na inícíal. adu1indo que o pad~o."tlh: 

St encontra preso por havtr c:ome.ti® roubo qualificado poelo emprego 
de anna e cc..'ncurso dt agentes, .,em que exis1:t JUilifit""ati\·a ~ra a 
t 1rl:lr\...ma medida. 

·\duz. en1 resumo, que o paci~nte nlu teve nc:nhurn.\ 
partu~ip3çlo na empreilada triminoS&, rt:\lçando, ilindo.. que, em 
liberdade, n!o prejudicará. a ing~ruçlo rnmin.1l c r.cm obstMi 11. 

aptiC4\lo doi lei l'ltn&l, monn~ntc porque é réu primirio. estudiUltC e 
ponui rcstdlncta. fix~ c O.."'Upaç&o Uc:íta. 

~~1rt.:. pediu a liberdade: d o p1e1enU cnt caráter 
liminar e, ao final, ro!C)uercu a con~nlo ddirutl\'.1 do ··.,.·nt", 
conJinnando a medtda. 

Entretanto, nlo vejo ;."'rno a~mdtr o pleito do 
impdratlle, haja \'isto que os do\.'Unltntos qu.: acompuJuram a inicu.J 
nlo JH'rmÍitm av.tJiar se a quutionada stgrcg&.Çlo configur.1 ou n!o 
constrvtgirmnto ilttal l\a verdade. n.io hã eh."fll~ntos qu~ idcntiftque 
s~quer a \'trd.ldci~ natureza do crime que t impUl.ado :.to paciente c 
nem as circunstlnciu em que utc ae C'Oniumou e em que a prislo Of'3 

que11ion1d.a ocornu, p«u1iaridadcs euu que. .:\·idcntemmtt. 
UwiabiliUJn uma ngura .l(""Ci:tçlo do pedido de H~nar. que, por 
isso mesmo, d~\·e ser ind.:f\!fidu. 

E.x ptHilil. indefiro a hminar e d .. -t tnmno SI!JA na.ificada 
a autoridsdo juJici:iria indigitada coatora. pRra •t<\lat in!urm3çõcs 
drculb"tanciadas c instrufd.a.s com todu as P'!\":1~ .k> proccno. mt 4R 
(quarcnla e oito) horu. 

Exaurido cite pruo, com ou sem informações, abra-s..: 
\-i•ta a douta ProC\Jradoria de Ju.stiç:a, pelo pruu regimental. 

l"•nttriorment•. façam cor-.cludo ao Rdator origin:irio, 
o. .. mborgador LUIZ CARLOS. 

~iacapi (AP). 06 de nwo de 2008. 

Dnmtbareo4or M.ÁRJO G URT\'EV 

l'lant~' :W· ~ 
ti a...1~e>v)o. r.u-·a 

Dir/.ora ~ Secrtt~~çlo Única 

~IÇA 

MOVIMENTO ESTATISTLÇQ 

AII.BII...DE..20Ql 
(DADOS COLHIDOS ATÉ 30104101) 

I · PROCESSOS DEVOLVIDOS PARA REDISTRIBUIÇÃO 

DESEMBARGADOR • E~PtCIE __ J .NÚMERO 
1 

~I.AS ÉVÃNGELtSTA HC 2130 

: u.o '"""' .... :..,~ ,. "~ ' 
MÁRIO GURTYEV ·- ·- NADA CONSTA 

-~ILBERTO PINHEI~~ -~-CONSTA T -·-
L UIZ CARLOS NADA CONST:..A-JI _ _ _ ~ 
CARMO ANT6Nio HC 214S 

~ÕtNARoo SOUZA.. - . NADACêif.SiEA . 

RAIMUNDO VAU!S NADA CONSTA _ 

AGOSTIHO SILVÉRto NADA CONSTA --------- ----- . 
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i~~~:SNH:mo f:=~:~=~~ ·- ~__j 
CARMO ANTONIO NADA CONSTA 
-·- - -
E~NARDOSOUZA NADACONSTA 

I RArMuNoov~L.ês _ _ NAOA C:ôNsrA · • __= 
~~OSTINO StLIJtRIO NAOA CON~- - · 

111 • PROCESSOS JULGADOS; 

~ N' 
ESP CIE N' DECISAo 

O~EM 
1. HC 2053 

I 

2. HC 2055 

HC 2061 

4. HC 2069 

~ ' --,o '' " . ..... . .. ~"'" 

- : :--::i~=-
• prejudicado unânime 

. 1 HC 2082 cooh~ e. denegado 
un .. mm r . >----;;, I ,., _ ..... 00 

~ ~ 2085 conhec:::i~e 
unânim 

I 11. HC 2087 conhecido e co 

-~ UnâNme~~--~ r . 12 HC 2091 conheeido e denegado 

>--•.,.-:- --- - f-·--- unârime 
; 13. HC 2095 conhecido e denegado 

unãrime r 14. _ _ H_C__ 2096 conhecido e denegado 

·- unârime --- -1-
2097 conhecido e denegado 
-1- unânime 

I_ 15. 1 - 'ffc_ -

I 16. HC 2099 conhecido e denegado 
unânime i·· -,1,-::7.-~H:::-C- 21 00 conhecido e denegado 

18 . . HC 
,-,--i- ____ unânme 

21 01 conhecido e concedido 
unânrne 

- não conhecido u"'n-::3-::nime----HC 2102 

20. HC 2103 conhecido e denegado r
. 19. 

21. HC 2104 
unânm =---:---

conhecido e denegado 

22:.+--:-H~C~---,2~1ÓS f 

I 

--:--:"uné"l'-"nin":"'----,-
conhecido e denegado 

unânime 
conhecido e den'-egado--;---23. 

24. 

1--- 25. 

i 2106 
uni nime:_ ____ --1 

éonheeldo e denegado 
parcialmente unânime 

~H:;;C---t-:;2;;1:;::08~-con=.tÍecido e ·concedido 

HC 2107 

-----~unã~n~~~....,--L 28.11 
- :H:C -+....,:,.,: .,..:~-~---:-;~~~;::: 

2113 cÓ"'*Ido e denegado 

-~-u~nâ~nl~m~•--,--~ ,_ ... 29. ·---"HC- 2116 conhecido e denegedo 

u~nim:=.e -:-::
- 3õ.'!-~-~ conhecido e concedido 

,---t~~4---~- unâ~me ____ _ 
~- HC 21 33 conhecld~e denogado 

32. AR 57 conhecida ~ada .. 
unini ~ 

33. E Dei AR -1--6-7-+-"'=:t:·=~= 

---'------ --'---
IV. VOTOS PROFERIDOS: 

procedentes par
8
clalme_n_t• 

unl nim 
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-

-~ 
2053 VQ9!1 -2. HC . 2055 Vogal . - - - - r--
2061 vog;~l 3. _ H_C 

- ~·. H~ . 2069 Relator 
5. HC 20l4 Relator """""":"""·--··- -·. -· . - - -

HC 
HC 

20. HC 
21. HC 
22. ! H~ 

......!:!E_ 
HC 
HC 

2079 

2102 
2103 

210-4 
2105 
2106 
2107 

~~-

v~ 
____ v~. _ __; 
--~-! 

--~----...,"'7~~·~' - -· -
Vogal . 

:.:.:,;::_~1-- ~eiat!" · 

+---.:.:R.::ela:::lor _ _ . 

Pág. 31 · 

DESÊMBARGÁOOR CARMO ANTONIO:-
N' ESPÉCIE NUMERO FUNÇAO 

ORDEM -
Vog~ 1. HC ·- 2053 

2. HC 2055 Vogal 
3. HC 2061 - Vogal --
4. HC 2079 Vog.el --
5. HC 2081 Voa ai -

Vogal 6. HC 
!- 2082 

7. HC 2085 Vogal 

--~·- HC 2087 Relator 
9. HC 2116 Relator -10. HC 2121 V~al 
11. HC 2133 Vog.!!___ 
12. AR 57 Vogal 
13. E De! AR 67 Vogal 

DESEMBARGADOR E~NAROO SOUZA: --
N' ESPÉCIE 

ORDEM 
NÚMERO FUNÇAO 

1. HC 2055 Vogal 

_2._ ~- 2061 Vogal _ 
3. HC 2069 Vogal 
4, HC 2074 -- Vogal_ - -· 
5. HC 2081 Vogal · 

r----+ HC - 2082 Vogal 
. 7 _ ~- 2083 ~-

8. HC 2085 Vogal 
9. HC 2091 V~al -
10. HC 2095 Vogal 
11. HC 2096 ·----- Vogal 
12. HC 2097 Vog~ -
13. HC 2099 Vogal 
14. HC 2100 Vogal --
15. HC 21 01 Relalor 

~ - v~l -
16.1 HC i1~ 
17. HC 2103 Relàtor - -
18. HC 2104 Vogal -
~ HC 2105 Relator 

20. HC 2106 Vogal 
21. HC 2107 Voaal 
22. - HC 2108 Relator 
23. HC 21 10 Vogal 
24. HC -- 2111 Vogá i 

25. HC 2113 Vogal -
26. HC 21 16 Vogal --
27 .. HC 2121 Vooal . ....,.... 
28 . .1 - HC 2133 Vogal __ 

29. AR 57 Vogal -
~ 

ao. E Dci AR 67 Vogal 

t- - N, 
DESEMBARGADOR RAIMUNq_O_VALES: _ _ 

"'"" . '"""o. J '"""o ORDEM 

1---~· HC I_-~~ ____!'!!g.!!_ ____ 
2. -- HC l ~7'! .. . _ . Vogal 
3. --· HC 

2083 ---~= 4. HC 2091 "' • -_ s, HC ··-2095 Vogal 

- 8. HC 2096 Vogal 
7. HC 2097 VOD_!i 
8. HC 2099 - Vogal __ 

9. HC 2100 - Voll.!!__ 
_ 10. HC 2101 Vogal 

11 . HC 2102 Vogal 

- 12. ·-· HC · -2t03 
----~----

r---13. HC 2104 _v~g_al. 
r-- 14. HC 2105 Vogal 

-· 
15. HC - 2106 -· ... VOQ!i. .. _ _ 
16. HC 21 07 .. V~al 

~SEMBARGÃÕOR AOOSTINO SILVéRIO~ 
NADA CONSTA 

V - DEC!S0ES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS: 

DESEMBARGADOR TOTAL -
OOGLAS EVANGELISTA g 

····-- -
MI!LLO CASTRO 1 --
MÁRIO OURTYEV 2 

1--GjUjERTO PÍNHEIRO 6 --
LUIZ CARLOS 8 

- CARMO ANTONIO 8 
-· 

EDINARDO SOUZA 3 
. -

RAIMUNDO VALES Nada consta 

AOOSTINO SILVÉRIO Nada consta 
. 

-
VI : PROCESSOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO: 

f -- DESEMBARGADOR DÓGLAS EVANOELIS!.A: 

~PÉCIE J NÚMERO I DATA 
ORDEM I - . ---
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L 1L I AR I 
~ AR · _ _,68::....__ 

15104106LJ 
-23/04106 

DESEMBARGADOR LUIZ CARlOS: 

Ín .. ~~!:-1 t .ESP CIE NÚME RO I ~ATA -· 

E 1. HC 1999 12/02/06 -- - · 

(DIÁRIO OFICIAL) Pág. 32 

Assim , Iniciada a sessão, não hã como deferir o pedido de 
adiamento do julgamento. levando-se em conta que o Relator 
teve ciência do requerimento após ter proferido seu voto. 2) A 
opção do Conselho de Sentença por uma das leses 
apresentadas em plenário é soberar~a. Inclusive no aue diz 

respello ao reconheCimento de qualificadoras, mbime quando 
eslá -em consonância com os elementos da prova carreados 
aos autos. Assim, decisão manifestamente contrária à prova 
dos autos é aquela que não encontra eco no conjunto 
probat611o produzido durante a instrução processual. 3) Apelo 
nao provido. 

L DESEMBARGADOR RAIMÜNDO VALES: - j 
- - - ·- NADA CONSTA ·- ___j 

~~: Y!stôs, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CAMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. Indeferiu o pedido de 
adiamento por ter o requerimento chegado às mãos do Relator 
no dia do julgamento. Por unanimidade conheceu do recurso e 
no mérilo. pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento, no~ 
termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. ACr 12.299). 

' r-ÓESEMBARGADOR AGOSTINO SILVÉRIO: I L ___ . NADA CON~T.A - _ ___ :_) 

V111 • ACÓRDAOS PUBLICADOS: 

N" 
ORDEM 

j. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

13. 
14. 

ESP CIE NUMERO 

HC 2oi5 -
HC 2027 

HC 2040 
HC 2046 

HC 2052 
HC 2065 
HC 20n 
HC 2078 
HC 2080 
HC 2086 

1 EMBARGOs ô~DECi:ARAcÁo ~1.' APELAÇÃO ~~ .. ,"NAL] 
~!2I: Origem: 'VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
C<?MARCA DE MAr.APÁ - Embargante: Ml"'ISTÉRIO 
PUBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ .- Embàrgado: 
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA SOUZA - Advogada: 
ELVA FÁTIMA DE SOUZA GOMES - Relator: Des. 
GILBERTO PINHEIRO. -

.et!'Jf.T~: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXIST~NCIA 
DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1) ·Nao 
havendo obscuridade, contradição ou omissâo no Acótdão. 
nega-se provimento aos embargos que visam dar efeitos 
infringentes em malária devidamente ar~alisada pela Corte de 
JusUça. 2) Embargos de deciaração não providos. 

HC 2090 .M;QJ!IMQ: l(istos, relatados e discutidos os presentes autos. 
El AC 2744 a CAMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

HC ~ 

. - ESTADO DO AMAPÁ, por unanimidade, conheceu dos 
Ag Rg AR I 6_7 __ ~ · embargos de deClaração e lhes negou provimento, nos lermos 

do voto proferido pelo Relator. (Reg. EDcVACr 12.244). 
Macapâ!AP, 02 de maio de 2006. 

/Jt<Jv<.A 'ov\o...~ Macapá/AP. 07 de maio de 2008. 

pf ki. CLAC~ANTANA PAIV~ ?--- G-_ 
dirk"ora qe Secretaria da Secçâo Unica Bel". Renata Coelho Gato 

c~ Diretora da Subsecretaria Criminal da c amara Única 

CÃMARA ÚNICA 
WS" PUBuCAÇá%DE ACÓRDÃOS 
~ SOA 

~BSEÇREIAR!A CRIMINAL DA CÂMARA ÚNICA ~CRETAR!A CÍVEL 

APELAÇÕES C~MINAIS ---~--' 
~Y.O~ IN~IRUMENTO_I!Q_~$0 ESPECIAL 
NA APELAÇÃO CIVEL N • 3 ~7 
Agravantes: BEIJA FLOR 10 DIFUSÃO L TOA a 

f---:=:-:7.~--l - te._l.643/07: Origem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MACAPÁ - Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAPÁ- Apelado: FRANCISCO ROBERTO 
FERREIRA SOUZA- Advogada: ELVA FÁTlMA DE SOUZA . 
GOMES - Relalor: Das. GILBERTO PINHEIRO - Revisor: 

LUCIANAARAúJo DA SILVA 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO NETO 
Agravados: REINALDO DA SILVA FIGUEIREDO E OUTROS 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA 

DESEMBARGAOOR RAI"'UNDO VALES: ~ 
NADA CONSTA - --- - -----

DESEMBAR~GOSTINO SI.V~RJÔ:~ 
NADA CONSTA 

. -----

VIl • PROCESSOS CONCLUSOS PARA ACÓRDAO: 

L -oE'SEMBARGAOOR MÁRJOGuRTYEV: ~ 
--- NADA CONSTA _ __ 

2053 
2055 24104108 
2079 24104108 
2061 28/04108 

09 2061 24104108 

10 HC 2082 24104108 
11 HC 2085 24/0WB 
12 HC 2121 24104108 
13 AR 060 29102108 
14 E Del AR 061 05103106 

DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS: 

I OR~M 
~-,_- .. 

E~CtE NÚMERO DATA 
_ __j 

HC . 2094 26.1)3108 I 
11104'06 _j 21 13 HC 2. 

l DeSEMBARGADOR CARMO ANTONIO: 
NADA CONSTA 

------=--=~===---' 

Das. LUIZ CARLOS. 

~: PROCESSO PENAL - APELAÇÃO - TRIBUNAL 
DO JURI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS 
PROVAS DOS AUTOS INOCORRÊNCIA 
DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO 
PRESCRIÇÃO. 1) Não tem que se falar em anulação do 
julgamento por ser contrario às provas dos autos quando os 
jurados acolhem uma das teses apresentadas em Plenário, 
pois ao Conselho de Sentença é licito optar por uma das 
verslles verosslmels dos autos. ainda mais quando ela se 
encontra em consonância com o conjunto probatM o carreado 
ao processo. 2) Sendo o réu condenado a 01 (um) ano de 
detenÇl}o. declara-se extinta a punibilidade pela presa1ção 
retroativa se entre a pubücaçAo da sentença de pronúncia e 
declsao condenatória transcorreram mais de 04 (quatro) anos. 
3) Apelo não provido. 

~: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
a CAMARA ÚNICA do Egr6gio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade. conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe provimento, nos 
termos do voto proferido pelo Relator. (Reg. ACr 12.069). 

~: Origem: 2" VARA.CRIMINAL DA COMARCA DE 
MACAPÁ - Apelante: ALEX CASTU.O 'MONTEIRO -
~ado: LUIZ VIANA DA SILVA - Apelado: MINISTÉRIO 
PUBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ - Relalor: De1. 
GILBERTO PINHEIRO- Revisor: De1. LUIZ CARLOS. 

~T,A: PI:,NAI: E PROCESSUAL PENAL - TÓXICOS -
APREENSÃO DESTINADA À COMEACIAL.IZAÇÃO' -
TRÁFICO CARAcTERIZADO - DEPOIMENTO POLICIAIS -
VALORAÇÃO- PROVAS. 1) Os depoimentos de policiais, 
harmonizados oorn as demais provas e circunstâncias quo 
envolveram o fato delituoso, devem ser valorados com 
credibilidade, 881VIndo. pois, de lastro para o decreto 
condenat611o. 2)1nexistindo a ·reincidência a pena nêo poderá 
ser agravada por tal motivo. 3) Apelo parcialmente provido. 

~: Vistos, relalados e discutidos os presentes autos, 
a CAMARA UNICA do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTlÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ. por unanimidade, conheceu do recurso 
e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lle parcial provimento, 
nos lermos do voto proferido pelo Relator. (Reg. ACr 12.285). 

H" 2,7Zl/Q7: Origem: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MAr.APÁ - ,Apelante: JOsé MARIA FARIAS 
VIEIRA- AdvoQado: MAUftiCIO SILVA PEREIRA - Apelado: 
MINISTéRio PUBUCO DO ESTADO DO AMAPÁ- Relator: 
Des. GILBERTO PINHEIRO -Revisor. Des. LUIZ CARLOS. 

iMElífA: PEHAI.. E PROCESSO PENAL - HOMICioto -
REQUERIMENTO PARA ADIAMENTO DO JULOAMENTQ 
PROTOCOLIZADO NO DIA ANTERIOR À SESSÃO 
ORDIIIÁRIA - INDEFERIMENTO - QUAUFICADORAS -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS -
INEXISTENCIA. 1) As pauta de JIJ!Iamenlo das sessões 
ordinartas, bem como das audiência dos Juizos singulares, sao 
publicadas na lmDtenaa Oftclal com !nl'lde an1acedêncla. 

DESPACHO 
" Aos agravados para· contr~inu!arem, 

querendo, no prazo legal. 
Macapá, oe de maio de 2001. 

(a) Dea. HONILDO AMARAL DE MEU. O CASTRO 
Vlu-Prasidenla do T JA.P'' 

AGRAV~S~ME~TO NO REC\JR~ ESPECIAl. 
fiA.__AP. EL ~MESSA EX.QFFkiO N.0 

~ 
.Agr..-anla: ESTADO DO AMAPÁ 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ 
Agravado: JOSEFA DOS SANTOS DA CRUZ 

• Advogado: IVAN DA COSTA FELIX 

. DESPACHO 
"Certifique-se nos autoa principais (Apalaçio 

Civel n• 2.827/0e) sobre u decls6es de fls. 100 a 118 a o 
aau lránslto em julgado de fls. 120. 

falto . 

(a) Dea. 

Ap6s, di-u baixa a arquiva-H o presente 

Maeapj. oe de maio da 2001. 
HONILDO AMARAL OE MELLO CASTRO 

Vlca-Praskl«tla do T JAP~ 
Macapi, 07 m~. 

Clamy H. • Band 'ra Barbosa 
D~etora da Secretaria a Câmara Única 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

I ... 1 • • 1 .t. 0 
• 

4 
,,. , ' ·~~ • , ";>/' • ,, 0 ' ~ ~ 

JUIZAOO ESPECIAL CENTRAL DA COMARCA DE MACAPA 
AV FAB N" 1137 (FÓRUN DESEMBARGADOR LEAl. DE MIRA) 

Pauta de Publicação - Atos Judicia is 

Processo N": • 00003712005 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Parila Autora: ARACt LOURDES DE MORAES FAVACHO 
ISABATO 
Advogado: ARACI LOURDES DE MORAES FAVACHO 
INSABATO • 717AP 
Parte Ré: DEILSON FERREIRA GOMES 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA - 602AP 
OespaehoiDaclsAo: Nao obstante a juntada da petiçao de ft . 
223, venflco que a parte credDta não curnpnu o contido na 
parte final da. declsao de ft. 221 . • Dessa forma, intime-se 
novamente para que se manifeste sobre a certidão de 11. 211, 
oporlunidade em que deverá indicar bens passiveis de 
penhora. 

Processo N": po619012005 RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
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Parte Autora: DANIEL PEREIRA R E CIO 
Advogado: ANA MARGARIDA FASCIO • 16851 SP 
Parte Ré: LAERCIO BATISTA FREITAS 
Parte Ré: LEONILSON BATISTA FREITAS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o d1a 
17/0612008 às 14:00 ." 

·Processo N": 00624212005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: EDSON JOSE PASTANA DO NASCIMENTO 
Advogado: NATANIEL CAVALCANTE MARTINS · 857AP 
Parte Ré: GIBSON GOES AGUIAR 
Despacho/Decisão: Intime-se o credor para so manifestar 
ace<ca da certidão de fts .86. no prazo de 05(clnco) dias. 

Processo N•: 007571/2005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: TANIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
• 364AP 
Parte Ré: CAPEM! · CAIXA DE PECULIO PENSOES E 
MONTEPIOS BENEFICENTE 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE UMA · 371-BAP 
Despacho/Oedsão: Junte-se. 

Intime-se a parte Autora para fazer levantamento do 
valor depositado. Após. arquive-se: 

Processo N": 006071/2005 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Palie Autora: IRACY ALVES SAMPAIO 
Adi(Ogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES· 725AP 
Parte Ré: ASPEB • ASSESSORIA DE SEGUROS DE 
PESSOAS DO BRASIL LTDA 
Advogado: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO • 
4110PA 
Parte Ré: SANTOS SEGURADORA SIA 
Advogado: JUPIARA ARAÚJO. RIBEIRO JÚNIOR • 10295CE 
Rotinas processuais: Intime-se o Credor na pessoa de seu 
patrono, no prazo de 05 (clnoo) dias • para impulsionar o feito, 
sob pena de extinção da execuçao. 

Processo N": 011874/2006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: RICARDO GONCAL VES SANTOS 
Advogado: RICARDO GONCALVES SANTOS · 104349SP 
Parte Ré: MARLON MENEZES DE MATOS 
Advogado: WALDEMIR DA SILVA MORAES · 541AP 
Despacho/Docisão: Há dlvergêncl•s entre o Requerimento do 
Autor e o contido na certidão do Sr. Oficial de Justiça, à ft. 32 
verso. Esclareça pois o Exequente. ao Juizo. se o crédito 
reclamado nestes autos foi ou nao quitado. 

Processo N°: 014592/2006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ZELINDA G:HAGAS GOMES 
Advogado: NAO ASSISTIDO POR ADVOGADO, · 77777AP 
Parte Ré: SEBASTIAO MARQUES 
Advogado:· DEFENSOR PÚBLICO· 99999AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
20/0512008 às 15:00 

Processo NO: 014746/2006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: REGINA MARIA DUARTE RODRIGUES DOS 
ANJOS 
Advogado: JOAO FABiO MACEDO DE MESCOUTO • 
1190AP . 
Parte Ré: JORGE VIEIRA DOS SANTOS 
Advogado: LUCIANA UCHOA ESTEVE$· 1 145AP 
Parte Ré: MARIA IRACI DOS SANTOS LIMA 
Advogado: HAROLDO DA SILVA OLIVEIRA - 9086PA 
Despacho/Decisão: Sobre o contido às fls. 50158. diga a parte 
Autora. no P<azo de 05(clnco) dias. requerendo o que entender 
de direito. 

Processo N°: 020324/2007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RONILDA MONTEIRO PENAFORT 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU· 1247AP 
Parte Ré: VIVO NORTE BRASIL DE TELE COM SA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA.· 371-BAP 
Despacho/Decisão: Ante o teor da certidão virtual: Intime-se o 
Autor, para em cinco dias, manifestar-se acerca da satisfação 
quanto aos demais itens constantes no dispositivo da sentença 
de fts. 67fl0. No silêncio presumir·s<NI satisfeita a Pf9Slação 
)u~sdicional acarretando, consequentemente, o arquivamendo 
o feito. 

Processo N": 02175012007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENTO . 
Parte Autora: FABIO DAYAN ARAUJO BATISTA 
Parte Ré: CONSORCIO NACIONAL GM L TOA 
Advogado: TAISA MARA MORAIS MENOONCA • 1067 AP 
Agendamento de audiéocia: Audiência agendada para o dia 
26105/2008 às 08:30 

Processo N": 022410/2007 • RECLAMAÇÃO . CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ROBERVAL OE LAVOR CAVALCANTE 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA OE SOUSA· 
575AP . 
Despacho/Oecisão: Manifestem-se as partes, no prazo comum 
de 05dias. 

Intime-se 

Processo N": 02241212007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO • . 
Parte Autora: ELOISA ELENA LOPES CAVALCANTE 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO 00 CARMO OLIVEIRA 
• 364AP • 
DespachQ/Decisão: Defiro a devolução do prazo de 05{cil)co) 
dias para manifestação das partes. sobre os cálculos de H. 71. 
Intimem-se, 

Processo N": 022423/2007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: LEILA OA SILVA MENDES 
Advogado: RICARDO·GONCALVES DOS SANTOS · 421AP 
Parte Ré: ABRAÃO ALMEIDA ROORIGUES 
Parte Ré: RAFAEL SANTOS OA SILVA 
Parte Ré: SORAIA MONTEIRO DO NASCIMENTO 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 99999AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2110512008 às 16:30 

Processo N": 02259712007 • RECLAt.AAÇÃO CÍVEL • 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CONHECIMENTO 
Parte Autora: HELIO BORGES DE SOUSA ESTEVE$ FILHO 
Pane Ré: BANCO DO BRASIL SIA • 
Advogado: CRESTE NUNES OE CJLIVEIRA FILHO • B85AP 
Agendamento de audiênCia: AudiênCia agendada para o d ia 
27/0512008 às 09:00 

Processo N': 022721/2007 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO , 
Parte Autora: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA 
Advogado: JAMIL DAVI VALENTE DOS SANTOS· 614AP 
Parte Autora: JOSE ROBERLI MATOS DE OLIVEIRA 
Parte Autora: NILTON JOSE MATOS DE OLIVEIRA 
Parte Autora: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CASTRO 
Parte Autora: THEREZINHO DE JESUS MATIOS DE 
OLIVEIRA 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SIA 
Advogado: SANDRA DO SOCORRO DO CARMO OLIVEIRA 
·364AP 
Despacho/Decisão: Visto etc ... 

Intime-se a parte Autora para, tomar conhecimento 
do informado pelo Contador às fls. 105, e querendo em OS 
(cinco) dias. Impulsionar o feito. requerendo o que entende< de 

· direito. 

Processo N°: 025797/2007 : RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autor~: MARIA DE JESUS DE LUf>IA 
Parte Ré: CREDICARD VISA 
Advogado: GEANE TEIXEIRA GOMES - 779AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0612008 ais 09:00 

Processo N": 027183/2007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: KAIO RIBEIRO OLIVEIRA 
Advogado: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE· 709AP 
Parte Ré: BANCO DIB!=NS SIA 
Advogado: JEFFERSQN MASSUD ALVES· 1417AP 
DespaChoiDecis~o: O curso natural da.ação proposta perante 
este Juizo incompetente e que nao alcançou êxito em sua fase 
conciliatória seria o da extinção-do Pfocesso, sem julgamento 
do mérito, ex vi do art. 51, 11 da Lei n•9.099/95. 

Entretanto, a relação de continência ellistente para 
com a reClamação n• 27.163/07 exige que ambas sejam 
julgadas simultaneamente. de forma que a incompetência 
deste Jl!IZo para anaUsar a causa que discute os juros 
remllne<atMos atrai também a IncompetênCia para apreciar 
eventual cobrança excessiva de encargos contratuais, razão 
pela qual declino da competência para apreciar as 
reclamações n• 27.163/07 e n• 27.354107, determinando a 
remessa dos autos â Justiça Comum. 

Junte-se cópia desta deeisllo nos autos n• 
27.163107. 

Intimem-se. 

Processo N': 027354/2007 RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: KAJO RIBEIRO OLIVEIRA 
Advogado: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE· 709AP 
Parte Ré: BANCO DIBENS S/A 
Advogado: JEFFERSON MASSUD ALVES· 1417AP 
Despacho/Oecisão: O curso ~tural da ação Pfoposta perante 
este Juizo Incompetente e que nao alcançou êxito em sua fase 
conciliatória sena o da extinção do processo, sem julgamento 
do mérito, ex vi do art. 51, 11 da Lei n• 9.099195. 

Entretanto, a relação de continência existente para 
com a reciamaçllo n• 27.163107 exige que ambas sejam 
julgadas simultaneamente, de forma que· a Incompetência 
deste Juizo para anaUsar a causa que discute os juros 
remuneratórios atrai também a lnoompetência para apreciar 
eventual cobrança excessiva de encargos contratuais, razão 

, pela qual declino da . competência para apreciar as 
· redamações. n' 27.163/07 e n• 27.354107, determinando a 
remessa dos autos à Justiça Comum. 

Junte-se cópia desta decisão nos autos n• 
27.163/07. 

Intimem-'"' 
t'rocesso N": 027546/2007 • RECLAMAÇAO CIVEL • 
CONHECIMENTO . 
Parte Autora: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO 
Advogado: CICERO BORGES BORDALO JUNIOR · 152AP 
Parte Ré: SKY ·BRASIL SERVIÇOS LTDA. 
Advogado; MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA • 
575AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2510612008 ás 09:00 

Pr~so N": 02604512007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA JUNIOR 
Advogado: EDCLEUMA NUNES MAGALHAES • 736AP 
Parte Ré: CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/A 
LTDA 
Advogado: RENILDA CANTUAR)A DE SIQUEIRA • 799AP 
Parte Ré: HONDA MONACO MOTOCENTER 
Agendamento de audiOncla: Audiência agendada para o dia 
26/05/2008 às 09:00 

Processo N": 02808312007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECU_ÇÃO 
Parte Autora: JANE MARY CAVALCANTE VITERBINO 
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANT ARA • 599AP 
Parte Ré: ELISMARA CARDOSO CARNEIRO . 
Despacho/Decisllo: Intimem-se a autora para, no prazo de 05 
(cinco) dias, marifestar·se sobre o documento de fls. 13, 
requerendo o que entender de direito. 

Processo N•: 02932912008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO • 
Parte Autora: FRANCISCA COELHO DOS SANTOS 
Advogado: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PINHE,IRO •• 
525AP 
Parte Ré: AGOSTINO SILVERLO NETO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
27105/2008 às 10:30 

Processo N•: 02983212008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL - · 
• CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUCIVALDO MACHADO OA SILVA 
Advogado: RICARDO GONCALVES·OOS SANTOS· 421AP 
Parte Autora: SUILEI CAMPOS DE ALBUQUERQUE 
Parte Ré: Y. YAMADA SIA • COM~RCIO E INOUSTRIA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0.5/2008 às 09:30 
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Processo N': 031058/2006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO . 
Parte Autora: FERNANDA KAREN BRITO DE OLIVEIRA 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Parte Ré: ESCOLA PRIMEIROS PÃSSOS 
Agendamento de audiência: AudiOncia .agendada para o dia 
03106/2008 às 08:30 

Processo N': 031059/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: CANDIDA DE JESUS OE OLIVEIRA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA • 
405AP 
Parte Ré: BRADESCO CLA DE SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada "Para o dia 
2610512008 às 10:00 

Processo N": 03112212008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JACINTO MARQUES DA SILVA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP · 
Parto Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26105/2008 às 09:00 

Proc..sso N": 031123/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: DEUZETE SARMENTO DOS SANTOS 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP 
Parto Ré: BRADES CO C IA DE SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2610512008 às 09:00 

Processo NO: 031124/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: HELEN SILVANE PEREIRA VALLES 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
• 843AP . 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGA TORtO 
Agendamento do audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0512008 às 09:00 

Processo N": 031 12512008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA LEIA ANDRADE DE ARAUJO 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·843AP • 
Parte Ré: BRADESCO CIA DE SEGUROS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2ÇI0512008 às 10:00 

Processo N": 031 126/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO · ' 
Parte Autora: KARINA DE OLIVEIRA MAGINA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·843AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGATORIO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2610512008 às 09:30 

Processo NO: 031127/2008 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora~EOILSON SANTOS DA COSTA 
Advogado: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
·843AP . 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGATORIO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/05/2008 as 08:30 

Processo N': 031130/2008 • RECLÁMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALISSON DIEGO FRANCA TRINDADE 

. Advogado: KATIA DANTAS DE MELO· 827AP 
Parte Ré: TAM · LINHAS AEREAS SA 
Agendamento de audiência: AudiênCia agendada para o dia 
26/05/2008 às 08:30 

Processo N": 031131/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JEFRI SOUSA HIPPOL YTE 
Advogado: JOÃO VIEIRA OE ASSIS NETO · 1224AP 
Parte Ré: FRANCINEIA ARAUJO DOS SANTOS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/05/2008 às 08:30 · 

Processo N': 03113212008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE HILMO MARQUES CARDOSO 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS · 815AP 
Parte Ré: SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO 
SOCORRO • PREVIOIÕNCIA PRIVADA . 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0512008 às 08:30 

Processo N": 031133/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE HILMO MARQUES CARDOSO 
Advogado:· JOZIMAR LOPES DOS SANTOS · 815AP 
Parte Ré: ANABESP • ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
AUXILIO E BENEFICIO DOS SERV. PÚBLICOS 
Agendamento de audiência: Audiêrleia agendada para o dia 
0'110612008 às 08:30 
l"rocesso NO: 03113412008" • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE HILMO MARQUES CARDOSO 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS· 815AP 

' Parte Ré: PECULIO UNIAO • PREVIDENCIA PRIVADA 
1\gendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
04/06/2008 às 08:00 

Processo N": 031 13612008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: SALOMAO ALCOLUMBRE JUNIOR" 
Advogado: JÃMISON NEI MENDES MONTEIRO· 1060AP 
Parte Ré: FRANCISCO OE AS~IS ROCHA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para- o dia 
2610512008 às 08:00 

Processo N": 031137/2008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO . 
Parte Autora: ON~SIMO PALMERIM DE SANTANA 
Advogado: JACKSON TAVARES nA _COSTA· 9070PB 
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Parte Ré: ELDORADO VEICULO$ E PECAS L TOA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
2610512006 às 08:00 

Prooesso N": 031194/2008 · RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: VADILZA SOUZA DE SOUSA 

• Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
PJrte Ré: ADRIEL PONTES VILHENA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
29/0512008 às 09:30 

Processo N": 03119512008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ARTHUR MORAES DOS SANTOS 
Advogado: . OSMARINA HELENA FIGUEIREDO RABELO -
1272AP 
Parte Ré: ODAIR JOS~ DO CARMO BEIJAMIN 
Agendamento de audiência:' Audillncla agendada para o d1a 
26/0512008 às 09:30 

Processo N": 031196/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSÊ CLAUDIO COUTINHO COUTO 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS 
666AP 
Parte Ré: AYRAX INDUSTRIA E COMERCIO PEÇAS E 
VEICULOS L TOA 
Agendamento de audiênCia: Audiência agendada para o dia 
26/0512008 ;U; 09:30 
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Processo N•: 001743/2005 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Aulora: LUCILIA MARIA LEONCI0 TOSTES 
Advogado. SERGIO SAMPAIO FIGUEIRA · 46SAP 
Pane Ré: LTEL LISTAS TELEFONICAS 
Despacho/Decisão: Manifeste-se a pane Credoia. em cinco(5) 
dias. requerendo o que entender de direito. 

Processo N°: 00521512005 - RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENTO 
Pane Autora: ANTÓNIO ESTEVÃO DA SILVA 
Advogado: FRANÇOISE HELENA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA - 663 BAP 
Parte Ré: JOZIEL ARAÚJO CARDOSO 
Advogado: ELY CELIA ARAUJO PINHEIRO- 710AP 
Agendamento de audiência: Aud1ência agMdada para o dia 
0510512008 às 16:00 

Processo N": 00993312006 - RECLAMAÇÃO CiVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autorà: ANA ALVES DE OLIVEIRA 
Advogado: ANDERSON MARCIO LOBATO FAVACHO • 
1102AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIDIÕNCIA PRIVADA 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371·BAP 
Despacho/Decisão: lntime·SO a Requerida para comprovar nos 
autos, em qulnze(15) dias. o valor correspondente ao crédito 
remanescente. confonne planilha de ns. 1651169, sob pena de 
multa de 10% (art. 475·J do CPC) e o prosseguimento em 
e•erução com penhora via s .sbacen, Inclusive. 

Processo N": 01063312006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Auta<a: MARIA DA CONCEIÇÃO LOBA TO JOMAR 
Advogado: SONIA SOLANGE MARTINS MACIEL · 218AP 
Parte Ré: SOCIEDADE CAXIENSé 
Advogado: CINTHYA •JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
Parte Ré: BANCO BGN S.A. CIFRAS CRED 
Advogado: CINTHYA JORDANA DA SILVA PICANÇO • 
916AP 
De~pacho/Declsão: Converto em penhora os valores ora 
bloqueados. 

Transfira-se os valores correspondente ao cr édito 
oxequendo para a conta judicial. desbloQueando-se o 
remanescente. 

Lavre--se o competente Termo de Penhora. 
Intime-se a Executada da penhora para. querendo, 

embargar no prazo de dez(10) dias. 

Processo N": 01129412006 - RECLAMAÇÃO CiVEL · 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RICARDO GONÇALVES SANTOS 
Advogado: RICARDO GONCAL VES DOS SANTOS - 421AP 
Parto Ré: EDILCIANE VASCONCELOS NOBRE 
Despacho/Decisão: Intima-se a pane Autora para no prazo de 
OS( cinco) dias, quer....OO. lmpulslonar o feito. requerendo o que 
entender direito, pena de extinçao por abandono da causa. nos 
termos do an. 267, 111 do CPC. 

Processo N": 01215212006 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autoia: SILVIO SILVEIRA NUNES 
Advogado: ROSELY LIENNE MALCHER RAMOS · 9!BAP 
Parta Ré: DANIEL BATISTA DOS SANTOS 
Oespacho/OeCisão~ Manifeste-se a parte Credora. em dno0(5) 
dias. sobre o bloqueio efetuado, requerendo o que entender da 
direito. 

Processo N": 01215312006 - RECLAMAÇÃO C(VEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUCELY APARECIDA DE CAMPOS 
ROOOIGUES 
Advogado: RAIMUNDO EVANDRO DE ALMEIDA 
SALVADOR JUNIOR - 839AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pane Ré: LIDIA COELHO RIBEIRO PUREZA 
Despacho/Decisão: Intime-se a parte aulora por melo de seu 
patrono via DOE. para Impulsionar o fello no prazo de 05 
(cinco) dias. requerendo o que entender do direito. pena de 
extinc;Jo do processo por abandqno da causa. 

Processo N°: 01282312006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Pane Autora: PAULO LEITE DE MENDONCA 
Advogado: TAISA MARA MORAIS MENDONCA- 1067AP 
Parte Ré: LUIZ GEMAOUE 
Advogado: WALTER MELO JUNIOR· 555-AAP 
DespaChoiDecisão: lnUme-se a parte autora por meio de sou 
patrono via DOE, para impulsionar o feito no prazo de 05 
(c,nco) dias. requerendo o que entender de direito, pena de 
extinção do prousso por abandono da causa. 

Processo N": . 0 1571312006 • AÇÃO PENAL PRIVADA 
(JUIZADO CENTRAL CRIMINAL) 
Parte Autora: ROSEANA DE BASTOS FREITAS OSÓRIO 
Advogado: TELMA TEREZINHA DA SILVA COSTA. 83AP 
Parte Ré: SIMONE DA ROCHA VILAS NOVAS 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS · 1111AP 
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA RÊ PARA 
APRESENTAR CONTRA RAZÓES 
Despacho/Decisão: 1 • Junle-se. certificando a tempestividade. 

2 - Após, intimern·se para contra-razOes. 
3 • Por ftm. à Colenda Turma Recursal. com o 

reg1stro de nossos cumprimentos. 

Processo N": 015939/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parto Autora: ADRJANE LEAL GALVAO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Ré· BRADESCO SEGUROS S/A 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Despacho/Decis~o: Por eqüidade, ooncedo à RequC<ida o 
prazo de quinze( 15) dias, úteis para a quitação do valor da 
condenaçllo. devendo esta ser Intimada do valor atualizado 
acu~scJdo da multa de 10%. conforme plan~lha de fls. 94. 

Processo N•: 01613312006 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Aulofa: JACINTO FERREIRA DOS SANTOS 
Advogado. EDNICE DA SILVA PENHA · 692AP 
Parte Ré: PECÚLIO UNIÃO PREVIDIÕNClA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371·BAP 
Oespacho/Decis.ão: Intime-se a Requerida para comprovar o 
depósito do valor correspondenle aos desconlos indevidos. 
confonne planilha de ns. 136. no prazo do cinco(S) dias. sob 
pena do prosseguimento em execuçJo com a penhora via 
SISBACEN. Inclusive. 

Procosso W . 01757912006 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Aulora: ALMIR SILVA DA SILVA 
Advogado: ANDERSON CARLOS SILVEIRA SERRA 
1276AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGATORIO 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO - 770AP 
Dospacho/Decisão: intime-se a Executada para comprovar nos 
autos, em qulnzP. (15) dias. o pagamento do valor da 
condenaçllo. sob pena da incidOncla de mulla de dez por 
cen]o(10'1o) previsla no art. 475-J do CPC (Enunciado 97 do 
Fonajc), a ser revertida em favor da parto Exequente e o 
prossegUimento da execuçao com penhora via Sisbacen, 
Inclusive. 

Processo N": 01762912006 - RECLAMAÇÃO CfVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOAO DE DEUS RAMOS DE SOUZA 
Advogado: LUIZ EDUARDO PENA GONÇALVES • 1146AP 
Parte Ré: BANCO FINASA SIA 
Advogado: OUNTO.JOSE DE OLIVEIRA AMORIM- 876AAP 
Oospacho/Declsão: Manifeste-se a parte Credora, em ci(lC0(5) 
dias. sobre o Detalhamenlo de Ordem do Bloqueio SISBACEN. 
de fls. 72. reouererydo o que entender de direi lo. 
'Prõê'Csso N": 01809112006 • RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Aulora: ASSIS DA SILVA LOBA TO 
Advogado: JOAOUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA · 
4Ó5AP 
Parte Ré: PORTO SEGURO· CIA DE SEGUROS GERAIS 

Parte Autora: FABIO LIMA MONTEIRO 
Parte Rô: SKY - BRASIL SERVIÇOS L TOA. 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO -1286AP 
Despacho/Decisão: Converto em penhora o vala< ora 
bloqueado. 

Transfira-se o valor correspondente ao crédito 
exoquendo para a conta judicial. dcsbloqueando·se o 
remanescente. 

Lavre-se o oompelenle Termo de Penhora. 
lnl mo· se a Executada da penhora para. querendo. 

embargar no prazo de dez(10) dias. 

Processo N": 02127012007 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO . 
Parte Autora: ZULMIRA MACEDO DA LUZ 
Advogado: JOAO FABIO MACEDO DE MESCOUTO 
1190AP 
Parte Ré: CREDICARD INTERNATIONAL CITI 
Advogado: FABIO FARIAS DA SILVA· 11039PA 
Parle Ré. EDITORA GLOBO SA 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU - 1247AP 
Despacho/Decisão: Converto em penhora os valores ora 
bloqueados. 

Transfira-se os valores oorrespondente ao crédito 
exequendo para a conta judioal. desbloqueando-se o 
remanescente. 

Lavro-se o competente Termo de Penhora 
lnt•me-se a Executada da penhora para. querendo, 

embargar no orazo de dezl10l doas 

Processo N": 021408/2007 • RECLA~iAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: FABIANY FARIAS SIQUEIRA 
Advogado: LUCIVALDO DA SILVA COSTA- 735SP 
Parte Ré: ITAU SEGUROS S/A 
Advogado: MARIA APARECIDA VIDIGAL DE SOU • 2173PA 
Despacho/Decisão: Recebo o recurso Interposto. eis que 
tempestivo 

tnUme-se a parte recorrida para. querendo, oferecer 
no prazo legal as contra-razões. 

Vindas ou não as contra·razOcs. subam os autos a 
E. Turma Recursal. 

Processo N": 02169m007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA RUTH MAGALHAES CORREA 
Advogado: NILZA MARIA MAGALHAES CORREA- 416AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 
OBRIGA TORtO 
DespaCho/Decisão: lntime·se a Execulada para comprovar 
nos aulos. em quinze (15) dias. o paganenlo do valor da 
condenação. sob pena-da incidência de multa de dez por 
cento(10%) prevista no art. 475-J do CPC (Enunciado 97 do 
Fonaje). a ser revertida em favor da parte Exoquente e o 
prosseguimento da execução com penhora \lia Slsbacen, 
Inclusive. 

Processo N": 02325812007 • RECLAMAÇÃO CfVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ADRIANO BORGES DE SOUSA 
Parte Ré: T AM - LINHAS AEREAS S/ A 
Advogado: FRANCK EMILIO MOTA DIAS - 956AP 
Dospacho/Dcclsão: lntime·se a Executada para comprovar nos 
autos. em qui.nze (15) dias. o pagamento do valor da 
condenaçllo. sob pena da lncidêrtcia de multa de dez por 
cento( 10%) prevista no art. 475·J do CPC (Enunciado 97 do 
Fonajo). a ser revertida em favor da pane Exequente e o 
prosseguimento da execução oom penhora via Sisbacen. 
Inclusive. 

Processo N": 024109/2007 - RECLAM.\ÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parto Autora: ALMIR TAVARES DA SILVA FILHO 
Advogado: MANOEL RAIMUNDO LOPES DOS REIS 
666AP 
Parte Ré: BANCO FINASA SIA 
Adv,ogado: JEFFERSON MASSUD ALVES · I41 7AP 
Despacho/Decisão: lnUme-se o Requrido para ' efetuar o 
pagamento do valor rernascente da condenac;Jo, no prazo de 
15 dias, pena do acrésclmo de 10% previsto no art. 475-J do 
Código de Processo Civil. 

Processo N": 0241291Í007 · EMBARGOS OE TERCEIROS 
Parto Autora: JOS~ ANTONIO PEREIRA MANCIO 
Pane Ré: ALINE CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA 
Advogado: JUSELMA NEGRY E 1ifLVA • 890AP 

• Parte Ré: ANDRE LUIZ DA SILVA JACARANDA 

Advogado: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Despacho/DeciSáo: lnUme-se a Executada para comprovar nos 
autos, 'em quinze (15) dias. o pagamento do valor da 
oondenaçâo. sol> pena da Incidência de muta de dez por 
ccnto(10%) prevista no art. 475-J do CPC (Enunciado 97 do 
Fonaje), a ser revertida em favor da parte Exequente e o 
prosseguimento da execução com penhora via Slsbacen. 
Inclusive. 

Processo N": 01961512007 • RECLAMAÇÃO CiVEL 

Advogado: JUSELMA NEGRY E SILVA- 890AP 
DospachoiDecisào: Intime-se os Embargados. por meio de sua 
Advogada, para se manifestarem sobre a documentaçllo 
apresentada pelo Embargante (fts.24/33). no p •azo de 05 
(cinco) dias, findo este prazo. com ou sem manifestação. 

, conclusos para sentença. 

CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOS~ ROBERTO SENA DE ALMEIDA 
Advogado: LUIZ MAGNO DO R. PICANÇO • 123947RJ 
Parte Ré: WALTER PINHEIRO DE MENEZES FILHO 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO - 376AP 
Oospacho/Oecisão: Intime-se a Exocutada para comprovar 
nos autos. em quinze (15) dias, o pagamento do valor da 
condenação, sob pena da incid6ncia de multa de dez por 
cento(10%) prevista no art. 475-J do CPC (Erunciado 97 do 
Fonaje), a ser revertida em favor da parte Exequente e o 
prosseguimento da execução com penhora via Sisbacen, 
Inclusivo. 

Processo N": 02073512007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
EMBARGOS 
Parte Aulora: ANTONIO FERNANDO COUTINHO DA COSTA 
Advogado: DEOJAN WALDECK RIBEIRO· 952AP 
Parte Ré: ALESSANDRA MARECO PINHEIRO 
Advogado: JOAO PAULO V/'Z CAVALCANTE - 1171AP 
Agendamento de audiência: Audiência agMdada para o dia 
0910612008 às 10:00 

Processo N": 02074912007 - RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Par1e Aulofa: FRANCISCO ASSIS NOBRE DOS SANTOS 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ - 508AP 
Parte Ré: AM/'ZÓNIA CELULAR SIA ' 
Advogado: TATIANA SARMENTO LEITE - 1148AP . 
AgMdamento de audiência: Audl6ncia agendada para o doa 
0610512008 As 14:00 

Processo N": 02075312007 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 

Processo N": 024146/2007 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: LEOPOLOINO FREITAS DA TRINDADE 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ- 506AP 
Parte Ré: ANA CRISTINA SILVA UMA · 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0510512008 às 14:30 

Processo N": 02421312007 - RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ODETE OLIVEIRA DE.SOUZA 
Advogado: ESTER ALMEIDA DE SOUZA· 751AP 
Parte Ré: ELOISA PACHECO CORREA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ - 999999999AP 
Parte Ré: FI':LIX ANTONIO CORRIÕA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0610612008 às 10:00 
Processo N": 0 2462m007 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parto Auta<a: AGRIPINO DE OLIVEIRA MELO 
Advogado: GLAUCIA COSTA OLIVEIRA · 1364AP 
Parte Ré: BANCO BGN S.A 
Advogado: CINTHYA JOROÃNA DA SILVA PICANÇO -
916AP . 
Parte Ré: SOCIEDADE CAXIENSE DE MUTUO 

• SOCORRO - PREVIDIÕNCIA PRIVADA 
Dospacho/Oecls~o: Intime-se a parte Autora para no prazo de 
OS( cinco) dias, querendo. impulsionar o leilo, requerendo o que 
enlender direito. pena de extinção por abandono da causa, nos 
termos do art 267. 111 do CPC. 

Processo N": 02488712007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
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CONHECIMENTO 
Parto Autora: MARIA ALCIQNE MONTEIRO DE SOUZA 
Advogado: MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO BANHA • 
515AP 
Parte Ré: NBT · NORTE BRASIL TELECOM S/A 
Advogado: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA· 371-BA. 
Despacho/Decisão: Recebo o recurso interposto. eis que 
tempestivo. 

Intime-se a parte recorrida para. querendo, oforecer 
no prazo legal as contra-fazões. 

Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à 
E. Turma Reeutsal. 

Processo NO: 02492312007 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: CEZAR AUGUSTO MENDONCA PALHETA 
Advogado: LILIA MARIA COSTA DA SILVA - 798AP 
Parte Ré: UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA 
Advogado: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA· 596AP 
Despacho/Dedsao: intime-se a Executada para comprovar nos 
autos. em quinze (JS) dias, o pagamento do valor da 
condenação. sob pena da Incidência de multa do dez por 
cento(10%) prevista no art. 475-J do CPC (Enunciado 97 do 
Fonaje), a ser revertida em favor da parte Exequente e o 
prosseguimento da execução com penhora via Slsbacen, 
Inclusive. 

Processo N•: 02501612007 • RECLAMAÇÃO cfVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA 
Advogado: LUIZ VIANA DA SILVA- 659AP 
Parto Ré: REDE MARCO ZERO COMUNICACAO E 
PUBLICIDADE LTDA 
Sentença: Ante o exposto. bem como pelo livre convenêmento 
que formo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 
por Marco AntOnio Santos da Silva em face de Rede Marco 
Zero de Cornoolcação e Publicidade Ltda. extinguindo o 
processo. com julgamento do mérito. nos termos do art. 269, I 
do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. pois ausente má-fé. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se. 

Processo N°: 02522412007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ANTONIA DE SOUSA NASCIMENTO 
AdVogado: UNCOLN FREDERICO GUEDES DA SILVA· 
114JAP ' 
Parte Ré: VALDENORA NUNES DOS SANTOS PAES 
Despacho/Decisão: Intime-se a parte Autora para no prazo de 
OS( cinco) dias, querendo, impulslonar o feóto, requerendo o que 
entender direóto, pena de extinção por abandono da causa. nos 
termos do art. 267. 111 do CPC. 

Processo N": 025400/2007 - RECLAMAÇÃO CiVEL • 
CONHECIMENTO 
Parto.Autora: FRANKLIN DAMASCENO CARNEIRO 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA· 
405AP 
Parte Ro: FENASEG - FEDERACAQ NACIONAL DAS 
EMPRESAS SEG. PRI 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA· 1120AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Despaeho/Oedsao: Recebo os recurso Interposto. eis que 
tempestivo. 

Intime-se as partes •ocorrida e recorrente para. 
querendo oferecer no praxe legal as contra-ra;zõe.s. 

Vindas ou não as conlta-raxões. subam os autos a 
E. Turma Recursal. 

Processo N": 02578912007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: SOLANE SORAIA COUTINHO CARVALHO 
Advogado: ELIANE DE NAZARE RODRIGUES FEIO 
BARBOSA · 121JAP 
Parte Ré: BANCO BRAOESCO S/ A - AG~NCtA 142~ 
Advogado: JEFFERSON MASSUD ALVES· 1417AP 
Dospacho/Decisao: Considerando o valor pago (fl . 57) e o valor 
calculado à fl. 47, Intime-se a ReQÔerente para dizer. em cinco 
dias. se tem interesse no prosseguimento do feito com a 
execução do crédito remanescente. 

Processo N": 026057/2007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: PEDRO PAULO DOS SANTOS 
Advogado: BRENO TRASEL • 734AP 
Parte Ré: BRASIL TELECOM 
Advogado: FABIO FARIAS DA SILVA ·11039PA 
Despacho/Decisao: RecebÔ o recurso interposto, eis que 
tempestivo. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo. oferecer 
no prazo no praxe legal as conlta-raz6es. 

Vindas ou não as contra-f8zões, subam os autos à 
i; . Tutma Recursal. · 

Processo N°: 02606112007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: VALDETE TAVARES FEITOSA DA SILVA 
Advogado: GLENDA BARBOSA PEREIRA · 1382AP ' 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS· 919AP 
Sentença: 11. DISPOSITIVO: 

Diante do exposto, acolho, em parte, o pedido 
formulado na inicial. para condenar a Requerida a pagar à 
Requerente a quantia de R$ 8. 750,00 (seis mil setecentos o 
cinqüenta reais). referente à metade do valor do seguro 
obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
automotores de vias terrestres- DPVAT - pela morte de JOS~ 
AUGUSTO DA SILVA, esposo daquela. Refer1da quantia será 
acrescida de atualização monetária. a partir da propositura da 
ação. e somara juros legais a contar da citação da Requerida. 
(art. 408, CC/2002). 

E assim, resolvo o mérito da ação. (art. 269. Inc. I, 
doCPC). . 

Sem custas e honorários (art . 55 da Lei g,OQQ/95). 

f'ublique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Processo N": 026710/2007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
• CONHECIMENTO 

Parte Autora: LUIZ DE ALMEIDA MONTORIL 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA- 856AP 
Parte Ré: VERONICO FERREIRA DOS SANTOS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Despacho/Decisão: INTIME-SE a parte credora por meio de 
seu patrono via DOE. para impulsionar o falto no prazo de 05 
(cinco) dias, informando nos autos elementos novos que 
possibllltom a localização da parte Devedora, pena de extinção 
da Execução nos termos do art . 53~ 4. da Lei 9.099195. 

Processo N": ---o2690412007 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARILIA MERCES DA SILVA 
Advogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA· 636AP 
Parte Ré: UNIVERSIDADE VALE; DO ACARAÚ · UVA 
Advogado: RENATO MUNHOZ MACHADO DE OLIVEIRA-
1318-BAP 
Oespacho/Oecisao: Intime-se a parte Autora para no prazo de 
05(cinco) dias. querendo. impulsionar o feito, requerendo o que 
entender direito, pena de extinção por abandono da causa, nos 
termos do art. 267, 111 do CPC. 

Processo N°: 027094/2007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ANGELINA DE CARVALHO RIBEIRO 
Advogado: MAURO JOAO MACEDO DA SILVA- 499AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/ A -
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA • 
575AP 
Parte Ré: CEA· COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPA 
Advogado: ALFREDO ALEIXO DE SOUZA FILHO. 1018AP 1 

Despacho/Decisão: Intime-se a parte Autora para no prazo de 
05(clnco) dias, querendo, impulsionar o leito. requerendo o que 
entender direito, pena de extinção por abandono da causa. nos 
lermos do art. 267. 111 do CPC. 

Processo N": 02729312007 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA ROSA DIAS LACERDA 
Advogado: OSCAR RODOLFO SERIQUE GATO - 1154AP 
Parte Ré: ANAP SEGURO 
Parte Ré: BANCO PAULISTAS/A 
Advogado: LUANA PATRICIA MENEZES COUTINHO • 
1352AP 
Sentença: Ante o exposto, bem como pelo livre convendmento 
que formo: 

a) JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido contra 
a seguradora para condenar a ré ANAP - Associação Nacional 
de Assistência ao Servidor Público a excluir dos proventos de 
Raimunda Rosa Dias Lacerda o desconto efetivado sob a 
rubrica "Anap - Seguro 1" e a restituir-lhe a quantia de R$ 
375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). apurada com base 
nos documentos de f. 05-09 e 29-31. além das descontadas 
após a instrução do feito e que também deverão ser 
ressarddas pela dobra, contando-se a correção monetária pelo 
INPC desde a data de propositura da ação e juros legais à taxa 
de 1% ao mês, estes devidos a partir da citação: 

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional 
deduzido contra o réu Banco Paulista S/A. 

Fica a requerida ANAP advertida do que não 
· cumprida a sentença no prazo de quinze- dias contado do 
~nsito om julgado será a COndenação acrescida de multa de 
10% (dez por cento). Independentemente de prévio 
requerimento da exeqüente. 

Julgo extinto o processo na fotma do do art. 269. 1 
do Código de Processo Clvü. 

Som custas ou honorários, pois ausente má-fé. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se. 

Processo NO: 02754512007 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ALDINES DE SOUSA ALMEIDA 
Advogado: OSCAR RODOLFO SERIQUE GATO- 1154AP 
Parte Ré: BANCO IBIS S/A ·BANCO MULTIPLO 
Sentença: HOMOLOGO por sentença. para que surtà seus 
jurídicos e legais efeitos. o acordo celebrado entre partes, 
constante às fts. 52/53 dos prcsenies autos, declarando, por 
via de conseqüência, EXTINTO o procosso oorn a resolução 
com fundamento no art. 269, 111 do Código de Processo Civil. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. 
Processo N": 02767012007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ELISANGELA CUNHA DA SILVA 
Advogado: JOS~ WENCESLAU FERREIRA ROSA · 858AP 
Parte Ré: BRADESCO CIA OE SEGUROS 
Advogado: ROGERIO DE CASTRO TEIXEIRA· 596AP 
Sentença: Diante do exposto: I) REJEITA-SE todas as 
preliminares argüidas na contestação: 11) JULGA-SE 
PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na Inicial, para 
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante a quantia 
equivalente a 10 (dez) salários mlnlmos em vigor no Pais. 
acrescida de atualização mone!Ma, pelo INPC, desde a 
propositura da ação, e juros à taxa legal de 1% ao mês a 
contar da citação. 

Em conseqüência, declaro extinto o processo com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I , do CPC. 

Sem custas e honorârios de advogado. em 
observância ao estatuldo no artigo 55 da Lei 9.099195. 

Publique-se. Intimem-se. 

Processo NO: 027800/2007 • Rfi:CLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 

. Parte Autora: ENILDA SILVA DE SOUZA RAMOS 
Advogado: ANDERSON DE LIMA PESSOA· 1346AP 
Parte Ré: NBT • NORTE BRASIL TELECOM S/A 
Advogado: ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA· 812AP 
Despacho/Oecisão: 

Intime-se a Executada para comprovar nos autos, 
em quinze (15) dias. o pagamento do valor da condenação. 
sob pena da lnddência de multa de dez por cento(10%) 
prevista no àrt. 475-J do CPC (Enl.WICiado 97 do Fonaje). a ser 
revertida em lavor da parte Exequente e o prosseguimento da 
execução com penhora via Sisbacen, Inclusive. 

Processo NO: 02826612007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCELO DAVID DE JESUS VIANA 
Advogado: JUD COSTA DOS SANTOS· 590AP 
Parte Ré: ARAMICHELLA VIEIRA DOS SANTOS 
Advogado: VALDIR QUEIROZ DOS SANTOS FILHO -
1164AP 
Sentença: Ante o exposto, bem como pelo livre convencimento 
que formo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial para condenar Aramichella Vieira dos Santos a Da~ a 
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Marcelo David de Jesus Viana a quantia de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais). corrigida monetariamente pelo INPC desde a data 
de propositura da ação e acrescida do juros leg;~is à taxa de 
1 'lo ao mês. estas devidos a partir da citação, visto que não há 
nos autos noticia sobre a data a partir da qual tal valor teria 
sido Inadimplido à financeira. 

Julgo extinto o processo. com julgamen:O do mérito, 
na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. pois ausente mâ·fé. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se. 

Processo N': "028289/2007 • RECLAMAÇÃO CjVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JAIRO DE SOUZA MARQUES 
Advogado: WASHINGTON LUIZ MAGALHAES PICANÇO • 
941AP 
Parte Ré: EDSON DOS SANTOS CIRILO 
Advogado: MARCIA VALERIA BARBOSA GUERRA • 
1409AP 
Despacho/Decisão: Recebo o recurso interposto, eis que 
tempestivo. 

lntim&-se.a parti! recorrida para, querendo, oferecer 
no prazo legal as conlta·mzões. • 

Vindas ou não as .contra-f&zõcs. subam os autos à 
E. Turma Recursal. 

Processo N" : 02836912008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDILEUSA DA COST-A LEITE 
Advogado: ELIANE FONSECA ALBUQUERQUE - 1385AP 
Parte Ré: GOL LINHAS AEREAS 
Advogado: EDILENE SANTOS ABREU· 1247AP 
Despacho/Oecisllo: Preparado o recurso, lntimHe a parte 
reoomda para, querenao. oferecer no prazo legal as 
contra-razões. · 

Vindas ou não as contra-fazões. subam os autos à 
E. Turma Recursal. 

Processo N": 028637/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE FRANCINELOO DE OLVIEIRA GOUVEIA 
Advogado: TATIANA NASCIMENTO IW.ANÀJÁS . 1200AP 
Parte Ré: SABEMI SEGURADORA 
Advogado: HOMERO BELLINI JUNIOR· 24304RS 
Despac_ho/Declsão: Recebo o recurso Interposto, ois que 
tempestivo. 

Intime-se a parte recorrida para. querendo. oferecer 
• no praxe legal as contra-razões. 

VIndas ou não as contra-fazõcs, subam os autos à 
E. Turma Recursal. 

Processo N": 02876412008 • RECLAMAÇÃO CiVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: SILVIA MARIA NOBRE DIAS 
Parte Ré: LÚCIA ALCÂNTARA 
Despacho/Decisão: Intime-se a parte Autora para no prazo de 
OS( cinco) dias. querendo. Impulsionar o feito, requerendo o que 
entender direito, pena de extinção por abandono da causa, nos 
termos do art. 267, 111 do CPC. 

Processo N": 029464/2008 • RECLAMAÇÃO CfVEL • 
· CONHECIMENTO 

Parte AÚtora: ANTONIO CUNHA AGUIAR 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO· 376AP 
Parte Ré: JOSE MARIO BORGES PEREIRA 
Dcspacho/Dedsllo: Intime-se a part~t Autora para no prazo de 
OS( cinco) dias, querendo, impulsionar o feito, requerendo o q\Je 
entender direito. pena de extinção por abandono da causa. nos 
termos do art. 267, 111 do CPC. · 

Processo N°: 03067012008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA NASCIMENTO ARAUJO 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS- 815AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO • PREVIDENCIA PRIVADA 
Agendamento de audiência: Audiênda agendada para o dia 
1910512008 às 08:30 

Processo N": 030671/2008 • RECLAMAÇÃO cjVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA NASCIMENTO ARAUJO 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS· 815AP 
Parte Ré: ASI>EB • ASSESSORIA DE SEGUROS DE 
PESSOAS DO BRASIL ' 
Agendamento do audiência: Audiência agendada para o dia 
30/04/2008 às 10:00 

Processo N•: 030672/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA NASCIMENTO ARAUJO 
Advogado: JOZJMAR LOPES DOS SANTOS· 815AP 
Parte Ré: SABEMI SEGURADORAS/A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
30/04/2008 às 10:00 

Processo N": 030730/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: FERNANDO BARBOSÀ MARQUES 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS- 400AP 
Parte Ré: BACABA VEICULO$ LTDA 
Agendamento de audiência: Audiênda agendada para o dia 
00/0512008 às 0~:30 · 

Processo N": 03073112008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA GORETE TAVARES DOS SANTOS 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ · SOBAP 
Parte Ré: RAIMUNDA LIDUINA COSTA GOMES 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
06/0512008 às 14:30 

Processo N°: 030732/2008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOAQUIM MANOEL PALHETA DE t-.4ENEZES 
Advogado: EDWARD SANTOS JUAREZ - 508AP 
Parte Ré: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
3010412008lls 11:00 

Processo NO: 03073512008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDA NEVES GONÇALVES 
AdVogado: RAMON BATISTA DO REGO · 145JAP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL SA (A~NCIA MARCO 
ZERO) 
Parte Ré: J. T.O. BITTENCOURT · ME 

.: 
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Agenoamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0610512008 às 09:30 

Processo N": 03076612008 - RECLAMAÇÃO CiVEL -· 
CONHECIMENTO . 
Parte Autora: MARIA PEREIRA CABRAL 
Advogado: RALFE STENIO SUSSUARANA DE PAULA -
238699SP 
Parto Ré: 
AMAPA 

C E A - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

Agendamento de audiência: Audll!ncia agendada para o d•a 
05/0512008 às 09:00 
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Processo N": 005932/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
·EXECUÇÃO 
Parte Autora: ALISSON DI EGO FRAÇA TRINDADE 
Advogado: SINYA SIMONE GURGEL JUAREZ- 535AP 
Parte Ré: MARCO AURELIO DE ALMEIDA DIAS 
DeSilachoiDecisão: Diante da cortldao de fls. 75 e 115, revogo 
o mandado de prisão. 

lntim&-se o Credor para dizer se tem interesse em 
adjudicar o bem de fls. 75: havendo resposta positiva. 
adjudiQue-se ao credor o relendo bem. 

Após, remetam-se os autos ao Contador para 
atualizar o débito de fts. 67, abatendo-se o valor dos bens 
adjudicados. Existindo valor remanescente, indique a parte 
credora bens passfvel de penhora. 

Processo N": 00928512006 • RECLAMAÇÃO CiVEL 
CONHECIMENTO 
Parte AutO<a: JOSE JACKSON PINHEIRO LEITE 
Advogado: LUIZ MAGNO DO R. PICANÇO- 123947RJ 
Parte Ré: EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇ0ES 
Advogado: VIRGILIO LOURENCO RODRIGUES- 1090AP 
Parto Ré: TELEMAR NORTE LESTE SIA • 
Advogado: JOSE RONALDO SERRA ALVES - 234AP 
Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 
auiO<a, para: 

·a) DECLARAR cancelada a divida no valor de R$ 
692.05, relereote ao terminal de n• 322~93 expedida pela 
EMORATEL, mantendo a exctusao do cadastro da CLD Rio do 
Janeiro definitiva; • 

b) CONDENAR as Roelamadas . EMBRATEL SJA o 
TELE MAR NORTE LESTE S/A, do IO<ma solidária, a pagar ao 
Autor, a titulo de danos morais, o valor do R$ 1.000,00 (um mil 
reais}. devendo esse vator ser atualizado monetariamente pelo 
INPC e acrescidos de juros legais de 1 'lo ao mês, ambos a 
contar desta data, o que laço com fundamento no art. 269, I, 
do CPC. 

Sem custas e honorários advocatlcios. nos tennos 
do art. 55. primeira parte, da Lei n• 9.099195. 

A parte requerida fica advertida que caso nao 
cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que 
esta transite em julgado, sobre o valor da condenação incidira 
mult:l de 10% (dez por cento) e. a requor1mento da parte 
requerente. independentemente de nova citação. poderao ser 
penhorados bens de sua propriedade. tantos quantos bastem 
para satisfação do crédito. Inteligência do art.475--l, do CPC. 

Publ iqU&-se. Intimem-se. 

Processo N": 01631312006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOAO DUARTE VIANA 
Advogado: JOSE MARIA DE SOUZA BARBOSA- 613AP 
Parte Ré: BCP TELECOMUNICACOES 
Advogado; DEIRE SANDRE CORREA - 1256AP 
Sentença: Isto posto. • acolho os presentes omba'9(lS 
declaratórios para declarar a nulklade do débito objeto desta 
demanda bem como para dotennlnar que a requerida proceda 
a imediata exClusão do nome do requerente dos órgãos de 
restrição ca<)astral. sob pena de apllcaçao de multa diaria no 
vaiO< de R$ 150.00 a ser revertida em favor do requerente. 

No maJs , persiste a sentonça tal como está lançada. 
Publique-se. Retifique-se o registro da sentença. 

anotando-se. 

Processo N": 01639212006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA MARIZETE MELO DA SILVA 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: TELEMAR NORTE LESTE SJA 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA- 856AP 
Despacho/DeCisão: Converto em penhora o valor .bloqueado e 
informado à ft . 141. 

Cumpra-se Ó desoacho de ft . 138 
Processo NO: 01892812007 • RECLAMAÇÃO C IVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: CICERO BORGES BORDALO JUNIOR 
Advogado: FASJÓLA SOUSA BORDALO - 907AP 
Parte Ré: TMI EXPRESS TAM LINHAS ~REAS S. A. 
Advogado: TAISA MARA MORAIS MENOONCA- 1067AP 
Sentença: Isto posto. acolho os presentes embargos 
declaratórios para condenar o requerido ao pagamento de R$ 
2.4·54,22 (dQis mil quatrocentos e cinqüenta e quatro Reais e 
vinte e dois centavos) a Ululo de danos materiais acrescidos de 

, juros moratórios e c:orreçlo monetária deSde a data da el etiva 
despesa. 

No mais, persiste a &entença tal como está lançada. 
PubliQue-se. Retifique-se o registro da sentença, 

anotando-se. 

Processo N": 01917412007 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 

AdiiOgado: 
1251AP 
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GREGóRIO GODINHO NUNES JÚNIOR 

Parte Ré: NORTE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 
Parte Ró: WALMIR AUZJER DO NASCIMENTO 
Parte Ré: ANSELMO DE JESUS PINHEIRO DA CUNHA 
Despacho/Decisao: lmposslvel o prosseguimento do leito em 
relação a Anselmo de Jesus, por tratar-se o feito de Ação de 
Execução do Titulo Executivo Extrajudicial em face de pessoa 
juridica, não tendo este nemum vinculo jurídico ou contratual 
com o referido t(tulo (Choque de ns. 06). Assim, revogo o 
equivocado despacho de Os. 15 quo dotcrminou a inclusão de 
terceira pessoa estranha à lido no pólo passivo da presente 
execuçAo. 

De outro lado, verifica-se que por falha do Juizo , a 
cxCQJção processou-se em lace de pessoa física (Walmir 
Auzler do Nascimento). quando o correto é seu processamento 
em lace de tão somente a pessoa jutldica NO<Ic Brasil 
Empreendimentos L TOA, conforme exsurge do titulo de Os. 06 
Assim, proceda a Secretaria a Imediata correç.lo na autuação 
e no Sistema Tucu1uris. 

Indique o credor bens que possam ser penhorados 
da Executada. no prazo de cinco dias, pena de arqUivamento 
nos termos do art. 53 § 4• da LOi 9.099195. 

lntim~se. 

Processo N•: 01961912007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autor.~: IRACEMA RAIOL NUNES 
Parte Rc: UASP - UNIÃO DE ASSIST~NCIA AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 
Advogado: EDEN PAULO SOUZA DE ALMEIDA- 602AP 
Despacho/Decisão: intimo-se a Requerida para que cesse 
Imediatamente os descontos a titulo do UASP-MENSALIDADE 
no contracheque da Requerente. sol> pena de multa no valor 
de R$ 200.00(duzentos reais) por cada desconto indevido. 
alóm da devolução om. dobro do valor descontado, a ser 
revertida em favor da Requerente. 

Processo N•: 0221ni20J7 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARCOS MONTEIRO DE SOUZA 
Advogado: DOUGLAS ALEXANDRE COELHO DA ROCHA -
1121AP 
Parte Ré: ADRIANA COUTINHO CASTRO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
27/0512006 às 14:00 

Processo N°: 022520/2007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: EDEVALDO XAVIER DE OLIVEIRA 
Advogado: ANTONIO KLEBER DE SOUZA DOS SANTOS -
897AP • 
Parte Ré: BANCO BRAOESCO S/A • AG. 0523 
Advogado: JEFFERSON MASSUD ALVES · 1417AP 
DespachO/Decisão: abra-se vistas as partes pelo prazo 
sucesSivo de 1 O' dias, a começar pelo autor, a nm de que seja 
oiQ<eelda manifestação. oportunidade em que o ~equerento 
pod8fá replicar as preliminar~ e os documentos juntados · 

1'rocãSso N": 02483112007 • 'Rl:CLAMAÇÃÕ CíVEL -
CONHECIMENTO 
Parto Autora: EDMILSON RAMOS DE SOUZA 
Advogado: ALBETHANIA ARAUJO DE OLIVEIRA- 1252AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO-PREVIDENCIA PRIVADA 
Advogado: KELL Y CRISTINA BRAGA DE LIMA- 371-BAP 
Despacho/Decisao: Junte-se. 

Recebo o recl.<SO interposto, eis que tempestivo. 
Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer 

no prazo legal as contra-razoes. 
Vindas ou não as contra-razões, subam os autos à 

E. Turma Recursal . 

Processo N•: 02599212007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RENATA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA 
Advogado: LEO ALEXANDRO DE LIMA FURTADO· 5325AP 
Parte Rô: BANCO FINASA S.A. 
Advogado: JEFFERSON MASSUD ALVES· 1417AP 
Despacho/Docis;W: 1- Oflci&-So ao Sl>C o SERASA, para que 
o nome da autora soja excluído de seus cadastros. 

2· Ao contador, para os cálculos da condenação. 
3· Após, inbm~se a parte Vencida para comprovar 

nos autos em 15 (Quinze} dias, o pagamento do valor d.a 
COndenação, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por 
cento) prevista no art. 475, J . do CPC (Enunciado 97 do 
Fonaje)_. ser revertida em lavor da parte exeqüente e o 
prosseguimento da execuçjo com penhora via Sisl>acen. 
Inclusive. 

Processo N": 02665412007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte AutO<a: JORGE HERBETH DE SOUZA FERREIRA 
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA 
12GOAP 
Parte Ré: GOL - TRANSPORTES ~REOS 
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES - 1353AP 
Despacho/Oeclsão: Junt&-se ' 

Recel>o o rocutSO l!llerpoato, ais que tempestivo. 
Intimo-se a parto recorrida para, que<endo, oferecer 

no prazo legal as contra-razões. 
Vindas ou não as contra-razões. subam os autos à 

E. Turma Recursal. 

Processo N": 02665412007 - RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENTO 
Parte AutO<a: JORGE HERBETH DE SOUZA FERREIRA 
Advogado: LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA • 
1260AP 
Parte Ré: GOL - TRANSPORTES A~REOS 
Advogado: GILFER LOPES FERNANDES- 1353AP 
Despacho/Decisão: Conforme certidão retro, o prazo re ursa! 
expirou em 22.04.08. Assim, estando o presente recur50, 
protooolizado em 24.04.08, manifestamente intempestivo, 
dclxa·se de recebê-lo, detennlnando-se sua devolução ao 
interessado. 

De outro lado. aguarde-se a apresentaÇ-ão de 
contra-razões. conforme me á despachado à fts .• 59. 

Processo N": 02695312007 • RECLAMAÇÃO CiVEL -
CONHECIMENTO . 
Parte Autora: JOSIÕ AUGUSTO PEREIRA CARDOSO 
Advogado: JOSE AUGUSTO PEREIRA CARDOSO - 376AP 
Parte Ré: MARCIO JUNIOR CHAGAS DOS SANTOS 
Agendamento de a.niêncla: Audiência agendada para o dia 
28/0512008 las 09:30 

EXECUÇ.i.O f'rocAt~ N": 02851712008 - RECLAMAÇÃO C[VEL • 
Parte Autora: RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS CONHECIMENTO 

Pág. 36 

Parte Autora: RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE 
Advogado: JOAO PAULO VAZ CAVALCANTE- 1171AP 
Pane Ré: TELEMAR NORTE LESTE S.A , 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/05/2006 às 10:30 

Processo N": 02875112008 • RECLAMAÇÃO CIVEL . 
CONHECIMENTO 
·Parte Autora: LUIZ CARLOS FEITOSA 
Advogado: MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA ANDRADE -
t253AP 
Parte ~é: 
Advogado: 
1251AP 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 
GREGóRIO GODINHO .NUNES JÚNIOR -

Desp:~cho/Decisao: VIStos etc. 
Aprecio o pedido do autor de fts . 78/82. 
Razão assiste ao Autor. O Requerido providenciou a 

baixa do gravame em veiculo estranho à lide. pois veja-se: o 
veiculo litigioso é uma motocicleta Honda. C-100 BIZ ES. 
ano/modelo 200312003. Placa NEU 1455, chassi n• 
OC2HA07103R039395 (fls. 11 o 12): conludo, as fls. 60. o 
Roqucr~do informa a baixa da restri~o em veiculo estrilnho a 
lide. de ano/modelo 200512005, Placa NEX 9023, chassi n• 
9C2JD20205R019989. 

Com eleito, INTIME-SE o Requerido para esclarecer 
o equivoco na baixa do gravame do veiculo litigioso e 
comprovar a exclusão, no prazo de 48 horas. da restrição de 
alienação fiduCiária do veiculo objeto da lide. Sem prejuízo da 
d•l.g~ncia aCima. objetivando garantir a efetividade da decisão, 
OFICIE-SE ao DETRAN/AP para exCluir o gravame da 
alien:>ção fiduciária do veiculo tipo motocicleta Honda, C-100 
BIZ ES. ano/modelo 200312003, Placa NEU 1455. chassi n• 
9C2HA07103R039395. no prazo de 48 horas 

• Por equidade, limito o valor da rnulla diária fixada n:> 
sentcn<;<~ ao patamar do R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Quanto ao pedido de aplica~o da multa. este sera 
analisado após o j ulgamonlo do recurso inominado, uma vez 
que a s entença de fls. 36/39 ainda não transitou em julgado. 

Vinda as informações. remetam·sc os autos à 
Turma Recursal. 

Cumpra-se. 

PrOCesso N": 02972412008 - RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA 
Advogado: ALCIMAR FERREIRA MOREIRA - 795AP 
Parto Ré· MARIANE RODRIGUES DA SILVA 
Despacho/Decisao: Considerando a certid~o eletrônica. 
lnUme-so o Autor atravcs do DOE, pt>ra no prazo de OS( cinco) 
dias, informar nos autos o numero correto do CPF da Ré. a fim 
de viabilizar pesquisa/bloqueio SISBACENJUD. 

Processo N": 03105712008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: LEONAI RUBEM FERNANDES GARCIA 
Advogado: OSI.IoARINA HELENA AGUEIREDO RABELO -
1272AP 
Parto Ré: SEMED - SEGURANÇA E MEDICINA NO 
TRABALHO 
Agendamento de audiéncia: Aud•<lncia agendada para o dia 
28/0512008 as 09:30 

Processo N°: 031090/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONiiECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DORALICE SILVA SPII<.OOLA 
Mvogado: JOAQUIM HEROERT CARDOSO DA COSTA - . 
405AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS S/A 
Agendam ento de audiência: Audiôncia agcnd 1da para o dia 
28105/2008 às 10:00 

Processo N°: 031092/2008 • RECLA~1,\ÇÂO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parto Autora: SARAH RACHEL TOBELEM DE ARAUJO 
Advogado: ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM . 
1070AP 
Parto Ré: CELULAR E CIA - S. ALI NASSAR 
Parte Ré: SAMSUNG ELETRONICA DA AIMZONIA L TOA 
Agendamento do audiência: Audiência agendada para o dia 
28/0512008 às 10:00 • 
'Piõ'cess~31094/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
CONHECIMENTO 
Parto AutO<a: ROMILDA REIS OLIVEIRA 
Advogado: JOAQUIM HERBERT CARDOSO DA COSTA -
405AP 
Parte Ré: BRADESCO SEGUROS SJA 
Agendamento de audiãncia: Audicncia agen~ada para o dia 
28105/2008 as 10:00 

Processo N": 03113512008 - RECLAMAÇÃO C[VEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: CLEONICE MACEDO ALVES 
Advogado: VERA DE JESUS PINHEIRO- 65AP 
Parte Ré: BANCO FINASA S.A. 
Dospacho/Occisão: Vi'stos etc ... 

Trat.a-se de Rocbm~ç5o Clvol em quo se busca 
reparação por danos morais ante a alegada ~ust.a inclusão do 
nome da Autora no serviço de restrição de at!dito SERASA 
por ato abusivo da Requor1da. Vieram os autos para analise do 
podido de tutela antecipada quanto a exClusão do nome da 
AuiO<a do mencionado serviço de restrlçAo de crédito, o que 
conCluo por deferir em face consolidada jurisprudência pátria 
que esposa o entendimento de quo estando . a matéria 
subjudice, como é o caso presente, proceda-se a exClusão 
provisória da restrição, até dedsao final da lido. 

Assim. oficio-se ao SERASA para que proceda a 
suspensão da restrição ao aódlto da Autora, acaso levado a 
eleito pela Requerida, até o ftnal jl.dgame~to ou eventual 
manifestação deste Juizo. 

Deslgne:se audióncia de conclliação, instrução e 
Julgamento. 

Cite-se e intimem-se. 

Processo N": 03122612008 - RECLAMAÇÃO CjVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCELO FERREIRA LEAL 
Advagaoo: MARCELO FERREIRA LEAL · 370AP 
Parte Ré: ESMERALDO FERRAZ DE OLIVEIRA 
Despacho/Doclsão: Visto etc ... 

Defiro o pedido de dosarquivamento sob a condição 
de recolhimento das custas processuais, uma vez que o feito 
fora arquivado em face da aus<1ocia do Credor na audiêocia e 
o mesmo nao compro,vou qualquer motivo justo para sua 
ausência. Inteligência do art. 51. § 2", da UE. 

Intimem-se. 



Maca á 08.05.2008 

Processo N": 03123812008 RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO _ 
Parte Autora: RONELLI ARAGAO FERREIRA 
Parte Ré: ADELSON ARMANDO MARQUES ANDERSON 
Despacho/Oecis>lo: Nos tennos do art. 00. V da Lei Estadual 
251195. homologo o aoordo ajustado entre as partes. de fonna 
a que surtam seus efeitos legais, 'ex vi" dos art. 269 111 do 
CPC e 58 da Lei 9099/95 C/C art. 57 do mesmo diploma legal. 

Vindo aos autos os dados sobre a conta/corrente 
bancária da genetriz dos menores, oficie-se ao empregador do 
primeiro acordante. conforme ora requerido no item "b" deste 
•petitum". • 

Após. arquive-se. 

Processo N': .031241/2008 · RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARCOS AURELIO FERNANDES MAGAVE 
Advogado: DILERMANqO BATISTA SIROTHEAU- 74SAP 
Parte Ré: BANCO ITAU S/A . 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o d1a 
28/05/2008 as 1 o:oo 
Processo N": 031242/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: WILSON RAMOS DIAS 
Advogado: CLEIDE ROCHA DA COSTA · 434AP 
Parte Ré: JONAS MOURAO NETO . 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o d1a 
28/05/2008 às 10:00 

Processo N': 031246/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DO SOCORRO PELAES DAMASCENO 
Advogado: FRANCK JOSE SARAIVA DE ALMEIDA- 648AP 
Parte Ré: PORTO SEGURO · CIA DE SEGUROS GERAIS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para· o dia 
28/05/2008 às 10:30 · 

Processo N": 031259/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parto Autora: MARIA BARROS RAMOS 
Advogado: ANDERSON MARCIO LOBATO FAVACHO • 
1102AP 
Parte Ré: J.O. DE SOUZA TRANSTANINA 
Despacho/Oecisão: Designe-se audiência de concil iação. 
instrução e julgamento. 

Cite(m)-se. 
lntime(m)-se. 

Processo N': 031279/2008 · RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIO CEZAR KASKELIS 
Advogado: JUAREZ GONÇALVES RIBEIRO - 609AP 
Parte Ré: BANCO BRADESCO S/ A 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
26/0512008 âs 16:30 

Processo N": 031280/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE JULIO NUNES 
Parte Ré: COMPANHIA DE DE ELETRICIDADE DO 
AMAPA-CEA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/05/2008 às 09:00 

Processo N': 031281/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA 
Advogado: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA • 
1358AP . 
Parte Ré: KLEBER DA SILVA ARAÚJO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 

. 27/0512008 às 16:00 

Processo N' : 031282/2008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA 
Advogado: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA· 
1358AP 
Parte Ré: OZIEL RIBEIRO DA SILVA 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/0512008 és 09:30 

Processo N': 03128312008 - RECLAMAÇÃO CÍVEL · 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA 
Advogado: ADIVAN VITOR BARROS PINTO DE OLIVEIRA· 
1358AP 
Parte Ré: RAIMUNDA GOMES 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/0512008 às 09:00 ' . 

Processo N": 031284/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ISAN NERY DA SILVA 
Advogado: NEUSA ANTONIA XAVIER MORAES - 887-BAP 
Parte Ré: JESUITO GOMES 
Agendamento de audiência: Audiência .agendada para o dia 
28/05/2008 as 09:00 

JUIZADO ESPECIAL SUL DA COMARCA DE MACAPA 
RUA CLAUOOMIRO DE MORAES. SIN 

RESENHA n' 21/2008 

Pauta de Publicação- Atos J udiciais 

PrOCesso N': 000586/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: CARLOS ALFREDO BARRETO SILVA 
Advogado: CARLOS ALFREDO BARRETO DA SILVA -
!l423PA 
Parte Ré: CLEUTON CASTELO DE SA 
Advogado: MAURICIO CARLOS COSTA CORREA- 935AP 
Sentença: Considerando o teor da certifiC8ção constant~ dos 
autos e a fa~a de indicaçAo pelo credor do atual parade1ro do 
de.vedor ou de seus bens passlveis de penhora, EXTINGO A 
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EXECL!ÇÃO, sem análise do mérito, nos termos do art. 53. § 
4°, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. 
ApOs. arquive-se independente de 1rãnsijo em 

julgado em face dos principias da infonnalidade e celeridade, 
ortentadores dos Juizados Especiais. · 

Processo N': 001320/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO" 
Parte Aulora: PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS 
Advogado: MARLOS DANIEL ALVARES GONÇALVES • 
10S.EAP 
Parte Ré: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA TEIXEIRA 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO· 1286AP 
Despacho/Decisão: Considerando que o feito so encontrava 
arquivado. excepcionalmente. expeça-se alvará de 
levantamento do valor depositado na fi 105/108 em favor do 
autor. intlmando-<l a comparecer em juizo para o recebimento. 

ApOs, retoiJllem conclusos. 

Processo N': 001384/2005 • RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA DURVALINA ALVES DE SOUZA 
Advogado: ALBETHANIA ARAUJO DE OliVEIRA - 1252AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROSSA • 
Advogado: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS- 919AP 
Despacho/Decisão: Recebo o recurso Interposto, eis que 
tempestivo e comprovado o pagamento do preparo. 

Intime-se a parte recorrida para oferecer 
contra-razões no prazo legal. 

Vindas ou nao as contra-razoes, subam os autos é 
Colenda Turma Recursal. 

Processo N' : 005425/2006 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: LEOPOLDINO COELHO DOS SANTOS 
Advogado: JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA- 858AP 
Parte Ré: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: MAX DA SILVA NASCIMENTO - 1286AP 
Despacho/Decisão: Preclusa a via da Impugnação, uma vez 
que a devedora Intimada da penhora da fl. 126 n:lo apresentou 
qualquer oposição. 

Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 
autora e seu patrono, relaliYamente ao valor transferido na fi. 
127, lntimando-Qs a comparecerem em juízo para o 
recebimento. 

ApOs, prossiga-se pelo saldo remanesconta, 
conforme se depreende do contido na fl. 115 e 117. 
renovando-se o ítem 4 do despacho de n. 114. 

Processo N": 005547/2006 • RECLAMAÇÃO CIViEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: CESARINA UNA DA SILVA 
Advogado: JOSE MARIA DA SILVA FILHO· 414AP 
Parte Ré: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
Advogado: ALFREDO ALE IXO DE SOUZA FILHO • 1 018AP 
Sentença: Considerando que a divida foi quHada. EXTINGO a 
execução, tal como prevê o artigo 794, t do CPC. 

Intimem-se. . 
Após. arquive-se independente de trânsito em 

julgado em face dos princlpios da ínfonnalidade e celeridade, 
orienladoros dos Juizados Especiais. 
'Processo N": Oô6381/2006 • RECLAMAÇAO CIVEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MANOEL FREITAS DOS SANTOS 
Advogado: JOSÉ WENCESLAU FERREIRA ROSA- 858AP 
Parte Ré: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Despacho/Oecis:lo: Cumpra-se os ~ens 4 e 5 do despacho de 
fi. 81 

Processo N": 006747/2006 • RECLAMAÇÃO CivEL • 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: VALDEMIR MACIEL AFONSO 
Advogado: JOSIÔ MARIA DE SOUZA BARBOSA • OABIAP 
613-B • 613·BAP 
Parte Ré: CELULAR SERVICE 
Parte Ré: DOMESTILAR LTDA 
Parta Ré: SIEMENS ELETRÔNICA S/A 
Advogado: ALEX SAMPAIO DO NASCIMENTO • 770AP 
Despacho/Oedslo: Intime-se a executada a dar integral 
cumprimento à obrigação. 

Proceda-se à pesquisa, bloqueio e transferência do 
valor de fi. 58 para conta deste Juizo. via BACENJUD. 

Pro~sso N': 00735512006 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Pat1e Autora: JOSE VALDECI DE AGUIAR 
Advogado: ALEXANDRE VERCOSA DE SOUZA- 1291AP 
Parte Ré: LIGIA CARLA TENORIO 
Sentença: Considerando o teor da certificaçAo constante dos 
autos l' a falta de indicação pelo credor do atual paradeiro do 
devedor ou de seus bens passive1s de penhora, EXTINGO A 
EXECUÇÃO, sem an~lise do mérito, nos termos do art. 53, § 
4". da Lei 9.099/95. 

Intime-se. 
ApOs, arquive-se lndependen1e de transito em 

julgado em face dos principies da infonnalidade e celeridade. 
orientadores dos Juizados Especiais. 

Processo N": 00747412006 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Aulora: MARIA IRACEMA DE LIMA RIBEIRO 
Advogado: JOSEMIR COSTA DOS SANTOS· 1132AP 
Parte Ré: ALANTS· MENSALIDADE 
Oespacho/Oeclsao: Manifeste-se o autor requerendo o que da 
direito. no prazo de cinco (5) dias, pena de extinção do feito 
nos. termos do art. 53, § 4' , da lei 9.099195. 

Processo N' : 008895/2006 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: JOSEMAR ALMEIDA INAJOSA 
Advogado: AURINEY UCH0A DE BRITO - t7953CE 
Parte Ré: JOSE.MAURO SOARES PEREIRA 
Advogado: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO -1265AP 
Despacho/Oecisao: Diga o c1edor sobre o atual paradeiro do 
executado ou de seus bens passlveis de penhora, sob pena de 
extinçao. 

Pr0C:.Sso N": 009235/2007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Aulora: CATIUCE ATAIDE DE ANDRADE 
Advogado: ELIAS SALVIANO FARIAS· 400AP 
Parte Ré: TELEMAR NORTE E LESTE SA 
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Despacho/Oecisào: Intime-se a autora/devedora pai-a que 
deposite, em dez (1 O) dias, o valor relativo aos honorãrfos 
sucumbenciais, conforme planüha de fl. 202, pena de 
prosseguimento da ação para cumprimento da sentença. 

Processo N': 009556/2007 - RECLAMAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: VALDIR OLIVEIRA MORAES 
Advogado: CARLOS ALBERTO SERRA TAVARES. 725AP 
Parta Ré: ALAERCIO CARVALHO DA COSTA 
Despacho/Decisão: Diga o aulor sobre a maMestação de ft. 
18. 
Processo N": 009828/2007 - RECLAMAÇÃO CfViEL 

. EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA ILDA DE SOUSA 
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS - 1233AP 
Parte Autora: SIMONE SOUSA DOS SANTOS 
Advogado: SIMONE SOUSA DOS SANTOS · 1233AP 
Parte Ré: ANA PATRICIA DOS SANTOS MELO 
Parte Ró: RUBENELSON DOS SANTOS 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
28/0512008 às 11:40 · 

Processo N": 009869/2007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
EXECUÇÃO 
Parte Autora: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES 
F ACANHA 
Advogado: 
9853PA 

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA -

Parte Ré: SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogado: JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA- 617AP 
Sentença: Considerando quo a divida foi quitada. EXTINGO a 
execução. 1a1 como prevê o artigo 794. I do CPC. 

Intimem-se. 
ApOs, arquive-se independente de trànsito em 

julgado em face dos princípios da Informalidade e celeridade, 
orientadores dos Juizados Especiais. 

Processo N": 011351/2007 - RECLAMAÇÃO CiVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: DINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
AdvOÍJado: HEGEU LOURENCO RODRIGUES • 669AP 
Parte Ré: BANCO PANAMERICANO SA 
Advogado: RENILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA- 799AP 
Sentença: Considerando que a divida foi quitada, EXTINGO a 
execução, tal como prevê o artigo 194, I do CPC. 

Intimem-se. 
ApOs. arqu1ve-se independente de translio em 

julgado em face dos principies da informalidade e celeridade, 
onentadores dos Juizados Especiais. 

Processo N": 011373/2007 • RECLAMAÇÃO CivEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: AMELIA CORREA SELEM 
Parte Ré: ALBERTO SILVA NEGRÃO 
Advogado: ANA MARGARIDA FASCIO ·16851 SP 
Agendamento de aud~ncia : Audiência agendada para o dia 
04/06/2008 i\s 09:00 

Processo N": 01227212007 • RECLAMAÇÃO CIVEL · 
CONHECIMENTO 
Pat1e Autora: ARACELI NERI SIQUEIRA 1 
Advogado: ANDERSON CARLOS SILVEIRA SERRA • 
1276AP 
Parte Autora: ANTONIO MACHADO MAGNO 
Parte Ré: SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
Advogado: MARCIO FERREIRA DA SILVA · 1120AP 
Despacho/OecisAo; Recebo o recurso interposto, eis que 
tempestivo e comprovado o pagamento do preparo. 

Intime-se a parte recorrida para oferecer 
contra-razões no prazo legal. 

VIndas ou nào as contra-razões. subam os autos à 
Colenda Turma Recursal. 

Processo N": 012590/2007. - RECLAMAÇÃO CivEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSÉ FEITOSA DE OLIVEIRA 
Advogado: BRENO TRASEL • 734AP 
Parte Ré: CITIBANK 

. Advogado: TAISA MARA MORAIS MENDONCA-1067AP 
Oespacho/Decisao: Manifeste-se o autor sobre os documentos 
apresentados pelo reclamado na fl. 37/41. no prazo de cinco 
(5) dias. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, 
arquivem-se os autos. _ 
Processo N": Ot 30Sl!i2õ<l7 -:. RECLAMAÇÃO CfViEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE MARIA GOMES DA SILVA 
Advogado: FRANKLIN CARVAlHO MACEDO • 484AP 
Parte Ré: TELEMAR NORTE LESTE SIA 
Advogado: ANA AUGUSTA CORREA CARNEIRO - 1374AP 
Despacho/DacisAo: Recebo o recurso interposto. eis que 
tempestivo e comprovado o pagamento do preparo. 

Intime-se a parte recorrida para oferecer 
contra-razõos no prazo legal. 

Vindas ou nao as contra-razões, subam os autos fl 
Colenda Turma Recursal. 

Processo N": 0131 J.ol/2007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: BENEDITO CORDEIRO DE BRITO 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO . DO 
AJMAPA- 999999999AP 
Parte Ré: BANCO DO BRASIL 
Advogado: MARIA DE NAZARE SANTANA DE SOUSA • 
575AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
05/0812008 as 08:40 

Processo N": 01 3501/2007 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
. EXECUÇÃO 
Parte Autora: CARLOS JOSE DA SILVA SOUTO 
Parte Ré: DOMESTILAR LTDA 

. P.arte Ré: J. SILVA E SILVA· ME 
Parte Ré: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA L TOA 
Advogado: BRENO TRASEL- 7J.oiAP 
Sentença: Considerando que a divida foi qui1ada, EXTINGO a 
execução, tal como prevé o artigo 794, I do CPC. 

Intimem-se. 
Após, arquive-se independente de trans~o em 

julgado em face dos principias da informalidade e celeridade, 
orientadores dos Juizados Especiais. 

Processo N': 01353512007 • RECLAMAÇÃO CIVEL • 
CONHECIMENTO 

A9v011ado: ANDRÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA • 2897TO _, Parte Autora: JOAO PEREIRA DE SENA 
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Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS- 81 5AP 
Parte Ré: CAPEM! - CAIXA DE PECÚLIOS. PENSOES E 
MONTEPIOS - BENEFICENTE 
Advogado. GLENDA BARBOSA PEREIRA - 1382AP 
DespachoiDecisão: A presente Reclamaçao Cível foi ajuizada 
por JOÃO PEREIRA DE SENA em desfavor da entidade 
CAPEM! - CAIXA DE PECÚLIOS, PENSOES E MONTEPIOS 
- BENEFICENTE. 

Após o encerramento da instruçao processual 
proferi sentença (fls. 25126), tendo a parte autora apresentado 
os presentes embargos de declaraçao, nos termos contidos às 
fls 91/ 114. alegando que a referida sentença apresenta 
contradições e omissões que devem ser supridas. 

E o sucinto relatório. 
Admito os embargos declaratór~os propostos. ante a 

sua tempestividade, nos tormos do art. 49 da Lei 9.099195. 
Quanto ao mérito do recurso. tenho que este n~o 

deve ser acolhido, pelos mowos adiante eXPendidos 
O embarganle alegou que a sentença proferida nos 

autos contém contradições e omissõàs. Apesar das razões 
apontadas nos presentes embargos, sou por manter 8 
sentença de fls 25126, por seus própnos e jurldicos 
fundamentos, de vez que inexiSte omissão ou contrad~o em 
seu bojo. 

Ressalto que o fato de nao ter declarado a nulidade 
do plano de previd!ncia privada, por entender que 1nexlstlu 
venda casada entre este e o empréstimo financeiro concedido 
ao ora embargante. é situaçao completamente diversa da de 
determinar o fiiTI da oontinuidadc do referido plano (rescisão), 
sob o argumento de que ninguém pode ser compelido a 
permanecer associado (art. 5'. XX. da CF/88). 

Inexiste omissAo ou contradiÇão a ser suprida, pois 
a sentença combatida efetivamente apredou e acolheu em 
parte a lese do autor. 

DIANTE DO EXPOSTO. rejeito os embargos 
deciarat6nos propostos, mantendo a sentença por seus 
próprios fundamentos. 

INTIMEM-$E. 

Processo N". 01 3663/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora· LUZIA MARIA COSTA 
Advogado ANA AUGUSTA CORREA CARNEIRO- 1374AP 
Parte RI!: BANCO B.A,NESPA 
Advogado JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA- 617AP 
Sentença. DIANTE DO EXPOSTO, o considerando tudo o 
mais que nos autos consta. bem como do convencimento que 
formo, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 
consubstanaada na 1111cial para DECLARAR indevida a 
cobrança do valor de R$ t 72,00 (cento e setenta e dois reais) 
fe~a pelo BANCO SANTANDER SIA - BANESPA em desfavor 
da requerente. Caso a parte ré venha a cobrar da requerente 
qualquer valor a pretexto de emissão do um seus cartões de 
crédito. lncorrenl na multa de desde já fixo em R$ 1.000,00 
(um mil reais) por ocorrência. JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido de indeniZaçao por danos morais, om conformidade 
com e fundamentaçao supra 

Por conseguinte, DECLARO RESOLVI DO O 
PROCESSO COM JULGAMENTO DO M~RITO, o que faço 
com base no art. 269, inciso I, do CPC. 

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento de 
custas e honorános de advogado, nos termos do art. 55, 
primeira parte. da Lei 9.099/g5. 

REGISTRE-sE. INTIMEM-sE. 

Processo N': 01376212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. NARCISO GABANA 
Advogado: KARLA PATRICIA P. BORDALO- 987-AAP 
Parte Re BRADESCO SEGUROS S.A 
t<dvogado: JULIERME SIQUEIRA DE SOUZA - 636AP 
Sentença. Ante o exposto: 

I. Julgo procedente. em parte. o pedido formulado 
na inicial. para condenar a reclamada, nos tormos da Lei n• 
6.194/1 .974, a pagar ao autor a importancia de R$ 16.480,00 
(dezesseis mil, quatrocentos e oitenta reais). correspondente a 
40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data da llquidaç~o 
(R$ 4 t 2,00), descontado o valor de R$ 2.835,00 (dois mil. 
oitocentos o trinta e cinco reais) que deverá ser corrigido a 
partir da data do pagament0(11/02/2008). Referida verba sora 
corrigida e acrescida de juros legais de I % (um por cento) ao 
més, a partir da citaçao Em decor~ncia , extíngo o processo 
com apreciaçao de seu mtrito, consoante o art. 269, I . do 
CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios. consoante 
dispõe o art 55 da Lei n' 9.099195. 

Publique-se. Registre-se e intimem-se. 

Processo N". OI 383312008 - RECLAMAÇÃO ClvEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora: FRANCISCO MIRANDA DA COSTA 
Advogado: KENNIA PINHEIRO DA SILVA- 1012AP 
Parte Ré: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO 
Despacho/Oecisâo: Indique o credor no prazo de dez (10) dias 
o numero do CPF da parte executada, a fiiTI de possibilrtar a 
pesquisa no BACENJUD 

Processo N": 01400412008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: ABELARDO WILLELA ALMEIDA REIS 
Advogado: RAMON BATISTA DO REGO - 1453AP 
Parte Ré: BANCO SANTANDER BANESPA SIA 
Advogado: JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA- 1170AP 
Sentença: DIANTE DO EXPOSTO. e considerando tudo o 
mais que nos autos consta, bem como do convenci(Tlento que 
formo JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 
consu'bstanciada na inicial para DECLARAR indevidas as 
cobranças das tarifas denominadas de "tarifa sobre excesso 
em conta corrente•, efetuadas nos dia a 30/1 I /2007. 
10/1212007 e 24/1212007. totalizando o valor de RS 1~.00 
(cento e trinta e quatro reais). bem como os descontos havidos 
a titulo de seguro, ~s valores respectivos de R$ 45,30 e RS 
29,95. Por conseguinte, CONDENO o BANCO SANTANDER 
S/A. BANESPA 8 pagar ao 111Querente a quantia de RS 239,20 
(duzentos e trinta e nove reois e vinte centavos). consoante a 
fundamcntaçao supra. Caso 1 parte ré venha a cobrar do 
requerente qualquer valor a titulo de tarifa d~ excesso em 
conta corrente incorreré na mu~a de desde )<\ fiXo em R$ 
1.000,00 (um m~ reais) Pll': ocorrência. JUL~O 
IMPROCEDENTE o pedido de indemzaçao por danos moraiS, 
em conformidade com 1 fundamentaçlo supra. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

DECLARO RESOLVIDO O PROCESSO COM 
JULGAMENTO DO MI:RITO, o que faço com base no an 269, 
111ciso I, do CPC. 

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento de 
custas e honorários de advogado. nos lermos do art. 55, 
primeira parte. da Lei 9.099/95. 

REGISTRE-sE. INTIMEM-SE 

Processo N' 01455212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: MARIA HELENA DE OLIVEIRA LOBA TO 
Advogado: JACtARA MORAES AMANAJÁS - 1329AP 
Parte Ré· BANCO BRADESCO S/A 
Agendamento de aud1ência· Audiênda agendada para o dia 
05/08/2008 b 09 1 o 
Processo N". 01478012008 - RECLAMAÇÃO ClvEL -
CONHECIMENTO 
Parte Autora: WELLINGTON RAMON TOURINHO DA COSTA 
Advogado· ALFREDO ALE IXO DE SOUZA FILHO- 1018AP 
Parte Ré: FACULDADE ATUAL 
Agendamento de audiência Audiência agendada para o dia 
3010612008 h 08·50 

Processo N": Ot481312008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIM ENTO 
Parte Autora MARCOS FREITAS DE OLIVEIRA 
Advogado. MANOEL CARLOS PEREIRA DE SOUZA -
71 9-BAP 
Parte Ré. IZOREIDE COSTA BARROS 
Agendamento de aud1ência: Audiência agendada para o dia 
0410812008 às 09·1 O 

Processo N': 01482112008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: LUCIVAL COELHO DOS SANTOS 
Advogado: ARIEL TON DIAS DOS SANTOS - 1027 AP 
Parte Ré: MARCELO NEGRAO 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
04/0812008 h 09:30 

Processo N" Ot 482212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Parte A utora. RAIMUNDO NONATO FERREIRA 
Parte Ré: FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDI:NCIA 
PRIVADA 
Despacho/Decisão: O autor pretende a antecipaçAo dos efeitos 
da tutela jurisdicional para obter a suspendo dos desconto• 
mensais em sua remuneraç~o em favor da Reclamada. 
desaito sob a rubrica "FAMILIA BANO. PREV PR. PREVt•. 

Os documentos que foram apresentados const1tuem 
prova inequlvoca de que estao sendo efetuado§ descontos na 
folha de pagamento do reclamante, em favor da reclamada, 
que se caracteriZam como contribuição mensal. 

Há dano efetivo ao património do reclamante. que. 
apesar de poder obter posteriormente a repetiçao das 
lmport~ncias descontadas, ficará privado de uma parte de sua 
remuneraçao. 

Em consequt:ncla, com-base no disposto no art. 273 
do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA, para determinar que seja oficiado ao órgão 
responsilvel pela folha de pagamento do autor para que 
suspenda os descontos promovidos em favor da reclamada. 
descritos como FAMIUA BANO PREV. PR. PREVI, até ulterior 
determinaçao desfe juizo. 

Designe-se aud1ência de conclllaçao. instrução e 
julgamento, oportunidade em que será analisada a 
necessidade da inversão do Onus da prova. 

Cit~se e intimem-se. 

Processo N"- 01482212008 - RECLAMAÇÃO CIVEL -
CONHECIMENTO 
Pane Autora: RAIMUNDO NONATO FERREIRA 
Parte Ró· FAMILI.A BANDEIRANTE PREVIDENCIA 
PRIVADA 
Agendamento de audi! ncta· Aud i~nda agendada para o d1a 
04/08/2008 ês 09:20 

Processo N": 01482312008 • RECLAMAÇÃO ClvEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDO NONATO FERREIRA 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS- 815AP 
Parte Ré: PECULIO UNIAO - PREVIDENCIA 
Oespacho/Decis~o· O autor pretende a antecipaçao dos efeitos 
da tutela jurlsdidonal para obter a suspendo dos descontos 
mensais em sua remuneraçao em favor da Reclamada. 
descrito sob a rubrica ·PECULIO UNIÃO - PREVIDENC t•. 

Os documentos que forani apresentados constituem 
prova inoqulvoca de que estao sendo efetuados descontos na 
folha de pagamento do redamanle, em favor da roclamada, 
que se caracteriZam como contribuiçao mensal. 

Há dano efetivo ao património do reclamante, que, 
apesar de poder obter posteriormente a .repotiç:!o das 
impnrti!nCias descontadas, fiC<lrá privado de uma parte de sua 
remuneraçao. 

Em consequência. com base no disposto no art. 273 
do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA. para determinar que seja ofiCiado ao órgão 
responsãvol pela folha de pagamento do autor para que 
wspende os descontos promovidos em favor da reclamada, 
descritos como 'PECULIO UNIÃO - PREVIDENCI", até ulterior 
det&rminaçao deste juizo. 

Designe-se audiência de conciliaçao, instruçao e 
julgamento, oportunidade em que será analisada a 
necessidade da inversão do Onus da prova. 

Cito-se e intimem-se. 

Processo N': 01482312008 - RECLAMAÇAO CIVEL 
CONHECIMENTO • 
Parte Autora: RAIMUNDO NONATO FERREIRA 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS · 815AP 
Parte Ré: PECULtO UNIAO - PREVIDENCIA • 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
0410812008 às 09:50 

Processo N": 01482412008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: RAIMUNDO NONATO FERREIRA 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS · 815AP 
Parte Rt!: SEGURADORA UNIPREV 
Despacho/Decisão: O autor pretende a antacipaçao dos efeijos 
da tutela jurisd;cional pora obter a suspensão dos descontos 
mensais em sua remuneraçao em favor aa Reclamada, 
descrito sob a rubrica · uNIPREV • PREVIDENCIA". 

Os d:x:umentos que foram apresentados constituem 
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prova inequfvoca de que estão sendo efetuados descontos na 
folha de pagamento do reclamante, em favor da reclamada, 
que se caracterizam como contribuiçao mensal. 

Há dano efetivo ao patrimônio do reclamante, que. 
apesar de poder obter posteriormente a repetiçao das 
importãncias descontadas, ficar;! privado de uma parte de sua 
rcmuncra~o. 

Em consequ!ncia, com base no diSposto no art. 273 
do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA, para determ.nar que seja ofiCiado ao órgão 
responsável pela fo lha de pagamento do autor para quo 
suspenda os dêscontos promovidos em favor da reclamada, 
descritos como "UNIPREV - PREVIDENCIA", até ulterior 
determinação desté juizo 

Designe-se audiência de conciliaçao. <nstruçao e 
julgamento. oportunidade em que será analisada a 
necessidade da 1nverslio do Onus da prova 

Clt~se e intimem-se. 

Processo N': 01 482412008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora· RAIMUNDO NONATO FERREIRA 
Advogado· JOZIMAR LOPES DOS SANTOS- 815AP 
Parte Ré. SEGURADORA UNIPREV 
Agendamento de audlênc1a: Audiência agendada para o d1a 
04/0812008 às 09:40 

Processo N" 01484212008 • RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora ROSINETE MORAES SOARES MACIEL 
Advogado: DENIZ CHAVES ALMEIDA- 856AP 
Parte Ré· PECULIO UNIAO · PREVIDENCIA PRIVADA 
Agendamento de audiência Audiência agendada para o d1a 
01/0812008 à' 08:20 

Processo N° 014844/2008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora. ELISAMA COSTA FERREIRA 
Advogado· CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA 
174AP 
Parte R~ · INSTITUTO MACAPAE~SE DE ENSINO 
SUPERIOR S. C. L TOA - IMMES 
Agendamento de audiência· Audi~ncia agendada para o dia 
04/0812008 às 08:50 

Processo N': 01485512008 • RECLAMAÇÃO CÍVEL 
CONHECIMENTO 
Parto Autora: MARIA MARGARETH MENDES FERNANDES 
Advogado: JOZIMAR LOPES DOS SANTOS- 815AP 
Parte Ré· ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO 
FUNCIONALISMO PÚBLICO 
Agendamento de audiência: Au,diência agendada para o d1a 
01108/2008 ãs 09.00 

Processo N' : 01485612008 - RECLAMAÇÃO C(VEL 
CONHECIMENTO 

. Parte Autora: ELIEL TENORID SOARES 
Advogado: EDIELSON DOS SANTOS SOARES - 496AP. 
Parte Ré AMAZONIA CELULAR SIA 
Agendamento de audiênda: A udiência agendada para o d1a 
0 1I08/2oo8 as 09:1o 

Processo N°. 01486512008 - RECLAMAÇÃO CIVEL 
EXECUÇÃO 
Parte Autora JOSE EDNEI LOUREIRO DA SILVA 
Advogado. WEBER MENDES FERNANDES- 1175AP 
Parte Ré LIDIA COELHO RIBEIRO PUREZA 
Agendamento de audiência: Audiênd a agendada para o d1a 
0510612008 âs 11 :05 

~o- ~Oi490712008 - RECLAMJ.ÇAo CIVEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora· RAJMUNDA NAYCIME LIMA DO CARMO 
Advogado: JORGE ANAICE - 540AP 
Parto Ré· AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 
Agendamento de audiênc ia: Audiência agondada para o dia 
05/0812008 às 08'20 

Processo N": 014908/2008 - RECLA \1AÇAO ClvEL 
CONHECIMENTO 
Parte Autora: JOSE RONALDO FARIAS PINTO 
Advogado: REN ILDA CANTUARIA DE SIQUEIRA- 799AP 
Parte Ré: BANCO HSOC 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
05/0812008 às 08:1 o 

COORDE:-IADORIA DE U CITAÇÀO 

REPETIÇÃO 
PREGÃO PRESF.NCIAL N'. 020120foR - CIJ PMS 

] 

A l'rc:(\!&lura MuniCipal de Santana. e este 
rregoe1ru, de:;1gnat1n alr.tvC:"' tln Oc~.:u:l n n"' 1.32Jt:!007 - I'MS. de 
:!:i d~ abnl ,1e 2007, lt ... am itO conh.:cintc:ntu dt~ mlcrC!\SMd.us que, 
f ar~ n:pc111 no dia 211Maiol2008 Horuio· I I hOOmin Na fonna 
da Lei n• 10.520. de 17 de JUlho de 2002. con1 opheaçllo 
iUh<iuhána da l.c• h:dcrMI n• K.bhhNJ e \ uob. ahcnt~ 

p<'SICriur« . l«llaç•lo no n>o1lalidJdc PRF.GÁO PRF.<iF.NC:IAL 
020.'2008 do 11po "M I:NOR PREÇO POR ITE~I ". que I em COIM 

obJeto a .. Aqulsiçl o dt t:quiJJlnltutos p2ra E!ilruluraçlo dA 



Maca á 08.05.2008 

CoordrnadúriM d r Polhiras Públ icas p:trn vs .\lulher(S do 
Municinio dr Santaua/AP''. pant atc:ndcr as neceS-s idndes da 
Secretltna Municip•l de Govemo/SEMGOVICPPM/Prefeitura 
Munic1p:tl dt Santrmn. Loco! Prcfcitur~ Municipal de Sant:mn Saln 
~. CPUP.V1S. suo A> Sontana, n' 295: Area Portu~ri3 - Santano. 
OHS, O f:dital completo e demais iuformaçÕI.:s. pudt:dJu ser 
obtidos no endereço acima c:tado, nu hor~ rio 08h00min às 
IJhOOn>in horas. 

Arli1\:1ldl' 0 :1rhosa Si lvJ 
Pregoeiro 

D<.:. V1un. N" 1.12.1!2007 - PM.~ 

COORllr.NADORIA DE LICITAÇÃO 

IIEI'ETIÇAO 
PREG.\0 l'llt:SF.~CIAL :-~•. 02212008 - CU PMS 

A Prcfc11ura Muni~.::ipal de Sant<'n:t, e es:te 
prc2-~lfO. dc.:signadtl :tl ra \'ê:S do Decreto nt. L323/2007 - PMS. de 
2~ tk nbnl de 2007, levam ao conhecimento dos inh:re:.o!\atlu~ que. 
far:1 repl!tir 110 dlil 21/l\lnioi20UK. llorúno:· IOhJOmin NA forma 
da Lc1 n.,.. lO 520. de l i de julho de 2002. com npl icaçâo 
~;uh.;itll;lri a da Lei Federal n"'. 8.666.'93 c sua<; aher.:u.;Des 
posteriores, lici toçl\o no modalida<l< PRF.GÀO PRESE:>.'CIAl do 
tipo -~lENOI! l'l!E(:O I'OR ITEM", que tem con>o objeto • 
" Aqui.siçlo de l'm Vdc:uto AliCOutolor". para altndt:r 11\ 
necessidades da Secretâria Municipal de 
Educaçâo!St:.:\1J::/Pn:fdtura Mtmicipnl de Santana. Loci\1: 
Pn:lCitura Munic1pal de Santana Sala da CPUPMS . . o;iltl Av. 
Santa.lla, n" 295 - Área Pmtuâria - Santana. 
OBS. O Edital completo e demais informações. poderão ser 
nhtiilos no enderc("o acima c1tado. un hor.iri •. .l OShOOmin ós 
13h00mm hClra' 

Arlinaldu Barbosa Silva 
Prepociro 

Dco Mun. N" U2:V2007- PM~ 

COORDENADORIA DE LICITAÇÀQ 

. REI'f.TIÇÀO, 
PI!EGÀO PRESENCIAL :-;•, 017/2008- CU P:I-IS. 

A Prefeitura Mumcipal dt:: Santnna. c c~te 
pregoci10. des1gnndo atra vC:s do Decreto 11°. I .12.JI2007 - JIMS, út: 
7~ de Hbril d.; 2007, levam no conhecimento dos intcre.-..o;ados que. 
fará rcpollr oo din 21/Maiu/2008. Honlrio: às IOhOOmin. 1\'o 
forma ~. Lei n•. I 0.520, ~c 17 de julho de 2002, com aplicac;no 
suh~itlioirin da Lc:i Federnl n~. 8.666193 c • suas allcrnçOc:s 
pt•stenorcs. hcuaçllo no nroc.lalida~e PHEGÃO PRESENCIAl. 
01712008 d:r tipo "MENOit PREÇO POH ITE~r-, que tem como 
obJctu ~ "AQlJISJÇ,\0 DE VElCIILO AllTOMOTOR 
liTJLIT ARIO". r ar.1 ;uendcr as necessidades da Secret6r1a 
Municipal de GovernoiSEMGOV!Prcfcitura Municipal dt:: 
Samana Local. r rcfd!nm Munidpal de Santana Sala da 
CPI.JPMS. Si lO Av S:'lntnna. n". 295 - Área Pon uária S:mt~n a . 
OBS O Ed11al complt:lo e Uemni; inform3ç~s. poderão ser 
obt ic..!Cls no endereço Jcimn cuado, nu horflrio 08hfKim in às 
l.lhOOmin hora."' 

Santnnn-Al', em 08 de Moio de 21108 

Arlinoldu Barbosa Sil>a 
Pregoeiro 

D<c. Mun. N•. I 32312007 - P~ts 

COOilllCNADOIUA DF. I.ICITAÇ.Õ.O 

• REPt:rJ Ç: . .i.O 
PREGAO rRESE'\Cii\1. ;.;•. 03612008 - CU HIS. 

A Prefctturii f\·1unicipal dl! Sant:ma, e este 
pn:goeiro SUbStitulu, rJcsig1ladO illra\'éS do ()çcn.;tl) 1\0 • 1.1 04/2()08 
- PM~. le\·am ao conhccim.:uto dos interessados que. fará repet ir 
no dia 2111\hioi200X. llur,jrio: 09h0Umin No forma da Lei nn. 
10.520. ~e 17 de JUlho ~e 2002, com aplicoçao suhsidiória da Le1 
fcc1 ernl n". M 666/93_ c sua.; ahern.ções postt::riores, licnaç;)l) nn 
nrodnl!d:t~< PREGAO PRESE:\CIAL do tipo "~IENOI! 
PREÇO POR ITEM", que tem como objeto "Aquisiç~o ~< 
\·l ~trrial .\ Jf1íl1iro (insumo.li)", p:un arcnder as necessidades da 
Comi~d:o Especi:•l dt .... Coonlt:naçllo, Acom,-,anha mtnCo, 
Supt'n·is~o. t:nruçno t Condusr.o da Obr.a. da 2_. Etapa dn \'í)l 
Motldo- S;th·ador Dini11Prdei1Urn Munic:ipnl de Sanrau:1 Local. 
l'u:fciturn MUiuciral de S:u11itt1a Sal:1 dn CPL'PMS, sito Av 
Santana, u ... 2tJ5 - t\rea Portuária -Santana. 
OBS O f.ditnl comph:!n e demnis inliumnçõcs, pt.xlrrJo (jer 
obudos no e1idc:reço acima cil.iJUo, no horáno 08h00nun âs 
1.1h00min húra....; 

Santnna-.-\1·'. (111 08 de Maio de:: 2008. 

l .. tl 17 O!ih'IO Pc r~1ra do Carmo Júnior 
l'n:goeuo ~uh!i.httito 

0..'1: Mnn. 1\' . I 10412008 - P:VIS 

DEÇIS.f,.O ADMINISTRATIVA 

PROCESSO: 201812008 - PMS 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial n° 02112008-
CPUPMS 
OBJETO: 11Aquisíção Material Permanente. no 
Municipio do Santana-AP". 

1- DA PECISÃ_Q 
oe acordo com o parecer juridico "~ 

175/2008 da PROGIPMS. 
Decido pela Revoga~o dos Atos 

Externos realizados pelo Pregoeiro no Processo 
Licilalório lipo Pregão Presencial n• 021/2008-
CPUPMS. 

Republique-se e dé-se 
prosseguimento às demais fa ses do processo 
licita tório, na forma da Lei. 

Junte·se aos autos do processo 
administrativo 

Santana-AP, 25 de Abril de 2008. 

José António Nogueira de Souza 
P.rcfclto Municipal de Santan a 
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t ~· Porto Grande :11 
<RA ÚNICA DE PORTO GRANDE - OA COMARCA DE PORTÓ GRAN[ 

Ali. AMAPÁ N° 233 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTERDIÇÃO 

Prazo : 10 dias 

~TtFICAÇÂO DO PR~ 

Proet:!SSo N ~.: 002~ 1 5.'2006 . INTERDICAO DE PESSOAS 
Parte Aulo1'8· JACOB PANTOJA DE MORAES 
AdvoQOOO : DEFENSOR PÚBLICO- 99Qg9AP 
Pane Ré : RUTE PANTOJA DE MORAES 

O MM Juiz. dn Dtrcito em exercfcio nesle JUIZo torna p(llico 
QUe no processs.o em eplgrafe foi declarada n .nlcrdição da pane ró 
abahco idcnliriC8da, consl3nd0 da rcspocti\18 sentença as causas da 
.nterdiç3o. a l<!enliflt'.&Çi1o do(a) cur3dor(<J) e os l1mi1es da evra:ela. 
cooforme mencionado a seguir. 

lNFORMAÇóE_? COMPLEMENTARES· 

t-üRADORICAUSA DA tNTERDIÇÃOn.IMITES DA CURA TELA 
Curador. JACOB PANTOJA DE MORAES. 

Ráu: RUTE PANTOJA DE MORAES 

Ré-u: RUTE PANTOJA DE MORAES 

SEDE 00 JUIZO: VARA ÚNICA DE PORTO GRANDE d/1 CCNnarea d< 
PORTO GRANDE. Fórun· de PORTO GRANDE. sito ;l AV. AMAPÁ N" 
233 I 

PÓR!O GRANDE. 09 de abril do 2008 

(a) RYZZANE ABBADE SALMAN 

Chefe de Secretaria 

Ministério Público 
Estadual 

(Procurador Geral de Justiça J 
Márcio Augusto Alves 

-~·.:~-- -- - ....._~ 

Portaria n. 0 072/2008·GAI/PGJ, de 28 de abril de 2008. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso dos olribulções legais, e lendo em vis lo o 
disposto-nos artigos '2:'. inciso 11. e 58, inciso I, lelro "1". do 
Lei Complemenlor Esloduol n•. 0009, de 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

CONVOCAR os MEMBROS e SERVIDOR-ES DO MINISTÉRIO 
Púauco DO EST4DO DO AMAPÁ oboixo relocionoCios, 
paro porliciporem Cio Encontro WorkshOp de 
Plnnejomenfo ( 1• ElopoJ. no dia 08/5/2008. dos 14h30 às 
1~. 1. no dio 09/5/2008. Cios 08h às IBh. e no d ia 10/5/2008, 
das 08h30 às 13h, no Cela Ecolel: 

I - Procuradores de JusliÇa 

I . Ra imundo Cloro Banha Plconço 
2. Jair José de Gouvêo Quinlos 
3. Morio da Socorro Milhomem Monleiro 
4. Femondo Luís França 
5. Mórcio Auguslo Alves 
6. Judilh Gonçalves Teles 
7. Nicolou Elódio Bmsalo Crlspino 
8. Joel Sousa dos Chegas 
9. Manoel de Jesus Ferreiro de Brllo 
10. Jayme Henrique Ferreira 
I! . Eslela Mario Pinheiro do Nascimento Só 

fi.- Promotor.,. de Justiça de EntrO nela Final 

I. Jorge Luis Coneiln 
2. Mauro Guilherme Cio Silva Coula 
3. lvano Lúcio Franco Cei 
4. Eder Geroldo Abreu 
5. Manuel Felipe Menezes do Silvo Jünior 
6. Pedro Rodrigues Gonça lves Leile 
7. Marcelo Moreira dos Sonlos 
8. Luiz Rober1o Pedrosa de Castro 
9. Acjoulo luiz do Valle 6arboso 
I o. Flávio Cosia Cavolconle 
11. Icei Peloes dos Reis 
12. Nilson Alves Coslo 
13. Paulo Celso Ramos dos Sonlos 
14. AlessonCiro Moro dé Carvalho 
15. • Roberto do Silvo Álvares 

111 - Promotores de Justiça Entrância Inicial 

I. Adilson Gorcio do Noscimenlo 
2. Miguel Angel Montlel Ferreiro 
3. snvio d e Souza Canela 
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4. João Paulo de Oliveira Furlon 
5. Afonso Gomes Guimoróes 
6. AnCiré Luiz Dias Araújo 
7. José Confuório Barreto 
8. Anderson Bolisla ele Souza 

IV - Promotores de Justiça Substitutos 

I . Mario do Socooo Peloes Braga 
2. VInicius Mendonça Corvolho 
3. Alexandre Flóvio Medeiros Monleiro 
4. Elissonctro Toscono 6arrelo Nogueira Verordi 
5. Ricardo Crispino Gomes 

'I- Servidores 

I. Almir Brllo Collins 
2. Ângelo Crislina Monteiro dos Sonlo.s 
3. Anilde Mario Bezerro Façanha Virino 

4. Chorles Alves Ferreiro 
5. Eléio Gomes de Oliveira 
6. Eli Menezes de Oliveira 
7. Eliana Leitóo de Pinho 
8. Eliana! Dias da Paixõo 
9. Evondro Mogolhóes Dulro 
10. Gilvon Barroso Pereira 
11. Glória Helena Penafort dos Santos 
12. Haroldo Carvalho dos Anjos 
13. ldetmir Tooes do Silvo 
14. Joclara Maria Peixoto da Silva 
15. Joel do Cosia Souza 
16. José da Silvo Gonçalves 
17. José Ronaldo Cosia da Silva 
18: Keilo do Silvo Sobrinho de Abreu 
19. Leonice da Silvo Nogueiro 
20. Marcelo Figueiredo 
21. Mario Augusto Âlvores Gonço lves 
22. Maria do Perpéluo Socooo Gomes Ferreiro 
23. Mario Helena Ferreiro Cios Sonlos 
24. Mar1o Silvério dos Reis 
25. Monnele da Rocha Limo 
26. Mortindo Martins Maciel 
'll . Mauricio Barbosa Monleiro 
28. Nora Amonojós do Nascimento 
29. RolmunCio Crisl ino Almeida dos Santos 
30. Raimundo Jorge de Mirando 
31. Rodinei Silva da Pa ixóo 
32. Rui Trindade Alfaia 
33. Salim Sonllogo Leite 
3~. Séforo Alice Rola do Carmo 
35. l elma Coelho de Frellos 
36. Uoloce das Graças Leile 
37. Voldielena Gudes CIO Cruz 
38. Willion Tavares do Silvo 

Publique-se. dê-se ciênclo e cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em 
Mocapó; 28 de obril de 2008. 

Portaria n. • 073/2008-GAS/ PGJ, de 28 de abril de 2008. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇ4 DO EST4DO 00 
AMAPÁ, no uso dos olrlbulçõeJ legais, e lendo em visla a 
disposlo nos artigos 'Z'. inciso 11. e 58. Inciso I, letro " f", da 
Lei Complementar Esloduol n°. 0009. de 28 de dezembro 
de 1994. 

RESOLVE: 

I - SUSPENDER o ·éxpeCiienle no õmbilo do Minislério 
Público do Eslodo do Amopó, nos órgóos seCiiodos em 
todo o Eslodo. no dia 02/5/2008, monlendo-se o regular 
funcionamenlo dos p lanlões jó delinidos por esta 
ProcuroCiorlo-Gerol de Jusliço. 

11- DETEII.MINAR o horórto'de 07h30min às 14h30min 
poro o expediente nos órgóos referidos no ilem I desta 
Porlario. nos dias 05. 06. 07. 08. 09 e 12/5/ 2008. a litulo de 
compensação dos horos nóo 1rabolhodas nos dias 
suspensos. 

Publique-se. dê--se ciêncio e cumpro-se. 

GASINETE DO PROCURADOII.-GERAL DE JUSTIÇA. em 
Macapó. 28 de abril de 2008. 

(-;,~~ MÁRCIO A~~~~:'~ A.L~~~- 'j-
PrQC,;Jrodor-Gerol de Justico 

Portaria n. 0 074/ 2008-GAB/ PGJ, de 30 de abril de 2008. 

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 

ASSUNTOS 4DMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS 00 

ESTADO 00 AMAPÁ. no uso de suas otribuiçOes legais. 

RESOLVE: 
. , 

DESIGN4R o Dr. MÁRCIO AUGUSTO ALVES, Procurador-

Geral de Justiça. para se deslocar olé Be lém. nos dias 02 

e 03/5/2008. a fim de lralcr de assuntos de inleresse da 

lnstltulcóo. 



Maca ã 08.05.2008 

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAl DE JUSTIÇA 
PARA ASSUNTOS ADMINISTRAnVOS E INSnTUCIONAIS DO 
ESTADO DO AMAPÁ. em Mocopó, 30 de abril de 2008. 

MA11r~~~ 
SubprocurodorcX3eral de .lot<lir.n 

Porlorio n. • 075/2008-GAB/ PGJ. de 30 de obrll de 2008. 

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DO 

ESTADO DO AMAPÁ, no uso de sues o tnbuoções legcos. 

RESOLVE: 

OACIAUIAR o DESIGNAÇÃO do Dr MÁRCIO 

AUGUSTO AlVES. Procurador-Geral de Justoço. poro 

portiapar do solenidade de onouguroçõo do novo sede 

do Promo:onc de Jusloço do Comarca da 

Tortorugol1:inho. no doa 29/04/tfJOS. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSnTUCIONAIS DO 

ESTADO 00 AMAPÁ. em Mocop6.1 de~ 

m~S~MJXONTEIRO 
Svoprocurodora-Gerat de Justiça 

Portaria n. • 076/2008-GAB/PGJ. de 30 de abril de 2008. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso dos o hobuoções leg_ois e lendo em vos lo o 
disposlo nos mtigos 2". oncoso 11 a 58. inciso I, lelro "/". do 
Leo Complementar E.loduol n•. 0009. de 28 de dezembro 
de 1 99~. 

RESOLVE: 

OFICIALIZAR o DESIGNAÇÃO dos Membros do Ministéno 

Púb:oco do Estado do Estado do Amapá. abaiXO 

relacionados. po·o participar do solenidade de 

onouguroçõo do nova sede do Promotono de Justiça do 

. Comarca de 1 ortorugol1:inho. no doe 30/04/2008: 

- Dro. ESTELA MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO SÁ. 

-Ora. JUDtTH GONÇALVES TElES. 

·Oro. IV ANA LÚCIA FRANCO CR 

• Dr. IACI PELAES DOS REIS. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em 
Maca pá. 30 de obnl de tfJOB. 

MJ.NISTt.RIO PO"BL!CO DO ESTADO DO AMAPÁ 

l!XTRATO DO CO NTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

Objeto: Realização do Curso de Per ícia Ambiental, com 

carga-horãria total de 200 (duzentas) horas-auJa, a ser 

realizado nesta cidade de Macapa, no periodo de 

14/5/2008 a 31 / 10/2008, atreves de Gestão Ambiental 

do Departamento de Ciências Ambientais/Instituto de 

Florestas da UFRu ral - RJ, em face de con trato celebrado 

em 29 de abril do 2008, entre o MINISTtRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO AMAPÁ e a FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 

JANEIRO - FAPUR, sendo os recursos financt: iros d e 

responsabilidade da Empr esa MMX· Amapá Mineração 

Ltda, em atendimento ao item 4 do parágrafo linlco da 

SÓUD~ .MIN~"RAÇÁO S. A. 

CNP J - 05.1157.559/0001 -56 

ASSI:.'\fBLf lA GE~Ulj EXTRAORDINÁRIA 

CONVOÇACÀO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Cl,áusula Primeira do Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental finnado entre MINISTI::RIO PÚBLICO 

FEDERAL e MINISTI::RJO PÚBLICO ESTADUAL com a 

empr esa MMX - Amapá Mineração Llda. 

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias 

Valor: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil Reais) 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT ÀÇÃO - CPL 
_TERMO~TIFICATIVA N'::_ 026/2008 

HOMOLOGO, NA FORMA~J'1~1. N". 8.666/. 93 

~bzf~E;0~0RES, __ _ 

0.<1./A~RE/? ~ 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

DIRETOR-GERAL 

~EF. PROCESSO N°. 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

Y_ALOR GLOBAL 

RECURSO 

300147612008-MPEA 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 
ART. 24, IV, DA LEI 8.666193 E 
AL TERAÇ0ES POSTERIORES 

C. NOGUEIRA SOUSA- ME 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO DOS 
PR~OIOS E DEPEND~NCIAS 
OOMPEA. 
R$ 476.975,46 
(QUATROCENTOS E SETENTA 
E SEIS MIL, NOVECENTOS E 
SETENTA E CINCO REAIS E 
QUARENTA E SEIS 
CENTAVOS). 
PROGRAMA 02.062.0005.2.004-
MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO MPEA, 
FONTE: 101 • RTU, ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.37 
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS, CONSIGNADO NO 
ORÇAMENTO VIGENTE OESTE 
MINISTÉRIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2008. 

SENHOR DIRETOR-GERAL, 

JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA EM 
FAVOR DA EMPRESA C. NOGUEIRA SOUSA - ME, NO 
VALOR TOTAL DE R$ R$ 476.975,46 {QUATROCENTOS E 
SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO 
REAIS E_ QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PARA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E 
DEPENO~NCIAS DO MPEA.EM VIRTUDE DA RESCISÃO 
DO CONTRATO N" 016/200~PEA, ABRINDO-SE A 
N6CESSIDAOE EM CONTRATAR EMERGENCIALMENTE A 
EMPRESA CONTRATADA, PARA NÃO HAVER A 
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E • 
CÓNSERVAÇÃO. HAJA VISTA DE TRATAR DE SERVIÇOS 
tMPRESCINOfVEIS E INADIÁVEIS, ESTANDO O PREÇO 
COMPATfVEL COM O PRATICADO NO MERCADO LOCAL. 
ENCONTRANDO AMPARO LEGAL NO ART. 24, IV DA LEI 
8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
CARACTERIZANDO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

DESTA FORMA, DANDO-SE CUMPRIMENTO 
AO QUE DISPOE O ART. 26 DA LEI DE LICITAÇOES E 
SUAS ALTERAÇÕES, SUBMETEMOS A PRESENTE 
JUSTIFICATIVA A VOSSA EXCEL~NCIA, PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO. 

10 DE 2008. 
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A. DE FREITAS CUNHA-ME (RECAP) -
CNPJ. 09.363.273/0001-75 

lnsc. Est. 03.031.770-3 
Torna público que recebeu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente -SEMA a L1cença Prévia 
N°. 0012/2008, para compra, venda e transporte de 
sucatas em geral. 

Macapá-AP, 08 de maio de 2008. 

A. DE FREITAS CUNHA-ME (RECAP) 
CNPJ. 09.363.273/0001-75 

lnsc. Est. 03.031.770-3 
Torna público que requereu da Secretaria 

de Estado do Meio Àmbiente -SEMA, a Licença de 
Operação, para compra, venda e transporte de 
sucatas em geral. · 

Macapá-AP, 08 de maio de 2008. 

~-Amapari 
_/"'::j Energia 

PEDIDO DE REQUERIMENTO DE 
LfCENÇA DE OPERAÇÃO - LO 

A empresa An'lapari Energia S/A torna 
públ ico que recebeu em 06 de Maio de 2008 
a L. O no 0099/2008 junto a Secretaria . de 
Estado do Meio Ambiente SEMA 
referen~ à atividade de produção d~ 
Energia T ermelétrica na UTE Serra do 
Navio. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N• 00212008 

Objeto: Contrntação de Pessoa Juridica para 
Serviços de Divulgaç!o c Publicidade, c Serviços 
de lmpress!o c Encadernação, confom1e espcco
ficações descritas no Anexo I, constante no 
instrumento convocatório. Abertura das propostas: 
19105/2008 às 09h30min. A l icit" ão será realizada 
na Sede do CREA·AP sito a Avenida Raimundo 
Alvares da Costa n• 1597, Ccn~ro, Macapál AP, 
il\fonnações sobre o Edital no endereço acima no 
horário comercial, pelo telefone (96) 3223-4207 ou 
pelo site: www.creaap.org.br. 

Em: 08 de maio de 2008. 

REQUERIMENTO 
RENOVAÇÃO LO 

A ~ Amap.6 Mir»r.~ç.lio Ud.o toma p(cblico que está 
requerendo junto a Secretaria de Estado do 1\Aeio Ambiente -
SEMA. a RenoviÇAo ~ Ue.nça de~ n• 0061107, pelo 
prazo de 365 dias. relereote ao transporte e armazenamento de 

- biomassa (resldUO& vegelais). 

SÓLll>l;. 'SIIII:RURCIA S.A. 

CNPJ ~ :O..o..l-~71000 1·17 
ASSEMBLÉIA (;i:itALJI"!>trRAORDINÁRlA 

Atendendo .sol;,:itaçlo dos ecioníaw ~ Wcn:Li, T!!o-uny-H~ien Liu c llantrus S .Á. (conforme 
carta daWb de 30 de abril de 2008, ~bid». auavl5 Je fAX, fica mu, IL:tmOS do artigo l 23, 
~a.rafo único. item c. da Lei 6.404 6, s~ol corwocados os a::inniJtas ft se zl.--uoi.rr:m em 
A>sembltia Geral ExlraordinAria, qu< S< iur:ilno dia 19 do M>io ck 2008, ôJ. IO.OO hocas, na 
~..:de soda.llocaliz:ada no R.truAl Porto <!êt nr.lssi Disuitn do Cnmçlo, Macapi, ~para 

; lendendo solic itaçlo dos aciooisw ~i\:n Wen~. Tsung ... hi~n Liu c B:mcros S.A. (conforme 
cana clotodo de 30 de abril do 200a. ~ida •~'i' do FAX, fica nos"'"""' do orli~o 123, 
pari.grafo Cln;co, hem c;, da Lri 6.404176, s.Jo: con,·ocru:los os acionisw a s~: rcunirtm c.m 
>}ss=b!f..a ClcraJ Exoraordioária, qut Jt realizu~r.o dia I? de Maio dc 20.1tl ás 15.00 hons, na 
xde socW loca.l.i:t.ada no Ramal Pono do ~u nr. 849 l>i$trilo do Coraçt.o, lvfacapá.. Amapl pare 
deliberar Mbre • seguinte pauU~ do dia: • ! 

Jdibcw' sobre a seguin~ pautA. do dia: 

a) deliberar sobre a c.Jdc;lo de Stlts novos Diresorer.. em suMtituir;io aos 3tuais, em vinudc 
da mOO&nça de:: teU oontrble acipoário. l 

~AP. OS de Maio ele 2008. 

a) deliberar sobne a eleiçio de Kf ~VO!I b ir eton.::s. em subscituiçlo M~ atuai~. em "irtude 
da mudançA de scu•controle ac.iOD.irio; 1 

b) enCO'T8mento d.u ath·tdadc:J d1:Fili.J nJi cidade de Belo 1-1orizonte-MG. 

Macap.t-AP, OI· de Maio ele 2008. 


