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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

LEIS 
LEI N• 1.298 DE 07 t>E JANEIRO DE 2009 

Institui o Plano de Cclrgos. CG~Teiros c 
Salcírios do Setor de Infra-estrutura 
do Governo do Estado do Amapá c dá 
outras providindas. 

O GOVERNADOR 00 ESTAI>O 00 AMAPÁ, 

Faço sabu que a Assembléia l..eglslativa do Estado do Amapá 
aprovou c eu, nos termos do art. 107 4a COII#itui,ao Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

• 
TÍT\JLO I 

t>AS DISPOSIÇÕES PREUMINARES 

Art. 1• Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 
Setor·de Infra-estrutura no âmbito do Quadro de Pessoal Civil do Governo do 
Estado do Amapá, observando-se os princípios constitucionais e legais que 
norteiam a Administração Pública. 

Art. z• A Carreira de Infra-estrutura viM prover o Governo do 
Estado do Amapá de profissionais qualificados e valorizados capazes de atuar 
no campo das politicas públicas e de planejar, coordenar, executar, fiscalizar e 
supervisionar projetos de engenharia e de infra-estrutura, em consonãncia 
com as diretrizes normativas emanadas dos órgãos e entidades reguladores e 
com as diretrizes de desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Art. 3• Os integrantes da carreira instittúda por esta Lei serão 
lotados exclusivamente nos órgãos e entidades da administração direta, 
autArquica e fundacional que detenham competências, preferencialmente, nas 
seguintes Arcas da infra-estrutura, sem prejuízo de outras áreas 
regulamentadas pelo Consellio Federal e Consellio Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia • Sistema CONFEA/CREA: 

I • meio ambiente; 

11 ·viária; 

11 · saneamento; 

111 - energia; 

IV · produção mineral; 

V · desenvOlvimento regional e u rbano. 

Parágrafo único. Para Iins do disposto no Caput deste artigo, são 
os seguintes órgãos e entidades do Setor de Infra-estrutura: 

a) Secretaria Especial de Desenvolvimento da Infra-estrutura; 

b) Secretaria de Estado da Infra-estrutura; 

do Amapá. 

c) Departamento Estadual de Trãnsito; 

d) Secretaria de Estado do Transporte; 

e) Agtncia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado 

TÍTULO II 
DA CARREIRA 

Art. 4 ° O Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Setor de 
Infra-estrutura do Quadro de Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do 
~apá e composta pelos cargos efetivos de: 

I • Gestor de Infra-estrutura; 
I 

li · Analista em Infra-estruturo; 

IIJ • Tecnólogo em Infra-estrutura; 

lll · Técnico em lnfra-estrutü'ra. 

§ I' Os cargos da carreira de infra-estrutura estão estruturados 
por âreas de atuação e de habilitação. ' • · 

§ 2' Os quantitativos dos cargos estão definidos no Anexo I e sua 
estruturação em classes c padrões dispostos no Anexo lfl desta Lei . 

Art. 5° Integram, ainda, o Quadro de Pessoal Clvil do Setor de 
Infra-estrutura os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas, cuja 
denominação e quantitativo estão definidos nas leis que dispõem sobre a 
organização, estrutura e funcionamento dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual. 

§ 1' Cargos em Comissão são os de livre nomeação e exoneração 
pelo Gove{llador do Estado do Amapá, à e?Cceçào dos cargos da área técnico
operacional dos órgãos e entidades referidos no parãgrafo único do art. 3' , que 
serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira. 

§ 2' Funções Gratificadas são cargos de direção intermediária de 
provimento exclusivo de servidores efetivos do Quadro de Pessoal do Governo 
do Estado do Amapá. e do extinto Território Federal do Amapá à disposição do 
Estado. 

estrutura: 

TÍTV!.Om 
DAS ATRIBUIÇÕEs 

Art. 6° São atribtúções dos integrantes da carreira de Infra-

I • de Gestor de Infra-estrutura: 

a) promover estudos e formular, executar e avaliar politicas 
públicas na área de infra-estrutura, conforme sua Area de atuação, em 
consonância com os objetivos e as diretrizes do desenvolvimento econômico e 
social do Estado; 

b) coordenar e supervisionar, no âmbito da sua ârea de atuação, 
a elaboração e a execução de projetos, obras e serviços de engenharia c de 
infra-estrutura de natureza complexa. 

11 • do Analista em Infra-estrutura: exercer as atividades voltadas 
ao planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de 
projetos, obras c serviços de engenharia 'e de infra-estrutura e demais 
atividades previstas na regulamentação do exercicio profissional relacionadas 
à sua Arca de habilitação. · 
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REMESSA DE MATtRIA 
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~~~g~:t;;~~:TZ~ .... :. ·:.~ ·:~ · ... ~·.::.::.:;::;~;,:,:;:;:;::::·_:.:; ·:;;,:,:;;,:,:; .:., .. i.:; .. :.::.:·:i;.i:·g_ ·~!á · 
Ao DIO rtscrva ... o direito de recusar a publicaçilo de mattrias apresentadas em d<saa>rdo com Nlt! 

normas 

HORÁRIO DE ATENDIM ENTO -- ~ . . ~~o_os..,..: _o7;30àsi2:00_edas 1~:30As IS~OOb_ons_~~~~~~-

111 do Tecnólogo em Infra-estrutura: auxiliar o Analista em 
Infra-estrutura nas suas atividades, especialmente na elaboração de 
orçamento e controle de qualidade, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, 
produzir e conduzir trabalho técnico, executar e conduzir equipe de execução 
de obra ou serviço, operar e manter equipamentos e instalações e executar 
desenho técnico c demais atividades previstas na regulamentação do exercício 
profissional relacionadas à sua área de habilitaçtlo_ 

IV - do Técnico em Infra-estrutura: auxiliar o Analista em Infra
estrutura nas suas atividades, planejar e fiscalizar projetos, obras e serviços 
de engenharia nas áreas de infra-estrutura e realizar as demais atividades 
previstas na regulamentação do exercício profissional relacionadas à sua área 
de habilitação. , 

TÍTVLO IV, 
00 INGRESSO · 

Art. 1• S: requisito de escolaridade J)<U"a ingresso nos cargos da 
Carreira de Infra-estrutura: 

· I -Gestor de Infra-estrutura: certificado de conclusão de curso de 
Pós-graduação, devidamente reconhecido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior, com nível e ãTeas de atuação 
definidas no edital do Concurso Público. 

11 - Analista em Infra-estrutura: Diploma de Conclusão de Curw 
Superior de Graduação na sua érea de habilitação. 

lll - Tecnólogo em Infra-estrutura: Certificado de Conclusão de 
Curso de Nível Superior de Curta Duração na respectiva área de habilitação. 

IV - Tecnico em ln!ra·estrutura: Certificado de Conclusão de 
Ensino Médio Profissionalizante na respectiva àrea de habilitação. 

Parágr~o único. As áreas de atuação relativas ao cargo de Gestor 
de Infra-estrutura são as de meio ambiente, viária, saneamento, energia, 
produção mineral e desenvolvimento regional e urbano. 

Art. 8° Os cargos efetivos da carreira de Infra-estrutura serão 
providos mêdiante prévia aprovação em concurso público de provas, ou de 
provas e titu1os, sendo este obrigatório para o cargo de Gestor de Infra-
estrutura. -

Parãgrafo único. As ãreas de atuação e de habilitação serão 
definidas nos editais do Concurso Público. 

Art, 9° O Concurso Público a que se refere o art. s• poderá ser 
realizado em duas etapas, na seguinte ordem: 

I - provas ou provas e títulos, sendo as provas de caráter 
elirninatório e classificatório e os títulos, quando exigidos, de carãter 
classilicatório; 

11 - programa de fonnação, quando realizado, terá carã'te"r 
elinúnatório, sendo destinado a proporcionar aos candidatos os conhecimentos 
e habilidades especificas para o desenvolvimento das suas atribuições, cujos 
conteudos, duração e mecanismos de avaliação serão defmidos em 
regulamento especifico ou no edital do concurso. 

Parágrafo único. O concurso público para provimento do cargo 
de Gestor de Infra-estrutura serà realizado em uma única etapa, de provas e 
litulos. 

Ál't. 10. Quando realizado em duas etapas, os candidatos 
aprovados na primeira etapa do concurso público terão direito, a titulo de 
auxilio fmanceiro, a percepção da importância correspondente a 50% 
fcinqüenta por cento) do vencimento inicial do cargo para o qual estejam 
concorrendo, enquanto estiverem matriculados e freqüentando o pror.rama.de 
formação .. 

Paràgrafo unico. Aos candidatos aprovados na primeira etapa, se 
servidores efetivos da Administração Direta, Autãrquica e Fundacional do 
Governo do Estado do Arnapã, ~ assegurado o afastamento remunerado para o 
programa de formação, caso em que poderão optar pela percepção da sua 
rer.1uneraçAo ou do auxilio fmanceiro previsto no caput deste artigo. 

Art. 1 L A nomeação e o u;gresso dos integrantes da Carreira de 
Infra-estrutura ocorrerão na classe e padrão ~cial da carreira. 

Art. 12. Os servidores integranteà .da Carreira de Infra -estrutura 
estarão sujeitos, para confirmação no cargo, ao estágio probatório, por um 
período de três nnos, contados da dato. da posse e entrada em exercício. 

Parâgràfo unico. Durante o período de estágio probatório é 
vedada a cessão dos servidores de que trata esta lei, a qualquer titulo', mesmo 
que para exercício em órgão ou entidade e5tadual . . 

TÍTULO V 
DA LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO 

CAPÍTIJLO I 
DA LOTAÇÃO 

Art. 13, A lotação dos servidores da Carreira de Infra-estrutura 
serã realizada pela Secretaria de Estado da Administraçtlo, cujas vagas serão 
distribuídas entre os órgãos e entidades da administração direta e autárquica 
relacionados no Parâgràfo único do art. 3•, de acordo com o estabelecido em 
Decreto. 

CAPÍTVLO n 
DA MOVIMENTAÇÃO 

Art. 14. A movimentação dos servidores da Carreira de Infra
estrutura ocorrerá nas seguintes modalidades: 

I - por remoção, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual, por ato do Governador do E..tAdo, mas apenas para o 
exercício nos órgãos e entidades da administração direta e autárquica que 
desempenhem as competências referidas no art. 3•. 

11 - por ced~ncia, para exercício em outro órgAo ou entidade, 
inclusive' de outros Poderes do Estado, da União e dos Municipios, sem ónus 
cara o Governo do Estado, por ato do Chefe do Poder E:xecutivo. 

. 
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Parágrafo único·. A Remoção para outros órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual não relacionados no Parágrafo único do art. 3' desta 
Lei somente ocorrerá plll'a o exerclcio dos 'cargos de secretário de estado, 
secretário de estado adjunto ou dirigente de entidade da administração 
indireta. 

TÍTULO VI 
00 DESENVOLVIMENTO 

Árt. 15. O desenvolvimento do servidor na Carreira de Infra· 
estrutura ocorrerá mediante progressão e promoção. 

§ I • Progressão é a passagem do servidor de um nivel a outro· 
imel\iatamente superior dentro da mesma classe e cargo da Carreira, desde 
que cumprido o intersticio de dezoito meses sem que tenha ausência 
injustificada, ou sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Juridico 
único dos Servidores Estaduais. 

§ 2' Promoção é a passagem do se~dor estável de uma classe 
para outra imediatamente superior, obedecidos aos critérios de avaliação de 
desempenho c cumprimento de adequado interstlcio, além das demais 
disposições do Regime Juridico único dos Servi~orcs Estaduais. 

§ 3' Os requisitos especiais para a promoção dos ocupantes do 
car~o de Ocsto• de Infra-estrutura estilo estabelecidos no Anexo 11 desta Lei, 
sem prejuízo ãs regras ordinárias do § 2', observado o disposto no § 4 • deste 
artigo. 

§ 4' Somente será concedida a primeira progressão após o 
cumprimento do estágio probatório e confumação no cargo, assegurada, para 
esse fim, a contagem do tempo de serviço desde a posse do servidor c entrada 
em exercício. 

Árt. 16. Fica instituído o Conselho Superior Interinstitucional de 
Desenvolvimento dos Servidores da Carreira de Infra-estrutura, com a 
competência para avaljar e emitir parecer conclusivo sobre os processos de 
progressão e promoção na carreira e elaborar a proposta de regulamentação 
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Engenharia de que tratam os 
arts. 18 a2L 

Parágrafo unico. O Conselho Superior lntcrinstitucional de 
Desenvolvimento dos Servidores da Carreira de Infra-estrutura será 
constituído por um servidor estável de cada um dos órgãos e entidades 
referidos no Parágrafo único do art. 3', e igual numero de suplentes, 
designados por ato do Chefe do Poder Executivo. 

TÍTULO VII 
DA REMUNER.4ÇÃO 

Árt. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira de Infra· 
estrutura e composta pelo vencimento básico, conforme estabelecido no Anexo 
11, acrescido das vantagens de natureza individual, já incorporadas, bem como 
as demais, de carâter geral, e os adicionais previstos na Lei n' 0066, de 03 de 
mnio de 1993. 

Hf 
Ar-t. 18. Fica instituida a Gratificação de Desempenho de 

Atividade de Infra-estrutura • GDAI, devida exclusivamente aos servidores 
regidos por esta Lei, desde que no cxercicio das suas atividades nos órgãos e 
entidades referidos no Parágrafo unico do art. 3•. 

Árt, 19. A ODAI será paga em razão do resultado da avaliação 
de desempenho institucional e individual das seguintes atividades: 

I • Gestão de Projetos de Infra-estrutura; 

11 · Estudos e Projetos; 

111 · Supervisão e Gerenciamento; 

IV · Fiscalização. 

Parágrafo único. Ate 50% (cinqüenta por cento) dos' pontos da 
avaliação de desempenho serào distribuídos em razAo do resultado da 
avaliaç.ão de desempenho institucional e os outros SOo/o (cinqüenta por cento) 
em decorrência do produto da avaliação de desempenho individual. 

Ar-t. 20. A GDAI será calculada nos percentuais de 10% (dez por 
cento) até 300/o (trinta por cento), incidentes sobre o vencimento básico do 
padrão em que se encontre o servidor de cada cargo integrante da carreira e 
sobre ela incidirão as contribuições preVidenciárias devidas. . 

Ar-t. 21. O pagamento da GDAI somente será processado após a 
sua regulamentação por Decreto do Chefe do 'Poder Executivo. .. , ; 

TiTuLO vm 
DA J ORNADA DE TRABAlHO 

Ar-t. 22. A jornada de trabalho dos servidores da carreira 
instituída por esta Lei é de 40 (quarenta) horas semanais. 

TÍTUI.O IX 
DA IMPLANTAÇÃO DA CARAEIRA 

Árt. 23. ll: facultado aos servidores estaduais efetivos regidos 
pela Lei n' 0618, de 17 de julho de 2001, o direito á opção pelo 
enquadramento nos cargos da Carreira instituídos por esta Lei, desde que 
preencham os seguintes requisitos: 

I • Para o cargo Analista em Infra-estrutura: que já sejam 
ocupantes de cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e Engenheiro Mecãnico, 
pertencentes ao Grupo Administrativo, subgrupo nivel superior, no atual 
regime; 

11 · Para o cargo de Técnico em Infra-estrutura: que já sejam 
ocupantes de cargo efetivo de Agente de Telecomunicação e Eletricidade, 
Desenhista, Técnico em Agrimensura, Técnico em Edificações, Técnico em 
EletrOnica e de Técnico em Estradas, pertencente ao Grupo Administrativo, 
subgrupo nlvel médio, no atual regime, e possuam ~rtilicado de Conclusão 
de Ensino Médio Profissionalizante na respectiva ãrea de habilitação. 

111 • apresentem o Termo de Opção Irretratável, conforme modelo 
a ser divulgado pela Secretaria de Estado da Administração, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

§ 1' O enquadramento dos servidores optantes na carreira 
instituida por esta Lei far·se·á mediante posicionamento no padrão quc.llics 

...,~ 

assegure a contagem do tempo de serviço, desde a posse, para flfls do 
interstício previsto no§ 1" do seu art. 15. 

§ 2' Os servidores não optantes permanecerão regidos pela Lei n' 
0618, de 17 de j ulho de 200 I. 

Árt. 24. Os cargos do Grupo Administrativo, subgrupo nível 
superior de Arquiteto, de Engenheiro Civil c Engcr.heiro Mecânico, c subgrupo 
nível médio de Agente de Telecomunicação c Eletricidade, Desenhista, Técnico 
em Agrimensura, Técnico em Edificações. Tecnico em Eletrônica e de Tecnico 
.em Estradas. de que trata a Lei n' 0618, de 17 de julho de 200 1, são 
declarados em extinção. 

TÍ1VLO X 
DAS DISPOSIÇelES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Ar-t. 25. Os servidores regidos por esta Lei, inclusive os 
optantes, após o enquadramento, não farão jus ás gratificações instituídas 

•pelo art.~· da Lei n' 0639, de 14 de dezembro de 2001, pela Lei n' 0976, de 
03 de abnl de 2006 e pela Lei n• 1.155, de 14 de dezembro de 2007. 

Ar-t. 26. Aplicam-se aos, servidores regidos por esta Lei as 
demais disposições da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Árt. 27. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações consignadas no orçamentõ,vigente. 

Árt. 28. Esta Lei entra em vigor na d_a_ta de sua publicação. 
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ANEXO I 
Quantitativo de Cargos 

-.-- . · ·- .---.-:-~ 
I-·CAA60 EFETIVO _ . ÁREAS DE ATVAÇ~O_IHABIUTAÇÃO 

Lêa de • tuaçlo ·-

Geator de Infra. 
I-:-M,-e7io- am....,.b7ie-nie; viária, saneamen.to, energia, 

produção mineral e desenvolvimento 
regional e urbano, conforme definido no 

---+'c~di!:!..t!!al~.do Concurso Püblico. - - --- 

e1trutura 

. · L:ea .d~. Babilltaçto 

Agrimensu~a ----;--- -- · ~ ·-
Arquitetura e urbanismo . - - . 
Engenharià .. Ambiental ' ----1 

1--- --

Engenharia Civil"'·=---- ------- -1 
Engenharia de :::M_in_a,..s ___ _ _ _ _ _ 

~n.!'aria d~· Produção ------1 Analista em lnfta. r=-· ·-
~~aria Mecânica eatrutlUil 
Engenharia Química 
Engenharia RodoviÃri.-a------ .. -

fgngenharia de Transportes - · - -
Engenharia EÜtnca e elctrotécnicã 
Engenharia Sanit4ria -
Geologia · ..... 

Outras modalidades - • p;(,fi5sionnis 

VASAS 

10 

-

40 

regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
definidas no edital do concurso públi.-,:co~·--l---~ 

- f-:- .. Le. de.BabllJ~,.,.,cl,·o'-----~ 
Agrimensura 
Desenho • ···--- - - - · - -
Edificações --- --·-· -----..j 

~El:=e""w'='ru~·""ca=---- · - · - -----
Tecn61oco em Infta. Estradas · · - - - - --- · -

eatrut ura "Mineração --- - - - -

T6cnJco em Infra · 

~~=e"'n.,..to _ _ _ _ _ __ .. 

Outras modalid;w_....,.....es---p-ro._,fi,..•s"'s i-on_m_· s 
regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
defmidas no edital do concurso publico . .. 

f-:-:--_ Ana de Babllitaçf.o_ 
AIUimensura 

Desenho --- - - - ----· 
Edificacões ·-

·-Eletrônica 
~tradas 

Mineracào - --------- _. _ 
~e.!lffi_cnto . 
Outras modalidades profissionais 
regulamentadas pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

L______ ._ ~---t-d=e:::lini=·:::.das=-=n~. edital do concurso publi~.- . 

20 

45 

.--TOTAL 
~--·~·=---------- I~ 
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ANEXO II 

Requisitos Especiais para a promoçao dos ocupantes dos cargos de 
6cstor de I nfra-estrutura 

f---DE 

3' 

f--

2' 

t• 

Cl.Ás.sé REQUISITOS PA~ A PROMOÇÃO 
PAAA . Diploma de Mestrado; 

Padrão . Conclusão do estágio 
inicilll da probatório; 

2' - . Diploma de Doutorado; 
Padrão • Ter, pelo menos, 5 (cinco) 

lrúcial da anos de efetivo exerclcio na 
I ' atividade. -. Diploma de Doutorado 

Padrão . Ter, pelo menos, 10 (dez) 
Inicial da anos de efetivo exercício na 
Es~cilll atividª-!le. --

ANEXO m 
T11bcl11 d& Vencimentos 

Gestor de Infro- estrutur11 

Anlllist11 em InfN;:cstrutura 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Tccn61ogo em Infr11- cstruturo 

Técnico em Infro-cstrutur11 

,~ 

LEI N° 1 . 299 DE 0 7 DE JAN EI RO DE 2009 

Altera disposit ivos da Lei n • 0982. d 
03 de abril de 2006, c dó outr< 
providêncillS. 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AJMPÁ, 

Faço sobcr que o AssemblÉia Legislativo do Estado do Ame 
aprovou c cu, nos termos do art. 107 do Constituiçao Est11duoi , sancione 

seguinte Lei : 

Art. 1° Os artigos 22, 25, 26 e 30 da Lei n' 0982, de 03 de ai 
de 2006, que institui e cria o Plano de Carreirll .. da Secretaria da Reet 
Estadual - S R E. integrante do Grupo Tributação, Arrecadação e risealiz:a• 
do Plano de Carp;M e Salários dos Servidores Públicos Civis do Quadro 
Pessoal do Estado do Amapá. passam a vigorar com a seguinte redação: 

'M.22..' ................ .. .................................................... . 
§ t•·são devidas, ninda, aos integrantes da Carreira do 
GTAF, as vantagens de natureza individual, já 
incorporadas, bem corno as demais, de caráter geral, e 
os adicionais previstos na Lei n' 0066 de 03 de maio 
de 1993 - Estatuto dos F'uncionârios Públicos Civis do 
Estado do Amapá. 

§ 2" Fazem jus. t.ambém, à percepção da GDPF, os 
integrantes do OTAF que estejam afastados das 
at.ividades funcionais, observadas à conveniência da 
Administração e o interesse do serviço público, por 
motivo de: 

l - licença prêmio; 

I! • regime de freqQ~ncia, como docente ou discente; 

m - regime de participação em comissão de inquérito 
ou sindic~cia administrativa; 

Pág. 04 
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IV - exercício em cargos em comissão ou função 
gratificada; 

V - exercício de atividade na Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, no Conselhó de Recursos Fiscais, 
na Corregedoria dà · Receita Estadual, no Grupo de 
Educação Fiscal Estadual e na Procuradoria Fiscal; 

VI - licença para o exercício de atividade sindical, até o 
número de 02 (dois) por entidade; 

MC1C4pá, 07 de janeiro de 2009 
~ -

I MiO ~ 
ANTOJil WALDEZ GÓ tl.,t:lLVA 

Govvnador 

ANEXO 
VENCIMENTO BÁSICO DA C~RREIAA DO GT AF VII - designação, por periodo superior a lO [dez) dias, 

continuas ou intercalados para participar de pós
graduações (especialização, mestrado e doutorado), 
cursos diversos, treinamentos ou realizar tarefas 
inerentes às atividades · desenvolvidas efou de 
interesse da administração fazendária; 

~~~-~--~-=-=-====,---~~~~~--=- ·~---=~------~ 
.. ERCERTUAl 

PARA 

GRUPO FISCALIZAçAO SUB-GRUPO CÁLCULO OO GRUPO FISCALIZAçAO SUB-GRUPO 
IÚVEL SUPERIOR 40 h [AUDITOR) VENCIMENTO NÍVEL SUPERIOR 40 h (FISCAL) VIII - em gozo de ferias regulamentares e de licença, 

exceto nos casos dos incisos li, lll, IV e VI do art. 9;3 
da Lei n' 0066/93; 

DO SUB-
GRUPO 
FISCAL 

IX - nos demais casos previstos na Lei n' 0066/93, 
desde que, conforme o caso, com aquiescencia do 
Secretário da Receita Estadual, e, se tiver que haver 
afastamento para o serviço de outros órgãos ou 
entidade, com autorização expressa do Governador do 
Estado." 

~ENIVEI.IPADRAO~CIMEI'IT_(l % . 1"-~E NlVELIP'ADRAOivENC~ 
j(LFS2~ IV 12.872 4 _ 715% _ ~ ·- IV -9.654 3 
1Grs21 m 12.558 4 75% GFM2 m 9 .41~_,8! 
IGFS2C n __ . 12.252 ~ ·715% GFM2C n 9,1~~ 

I---IG~:::IF:...:S~1""S' I 11.953 3~ 715o/~- ~FM~ I 8~ .. 

"6!1,..2_5 .. A Gratificação de Desempenho de Produti
vidade Fiscal - GDPF será calculada trimestralmente 
no percentual de IDo/o (dez por cento) sobre: 

VI 
v 

-. - EIGFS:2-U3-~-I 
~FSI 

C ~FSl~ 
iGFSl! 

~F.Mll VI ~~~ 
pnn v:_. ~~ 

11.661 7! 
-· is% 

Ú.37735 75% 

I - o excedente Tcal da =ecadação de ICMS, ITCD, 
Dívida Ativa e outras recéitas advindas da criação de 
novas fo~tes arrecaaadas ~ pelo Estado, compara
tivamente· ao mesmo periodo do exercício imedia-

ptamente anterior; - · 

.. 

.. 

IV 11.099 85 
m 10:829 !;: 
n 10.565 oc 
I t0.30Z,3• 

... 10.055 ~ 
9.8tq._6! 

c PFMH rv 8.32_4~ 
~~~ m s.12ú~ 
~~~ n _ _ 7.923,7~ 

--=-=-=-=---t--<=Pnl,_,_1~ I 7.730,49 

.. 
75o/~ 

.. 75% ·mo-
75•i; ·· 

75%---· 

75o/o 
iGFM1~ VI 

-· 
7.54194 

[nm v 7.35799 .. 
11 -juros e multas do período efetivamente arrecadado; 

§ I" As desonerações, concedidas · pelo Estado, serão 
computadas pw;a fms ·de aferição da GDPF, pelos 
mesmos valores percebidos pelo setor beneficiado, 
relativamente à arrecadação. 

9 .6713 75,., - -
9.3379 ·- -:~ 

B ~~ - !xi::---t--;;'~~:t--;;;="" - ~==".:ic 
B ~nu IV 7.~ 

QFM09 pi - 7.oo3:4'i 

§ 2" A aferição da GDPF serâ efetuada por Comissão 
nomeada pelo Secretário da Receita Estadual. 

§ 3' O valor do vencimento bâsico somado a GDPF não 
poderâ ultrapassar o valor do, maior subsidio das 
carreiras do executivo estadual." 

"Art. 26, No primeiro trimestre da vigência desta Lei a 
GDPF será paga no percentual de 15% (quinze por 
cento), independentemente de in~emento na 
arrecadação, incidente sobre o valor do vencin)ento 
básico do ocupante do cargo da carreira do GTAF.' 

·~ ................................... .................................. . 
§ 1' Fíêà in&tituída a vantagem pecuniâria individual, 
devida aos servidores públicos ocupante& dos cargo& 
de Fiscal e Auxiliar de Fiscal do Ex-Território Federal 
do Amapâ à disposição do Estado. 

§ 2" A vantagem de que trata o caput será · paga ., 
cumulativamente com as demais vantagens que 
compõem a estrutura remuneratória do servidor e não 
servirá de base de cãlculo para qualquer outra 
vantagem. 

§ 3° O valor da vantagem pecuniâría individual 
corresponderá á diferença entre o vencimento bâsico 
dos servidores da carreira de Auditor e Fiscal da 
Receita Estadual do Amapá e a remuneração 
percebida da União dos ocupantes dos car~os de Fiscal 
e Auxiliar de Fiscal' do Ex-Território Federal do 
Amapá." 

A 

Art. 2• Fica criada a Comissão de Estudos Eccinõmico, Fiscal e 
Tributário no âmbito da Secretaria da Receita Estadaal, cujo objetivo destina
se a produ2ir estudos, avaliações e emissão de parec~res, orientações e 
informações. · 

§ J• A Comissão será composta por OS (cinco) membros, 
funcionários integrantes do GTAF, nomeados por ato do Secretario da Receita 
Estadual, devendo neste ato indicar a composição da me ama. 

§ 2" A Comissão poderá solicitar dados e informações de todos os 
organismos que compõem a secretaria, desde que limitados à realização de 
estudos, avaliações, pareceres e orientações, em especial a que tiyer vinculo 
com a arrecadação que deverá refietir no cãlculo da GDPF. 

§ 3" Será de responsabilidade da Comissão a utilização indevida 
dos dados e informações que lhe forem fornecidas . 

§ 4" Compete subsidiariamente. à Comissão elaborar trimestral
mente estudos sobre os impactos da remuneração do GTAF sobre a 
arrecadação. ., ~ 

§ s• A Comissão, mensalmente, nQ._prazo de 10 dias do mês 
subseqüente, efetuará a. análise da arrecadação total do Estado, identificando 
c esclarecendo as movimentações, inclusive por posto& de arrecadação, tipo de 
receita, segmento& e contribuint~s. 

Art. 3° O Anexo 111 da Lei n' 0982, de 03 de abril de 2006, passa 
a vigorar na forma do Anexo desta Lei. 

Art. 4• Ato do Chefe do Poder Executivo defutirâ o índice oficial 
que se1virã de base para o cálculo do crescimento da arrecadação. 

Art. 5• Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

IGFSOt ll 
IGFSO I 

9:]._10,_1 75% 
8.8879 715o/~- . 

IGFMOS n 6.~~~~ 
_&FMO' I __ 6.~ 

í IGFMO VI - 16.503 3! ..... 
~M.O~ v 6.344,7 

A ~FMO~ ·- · rv 6.190 o: 
. QFM~ DI - 6 .039 O! 

IGFMo: n .. · 5 .• ~ 
~FMOl I _ 5.748,~ 

:_...t 
•\ .. 

LEI N° ;1.300 DE 07 DE JANE I RO DE 2009 

. . . 
Institui o Plano de Cargos, Ccunii'ClS c 
Salórios do Grupo de melo ambiente e 
ordciiQIIICnto territorial, ciência, 
tecnologia c produçao do Govemo do 
Estado do ~mapé c dá outras 
~idêndas. 

O GOVERN~t>OR DO ESTAt>O DO AJMPÁ, 
·i . 

Faço saber . que a Assclnblé!a Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou c cu, nos termos do art. 107 da Constltulçao Estadual. sanciono a 
scgulnt.c Lei: 

TÍTVLOI 

DAS DISPOSIÇÕES PREI..IMINARES 

Art. 1 ° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores Públicos do Grupo de meio ambiente e ordenamento.~torial, 

"'iêilcia, tecnologia e produção no âmbito do Quadro de Pe~soal Civil do 
Governo do Estado do Amapâ. \. 

Parágrafo único. O Regime Jurídico dos Servidores de que trata o 
caput deste artigo é o ,iJÍstituido pela Lei n• 0066, de' 3 de maio de 1993, 
observadas as disposições desta Lei. 

Art. z• São alcançados por esta Lei os seguintes órgãos e 
entidades pertencentes ao Setor de Desenvolvimento Econômico, nos termos 
da Lei n• 0811, de 23 de maio de 2004, e suas alterações posteriores: 

Amapá; 

do Amapà; 

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural; 

11 - Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá; 

lll - Agência de Pesca do Amapâ; 

IV - Agência de Defesa e Inspeção Agropecuâría do Estado do 

V - Instituto Estadual de Florestas do Estado do Amapá; 

VI - Secretaria de Estado da Ciência e da Tecnologia; 

VII - Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado 

VIII • Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 

IX - Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do 
" :r 

Estado do Amapá. : 

Art. 3° O Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído por 
esta Lei e o principal instrumento de gestão do~ recursos humanos da área de 
meio ambiente e ordenamento territorial, ciência, tecnologia e produção, e foi 
concebido para asseJ(Ill'ar o cumprimento das sei!Uintes diretrizes: 
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I· flexibilidade para seus cx:upantes' exercerem atribuições diver
sificadas, com níveis equivalentes de complexidade e respons~bilidade; 

11 • mobilidade doa servidores, no âmbito das diversas unidades, 
para valorizar a polivalencia e o enriquecimento do trabalho e, como 
consequencia, otimizar o aproveitamento do potencial dos servidores; 

lU • qualificação profissional do servidor, em carãter sistemãtico e 
permanente, através de programas de capacitação e aperfeiçoamento; 

IV · valorização do servidor, cuja eficiência profissional garanta a 
qualidade dos serviços à população; 

V • desenvolvimento do servidor na carreira, mediante progressão 
horizontal e vettical; ' 

VI - avaliação do desempenho, funcional , realizada mediante 
critérios objetivos decorrentes das metas ~stituojonais; 

Vil • vinculação dos ins trumentos gerenciaís de poUtica de 
pessoal a_o planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional; 

VIII • a instituiçlo d~ um sistema de retribuição para os cargos 
de provimento efetivo, de acordo com o nível de escolaridade e o grau de 
complexidade de suas atribuições, por intermédio de escalas de vencimentos 
compostas de referénciu e padrões; 

IX • orientar o planejamento e a execução de sistemas de 
acompanhamento e avaliaçlo doa servidores, recompensando-o• adequa
damente, de forma que sejam estimulados no exerclcio de suas funções; 

X • poaaibilitar o desenvolvimento profissional do servidor, 
mediante processos de qualificação profissional, estimulando-o a assumir os 
desafios na prática de suu atribuições; 

XI • oportunizar o acesso do servidor àa atividades de direção, de 
assessoramento, de chefia e de funções gratificadas , respeitadas as normas 
especificas. 

TfTut..o n 
DO QUADRO I>E PESSOAL 

Art. 4• O Plano de é argos, Carreiras e Salários instituído por 
esta Lei está organizado de acordo com os grupos de atividades, àreas de 
habilitaçAo e cargos efetivos: 

I - Grupo de Atividades de Meio Ambiente, Ordenamento 
Territorial, Ciência e Tecnologia: 

a) AnaUsta de Meio Ambiente; 

b) Educador Sócio-ambiental; 

c) AnaUsta em Ciência, Tecnologia e Inovação; 
...,.; 

d) Especialista em Geoprcx:cssamento e Ordenamento Territorial; 

e) Pesquisador; 

f) Tecnologista; 

g) Auxiliar Técnico de Pesquisa; 

11 • Grupo de Atividades de Produção: 

a) Auditor de Concessão e Outorga Florestal; 

b) Fiac:al Agropecuário; 

c) Agente de FiacalizaçAo Agropecuária; 

d) Extensioniata Agropecuário; 

e) Extensionieta Flo~stal; 

f) Extensionista em Pesca c Aqúicultura; . 
gJ Extensioniata Social; 

c) Técnico em Extensão Rural; . 

§ 1• O quantitativo de cargo' efetivos por grupo de atividades e 
as respectivas áreas de habilitação estão definidos no Anexo I desta Lei. 

§ 2" A distribuiçAo dos cargos efetivoa criado& por esta Lei pelos 
órgãos e entidades referidos no art. 2• será fe\ta mediante ato do Chefe do 
Poder Executivo. ., i 

§ 3• As vagaa doa cargos definida& no Anexo I deata Lei serAo 
distribu!das pelas áreas de habilitaçAo nos cditaià-doa Concursos PUblicos, 
observado o disposto no1 artigos 22, 23 e 24. 

Art. 5" Integram, ainda, o Quadro de Peaaoal dos órgáo3 c 
entidades relacionados no art. 2" desta Lei: 

I · eargoi em Comiulo; 

U- Punções Gratificadas. 

§ 1" Cargoa em comissão alo os de livre nomeaçAo c exoneraçio 
pelo Governador do Estado do Amapi, à exceção doa cargos da àrea técnico
operacional doa órgãos e entidades referidos no art. 2• que serão ocupados 
preferencialmente por servidorn da carreira. · 

§ 2" Punções gratificadu aio cargos de direçlo intermediária de 
provimento exclusivo. de servidores efeti~s do Quadro de Peaaoal_ do ~ovemo 
do Estado do Amapá e do extinto Territóno Federal do Arnapã à diapos1ção do 
Estado; ' 

§ 3" A denominaçlo c o quantitativo de cargos em comisaAo c 
funções gratificadas dos órpos e entidades ora referidos estJo definidos na Lei 
que dispõe sobre a o~çAo, estrutura c funcionamento do Poder 
Executivo Estadual. 

TíTuLOm 
bAS AT1UBUIÇÕES DOS CARGOS 

Art. 6" São atribuições dos titulares dos cargos efetivos 
instituidos por cata Lei: 

--
I • AAalleta de Meto Ambleate: 

. . a) dcsen~o!ver as atividll:des de planejamen,to ambiental, 
organJ_ZBCJon~ e estratépco, para a perfctta execução das politicas c normas 
de meto ambtcnte formuladas no âmbito do Estado; 

· b) executar, monitorar e avaliar as politicas e normas estaduais 
de meio ambiente, conforme a rcgulaçAo, gestão e ordenamento do uso e do 
acesso aõa recuraoa ambientais, incluindo as florestas visando à melhoria da 
qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos 'naturais; 

. c) promover estudos e proposições de instrumentos estratégicos il 
amplementação de poUticas nacionais, regionais e locais de meio ambiente, 
bem como de seu acompanhamento, avaliação e controle; 

d) desenvolver estrategias e propor soluções de integraçao entre 
poüticas ambientais e setoriais, com base nos principios e nos diretrizes do 
desenvolvimento sustentável; 

e) promover o monitoramento, a fiscalização, o licenciamento e a 
auditoria ambiental das áreas ambientais no Estado; 

f) efetuar a fiscalização de empreendimentos que utilizam 
recursos naturais c de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras do 
meio ambiente, de acordo com a legislação ambiental: 

gJ promover a fisco.lização sobre -pessoas fisicas ou juridicas que 
exerçam atividades ambientais, inclusive em ~ de florestas; 

h) aplicar as sanções administrativas, bem como praticar outros 
atoa de natureza preventiva, cautelar ou corretiva, ·de interesse da gestão e da 
proteção do meio ambiente, nos termos da legislação pertinente; 

ambiental; 
i) promover a gestão, a proteção c o controle da qualidade 

j) prestar informaçõea e orientações a respeito dos procedimentos 
administrativos para o licenciamento ambiental de empreendimentos; · 

k) promover a conservação dos ecossistemas· e das espécies neles 
inseridas, incluindo seu manejo e proteção; 

I) formular c propor poütic.as para a gestão da.s unidades de 
conservação do Estado; 

m) desenvolver critérios para cxigenciaa de estudo de impacto 
ambiental de atividades modificadoras ou potencialmente modificadoras do 
meio ambiente; 

n) estimular a difusão de tecnologiàa, de informação e de 
educação ambiental; · 

o) elaborar relatórios periódicos das atividades realizadas, 
coletando informaçõce, anotando dados obtidos w soluções propostas, a fim de 
propiciar acompanhamento por parte dos dirigentes e alimentar o sistema de 
Cadastro Ambiental do Estado; 

p) emitir certificados ou laudos oficiais de anàlises laboratoriais. 
pareceres técnicos, despachos e outros documentos fito e zoosanitários. de 
acordo com a s1,1a área de habilitação; 

qJ reallur outras atividades correlatas previstas em leis, 
reglllamcntos e normas técnicas. 

*1· 
D • Bducador Sócto-ambleatal: 

a) difundir, por meio de palestras, trabalhos de grupos e outras 
metodologias, oa conhecimentos sobre educação sócie>-ambiental e 
experitncias bem aucedidu; 

b) interagir com a comunidade' para melhor comprcc.1são da 
dinãmica sócio-ambiental, objetivando a proposição coletiva de programas de 
intervcn"ção; 

c) orientar a comunidade sobre as técnieu de manejo 
IUitcntávcl de recursos naturaia; 

d) auxiliar noa estudos c pesquisas para a identificação de 
proolemas sócio-ambientais e1pecificos da comunidade e na formulação das 
poUtlcas públicas. 

m · AA&Uets em Cliacla, TecaoJo&la e la~lo: 

a) exercer as atividades de planejamento cientifico e tecnológico, 
organizacional, estratégico e a difusão de informação A afeitos na execução da 
política de ciência, tecnologia c inovação formulada no ãmbito do Estado; 

b) formular as politicas volt~s à ciéncia, tecnologia e ~ovação; 

c) promover estudos e proposi~o de instrumentos estratégicos á 
implementação de poUticas estaduais de ci~cia, tecnologia e inovação, bem 
como, de seu acompanhamento, avaliaçAo e con\role; 

d) desenvolver estratégias e ;ropolli~o de soluções de integração 
entre politicas de ciéncia, tecnologia e inovação e ~riais; 

e) elaborar, propor e coordenaT programu, ações c projetos 
voltados i ciência, tecnologia e inovação; 

I) eatimufar c divulgar o desenvolvimento cientifico, tecnológico, 
econômico, acx:ial e ambiental do Estado; 

g) realiur outru atividades correlatas prevista em leis, 
regulamentos c normas técnlcu. 

IV • :t.pedaUata em Geoproc.uamuto e Ordeumeato 
Territorial: 

a) exercer as atividades de planejamento açário e fundiário , 
organizacional c estratégico, para a perfeita coordenaçlo, execução, 
acompanhamento da.s pollticu e normas de ordenamento territorial, 
formuladas no âmbito do Estado; 

b) planejar, organizar, acompanhar e executar programas c 
projetos de ordenamento territorial e de regulariuçAo fundiéria do Estado, 
incluindo as flo~stas, pesquisando c aplicando principies teóricos e tecnicas 
relativas ao seu campo de atuação; 

c) analisar, estudar, avaUar e emitir pareceres estabelecendo ou 
valendo-se de metodologiu apropriadas, para a otimização dos recursos 
dispon!veis; 

d) orientar a sistematiuçlo dos assentamentos urbanos e rurais, 
~m oe."'Ceria wm os municioios do Estado: 
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e) elaborar projetos fundiãrios de 
transferência e permuta de terras de acordo com o 
atendendo a legislação vigente; 

obtenção, aquisição, 
interesse do Estado e 

f) desenvolver critérios para exigências de estudo de impacto 
ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente em áreas ngrãria c 
fu ndiãria; 

g) prestar informações c orientações a respeito dos 
procedimentos administrativos para o licenciamento ambiental da propriedade 
rural; 

h) efetuar a fiscalização de empreendimentos que exerçam 
atividades agrãrias e fundiárias, incluindo as áreas de florestas, de acordo com 
a legislação pertinente; 

i) fiscalizar as atividades técnicas de execução do ordenamento 
territorial através de projetos fundiários e assentamentos nas diferentes 
modalidades; 

j) auxiliar e acompanhar, quando ncccssãrio, as demais áreas do 
setor de desenvolvimento econômico nas fiscalizações que tratam de questões 
agrárias e fundiãrias do Estado; 

k) aplicar as sanções administrativas, bem como praticar outros 
atos de natureza preventiva, cautelar ou corretiva. de interesse da gestão 
agrária e fundiária, nos termos da legislapio pertinente; 

I) atender as solicitações dos órgãos do governo federal, estadual 
c municipal no que se refere à pericia técnica ~grana e fundiária; 

m) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos c nonnas técnicas. ' 

V • Pesqubador: 

a) elaborar, coordenar, executar e apmar programas e projetos de 
pesquisas básicas e aplicadas de natureza cientifica e tecnológica nas áreas de 
sua competência; 

b) planejár e executar estratégias de difusão dos resultados da 
pesquisa e gerar documentos orientadores das politicas publicas da sua área 
de atuação; 

c) manter intercâmbio e cooperação com outras instituições 
cientificas nacionais e internacionais para a execução de programas e projetos 
de interesse do Estado. 

' 
VI · Tecnolopata: 

a) orientar metodologicamente, apoiar e supervisionar programas 
e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 

b) participar de programas e projetos de pesquisa, orientando a 
aplicação dos conhecimentos no desenvolvúnento de novas tecnologias na sua 
área de a tuação. 

VD • Awdllar Técnico de Pcaqulaa: 

a) prestar apoio técnico na execução de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico em conformidade com a regulamentação do 
exercício profissional; 

b] auxiliar nos experimentos de campo c laboratório conforme 
área de atuação; 

c) auxiliar nas coletas de campo conforme ãrea de atuação; 

d) realizar treinamentos visando a capacitação de estagiários; 

e) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos c normas técnicas. 

VIII . Auditor de Conceui o c Outorp Florcatal: 

a) efetuar a auditagem de er<;~preendimentos que u tilizam 
recursos florestais inerentes à concessão e outorga florestal, de acordo com a 
legislação vigente; 

b) acompanhar a utilização de bens, a prestação de serviços 
relativos ás áreas de florestas publicas, tais como: inventário, construção 
e /ou manutenção de estradas e proteção florestal; . 

c) executar operações associadas ao controle, monitoramento e 
fiscalit.açào para o cumprimento <\,ns leis e normas aplicãveis na concessão 
da outorga florestal; 

d) buscar orien tação juridica nas questões referentes ao 
acompanhamento das atividades florestais terceirizadas; 

e) desenvolver, acompanhar e auditar as atividades diretas de 
campo das empresas e entidades participantes do uso das florestas publicas, 
envolvendo mão-de-obra qualificada e constante; 

f) aplicar as sanções admin'lstrativas, bem como praticar outros 
atos de na tureza preventiva, cautelar ou corretiva, nos empreendimentos que 
utilizam recursos florestais inerentes à concessão e outorga florestal, nos 
termos da legislação pertinente; ·\ · 

g) elaborar relatórios periódicos das atividades realizadas, 
coletando i.túormações,. a fim de propiciar ·o · acompanhamento dos 
procedimentos desenvolvidos na-concessão e outorga florestal; 

h) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos c normas técnicas. 

IX • Fbcal Açopecuário: 

a) desempenhar atividades relacionadas com planejamento, 
organização, direção, execução, supervisão. coordenação, consultoria, 
assessoramento e controle de ações, projetos e programas de defesa 
agropecuãria; 

b) inspecionar e fiscalizar as propriedades agropecuárias e 
outros estabelecimentos que exerçam atividades relacionadas com a produção, 
industrialização, manipulação, armazenamento, come.rcialit.açao ou u tilização 
de insumos, produtos ou subprodutos agropecuários e agroindustriais, de 
origem animal c vegetal, e os de uso agronômico e veterinário; 

c] controlar e fiscalizar o trânsito de vegetais e artimais, suas 
partes, produtos e s ubprodutos destinados a qualquer fun ; 

d) desempenhar a vigilância sanitária e epidemiológica, de 
nature.a ftto e zoosanitãria; 

e) recomendar à autoridade competente a autorização e a 
suspensão da realização de leilões, feiras, exposições e outros eventos que 
envolvrun concentração de animais; 

f) desenvolver as ações de emergência fito e 1.oosanitãria: 

g) aplicar as sanções admmistrativas, bem como praticar outros 
atos de natureza preventiva, cautelar ou corretiva, de interesse fi to e 
wosanitârio, nos termos da legislação pertinente; 

h) realizar análises laboraton;us de mteresse fito e zoosarutáno. 
espeetalmentc as desunadas a identificação, diagnóstico ou conftm~ação de 
pragas c doenças, c verificar a confornudadc de tnsumos, produtos c 
subprodutos agropecuários; 

i) emitir certificados ou laudos oficiais de anális es laboratorirus. 
pareceres técnicos, despachos, c outros documentos fito c zoosanitários, de 
acordo com a sua área de habilitação; 

j) realizar ou tras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos e normas técnicas. 

X • Aa:ente de Fbeal.lzaçAo Ag:ropecdria: 

a) desempenhar atividades que compreendam tarefas de apoio 
administrativo, ftnancciro e logistico para as ações de defesa agropecuária; 

b) auxiliar na execução de medidas técnicas de defesa sanitária 
quando determinadas e sob a coordenação de servidor titular de cargo de 
Fiscal Agropecuãrio; 

c) fiscalizar o trânsito de vegetais c artimais, s uas partes, 
produtos e subprodutos destinados a qualquer fim, sob a coordenação de 
servidor ~e cargo de Fiscal Agropecuãrio;, 

d) autuar os que descumprirem as exigencias legais e 
regulamentares para o trânsito de vegetais e animais, suas partes, produtos c 
s ubprodutos destinados a qualquer fim; ·• · 

c) cxecu tar serviços de apoio às atividades laboratoriais, inclusive 
coleta, controle e recepção de amostras; -

f) prom<>ver a classificação de produtos de origem animal e 
vegetal; 

g) executar o cadastramento e registro de propriedades rurais e 
dcmaJs estabelecimentos de interesse da defesa agropecuária: 

h) dirigir, quando designadÓ, unidades operacionais locais de 
defesa agropecuãria; 

i) emitir documentos fito e zoosanitários, conforme o disposto na 
legislação; 

j) realizar outras atividades correlatas determinadas por servidor 
titular do cargo de Fiscal Agropecuário, previstas em leis, regulamentos e 
normas técnicas. 

XI • Extenalonbta Agropecuário: 

a) exercer as atividades de planejamen to rural, organizacional c 
estratégico das políticas e normas do meio rural formuladas no âmbito do 
Estado; 

b) prestar a assistência técnica e a extensão rural agro·ecológica 
às comunidades rurais; 

c) matizar e difundir as informações setoriais; 

d) coordenar e/ou executar treinamentos visando á 
profi ssionalização dos agricultores familiares; 

c) aplicar métodos, técnicas e · prover meios para a transferência 
de tecnologias no meio rural; 

D planejar, coordenar c acompanhar as políticas de promoção do 
desenvolvimento sustentável da produção rural, com ênfase na formulação 

das políticas e normas estaduais de produção agropecuária, florestal~ 
extrativista, estimulando a organização rural , a economia solidária e o acesso ' 
ao crédito; 

g) elaborar e acompanhar a implantação c execução de projetos e 
planos de crédito rural de fm anciarnento das atividades agropecuárias; 

h) elaborar projetos de apoio estratégico e fmanceiro; 

i) executar a tividades de educação ambien tal; 

j) realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades 
rurais trabalhadas e propor e executar medidas nas áreas de assistência, 
previdência, alimentação e educação dos agricultores familiares; 

k) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos e normas técnicas. 

XII • Extenalonbta Floreatal: 

a) exercer o planejamento, coordenação, execução e acompa
nhamento das politicas e normas de fomento florestal formuladas no âmbito 
do Estado; 

b) prestar assistência técnica às comunidades rurais, em 
projetos de treinamento, difusão, fomento e aperfeiçoamento técnico florestal; 

c) orientar e promover a integração entre a pesquisa florestal , 
assistencia tecnica e extensão florestal; · 

df implementar, promover e executar ações voltadas a projetos de 
fomento fl orestal; 

e) mobilizar e articular as comunidades locais para o 
desenvolvimento do fomento florestal, através da capacitação dos recursos 
humanos locais; 

f) promover e acompanhar a execução de planos, programas e 
projetos florestais de bem estar social e organização rural, voltados para a 
ativtdadc de assist~ncia tecnica e extcnsé.o florestal; 

g) estabelecer e difundir mecanismos de incentivo é.s atividades 
silviculturais; 

h) orientar a viabilidade tecnico-econõmica dos projetos e 
programas de crédito para a execução de atividades florestais, voltados para 
ação comunitária na sua área de atuação; 
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i) difundir e orientar a formação de bancos de sementes e viveiros 
Oorestais; 

j) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos e normas técnicas. 

XIII • ElrteuJoalata em Pesca e AqUJcultura: 

a) exercer as atividades de planejamento rural, organizacional e 
estratégico das políticas e nonnas do meio rural formuladas no âmbito do 
Estado; 

b) prestar a asslat~ncia técnica e a extensão rural em pesca e 
aq6uiculturn ü.s comunidades rurais; 

c) sistematizar e difundir as infonnaçOes setoriais; 

d) ç00rdenar e/ou executar treinamentos visando à atividade de 
pesca nrtesanal; 

e) aplicar métodos, técnicas e prover meios para a transre~ncia 
de tecnologias no meio rural; 

I) planejar, ç00rdenar e acompanhar as políticas de promoção do 
desenvolvimento austentãvel da produção rural, com Wase na formulação . 
das políticas e normas estaduais de pesca · e aqnicultura, estimulando a 
organização rural, a economia aolidâria e o acesso ao cr~to; 

g) elaborar e acompanhar a implantação e execução de projetos e 
planos de crédito rural de fmanciamento das atividades pesqueiras; 

h) elaborar projetos de apoio estratégico e financeiro; 

i) executar atividades de educação ambiental; 

j) realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades 
rurais trabalhadas e propor e executar medidas nas áreas de assistência, 
previdência, alimentação e educação dos pescadores; 

k) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos e nocm~ técnieaa. 

XlV • Extenaioll.iata Social: 

a) sistematizar e difundir, as informações das atividades da 
extensão rural; 

b) auxiliar na coordenação e execução treinamentos na área de 
extensão rural; • 

c) auxiliar no planejamento, coordenação e acompanhamento das 
políticas ·de promoção do desenvolvimento sustentável da produçlo rural, 
estimulando a organização rural, a economia solidl\ria e o acesao.ao crédito; 

d) acompanhar a implantação e execuçAo de projetos e planos de 
crédito rural de fmanciamcnto das atividades pesqueiras; 

e) executar atividades de educação ambiental; 

I) realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades 
rurais trabalhadas e propor e executar medidas nas áreas de asaisténcia, 
previdência, alimentação e educação produtores; 

g) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos e nonnaa técnicas. 

XV • T6CJllco em l!:xtenalo Rural: 

a) prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores 
rurais, em especial àqueles que praticam a agricultura familiar, em 
confonnidade com a regulamentação do exerclcio profissional; 

b) participar da elaboração e execução dos programas de 
extensão rural nos municípios atendidos pelo Estado; 

c) elaborar e acompanhar a implantação de projetos de crédito 
rural, dentro dos limites estabelecidos pela legislação; 

d) realizar treinamento& visando à cap1lcitaçào dos agricultores 
familiares; 

e) realizar estudos de realidade e diagnóstico das comunidades a 
serem trabalhadas; 

t) executar atividades de educação ambiental; 

g) reali.zar outras atividades correlatas previstas em leis, 
regulamentos e normas técrticas. 

TÍTULO IV 

DO I NGREsSO 
1 

Art. 7• São réquisitos de escolaridade para ingresso nos cargos 
efetivos de que trata esta Lei: 

I · Curao Superior de Graduação completo com certificado de 
conclusão de curao de Pôa-graduaçlo, devidamente reconhecido pela 
Coordenaçlo de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nlvel Superior, nos nivela e 
áreas deflll.Ídas nos editais do Concurso Público: · 

a) No Grupo de Atividades de Meio Ambiente, Ordenamento 
Territorial e Ciencia e Tecnologia: cargos de Pesquisador e de Tecnologista; 

11 • Curso Superior de Graduação completo com certificado de 
conclusão de curso de Pôs-Graduação em Geoprocessamento: 

a) No Grupo de Atividades de Meio Ambiente, Ordenamento 
Territorial, Citncia e Tecnologia: cargo de Especialista em Geoprocessamento e 
Ordenamento Territorial; 

111 • Curso Superior de GraáUação completo na respectiva área de 
habilitação, conforme disposto no anexo 1: 

a) No Grupo de Atividade~ de' Meio Ambiente, Ordenamento 
Territorial, Cõc!ncia e Tecnologia: cargos d e Analista de Meio Ambiente c de 
Analista em Ciência , Tec'1ologia e Inovação; 

b) No Grupo de Atividades de Produção: cargos de Auditor de 
Concessão e Outorga Florestal, Fiscal Agropecul\rio, Extcnsionista Agrope· 
cuário, Extensionista Florestal, Extensionis ta em Pesca e Aquicultura c 
Extcnsionista Social; 

IV • Certificado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante 
na respectiva área de habilitação: 

a) No Grupo de Atividades de Meio Amb1cnte, ordenamento 
Termorial. Ciência e Tecnologia: cargos de Agente de F'1scalização 
Agropecuária c de Têcnico em Extensão Rural; 

b) No Grupo de Atividades de Produção: cargo de Auxiliar Ttouco 
de Pesquisa; 

V • Certificado de Conclusão de Ensino Mêdio: 

a) No Grupo de Atividades de Meio Ambiente, Ordenamento 
Territorial, Ciência e Tecnologia: cargo de Educador Sócio-ambiental. 

Art. a• Os cargos efetivos de que trata esta Lei serão providos 
mediante prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e 
titulas, sendo este obrigatório para o cargo de Pesquisador e de Tecnologista, 
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. 

Art. 9" O Concurso Público a que se refere o art. s• serâ 
realizado em duaa etapas, na seguinte ordem: 

I · provas ou provas e titulas, sendo as provas de carãter 
eliminatório e claaaificatório e os tituloa, quando exigidos, de carâter 
classificat6rio; 

li · programa de formação, de carãter eliminatório, destinado a 
proporcionar aos candidatos os conhecimentos e habilidades especificas para 
o desenvolvimento das suas atribuições, cujos conteúdos, duração e 
mecanismos de avaliação serão defmidos em regulamento especifico ou no 
edital do concurso. 

Parágrafo único. O concurso 'para os cargos de Pesquisador c de 
Tecnologista serã real.iu.do em uma ünica etapa, de provas e títulos. 

Art. 10 . Os candidatos aprovados na primeira etapa do 
concurso público terão direito, a titulo de auxilio financeiro, a percepção da 
importãncia correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento inicial 
do cargo para o qual estejam concorrendo, enquanto estiverem matriculados e 
freqüentando o programa de formaçio. 

Paràgraio único. Aos candidatos aprovados na primeira etapa, se 
servidores efetivos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do 
Governo do Estado do AmapA, é assegurado o afastamento remunerado para o 
programa de formação, caso em que poderão optar pela percepção da sua 
remuneraçlo ou do auxilio financeiro previsto no caput deste artigo. 

Art. U . A nomeação e o ingresso dos servidores ocorrerão na 
classe e padrão inicial da carreira. 

Art. 12. Os servidores ocupantes dos cargos efetivos de que 
trata esta Lei estarão sujeitos, para ' confirmação no cargo, ao estágio 
probatório, por um periodo de tres anos, contados da data da posse e entrada 
em exerdcio. 

Parágrafo único. Durante o periqdo do estágio probatório é 
vedada a movimentação por disposição ou cedéncia dos servidores regidos por 
esta Lei. 

TÍTULO V 

DA LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO 

Art. 13. A lotação inicial dos sel'vidorcs integrantes do Plano de 
Cargos, Carreiras e Sall\rioa de que trata esta Lei será definida de acordo com 
as regras estabelecidas no Edital do respectivo Concurso Público. 

Art. 14 . A lotaçlo no âmbito das unidades administra;:ivas dos 
órgãos .e entidades referidos no art. 2" desta Lei serã fucada anualmente por 
ato nonnativo próprio, observando-se o efetivo previsto no decreto do Poder 
Executivo a que se refere o§ 2• do art. 4". 

Art. 1~. A movimentação dos servidores de que trata este Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários, ocorrerã de acordo com as modalidades 
previatas na Lei n" 0066, de 03 de maio de 1993. 

Parágrafo ünico. A Remoção para outros órgãos e entidades do 
Pllder Executivo Estadual não relacionados no art. 2' desta Lei somente 
ocorrerá para o exerdcio dos cargos de sec:retârio de estado, secretârio de 
estado adjunto ou dirigente de entidade da administração indireta. 

Art. 16. A movimentação por relotação qu"'e importe mudança de 
localidade dos servidores somente será autorizada após o cumprimento do 
estágio probatório e na hipótese de permuta por outro servidor de Ciltgo e área 
de habilitação equivalente, ressalvadas as relotações decorrentes de novas 
nomeações. 

lÍl\JLO VI 

DO DESENVOLVIMENTO 

Art. 17. O desenvolvimento d~ servidor regido por esta Lei 
ocorrera mediante progressão e promoção. 

§ t• Progressão é a pas5agem do servidor de um nivel a outro 
imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo da Carreira, desde 
que cumprido o interstício de dezoito meses sem que tenha ausência 
injustificada, ou sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Juridico 
Único dos Servidores Estaduais. 

§ 2• Promoção é a passagem do servidor estável de uma classe 
para outra imediatamente superior, obedecidos aos cri~rioa de avaliaçAo de 
desempenho e cumprimcnt<? de adequado interstício. 

§ 3' Os requisitos especiais para a promoção dos ocupantes dos 
cargos de Pesquisador e de Tecnologista estão estabelecidos no Anexo ll desta 
Lei, sem prejuízo às regras ordinárias do § 2' , observado o disposto no § 4' 
deatc artigo. 

I 

§ 4° Somente serã concedida a primeira progressão após o 
cumprimento do estágio probatório e co~ção no cargo, aaaegurada, para 
esse fim, a contagem do tempo de serviço desde-~ posse do servidor e entrada 
em exercicio. 

Art. 18. Fica instituído o Conselho Superior lnterinstitucional de 
Desenvolvil'!l~nto do Servidor, com a compettncia para avaliar e emitir oarecer 
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conclusivo sobre os processos de progressão e promoção d~s servidores na 
Carreira, inclusive sobre a concessão da Gratificação de Titulação a que se 
refere o art. 20 desta Lei, a serem submetidos à homologação do Secretàrio de 
Estado da Administração. 

§ 1• O Conselho Superior lnterinstitucional d~ Desenvolvimen.to 
do Servidor será constituído por um servidor estável de cada um dos órgãos e 
entidades referidos no art. 2•, e igual número de suplentes, designados por ato 
do Chefe do Poder Executivo. 

§ 2• O Conselho Superior de Desenvolvimento do Servidor e os 
critérios para avaliação de desempenho serão regulamentado por ato do Chefe 
do Poder Executivo. 

TÍn.ILO vn 
DA REMUNER-"ÇÀO 

Àrt. 19. A remuneração dos cargos do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salé.rios instituídos por esta Lei é composta pelo vencimento 
básico, conforme estabelecido no Anexo lll, acrescido das vantagens de 
natureza individual, já incorporadas, bem como as demais, de cãrâtcr geral, c 
os adicionais previstos na Lei n• 0055, de 03 de maio de 1993. 

- Àrt. 20. Fica instituída a Gratificação de Titulação, devida 
exclusivamente aos servidores ocupantes dos cargos de Pesquisador e de 
Tecnologista, p!!rtencentes ao Grupo de Atividades de Meio Ambiente, 
Ordenamento Territorial, Ciência e Tecnologia, que detenham curso em nivel 
de pós-graduação nas respectivas áreas de atuação, reconhecido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e que 
será atribuída de acordo com a seguinte gradação: 

I · Curso de Especialização de, no mlnimo 360 (trezentos c 
sessenta) horas: 10% ~dez por cento) incidente sobre o vencimento básico do 
respectivo padrão do cargo; 

11 • Curso de Mestrado: 20% (vinte por cento) incidente sobre o 
vencimento bàsico do respectivo padrão do cargo; 

11! • Curso de Doutorado: 30% (trinta por cento) incidente sobre o 
vencimento ,básico do respectivo padrão cargo . . 

TÍTULO vm 
bO REGIME DE TR-"8-"LHO 

Àrt. 21. O regime de trabalho dos servidores regidos por esta Lei 
é de 40 (quarenta) horas semanais. 

TÍTVLO IX 

M IMPLÃNT -"ÇÃO DO QU-"I>RO( bE PE5SOÀ!. 

Mt. 22. Ficam transpostos os ca?gos de Pesquisador I, 11, e 111, 
Grupo Administrativo, Subgrupo Nível Superior da Lei n' 0618, de 1'7 de julho 
de 2001, para o regime do Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituídos 
por esta Lei. 

Àrt, 23. É facultado aos servidores estaduais efetivos regidos 
pela Lei n 0618, de 17 de julho de 200 I, o direito á opção pelo 
enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Salàrios instituídos por esta 
Lei, desde que preencham os seguintes requisitos: 

I - para os cargos de Analista de Meio Ambiente e de Analista em 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Grupo de Atividades de. Meio Ambiente, 
Ordenamento Territorial, Ciência e Tecnologia e para os cargos de 
Extensionista Agropecuãrio e de Extensionista F1orestru do Grupo de 
Atividades de Produção: que já sejam ocupantes de cargos de Engenheiro 
Agrônomo,,< Engenheiro Florestal, Técnico em Recursos Ambientais e 
Zootecnista, pertencentes ao Grupo Administrativo, subgrupo nível superior, 
no atual regime, observada a correlação dos cursos de graduação com as 
respectivas âteas de habilitação; 

I! · para o cargo de Técnico em Extensão Rural do -Grupo de 
Atividades de Produção: que já sejam ocupantes do cargo de Técnico Agricola, 
pertencentes ao Grupo Administrativo, subgrupo nivel médio, no atual regime; 

III - para o cargo de Educador Sócio-ambiental: que já sejam .. 
ocupantes de cargos de Auxiliar Técnico de Defesa Ambiental, Agente de 
Defesa Ambiental e Educador Sócio Ambiental, pertencentes ao Grupo . 
Administrativo, subgrupo nível médio, no atual regime; 

IV • apresentem o Termo de Opção Irretratável, conforme modelo 
a ser divulgado pela Secretaria de Estado da Administração, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da sua publicação no Diãrio Oficial do Estado. 

Àrt. 24 . O enquadramento dos servidores optantes somente serli 
consumado após a participação com aproveitamento em programa de 
capacitação com carga horària e conteüdos equivalentes ao programa de 
formação a que se refere o inciso 11 do art. 9". 

Parágrafo único: Ao critério e nas condições estipuladas pela 
Administração, o enquadramento de que trata o Caput deste artigo poderá ser 
realizado mediante avaliação de requisitos pelo Conselho Superior 
lntcrinstitucional de Desenvolvimento do Servidor, de que trata o art. 18, que 
deverá, em cada caso, ser submetida à homologação do Secretário de Estado 
da Administração. 

Àrt. 25 . O enquadramento dos servidores cujos cargos forem 
transpostos e dos optantes na carreira instituída por esta Lei, far-se-ã 
mediante posicionamento no padrão que lhes assegure o. contagem do tempo 
de serviço, desde a posse, paro. Iins do interstício previsto no § t• do seu art. 
17. 

§ 1" Os servidores ocupantes dos cargos de Pesquisador 1, 11 e 111, 
quan,.lo do. transposição dos seus respectivos cargos, serão enquadrados no 
padrão inicial da classe que lhe as:oegure a co;respondtncia com o seu lltulo 

de pós-graduaÇão, conforme o. relação estabelecida no Anexo 11. 

§ 2" Os servidores não optantes e os optantes que não lograrem 
aproveitamento no programa de formação referido no inciso 11 do art. 9" desta 
Lei, permanecerão regidos pela Le.i n• 0618,-de 17 de julho de 2001. 

Mt. 26. Os carg~s do Grupo Administrativo, Subgrupo Nível 
Superior de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Técnico em Recursos 
Ambientais c Zootccnista, c os do Subgrupo Nlvel Médio de Auxiliar Técnico de 
Defesa Ambiental, Agente de Defesa Ambiental, Educador Sócio Ambiental e 
Técnico Agricola de que trata a Lei n• 05 18, de 17 de julho de 2001. são 
declarados em extinção. 

TÍTULO X 

MS DISPOSIÇÕES FINAIS E TR-"NSITÓRI-"S 

Mt. 27 . Os servidores regidos por esta Lei não farão jus as 
vantagens institu ídas pelo art. 8. da Lei n• 0639, de 14 de dezembro de 200 1. 
pela Lei n• 0975, de 03 de abril de 2006 e pela Lei n• 1.155, de 14 de 
dezembro de 2007 . 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapó, 0 7 de janeiro de 2009 

~ I MH ( Y
1 

A líO~ p WALCEZ 6< \ DfJ"'SlLVA 
Governador 

-"NEXO I 

Co.rgos por Gn.l~ de M ividades, Área de Habilitação c N~cro de Vo9as -
, , 

GRIJI'O 0€ ATIVIMiléS DE MEIO AMBIENTE, ORiléNAMENTO TEAAITORIA!., 
aÊNru E TECNOI.OGIÀ f--- -·-· -· 

ÁREA DE HABILITAÇÃO 
Curso Superior de Graduação 

~---------------------+------~~c~o~m~plle~t~o~e~m~:~----
~l!_op_ologia 

A!(l"onomia 

CARGO EFETIVO 

Anallata de Melo 
Ambiente 

Arquitetura e Urbanismo 
Bacharel em Direito 

~O·~~a~--~~~------~ 
Engenharia Ambiental 
Emzenharia Civil 
En~tenharia de Pescã 
~ge~h_yia F1orestal -------· _ 

Engenharia de Minas 
Enl!enharia Química 
Engenharia Sanitária 
Economia 
Gcololtia ~ 

VAGAS 

30 

1-- -- ----~O~ce~an~o~!(l"~afi~•~a~------------~--------~ 
#"?-~~-

A.nallata em Ciência, 
Tecnoloe;la e lnovaçlo 

IA peclallata eÍD 
Geoproceuamento e 

Ordenamento Territorial 
Educador Sóclo-amblenW 

1---------- - - ·· ---·. 

Peaqulaador 

Teenolo(bta 

Awdllar Técnico de 
Peaqulaa 

TOTAL_ 

-..:. -----~ 
~charel em Direito 
~elogia ___ -------~---1 
Economia 
~ge~!!J}a Am~b~i:=,en!!.tal~-----j 
Emzenharia de Pesca 
Enl!enharia de Produção 
Enl!enbaria F1orestal 
Engenharia Química 
Estatística 

Curso Superior de Graduação 
Completo com Pós-Graduação em 
Geoorocessamento 

25 

15 

Certificado de Concluaão de . 70 
~sino ~édio _____ - ---------l----------J 

Certificado de conclusão de curso 
de Pós-graduação, devidamente 

reconhecido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior nó nível c área 

definidos no edital do Concurso 
Público. 

Certificado de conclusão de cursÕ 
de Pós-graduação, devidamente 

reconhecido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior no nível e área 

definidos no edital do Concurso 
Público. 

Certificado de Concluaão de 
Ensino Médio"Profissionalizante 

em: f=--;-- --- .. . - . . ----
Técnico Agrícola __ 
Técnico em Agropec.!!_á.$ _ _ _ 
Técnico em Cerâmica 
Técnico em Extra~ti~·VI:!..!·.:?.sm~o:..._ ____ --1 

f--Técn icÓ -em-Geololtia 
Técnico em ML'lernção 
~T=e~·c~ru~·~co~e~m~N~u~tn~i~clã~o~~~--- _ 
Técnico em Patologia Clínica 

25 

.. ·-- ---~-

15 

20 
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_ GRUPO OE ATIVIOAOES OE PQOOUÇAO_ . 

CARGO EFETIVO ÁREA OE HABIUT A-a_O VA6AS __ 
Curso Silp~rior de Graduação 

Auditor de Conccaalo e completo em: 
lO Outorga Floreatal ~genhe.!!:o F1orestal 

--- En~~:enheiro Ambiental ---
Curso Superior de Graduação 

1--:- completo em: 
AJUonomia -
~oguirnica -En11:enharia Florestal 30 Flaeal Açopeeuúio Engenharia de Pesca 
~dna Veterin__!ria ----·-
F - -

ca 
Zootecrua 

f-- -
Certificado de Conclusão de . Ensino Mtdio Profissionalizante 

A&ente de Flacaliza~o em: 
A&Jopecu4rla ~pecuária 50 

Técruco A~~~- --Técruco em Laboratório 
Técruco Florestal 

Curso Superior de G~duaçào 
completo em: 

Extenaionlata 
AI!Tonomia 
Engenharia A&i';_cola 30 

Açopecuúio Enl!:cnharia de Alime~tos ·-Medicina Vetcrinâria 
Zootecrua 

Extenaionlata Floreatal CursÕ Superior de Graduação 20 
comolcto em: - -

~ ··-- EnRenharia Ambiental 
EnRenharia Florestal 

Extenaionlata em Puea e Curso Superior de Graduação 
AqUleultura completo em: 06 

Engenharia de Pesca 
Curso Superior de Graduação 
completo em: 
Biblioteconomia 

Extenaionlata Social Economia Domestica 08 
Nutri cão 
Pedagogia 
PsicoloiÓa 
Servico Social 

I-- ... 
AI!Tonomia 
Extrativismo 

! Técnico em Extenaio f--Pe"sca e Aqllicultura 30 

i Rural Técnico Al>::ricola 

'I--
~-co Florestal -- - --

TOT~ 184 
I - -

Requisito' Especiais para a promoção dos ocupantes dos cargos de Pesquisador 
c de TunologlstCl 

.RGo-- - --- --CUSSE - REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO 
1---~- - -PARA 

+--'-"='---t--.--:::Diploma de Mestrado; 

3" 

t-- -
2" 

ulaador Pcaq 

t--

I' 

--- ---·--
3' 

Padrão 
Inicial da 

2" 

Padrão 
Inicio.! da 

1" 

--·-

Padrão 
Inicial dà 
Especial 

Padrão 
Inicio.! da 

2" 

r--

• Conclusêo do estágio 
probatório; 

• Diploma de Doutorado; 
• Ter , pelo menos, 5 {CUlco) 

anos de efeuvo exerclc1o na 
atividade de pesquisa no 
reoime desta Lei. 

• Diploma de Doutorado 
• Ter, pelo menos, 10 (dez) 

anos de efetivo exercicio na 
atividade de pesquisa no 
regime desta Lei; 

· • Ter realizado pesquisa 
rt !cvantc na sua ârea de 

__ atu~a~çã=o"--. ----- ---
• ·Diploma de Mestrado; 
• Ccoclusão do estàglO 

probat6no; 

- -- -- ---
• Diploma de Doutorado; 
• Ter, pelo menos. 5 (cinco) 

Padrão anos de participação em 
lmClal da projetos de pesqu1sa no 

1' regime de~ta ~ 
~-----+-- -- r-----: Diploma de Doutorado 

l Tecn 
2" 

oloclata 

I 
l ' 

I-- ---

Padrão 
tniClal da 
EspcClo.l 

• Ter , pelo menos, 10 (de2) 
anos de pa.rtJapaçáo em 
prOJetos de pesquisa no 
regime desta Lei; 

• Ter participado de prOJeto de 
pesqwsa relevante na ua 
arca de atuação. __. 

ANEXOm 

Tabela de Vcnc lme~~tos 

Níve l Superior 

TClbcla de Vcncimcnros 
Nível Superior 

Pesquisador e TccnoiOljlsta 

T Clbclo de V encfmcntos 
Nível Midlo 

Pág. 10 
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l8i DECRETOS 
• ... 
DECRETO N° 4280 dr. 29 dr. DEZEMBRO de 2008 

ABRE CRÉDITO SUPU?MENT AR · NO 
VALOR DE R$ 8.080.842,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OuTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas através do inciso Vlll, do art. 119, da Consliluiçào 
Estadual e do art. s• , da Lei n.• 1.172, de 31 de dezembro de 2007, 
que estima a Receita e ftxa a Despesa para Exercício Financeiro de 2008, 

DECRETA: 

J.rt. t• Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 
8.080.842,00 I OITO MILHÕES, OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA 
E DOIS REAIS), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento 
vigente, conforme anexos constantes do presente Decreto. 

Art. 2° Os recursos necessàrios à execução do disposto no artigo 
anterior, decorrerem de Anulação Parcial ou Total tle Dotações Orçamentárias, 
na forma do inciso IJI, § 1• do art. 43, da Lei Federal n.• 4.320/64. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contràrio. 

Macapa-AP, 29 de dezembro de 2008 

Secretário de Estado Pl011e.jamcnto, Orçamento e Tesouro 

• Repubiçado por haver saldo com inconeçao no DOE N • 4406. de 2911212008 

Antxo do !>urdo n.• 4280 de 29 de duernbro 

ANEXO I • SUPLEMENTAÇÃO 
03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
03. 101 · TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

_ C DIGO 

02.122.0216.2653 

fT 

OI OI 
0107 
0171 
0107 
0171 

NAT. 

3190.16 
3190.16 
3190.16 
3190.92 
3190.92 

VA~OR 

709.645 
1.193.818 

.26.040 
315.906 
21.000 

13.000 ·SECRETARIA DE ESTADO !)A ADMINISTRAÇÃO 
13.204 -~APÁ PREVIDENciA 

ICõtiiGO FT NAT. VALOR 

09.271.01 42.2409 0101 3190.03 70.000 

de 2008. 

R$ 100 
TOTAL 

2.266.40~ 

R$ I 00 
JOT,4J:__ 

0240 3190.91 60.000· JJO.OOO 

._15-.000--- S- E-CR-:E-T-1\RI-'-A -:DE::-ESTAI:>O DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESÔUR0-
15.101 ·SECRETARIA DE ESTADO 1)0 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TE~O 

R$ · 1 00 
i--- CODIGO FT NAT. VALOR TO:_:.T~AL:___-1 

28.845.0201.0026 0107 3340.81 4.)57.262 4.357.262 

"t.õoo -SECRETARIA DE ESTADO DÕ_M_E_I_,_O_A_M-BI_E_N_TE _ _ __,_ • -·-

26.101 ·SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

~QIGO __ 

18.122.0001.2001 

fT 

OI OI 
OI OI 
OI OI 
OI OI 

NAT. 

3390. 14 
3390.30 
3390.39 
4490 52 

28.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
28. 101 -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

1.836 
4.632 

99.240 
78.875 

RL _ 100 
TOTAL 

J84.S8.l 

R$ I 00 ,...--- . CÔDiGO"'' r-·~ - -.-N;-:A-=:T-. --.,,--V::-A:-:-L-::0:::-R-----,--'-"'--::T:::O-=:TA""L-''-'="' 

12.122.0001.2001 OI OI 
OI OI 

3)50.41 
3390.93 

255.000 
60.000 315.000 

.__ ___ __. __ ...L... __ __._ ____ __._ ___ , __ __.j 

30.000- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
30 .301 • FUNOO ESTADUAL DE SAÚDE 

R$ _LQQ_ 
_ _çQ_DIGO _ fT -~~~T~-_ 1--:-_ __y~ÇR -~ ___ TOTAL _ 

10.126.0071.2223 

10.302.0071.2258 

10.302.0090.2329 

-

0116 

0107 

OI OI 
01 16 

3390.39 

3390.39 

3390.39 
3390.39 

n6oo 

82.207 

443.972 
156.80') 

33.000 - SECRETARIA DE ESTADO OA JUSTIÇA E SEURANÇA PÚBLICA 
33.202 • INSTITVTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

92.600 

82.207 

600.781 

r---::~~--.-~~.-~~-.---..~~-~R~S ~~-1~00 
1---'C=D:::IGO""'--- + ......!.FT.!.....-IIc- ~A..L ~9'-"R'---II---'T_,O:.:.T!:::AL:___-l 

14.421.0057.10SS l 0101 __ l _ 4_4 __ 9o_.s_' _ .__ _ _ __ s_2._ooo_J _____ sl_.ooo--' 

ANEXO ll - ANVLAÇAO 

03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
03. 101 ·TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

r----::=-::=--.--=~..-----:7'-=--____,--.......,..,..,..,...,,.,..... - - Rj r CODIGO _ FT NAT. VALOR 

02.06 1.0007.1001 

02.061.0007.1002 

02.06 1.0007.1003 

02.122.0216.2653 

02.128.0032.2770 

0107 

OI OI 

OI OI 
0107 
0107 

OI OI 
OI OI 
~ 107 

0171 
0107 
0107 
0107 
OI OI 
0107 
0171 
0107 
0107 
OI OI 
0107 
0107 
0107 
0107 
OI OI 
0107 
0171 

OI OI 
OI OI 
OI OI 

4490.52 

4490.52 

4-190.51 
4490.5 I 
4490.52 

3390.08 
3390.)0 
3390.30 
3390.30 
3390.32 
3390.33 
3390.35 
3390.36 
3390.36 
3390.36 
3390.37 
3390.31 
3390.39 
3390.39 
3390.46 
3390.91 
3390.92 
3390.93 
3390.93 
3390.93 

3390.33 
3390.39 
3390.47 

405.790 

1.378 

130.118 
290 002 

11.&46 

9.2S4 
63.S3J 

127.439 
11.135 
7.184 

84.145 
5.384 

676 
101.936 
28.601 
8.047 

74.273 
306.750 
48.116 

315.906 
7.2&4 

20.400 
90 

671 
1.304 

31.144 
125.672 
41.000 

1,00 
Tõi"AL 

405.790 

., 

431.966 

1.229.459 

197.816 

- · --------~-------L----------~----------~ 

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO OA ADMINISTRAÇÃO 
13.Z04 ·AMAPÁ PREVI!>ENCIA 

. __ .,-,-..:,.---.-----;:-,c-:=·---r-"Rc:L-$ -=:'=""'_;.I o..::OO.:., 
1----'C=OID.=IGO=--+--"FT--'--l--'-'N'-'-AT"-'.~-t-----'V'"-A:::LOR:=.._--t- - TOTAL 

09.122.0001.200 1 0240 7799.99 60.000 60.000 

14t1:.. 
15.000 · SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO 
I!UOI • SECRETARIA DE ESTADO 00 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESO\JRO 

· r--· CÓDIGO ___ --FT- - NAT-. -----VALOR. -· .Y. TOTAL I,OO 

04.121.3006.2639 

04.122.0001.2001 

04.124.3006.2139 

2U43.0201.0024 

28.846.0201.0023 

0107 
0107 
0107 
0107 
0107 

0107 

0107 

0107 
0107 
OI OI 

0107 

3340.41 
3350.41 
3350,43 
3390.39 
4450.41 

3320.92 

3390.39 

3290.21 
3290.22 
4690.71 

3390.47 

30.000 ·SECRETARIA DE ESTADO OA SAÚDE 
30. 301 • FVNOO ESTADUAL DE -SAÚDE 

f---COI:>IGO 

10.122.007 1.2232 

10.126.0071.2223 

10.128.0071.2208 

10.30 1.0017.26.1.1 

10.302.0071.2258 

..f!.. -1-- _ NAT. 

0116 J390.33 
0116 ))90.39 

0116 

OI OI 
OI OI 

OI OI 
0116 

0107 

3390.33 

))90.33 
4490.52 

3340.41 
3390.33 

4490.52 

34.529 
46.953 
16.346 

1.7SI 
8.340 

87.497 

54.837 

55 1.300 
3.786 

S69.S83 

3.551.923 

14.360 
10.504 

3.307 

18.851 
3593 

421.528 
8.000 

16.258 

R$ 

107.919 

87.497 

54.837 

1.124.669 

1 00 
TOTAL 

24.864 

3.307 

12.444 

429.528 

·----16-J.SS 
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10.302.0090.2737 0116 3390.33 13.937 

10.303.0090.2308 0107 3390.30 65.949 

10.303.0090.2314 0116 3390.30 170.000 

10.305.0066.2604 0116 3390.33 12.923 

10.305.0066.2764 0116 3390.33 16.373 

33.000- SECRETARIA DE ESTA!)() DA JUSTIÇA E SEURANÇA PÚBLICA 
33.202 - INSTITVTO !>E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÃRIA 

RS 
rcot>ioo ·- FT N~J. 

I 
VALOR 

14.122.0001.2001 OI OI 3390.39 52.000 

-

13.937 

~5. 949 

170.000 

11.913 

16.378 

J,OO 
TOTAL 

5! .000 

1 
DECRETO N" 4281 de 29 DEZEMBRO de 2008 

L _d 
0107 3390.30 900.000 
0107 3390.33 200 000 
0107 3390.36 200000 
0107 JJ90.39 54U26 

03.000-TRIBUNAL !>E JUSTIÇA 
03. ~01 -TRIBUNAL DE J USTIÇA 

RS 1.00 ,---· -· -CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTAL ·-· 

02.122 0216.2653 0107 3190.92 101.202 
0171 3190.92 99.7)) 
0107 4490.52 2~ 906 2 27.~1 

28.846.'o 197.2546 0171 3390.30 41.733 41.733 

.____ --

04.000- MINISTÉRIO PÚBLICO 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 04.101 - MINISTÉRIO PÚBLICO 

VALOR CE R$ 31.421 .675,00 PARA O 

FIM QVE EsPECIFICA E CÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que 

lhe são conferidas ;.través do inciso Vlll, do art. 119, da Constituição 

Estadual e do art. a•, da Lei n.• 1. 172, de 31 de dezembro de 2007, que 
estima a Receita e fixa a Despesa para Exercício Financeiro de 2008, 

DECRETA: 

Art. 1" Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 

31.421.675,00 (TIUNTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E UM 

MIL, SEISCENTOS E SéTENT A E CINCO REAIS), destinado ao reforço de 
dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexos cons tantes do 
presente Decreto. 

Art. z• Os recursos necessários à execução do disposto no arligo 
anterior, decorrerem de Excesso de Arrecadação, na forma do inciso 11, § 1° do 
an. 43, da Lei Federal n.• 4.320/ 64 . 

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

Mucapa·AP, 29 de dezembro de 2008 

ILVA 

HA LbO VITOR DE AZEVEbO SANTOS 
secretlria de Eslado do PlanejameniO, orçamenlo e Tes0111o 

• Republicado por have: c.a!do com incorreçao no DOE N • 4406, DE 2911212008 

Anexo do Decreto n.' 4281 da 29 de dezembro de 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
01.101 - ASSéMBL~A LEGISLATIVA 

,---CÓDIGO -- FT 

01.122.0011.2535 0101 . 
0107 

02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS 
02.101 - TIUBLINAL !>E CONTAS 

NÃT. 

3190. 11 
3190.11 

CÓDIGO _FT:....:....-4_.;...NAT. 

o 1.032.0003.2007 

o 1.122.0003.252) 

0107 
OI OI 

0107 

3190.11 
3190.92 

3)90.14 

I LOR VA 

8.265.656 
8.265.656 

2.000.000 
3.400.000 

400.000 

16.SJI.Jil 

R$ 1,00 

5.400.000 

2008. 

0107 
0107 
0107 
0107 

NAT.T- vALOR- r TOTAL~ 
3190.01 102.000 
J 190.1 1 JJO.OOO 
1191.13 302 000 . 

))90.33 
3390.36 
3390.93 
4490.$2 

20.000 
5.600 

260 
1.360.230 1.120.140 

15.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO 
15.101- SECRETARIA DE ESTADO !)O PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TESOURO 

R$ 1.00 - CÓDIGO 
-

FT NAT. 
1-- -

28.845.0201.0026 0!07 3340.81 

30.000- SECRETARIA DE ESTADO M SAÚDE 
30.101 - SECRETARIA DE ESTA!)() I>J\SAÚOE 

- - -
VALOR TOTAL - ---

2.832.738 2.831.738 

R$ 1,00 

C~IGO I FT -

10.302.0090.2329 _li:_ _!I~T-'- I - VALOR TOTAL 

_::90.39 ~ooo-L---~_.soo_.o._-o-Jo 
38.000- SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
38.101 - SECRETARIA !>E ESTA!)() DA CULTURA 

~DIGO FT NAT .. _ VALOR - - -- -
IJ.392.00S2.1023 OI OI 3350.4) 202.385 

OI OI 3390.93 11.000 

- -

DECRETO N" 0032 DE 07 DE JANEI RO 

R$ I 00 

TOTAL 

2lO.J8S 

DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTA:>O DO AMAPÁ, usando das atntuiçôes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 852/08-I EPA, 

RE SOLV E : 

Autorizar Itacclma Costa Simões , Chefe da Unidade de 
Design/ IEPA, para viajar da sede de suas atribuições, Mocapó-AP, até a cidade 
tle Calen<~-6\Jiana Fronc:csa, a fun de participar do Intcrciimblo Empresa 
Inovadora-lEI, no periodo de 09 a 13/02/09. 

Macapá, o 7 de janeiro de 2009 

AN 
Govcmador 
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Maca á 07.01.2009 

~ I Órgãos Estratégicos de Execução 

~rocu~oria Geral do.-Es~B:do ]~ 
Marcos José Reãtegul de Souza 

O PltO<:VRADOII- &ellAI. DO ESTADO DO AJMPÁ, 110 uso 
deis otrlbulç&s que lhe silo conf&ridos pelo artigo 28, 
incisos I e IX do Lei Complementar n• 0006, de 18 de 
090sto de 1994 e M&mo n° 004/2009·PAPT, 

RESOlVE: 

Autorizar o deslocomento dos KI'Yidores $AMUEI. 
FISUEIRA FONTENEUE-ProGlftdor e JOANA O'ARC 
DOS SANTOS LEMOS-Preposto, do sede de IUIIS 

otribulçlles Mocapd, até o munlclpio de Monte Dourodo.PA, 
parG participar de audilncia trabalhista ajuizado contre 
SEIIPOL -SE6ut:U\NÇA ~IVAI>A L TOA c o ESTADO DO 
AMAPÁ, 110 perlodo de 1VOV09 o 13/01/09. 

llf-se cifncio. CUmpro-se. Publique-se. 

(Gabinete de Seg. Institucional .J 
·---~ 

Cel. PM Bráullo Rosanl Gondln Cruz 

PORTARIA 

ll5120CIII - GAII SEG INST I GEA 

O Chefe do Gabinete de Sqw'ança hL~itucioilal 
do Governo do Estado do Amapá, usando das otribuiç(lcs que 
lhe são conferidas pelo Decreto Governamental n• 
()(KJ:512008, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo çom a 
Portaria n• 00512005-GABI-CIVTt., de 24 de jmeiro de 2005. 

Homologar o deslocamento do SD I'M ÇÁSSI9 
CLA Y CÓRTE OLIVli'RA, Gr11p0- VD, pertencente A 
P<llicia Militar do E$1ado do Amapi e lotado neste Gabinete 
de Segue~ ln:ilitucional., da -'e de SUil> airibuiçõcs, 
Macapé-AP, até o municlpio de Oiapoque-AP, oo pcriodo de 
16 a 19 de dezembro de 2008, a serviço da vice~vcmadoria 

do F.stado~acapli-AP~JO dedaanbro\ ~-
BRÁUUO ROSANI UZ- Co PM 

Cbefe do ~gunmçu Instituci 

o '\ 

POR RIA 

-236 12008 - GAB SEG JNST I GEA 

o Chctc do Gahinete de Sc:gUJ1111Ç8 Instituciooal 
do Governo do F.mdo do Amapá, usando da.~ atribuições que 
lhe sio conferidas pelo Dccmo Govenwncntal n• 
000512008, de 02 de janeiro de 2008 c de acordo com a 
Pm'lilliu n• 00512005-GABI-CTVIL, de 24 de janeiro de 2005. 

Rl!SOI.Yl: 

I lomolognr o ~lncanu:nto dos policiais 
mllitaru! aleixo relacionados, Jl<!r11:ncentes à Policia Mililllr 
do F_o;tado do Amapá e lotados oeste G~binete de Segurança 
Institucional. du sede de sua.~ atrib)liçôc::i, Macap&-AP, até o 
urquipélagn do Dailique-AP, no periodo de 19 a 21 de 
dezembro de 2008, o serviço da Vic.:-govemadoria do 
Eslltdo. 

(DIÂRIO OFICIAL) Pá . 13 

SUB TI!N PM JAC,!(SQl'! JOSt DOS 
MONTEIRO; 
SD PM ~ DI! JI!SUS DOS 
MONTI!IRO, CDI-2 

SANTOS . 3757, de 07 de dezembro; Edital n•. 004/ 05, publicado 110 
DOE n•. 3667, de 22 de dUembro de 2005; Editc.J n•. 

SANTOS 005/06, publicodo no DOE n•. 3715, de 02 de março de 

2371 2008- GAB SEG ST I GEA 

O Chctc do Gabine~e de Segurança Institucional 
do Governo do Estado do Amapá, usaodo das atribuições que 
lhe siio conferidas pelo ~reto Governamental n• 
000512008. de 02 de janciio de 2008 c de acordo com a 
Porutria n• 00512005.{JA81-CIVTL, de 24 de janeiro de 2005. 

2006; Edital n•. 006/06, publicado 110 DOE n°. 3715, de 02 
de março de 2006; Edital n•. 007/06, de 10 de morço de 
2006, publicado no COE n•. 3722, de 13 de março de 2006; 
Edital n•. 008/06 c 009/06 de 17 de março de 2006, 
publicados no DOE n•. 3726, de 17 de março de 2006; Editc.J 
n•. 010/06, DOE n• . 3755, de 03 de mofo de 2006; Editc.J 
01V06 c 012/06, publicado 110 llOE n°. 3764, de 16 de maio; 
Edital n•. 013/06 c 014/06, publicodo no DOE n•. 3768, de 
28 de junho de 2006; Edital n". 015/06, publicado no COE 
n•. 3894, de 27 de novunbro de 2006, Edital n•_ 016/07, de 
19 de jonciro, COE n•_ 3930, de 22 de Jonciro de 2007; 
Edital n•. 017 c 018/2007, de 09 de abril, publicado no COE 
n•_ 3982, de 11 de abril de 2007, Edital n°. 019/ 2007. de 24 
de abril, COE n•_ 3994 de 27 de abril. Edital n•_ 020/ 2007. 
de 24 de maio de 2007 o coe n•_ 4009 de 16 de rnaío de 
2007. Edital n•. 021/2007, de 05 de junho de 2007, Edital 
n°.022/2007. de 05 de junho, DOE n°.4021, de 06 de junho 
de 2007; Edital n°. 023/2007. de 03 de julho de 2007; 
Edital 024/2007. de 04 de julho de 2007. DOE n". 4042 de 
06 de julho de 2007; Edital n•. 025/2007, de 7 de julho de 
2007 COE n'. 4045 de 11 de julho de 2007; Edital 

Homologar o deslocamento dos policiais 026/2007 de OI de 090sto de 2007, llOE de 4063 de 06 de 
militares abeixo relacionados.. pc:rlenceotes à Policia Militar agosto de 2007; Edital n•. 027/2007 de 10 de outubro, 
do Eslado do Amapá c lotados nesk Gabinete de Segurança _ publicado no coe n•. 4110 de 15 de outubro; Edital n•. 
Instituciooal, da sede de suas atribuições, Mocapá-AP, até o 028/ 2007 de 06 de novembro, coe n•. 4129 de 12 de 
município lle Laranjal do Jari-AI', nos dias 18 e 19 de nowmbro de 2007· Edital n• 029/2007 coe n• 4147 de 
daem~ de 2008, a fim de acompanharem o Excelcntlssimo 12 de dezembro de 2007; .Editais n•.' 030 c ém12ÓOS. 
toenhot vocc- Governador do Elúldo. bl' cado ,...,., • • 1• 2 _._ ,_. d . . _._ 

2 CAP PM AJ.DJNEJ BORGIS DE ALMEIDA. C n pu 1 no """ n · .. ., ""''" e_JOIIC'ro- 008; Edital 
SD PM H1BUH!I JOSt VIANA p • A. npo- • 032/2008, de 28 de janeiro de 2008, publicado no DOE n• 

. 4180 de 30 de jllnciro de 2008; Edital 033/08 de 12 de 

BRÁUUO ROSAR11'011:11'11.1 
Chefc doGab' 

(Administração 

Wellngton de Carvalho Campos 

PORTARIA ~/2009 - 8tiD 

) 

- -----

O 8JDCRBTARIO DB D1'ADO DA 
ADJOJIJ.S1'RAÇAO do Govcmo do Estado do AmapA, no 
uao das atribuiçóca que lhe foram cotlferidas pelos 
Decretos n•a. 1497, de 16/ 10/92 e 0148, de 23/01/98 e 
1373 de 10/ 02/03 c tendo em vista que, a ComiasAo de 
Proceaso Administrativo Dlo teve condiçóca de concluir os 
~~eua trabalhos no prazo Inicial, por motivoa justillcados 
no Oficio n•. 004/2009-<:PAD/CA/SBAD. 

RBBOLVB: 

PRORROGAR, por mais 60 (Sesacnta) 
diae, oa termoa da Portaria 1019/2.008-SEAD de 
10/11/2008, circulada no O.O.E. de 13/ 11 /2008, para a 
conclusAo dos trabalhos da COWI88Ao DB PROCE880 

• ADIIIlfUITRA11VO para apurar fatos presentea nas autos 
do proccaso ProiDcolo Geral a• 2 .001/39532-8BAD, 
co:úormc o que estabelece o Art. 168, caput, da Lei 
066/1.993. 

Macapl-AP,01 de..}\vte..."rr de. 2009. 

..... J,w..l1.._. 
Becrdúlo de F.atado da Adoalalal~o 

·em At. N•. 043/2009 
ccmOCAÇJ.o PARA o EXAME PRÁnco 

O sec:RETÁIUO DE ESTADO DA 
ADMINisTRAÇÃO, no uso de I\IIIS atribuições e no 
qualidade de PrcJldcnte do Comissao Orgonimdoro do 
Conarso Público Estadual, poro o provirnCnto dot Cargos de 
Nlvel Superior ~ Nl..,.l ~dio, pertencente oo Quadro de 
Pessoal do Instttvto ck Puos 1 M!;dJôu - JPEM -
~~. conforme disposto no l>eGreto n•. 2626, de 
12 de maio de 2005, Publicado no DOE n•. 3517, dotado de 
12 de maio de 2005 e de açordo com o Edital n•. 001/2005, 
de O~ de Junho de 2005, publicado 110 DOE n•. 3530, de 01 
de junho: Edital n•. 002/2006, de 25 de outubro de 2005, 
pub,icado 110 1>0E n•. 3629, de 25 de outubro; Edital n•. 
003/05, de 07 de deU~~~bro de 2005, publicado no DOE n•. 

fewrciro de 2008 publicado 110 DOE n• 4190 de 15 de 
fevereiro de 2008; Edital 034/08 de 07 de abril de 2008 
publicado no coe n• 4219 de 01 de abril de 2008; EditoÍ 
03512008 de 13 d~ maio de 2008, publicado no DOE n• 4251 
de 21 de mala de 2008; Edital 036/08 de 13 de Junho de 

, 2008; Editaj 037/2008 de 13 Junho de 2008; Edital n•. 
038/2008, publicado no coe 4321 de 26 de agorto de 2008; 

Edital n•. 039/ 2008, publicado 110 llOE 4345 de 29 de~ 
setwro de 2008; Editais n•. 040 c 4112008, publicados 110 
I>OE n° 4379 de 17 de novembro de 2008 ; Edital n• 
042/2009 de 02 de JOIICiro de 2009, c Edital n• 043/2009 
de 07 de janeiro de 2009. 

RESOLVE: 

Convocar os ccndidotos abaixo relocioNÍdos, obedecendo -
o ordem de classificaçilo conforme CGI'êncio apontado 
otro\'Ú do Oficio n• 007 /2009-IPEW AP. 

I - !lA eot-NOC"'ÃO : 

ca) T ados os candidatos dewr® C~p~"U&ntCII'.._ no 
sede do IndiMo de Pesos e M&dldcls/AP, poro 
porticipor do Curso de Copclcitaç&/e- Prcltico 
• Qucarta Fase, conforme capitulo XI do Edital de 
Abertura n• OOV2005. 

b) O e- Prcltico tenS corátcr elirAinot6rio, com 
CGI'9" horclrio de 80 horof/CIIIIo. 

c) Conforme o Edital de Abertura, item 11.3.2., nilo 
serei cfctiwdo no cargo o candidato convocado 
poro o ClCaiM prcltico que desistir Cl<pi'CS-tc 
do cursa; dcilCOI' de co•reccr por qualquer 
motivo ao exame ou, ainda, nilo sotis10%&1' o~ 
-tlcmais requisitos legais c cditollcios. 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME PRÁnCO 

Locol : fndituto de Pesos c Mcdidels - AP 
Endereço : Ruca Auri110 8or9cs de Oli'o'eiro, n• 127S Sao 
LáJQI'O. (AIIdit6rio do IPEM). 
Pcrlado : 12 a 23 de jonelro de 2009 
Horório : 08h as 12h e deis 14h cls18 h. 
Telefones : 3222-5682 c 3222-5601 

/kcopd, f7 
0
de 1~rl ~ 2009. 

WEUNGTON ~tRt~s , 
Secretário de Estado do Administraç4o 

Presidente do Comissão 



Maca á, 07.01.2009 

EDITAL filO. 112/200!! 

RESULTADO DO EXAME MtDICO E F..xAME 
DOCUMENTAL 

O SECRET ÁIUO DE ESTA !>O DA 
AOMINISTIV.ÇÃO, no uso de suo.s otribuiçõ'es e no 
qualidade ck Presidtnte da Comiss& OrganiMdora da' 
Coneurso f'llblico EstCldual, conforme chposto na Decret o 
n•. 2.626, dt. 12 de .moia de 2005, publicado no DOE n•. 
35 17, datado de 12 de maio de 2005. e de acorda com o 
Edital de Abertura de inscrições Ed•tal n• . OOV05. de OI 
de junho de 2005, Publicado no OOE n•. 3530, datado de OI 
de junho de 2005, poro os c:orgos de Ntvcl Méd'º e Nlvcl 
Super ior da Surctorlg dl Eit;dJLdúduCC(ao - SfE~ 
com Anuo r. complementCldo e ret ificado em 07 de junho 
de 2005 no DOE n°. 3536, datado de 09 de junho de 2005, 
retificado no I>OE n•. 35-44, datCldo de 2 1 de junho de 
2005, Edi tal n•. 002/05, de 28 de Julho de 2005, publicado 
I>OE N". 3570, datado de 28 dt. julho de 2005, Edital n•. 
003/ 05, de 11 de agosto de 2005, publicado no DOE n•. 
3580, dotado de 11 de agosto dt. 2005, Edi tal n'. 004/05, 
de 15 de ~tunbro de 2005. publicado no OOE N" 3605, 
datado de 19 de ~tembro de 2005, Edital n• . 005/05, de 
18 de outubro de 2005, publicada n OOE n•. 3626, datado 
de 19 de outubro de 2005, Edital n•. 007/05. de 27 de 
outubro de 2005, publieCldo no DOE, n•. 3632 datCldo dt. 28 
de outubro de 2005; Edital n•. 008/05, de 04 de novembro 
de 2005, publicado no DOE n°. 3637. dotado de 07 de 
novembro de 2005; Edital 009/06 de 05 de janeiro de 
2006. publicada no I>OE n°. 3677, dotada d~ 05 dt. janeiro 
de 2006; Edital n• . Oli0/06 de 05 de janeiro de 2006, 
publicado ,., OOE n•. 36 77 datado de 05 de janeiro de 
2006; Edital n•. 011/06 de 14 de fevere iro de 2006, 
publicada no DOE n°. 3798. de 17 de fevereiro de 2006; 
Edital n• . 012/06 de 14 de fevereiro de 2006, publicada no 
I>OE n•. 3606 de 15 de fevereiro de 2006; Edital n•. 013, 
de 14 de fevereiro de 2006, publicado ro DOE n•. 3706, de 
17 de fevereiro de 2006; Edital n•. 014/06. de 10 de ,..,rço 
de 2006, publicada no OOE n°.' 3722, de 13 de rnorço de• 
2006; Edital n• . 015/06, de 13 de março de 2006. publicada 
no DOE n•. 3723, de 14 de ,..,.ço; Edital n• . 016/ 06, de 05 
de obríl de 2006, publicado,., DOE n•. 3739, de 05 de abri l 
de 2006; Edital n°. 017/06, publicada no DOE n•. 3739, de 
05 de abril de 2006; Edital 018/06, de 07 de abril, 
publicado no DOE n•. 3739. de 05 de abril de 2006; Edital 
n•. 019, publicado no DOE 3742, de 10 de abril de 2006, 
Edital n•. 020, publicado no DOE n°. 3742, de 10 de abril de 

2006. Edital n°. 021, de 18 de e1bril de 2006, I>OE n•. 3746; 
Editai• n°. 022, 023, 024 e 025/06 de 18 de <>bri l de 2006, 
publicado no DOE n°. 3746, de 18 de abril de 2006, Edital 
n•. 026/06, de 20 de abril de 2006, publicada no DOE n•. 
3748 de 20 de abril de 2006. Edital n' . 027/06, de 28 de 
abril ~e 2006, Edital n• . 028/ 06, de 03 de maio, Edital n•. 
029/06, de 03 de maio e Edital n• . 030/06. de 05 de maio 
de 2006. Edital n•. 03V06 dt. 10 de maio de 2006, Editois 
n•. 03Ú06 e 033/06, D()i!;.•. 3768, de 22 de maio; Editais 
n•. 034/ 06, 035/06 e 036/06, de OI de junho, publicados 
no DOE n•. 3TT7, de 02 de junho; Edito! n". 037/06 de 01 

de Junho de 2006. DPE n' .3781, 08 de Junho de 2006; 
Edital n•. 038/06 de 06 de junho de 2006. DOE n•. 3779, 

de 06 de junho; Edital n.• 039/06 de !4 de junho, Publicado 
no DOE n.• 3786, de 16 de junho: Edit al n•. 040/ 06, de 2i 
de Junho, publicado ,., ooe n°.3787, publicados em 19 de 
junho de 2006, Editais n°. 04U06, 042/ 06, 043/06 , 
04-4/06, 045/ 06. 46/06, de 26 de junho. publicado no DOE 
n.• 3795 de 29 de junho; Editais n.• 047/ 06, 048/06 , 
049/06 e' 050/06. 28 de j~nho. publicado no DOE n.• 3796, 
de 30 de junho de 2006; Editais 51, 52 e 53/2006, de 31 
dt. julho de 2006, publieudo no I>OE n•. 3817, de 31 de 
junho de 2006, Edital 054/06, de 15 de agosto, publicado 
no DOE n•. 3828, de 15 de agosto: Edital 055/06, de 06 de 

~lembro, publicado no DOE n. 3844, de 06 de setembro; 
Edital 056/06, de 20 de setembro. DOE n. 3856, de 26 de 
setembro; Edita l 057/06, de 10 dt. novembro. bOE n•. 
3886 de 13 de novembro; Edital 058/06, de 22 de 
~t~ publicado no OOE n•. 3858, de 28 de ~te111bro 
de 2006;' Edital n°. 060/06, de 10 de roovembro, I>OE n•. 
3888, de 16 de novembro; Eclital n". 06V06, de 18 dt. 
ckzembro de, DOE n•. 3905, dt. 14 de deze111bro de 2006; 
Edit al n•. 062/06, de 14 de dezembro, DOE n•. 3908. de 19 
de dezembro de 2006; Editais n•. 063/06 c 064/06, de 27 
de dezembro de 2006, OOE n•. 3915, de 29 d'e dezembro 
de 2006; Eche~l n•. 065/07, . 12 de jGneiro de 2007, 00E 
n•. 3926. de 16 de Janeiro de 2007; Edital n•. 066/07, de 
15 de fe...ueiro de 2007. DOE n•. 39!53, de 26 de fevereiro 
de 2007; Edital n•. 06 7/ 07, de 15 de fe'oiCI'eiro de 2007. 
DOE n•. 3950. de 21 de #C~~Ueiro de 2007; Edital n•. 
068/07, de 28 de fevereiro de 2007, DOE n•. 3955, de 28 
de fevereiro de 2007; EditCII n•. 069/ 2007. de 08 de 
fevereiro, publicado no DOE n•. 3967, de 16 de março; 
Edital n•. 070/2007, de 20 ..'e abri l, DOE n•. 3990, de 23 
de abril; Edi tal n•. 07U2007, de 23 de abril , DOE n•. 3992, 
de 25 de abril; Edital 072/ 2007, de 03 de maio, DOE n•. 
3997, dt. 03 de maio de 2007, edital 073/2007. de 06 de 
junhO de 2007 c Edital 074 /2007 de 07 de junho de 
2007.DOE n•. 4032 de 22 de junho de 2007; Edital n•. 
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076/2007 de 06 de :.Ovembro, publicado no bOE n°. 4129 
de 12 de OOVf.JIIbro: Edital n•. on e 078/2007 de 07 de 
dezembro de 2007; Edita l 079/ 2007. publicado no DOE r.". 
4148, de 13 de dezembro de 2007; Edital 080/2007, d~ 07 
de dezembro de 2007, publicado no DOE n•. 4157 de 27 de 
dezembro de 2007; Edital n•. 081 de 20 de dezembro de 
2007; Edital 082. 083 e 084/2008 de OI de fevereiro de 
2008: Edital 085/2008 de 08 de fevereiro de 2008; Edit al 
086/2008 de 13 ck fevereiro de 2008. pub~coda na OOE n• 
4191 de 18 de feverei ro de 2008; Edital n•. 087/2008 de 
11 de março de 2008; Edita l n'. 088/Z008 de 18 março de 
2008, publicada no DO€ n•. 4212 de 18 de ,..,.ço de 2008: 
Ed1 tal 089/2008 de 24 de março de 2008, publicado ,., 
DOE n' . 4218 de OI de obr.l de 2008; Edital 090/2008 de 
OI de abr il de 2008; Edital 09112008 de 08 de abri l de 
2008, publicada no DOE n'. 4227 de 11 de obr•l de 2008; 
Edital 092/2008 de 07 ,.,;o de 2008; Edital 093/2008 d.e 
08 de ,..,io de 2008.publicado no DOE n•. 4252 de 20 de 
maio de 2008; Edit<ll 094/ 2008 de 28 de ,..,io de 2008, 
Edital 095/2008 de 02 de junho de 2008, pubUcada no 
OOE n'. 4262 de 04 de junho de 2008; Edital 096/2008; 
Edital 097/2008 de 26 de junho de 2008, pub~cada no 

I>OE n' . 4279 de 27 de junho de 2008; Edital 098 / 2008 
de 27 de j unho de 2008, publicado no DOE n'. 4281 de OI 
de julho de 2008; Edital 099/ 08 de 19 de julho de 2008, 
publicado no DOE n'. 4291 de 23 de julho de 2008; Ed ital 
100/2008 de Julho de 2008: Edital 10V2008 de 19 de julho 
de 2008. publicado ro DQE n' 4313 de 14 de agosto de 
2008; Edital 102/2008 de 27 de <19PSio de 2008; t.d ital 
103/ 2008 de 27 de agosto de 2008 ; Edital n°. 104/2008 
de 24 de ~lembro de 2008. publicado no DOE n' 4350 de 
06 de outubro de 2008; Edital n°. 105/2008, publicado no 
DOE n' 4357 de 15 de outobro de 2008; t.d1tal 10612008 
de 18 de novembro de 2008, publicado no DOE n• 4379 de 
17 de novembro de 2008; Ed1 tal 107/2008 de 18 de 
novembro de 2008, publiçado no DOE n• 4386 de 27 de 
nove mbro de 2008; Editais n°. 108/2008 de 11 dc duembro 
de 2008 ; publiçado no DOE n° 4 396 de 12 de dezembro de 
2008; edital 10912008 de 11 de dezembro de 2008; 
publicada no DOE n• 4404 de 24 de dezembro de 2008; 
edital n'. 110/2008 1t Me duCI!Ibr'ó de 2008; publicado ro 
DOE n• 4396 de 12 de dezembro de 2008 c t.dital n• . 

IIV2008 de 31 de dezembro de 2008. 
ResoLve: 

TORNAR PÚBUCO o resultado dos Exomcs Médicas
Segundo flise e Exame Dacumentof - Terceira F~ dos 
candidatos rel<ociooodas abaixo, convocados atravis das 
Edital 106/2008 e 18 de oovembro de 2008, publicado no 

DOE n•. 4379 de 17 de oovembro de 2008. 
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Mulllelpio de SantaM 
Profusor de Filosofia 
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~~~==========~~·== 
@t~nejamento, Orçamento e Tesour~ 
Haroldo VItor de Azevedo Santos --

EXTRA TO DO 1" TERMO ADITIVO DO 
COIIvtNIO N. • OHIOa. sa>LAN. 

INSTRUMENTOIPARTES: O GOverno do Estado do 1\mapâ • 
GEA, como CONCEDENTE, atra~ da Secretaria de Estado 
do Planei*'nento, Orçamento e Tesouro e a Preleitura 
Municipal de MazagAo, como CONCEDIDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera a Cláusula Dk!MA 
SEGUNDA • da Vlgênda do referido convênio, 
concedendo prazo de mais 03 (três) meses, 11 contar de 
31 de Dezembro de 2008. Acrescido de 30 (trinta) dias 
para a prestação de contas nnal . 

DATA DA ASSINATURA: 0511212008. 

SIGNATÁRIOS: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, 
Seaetárlo de Estado do Planejamento Otça~nto e Tesouro, 
JOSIÕ CARLOS CORREIA DE CARVALHO, Prefeito M~X~Ic:ipal 
de Mazagao. · 

HAROLDO VITOR AZEVEDO SANTOS 

-Secretário 'de Planejamcoto/SEPLAN-

EXTRATO DO t• TERMO ADITIVO DO 
CONVêNIO N. • ottiOa. SEPLAN. 

INSTRUMENTO/PARTES: O Govemo do E$tado do Amapá • 
GEA, como CONCEDENTE, através da Secretaria de Estado_ 
do Planejamento, Orçamento e Tesouro e a Federaçao dos 
Múslcos do Amapá • FEMUSICA. como CONCEDIDA. 

CLÁUSULA PRtloiEIRA: Fica acrescido ao valor inicial do 
Convênio n• 061/0~EPLAN, a lmpooUncla da R$ 23.000,00 
(vinte e três mil reais) para atender o objeto substanclado na 
CIMJsula Segunda do Termo Pr1nàpal e rati11cado conforme a 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAçAO ORÇAMENTÁRIA do 
respectivo Tenno. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera a C16usul1 NONA • da 
VIgência do referido convênio, concedendo prazo de mais 01 
(um) mês, a contar de 31 de dezembro de 2008. Acrescido de 
30 (trinta) cias para a prestaçlo d!! contas ftnal. 

DATA !>A ASSINATURA: 0511212008. 

SIGNATÁRIOS: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e Tesouro' 
RAUL SOUSA SI!,. V A. Presidente FEMUSIC'.A. ' 

M~t~a. 

HAR~E ~DO SANTOS 
-Secretário de Planejamento/SEPLAN. 
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EXTRATO DO t• TERMO ADITIVO DO 
CONV~NIO N. • oe:voa. SEPLAN. 

INSTRUMENTO/PARTES: O Governo do Estado do Amapli • 
GEA, como CONCEDENTE, através da Secreta11a de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Tesouro e a Assoefaçao de 
Pais e Amigos dos Exoepcionals/APAE - MACAPÁ, corno 

, CONCEDIDA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescida ao valor inicial do 
Conlltnlo n• 062108-SEPLAN, a lmportAnda de R$ 36.333,00 
(trinta e seis mil e trezentos e trinta e três reais) para atender.o 
objeto substanciado na Cláusula Segunda do Termo Principal e 
ratificado conlonne a CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAçAO 
ORÇAMENTÁRIA do respectivo Tenno 

' DATA DA ASSINATURA: 1611112008. 

i SIGNATÁRIOS: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, 
I Secretarlo de Estado do Planejamento Orçamento e Tesouro, 

MARIA DE NAZARIÕ SUCUPIRA SOUZA, Presidente da 
APAEIMACAPÁ. 

EXTRATO 00 CONV~NIO N. • 06812008- SEPLAN. 

INSTRUMENTO/PARTES: Convênio que celebram o GOVilmo 
. do Estado do ~. corno CONCEDENTE, através da-
· Secretaria de Estado do Planejamento, Otçamento e Tesouro

SEPLAN e a Agremlaçao Trem Despo<11vo Clube, como 
CONVENEI'IiE. 

OBJETO: O presente convênio tem por objeto a transfArência 
de recursos financeiros para viabilizar a particlpaçao do TREM 
DESPORTIVO CLUBE na Taça Slo PaulO de Futebol Junlors. 

OOTAÇ.J.O ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execuçao 
deste Convtnlo eslao otçadal no valor global de R$ 
128.830,00 (cento e vinte e aeia mil oitocentos e binta reais), 
que ocorreria • conta do Programa: Geslao Eftcienle e 
Transparente, Açao: Gestao Descentralizada e Fortalectmento 
Institucional, Código: ~.121 .3006.2639 Elemento de despesa 
33~1 - Transletêndas a lnstitulçOes Privadas Sem Fins 
LueraUvos/SubvençOe$ Sociais. Fonte 0101 e/ou 0107, Nota de 
empenho n• 2008NE 01123 emiUda em 30<1212008. 

DATADA ASSINATURA: 1611212008. 

DATA DA VIG~NCIA: O presente Conv6nlo ter' a aua vlglnc:la 
ale 27 de fevereiro de 2009 a contar da data de assinatura, 
podendo ser protrogado, na forma da leglstaçao de regenda, 
se a$slm oonvlr As partas &lgnatmtas. 

SIGNATÁRIOS: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, 
Secretario ele Eatado do Planejamento, Otçamtnlo e Tesouro, 
EMANUEL DA SILVA PEREIRA. Presidente. 

Maca~2008. 

H~~VEOOSANTOS 
Secretario dé ~nejamento/SEPLAN 

~XTRATO 00 CONVtNIO N. • 041912008- SEPLAN. 

INSTRUMENTOIPARTES: Convênio que celebram o Governo 
do Estado do Amapã, como CONCEDENTE, através da 
Secretaria de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro
SEPLAN e a Assoc:iaçlo Educadora SAo Francisco de Assis, 
como CONVENENTE. 

OBJETO: O presente convênio tem por objeto a transferência 
de recursos financelroe a convenente, para custear despesas 
para aqulstçlo da equlpamentoe. 

OOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execuçao 
deele Convênio estao orçadas no valor global de R$ 45.380,00 
(Quarenta e cinc;o mil e trezantoe lttMnta reais), que 
oc:onwAo i oonla do Programa: Geslao Elicienle e 
Transparente, Açlo: Gastao Descentralizada e Fortalecimento 
Institucional, Códgo: ~.121 .3006.26311 no Elemento de 
Detpeaa 44~1 - Transler6nd• a ln1111uiQOU Privadas Sem 
Fins Lucrat!VOI/ConlrfbulçOes, Fonte 0101, Nota• de empenho 
n" 2008NE 01 118 emiUda em 2911212008. 

DATADA ASSINATURA: 19/1212008. 

DATA DA VIG~NCIA: O presente Convênio terâ aaua vigência 
de 06 (seis) meses a contar da data de al&inature, podendo 
ser prorrogado, na forma da leglslaçao de regência, se assm 
oonW As pat1es eiCJ)atárias. . . . 

SIGNATÁRiOS: HAROLDO VITOR OE AZEVEDO SANTOS, 
Secretário de E.tado do Planejamento. Otçarnento e Tesouro, 
ANTONIO TROESI, Representante Legal. . 
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Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

~TR4TO DO 2• TERMO ADmyO AO CONIMTO N', 
~ 

OI - INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

Exn.ATO DO 2" TERMO ADITIVO DO CONTRATO N • 
O 1712007 ..SETRAP. -

02 - P .... RTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a) CONl'RATANTE 

SECRET AR1A l>t: ESTADO DE TRANSPORTF.S
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
CONSTRl!TORA [ REFLORESTADORA RIO 
PEDREIRA L TOA. 

<I OllJETO DO TERMO ADITIVO 

CLÁI!S!!I A PRIMEIRA - DA FL'IALIDADE: Altcru a cliusula 
terceira do conlralo em quesito, nsando PROBROGA!l por mais 
um pcriodo de 120 (Ccnlo • vinte) dias. Por constguin" a vigblcia 
aruol do contrato pasu a ser de 533 (quinhentos c trinta c três) dias. 
'ficando o seu novo ltnnino prograt11ado para OI de Maio dt 1t09, 
podtndo ocorrer novos PfOI'fOCIÇOcs. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
prcseotc Termo tem toltlO fwldamcllto lepl o disposto no Ar1. 65, 
htbo 11 do Lei o•. L66619J t ••u altera~ pootcrioru. 

03- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
07 de aovcebro de 2017. 

~de 'p~à-jt>~if008. 

"~ 
f Secretário - SETRAP 

(Educação 

José Adauto Santos Bitenco_urt 

EDITAL NO 001/200~ E.E.J.N 

) 

t ~;:~á~~a 
A Diretora da Escola Es,ual J im Nabueo, ProfessOfa 
Maria Bernadete de Sousa Menezes, no uso de suas 
atribulçOes que o cargo lhe confere através do Deaeto n.• 
2083108-SEED, tendo em vista a necessidade de reallzaçao do 
Processo Seletivo 2009 para o Ensino Médio Integrado á 
Educaçao Profissional de Nlvel Técrllco, torna público a Seleçao 
de Candidalos ao Curso Têcnico de Nlvel Médio Integrado em 
Hospedagem. 

1. DO CURSO: 

1.1. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÂO E CAMPO DE 
ATUAÇÃO DOS EGRESSOS: 

1.1.1 O profiSSional Técnico de Nlvel Médio com formação 
Integrada em Hospedagem, é capaz de utilizar as diferentes 
linguagens. de oomunicar..se em llngua inglesa e francesa. de 
forma atuar na recepçao e govemança dos meios de 
hospedagem, executando atividades operacionais de recepçao 
e atendimento a clientes, serviços de andares, cometelalizaç.1o 
e marl<eting de produtos turlsticos e realizaçao de reservas. 
Orienta suas ações pelos critérios de qualidade na prestaçao de 
serviços. presta suporte ao hóspede durante sua · estada. 
valOrizando as caracteristicas culturais. histOtlcas e ambientais 
do local de sua atuaçlo, fundado em conhecimentos clenllfioos, 
tecnológico e soeial que lhe pennltem ·exercer de forma ativa 
sua cidadania e atuar de forma ética com autonomia moral e 
intelectual. 

1: impresdndivel que ao final do curso. além da 
competência técnica, o profiSSional saiba trabalhar em equipe, 
com responsabilidade. iniciativa e criaF.' ade. desenvolvendo 
seu potencial de liderança e empree . or1smo. Qimw. <k 
!l!!.aç,3Q: empresas hoteleiras. , · 

2. DAS INSCRIÇOES: 

2.1 Per1odo de lnscrlçao: 12 a 23/01109 
2.2 HOfãrlo de lnscriçlo: das 08h as.18h. 

" ' 

2.3 Local de lnscrlçao: Escola Estadual Joaquim Nabuco: 
Endereço: Rua Lélio Silva, n• 719, Bairro Centro Oiapoque -
AP. 

3. DAS CONOIÇOES PARA AS INSCRIÇOES: 

3.1 Para participar do· Processo Seletivo o Candidato deverá 
apresentar no ato da inscrlçao: 
• Certidao de nascimento ou documento de ldentifieaçao com 
loto {expedido por órgao oficial) -original e cópia: 
• 02 (duas) foles 3x4; 
• Declaraçao Escolar para os alunos que eslao concluindo a 8' 
Série ou 4' Etapa da EJA em 2008: 
• Hislórico Escolar para os alunos que concluiram a a• Série ou 
4° E lapa da EJA em anos anteriores - original a cOpia. 

j • CPF ' . 
3.2 Poderao participar do Processo Seleüvo Candidatos 
conduintes do Ensino Fundamental em 2008 e concluintes 
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deste mesmo nlvel de ensino. de anos anteriores que ainda nao 
cursaram o Ensino Médio. 
3.3 Não poderao participar do Processo Seletivo os Candidatos 
que estiverem em dependência em qualquer disciplina do 
Ensino Fundamental. 
3.4 Nao poderao se inscrever no Processo Seletivo os 
Candidatos que eslejam cursando o Ensino Médio ou egressos 
deste. 
3.5 No caso de Inscrição por oulra Pessoa que nao seja o 
Candidato ou o seu Responsâvel legal deverllo ser entregues: 
os documentos do Candidato relacionados no subitem 3.1 deste 
edital, bem como o documento de Procuração e ldentificaçao da 
Pessoa que efetivar~ a lnsaiçao pelo Candidato (original e 
cópia). 
3.6 O Candidato, ou a Pessoa que far~ a inscriçao, devera 
preencher totalmente a Ficha de lnsaiçao, sem emendas ou 
rasuras, fazendo opçao pelo turno ao qual concorrera a uma 
das vagas ofertadas e colocando uma segunda opçao de tumo, 
obedecendo ao Item 3.8 deste edital, sendo de total 
responsabilidade deste as informaçOes prestadas, bem como a 
veracidade das mesmas. 
3. 7 O Candidato deve~ obt1gatoriamente preencher de fonma 
completa e leglvel o campo neferente ao nome e ao endereço, -
bem corno opçao de turno. 
3.8 O Candidato s6 podera opblr pelo tumo da noite so tiver 15 
anos completos ou a completar atà o dia 07/01/2008. · 
3.9 Ao assinar a Ficha de lnscriçao, o Candidato (ou seu 
Procurador e/ou Responsàvel legal) declara que aceita as 
nonnas e condiçOes estabelecidas neste Edital. 
3.1 O É vedada a lnscriçao condldonal, a extem~nea. a via 
postal, a via lu, ou a via correio eletrOnico. 
3.11 Antes de efeiUar a lnsaiçao, o Cantidato deverá conhecer 
o Edital e certiflcar·se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. 
3.12 Uma vez efetuada a inscriçao nao serà aceito. pedido de 
mudança de tumo. 
3.13 O comprovante de insaiçao sera entregue ao Candidato 
no ato da lnscriçao, (oor seu Procurador e/ou Responsável 
legal), sendo que o mesmo devera ser manUdo em poder do 
Candidato e apresentado no local de realização da prova 
juntamente com os demais documentos relacionados no sub 
Item 8.2 deste edital. 
3.14 O candidato aprovado dtveri ter disponibilidade para 
esblgios e aulas praticas no conta turno. 

4. OAS INSCRIÇÓES PARA CANDIDATOS·DEFICIENTES: 

4.1 As Pessoas Deficientes que pretendam fSler uso das 
prerrogativas que lhes sao facultadas pelo Decreto n• 3298199, 
é assegurado o direito de Inscrição no Processo Seletivo, para 
ingresso nos cursos oferecidos nos termos deste edital, 
devendo apresentar no ato da lnscriçao laudo médioo atestando 
a esp6cle, grau ou nlvel de deftci&lcia. 
~.2 Consideram·se Pessoas Deficientes aquelas que se 
enquadram nas categor1as constanles no artigo 4• do Decreto 
n• 3298199. 
4.3 O Candidato DefiCiente deverá especificar qual a sua 
neoessldade especial na F'ocha de lnsaiçao. nos termos 
estabelecidos pelo Decreto n• 3.298199. 
4.4 Os Candidatos Deficientes, resguardadas as condiçOes 
especiais previstas no Decreto n• 3.298/99, podemo participar 
do Processo Seletivo 2009 em Igualdade de oonclições no que 
se refere à lnscriçao, conteüdos, critérios de aprovaçao, 
classificação, local e horllrio da prova. 
4.5 No alo da inscriçao, o Candidato Deficiente, na area visual, 
devtrà faler a solicitaçao da sua prova escrita em Braille ou 
ampliada: o candidato deficiente na área auditiva deverá fazer 
soilcitaçao de lntérptete, se necessàr1o e: o Candidato 
Deficiente flsloo (cadelrante) deveré fazer solicltaçao de tradutor 
oral. se necessàrio. 
4.6 Aos Candidatos amblopes serao oferecidas provas 
ampiadas, oom tamanho de letra correspondente a corpo 38. 
4.7 O Candidato Deficiente que, no ato da lnsc:riçao, nao 
declarar essa condiçao, nao podem impetrar recurso em favor 
de sua situaçao. 
4.8 Nlo havendo Candidatos aprovados para as vagas 
reservadas ~~ Pessoas Oeficienles, estas serao preenchidas 
por Candidatos nao Deficientes com esltita ObServância da 
ordem classHicatória. 
4.9 Será eliminado da Usta de Pessoas defiCientes, o Candidato 
cuja deficiência, assinalada na ficha de lnsaiçllo, nao se 
constate, conforme o Item 4.1. deste edital, devendo o mesmo 
constar apenas da lista de classlficação geral final 

5. DAS VAGAS: 
5.1 Serllo disponibilizadas, para ingresso no 1• semestre letivo 
de 2009, 70 (SETENTA) vagas, assim disbibufdas: 

1• T0010 (manhol) ::35 vagas; 
JO Twno (noite) :135 vagas. 
T ClCal :: 70 vagas · 

5.2 Ou vagas oferecidas por c:1n0, 6 (seis) sao reserv~ 
aos Candklalos Detlclenles, 10 (de.z) para alunos indlganas 
podendo as mei/IIIIS ser ocupadas pelot demais Candidatos. 
na hipótese do nao preenchlmenlo pelo público a ela destinado. 
5.3 Das vagas ofertadas por cuno, 50% sao reservadas a 
alunos que cururam o Ensino Fundamental em esoolas da rede 
pública. 

6. DA SELEÇÃO OOS CANDIDATOS: 

6. 1 A seleçao dos Candidatos seré feita em única fase através 
de Prova Objetiva de oonhecimentos de lin~J,~a P~uesa e 
Matem3Uca, correspondenle ao Ensino Fundamental (8° série e 
4° Etapa da EJA). 

7. DA PROVA OBJETIVA: 

7.1 A Prova Objetiv~ seri constituida de um Caderno contendo 
40 (quarenta) quesUles, envolv<om as areas do conheclmento: 
llngua P0<1ugu8Sa e Matemétlca. obedecendo ao p~ma 
(Anexo I) especialmente elaborado para esse fim. 
7.2 A proy-.. constara de 40 (quarenta) questoes objetivas, 
sendo 25 ~llntr. e clnoo) de Lingua Por1Uguesa e 15 (quinze) de 
Malem~Uca. Cada questao vate<a 01 (um) ponto, totaltzando ~O 
(quarenta) pontos. 
7.3 A.!J questOes serao de multipla escolha com ahemativas de 
A e E. l8!ldo que apenas uma alternativa sera a correta. _ 
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7.4 A prova ser~ corrigida alravés do Carta o Resposta 
preenchido pelo Candidato e entreguo ao Aplicador. 
7.5 Nao serao c:onsideradas respostas que apresentarem 
rasuras e/ou mais de uma attemaUva marcada no cartao 
Resposbl e nao ~ penni1lda a substituiçao do mesmo. 
7.6 Nao ser.l permitida a salda do Candidato com o Caderno de 
QuestOes: 
7.7 O Candidato que se retirar do local de provas (escola) nao 
poderá retornar em hipótese alguma. 
prova. 
7.8 Aos Candidatos Deficientes Visuais sera permitido o uso de 
reglete, lupa e puçao, sendo-lhe facultado o uso do soroban. 

6. 00 DIA, HORÁRIO E TEMPO DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 

6.1 A prova será realizada no dia 31 de Janeiro de 2009 
(sébado), com inicio âs 14 h e termino ás 16 h. com duraçao de 
04 (quatro) horas, na Esoola Estadual Joaquim Nabuco: 
Endereço: Rua Lélio Silva, n• 719, Bairro Centro, Oiapoque -
AP. 
8.1.1 Ao Candidato Oeflcienle será destinada 1 (uma) hora a 
mais para a conclusao da prova. 
8.2 O Candidato devera comparecer ao local de realizaçao da 
prova. com anteoedência de 01 (uma) hora. munido de: 
• Carcao de lnscriçao: 
• Documento oficial de ldentifocaçao. na forma do sub item 3 1. 
deste Edital: 
• Caneta esferograflca preta ou alui. 
6.3 Nao ser.\ admiUdo o ingresso de Candidato no tocai de 
realização da prova após o horário fixado para o seu inicio. 
8.4 Em caso de anulaçao de questões o Candidato nao será 
prejudicado. pois sera atr1buldo o ponto referente é questao 
nula. 
8.5 A Candidata que tiver necessidade da amamentar durante a 
realizaçllo da prova doverá levar acompanhante, a qual focara 
em sala reservada para essa finaüdade, sendo responsâvel pela 
guarda da criança. A Candidata que nao levar acompanhante 
nao realizará a prova. 

9. DOS RECURSOS: 

9.1 O gabarito oficial da prova seré afixado no mural das 
eacotas, tocais de reallzaçao das provas, 02 (duas) horas após 
o seu encerramento. • 
9.2 O Candidato que desejar Interpor recurso contra o gabarito 
oficial da prova, devera taze.to por escrito, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar do momento da divulgação 
desse gabarito, devendo entregi..Jo • Comlssao Responsavel 
pelo Processo Seletivo, na escola onde efeiUou sua lnsaiçao, 
no horário das 08h ás 12h e das 14h és 18h. 
9.3 Nao serao aceitos recursos via pqstal, fax ou correio 
eletrOnloo, sob pena de serem preliminarmente Indeferidos. 
9.4 O Candidato oo seu Representante legal (se for menor de 

I 18 anos de idade) deve ldentiftcar·se no ato da entrega do 
i recurso, mediante apresentação de documento de identidade 
r origlnal, conforme subltem 3.5 deste Edital. 
i 9.5 O recul$0 s6 ~ ser entregue pelo prOprio Candidato ou 
' seu Representante legal. 

9.6 Para recorrer conlra o gabarito oficial da prova. o Candidato 
deve ut~izar o modelo de formulano constanle do Anexo 11 deste 
Edital. 

9. 7 O Candidato deverá entregar o Recurso em 02 (duas) vias 
ldênticat. que podem ser: manuscritas com lelra teglvel, 
datilografadas ou digitadas. A segunda via do referido 
documento, após ser protocolado junto a Ccmissao 
Responsâvel pelo Processo Seletivo, sera devolvida ao mesmo. 

10. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 

10.1 Será considerado classificado no ProcessO Seletivo 2009, 
o Candidato que totalizar, no mlnlmo, 60% (sessenta por cento) 
de acertos na prova, nao obtendo os 60%, a Escola poderá 
considerar para efeito de classiftcação os candidatos que 
tiverem um peroentual em ordem decrescente menor que 60% 
(sessenta por cento). 
10.2 A aprovaçao dos Candidatos seri por tumo, na ordem 
decrescente da pontuação obtida, incluindo os Candidatos 
Deficientes concorrentes, até o limite das vagas estabelecidas 
no subltem 5.2 deste Edital. 
10.3 Em caso de empate de candidacos serliO uuttzados os 
critérios que seguem, aprovando aquéle que: 
• 1• a ltério: obtiver a maior pontuaçao em Ungua Portuguesa; 
• 2" a itérto: obttvec a maior ponbJaçao em Matemática; 
• JO critério: ter c:onduldo todo o Ensino Fundamental em 
escola pública; 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

11.1 O resultado lnal do Processo Seletivo será divulgado no 
dla 04 de Fevereiro de 2009. através da publicaçao da relaçao 
nominal dos c.ndldatoa aprovados e classifocados, afutada no 
mural da Escola Estadual Joequlm Nabuco: EndereçO: Rua 
Lolllo Silva n" 7t9 Bairro Centro, Oiapoque -AP. 
11.3 A publlcaçao do resutlado tnaJ do Processo SeletiVO será 
ftlla em duas llaiM contendo na primeira a pontuayao de todos 
oe Candldatoe, Inclusive a dos Candidatos Oeftcientes, a a 
segunda somente e ponklaçao dos classificados. 

12. DA MATRICULA: 

12.1 Estarão habmlados à matricula para o Curso Técnico de 
Nlvel Médio Integrado em Ho1pedagem, os Candidatos 
classificados que esl-em situados dentro do respectivo limite 
de vagas indicadas no subltem 5.1 deste edibll. 
12.2 No ato da malrlouta, o Candidato devidamente aprovado e 
dasslftcado, deverâ apresentar os seguintes documentos 
(original e cópia~ 
• Certidao de Nascimento ou Documento de identidade; 
• Comprovante de concJusao do Ensino Fundamental ou da 4" 
Etapa da Educaçao de Jovens e Adultos - EJA; 
• 2folos 3x4. 
• Comprovante de resld•ncla. 
•CPF 
12.3 A vaga do Candidato que teve a sua matricula indeferida 
por descumprimento do aubltem anterior l4ri preenchida pelo 
Candidato que estiver na ordem subseqOenlll de c;iôi$Sillcaçllo. 
12.4 Os Candidatos aprovados e classif..:ados p:.ra o Curso 
Técnico de Nlvel M*diO lnteclrado em Hcsped~ deverao 
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efetuar sua matricula no períOdo determinado para ta l. que 
dovcrá ser informado posteriormente. 
12.4.1. O Candidato que nao compareoer para efetuar sua 
matriCula no periodo determinado perdera o direito a vaga e 
sara preenchida pelo Candidato subseqüente de acordo com a 
ordem de classlficaçao. 
12.4.2 Local: As matriculas serao efebJadas na Escola Esradual 
Joaquim Nabuco. 
12.4.3 Horãrio: das 08h ás 11h30min e das 14 h às 18h. 

13 DAS CDNSIDERAÇOES FINAIS: 

13.1 Serao eliminados do Processo Seletivo. o Candidato que: 
a) Faltar ~ realizaçao da Prova: 
b) Chegar atrasado ao local da prova: 
c) Infringir as normas estabelecidas por este Edital; 
d) Po(lar·se de maneira ilcita ou conoorrer para a fraude 
durante o processo de seleçao; 
e) Atentar contra a disciplina causando qualquer tipo de 
transtorno que Interfira na lisura e a ordem para realizaçao do 
Processo Seletivo; 
f) EsUver em situaçao escolar correspondente ao Subi tem 3.3 e 
3.4 deste Edital. 
13.2 Durante a reatizaçao da prova. nao serà permitido o uso de 
quaisquer instrumentos eletrOnioos ou similares. telefones 
celulares e outros meios de comunicação etetrOnica. 
13.3 A Comissao Responsâvel pelo Processo Seletivo pode~ 
baixar sempre que necessárias aUeraçOes neste Edital, divulgar 
avisos ofociais. bem como decidir sobre casos omissos. 

Maria Bernadete de Sousa Menezes 
Gestora da E. E. Joaquim Nabuco 
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ANEXO I 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 

DISCIPLINA: L.lNGUA PORTUGUESA 

COMPETI:NCIAS 
• Compreender e interpretar textos. 
• Dominar os recursos gramaticais caracteristk:os da norma 
padrao da lingua. 
• Compreender a importância dos recursos semânticos na 
produçao de senldo nos enunciados. 
• Compreender a lm~ncia das funçOes e roguras de 
linguagem na oonstruçao de enunciados. 
CONTEÚDO 
• Tipos de textos: descriçao. narraçao, 
dissertaçaotargumentaçao 
• Ortografia 
• Pontuação 
• Morfossintaxe 

Estrutura. tormaçao e c1353e dos vocâbulos 
Vozes, tempos e modos verbais 
Sintaxe de concordância 
Sintaxe de regfncia (incluindo crase) 
Sintaxe de colocaçao pronominal 
Termos da oraçao 
Perlodo simples e perlodo composto (coordenaçao e 
subordinação) 

• Sem~ntiu: denotaçao e conotaçao, sinonlmia, antonimia, 
homonlmia, parOnima, arnbigOidade. 
• Figuras de linguagem 
• FunçOes de linguagem 

REFERI:NCIAS Blbllog~ficas 
CEREJA, Wllliam Roberto, I.IAGALHAES, Thereza Cochar. 
Gramática Re!lexiya: te~to. semiotlca e lnteracâ.Q. Sao Paulo: 
Atual, 1999. 
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em cons~ 

!lllll~tacao de textos. Sao Paulo: Moderna, 1992. 
FARACO, Carlos Emllio. MOURA. Francisco Marto. ~ 

lJIIra.lufo!.. 15 ed. 5ao Paulo:.Auca, 1995. V. 1. 

FIORIN, José LJiz , SAVIOU, Francisco. Para enlen<!er o~ 
!liliiiJ.~.3 ed. Sao Paulo: Atica, 1991. . , 

:NFANTE, Ulisses. C1!!JO de gramâlça ao!is:ada aos textes .. 
2.ed. sao Pauto: Sciplone, 1995. 

- - -:-"7 . _. Do texto ao texto- curso p!llttco de leifV!i 1 
~· sao Paulo: Sciplone, 1991 . 

LIMA. Canos Henrique da Rocha , NETO. Raimundo 
Barbadlnho. MiO!Jil de Be<!ac;jQ. 4. Ed. Rio de Janeiro; 
FAE,1990. 

SOUZA, Luiz Marques de , CARVALHO, sergio Wakleck. 
l&moreenslo e o!'Odycllo~. 3. Ed. PetrOpotls: Vozes, 
1995. • 
TERRA, Emanl, NICOlA, Jos•. Gramâllca literatura & ~aciQ 

1!1[1.0 ~· Silo Paulo: Sciplone, 1997. 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

COMPETIÕNCIAS: 
• Resoiver slluaçoes • problemas que envolvam conoeltos 
relacionados a: nürneros reais, medidas , grande2as 
propon:lonais, porcentagem. 
• Resoiver expressOes algébriCas, eq\l3908s. Inequações. 

• Reso!-problemas que envolvam as relaçOes nas ftguras planas. 
• Ccnstrulr e analisar tabelas e gráficos. 
CONTEÚDOS: 
NÚMEROS REAIS: 
- NCJmeroe naturais, lnleiros e reais: propriedades, operações e 
ordem; 
• Notaçao Clen~ftca; 
• Racionalização de denominadores. 
MEDIDAS: 
Conversao. aperacâo e reso!uçao de problemas de: 
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-Comprimento (metro. seus múltiplos e submúltiplos): 
- Superfocie (metro quadrado, seus mUitiplos e submúltiplos): 
- Volume (meuo oúbico. seus múltiplos e submúltiplos): 
- Capacidade (o ~tro e o mllitilro). equivalência entre as medidas de 
volume e capacidade; 
-Massa (grama, seus múltiplos e submúltiplos): 
-Tempo (segundo, minuto, hora. dia). 
GRANDEZAS PROPORCIONAIS: 
- Razoes e proporções: 
- Grandezas direta e inversamente proporcionais; 
-Regra de três simples. 
PORCENTAGEM: 
- IdentifiCação e representaÇl\0 de porcentagens: 
- Transformaçao de um valor percentual. representado com o 
sim bolo %, em frações e em numeras decimais e vice-versa; 
- Problemas envolvendo porcentagens. 
EXPRESSOES ALGIÕBRICAS: 
• Operaçoes oom polinOmlo: 
• DesenvOlvimento c operações com expressões do tipo (a+b)'.(a
b)' e (a+b).(a-b): 
- Fatoração de expressões algébricas; 
- Simplificação de expressoes algébricas. 
EQUAÇOES, INEOUAÇOES E SISTEMAS: 
- Equações do 1' grau: 
-Sistema de equação do 1' grau: 
- Inequação de 1° grau: 
- Problemas envolvendo equações, Inequações e sistemas do '\.0 

grau: 
- Equaçoes de 2' grau: completas e Incompletas: 
- Resolução de problemas que envolvem equaçoes do 2' grau. 
GEOMETRIA PLANA: 
- Angutos: definição, elementos. tipos (reto. agudo, obtuso, 
raso. nulo, de uma volta. complementares, suplementares. 
opostos pelo vértice). bissetriz de um angulo: 
- Ângulos formados por duas paralelas e uma transversal: 
identificação e propriedades: 
- Teorema de T ates: 
-POlígonos; 
- Deflniçao. elementos. nornenctaklra. pollgonos regulares. soma 
dos angulos internos: 
• Tnangulos: soma dos angulos Internos, teorema do anguto 
externo, semelhança, classificação quanto ~ medida dos lados 
e aos angutos. teorema de Pitlgoras, razoes trigonométricas no 
triangulo retanguto: 
- Arcas e perlmetros das figuras planas: tri3ngulo, 
paralelogramo, retlngulo, quadrado, losango, trapézio e circulo. 
TABELAS E GRÁFICOS: 
- Leitura e interpretação de tabelas o grâficos estallstioos. 

REFERt.NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BONGIOVANNI, VISOTO. LAUREANO. Matemãtica e Vida. 
Ensino Fundamental, s• a 8' sério. sao Paulo, Anca. 
IMENES E LELLJS. Matemâlica. Ensino Fundamental, 5' a 8' 
série. sao Paulo, Sclplone.JAKUBO, LELLJS. Matemãtica na 
Medida Certa. Ensino Fundamental - 5' a 8' série. Sao Paulo, 
Sciplone.IEZZI. Gclson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO, Antônio. 
Matemãtica e Realidade. Ensino Fundamental, s• a 8' série. 
Sao Pauto. Atual. 
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ANEXO 11 

L "'FORM~LARIO PARA R~CURSOs .. -~ 

1. ldentificaçao do Candi<!,a_to ____ _ - ·-

1.1. Nome: ~ 
1 2. ~'.de tnscriçao.: - · _ 
1.3 CursofTurno: _ 

ili!fra -Estrutura 
Alei r Figueira Mato_s__,_ ..,.,.. __ 

Extrato de Controlo 

lnslrvmefiiO 

.. 

~: Ternno de Controlo n•. 089/08-SEINF, que entre li 
celebrem o Governo do Estado do Amopó. otrovés do 
Secretario de Estado do tnlro-Eslrulvro. como Contratante 
e o Empresa A. 8. CONSTRUÇ0ES liDA - ME. poro os fins 
nele declarados. 

fllru1om~~: O presente CONTRATO tem respaldo 
legot nos artigos 25 § 1'. 37. coput e inciso XXI do 
ConstitulçOo Federal de 1988. nos o-tigos 12 ~ 4' . I t 6 e 119. 
Hens I e XXVII do ConstltuiçOo do Estado do Amopó de 
1991, nos dlsposlçOes qve forem pertinentes do Lei Nocionol 
n•. 8.666/93 e suas olleroçOes posteriores. e nos demais 
dispo~çOes legais que lhe I()( em oplicóve~. 

~ úntcQ: O presente CONTRATO tem suo origem no 
eletivoçOo do processo licitotooo: Tonnodo de Preços n• 
05~/2006-CPL/SEINF/GEA, do processo n• 2007/74042 • SEINF. 
HomOlogado em 16.10.08 pelo Exm' Senhor Secretório de 
Estado do lnlro-eslruh.o'o com base no Decreto n• 2042/95. 

QbjetQ; O presente CONTRATO tem por objeto o execuçOo 
pelo CONTRAI ADA. em regime de empreitada glObal os 
Serviços de: ConstruçOo da Areno do Boõro Proved()( I. em 
Sontono-Ap. 

~ O preço poro o consecuçOo do obfelo deste 
CONTRATO seró de Rs-:m 724 23 {trezefltos e noventa e 
sete m il. setecentos e vinte e quatro reais e vinte e três 
centavos) o ser pogo de OC()(do com os ~tÇOes de 
serviços. 
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~: As despesas com o e~eeuçõo deste CONtRATO 
estOo orçadas no valor global de ~2J (trezentos e 
noventa e sele mi. setecentos e vinte e quatro reais e vinte 
e três centavos). sendo empenhodo inicialmente o 
importOnclo de Rk.I~QQ {Dez mi reais). e correrõo 6 
c onto do Programo de Trabalho: 15.451.0100 1.198 -
Estrul~.<oçOo de Espaços Públicos. Not~.<eza do Despesa: 
4.4.90-51. Fonte: 0101. conforme Noto de Empenho 
2006/NEO 167 I . emitido em 04/12/2008. 

~Q: O presente CONtRATO terá o vigência de 120 
(Cento o vinte) dios consecutivos, contados o partir do 
dolo do expeóiÇOo do Odem de Serviço. pelo 
Coordenadoria competente e responsóvet pelo 
fiscolizoçõo do ot:ro. podendo ocorrer prorrogaçOo de 
acordo com os condições previstos neste CONTRATO. O 
prazo poro inicio do obro deveró ser de 05(cinco) dias 
contados do recebimento do ordem de serviço expedido 
pelo contratante. 

Macopó-op, 29/12/2008. 

.,d/.~. Alcir Agui o Motos 
Seaetórtopé Est do da tnfro-estruluo 

;uecreto N' 2042/95 

Extrato de Controlo 

Instrumento 
~$: Ternno de Contrato n•. 09~108-SEINF. que entre si 
celebram o Governo do EstociO do Amapá. olrovés do 
Secretario de Estado do tnfro-Eslrut~.<o. como Controtonte 
e o Empresa 8.M.R. EMPREENDIMENTOS LIDA. poro Ol Iins 
nele declo-ados. 

~Lego!: O presente CONTRAIO tem respaldo 
legal nos artigos 25 § 1', 37. coput e inciso XXI do 
ConslituiçOo Federal de 1988. nos artigos 12 § 4', I 16 e 119. 
itens 1 e XXVII do Conslituiçõa do Estado do Amopó de 
1991 nos disposições que I orem pertinentes do lei Nocionot 
n'. á.666/93 e svos otteroçOes posteriores. e nos demais 
dispo~çOestegois que lhe lerem opfteáveis. 

PacógofQ Úni$:Q: O presente contrato tem sua ()(igem no 
eletivoçOo do processo f1Cilot6rio: Concorrência n• 
016/2008-CPL/SEINF/GEA. do processo n• 2007/39239 · SEINF. 
Homologodo em 01.10.08 pelo Exm' SenhOr Secretário de 
Estado do lnlro-eslrul~.<a com base no Decreto n• 2042/95. 

~lo; O presente CONIRAIO tem por objeto a execuçOo 
pelo CONTRATADA. em regime de empreitado global os 
Serviços de: CorutrvçOo do Escola Estaduol do Distrito de 
MozogOo Velho. no Mvnidpio de MozogOo-AP. 

~ O preço poro o comecuçOo do objeto deste 
CONTRATO seró de 8$-2 251 19834 (Dois milhOes. d uzentos 
e cinq(iento e um mil. cento e noventa e oito reais e trin ta e 
quatro centavos) a ser pago de acorda com os meótÇôes 
de serviços. 

~: AS despesas com o execuçõo deste CONTRATO 
estOo orçados no valor global de Rl:2.2~ (Dois 
milhões. duzentos e cinqüenta e um ml. cento e noventa e 
oito reais e trinta e quatro centavos!. rteondo empenhado 
inicialmente o imponõncio do Rl~ (Vinte e dois mH. 
quinhentos e onze reais e noventa e dílo centovosl . e 
conerõo O conto do Programo de Trabalho: 12.361.3016 
2.577 - Aquisiçõo. ConstruçOo. Reformo. Aluguel e 
ReoporelhOmento de Prédios Escolares da En~no 

Fundomenlal. Natureza do Despesa: 4.4.90-51. fonte: 0115. 
conforme Noto de Empenho 2008/NE09365. emitido em 
28/11/2008. 

~: O presente CONTRATO teró a vigêncio de 210 
(Dvzentos e dez) dias consecutivos. contados o porti' do 
dolo do expeóçOo do Odem de Serviço. pelo 
Coordenadoria competenl& e responsóvet pelo 
nscohoçOo do obro. podendo ocarrer pron-ogoçõo de 
OC()(do com os condiçOes previstos neste CONtRATO. O 
prazo poro infeto do obra deveró ser de 05(cinco) dias 
contados do recebimento do ordem de serviço expedido 
pelo contratante. 

Mocop<Xlp, 31/l 2/2008. 

Extrato de Contrato 

tnstrvmenlo 
fllúe.l: Termo de Contrato n•. 095/00-SEINF, que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amopó. através do 
Secretaria de Estado do tnfro-Eslrut~.<o. como Controtonte 
e o Empresa B.M.R. EMPREENDIMENtOS liDA, poro os Iins 
nele declarados. 

~ot: O preS9flte CONtRATO tem respaldo 
legal nos artigos 25 § 1'. 37. coput e inciso XXI do 
ConsliluiçOo Federal de 1988. nos a1igos 12 § 4'. I 16 e I t9. 
itens I e XXVII do ConslitulçOo do Estado do AmOp6 de 
1991. nos disposições que forem pertinentes do lei Nacional 
n•. 8.666/93 e suas otteroçOes posteriores. ·e nos dennois 
dispo~ções legais que lhe forem oplicóveis. 

Porógrafo único: O presente controlo tem suo origem no 
elelivoçOo do proceoo licitot6rio: Concorrência n• 
02212008-CPL/SEINF/GEA. do processo n• 2007/61420 · SEINF. 
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HomolOgado em 16.10.08 pelO Exm' SenhOr Secretário de 
Estado do ln lro-esiM~.<o com base no Decreto n• 2042/95. 

~O presente CONTRAIO tem por objeto o exeevçOo 
pelO CONtRATADA. em regime de empreitado g lobal OS 

Serviços de: Construçõo do Escoto Estadual oe Lovenço. 
com 06 solos d e oulo. no Município de Cotçoene-AP. 

~ o preço poro o consecuçOo do Objeto deste 
CONTRAIO ser6 de R$.2 434 069 83 (Dois milhõ3l, 
qvotrocentos e trinta e qvotro mil. sessenta e nove reo.s e 
oitenta e três centavos) a ser pago de acordo com os 
medições de serviços. 

QQ!.o_ç~: As despesas com o execuçõo deste CONTRAI? 
eslõo orçados no votar global de R$-2 434 069 83 I DOis 
milhões. quatrocentos e trin ta e quolro mil, sessenta ·e nove 
reais e oitenta e três contovos). ficando empenhado 
inicialmente o importõnclo de ~..69 (vinte e quatro 
mil. trezentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). 
e correrão 6 conto do Programo de Trabalho: 12.361.3016 
2.577 - Aquisiçõo. Constrvçõo. Reformo. Alugvel e 
Reoporelhamento de PréótOs Escolares do En~no · 
Fundomentol. Notvrezo do Despesa: 4.4.90-51. Fonte: 0115, 
conforme Noto de Empenho 2008/NE09364. emttido em 
28/1 I /2008. 

~ciq: o presente CONTRATO teró o v;gêncio de. 210 
(Duzentos e dez) dias consecutivo s. contados ~ portr do 
doto do expeótÇõo do Ooem de Serw;o. pelo 
Coordenodorio competente e responsável pelo 
fiscolizoçõo do obro. podendo ocCYTer prorrogoçõo de 
oc()(do com os condições previstos neste CONtRATO. O 
prazo poro inicio do ob'o Cleveró ser de 0.5{c inco) d o s 
contados do receb:tnento do ()(dem de seMÇO expedido 
pelo con~otonte. 

Mocop6-ap . 31/12/2008. 

Extrato de Contrato 

Instrumento 
~: Termo de Controlo n•. 096/08-SEINF. que entre si 
celebram o Governo do Estado do Amopó. otrovés do 
secretario de Estado do tnfro-Estruturo. conno Contratante 
e o Empresa MIX ENGENHARIA LIDA. poro os Iins nele 
declarados. 

fll_ndQroento~: o presente CONTRATOiem respoldo 
legal nos artigos 25 § 1'. 37. coput e mcuo XXI do 
ConslituíçOo Federal de 1988. nos o-figos t 2 § 4', 116 e 119, 
itens 1 e xxvn do Constitu:çoo do Estado do Amopó de 
1991 . nos disposições que lorem pertinentes do lei Nocion~l 
n'. 8.666/93 e suos olleroçOes posten()(es. e nos demo~ 
dispo~çOes legais que lhe I()( em opfteáveis. 

Porágroto úoicQ: O presente controlo tem suo origem no 
efelivoçõo do processo licilot6rio: Concorrência n• 
019/2008-CPL/SEINF/GEA. do processo n• 2008/273~6 · SEINF. 
HomOlogado em 10.09.08 pelo Exm• Senhor Secretório d e 
Estodo do lnlro -estruturo com base no Decreto n• 2042/95. 

QWUQ; O presente CONTRATO tem por objeto o execuçõo 
pelO CONTRATADA. em regime de empreitado globo! os 
Serviços de: Construção do Escola Estoducl Protótipo. com 
16 solos de auto. no Loteamento Vote Verde. em 
Fozendinho - AP. 

!'.rl!.co; o preço poro o consecuçOo do oOjeto deste 
CONTRATO seró de B.U5.l2.ll92.1! (I rês mihOes. quinhentos 
e dezenove ml, noventa e nove reais e vinte e quatro 
c entavos) o ser pago de OC()(do com os medições de 
serviços. 

~: AS despesas com o execuçOo deste CONTRATO 
esiOo ()(ÇOdOS no valor global de ru.512.099,24 {~rês 
milhões. quinhentos e dezenove ml. noventa e nove reo~ e 
vinte e qua tro centavos). ficando empenhado inicialmente 
o importõncia de Bl:J,S.~ {Trinta e cinco rni. cento e 
noventa reais e noventa e nove centavos). e correrão 6 
conto do Progronno de Trabalha: 12.361.3016 2.577 -
Aquisição. ConstruçOo. Reformo. Alvguel . e 
Reoporelhamenlo de Prédios Escotores do Enstno 
Fundamental. Nohxezo do Despesa: ~ .4.91).~1. Fonte: 0115. 
conforme Noto de Empenha 2008/NE0937 5, emitido em 
2BQ).L2008 

)(igénciq: O presente CONtRATO terá o vigência de 210 
{Duzentos e dez) dlos consecutivos. contados o partir do 
dolo do expedlçõo do O<dem de Serviço. pelo 
Coordenadoria competente e responsóvet pe:o 
fiscolizoçõo do obro. podendo OCOI!er prorrogoçõo de 
OC()(do com os condçOes previstos neste CONTRATO. O 
prazo poro irlcio do obro dever6 ser de 05(cinco) dias 
contados do recet;,;.mento do ()(dem do serviço expeótdo 
pelo controtonte. 

Mocopó-op. 31/12/2008. 



Macaoá 07.01.2009 

Extrato de Controlo 

Instrumento 
fsltlel: Termo de Controlo n•. 097/06-SEtNF. que entre ~ 
celebram o Governo do Estado do Amopó. otrovés do 
Socrelorio de Estado do tnfro-Estrui\Ko. como Controtonte 
e o Empresa PRISMA ENGENHARIA E COM~RCIO LIDA - EPP. 
poro os rons nele declol'odos. 

fvndameolo Legal: O presente CONTRATO tem respaldo 
legal nos ortlgos 25 § 1'. 37. copul e inc~o XXI do 
Constituição Federei de 1988. nos ortlgos 12 § ~·. 116 e 11 9, 
itens 1 e XXVII do ConslltuiçOo do Estado do Amopó de 
1991 . nas dispo~Oes que forem pertinentes do Lei Nociconal 
n•. 8.666/93 e suas alterações posteriores. e nos demais 
óosPOSições legais que lhe forem opl'ocóvels. 

Pçyóggto úrico: O presente contrato tem suo origem no 
etetivoçOo do processo licilolórie: Tomado de Preços n' 
071/2008-CPL/SEINF/GEA. do processo n• 2006/66954 - SEINF. 
Homologodo em 18.12.06 pelo Exm' Senhor Seaetório de 
Estado do lnfro-esttvtvro com base no Decreto n• 2042/95. 

Ql:llelo: O presente CONTRATO tem por objeto o execuçOo 
pelo CONTRATADA. em regi'ne de empreitado global os 
Serviço s de: lkJmlnoçOo Nototno 2006. em Mocopó-AP-

~ O preço poro o consecuçOo do objeto deste 
CONTRATO ser6 de BS,.598 223 22 (Quinhentos e noventa e 
oito mil. duzentos e vinte e três reais e vinte e dols centavos) 
o ser pogo de acordo com os medçOes de lerViços. 

~: As despesas com o execuçOo deste CONTRATO 
estOo orçados no vaiei global de W28,223.n,(Quinhentos 

1 e noventa e oito mn. duzentos e vinte e três reais e vinte e 

I dois centavos). sendo empeohOdo lniciolmeote o 
lmpor!Oncio de R$:296ll77 00 (Duzentos e noventa e seis 

I 
mil. setenta e sete reais). e cooeroo à conto do Progomo 
de Trabalho: 15.451.0t81 1.198- EslrvltYoçOo de Espaços 
Públicos. Not\YOZO do Despesa: 3.3.90-39. Fonte: 0101. 
conforme Noto de Empenho 2006/NE01913. emitido em 
26/12.J2(1:YJ. 

~: O presente CONTRAIO teró o vigêf'lcio de 15 
(Quinze) dias consecutivos. contados o portlf do doto do 
expediçOo do Ordem de Serviço. pelo Coordenodorio 
competente e responsóvel pelO flscolizOÇOo do obro. 
podendo ocorrer prOITOgoçOo de acordo ~ • ';'S 
condições previstos neste CONTRATO. O prozo poro rnoOO 
do obro deveró ser de 05(cnco) dias contados do 
recebmento do ordem de serviÇo expeórdo pelo 
controtonte. 

Mocop6-op. 26/12/2008. 

@:ultura -====::5) 
Joio Alclndo Costa Milhome.;-=:=] 

\::.---

PORTARIA N" t1612008- SECULT 

O Sec:rctírio de Estado da Cultura do 
AmapWSECUL T, DO UIO de IUII atribuições leglit 
que lhe alo coaleridas pela Lei u•. 1073 em -
artigo 9", incito XVUI, ICÇão n, •nexos IX, X e 
Decreto a•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autori7.at o deslocamento do servidor JORGE 
FERREIRA Jr'IGUEIREDO, Chefe da Unidade de 
Cultura Popular e Tradicionai!CDC/SECUL T, código 
CDS-J, da sede de suas alribuiçOcs em Macapá - AP att 
os munidpios de Feneira Gomes - AP e Porto Gnmde -
AP. com a finalidade de acompanllar equipe de 
sonoriz.aç!lo c montagem de palco do Projeto Jornada 
Culturnl, no pcriodo de o~ a 07 de dc7.cmbro de 2008. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapã (AP), 04 de dezembro de 2008. 

~-~ 
JOÁO ALCJND{f) COSTA MILHOMEM 

Secretário de Estado da Cultura 

PORTARIA N" 11712008 - SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura · do 
Amapi/SECUL T, no uso de .. u atriblliçile! ~ab 
que lhe slo conferidas pela Lei u•. 1073 em KU 

artiJ:O 9", inciso xvm, seçio U. anexos IX, X e 
Dc:cn:tu a'. 1089 de 02 de abril de 1007. 

RE S O LVE: 

Designar os servidores CARLOS EDUARDO 
DOS SANTOS CANTUÁRIA -

(DIÁRIO OFICIAL) 

EconomistaiADVSECULT, CLOTILDE NAZARt 
NAZÁRIO DAVID - Coorden:ulora de Ação e Difusllo 
CulturaVCADC/SECUL T c REGINA BORTOLOTO 
CANEZIN - Gerente do Núcleo Técnico e 
Programátioo/CDC/SECUL T, para comporem a 
Comissio de Adli~ de Doannentos. nos termos do 
Edital de Seleção n•. 001/2008, de 29 de outubro de 
2008. para seleção de I S Pontos de Cultura no Estado 
do Amapá 

Dê-se ciência, registre-se e publiquc·sc. 
Macapá (AP). 04 de dezembro de 2008. 

'\.{11'\.;u M"'" 

JO.~O ALClNDb COSTA ~rLBOMEM 
Secretário de Estado da Cultun 

PORTARIA N°118/2008 - SECULT 

O Secret6rio de Estado da Cultura do 
AmapWSI.CULT, DO u110 de IUU atribuiçks legais 
que lhe do conferidu pela Lei a•. 1073 em !leU 

artigo 9", i.Dcilo XVID, seçio 11, anexos IX, X e-
Decreto n•. 1089 de 02 de abril de 2007. • 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento das servidoras 
EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA - Professora, -
pertencente ao Quadro Ci~il do Estado do Amapá e 
KATIANE DE OLIVEIRA COSTA - A. O. S. 
D/SECUL T da sede de suas atribuições em Maca pá -
AP até os municípios de Ferreira Gomes c Porto 
Grande, para uatar junto ~ prefeituras assuntos 
referellleS a programação do Projeto Jornada Cultural. 
no dia 26 de novembro de 2008. 

Dê-se ciência , registre-se c publique-se. 
Macapá (AP). 04 de de1.embro de 2008. 

...;,;....; I L.,~4,~.-.v 
JOÃO ALCibÕcÕSTÁ .MJLHOMEM 

Secretário de Estado da Cultura 

PORTARIA N" 119/2008 - SECULT 

O Secretário de Eiitado da Cultura do 
Alaapi/SECULT, ao UIO de lUIS atriba~lla legais 
que lhe alo coaferidu pela Lei u•. 1073 em teU 

artigo 9", lnd10 xvm, IICÇio 11, uexos IX, X e 
Decreto a•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento dos servidores 
CARLA TARCIANY LAMARÁO DA SILVA -
Gerente do Nucleo Técnico de Ação 
Cultwal/CDCISECULT e EDDIE PATRICK 
OLIVEIRA E SILVA- A. O. S. D/SECULT da sede 
de suas atn'buiçOcs em Macapá - AP ale os municípios 
de Ferreira Gomes c Pono Grande, oom a finalidade de 
acompanhar a realiz.açlo do Projeto Jornada Cultural, 
nos dias 05 c cn de dezembro de 2008. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
MacapA (AP), 04 de ~nbro de 2008. 
. NVJ.tv.~NV' 

JOÃO ALCIN~ COSTA ~OMEM 
Secret,rio de Estado da Cultura 

PORTARIA N" 120/2008- SECUL T 

O Secretário de Estado da Cultura du 
Amapi/SECULT, no uso de IUU atribulçks legais 
que lhe slo COtlleridu pela Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9", iacoo XVIII, .eçlro 11, uexot IX, X e 
Decreto a•. lOM de 02 de abril de 2007. 

RE S OLVE~ 
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PORTARIA N" 121/2008- SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura& du 
AmapAISECUL T, no u.o de ~ua1 atribuiç!iés legais 
que lhe sio conferidas pela ui n•. 1073 em seu 
a rtigo 9', inciSCl XVITI, seçio O, anexos IX, X e 
Dt(reto n•. 1089 de 02 de 11brit de 2007. 

RE S OLVE: 

AutonLar o deslocamento dos servidores 
JOÃO BOSCO 00 CARMO LACERDA 
A.O.S.D/CDC/SECUL Te ADALBERTO DE SOUZA 
CASTELO Assessor Institucional Nfvel 
17ADIISECUL T da sede de suas atribuições em Macap:\ 
- AP até Santa Luzia do Mantanum, Distrito de 
Maz.agl!o - AP, com a fmalidade de realizar o registro 
audiovisual (filmagem e fotografias) dos festejos à 
Santa Luzia do Maruanum, no periodo de 05 a 07112108. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP), 04 de dezembro de 2008. 

JOÁO ALCI;.ro~~BOMEM 
Secretário de Estado da Cultura 

PORTAJUA N" 122/21108 - SECULT 

O Secretário de E!dado da Cultura do 
Amapi/SECULT, nn u!lrl de suu atribuiç6es legais 
que lhe sio conferidas pela Lei n'. 1073 em !ltU 

artigo 9", inciso XVJU, !ICÇin IJ, aAClO! IX, X e 
Decreto n•. 10!19 de 02 de abril de 2007. 

R ESOLVE: 

AutoriLar o deslocamento do semdor 
RÓMULO MENDES SOARES Motorista 
OficiaVGAB/SECUL T da sede de suas atribuições em 
Macapá - AP até os municípios de Ferreira Gomes e 
Porto Grande - AP com a finalidade de dltr ~rte à 
equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento 
CulturaVSECULT durante a programação do Projeto 
Jornada Cultural, nos dias OS, 07, 12, 14, 19 c 
2111212008. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
MacapA (AP). 04 de dezembro de 2008. 

·~-~p{/1"
JOÃOALCIN--.;-COSTA MILHOMEM 

St(n:tário de Estado da Cultura 

PORTARIA N' 12J/2008 - SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá/SECULT, IHJ u110 de 111a~ atribulçlla legais 
que lhe slo conferidas pela Lei n•. I 073 em seu 
artigo 9", inciso XVIII, IICÇliO 11, a.ne1n~ IX, X e 
Dc:cn:tu n•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autori7ltr o deslocamento dos servidores 
CARLA TARCIANY LAMARÁO DA SILVA -
Gerente do Núcleo Técnico de Ação 
CulturnVCOOSECUL T, MANOEL ALEXANDRE 
PELAES DOS SANTOS - Chefe de Unidade de 
Cultur.t Anistica/COCISECUL T c AUGUSTO DI EGO 
FONTOURA MOREIRA Agente 
AdtninimltivoiSECUL T da sede de suas atribuições em 
Macapá - AP até os municípios de Fcrrcirn Gomes c 
Porto Gr.mde, com a finalidade de acompanhar a 
realização do Projeto Jornada Cultural. nos dias 12 e 14 
de dezembro de 2008. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP), 04 de dC?.cmbro de 2008. 

""f"'~ /.A ... ~;.NW'' 
JOÃO ALCfNbOCOSTA MfLHOMEM 

Secretário de Eatado da Cultura 

PORTARIA N" 124/2008- SECULT 

Homologar o deslocamenio do servidor 
MANOEL ALEXANDRE PELAES DOS SANTOS 
Chefe de Unidade de Cultura Artística/CDC/SECUL T 
da sede de suas atribuiçôes em Macapá - AP até os 
municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, com a 
finalidade de acompanhar a rcali7.ação do Projeto 
Jornada Cultural, nos dias 2<111, 02. OS e 0712008. 

DE-se ciência, regisne-sc e publique-se. 
Macapá (AP), 04 de dezembro de 2008. 

VV.,J)-v(:VM.,. 

O Secretário de Estado da Cult.ra do 
Amapi/Sf.Ct:LT, ao uso de suu atribulçlles legais 
que lbe sllo tonferidu pela Lei n•. 1073 em !IC1I 

artico 9•, iaci10 xvm, seçllo 11, anexos IX, X e 
Decreto a•. 1089 de 02 de abril de 1007, 

JOÃO ALClNOO éÕSTA Mll.BOMEM 
Sccretjrio de Estado da Cultun& RESOLVE: 
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Autori7ar o deslocamento do servidor JORGE 
FERREIRA FIGUEIREDO, Chefe da Unidade de 
Culturd Popular e Tradicional/CDC/SECUL T, código 
CDS-1, da sede de suas atribuições em Maca pá - AP até 
os municípios de Ferrcirn Gomes c Pono Gr:mdt:- AP, 
com a finalidade de acompanhar equipe de sonorização 
c montagem de palco do Projeto Jornada Cultural. nos 
dias 12, n c Wl212008. 

Dê-se cicncia, registre-se c publique-se. 
Macapá (AP). 04 de dezembro de 200X. 

~lJ,-1')'-')'vv. 
JOÃO ALCIN!')O éÓSTA MILHOMEM 

Secretário de Estado da Cultura 

PORTARIA N"l25/2008- SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Am~pá/SECULT. no u50 de sua.~ ~tribuiçlle~ les:ais 
que lbe silo conferidas pel11 Lei n•. 1073 em seu 
arti~o 9•, ioci50 XVTil, seç~o Il, anexos IX, X e 
Decreto n•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos servidores 
EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA - Professora, 
pcnencente ao Quadro Civil do Estado do Amapá c 
MANOELALEXANDREPELAESDOSSANTOS 
Chefe de Unidade de Cultura Artística/CDC/SECutT, 
da sede de suas atribuições em Macapá - AP até os 
municípios de Ferreiro Gomes e Pono· Grande - AP 
com a finalidade de acompanhar a programação do 
Projeto Jomida Cultural. nos dias 19 c 21/12/2008. 

Dê-se ciência, rcgi.stre-se e publique-se. 
Macap;í ( AP). 04 de dc7.cmbro de 2008. 

y~J~wJ~ 
JOÁO ALCINOO COSTA MILHOMEM 

Secretário de Estado da Cultura 

PORTA RIA N" 126/2008 - SECU L T 

O Secretário de Estado da Cultura ·do 
Am~pá/SECULT, no uso de suas atribuiç!lcs lega.is 
que lhe sllo. confcridu pela Lei n•. 1073 em seu 
arti~o 9", inciso xvm, seção ll, anexos IX, X e 
Decreto n•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

AutoriLar o deslocamento do servidor JORGE 
FERREIRA FIGUEIREDO, Chefe da Unidade de 
Culturn Popular c Tradicional/CDC/SECUL T, código 
CDS·l , da sede de suas atribuições em Maca pá - AP até 
os municípios de F«reira Gomes e Porto Grande - AP. 
com a finalidade de acompanhar equipe de sonorizaç;lo 
c montagem de palco do Projeto Jornada Culturnl, nos 
dias 19, 20e2 1/1212008. 

Dê-se ciência. registre-se e publique-se. 
.Macapá (AP). 04 de <1e?embro de 2008. 

"(""~"w 
JOÁO ALCINDG COSTA MllBOMEM 

Secretário de Estado da Cultura 

.PORTARIA N° 127/l008 -SECULT 

O Secretário de E~h1do da Cultura do 
Amapli/SECULT, no u'o de sua~ atribuiçõe~ legai~ 
que lhe slo conferidas pela Lei n•. 11173 em seu 
artiRO 9", inci50 XVIII, ~io ll, 811ClOS IX, X e 
Decreto n•. 108!1 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

1° - Conceder adiantamento ~ Título de 
Suprimento de Fundos em nome da servidord 
ROSÂNGELA DO SOCORRO RAMOS, professora, 
peneneente ao Quadro do Ex-Território Federal do 
Amap;í,_ nos tennos do Item 111. Par~1;rafo único do 
Artigo 2°, da Lei n" 0011. de 12 de maio de 1992. no 
valor de RS 3.000,00 (Tm Mil Reais). para suprir 
necessidades emergenciais de material de consumo da 
Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico. 

2• • O adiantamento concedido deverá ser 
aplicado no pmzo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

(DIÀRIO OFICIA1) 

3° - A referida despesa déverá ser empenhada 
na Fonte de Recursos - 0101, Progrnma de Trnbalho-
13.122.11<1<11.2001 , Projeto MSA, Elemento de Despesa 
33.90.30 - Aquisição de Material de €onsumo RS 
3.000,00 (frês Mil Reais). 

4" - O responsável pelo adiantamento de"erá 
apresentar prestaç~o d~ contas, devidamente 
homologada pelo titular do Orgão, no prazo máximo de 
I O (dez) dias. contados do ténnino do p11I1..0 da 
aplicação. dctcnninado no item 2°, dcst~ Portaria. 

Dê-se ciência. registre-se c publique.sc. 
Maca pá (AP). 04 de dezembro de 200K. 

--../'-.. / I L,-v~ 
JOÁO ALCINDO é ()STA MILHOMEM 

Secrctárin tle Estado da Cultura 

PORTARIA N" 128/2008 - SJ<:CULT 
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PORTARIA N" I 30/20011 -SE C li L T 

O Secretário de Est11do da Cultum do 
Amap:i/SECliLT, no uso de suas atribuições le~ais 
que lhe ~ão conferidas pela Lei n". 1073 em seu 
arti~:o 9•, inciso XVDl, scçllo ll, anexo~ IX, X e 
Decreto n". 10119 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

/ 1° - Conceder ad1antarnenro a Tírulo de 
Suprimcnro de Fundos em nome do SCIYidor PERI.EY 
Fu RTADO LEITF.. Chefe da UmdJde 
i\dnünistr;niva!üNNAF/SECUL T, nos lermos do li em 
11 1. Parágmfo !mico do Artigo 2°, d;l Lei 1r' Wtt . de 12 
de m;rio de I 1)92. no valor de RS 4.000,00 (Quatro Mil 
Reais). para ;upnr neccssidad~ emcrgenc1a1s deo;ta 
SECULT . 

2° - Ó ádianrarncnto concedido deverá ser 
O Secretário de E~tado da Cultura do aplicado no prat.o máxuuo de 30 (trinta) dias, a contar 

Amap:i/SECUL T, no u'50 de suas atribuições tcs:ais da data do rocebnnenlo 
que lhe silo conferidu ~la Lei n•. 11173 em seu - 3° - A referida despesa deverá ser empenhada 
anigo 9", inciso XVIII, seção n, anexos IX, X e na Fonte de Recursos - 0101, Programa de TrJbalho 
Decreto n•. 108!1 de 02 de abril de 2007. 13.122.0001.2001. Projeto MSA, Elemento de Despesa 

RESOLVE: 

1° - Conceder adiantamento a Título de 
Suprimento de Fundos em nome da sen~dora 
CLOTILDE NAZARÉ NAZÁRIO DAVID. 
Coordenadora de Ação de Difusão 
Cultur.ti/CADC/SECULT, nos tennos do Item 111, 
Parágrafo único do Artigo 2°, da Lei n° ()()I 1, de 12 de 
maio de 1992, no valor de R$ 4.1100,00 (Quatro Mil 
Reais), par.! suprir necessidades emergenciais de 
mHierial de C$)nsumo desta Coordenadoria. 

2° • O adiantamento concedido dever~ ser 
aplicado no prn7.0 máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. / 

3° - A referida despesa dcvcr:i ser empenhada 
na Fonte de Recursos- 0101, Progratna de Trabalho-
13.122.0001.2001. Projeto MSA, Elemento de Despesa 
33.90.30 - Aquisição de Material de Consumo RS 
4.000.00 (Quatro Mil Reais). 

4° - O responsá\'el pelo adiantamento dever.í 
apresentar prestação de contas. devidamente 
homologada pelo titular do Órgão, no prazo máximo de 
10 (de7.) dias, contados do ténnino do pr.v:o da 
aplicação, dctemtinado no item 2•, desta Portaria. 

Dê-se ciência. registre-se e publique-se. 
Macapá (AP). 04 de dezembro de 2008. 

"'~"'V)./..~~ 
JOÁO ALCTND~ COSTA MILHOMEM 

Secretário de Esbdo da Cultura 

PORTARIA N" 129/21108- SECUL T 

O Secretário de Estado da 'Cultura do 
A!"apá/SECULT, no uso de suas atribuições legai~ 
que lbe slo conferidas pela I,ci n•. 1073 em seu 
anigo 9°, inei50 XVIII, seçllo 11, anexos IX, X e 
Decreto o•. 1089 de 02 de abril ile 2007. 

RESOLVE: 

1° - Conceder adiantamcnlo a Titulo de 
Suprimento de Fundos em nome da servidora SIMONE 
MARTA DE JESUS, Coordenadorn de Preservação da 
Memória Material c lmaterial/CPMMJ/SECULT, nos 
termos do Item lll, Parágral'o único do Artigo 2", da Lei 
n" 0011, de 12 de maio de 1992, no valor de Rs 
3.000,00 (frts Mil Reais), para suprir necessidades 
emergenciais de material de consumo desta 
Coordenadoria. 

2° - O adiantamento concedido deveni str 
aplicado no prazo má:<imo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

3° • A referida despesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Recursos - 0101, Progrdffia de Trabalho -
13. 122.0001.2001. Piojito MSA, Elemento de Despesa 
33.90.30 ·_ Aquisição de Material de CoDSUmo RS 
3.000,00 (Três Mil Reais). · 

4° • O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestaÇâo de contas, dc\•idamcntc 
homologada pelo titular do Órgão, TIO prazo máximo de 
10 (de-L) dias, contados do térnúno do pmzo da 
aplicação, determinado TIO item 2°, desta Portaria. 

Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (APJ. 04 de dezembro de 200!1. 

Y"'.;)),;.o·J ~ 
JOÁO ALClN~O COSTA MILHOMEM 

Secretário de Estado IIY C:ultJ1ro 

33.?0.30 - Aqutsição de Material de Consumo RS 
2.000,00 (Dois Mil Reais) c · Elemento de Despesa 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica RS 2.000,00 (Dois Mil Reais). 

4" - O rcsponsá\'CI pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de contas, devidamente 
homologada pelo titular ~o Órgão. no pr.v:o maximo de 
I O (de7.) dias, contados do término do prnzo da 
aplicaçao, deternúnado no item 2°, desta Portaria 

Dê-se ciéncia, registre-se c publique-se. 
Maca pá (i\Pl. 04 de deLembro de 2008. 

V"'\,; U-1$--,..,v-
JoÃo ALCINDO .COSTA MILHOMEM 

Secretário tlc Estado da Cultura 

PORTARIA N" 131/2008 - SECUL T 

O Secrct~rio de Estado d~ Cultuu do 
AmaJtáiSECULT, no uso de suas atribuições legais 
que lhe ~itn conferidas pcha Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9", iod50 XVTO, scçilo 11; anexos IX, X e 
Decreto n•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

]
0 

- Conceder adiantamento a Titulo de 
Suprimento de Fundos em nome da scn~dora CARLA 
TARCIANY LAMARÁO DA SILVA. Gerente do 
Núcleo Técnico de Ação 
CulturaVNT AC/CDC/SECUL T, nos tcnnos do hem 111, 
Parágrafo único do Artigo 2°, da Lei n" 0011, de I 2 de 
maio de I ')92. no Yalor de RS 4.000.00 (Quatro Mil 
Reais). pnra suprir necessidades emergenciais da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural. 

2' - O adiantamento concedido deverá ser 
aplicado no prazo nt.~ximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento. 

~o - A n;fcridH despesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Recursos- 0101 . Progntma de Trabalho-
13. I 22.0001.200 I. Projeto MSA, Elemento de Despesa 
331){).30 - Aquisiçào de Material de ConsWitO R$ 
3.000,00 (frês Mil Reais) e Elemento de Despesa 
33.90.39 - Outros' Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica RS 1.000,00 (Hwn Mil Reais). · 

4" - O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de - 'COntas, dC\-idamcnte 
homologada pelo litular do Órgão, no prazo máximo de 
10 (dez) dias, contados do término do prazo da 
aplicação, detenninado no item 2", desta Ponaria. 

Dê-se ciência, registre-se Cl>Ublique-se. 
Macap<i (AP), 05 de de1.cmbro de 200&. 

· ~Uw·/IJ,V 
JOÁO ALCINQO CÓSTA MILHOMEM 

SecretArio de Estado da Cultura 

PORTARIA N" 132/211011 - SE C li L T 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Am11pi!SECULT, no u~ de suas atribuiç6es legais 
que lhe são coeferidas 11ela Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9", inciso XVIII, seçiio fi, anexos IX, X c 
Dec~to n•. 11»19 de: 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Designar SIMONE MARL\ DE JESUS. 
Coordenadora de Preservação da Memória Material c 
hnatcrial/SECUL T. Código CDS-3, para exercer 

:. 

... 

,-

,, . 



Maca á 07.01 .2009 

acumulativamentc c em substituição o cargo de 
Coordenadora de Preservação do Patrimônio 
1-listórico/SECULT, Código CDS-3. durante o 
impedimento da respectiva titular JANAÍNA 
VALÉRIA PINTO CAMILO, que se encontrd 
afastada para usufnno de féria s regulamentares, no 
pcrlodo de O I a 19/1 2/2008. 

Dê-se ciência. registre-se c publique-se. 
Macapá (AP). 05 de dettmbro de 2008. 

~~11~ 
JoAo ALCI:Noo cosTA MILROMt:M 

Secretário de Estado d11 Cultura 

PORTARJA N"133/2008- SECULT 

O Sccret,rin de Estado daa Cultura do 
Amapá/SECUL T. no uso de suaJ atribuiçõe' legais 
que lhe sio confuidas pcl11 Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9•, incbo xvru, seç<lo 11, anexos IX, X e 
Decrelo n•. 11189 de 02 dc abril de 2007. 

RESOLVE: 

Designar CLOTILDE NAZARÉ NA7.ÁRJO 
DAVID, Coordenadord de Ação c Difusão 
Cultur<~VSECUL T. Código CDS-3, para exercer 
acumulativamente c em substitfliçAo o cargo de Gerente 
do Teatro das Bacabt!lras/SECUL T, Código CDS-2, 
duranrc o impedimento da respectivo titular CARWS 
ALBERTO SILVA DE LIMA, que se cncontrar.i 

afasta~ para tratar de assuntos de intcre~ particular, 
I no penodo de 06 a 26112/2008. 

De-se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP), 05 de deumbro de 2008. 

· <-~ 
JOÃO ALCI~COSTA MÍílfoMEM 

&."Cretário de E!dado da Cultun 

PORTARIA N•tW2008 • SECULT 

O Sc:cmúio de Estado da Cwtura do 
AmapWSECULT, ao UIO de IUU atribuições lc:Jiall 
que lhe alo coaferidu pela Lei a•. 1073 em seu 
artige 9", incito XVIJl, aeçlo U, aae101 IX, X e 
O« reto n•. t0119 de 01 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
RÔMULO MENDES SOARES, MotoriSill 
Oficiai/GAB/SECULT, código CDI-2, da sede de suas 
atribuiçOes em Macapá - AP até o município de Ferreira 
Gomes - AP, com a finalidade de acompanhar o 
Assessor Juridico desta SECUL T , no dia 12 de 
de1.c:mbro de 2008. 

De·se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP), lS de dezembro de 200!1. 

,·lf'..;J.;~ 
JOÃO ALCJitDO COSTA MliJIOMEM 

Secretúio de E.tado daa Cultura 

PORTARIA N• tJ512008- SECULT 

O Sec~tírio de Estado da C1ltura do 
AmapWSECULT, no •• de auu atribulçlles leaais 
qae lhe sio conferidas pela Lei a•. 1073 em 11tt1 

arti&e 9", IDCilo XVIII, aeçio O, aneiOS IX, X e 
Decreto n•. 1089 de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
RÓMULO MENDES SOARES, MotoriSI.a 
OficiaVGAB/SECUL T, código CDI-2, da sede de suas 
atribuições em Macapâ - AP ate os municlpios de Serra 
do Na\· i o - A P c Laranjal do Jari - AP,para dar suporte 
aos produtores do filme Tainá 3, nos periodos de 15 a 
i S/12/2008 e 18 a 23112fl008 respectivamente. 

Dé·se ciência, registre-se e publique-se. 
Macapá (AP). IS de dezembro de 2008. 

~ 
JOÁO ALC~ COSTA MILHOMEM 

Secret,rio de Estado da Cultur11 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N" 136/2008 - SECULT 

O Secret»rio de Estado da Cultura do 
Amap6/SECULT, ao UIO de JUL~ atribuições l~ais 
que lhe slo conferidas pela Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9", laciMI XVlfl, aeçio 11, anexos IX, X e 
Decreto a•. 10119 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Designar MlL TON TORRES MEDEIROS. 
Chefe de Unidade/CEAC/CADC/SECUL T, Código 
CDS·2, para exercer acumulativamente c em 
substituição o cargo de Gerente do Centro de 
Expressões Anisticas e Cultumis/CADC/SECUL T, 
Código CDS-3, durante o impedimt:nto da respectiva 
titular EDILEUZA DOS SANTOS CARDOSO, que 
se encontrarà em usufruto regulamcl)lar de férias, no 
periodo de 11/12/2008 a 0?/01/2009. 

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

~acapá <AP~:~L~i~~de 2008. 

JOAO ALCIN,OCoSTÁ MILHOMEM 
SecretArio de Estado da Cultura 

PORTARIA N"IJ7/2008-SECULT 

O Secretário de [atado da Cultura do 
Amapí/SECULT, ao 1110 de mas atribulç6es lt~~als 
que lhe slo tllllferidu pela Lei n•. 1073 em seu 
artigo 9", ladto XVUI, aeçlo 11, ane1o1 IX, X e 
Decreto a•. 1089 de 02 de abril de 2007. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora 
SIMONE MARIA DE JESUS, Coordenado.a de 
Prescrvaçâo da Memória Material e ImateriaVSECUL T, 
Código CDf-3, da sede de suas atribuições em Macapá -
AP até a cidade de Belém - PA, com a finalidade de 

partidpar da Ondna da Re,lllo Norte: Construindo o 
Silltm.a Nadoul de Patrim&io Cultural, no JXrlodo 
de 08 a lO de ckzcmbro de 2008. 

Dê·sc ~ncia, registre-se e publiq~-se. 
Macapá (AP)~~ ~T.~~20Cl8 

JOÃO ALCIN~v~;;~D.HOMEM 
Sc:crrtúio de Estado da Cultura 

1'\'STll.l'\IF::O.TO I'RI:'íCIP.\L: CO:\'\'t:'\'10 , . 0~9121NI8· 
SHTLT . 
C'O'iH:'\'t:'i'll:: St:CRETARI.-\ DF: F:Sl' . .\00 DA 
<TL TI 'R. \/SECT LT. 
CO'i\'tSIAD.-\: l'SI.\0 S.-\'\'TA'\'ESSF. DE (TI.TI'R\ 
. t ·sc. 
Cl. \1 Sn. \ St:Gt "H - DO OBJETO: ('uJtur portts 
dos dttpcUl <om 1 Rtoli7.aflo do Projrtn d• M('ullur• 
Populor: C'aporira t Rrli«io•idod• d• ~latri• .\fricu• -
( 'ondnmhli, l 'mllondo r \tino \'og6" . no período de 
30111/08 I JMII /CJY. 
Cl. \t SI ' L \ PRIMEIR.\ ·DO FI 'iiH~tt::'l ro t.t:l;~t : 
o prtuntr ('oft\'tnio rrm como rwndomrnto .... 1 o§ t•. do 
ar1. 2:fi tia& Cun~til•~lu Frdtral. cnmhinadn com m aru,. 
12, § ~·. 116 • 12.3, Inciso 1\' do Con•tiruifln dn E<tadn du 
Amop,, •m <lpc<iol 10 ortign 116. § I' , lncl•o• I a 1\' do 
l .t'i n" M."*'l9l t' akua(h:l llfl'ltriort". 
CLÁl'Sl'l .. .\ Ql'I'\'T.\ DOS RHTR.'iOS 
fl'\'.\ '\'CEIROS: f oram nloudoo rtcuroo• no n lor dr RS 
IZ.t.OO.IJIJ (11011 ~111 c Sdn<nlus Rui!). a wr<m 
n:pasudCH rnl Urftl Unira rarcrla. drnlro d» ~r:euinl~ 

dtlfri~lo: 
Pm~rwtna dr Trwholhn: 13 . .392.00~2 . 1 02.3 
l'mjtlu: "P .. \ .I.Il.t:.CIBALI'..\RIT". 
'\'oturru da O.. peso: JJ.!IO.~l 
\ 'alor: RS I 2.600.00 
Fontt: 0101-RTI 
\'IG[S('IA: O prtnntr ( o.,-fnio lerA o ••• •·i~~n<la • 
runtor do d•t• de u~inatura 11~ o dia lO dt jonrirn dt 
2009. paro UfCUçiH. 

. .\SSI!" . .\R.\~1: O Sr<l"ffjrio d• E>tado/St:Ct I.T Sr" .. luin 

.~lcindo Coito 'lilhorwcm t o Sr•. (.iulli•nu d,· ~""'" 
\luntri ru - Pruidtntt do l'nilo Sonlftntnl< Culturnl. 

EXTR \TO Dt: CO'i\ 'f:'\'10 

1'\'STR! ·.\IE'\'TO I'IU'\'('IPAL: C0'\'\ '[:'1'10 :'\0 11611120011-
SEC ' t 'LT 

Pá . 20 

( 0:'1'\'E'\'f.:'\TE: SECNI::T..\RI.\ DF. ESI ~110 D.\ 
CTI.Tt 'RMSECl LT. 
C'O'in::o.t~OA: 1''\'IÁO SA,T.\'\'F.'\St; DE {TLTI'R\ 
·t·sc. 
CL.\t 'Sl'L\ SEGI':'I'DA- no OBJETO: Cullur p•rtn 
d•• dupcsas con> 1 eucuçlu do Projtto d• 
"('('J.TI 'N.\RT: a rmoçlo d• razrr a arte •<unttcrr". no 
pcrfodo de J0/12/0llalll/12109. 
CI.ÁI'SI 'L.\ PRI~IEIR\ · DO 1'1 ' '1/0A~fE'iTO U :G.\ 1.: 
o prt•tnl• C'on\'tnio trm <omo rundom.ntu '•8•1 o§ t•. do 
11rr. l~ da Co•srirui~lu Fedtnl. rombinadn cotn us arts. 
12, § ~·. 116 c 12.3. inciso 1\' d• Conotituifl o do Estado do 
Ámapó. em cspe<ial ao art igo 116. § 1' . ln<i•os I a 1\' d• 
L•i n• 8.66619.3 • allcraçOts polltrior<s. 
CL . .\t SI L\ QI 'I'\'T A DOS RHTRSOS 
FI:'I'A '\'('EIROS: Foram alucodm rrcuno> no <alo r d• N~ 
119.000,00 IC<nlo • Ontnon ~lil Rui<). a sorom 
rrpasJMLioc rm uma únira parula. drntro d• stguintr 
tJrsrri(Ao: 
Programa de Trahalhu: ll .l~2 .00~2.102l 
Prnjrru: " P.A.I.O.E.C/8 \ 1.1 '.\RTF:" . 
'\•turrz• da llr<pcu: .lJ.:Ç(UJ 
\' alnr: RS I 19.1HHI,(KI 
Fonrr: OtOt.RT t 
C t.\t SI I. \ S['\T I OI I ' IGÊ'!'II 
O prt ,c-ntt ( nn\ fnio trrA a \ua \ it: inria ~r untar d~t dar" 
dt• ~~~inatur• 01fi' u rlia JO dr dntmhro ch: 200'), pnn 
t-ncu(')o. 

~SSI'\'AR~ \1 : O S<rrwirio ur f.>tld •t!SE<TI.l ~ r" . . loto 
.-\kindo Costa \filhomcm c o Sr ... (.iult i.tnn dt· " t•u7a 
\I•HHrir .. - l're~idtntc tia l"niiG Sanllntnst C uftunl. 

.lt .STIFIC.\ TI\'A 

PROCESSO: 16.000.90612008 

R\ TI FICO 
DI: 0~12nOOK 

..\SSl',TO: ADIT Ulf.~TO 110 TER\! O ('0" 'E.'ii..\L 
x · o~/08. 

Fl''iO . .\ \lt:'iTO LEGAL: . .\n. 116 • \rt. 6~. 11 I)A l.f.l 
8.666/93 E Sl'.\S ~I.Tf.R.\('ÚES. 

Justiliu-sr o aditamrnto do Ttrmn Con.-.niol. 
supruitodo. rr\poldado no ~ri. t 16 • 6~. 11 d• l.ri 
8.666,.,3 • suos llltr•~•1u. rm drcorrfncia dr orrbrímo no 
•·alor linanc<iro. 

O Ttrmo ('onnnlal. a qu•" rofrrr • pr .. rntr 
juot ifotatln . pr<' ia rm >fi luto lnkial um •·ol11r d< MS 
272.1NNJ.OO (Oaunto• t S<t<nta r Ooio ~lil Rrois). tli•nt< 
do <~fl'I'IO, 1'1"" o Cun•·inio n• 04MI8·SECI'LT. a 
poooulr um 2° ocrkcimo <m ouo rhiusul• \ ' nn •·ok!r dt RS 
~.000 .00 (Cinqürhlo ~lil Rrais), pusondo o con•·fnio 
p1ro u monlanlr dr RS l22.oto,OO (T,...untos r \ 'inl• • 
Doõ. ~fil R<1k), a partir d• doia dr IISinoluro do pr .. tntt 
T <riiiO Adlth·o. 
\llup. / .\P, O~ dr 

2° TENMO AI)ITI\'0 AO C:O:O.'V~I"tO :'\• 040108 · 
SE<TLT 

Ptlo prn<nl< TER~10 ..\DITI\'0. a Srcrrtoria dr 
E•t•<lo d• Culto,.. - St:C.'t 'LT. ru0'1u A DITA 'iTE. r. <omo 
.\I)IT\00 a t 'niln Sontanrn•r cJr Cultun ~ I SC 
drclaro111, actilam. t ajuotam qut •• c:tôu•ula• dn 
( on•·tnio ura<lrrizodo nas lndkl(lln aladidu passa 1 

\'igorar tom I StCUintr ncfatiO: 
U .Ál'SI 1t .A QI'IYrA llOS REn RSOS 
Fl:\.\~CEJROS: O~ rr<u""'' alocados para u prt><nl< 
conlnlo slo oriundos do proarorwa dr trabalho n' 
13.392.00~2.1.023. rrojtto MP.A I.D.E.('JBALI ..\RTF.. 
Fonl< OIOI·MTl' o \'llur dr MS 212.000.00 (lluunlol r 
Sttnla r Dois ~lil Rrail) ~•tunu dr O<Spcu l.J.~.H -
~ub,·tnç6C'l S<Kiai1. O rrcvrso a st r rt pauado ~tdll no 
ulor total dr RS ~.000.00 tCinqOcnta \t il Rui<l, 
totoliza•do o •·ator dt RS .322.000.00 (TI"funtos r \'int< r 
Oob !'oiiiRub). 

A• dtmaio cláusula• lnl<aronl<> do lnl!rum<nto 
ora odit1d11 p.rmantttm rm pknn •·igor, na forOM que •• 
a<ham l"fJidas, ~tndo rotiliudas nrst< olo. para todu u 
<onorqufndas dt dirr ilo. 

O prrnnl< con•·inio trm l"flplldn lrcal •~• 
diopn•içA•• da Constiluitlo Frdrral art. J7, caput, na 
('onolitulçlo do Estodo do Amapi. an.ll 6 da Lri n• 
8.666193. < suu altrrot6ts no Dtrrt lo Go<'<rnamrnlal n' 
2006 dr 09 de ago.to d• 1999. r. ainda nu di<po<içõr• 
ltgai• tJUf HjMI'I 1plkado.• rm fl <t du ubj<IO pr«·iSfu f 

tar~~cterb.1do n~re in~trumtntn. 
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Jl"STIFIC.\ TI\ \ 

I'IWCF.SSO: 16 .0011.9~812008 

R.-\ TI FICO 
F:\1 : 12/ 12/2008 

.\ SS l '(TO: .\DIT.\\IF.:\-r O 00 TER~IO C'O'\\'F.''il.-\1. 
' . 036108. 

Fl ' '\D . .\.\JF.'( J'O LEG.-\1.: Art. I 16 , . . \ rt . 6~. 11 IH LEI 
H.6(>6J93 t: SI ' \S .\I.TER.-\('ÓES. 

Justifica-se u udiramcnto do Termo Con ~·rnia l. 

surr•<itado. r<Spaldado nu .-\rt. I 16 c 6>. 11 da Lei 
8.666/93 c suas a ltcro(õcs. tm dororrtnria de arrisrimn no 
, ·nlor finanrtiro. 

O Tcrmn Cnn\'Cnial. o que >e r<ftrr il rrc.cntc 
justitiratin•. prt' ia em !ltu ttxto inicial um , ·alo r de RS 
102.0011.1HI !Cento c Dois ~lil Rtnis). Diante dn <'pnstn, 
P""" o C'on1·ônin n" 1136/08-S[(:J'J: J. • possuir um 1° 
a<rc'<timo rm sua d á u<ula \ ' no •·a lor de 1{$ .16.000,00 
(Trinra f Stis \lil Reais). ra,sando o ron,·fniu para u 
mont•ntr de lt~I3R.OOO.OO (('rnln r Trinto r Oito ~l il 
lhot i"). a partir da da ta tk Ass inatura do prr,~ntr T r rmo 
.\dith·o 
\locará 1.\P. 12 • 

-~ 
1° TF.R"O .\lliTI\ '0 .\0 ('0:\Y~:'\10 :-.;• 03MlR. 
s r.r n .T 

Prln r rrscnte TF.R~IO .-\OITI\'0, o Srrrrtaria 
de btadn da Cultura · SHTLT. como .\Dil A:>;TE. e. 
romn .\lllT -\nO a ln<tituto F.rn\'lda. drd•ram, areitum, r 
ajuuam que _." C láu\ulu do Conrtnio rarA<'frrizatlo na~ 
indiuçõu a lu<.lid~~ts pas.ca a \'i2nrar rom a ~cguintc 
red:.riiu: 
C l..\l'S! J. .\ Q l '"T.\ OOS RHTKSOS 
FI'A:>;(EIROS: 
O' r('c uno~ alutado~ para n presentt con\·ênin ~iu 
or iundo< do prn2rama dt lrahalho n" 13 .. 1'1 ~.110'<2.1.11~.1. 
pru,irtn "P .. \I.D.E.C/1\A LI ARTE. Funte 11101-RTI o 
l'alnr tlt KS 102.000.00 (Crnto t Doi1 "il Rcai>) '\arurrla 
de l)~~p~ll .l . .\511.-U- SuhH' II\'t•r' '\Hd~k 0 rttursu .a str 
rrpa.,adn '":i no ' a lnr total dr RS 36.000.00 (Trinta r 
Seis ~lil Rcaisl. tnt•liundo o 1alo>r de R~ 138.000.00 
(('entn t T rinta r Oi lo ~lil Rtais). 

-\.~ drmais cl:iusulas inttgra ntcs dn in'ltrumento • 
ora aditadi4" permanecem em pleno \'iJ;nr. nA (nrmot que \t 
:u:ha m rt2 ill a~ . unrlo ratificadas nt~ft' .-rn. flRI'a todas a~ 
cun,cquê-ncia~ dt d ircitn. 

O prtstnte cnn\·tnio Cem rtS fl~ltlu legal na~ 
<li<pn<içõt< da Cnn.uitu iç~u Ftdrral art . 37. r•p.ot, na 
Coo,tituiçào do F.stado <ln .\m•pil. art. II (, da l.t i n• 
H.6U/93, • .mas altrraçllu no Drrrttn Go•·crna mcntal n• 
2006 dt 09 dt n~ostn de I ??9, c , :tinda no1 dispnsi(Õts 
lt2ai< quo <tjom aplir•das rm face dn objeto prr•·isro r 
cnrHctc r i:r.ado nute instrumento. 

EXTR.\TO nE ('Ot' \ 'Ê'\10 

1'\STRnlEYI'O rRI'ôC'IP.\L: CO'ô\ ' F.!'\10 :-;o 047/200H· 
SEf' l 1: r 
C'O " 'E,E:>;Tt:: SECRF.T.\RIA OE F.ST.\110 ll-\ 
('I 'J.Tl' RAISECl'I.T. 
C'O.,n:.'(J .\DA: .\SSOCI.~('ÁO DE ~IOR.\OORE:S E 
PRODI 'TOKES D.·\ Cmll ':>;ID.\Dt: OE 
KDI.~'ESCE:\TES DE Ql'ILO.\ICIOIAS DF. ~.i.O 
.lOS I:: HO \J..\T \ FO~If:.A.\IPREQl'IS~ IAF. 
C'L \rs n .A .,na·:-o;D . .\ -DO ORJETO: Cust.ar portos 
<IR< dr>prsa~ cnm a rroliuçi~o clu Projeto "~;n::n R.~ 
.HRO-HISl ÓRI.\ . RESISTt:>;CJ..\ F. IlUDI( AO . para 
cohrir a t\'tcuçlo tJ,u ath·idadt5 na) comunidades: 
Cnraç3n, Tnrrlo do ~latap i. Artol <In ~latapi, C:an·llo, 
lgarapt do Lagn. \laruanum, ~la>HgAo, Alto dn Pirati1u, 
C'nmpina Granll~. Conceiç-Ao llo .\l:t l' M CO~tri. Cunani. 
C'uri~lt , Ilha Rcdondo,l .n~oH dos fndi o> • . \Jurao~. Porto do 
C ou. Rr.«:o<a dn Prd rei r a, S~o .los I do "•ta Fnmt e SAn 
l'rtl ro tlns Ruis, rrfrrrntt an mh tlt dtumhrn d t 200~. 
(' l. ~l'SI 1 . .-\ PKI\IEIR..\ ·DO Fl ' :'\ll.-\~IE:>;TO I.EGAI.: 
O prcsrntt con •·rn in trm respaldo legal na< tlisposiç6« da 
Cnn~li t uiçAo Ftdrr.d a r t. J7. raput. na Cun~tiruiçAo do 

Estado <I n .-\mapA. o rt .11 6 da l.r i n• 11.666193. t ' " "' 
11toraç6es nu Dt<rtlo Go•·trnomrntal n• 2006 de 09 tlt 
•gosto de 199?. e. aintla nos clisposiçi><< ltgai• qur sej am 
aplicadoc e:na fart tio ohj~tu rrt ,·isto t caracccr i1.adoCi ntut 
io-.trum~ntn. 

n ... \t 'SI'I .. \ Q\'J:-.;T.\ HOS RH.TRSOS 
FI:>;A;\'( 't:IROS: Fnrom a locado> rteursn• no •·olor de RS 
I 1 ~. 0110.00 (Crnto e Quinze \lil Reais). ~ serem rrpu«adu< 
t' UI unla Unira pa r('cla . dentro da s~guintc dcsrriç~n: 
Prngrama dr Trahalho: 13.3?2.1\0S2.1.02J 
rrojttn: "P .. \.J .O.E.C/8..\LL\RTE". 
'(atuo·ru da Dcspt"': JJ.:i0.43 
\ '•lur: RS 1 1~.000.00 

Fonte: 1110 I ·RTl ' 
\' IGf:~\1 . \ : O prr~rntc Cnm·ênio cerà lt "iUa \'igtncja :1 
,·•mta r d a da ta dt: :u:.~!nat'!ra .~ c é o d ia 31 Uc Urumhro dr 
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200H, pa roc tnruçAo. 
..\SS.,.,.AR~\1 : O Sorrtt:irin dt (stndo/Sl::CI 'I.T Sr" . .lu:io 
..\ lrindo Costa .\lilhomcm c o Sr ' . . hílio ('czar dt Sou7.1 
'(cr~ - l'rr<ldrntr .niPREQI 'I S~I..\F. 

F:\TKATO n E ('Q'(\ ' t;\'10 

"STR\'.\IDTO PR.,.,.CIP.\L: ('()"·f.:\'10 V 0~8/2008-
S E<TI.T 
CO"'F.\'~XJ't:: SECRETARIA DF. [ST.\00 IH 
('I 'LTI 'R.\/SEC'I ' I.T. 
('0'(\'E,.,....\D..\ : FEVEit\('.i.O \\1 .-\ P \E:>; SE DF. 
T E \ TRO .\ \1.\00R. 
n .. \I 'S! I \ SEGI''\D~ - DO OIUETO : Cu"tar "' 
clrcprcac; tom 3 rrali.taçãu d•J flrnjfto "J" rE'\Tf\' \I. DF. 
n .\ TKO '\0 \lEIO nO \ll \'110 ". ou pcriudco olt oq n 

I J/12/21111H. 
( 'L..\l'Sl'I .A PRI\It:llt \ -no Fl''(O,-\~IE!'TO L[(; \L: 
O prtstnte c:on,·ênio tfm re.,pahlu lt2al nM,; cli sposi~6rs da 
Con~tituiçAo Ftderal art . J7. cl4put, " '' Conc;tifniçAn do 
f.<tndo do ..\mará. art. ll 6 da Lei n" R.r.ti(>/93. r 'ua1 
afler;t\'Õ t' ~ nu Dt('rtto Go\'trnan,tncal n• 20()(, ti~ 09 ele 
•Rn<ln dt 1999. <. •ind• no• dilpMiç~e< legais que sejam 
a(lliudns em fa cr dn nbjtto pre' isto r rarutrrizados nesh: 
instrumento. 
CL . .\ I'Sl'LA QU:>;T..\ OOS J{I::('I'RSOS 
FI'( .-\ '(('[IROS: For•m •lnrado< rcruno' nu •·•lcor dt RS 
100.000.00 (Cem "il Keais), a serem rrpusado< em uma 
única parttl•. dentro da ••guintt dtsrr içAn: 
Programa dt Trabalho: 13J9l .00~2. l .IJ2J 

Projrto: "P • ..\. I.O.f:.C/BALI'.\RTE". 
\uturnn dA Dtspc.a: 33.S0.43 
\ Hlnr: RS 11111.0011.00 
Fonte: 0101-RTI 
\'IGt:>;CJA: O presente Con1·ênin terá • su• •·igênria a 
~ontar da d~t• dr assinatura a ti o di~ IJ tlc Orztmhro dt 
2008. pora r~rruçlo. 

\SS".\1! \\1: O Strrrtârio de Em do/SECTI.T Sr" . . Joiin 
.\lrindn Co~ta \lilhomtm r u Sr" . . lu~o Porfirin FreiJas 
Cardo1o- Prtsi<lrntc F.\ T .-\ . 

~ I Hc' HfllÍIAl'. 23 dr lurmhro drlOOS. 

EXTM.\TO nt: CO:'\\' h lO 

l'ôSTRDIE, TO PRIW' IP.-\L: CO~\·É,.,..O :-;• 0~?/2008- _ 
S[(:t'LT 
('0'(\'F.'\F.:'\TF.: Sf.CRf.T..\RI..\ OE EST.\()(l DA 
t'l'LH KA/SECL LT. 
('0,\'E:'<J,\D.\ : CO,FRARIA TI'C\.1\ , 
CL.\l 'Sl'L.\ SEGl':>;D.-\ - DO OBJETO: Custear part< 
dos dtspcsas rom a ruliza(lo do Projeto "SEXTA FEl R~ 
:>;0 LARGO", quo rtalinr-s ... i. no ptrlodo de 05 a 
31/1212008. 
('1 .. .\1 SI 1 .. \ rRniF.IR.-\ ·DO Fl'~DA~IF.:>;TO I.H;.-\L: 
O llrt~tntc con•·rnio tem rrspal•o ltgal nu dispo•ifõts da 
('onstituiçlo Ftdtral art. 37. r11put, na C'onstitui(ln do 
E.r•du du .~mapA. a rt.11 6 da Lei n• 8.666193, • •••• 
a lttraçt\~~ no Decreto Go,·crnamtnh&l n• 2006 l.lt' 09 t..le 
a~os to dr 1999, r . ainda nas disposiçõts ltgais que scjan> 
a plicados t m ract do objeto prnisto t C':t ract trizat.loc neste 
in~trumt'nto. 

('1. .. \ I 'SI'I .. .\ Ql ' I'\T..\ nOS RECl'RSOS 
Fl:" .\:"CEIKOS: Foram alorodo1 rrrur!O< no n lor dr RS 
3~.800.00 (Trinta e Cinco \lil • Oiturcntn< Reai•). a srrrm 
rcpa~nHdU"i em um 11 Unirn parcela, dentro tia ~tgu inlt 

dtsc riç~o: 

Pro~rama de Trabalho: 13.392.0052.1.023 
Projrto: "P . ..\.I.D.ED BALL\RTF.". 
\'oturna da Dcsptu: 33.:illAJ 
\'alo r : RS J~ .HOO.OO 

Fnntt: tliOI ·RTl ' 
\'l(;f:,CI.-\ : O presente Con•·inio tr ri a "'" •·igrnrin a 
conta r d~ data de as~inaturn nr~ u tJiH J l ti<' Ut'lembrn rte 
2008, porH txC<U(MU. 

A'>SJ:-.;.~R.UI : O Sttrtt:irin dt t:•t:ldo/SEC\ ' I.T Sr' .. Joio 
\lcindn Co>la ~lilhomcm c a Sr'. Tolma Trrrzinho dn 

Sih·a Cn<ta- Prtsidtnto tia Confrarl~ Turuju. 

EXTR.HO DF. C'O;o.\·f: '\10 

1'\STRI '\IF.:\'TO rRI~CIPAL: CO:O.'\'t!'\10 , . 0~0121108-
SH'I'I.T 
('0:'1'\'t: 't:'(TF.: SECRETAR!.\ llt: ESTAOO D.~ 
<TLTI 'RA!SH:U .T. 
CO'ô\'[:>;1.-\D.\ : ASSOCIA('.i.O .\RTISTJ('.\ 
C'l ' I.H RAL LI:" C L~ SOL TA. 
C'l. \l'S I ' I .. -\ SEGL.'\:0..\ - DO OBJETO: Co• trar nartr 
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d ~u desptu.\ con1 a rtaliza('Ao dos c:spetaculn.\ de -\urus de 
'\Htol " \lru Barquinho dr 'lotHI, O Boi t o Burro • 
C:ccninhn dt lltlt m, :>;oitr Ftliz, .\utn ~~~ Enra oto. O 
:>;astimtntn clu \lenino 2008, O Auto do Boi Suruhin 2008, 
O Auto dn.< B•cahas. Em: .. \ Ft<ta dos Bicho,, O 
~U!'Cirncnto tlt C risto. :'\"oitc: de Pa1. tA .. :$t rela Humilde". 
Cl .. \l'Sl 'l.A PRI.\IEIR..\ ·DO FI':'ID.UifXro LEGAL: 
O prcstnl< <nn•·ênio t<m respaldo le2al na• di•posi(llcs da 
C'on~tituifão Frcleral art. J7, caput. na \onsli tu içãu do 
Estado do .\map~. art.l 16 tia Lei n• 8.666193. e ' ""' 
alterac;Ocs no Dctrttu Gm·erna menfAI n• 2006 tle 09 tlr 
agosto dr 19?9. • · ainda nas cli<posiçõts lrgais que stja m 
.eplicado~ rm fact llo objeto (lt( \'iMn t c:.a r :tffnizado!> nc:stc 
insrrumcnco. 
CL.\\'S\'1 •. \ Ql !'(TA DOS RECT RSOS 
FI'\.-\:>;('EIROS: Foram alocadns rrrursos no valor dt RS 
9 1500,00 ('\'o,·t'nta r l'm J\lil c Quinhcnro' Reais). R strcm 
rt:passudn"' em umR única partt la. dentro c.Jn ~tcuint t 
durric;lo: 
r rograma dr Tra balho: 13.3?2.00~2. 1.11 23 

l' rcojrtn: " r. ~.I.D. E.C/8.-\LI ' \RTF". 
'aturrn• tl)t Dr!~pUM: 3.l50AJ 
\ 'a lur: KS ? 1500.01) 
~nn tt : 111(11 

\ ' l( ;t~:\'( ' 1 ..\ : O prcsrntf Con\·ênin rcr:i :.1 'llu:4 n~encta ~ 
C'Ontar da Li a ta t.l r :hocln11tltra att o diA J l dC' On tmhrfl c.Jr 
2008, para c\Cçuç~n. 
,\ SSI'( ,\RAM: O Srrrrtário de f:>tatlu/SEC T I.T So·" . .loAo 
.-\IC'inclo Costft .\lilhomcm r o Sr .... . lnn \ndrt Rihri ro 
r>uartt - Pr ts icltntr tia .·\ SsoriaçAo . \rtí~ tica ('uhur.al 
l. ingua Solta. 

I Autarquias Estaduais ~ 

(Lacen 
Juvanete Amoras Távora Miranda 

Comissllo Permanente de Ucltação 

t:NHOLÇM;Açlo OO.P.BE..GÃO PUUNCL\L 
QH/2008 - CPL/ LACEM 

PROCESSO : 2008/32554- SESA 
MODALIDADE: PREGÃO NO 014/2008 - CPL/ 
LACEN 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIAUZADA PARA PRESr'AÇÃO OE SERVIÇOS 
LABORATOIUAIS COM FOR.NECIMI!NTO DE 
MATEIUAL OI! CONSUMO, SISTEMA OI! 
INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL E CESSÃO DE 
EQUIPAMENTO EM COMODATO. 

DIP.RESA VE~.E.DORA 

EMPRESA·l : DIAGNOCEL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 
VALOR GLOBAL DOS LOTES I, :1, 111, IV, V e VII: R$ 
3.765.4 39,68 (três mllhOes setecentos e sessenta e 
cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta 
e oito centavos). 

Em:/2./ 12/ 2008 

Comlss3o Permanente de Ucltaç3o 

fBJGlÇ) PRESENC:IAL..Ol~/2008.-C:l'j./ LACEM 
UOCI!SSO 20.08/.32:154 -. .51!$A 

O Laboratório Central de Saúde 
Pública, através da Comissllo Permanente de llcitaç3o, 
torna público para Iins de ultlmaçllo e conhecimento 
dos Interessados, ADJUDICAÇÃO referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL NO 014/2008 · CPI../ LACEN, t ipo : MENOR 
PREÇO POR LOTE. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE I!MPRI!SA 
lSPietALI~OA PARA PRESfAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORA'!OIUAIS COM FORNECIMENTO DE 
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MATERIAL DE CONSUMO, SISTEMA DE 
INFORMATUAÇÀO LABORATORIAL E CESSÃO DE 
!QUIPAM!NTO EM COMODATO. 

l.MeRESA VENCE DOU 

EMPRESA·! : DJAGNOCEL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES L TOA 
VALOR GLOBAL DOS LOTES r, ll, lll, IV, V e VIl: R$ 
3.765.439,68 (três milhões setecentos e sessenta e 
cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta 
e oito centavos), 

I 

Márcia 

@!:ocon ::::5) 
Alba Nlze =-C-o-la-=rec:.:s=C=a=l=d=as= = = = . --J 

PORTARIA N. o 001/2009. PROCON-AP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ. no 
uso das atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto N.• 
4255 de 22 de Dezembro de 2008. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Designar o servidor JOSE IDEVADO 
COSTA DA SILVA, Chefe da Unidade de Contabilidade. 
Código FGS- 1. deste lnslilulo, para responder 
cumulativamente á tunçao de Chefe da Tesourana, FGI-2, 
durante o periodo de 01/0 1/09 a 31/01109. VIsto que o t itular, 
DANIEL fARIAS SIQUEIRA, se encontra afastado por motivo 
de Férias. 

Dé-se ciência. cumpra-se e publique-se. 

PORTARIA N. 0 002/2009. PROCON-AP, 

O DIRETOR·PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO D·J AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe sao conferidas pelo Decreto N• 
4255 de 22 de Dezembro de 2006. 

RESOLVE: 

Art. 1• · Designar a servidora LIUANE MARCIA 
BARROSODE MORAES SAUNDERS, Chefe da Unidade de 
Contra los e Convênios, Código FGS-1, deste lnstrtulo, para · 
responder cumulativamente á função de Chefe de Ntlcleo de 
Planejamento, FGS-2, durante o periodo de 07/01109 a 
05102/09, visto que o titular, UACI MORAES CALDAS. se 
encontra afastado por motivo de Férias. 

Jaezer de Lima Dantas 

Extrato do P~lmel;;;·Termo Aditivo ao Contrato N• . 
05212008-RURAP 

(Aqulslçlo de Material) 

Instrumento/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá • RURAP, como CONTRATANTE e a Empresa C. L 
MAUIÕS - EPP. como CONTRATADA. 

CL.Á!JSIJLA PRIMEIRA- Do Fundamento Legal 
o presente TERMO ADITIVO tem respaldo legal no Art. 25 § 
1° e M . 37 'caput' da Constituição Federal de 1988; Migos 
12 § 4°, 42 eM. 3°. Inciso IV do Decreto 0499, de 03.03.98 da 
Constituição do Estado do Amapá e suas alterações pela 
Emenda n• 014 de 20.12.99. e Art. 22, Inciso 111, combinado 
com o Art.23, inciso 11, ' a' da Lei 8.666193, oriundo de 
LICITAÇÃO, modalidade PREGÃO ELETRONICO, n• 001108 
CPLJRURAP, realizado em 15.08.2008. 

CLÁUSULA PRIMEIRA· Do ObieiQ: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a pror"'9açâo do 
prazo de vigência do Contrato n° 05212006 que tem por 
objetivo Aquisição de Material de Consumo destinado as 
finalidades do convênio n' 0265/06, conforme planüha do 
contrato. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes identificadas no 
pórlioo do Contrato original, declaram, aceitam e ajustam que 
o instrumento acrna Identificado tem aHerada a CLAUSULA 
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SEXTA - Da VIgência, que passa a vigorar com a redação a 
seguir descrrta mantidas as demais equi nao refendas, na 
fonna em que se encontram redigidas e que neste ato e 
ocaslao sao totalmente ratificadas para os fins de direito: 

9.ÁI/.S..tn.AS.u!A.- Da VIgência: 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes identifiCadas no 
pórtico do Contrato original, declaram , aceitam e ajustam que 
o instrumento aci'na identificado tem aNerada a CLAUSULA 
SEXTA - Da vigência; que passa a vigorar com o seguinte 
teor: A vigência do Contrato n• 052/2008, se estendera por 
mais 12 (doze) meses. passando a vigorar de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2009. A presente aditivação faz-se 
necessária para atender a prorrogação do convênio 
n"0265106 - CONSAD, publicada no D.O.U n• 252, de 
29/12108, h folhas 135. 

§!GNATARIO: MARIA DA SALVAÇÃO BRITO MACIEL E 
CARMEM LÚCIA CUI'f-JA MAU;:S, . 

Extrato do Prtmelro Termo Aditivo ao Contrato N". 
05312008-RURAP 

(Aquislçlo de Material) 

tnttrumtnto/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá · RURAP. como CONTRATANTE e a Empresa W M. 
CONSTRUÇOES- L TOA, como CONTRA TAOA. 

~PRIM~...f.u_n~ 
O praiente TERMO ADITIVO tem respaldo legal no Art. 25 § 
t• e Al1. 37 ·capur da Constitulçao Federal de 1988; Al1igos 
12 § 4°. 42 e Art. 3", Inciso IV do Decreto 0499, de 03.03.98 da 
ConstMulçAo do Estado do Amapá e suas alterações peta 
Emenda no 014 de 20.12.99, e Art. 22, inciso 111, combinado 
com · o Art.23, inciso 11, •a• da Lei 8.666193, oriundo de 
LICITAÇÃO, modalidade PREGÃO ELETRONICO, n" 001/08 
CPURURAP, realizado em 15.08.2008, oriundo do processo 
administrativo n• 370587/08. 

W\ISULA PRIMEIRA • Do Objtto: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogaçao do 
prazo de vigência do Contrato n• 05312008 que tem por 
objetivo Aquisiçao de Material de Consumo destinado as 
finalidades do convênio n' 0265106, conforme planilha do 

·contrato. 

Pelo presenle TERMO ADITIVO. as partes identificadas no 
pórtico do Contrato original, declaram, ace~am e ajustam que 
o instrumento acima Identificado tem alterada a CLAUSULA 
SEXTA - Da VIgência, que pasaa a vigorar com a redação a 
1111gulr descrita manlidas as demais aqui nlo referidas, na 
loona em que se enoontram redigidas e que neste ato e 
ocasiao do totalmente ralifocadas para os f~ns do d~eito: 

!;;LÁUSut.A SEXTA- Do VIgência: 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes idenlifocadas n·o 
pórtico do Contrato original, declaram, aceitam e ajustam que 
o instrumento acima identificado tem alerada a CLAUSULA 
SEXTA - Da vig!ncia; que passa a vigorar com o seguinte 
leor: A vigência do Contrato n• 053/2006, se estenderá por 
mais 12 (doze) meses, passando a vlgorat de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2009. A presente ad~ivação faz-se 
necessária para atende< a prorrogaçao do convênio 
n'0265106 - CONSAD. publicada no D.O.U n• 252, de 
291t2J08, as folhas 135. 

S!G~IO: MARIA DA SALVAÇÃO BRITO MACIEL E 
JOS WAL TER DE MORAES CUNHA. 

MARIA DA SAL 
_.l).lallola llrftllled~~· 

Sociedades de Economia Mista 

:;_,:· ... - ·.i- ... .._ . . . . .. . 

(CEA 
Joslmar Peixoto de Souza 

~SELHO PE AOMIHISJRACAo- CONSAI)ICEA 

~IA~.WW...W.AAO.RDINAR~ 

~~DE COKYQCAÇÃQ 

) 

sao <Xlllvocadoo 06 SerlmJs Adonlstas da CompMhla de 
ElelriOOade do Amapê-CEA, a se ~eunnm em Asserrtléil Geral 
Ex1r.10rdinária, no dia 14 de janeiro de 2009 as tOhOOmn (dez horas e zero 
minu1os), na Sede Social oo Emp~esa. 'i AYIIflida Padre Júlio Maria 
Lombaenl, n• 1900, nesta cidade, a 11m de delibera11>m sobra a segunte 
ORDEM 00 DIA: 
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CONSEutO DE APMIHISTRACAO- COH$ADICEA 

A§SEM9!.8AS GERAL EXTRAORPINARIA 

EPITAL PECQNVOCA~Q 

sao convoc:allos os Sarmores Adonista• da Companhia de 
ElelriOOade do AmaiJá-CEA, a se reuni'em em Assembléia Geral 
ExtreoldNria, no dia 14 de janeiro de 2009 às tOIIOOmln (deZ lioras e zero 
minutos), na Sede Social da E"1)resa, á Avenida Padre Júlo Maria 
lombearo. n• 1900, nesta cidade, a ~m de delberamm sobre a seguinte 
ORDEM 00 DIA: 

CONSE!.I:!Qg~SJRACÂQ - COHSAD/CEA 

mEMBLE!aS GERAL EXTRAORQ!HARIA 

sao convocados os Senhores Acionistas da Companhil de 
Eletricidade do Amallá-CEA. a se ntllli'em em· Assembléia Geral 
Extraoidinw, no oo 14 de ~rode 2009 às 10h00mtn (dez horas e zero 
minutos), na Sede . Social da ~. 6 A'1811ida Pad11! Júlo Maria 
loo1beenl, rr 1900, nesta cidade, a fim de dei befatam sobra a seguW\11! 
ORDEM 00 DIA: 

~~==~tlEfetlvo~::mll~~:.stração; 
de . de 

r rf 

(AFAP ) 
Dora Ney Lourenço Moreira 
~·------~---------------' 

t:RRATA 1\'' . 001 1200'1- AFAP 

:\ OirctrrJ Prc!"idcnLc da Agência de Fomenlo do Amapá SIA 
- A FAI', uS<mdo das atribuiçi\cs que lhe são conferidas pelo 
~ereto Govemamental n•. 1740. de 06 de j unho de 2006 e 
lendo em vi.sl3 o Estatulo W Empresa. 

RESOLVE: 

Rctilicar a Port;aia N". 109/2008. de 16/121200~ ~'Ublicada no 
l>i:i rio Oficial do F.sLldo, que pas~ a vigorar"'"" o seguinte 
altcroç~o: 

Ond.e I <-se: 
Homolog3r o deslocamento de OORA 

NE\'' l.OURt:l\'(:0 MOREIRA - Oin: l<>rJ Presidente c de 
C:I.EUMA PEREIRA DE SOUSA VALES - Oirctora Adm. 
FinWlccira, ale! a cidade de Boa Vi~taJH'"uaima, no pcriodn de 
14 a 24/ 11/2008. me paniciparcmos da Heuniào do Conselho 
Administra tivo da AFI:RR (Agência de Fomento de 
Roraima). e con> o objetivo <k partidpar da C!lpaci taçào na 
área linanceirn da referida Instituição com o objetivo de 
<uhsidiar os tr:>balhos desenvolvidos pela AFAP na r<fcrida 
área. 

lill1Miogar .o deslocamcn~> de OORA NEY 
t.Oli Rl: l\'('0 MORl:l RA • Diretora Presidente e de 
Cl.f:t;M,\ I'EREIRA DE SOIIS,\ VALt:S - Diretora Adm. 
Finnnccira Jc" t" A FAi'. até as cidades de Uo• Vist.o!RR. no 
t><'<lodo de 14 a 24/11/lOOR, onde participanlo da Rcuni:lo do 
Cnnselh<.> Adminisualivo da :\Ff:RR (Agência de Fomento de 
Ror:Jima). hem t:omo. buscar capacitação ne án:a 
admin istrmi~·o--fi nanccir.J na referida Instituição, t em 
1'iat..VRN, no perfodo de 24 a 2811 1/200M. para panicipart:m 
da Palestra suhr< 11s Principais Atual izaç.Xs dus Práticas 
( 'onláheis no Bmsi!. 

Registre-se. Puhl i4ue-se. Cu 

M acapâ-1\ P, 05 de Janeiro 
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{(!DOER ~UDICIÁRI~ 

@bunal Regional Eleito~~- _ -3 
Des. Carmo Antônio de ~iouza _ 

IMPEI 1\ANTF.: l.ULENE l.lOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA 
AOVOúAlXJ , RIIOEN BEMERGUY E DIJTROS 
AI ITORIDADc COATORA: JUIZO DA li' ZONA ELEITORAL· 
ScllRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMA!' ARI 
UTIS(ONSORTE(S): MINISTERIO PI)BI.ICO ELEITORAL DA 
li' 7.F. ·SeRRA DO NAVIO PEDRA I!RANCA DO AMAPARJ 
Ju1~ Marcn Miranda 
Protocolo: 758612008 
Mandlldo de Segurança n• 0821()8 ·Classe 22 

DECISÃO 

Vistos, etc ... 

expedida. 
Chamo o feito à ordem para ·rt\o·cr a liminar por mim 

Tratam estes autos de Mllltdado de Segurança, com pedido 
de liminar, rmpctrado por 7.ulene dos Santos Silva de Olh·ein>. contra 
dccisllo do Juiz Elcitor:ll da 11' Zona que detcnninou o 
dc-smcmbrJrnento de Aç!o de lnvestigaçlo Judicial Eleitoml (Proc. n• 
754/2008 · li' ZF.) com relaçlo aos litisconsortes passivos c deferiu 
substiturç;lo de testemunhas requerida no momento da oitiva pelo 
Representante do Ministério Público EleilOral. 

Em eogniç;lo sumiria. defen a l iminar requerida, no 
scntidu de tomnr sem efeito o desmcmbnuncnto determinado no AIJE 
on~mário. a n.li\':t das tcstemu:.1has suh~iiUtus c o desentranhamento 
do documento de fls. 162 da AliE n• 754. 

Entretanto. ao refletir mâiS profundamente. sobre a 
presente cau<a, pude perceber que o in<lrumento procc:ssual util izado . 
pcln pane impetrante é tOlalmcnte inadequado, pois. nllo se pede 
maneJar wrn constitucional em face de BIO JUdicial p:15slvel de 
recurso uu corrciç.\o (STF • Súmula n• 261). 

H:i. ent2o. flagrante equívoco processual nllo pcrc.:bido 
per este relator em sede de j ulz.o perfl.llctório. 

Ademais. anali<>ndo as informações pratadas pelo 
emur<nle juiw o quo e pelo Procur.>dor Regional Eleitoral. pude 
ampliar as infomt:oçlle> referentes ao caso em tela, no sentido de que 
1l candidato eleito a Prefeito. agora investigado, sofreu cirurgia 
cardíaca. 

Também, nllo linha ficado explicito na inicial que • 
imp<trantc tinha se elegido vereadora. Tal condiçlo de eleita SOOtentc 
ficau nltida com as infunnaçôes do Juiz Elcitoml e do Ministério 
PUhlko F.ltitoral. Tal circunstância pode, entiSo, levar a inve..~tigW a 
suportar, 51e for o caso. todas a.~ conseqülnc1as prescritM na 
legislaç!o de rcgàtcia. 

Destarte, diante deste novo cenArio fático, com esteio na 
k-gi~l<~ç So processual brasileira, rc:\'ogo in torum o despacho liminar 
de lls. •··. para rtstaurar a dccrsàu do magistrado de primeiro gr.ou. 
mantendo-se os demais aros do processo da AIJF. n' 75412008. com o 
~u regular andamento. até o julgamento fmal d~ta Cuutclru. 

Notrfique·sc a autoriJade coaloro c a plltlC tmpetrante. 
Atn continuo. que sejam ahenas vrstas ao Ministério 

Pübhco Eleitoral. nos termos da lei. 
Por ftm, venham-me os :wtos conclusos p:lr3 decislio. 
Publique-se e Comunique-se 

Mocap:l. 16 de de1embro de 200~. 

(a) Jui1 MARCO MIRA.'IDA 
Rclat r 

Ana Crisll ~·c "rrl ~a Pa7. 
Sccrcllina Ju rciária do TREIAP 

IMPF.TRANTECS): EIIRICÉLIA MELO CARDOSO 
IMPETRANTE(~): ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA 
ADVO\oAf)() . ANDRf. RODRIGUES COSTA OLIVEIRA 
AUfORIDADC COATORA. JUÍZO DA 7• ZONA CI.Fn'ORAL . 
LARANJAL 00 JARI 
JutZ Relaror Pcuus Azc.edo 
Protocolo 7752/2008 
M:101d1do de Sc~uranço n• 8312008 - Classe 22 

Compulsando os autos. venfico que o advogado da parte 
unpctranlc ajui1ou petiçllo solicitando dcstStencia do processo. assrm. 
com fulcro no Cl>digo de Processo Civrl Brasilcrro. art. 267. inciso 
VIII. e•t in~o o processo .em • llltálise do mérrto. 

P.R I 

~lacapâ/AP. 18 de d<Jembro de 2008. 

(a) Juiz f'ctrus Aze•êdu 
R dor 

Ana Cnsti r rra d• Pv 
Secret ia Ju tcrAn do I'REIAP 

~BETARIA JUPIC.IÁBJA 

E!JPLICACÃO DE ACÓRDÃOS E BE~ 

ACÓRDÃO N• 281 2l20<la 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Recurso Eleitoral n• 472 - Classe 30 
Recorrente: Coligação "CORAGEM PARA MUDAR" 
Advogado: Dr. Marcelo Ferreira Leal 
Recorrida: Coligação " FRENTE PELA MUDANÇA" 
Advogado: Dr. Márcio Alves Figueira 
Relator: Juiz Marco Miranda 

RECURSO ELEITORAL. INVASÃO DE HORÁRIO EM 
PROPAGANDA PROPORCIONAL. ENCERRAMENTO 
DAS ELEIÇÕES. VÉSPERA DE DIPLOMAÇÃO DOS 
ELEITOS. PERDA DO OBJETO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos. em conhecer do 
recurso e extinguir o processo. sem resolução do mérito. 
pela perda do objeto, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapâ, em lO de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Presidente; Juiz MARCO 
MIRANDA - Relator; Or. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Rogional Eteltoral 

ACÓRDÃO N" 281312008 

Prestação de Contas n• 557- Classe 25 
lnterassado: Partido Democrático Trabalhista- PDT 
Relator: Juiz Petrus Azevêdo 

PARTIDO POLÍ!ICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. LEI N" 
9.096195. RESOLUÇÃO TSE N• 21.84112004. 
REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. APROVAÇÃO. · 
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ACÓRDÃO N" 2816120Qa 

Recurso Eleitoral n• 500 - Classe 30 
Recorrente: Coligação "FRENTE PELA MUDANÇA'" 
Advogados: Dr. Márcio Alves Figueira e outra 
Recorrido: Carlos Alberto Lo bato Uma 
Recorrida: Rádio Cidade 101 FM 
Recorrido: Roberto Gato 
Advogado: Dr. Vicente Cruz 
Relator: Juiz Marco Miranda 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. 
DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA OPINIÃO NEGATIVA 
DESFAVORÁVEL EM PROc;õRAMAÇÃO NORMAL DE 
EMISSORA OE RÃDIO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO 
A QUO. LEI N" 9.504197, ART. 39, §§ 2' E 89 C/C ART. 
17, DARES. TSE N• 22.718108. DESPROVIMENTO. 

Acordam os Juízes do Tribunal Regional Ele~oral do 
Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e, no mérito. negar4he provimento. nos termos 
do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleiloral do 
Amapá, em 16 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTÔNIO - Presidente; Juiz MARCO 
MIRANDA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Regional Eleitoral 

ACÓRDÃO N• 281112008 

Propaganda Partldária n• 8- Classe 27 
Interessado: Partido dos Trabalhadores- PT 
Relator: Juiz Petrus Azevêdo 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá. por unanimidade de volos. em conhecer do RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR, 
pedido e. no mérito. aprovar a prestação de contas do FORA DAS DIMENSÕES LEGAIS DE 4M2 EM CARRO 
Partido Democrático Trabalhista - POT, relativa ao DE SOM. UnLIZAÇAO DE ALTO-FALANTE A MENC;>S 
exercicio financeiro de 2005, nos termos do voto do Juiz DE DUZENTOS METROS DE HOSPITAL. APLICAÇAO 
Relator. : OE MULTA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO A QUO. LEI 

Nt 9.504/97, ART. 39, §§ 2" e 89 C/C ART. 17, DA RES. 
Sala de Sessões do Tribunill Regional Ele~oral do TSE N' 22.718108. DESPROVIMENTO. 
Amapá. em 1 O de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTÔNIO - Pretidente; Juiz PETRUS 
AZEV~DO - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Regional Eleitoral 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer do 
pedido e, no mérito, deferir a veiculação de propaganda 
partidária. para o ano de 2009, ao Partido dos 
Trabalhadores- PT, nos termos do volo do Juiz Relator. 

ACÓRDÃO N• 281412008 

Recurso Eklltoral n• 481 - Classe 30 
Recorrente: Ministério Público Eleitoral 
Recorrido: R.G.C. Borges- Jornal "O Tablóide" 
Advogado: Or. Marcelo da Silva Leite 
Relator: Juiz Marco Miranda 

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE 
PEOSQUISA ELEITORAL. ENCERRAMENTO DAS 
ELEIÇOES. VÉSPERA DE DIPLOMAÇÃO DOS 
ELEITOS. PERDA 00 OBJETO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleiloral do 
Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e extinguir o processo. sem resolução do mérito. 
pela perda do objeto, nos termos do voto cio Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 11 de dezembro de 2008. 

Juiz LUIZ CARLOS - Presidente; Juiz MARCO 
MIRANDA - Relator; Dr. DOUGLAS SANTOS ARAÚJO 
- Procurador Re~~ional Eleitoral 

ACÓRDÃO N• 281512008 

Recurso Eleitoral n• 497 -Classe 30 
Recorrente: Coligação "NOSSO FORTE É MACAPÁ" 
Recorrente: Antonio Roberto Rodrigues Góes da 
Silva 
Advogado: Dr. Horácio U aurlen Ferreira de 
Magalhães 
Recorrido: Ministério Público Eleitoral · 
Relator: Juiz Marco Miranda 

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR, 
FORA DAS DIMENSÕES LEGAIS DE 4M2 EM CARRO 
DE SOM. UTIUZAÇÃO DE ALTO-FALANTE A MENOS 
DE DUZENTOS METROS DE HOSPITAL APLICAÇÃO 
DE MULTA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO A QUO. LEI 
N• 9.504197, ART. 39, §§ 2° e 8° C/C ART. 11, DARES. 
TSE N" 22.718/08. DESPROVIMENTO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos. em conhecer do 
recurso e, no mérilo, negar-lhe provimento. nos termos 
do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 15 de dezembro de 2008. 

Jul~ CARMO ANTÔNIO - Presidente; Juiz MARCO 
MIRANDA - Relator; Or. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Reaional Eleitoral 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 16 de dezembro de 2008. 

- Juiz CARMO ANTONIO - Presidente; Juiz PETRUS 
AZEVÊDO - Relator; Or. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Regional Eleitoral 

ACÓRDÃO N9 281812008 

Propaganda Partidária n9 6- Classe 27 
lntentssado: Democratas- DEM 
Relator: Juiz Paulo Braga 

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES 
ESTADUAIS. RESOLUÇAO TSE N• 20.034/1997 E 
RESOLUÇÃO TRE N" 31012007. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapâ, por unanimidade de votos, om conhecer do 
pedido e, no mérito. deferir a veiculação de propaganda 
partidária, para o ano de 2009, ao Democratas - DEM, 
nos lerr .. os do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Reçional Eleitoral do 
Amapá, em 16 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTÔNIO - Presidente; Juiz PAULO 
BRAGA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Regional Eleitoral 

ACÓRDÃO N9 281912008 

Recurso Eleitoral n• 492 - Classe 30 
Recorrente: J osé Antonio Nogueira de Sousa 
Advogados: Dr. Rivaldo Valellte Freire e outro 
Recorrida: Coligação " MUITO MAIS POR SANTANA" 
Advogados: Dr. Sandra Regina Martins Maciel 
Alcântara e outros 
Relator: Juiz Paulo Braga 

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESnGAÇÃO 
JUDICIAL ELEITORAL ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO 
PROCESSO POR AUS~NCIA DE CITAÇÃO DO 
CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ACOUiiMENTO DA 
PRELIMINAR. 
A legislação processual civil determina a c1tação do 
litisconsorte passivo necessário, pois, sem ela. a relação 
processual não se completa. impbcando em nu rdade dos 
atos praticados por ausência do pressuposto de 
constituição e desenvolvimento válido e regu'ar do 
orocesso. 
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AcOfdam os Jufzes do Tribunal Regional Ele~oral do 
Amapá, POf unani111idade de votos, em acolher a 
preliminar de nulidade do processo e determinar a 
remessa dos aulos ao juizo de origem para promover a 
citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos 
do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 17 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Presidente; Juiz PAULO 
BRAGA - Relator; Or. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Proc:ul'lldor Regional Eleltonll 

ACÓRDÃO NO 282012008 

Recurso Eleitoral n• 516- Claase 30 
Recorrente: Euricélla Melo cardoco 
Advogado: Dr. André Rodtiguea Costa Oliveira 
Recotrlda: Collgaçlo "LARANJAL QUE 
MERECEMOS" 
Advogado: Dr. Aleaaandro de Jeaua Uchôa de Brito 
Relator: Juiz Pauto Btage 

RECURSO ELEITORAL AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
JUDICIAL. PRELIMINAR DE NUUDADf DO 
PROCESSO POR AUSêNCIA DE CITAÇÃO DE 
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 
REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO POR ABUSO DO PODER 
ECONOMICO. TICKET COU~USTivEL APREENSÃO 
REALIZADA ANTES DE CONSUMADA A 
DISTRIBUIÇAO. INSIGNIFICÁNCIA DEi· VALORES. 
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. INEXJSltHciA DE 
PROVA DE PARTICIPAÇlO OU ANUtNCIA DA 
CANDIDATA. « DESCARACTERIZAÇÃO. 
PROVIMENTO. 
1. Afasta·se a alegação de nulidade do processo, eis que 
devidamente citado o V~ee·Prefeito , sem, entretanto, 
apresentar defesa à representação. 
2. Fica descaracterizado o abuso de poder econômico, 
quando o bem a ser entregue foi apreendido antes 
mesmo de ser distribufdo, mOfmente ante a constatação 
da insignificãncia de sou valor, de potencialidade 
despicienda a afetar o resultado da eleição. 
3. Inexisto captação de sufrágio, quando não 
comprovada a anu4tncia ou participação direta da 
candidata na tentativa de distribuição de bens a eleitOf, 
ou mesmo que estes teriam por finalidade a obtenção de 
votos. 
4. Recurso provido. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, POf unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso, rejeitar a preliminar de nuidade cn processo POf 
ausência de citação do litisconsorte passivo necessário 
e. no mérito, dar-lhe provimento, nos tennos do voto do 
Juiz RelatOf. 

Sala ele Sessões do Tribunal Regional BeitOfal do 
Amapá, em 18 de dezembro dé 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - PI'Midente; Juiz PAULO 
BRAGA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Proeur~~dor Regional EleitOIIII 

ACÓRDÃO NO 282112008 

Propaganda Partidárill. nt 1 - caa ... 21 
lnt..udo: Plir1ido da Soc:W Democrllc:ia Brasileira 
- PSDB 
Relator: Juiz lllarco Mlrllndll 

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES 
ESTADUAIS. RESOLUÇÃO TSE NO 20.034111187 I!! 
RESOLUÇÃO TRE N' 31012007. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. DEFERIM!NTO. 

AcOfdam os · Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, · POf unanimidade de votos, em conhecer do 
pedido e, no mérito. deferir a veiculação de propaganda 
partidária, para o ano de 2009, ao Partido da Social 
Democracia Brasileira - PSOB, nos torrn<liO do voto do 
Juiz RelatOf. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional BeitOfal do 
Amapá, em 18 de dezembro ele 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Pr11sldente; Juiz MARCO 
MIRANDA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador Regional Eleitorlll 

ACÓRDÃO NO 2S2212008 

Recurso Eleitoral n• 511 - Classe 30 
Recorrente: TV AmazOnla Lida. 
Advogado: Dr. Allerto Samuel Alcolumbre Tobelem 
Recorrida: Col~ MFRENTE PELA MUDANÇA" 
Relator : Juiz Adamor Olivelr11 

RECURSO ELEITORAL DIREITO DE RESPOSTA. 
PEDIDO DE LIMINAR. EXTBIPORANEIDADE. 
ELEIÇÕES ENCERRADAS. DIPLOMAÇÃO 
REALIZADA. PERDA DO OBJETO. ART. 267, VI, DO 
CPC. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleit()(81 do 
Amapá, pOf unanimidade ele votos, em conhecer . do 
recurso e extinguir o processo sem retiolução do mérito, 
pela perda do objeto, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Sala ele Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 18 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTÔNIO - Prealdente; Juiz ADAUOR 
OLIVEIRA - Relator; Or. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Proeurlldor Regional Eleitoral 

ACÓRDÃO N' 282312008 

Recurso Eleitoral n• 512 - Classe 30 
Recorrente: Coligação " FRENTE PELA MUDANÇA" 
Advoglldoa: Dr. lol6rcio Alves Figueira e outra · 
Recorrido: Carlos Alberto Lobato Lima 
Recorrido: Hlllio Noguelr11 
Recorrido: Roberto Gato 
Recorrida: TV Amazônia Lida. 
Advogado: Or. VIcente CNZ 
Relator: Juiz AdiJTIOI Oliveira 

RI!CURSO ELEITORAL EMISSORA DE TELEVISÃO. 
PROGRAMAÇÃO NORMAL VIOLAÇÃO DO ART. 45, 
111, DA LEI N' 9.50W7. APELO INTEMPESTIVO. 
RECURSO NlO CONHECIDO. ART. 96, § a-, DA LEI 
NO 9.504197 C1C OS ARTS. 12 E 19, CAPUT, DARES. 
TSE NO 22.624107. 

Acordam os Juizes do Tribunal · Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos, em não conhecer do 
racurao, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Sala de SB6sões do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, em 18 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Presidente; Juiz ADAMOR 
OLIVEIRA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procutlldor Regional Eleitoral 

ACÓRDÃO NO 282412008 

Recurso Eleitor11l n• 513 - C la ... 30 
Reconante: Collgaçio " FRENTE PELA MUDANÇA" 
Advogados: Or. lürclo AIYM Flgueir11 e outra 
RecorTida: Ndlo CIIIM -101 FU 
Recontdo: Certos Alberto Lobeto Lime 
Advogeclo: Dr. ~Cruz 
Relator: Juiz Uno SOuu 

' 
RECURSO DE DECISAO DE JUIZ ElEITORAL. 
VEICULAÇld DE MENSAGENS DESFAVORÁVEIS A 
CANDIDATO. INOCORRêNCIA. DESPROVIMENTO. 

Acordam 06 Juizes do Tribunal Regional EleitOfal do 
Amapá, POf unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e, no mérito, negarb provimento, nos termos 
do voto do Juiz RelatOf. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional BeitOfal do 
Amapá, em 19 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Presidente; Juiz LINO 
SOUSA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Proc:\ndor Regional E1aitorlll 

ACÓRDÃO N' 282512008 

Prest.açlo de Comas n' 91 O- Classe 25 
lllleral udo: Plilticlo Socialista Bresilalro - PSB 
Relator. Juiz Uno Soüu 

PARTIDO POÚllCO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL. EXERCfcJO FINANCEIRO DE 2007. LEI N' 
11.086/DS. RESOLUÇÃO TSE NO 21.841/2004. 
REQUISITOS LEGAIS PARCIALMENTE 
OBSERVADOS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 

Acordam os Juizas do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amapá, por unanimidade de votos. em comecer do 
pedido e, no mérito, aprovar com ressalva a prestaçio 
de contas do Partido Socíalista Brasileiro - PSB, relativa 
ao exercfcio fanancoiro de 2007, nos termos do voto do 
Juiz Rela!Of. 

Sala ele Sessões do Tribunal Regional Ele~oral do 
Amapá, em 19 de dezembro ele 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Presidente; Juiz UNO 
SOUSA -~ Or. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Proeur11dor Regional Eleltontl 

ACÓRDÃO N' 282612008 

Prestaçlo de Contaa n' 927 - Cl8118 25 
tnl81'881ado: Joaé Fenaira Coata 
Relator: Juiz Lino Souu 

ELEIÇ0ES 2006. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL 
LEI N' 11.5041117 E RESOLUÇÃO TSE H' 22.25012006. 
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 
DES~ROVACÃO. 
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Acordam os J uizes do Tribunal Regional Ele~oral do 
Amapá, por unanmidade de votos, em conhecer do 
pedido e, no mérito, desaprovar a prestação de contas 
de José Ferreira Costa, candidato ao cargo de Deputado 
Estadual pelo Partido Progressista - PP. relativa às 
eleições 2006, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional EleitOfal do 
Amapá, em 19 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Prealdente; Juiz UNO 
SOUSA - Relator; Dr. JOSÉ CARDOSO LOPES -
Procurador RegioMI EleltOrlll 

ACÓRDÃO N' 282712008 

Recurso Eleitoral nt 515 - Clane 30 
Recorrente: Partido Soclatlata Braaltelro - PSB 
Recorr~~nte : Camilo Capiberibe 
Advogadoa: Ora. Sandra do SocoiTo do Carmo 
Oliveirll e outro 
Recontcki: Partido Democrático Tr~~belhlata - PDT 
Advogado: Or. Horic:lo Magalhies 
Relator: Juiz Uerco Miranda 

RECURSO ELEITORAL PROPAGANDA PARTIDÁRIA 
CONTENDO PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA. Vtsf'ERA DO INICIO DO MICRO 
PROCESSO ELEITORAL. BENEFiciO NAO 
CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional EteitOfal do 
Amapá, POf unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso, rejeitar a preliminar 1!0 ilegitimidade passiva ad 
causam e, no_ mérito, der-lhe provimento, nos termos do 
voto do Juiz Relator. 

Sala de ~ do Tribunal Regional EleitOfal do 
Amapá. em 19 de dezembro de 2008. 

Juiz CARMO ANTONIO - Praaldente; Juiz LINO 
SOUSA - Relator; Dr. JOSé CARDOSO LOPES -
Procur~~dor Regional Elelt0111l 

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PAUTA DE JULGAMENTO 
Pauta n• 01/2009: Elaborada nos termos do Art. 
45 do Regimento Interno desta Corte. Ciel'ltifico 
aos interessados que será submetido a julgamento 
na Sessão do dia 27/01/2009, ou na(s) 
subseqüente(s), o processo abaixo relacionado: 

Recurao Eleitoral n• 514 - Classe 30 
Recorrente: Editora Gráfica Diário do Amapá Lida 
Advogado: Dr. Márcelo Ferreira Leal 
Recorrido: Rosemiro Rocha Freiras 
Advogada: Ora. Sandra Regina Martins Maciel 
Alcântara 
Pauta n• 02/2009: Elaborada nos termos do Art. 
45 do Regimento Interno desta COfle. Cientifico 
aos interessados que serâ submetido a julgamento 
na Sessão do dia 2810112009. ou na(s) 
subseqüente(s). o processo abaixo ,.,:JCionado: 

Recurso Elei toral n• 517 - Classe 30 
Recorrente: Coligação "FRENTE PELA 
MUDANÇA" 
Advogados: Dr. Márcio Alves Figueira e outra 
Recorrida: Rádio AmazOnia Ltda • 101 FM 
Recorrido: Carlos Lobato 
Advogado: Dr. Vicente Cruz 

Macapá·AP, 07 de janeiro de 2009. 

Joio Q Serrli: 
Secretário Judiciário e/e 

TREIAP 

(Tribunal de Justiça do Estado J 
Oes. Agostlno S ilv ério Junior 

RESOLUÇÃO N° 463/ 2008·T.lAP 

Dispõe sobre o Di6rio do justiça 

Eletrônico do Tribunal de jusliço 

do Estado do Amopó e d6 oulros 

providências. 



Maca á 07.01 .2009 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso dos p!errogcrivos que lhe são 
conferidos pelo orrigo 125, § 1°, do Consrirurção do 
Repúbrico, pelo Decrero (Nj n° 0069 I 1991 e pelo 
crrigo 13. de seu Regimenlo lnlerno [Resolução n° 
006/2003). 

CONSIDERANDO o dever ce oringir·sc os 
obielivos rnsculpidos no Ccnsliruiçõo Federal, 
concernenre à razoável durcçõo do processo c aos 
meios que goronlom o celeridade de suo rromrloçõo. 
bem como o observância dos Princípios do 
Publicidade, de Eficiência. do Srmplicidcde e do 
Economia dos Aros Processuais: 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 
unrco do orl. 1 54 do Código de Processo Civil, 
cllerodo pelo lei n° 1 I. 280, de 16 de fevereiro de 
2006, e :-ro tei n° 11.4 19, de 19 de dezembro de 
2006: 

CONSIDERANDO que os recursos 
recno1ógicos cruolmenre disponíveis permirem o 
pubicoçóo dos oras judiciais e odminisrrorivos no 

Rede Mur,diol de ComputcdOlt:~S com segurança e 
celeridade. 

CONSIDERANDO. linolmemc. o que 
csrobeiece o lei Esroduol n° ! 266. de 2 I de 

oulubrro de 2008, e o que restou decidido no 473 • 
Sessão Ordinórro do Pleno Administrolivo deslo 
Corre. realizado em 1 :2 de r.ovcmbro de 2008. 

RESO LVE: 

Art. 1 ° . Regulomenlor o luncionomenlo do 
D;ério de jusliço Elerrõnico como órgão de 
comunrcoçco aliciei do Poder judiciário do Estado do 
Amapá pore publicação e divulgação dos aros 
p!ocessuois e ed:rais. 

§ 1°. O D;ório éo Jusliço Elerrônico subsrituirá 
o Drário Olrc:al do Eslcdo do Amapá pera o 
linciidode de publicoçco e de divulgação de q~c 
CJido o "copur' deste artigo, sendo veiculado 
groluilomenle no sítio do Tribunal de justiça do Esrodo 

de Amopé r.o rede mund ia: de ccmpu:odores, 

§ :20. No inlerslício de tr inta dias, contados do 
publicação desra Resolução, os publicações e 
divulgações referidos no ' copul' deste artigo -
ocorrerão nos versões impre550s e eletrônicos, no 
Diário Oficial do Esrodo do Amapá. p!evolecenda, 
poro os efeitos de contagem de prazo e demais 
implicações processuais, o conleúdo e o publicação 
do verseo imp!e550. 

§ 3°. Em CUmp!imenlo ao § 5° do art. 4° do 
Lei n° 11.419/2006, o presente Resolução será 
publicado diariamente, pelo prazo de trinta dias 
consecutivos, no Diário O ficial do Esrodo do Amapá 
poro omplp di~ulgoçõo oos'inrerossodos. 

§ 4". Ao termo do período mencionado no 
parágrafo onlerior, os publicações e os divulgações· 
de que !rolo o ' coput' deste artigo serão oficialmente 
veiculados apenas no Diário do justiça Elelrõnico, 
poro todos os eleitos lego is, cessando os publicações 
pelo imp!enso O ficial. 

Art. :20. As edições do Diório -lo jusliço 

Elelrõnico do Tribunal de Justiça do Amapá serõo 
assinados digilolmenle, atendendo aos requisitos de 
ourenlicidode, integridade, validade juridico e 
inleropecobilidode do lnfro·Eslruluro de Chaves 
Públicos Brasileiro -ICP·Brosil. 

Porógrofo único. A Presidência do Tribunal 
designará os servidores titulares e subslilulos que 
assinarão digirolmenre o Diário da Juslrça Elelrõnico. 

Art. 3°. A responsabilidade pelo conteúdo do 
moleriol remetido à publicoçõo é do unidade que o 
pr-oduziu. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

§ 1 Q. Cabo à unidade produloro, ore os 
dezesseis horas dos dias úleis, o encaminhamento 
dos resenhas poro publicoçõo no edição do Diário 
do justiça Elerrõnic5' do dia útil subseqüente. 

§ :20. Os expedientes não poderão solrer 
modificações ou supressões, após o encominhomenlo 
à publicoçõo, demandando novo publicação poro 
evenluois mlilicoções, renovados os prazos. 

lvt. 4°. Considero-se como doro do 
publicação o primeiro dia úlil seguinte ao do 
divulgação do infOlmoção no Diário do Jusliço 
Elelrõnico (Art. 4Q, § 3°, do lei n° 11.419/ 2006). 

Art. 5Q. Compele ao serviço de Tecnologia do 

lnfOlmoçõo do Tribunal de j usliço o monulenção e o 
pleno funcionarnenlo dos sislemos i nfor~olizodos, 
bem como o disponibilidade do sírio do Tribunal de . 
justiça do h rodo do Amapá no rede mundial de 
compulodores, inrecnel. 

lvt. 6". Os direilos autorais e de publicação 

do Diário do justiça Elelrônico perlcncem ao Poder 
Judiciário do b rado do Arnopá, ficando oulorizodo 
suo impressco, mos vedado o comerciclizoçào. 

lvt. 7". Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Presidência do Tribunal do justiça ou pelo 
Corregedorio{;erol do justiça, conforme suas 

respeclivo~ cornpelêncios oo' olr[buições. 

Art. a•. Ficam revogados os disposições em 
contrório. 

lvt. 9". Esta Resolução entrará em vigor no dia 

do suo publicação. 

Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e 

cumpro·se. 

Gobinele do Presidê 
de 2008. 

D ... p;;;d 

JIISTIFIC"~I/20 
I'ROCFSSO ADMINISTRA :z-z.·J: OOS-SG 
ASSI:NTO: INIJcNIZAÇÃO _,/ 
OB.IF.TO: EMISSÃO DJ: PASSAGt:NS AtRF.AV 
~-U~DA \!El\T,AÇ . .\0 LF.GAL: Art. 60, Panigrafo Único, ck Art. 
59, Parigrafo Unito, da I ci n' 8.6661\13, com rcdaçlo da Lc:i n' 
9.648/98. 
ADJUDICATÁRIO:J.R. VIURJ\ · ME . 
VALOR TOTAL: R$ 1.755,00 (Hutu mil, S<lccento.< t tfnqOrnta 
t riaco ruis) 

F.strlrllissimo Senhor Pruidrntr, 

Trurom os prescnleri uuros do pagamc:nto dos valores dc\ou.Jo a citulo 
~c indtni~ i t:mpresa J. R VIF.IR4 • ~1t:, CNPJ N" 
02 409.68 110001· 71. refrrtnte ao forro:cimcnto de refeições e lanches 
para n Tribunal du Juri da Comarca de 1.11111ljal do Jari. "" vaiO< 
~ubat de R$ 1 .7~~.00 (llu01 •11. S<lectatos r dnqDuta t dnru 
rtaiJC rtais). 

A Duutn Assessoria Juridic• da Diretoria (fcral, manifestou-se nos 
SCJ!uinrc:s tennos: "Assim entendemos que a cit•d• relac;l o t nula 
conforme dispõe a Lc:i de Licitações c Contratos Administrativos em 
vignr. S.nilo vejamos: 

Art.60. Os contrato~ c seus aditamentos scr;to lavrados na.c. 
rcpar1içiks interessadas. as quais manteria at(,fUi\'O cronológico do~ 
S<US auti>grafos c regi>1ro sisrem6tico do seu c:<lnllo, salvo os 
relativos a direitos rrais sobre imóveis. que <e fonnaliwn por 
instrumc:nto lavrado çm Clllório de now. de tudo junrando-s<; cópia 
no proco.so que lhe dru O<igem. 

Pari~rafo único. E nulo c de nenhum efeito o coolr.ltu verbal com o 
Admrnisrraçao, silvo o de p.:qucn"' compras de prootu pagamento, 
ass int entendida~;; aquelas de valor no\o superior a S~~ (cinco por 
cento )do h mire cstahclecido no art. 2J. inciso 11, allnca •a· dc:sta l.ci, 
feitas ent regime de: ldianlamento... . 

1\ douta Assessoria Jurldica expO~:. ainda· " ... caracterizada a 
nulidade, o serviço fora efetivamente pn:stado, nllo podendo a 
AdministrQÇAo \"aler-;c de otividadc panicular S<nt a dcvid• 
n:tribuiçAo. Portanto. resta 1 mesma o dever t.k: indc, izar a emp~ 
pelo serviço prestado con~tilnte dn Nota Fiscal encartada nos autos, a 
lu> <h• que dispõe o artrgo 59, Paràgn~fo Único, S<~u inre: 

A, $9. A d~cloror4o dt IUllidtult do ronuatn odmin/Jtuub.·o 
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o~rn rttroatlvomenlt impt dindo os tf tltos jurld/cqs que d,-. 
nrdinDriamtntt'. dt'l'triu produzjr, alilft dl' d~constJtuir Di jti 
prnduziJm. 

Purdgrilfu Mnico. A n11/idodt ntJv t .tunua a .~dminiflfD(Ilo do 
df!l•er J~ indt nhur , conlr41ado JHIO qut nu lroul'('r cx~rutudu atl 
11 dota tm qut ria J11r dulnrada t por OllfrcJs prcjui:.o!t 
r~ul11rmtnU comprol·udo.f, Ctmtunto qu t niJo lht stjo imputtia>t /. 
promo''tlldt).Jt a tnpomnbllitladt dt qut m /h( deu rauJa. " 

Ad hum; nuxl•'· vcri ti&:a-~c. in casu, qu~: foram atcn~hdo"i lodo\ os 
requisuos 'legais c fact uõtis bal iza~ da açao adm.ntstraaiva c11 
pauta. tais cnmn: a excepcionalidade da prestação d~ scrvu;os. :J 

razOO da c~lha da fornecedora e a juslificati\'1 dn prcvo Dai 
concluim1os que: a conlrattçtlo sub exame: enquadra·~. perfeitamente, 
na hipótese de INDENI7.AÇÁO. insculpida no artrgo 60. Parágrafo 
Único, c/c artigo 59. par.igr.lfo único da Ler Federal n.' 8.6661'93 c 
alreraçôcs. 

Pelo exposto, para sal\·illguardar os interesses da Adnunisltaçao 
desle Tribunal. c dcmunslrat.la a hipótese incidente desta aç:lu, 
subnlelemos a presente Jusrilicariv:J A opreciaçDo e homolo~açlu <.lc 
Vosso Exccl~ncia, ao m<Smo tempo em que solicitamos a sua 
publicaçllo na lmpn:nsa Oficial. para q"" se: cump11 o drsposto no 
art i~o 26, da Lc:i de Licitações e Contrah>l em vigor. condiçlo de 
clicácia deste alo. 

PROCESSO .4DMINISTRATIV 
ASSlNTO: INEXIr.IRII.IDAD ClT.\ roRIA 
OBJETO: Rcnovaçllo d< 71 (setenro e uma) assinarurus do Di~rio 
Oficial do Estado do Amapâ. referente no exerclcio de 2009 
A INDAI\oiENT AÇÃO l~GAL: Artigo 2 ~, incoso I. da Lei n' 
8.666193, com rcdor;lo da Lei n' 9.648198. 
~D.It:DICATÁRIO: DI::I'ARTI\MéNTO DE IMI'RENSA OFICIAl. 
DO E~Ti\DO DO AMA~ Á 
V.\I.OR: R$ 21.300,00 (Vinte e um mil e trezentos reais). 

EsctltnUssirao Stahor Prtsidtntt. 

~relendo: <>la Corte de Justiça. pactuar com o DEPARTAMENTO 
DE: IMPRENSA OFIC'IAL DO ESTADO DO AMAI'.-i, C.VI'J(MF) 
for OO.J91.577/fl001-25, o fornccimentu de 71 (setenta c uma) 
assinaturas do Diário Oficial do Esuodu do Amapá. confonnc 
solicitaçlo do Setor de Aibl iot~. Documcnraçllo c Oivulgaçilo à 11. 
03, para o e . .erclcro de 2009; no valor de R$ 21.300,00 (Vinrc e um 
mil tm.cnlos r~is~ 

A Doura Assessoria Jurídica da Prcsid~ncia, ent sua amlli.r, <o~eriu 
a presente cuntrutaçllo com fundanM:nto nn artigo 25, inciso I. da Lei 
n• 8.66619J, cum rednçilo d• Lc:i n' 9.641V9R, que: <stabclcc.:. 

liAtt. 15. t inexiglvr./ D Ucltllç.Jo quando houver im•illbll/dadt dt 
<Omptfi(IO, tm tSptciu/: 

1- Paru aquisiçao ck matenais. cqu1pamcnros. ou g~m:ros f.!Ut: só 
~~ ser fornecidos por produtnr, empresa ou rcpr~tantc 
comer(,.ial exclusivo .. ·· 

Adernai~. o objelo contratado reveste-se de singularidade: objcti .. ·a. 
haja vista que o Diário Oficral do Grado, se trara de Órgao Oficial du 
Governo, criado através dr Lei Estadual, cuja.< cardCtcristícas próprias 
nAo permitem confronto com outros objctns do seu gtneco, nem 
sequer ,-.rabo:h:c:CilllOS critérios de julgamento hâbcis r objetivos para 
levar a hom ccrmo uma licitaçio: até porque nao se licitnm coisas 
desiguais. 

Ad hunc modo. nritica--st, in casu, que foram atendidos rodos os 
requisitos legai~ c ra~.o-ruais bal izadorcs da açao admmistrat iva em 
pauta,. tais como: a ra;,Jo da escolha do executante e a justi ficRtiva do 
preço l>Ai concluirmus que a contrataçAo sub exame enquadra-se. 
perfciramentc, na hipótest de INEXIGIBILIDADE 
LICITATÓRIA. inscutpjda no artigo 2S. caput, da l.ci Feden~t n.• 
8.666193 c altcraçOcs. 

Pelo exposto, para salvljluardar us interesses da Aclntillillraç;lo 
deste Tribunal, c drmonsrrada 1 hipótese incidente desta açllu, 
submetemos 1 presenk Justificativa A aprceioçilo e homologaçao de 
Vossa Exa:IC:nc:ia, ao O'ICSI\0 tempo em que solicitamos a !iua 
publicaçar> na lmprcnso Oficial. para que se cumpra o disposro no 
artigo 26. da Lei de LicitaçOcs e Contraltos em vigor, tondiçao de 
efic•cia dcsle alu, 

PROC.:SSO AIJMI:-IISTRATI\'0: I\~ 
ASSliNTO: INOI:NIZAÇÃO 
OBJETO: FINALIZAÇÃO DAS ORRAS DE CONSTRt:ÇÁO 
DO POSTO AVANÇADO DE LOliRENÇO 
Fl';DAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 60, Par.ign~fo Ünicn, ele Art. 
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59, ~orósralb Unico, da U:i n' 8.66N93, com ro:dôiÇilo da U:i n' 
9.648198. 
ADJUOIC.o\TÁRIO: C.S. FONSECA ENGI:NifARIA 
VALOil TOTAL: RS 47.215.30 (Quoruta t Klt IWil, duztnlos t 
quin7.e ruis f lrint• c.entavCK) 

l::letltntluiiWo Stnhur Prtsidrnlt, 

Tral3m os presentes autos do pagamc:nto dos ~AfOfes dc~idn a litulo 
de mdenizaçlo A cmpr«a C.S FONSCCA ENGENHARIA. C.NPJ 
N' 34.94G.f48JOOOJ.l8. refaente • fonah:a~io das obras ~' 
construçio oo PC>Sio Avança<Jo de f.oorenço. no •·alor 101al ck R1 
47.215.30 (Quartnta t w tc rail. duua101 t quiau ruis t trin ta 
rta tavos). 

A Douta Assc:ssnna Jur~dica da Dird oria Geral, m11nif~too-~ nos 
se~uintes termos. "Asstm emendemos ~uc a citada n:laçlo r nula 
confonnc dtspc"'e a l.ei de Licilat;c)c:s e Contratos Administrati~r·os em 
•·igor Sento veJamos: 

Art.6<l . Os COiltnlOS e seus aditamento.< 5COO lavrados nas 
repart iç.Ocs lntcre\.~adas. as quais manretlo llQUi\1> cronológico dos 
scu:s autógrafos c registro sistcmâtico do seu extrato. salvu os 
relativos a direitos rcajs sobn: imóveis, que se formalizarn por 
instrumento livrado em ClttÓfiO de notas, de l~do juntando-se oopi1 
no proce.~U"~ que lhe: deu ori,em. 

Parligrafo Unicu. Ê nulo ç de: nenhum efeito o contratn verbal com a 
Administraçlo, sal>o o de pequenas çomJlfa< de pronto pagamento, 
assim entendidas nquclas de valor nlo Supcl'ior a 5% (cinoo por 
cenro)do limite c:srabclecido no an. 23, inciso 11, allnca •a• desta Lti, 
feitas em regime de achantounento." 

A dout.a As.<C$soria Jurídica expOc, Rtnda: " ... caraclerizada 1 
nUl idade; 0 StfViÇO f001 C[CIIYamtntc prestado, Olo pod<ncJo D 

AdministraçGo ,·alcr·se cJc illividade partiular sem a dc\'idll: 
rctribuiçio. Portamo, resta 1 ~ncsma o dever de indcniz;u a <mpresa 
pelo serviço prestado constante da Nota Fiscal encartada nos auh'IS, i 
luz do que dispõe o an•go S9, Parégrafo Único. seguinte: 

ArtH. A túrlatrJ(4D dt nuJü/odr do NJiflruJo od,llnlstrllllro 
DfHTIJ rmot~tl•·am~lll~ i~Ptptditulo tn ~ft!iJos )Mrldiros fllt d~, 
;mJi,ariuiNnt'- dntrio pnAIM:ir, 1111"' tú dnr onslilllir os jd 
prodJiddos. 

Porórrafo fllllCIA A lfMiültult 114D aDittrll • AtbttbtirtrQfiO do 
dn~r dt i11dariVtr o rclflrotodo ptlo 9"' tStt luxlvrr a«llladD llti 
o dlllo "" ''" tlu for dH:Iortldo t por Dlllros prtjufzos 
f'f(U/ot~Niflt comprovados, t DIIIotrto qut IUID t•t stjo illl(lutdor/, 
ptDifti>Vt llllo-.st Q ftSpolt!l•bllidtldt dt ,,., IAt d~ CDIISII. " 

Ad hunc modo. vcriftea·sc, in casu, .,uc foram ntendidos lodos ~ 
requisiiDs ltgais e factuais billi:wlorcs da ,.ao ldmini•trativa em 
pauta. llis como: a excepcionalidade da prestaçio dos serviços, a 
r&LJI• da es<olha da forntecdon e a justificati•• oo preço Dai 
ooncluinnos que a cMirtloçio sub exime enquadra-se. pcócitomcnle, 
na hipó(ese de INDEI'ill.A('.-\0, insculpid• no artigo 60, Plligrafo 
l:ntoo, olc artigo S9, plligraf<1 ün ico da Lti f edcrill n.• 8.666193 c 
al1eroções. 

l'clu cxrosro, pari salvaguardar os interesses da Administraçlo 
deste Tribunal. c ~emonstrada a hipc\io:sc incidente desta IÇAo, 
submc:tc:mns 1 presente Justificativa A opr<ei~Ç~o c hnmologaçlo ck 
Vossa t::xcd éncia. ao mesmo tempo em que solicitunM- a sua 
public~Ç~o na lmprcn•• Oficial, par. qoc se Cllmpr.o o disposto no 
anigo 26, da Lei de Licitações c CMtratos em vigor. condiçio de 
eficácia deste ato. 

t: :HilUO DO QUARTO Tl!RMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
N" Olllr.tl81-T JAP 

I - INHRIJMENTO PRINCIPAL: 
r·o•NFNIO N"tJ03·'2008·TlAP 
11 I'.IRTES: 
. Tf !lit 'liAI.lJE JUSTIÇA DO l STAIJO 00 A\1APÁ 

; •X JW-\l>l Ot lNSINO SUPERIOR 00 AMAPÁ • SESAP 
I f \{"I!II>Aflf DO AMAPÁ- fAMAPI 
lU . ()(J OBJF.TO: 
(r ph:~·l-nlc Tcnno Aditi\'o tem por OOjtto pnxropr a vi&l1Xia do 
( -,,.,,·énw n'' 003'2008, ate 31 de janeim de 2009, nos tentlOS do 
I'"'""'"' nn Plono de T1~bolho do Cunvenio n• 018J2006.MJ, 
, dd•r.JO.' entre o Trihurol de Justi ça do Estado cJc. Amapá e o 

~ linislt.~n da Jusl tça. 
11· - DA \' IGENCIA: 
-\ tn>• k dc<t< Adttivn o pr.uo de •·igéncia do Convblio o• 00312008. 
''"' ""'"-og>d.' ote ll..dUu.dm.dcJttl. podend<1 ser pnxmpdo 
mt"\h:tnl•' at.litamefttns, COOS<'Wllc 1 vip!ncia do Convátio n" 
t•l ~ :.'I( .... ~IJ. 

' · ll 'l \ ',II.OR E. DA OOHCÀO ORÇAMENTÁRIA: 
I ;\.> J~· tl 'l."':-;F, c111n <'' SC1\'iÇt)5 preslados, no valor lotai de RS I.OSO.tO 
! \Um mil r tinq~nta reab), comd. por cun&a do eJ:erc.icio de 2009, 

r 1" ·., .:: rut-lic."l\·Aa N Lei O,.mc:na~ria An.ai-LON2009, d. sc:guiolc 
ft·n n,,: 
•J R' 945,•10 (nov«ftllol • qu....., • em.. rull). cqtlivalcale o 
t Q(r,~J. prov011iencc: dos n:cunos oriundoo do CONCEDENTE. 
•k •l>lam<nlc inoorpol'ldos no orçamento do CONVENENTE, 
N•tun·i;t de De<pes• - 33\10.36 ·· SorviçN de Tcocein>< - Peooe 
fhicn. 
b) lU f 11:'1 ,00 (eoalo r do .. l'ftls), equivalente 1 (I 0%). provenitnlc 
•Jt• "'ço01enlu fl'ÓIJriO do CONVENENTE, NotureZJ de Dtsfl"' -
.t.ti>.U6 · Serviço. de Tcn:ei"" Pes.<e>a Ffsicl. 
\'1 - Fl•"DAMEI'!TO I.EGAL: 

L\ 't RATO IJO QUARTO TERI\tO ADITIVO AO CONVtNIO 
N' OU/2001-TJAP 

I - I :";~TRI.!MENTO f'RI NCIPAL: 
f (J-. \' f.>;JO "~'J I J'l!lOR-TliiP 
11 - 1' ,\IHLS: 
. TRIBt:NAL Of.JUS'ItÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ 
• l!NIÀO DE FACULDADES 00 AMAPÁ LTOA tfAClJLDADE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

m; MACAPÁ · FAMA) 
111 - 00 OBJETO: 
O pre41.tnle T Cml("l Adili\IU tem por ohjdo pronogar a ,;gtncia do 
t 'ouvfmn n" 1)13•1008, ate ) I de janeiro de 200Q, nos fcnnos do 
l"''t>O'k> '~' Pt.111.• ~c Tr.lbolhc> do Coovàúo n• 018/2006-MJ. 
;.·ckl'f3do entre o Ttihcmal lk Justiça do E.JtadC\ do Amap;i c o 
fl.·f uu~téri,, da 11.61iça.. 
11 - D.-\ \'IGt.NCI ~ : 
., ,. ,,,~!'-- 1h.~tt· A\litho \"1 rm11'\ de \"lgtnc~ do Con,·~o n" 013~. 
lic" l"""·og.ltlu o ti .ll.Jic i&Ddco de.. 2008. podendo «.T pmm•gado 
"";di;mlc JdriJmtnlros. con~nl< a \ipência do Com·Cnro n'" 
'li f ,Y,.~ · ~IJ 

I • 110 I .I LOil E. DA DOT.\ÇÂO OR~ AMENT,\RIA: 
·\ ' di.'"·P'-"'"~ c''"' os scn·tM presl.ldcK. no valor 104ftl dt" RS 1.050,00 
h'"' nlil ~ ri lltluenta f"'t81,) . t•orraa por co~ do Cl.etek:tO de 2009. 
,, ,..._, .. ()ublu;a~võit' d.l Lct Of\"amentãria Anuai·L0Af2()()Q, da segumte 

r~'"'"' 
11 ~ ftS 945,Cl0 1 no,·t~tn te• r quaruta e drten ruis), equivalente 1 

(1)(1".:,). pnwcnieole do< ""'"""" oriuftdos do CONCEDEN'll:, 
<le•~L,mont< iooorpond<>< 110 orçama~l~ do CONVENENTE. 
'•'""''"' de ~,..., • 33'l<U6- S..Viçus de TercciiOS - PcsSOól 
fitu:a, 
.. , n~ 111:'1.00 f<rnlo. d- reais), oquiVJlenlt. (I~>). proven ...... 
,o.,, •>r~•mcntu prupri<• oo CONVENENTE, Notun"" de Despesa -
J~H)() .. l" Sc'v içN de ·re:rtc:i~~ Pcs.s.oe. FUica. 
\ I - t l:ND.·\MENTO LEGAL: 
l1:1 CclntpkmcniJrn"' IOI.dc 04derm~tode2000; l.ei n" 4J2 ,dt 17 
ri< •n·>lli~ ck 1'164: .~nii" 116 da i n• 8.666, de 21 de unho de 
I <)<13. com redação W. Lti n• Q.64R, 27 de n.lio de I . ; Plano de 
TrJhalhn do Convtnio n' OI -Ml/DEP . 
A•hnini>~r.lhvn n' I 0.852:2008-0G. 

Macopj·AP. OUrd 

EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO 

I • l l\lqJ(UMf."TO PRINCIPAL: 
CON f kATO ~o;• UóJ'~I~·TlAP 

11 • P.\I<TES DA AÇÃO ( :O"TRATUAL: 
CONTkAl'AI\TE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
i\~l ·\1',\ 
C'OI'il'K.Il',\f),\ : fllNDAÇÁO CA ki..OS CHAGAS. 
111 -0BJE.TO: 
() l'rr'õtOtC' instrumento tem por objetivo I COnlnlaç.kJ de empresa 
c; f".'<•••h13ik> no pn;staçio dus >cniços tknico. de orga!UZ3Çio c 
ilL' IK.-It.:ãi.' de lm'\ ... D41. de> ConcurSO PUblico~ vinndo realiZAr concurso 
par.~ provnnrnln docarpl de Juiz~ DircilO Substit\llo do Tribunal dt 
lu ••'~• <i<> t >lod<> oo Amap6. cMfnnnc de$critos na Proposta Tl>cnica 
r"' :.:7A ~~~fi~. t.lt~ndanK'ftle aptuvad-.1. 
11 . nGt:r>c:r.o. : 
1\ ,.,gtt\.":ia desle ContfiliC'I terú inkio a partir cb. data da sua assinarurn 
c cncttT:'r-~t:-~ :~pós a ~'f1trc~ eJos n::!>uk~ finais. 
1· · \ AtOR F. OOTAÇAO ORÇA~1E"TÁRIA: 
~- ~"'~""""' com a execuçio do pmmle Termo de Contnto. de 
' '"JlO>nuhthdolk oo CONTRATANTE, cstimaclis em RS HO..MO,OO 
(du"l..rnM., ~ M \ 'fAla mil rnisJ,. serio clauifitad.M no Elancnta 
f)o,-.•n<.TIIáriu JJQ()J 9 - S.,.,.iços de Tmcitos Pessoo Juridica, sendo: 
O •·alm de R$ R$ 14.SOO,ot (quotoi"D! mil r ,..1 ....... ralo), 
' l'"''SIX•rlt.lcntc a S6t. (cinco por cmtol 00 valor blts ico de RS 
2'11i ()11<.1.00 (.Jut.cnto~ c no•.:oto mil ' reais), ~lu orçamenro do 
e>•:n:i<in de ~008. Prognma tle Trabalho: 28.8~6.0197.:!546.0000. 
~IW!~NE !>~2: e 
O • ak•r ~<R.~ 27S500.00 (duza>l.,. e setenta e cinco mil e quillhentus 
t·:,ti< l. por C<lntll dn <Jtn:icio de 2009, após 1 f'Uhlicaçlo da lei 
On;an•cn1rlria AnualJLOA2009. 
\'I • FUII'DAMI!I'(T() LEGAL: 
l,ci l"n'l'l<me111ar "• I O I , ~~· 04 tlc moio de 2000; l~i n• 4.320. de 17 
rlr .,,,,o d< IYM; Lei n• 3.666, de 21 ck junho de IQ9J, e nlterações 
r>t\\te>rorcs: Dccrc"to n• 87.122182 do Go•cmo Fetletal (Utilidade 
l'u~ltcal: l.ti n• I 49) de 13 de dc7.embro de 19S I(Re!!istro no 
(',_,u., ~;a<ioll31 de $<1\'IÇO Social do Ministbio do Educação e 
Cult"'•l. lk<reto n• 4.~4 do Go.oerno do Eslldo de Sio Paulo. 
Ot.-r.~" n· 14.25()!77 cb Prefci do Município Silo PJulo; 
Plt\f" '''" T,\·nica da ~ n' S 008; Jus~ fi va n• 08512008-
( "Pl. I"J .\ P: Pn-....:C\Stt AJtniniSlr.lli\'o 711().·~008 

TRIBUNAL PLENO 

Sll' PUBLICAÇÃO DE ACÓRQÃO 

MANDADQ DE SR;GU8ANCA N• l,liW~ 
lmpctrMIIC: M1rla A.slli1dora Azevedo Lo,ws 
Advoeado: Rlfatl elos Rtls F~lra 
lnfonnante: Pmeilo Municipal dt Mac•P' 
Relator. ~•"iador COberto Plobtlo:o 

EMU/T~: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
- MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 
PÚBLICO CANDIDATA APROVADA E NÃO 
CONVOCADA EM SUBSTITUIÇÃO A CANDIDATA 
FALTOSA - PREVISÃO EDITALIClA - tXISTtNCJAS 
DE VAGAS E NECESSIDADE Dt SEUS 
PRENCHIMENTOS DEMONSTRADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO - EXPECTATIVA DE DIREITO Á 
NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. I) A provação em concu~o público 
gen men expectaliv• de direiiD à nomcaçio, compctintlo à 
Administtaçio, em rmo de seu poder discricionirio, nomear 
os candidatos aprovados em conformidade com sua 
convcniàlcia e oportunidade. 2) Se dentro do prazo de 
validade do conc>mO a Administração, depois de manifestar a 
existeneia de vagas, bem como, a necessidade de seus 
preenchimento~ pela convocaçio de candidatos aprovados, 
deixa de substiruit a candidata faltosa pelo imediatamente 
posterior. d='Umpri:~do regra expressamente prevista no 
edilal, a mera c:xpec:ativa de direito se convola em direito 
liquido e certo à nomeaclo c passe. 3\ Sci!Ur&nca concedida: 

Pág. 26 

ACóRJ!~ "Vistos. relalildos e discutidos os presentes 
autos, o TRIBUNAL PLENO do ~ TRIBUNAL DE 
J USTIÇA DO ESTADO DO AMAPA, por unanimidade, 
conheceu do Mlllldado de Segurança, e no mérito, pelo mesmo 
quorum, cooa:dcu a Ordem, nos tcnnos do voto proferido 
pelo Relator." (Rrgistro n' 13.427) 

Macapá, O 

TRIBUNAl. f'LENO 

MANDADO DE SEGLIRo\NÇ A 'i• I .JSI/2008 
hnpc1rnnte: 
Advngados: 
lnfonnantc:: 
Rclaror: 

CiltUira Municipal de Sontono 
Lucivaldo da Silva Costa e Outros 
Prefeito Mualclpll de Santua 
Daemb1rgador Edínardo Souza 

DECISÃO 

" Homologo o pedido de desistência formu lado pela 
impetrante, para que produza seus jurídicos c legais efeitos. 
Em conseqüencia, "declaro extinto o processo sem a I'<OIOiução 
do mérito, nos tcnnos do art. 267. Vllf, do Código de Processo 
Civil. 

Intimem-se. 

Maeapá. 06 de jfl!lciro de 2009. 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SF.GURANÇA N. 135312008 
hnJ>Cirante: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PART(OO 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.PMDB NO 
ESTADO DO AMAPÁ 

Advogado: FRANCISCO FABIANO DIAS 0t: ANDRADE 
lnfonnante: PRESIDENTE DA ÀSSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Lilisconsortes neccssári;)s: DIRETÓRIO ESTADUAL DO 
PARTIDO TRABALHIST A-PDT, FRAN SOARES DO 
NASCIMENTO J.;NlOR E JOSÉ SOARES DA SILVA 
Relator. DeseMbarg1dor MELLO CASTRO 

~DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO 
DEMOCRÁTICO BRASlLEIRO-PMDB NO ESTADO 
DO AM PÁ, por intermédio de advogado devidamente 
habilitado, impetrou mandado de segurança, com expresso 
pedido liminar c'Ofltra suposto ato ilegal do PRESIDENTE 
DA ASSEMBLtlA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. 

I , i 

Em sintesc. alega o lmpetranlt que o Deputado Roberto 
Goes da Silva, elei to e diplomado Prefeito de Maeapi. deve 
"'nunciar ao cargo que ocupa na Assembléia Legislativa, e 
C•Jm isso se abre uma vaga de deputado estadual qut" deverá 
ser ocupada pelo primciru suplente da "Coligaçlo Unidos pelo 
Povo" comp""'> pelo PMDB, PDT c PRONA. nas eleições de 
2006. 

Informa que o primeiro suplcnre de deputado cstadu•l , Sr. 
Antonio C'.arlos 'da Silva Nogueira teve seu diploma ca<sado 
pelo TER/AP. p<.'rtlcndo · com i•so a condiçiio de primeiro 
suplente. " ' 

Na <lidem seguinte de suplêrfda; figÚra· frJn Soares du 
Nascimento Junior filiado oo impetrante. o qual :eve c0111ra si, 
por decisão joclicial. transitada em julgodo, a suspensão dos 
tliteito politkos. 

Diahte disso. a autoridade indigitada coatora. humologando 
Parcçer 063i08·PROGER/AL. calcado no OrJCio I02i)i2008· 
CREIA!', de ordeon do Excclentíssimo Senhor Corrcg<-dur 
Eleitoral. dando conta da suspendo dos direito poliricos do 
Senhor Fran Soares Nascimenlo Junior. indeferiu o pedido 
cunSionte do Pr'occ..., 042212008-PRESVAL. que trata da 
convocaçio do refcridn •'Uplente 1"'111 ocupar a vaga do 
Deputado Roberto Góes, r~tificando a.'<Sim a decisão proferida 
no processo' 401/0R·PRtsl/ÁL. qut hd\·ia Jndef<:rido idêntiet• 
pedido. 

Sustenta que a delerminação do Excclcntíssimo Senhor 
Corrtgodl>f' Eleitonl, dando conta da suspensão dus direitos 
políticos do Senhor Fran Soares do Nascimento Junior decorre 
de erro, tendo em vista que a sentença proferida nos autos do 
Processo n• 8.162i07, em lrimite na 2' Zona Eleitonl, ainda 
nlo trunsitou em julgado. 

Aduz que na referida sentença, a magistrada consignou que 
o Cartúrio Eleitoral deveria dar prosseguimento 30 pr~so de 
susp<.-nsllo dos direitos pollticos após o trânsito em julgado. 

Esclarece que, dessa sent<-nça foi inlcrpnsro o Recurso 
Eleitoral n' 377- Classe V, o qual não foi conhecido, tillo que 
originnu a intc:rpcsição do Recurso Especial 'o qual te,·c <eu 
seguimento negado. 0esSo'l decisão, foi intcrpostn Agravo de 
Instrumento n• 9272, em lramitc r.o TSE. no qual ilustre 
Ministn' Arnaldo Versiuni negou <feito suspo:nsivo. Todavia, 

u negativa do efeito suspc:nsivo e os Oficios n• I 02 l/2008-
CRE/AP e 102912008 -CREIAP, nlo possuem o eoadl o de 

• reformar ou lftular ama sntença judldll c:uj• exea~çio 
depende do 1ft trânsito em J•lgodo, ainda nio ocorrido. ( f. 
08) 



Maca á 07.01 .2009 

Após argumentar ,;<>bre a presença da fumaça do bom 
direito e do perigo da demora, pugnou pela concessão liminar 
da modida para se determinar à autoridade indigitada coatora 
que convoque o suplente Fran Soares Nascimo:nto Junior para 
assumir a vaga de deputado estadual aberta pela renúncia do 
Deputado Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva. 

Por fim, pugnou pela concessão em definitivo da segurança 
no• termos da decisão liminar, bem assim a intimação do Sr. 
Fran Soares Nascimentu Junior para figurar como 
litisoonsórcio necessário. 

Vieram com a inicial, rcprodutidos por cópia, os 
documentos de f. IW 139. 

É o relatório. Decido somente quanto ao pedido limina r. 

Oo relato, vejo óbices intransponlveis ao defcrimcnto 
liminar da medida pleiteada, P'l"'unnto a hipótese dos autos 
não se coadu11a com os· requisitos da via mandamental eleita. a 
qual se pr~ta apcna• para tutelar direito liquido e certo alvo 
de imincnlc ou jã consumada violação por ato ilegal e abusivo 
de autoridade. niio suscetivel de ampam por habea.< corpus ou 
h abea• úaJa. 

o par1icuhu caso dos aulas, prima f ac/e se constata que o 
ato praticado. pela alltO(idade iodigitada coat.<;>ra ao .hnmolognr 
o Parecer 063/08-PRPÇiER/A,I,, çalcado llR.P fi ~io !029/2()98-
CREiAP uc ordem do E.xcelentlssimo Senhor Corregedor 
Eleitoral, dando conta da suspcn•ão dus direito jloiiticos dn 
Senhor Frnn Soar~ Nascimento Junior, não possui qualquer 
ilc:gnlidade, porque em estrita obediência à ordem judicial. 
Assim sendo, se ilcgaliuadc houvesse, estaria ela contida no 
Oficio 1029/2008, f. 139, dando conta dà suspensão dos 
direito politicos do filiado do impetrante. 

Disso. outna óbice se ergueria. porquanto esta C.une não 
terià a competência para dc:;constituir eventual ilegalidade do 
alo prnticado pelo E•ce~ntis~Ímo Corregtidor da Justiça 
F.leitonol do Estado do Amapá. ' · 

Apenas estaS constatações, .;criam suficient~ par• se negar 
a ordem almejada. 

Nilo hastassc; o impetrante escora o pretenso direito lfquido 
e certo de seu filiado Frnn Soares do Nascimento Junior. em 
sentença aclministraliWl proferida no processo n• 8. 162!07, na 
qual se determinou que o procc:sso de nnotaç3o da suspensão 
dos direitos políticos deste, dt:eorrente do cumprimento dc 
sentença judicial, traMitada em julgado, deveria ter 
prosseguimento após o trânsito em julgado daquela <k.-cisilo 
administrJtiva, que. segundo o impctrdnte ainda não ocorreu. 

Como se pode ver, nem de longe se vislumbro o direito 
liquido c ccno tio fi liado do im(lctrunte. aqui agindo em 
substituição processual. tendo em vista a absoluta falta de 
eficácia da decisão. administrativa em uesconstiruir a sentença 
judicial transitada em julgat!o, pnaferida nos autos do processo 
6328/2001, que tmmitou na I' Vara Civel e de Fazenda 
Pública de \oiacnpli, que suspendeu n• direitos políticos de 
Fran Soare:; do NnscimCilto Junior, em rnzilo de sua 
condcnuçiío por improbidade administrut iva. 

Dai, o acerto das afi rmações constantes do Parecer 
homologado pela indigil3da autoridade coatora no processo 
401/08-PRESI/A L, inclusive no sentido de que. o Senhor Fran 
Soare-s do Nascimento Junior, em razão da sentc-nço 
condenatória. transitada em julgado, sequer poderia ter 
concorrido ao pleito de 2006, vez que desde aquela época já 
eslava com seus direitos pollticos suspensos por oito anos. por 
fnrçn dessa U.cisiio judicial. 

De outro vértice, vc;jo que em no:àoo da homologação dos 
Pareceres constantes dos processos 401/08- PRESI/AL e 
042212008-PRESI/AL a autoridade indigi tada coatora acolheu 
a indicação do suplc:ntc Jose Soar~ da Silva, filiado ao 
Partido Dcn1ocr.ltico Tr•balhista-PDT, para a.<Sumir a vaga do 
Deputado Antônio Roberto Rodrigues Góc:; da Silva. Por c•m 
r;vào. além do litisconsorte Fmn Soares do Nascimento 
Junior. i11dicado na inicial. devem ser cittl<ios corno 
litisconsortes necessários, o Diretório Estadual do Partido 
Dt:mocr.ltico Trabalhista-PDT e o afiliado José Soares da 
Silva para integrar o pôlu passivo da demanda. 

Com esses fundamentos, indefiro o pc:dido liminar. 

Requisitem-se informações da indigitada autoridade 
coa 1om. 

Citt:rn·se os litiscori}ones ~l"n Soares do Nascimento 
Junior e José Soares da S ilva, ~do o impetn.~tc fornecer o 
c:ndcreço d~te último, n~ p~olZÔ de dez dias. 

Após, remetam-se os autos à Procumdoria de Justiça. 

Posterionnentc, cncaminht:m·se os au[O!; ao eminente 
Relator, Desembargador Honildo Amaral de Mdlo Castro. 

Macapá, I de janeiro de 2009. 
(a) Desembargador EDINA RDO SOUZ 

Plantonid'a " 

TRJBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N' 135411009 
Impetrante: GIANCARLO DAR LÃ PINON NERY 
Advogado: I\ A TANIEL CAVALCANTE MARTINS 
Informante: PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES OE MACAPÁ 
Relator: Desembargador CARMQ ANTONIO 
Plantonista: Desembargador EDL'IARDO SOUZA 

"Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido 

(DIÁRIO OFICIAL) 

de liminar, impetrado por GIAN CARLO DARLÃ PINON 
N~RY, contra suposto ato ilegal da PRESIDENTE DA 
CAMARA DE VEREADORES DE MACAPk 

Em suas ra>.õcs, o impctmnte alega que o Partido do 
Movimento Democrático Brnsileiro-PMDB, nas eleições 
municipais de OS de outubro último elegeu dois vereadores. 
com 8.434 votos nominais. credenciando-se juntamente com o 
PSDB, que elegeu dois vereador«, em concorrer a dois cargo~ 
na Mesa Executiva. 

O vereador Rilton Amanujas. do PSDB encabeça a chapa 
que concorre à composiç.io da Mesa Diretora da Cãrnara, 
ficando o PMDB, com o dirci<o liquido c c.:no de pleitear o 
cargo de I" Secretário da Mesa Diretora, recaindo a indienção 
para este cargo ao impcrrante. 

Todavia, o vereador Rilton Amanajás, no registrdr a chnpn 
única que concorrerá à eleição da Mc:;a Diretora, preteriu o 
impetrante. indicando ao cargo de I' Secretário, o vereador 
Carlos Murilo. oinico vereador eleito pelo PHS: com apcna' 
2.393 votos. 

Aduziu que o PMDB protocolizou requerimcmo ir 
autoridade inuigitada cnatoru plci1cando sru direito liquido e 
certo de indicar o impetrnnte ao cargo de 1° Sccrctúrio no 
chapa em tela. Entretanto, a P~idência da Câmara deixou de 
se manifestar sobre: o pedido do autor, chegando ao ponto de 
afirmar que não existia qualquer pleito do PM DB e de seu 
filiado nesse "Cntido. 

Após discorrer sobre os fundamentos jurídicos 
assecuratórios do direito tido por violado, e da presença do 
fu mos booi iuris e periculum in mora. pugnou pelo 
deferimento liminar da segurança para que se suspenda os 
efeitos do regil'lro da chl!pa única apresentada. c"' determine 
a inclusão do nome do impetrante como candidato ao cargo de 
I' Secretário, na chapa encabeçado pelo Ven.11dor Riltoo 
Amanajás. 

Ao final, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, 
mantendo-se os termos da decisão liminar. 

Vieram com o inicial, 0< documentos de f. 38. 
É o relatório. 

Decido. 

O exame dos fa tos e documentos trazidos com a inicial. 
demonstra a existência de óbices intransponíveis ao 
deferimento ua segurança almejada. 

Com efeito, não vejo qualqucr ilegalidade no ato da 
autoridade indieitada coalllra que supostamente teria deferido 
o r<)listro da chapa única encabeçado pelo Vereador Riltun 
Amanajãs nos termos em que lhe apresentada, sem a inclusão 

do nome impetrante. tendo em vista que não poderio se 
imiscuir na composição, cabl'tldo-lhc !Ao somente tletcrminar o 
devido registro. 

Ademais. não veio com a petição inicial documento hábil a 
dt'lllonstrar o ato de homologação do registro da chapa pela 
então l'residentn da Càmar.._ Tampouco. comprovou o 
impetrante, através de prova pró-constituída como exige o rito 
da lei mandamental, a recusa da indigitada autoridade coatora 
em deferir o requerimento protocoli•ado pelo Part ido 
Dt:rnocrático Bra<i lciro, pleiteando o direito da indicação do 
impetrante ao cargo de I' Seccctário da Mesa Diretora. 

Isto é suficiente para se negar a ordem almejada, tendo em 
vista que o mandado de segurança se presta apenas para tutelar 
direito liquido e certo alvo de iminente ou já consumada lesão 
por ato ilegal e abusivo de autoridade, que no caso em 
comento não restou demonstrado. 

A sempre atual lição de Hcly Lo~ Mcirelles ensina que 
"'Por se uiglr situações e foto <omprovados de plaoo t que 
ni o há lnstruçlo probotórla no nandodo cfe seeurança ( ... ) 
As provas lendentes a demonstrar 1 llquidez e certeza do 
direito podem ser todas as modalidades admitidos em lei, 
desde que acompenhem a In icia~ salvo no caso de 
documento em poder do Impetrado (art. 6•, parágrafo 
6nlco) ou supervenlenle b loformaç6es. (in Mandado de 
Segurança, Ação Pnpular .... 28' Ed. p. 37 Malheirus Editores). 

Nesse sentido, não é outro o enten~imCiltO da jurisprudência 
do Superior Tribuna! de Justiça e desta Cone. Confira-se. 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROVA PRÉ-CO NSTITUÍOA.AUStNCIA. PETIÇÃO 
INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. s• DA LEI 
1.533/51.1. À impetração desamparada d• prova insofi smávcl 
do ato tido como lesivo ao suposto direito do impetrante, 
aplica-se o nn. 8" da Lei 1.533/5 I, que impõe o indeferimento 
da petição inicial por não ser •o ca"' de mendado de 
segurança ou lhe faltar olgum dos requisitos desta lei". 
Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido. STJ
REsp 894788 I MT RECURSO ESPECIAL 200610229157-9 
RELATOR Ministro CASTRO MEIRA T2 - SEGUNDA 
TUR.J\1A27/0212007 DJ 09.03.2007 p. 307 

MANDADO DE SEGURANÇA EM ISSÃO 
IMEDIATA DE DIPLOMA - CURSO PENDENTE DE 
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
PROVA PRÉ-EXISTENTE - INOCORRtNCIA- I) Para 
o manejo do mandamos. exige-se a prova, dt plano, da 
pretensilo deduzida em juizo, ou sejo. há de existir provo pr6-
oonstirulda e irrcfut:ivel da liquidez c certeta do direito a ser 
tutelado. 2) Segurança qu< se denega. 
(TJ AP - MS n.' 9971 - Aoordlo n.' 10155 - Rei. OÔGLAS 
EVANGELISTA - Tribunal Pleno - j . 04/10/2006 • v. 
Unônime - p. 26110/2006 - DOE n.' 3876 ); 

Não bastasse, a pretensão deduzida no mandamos visa 
precipuamente a.-.egurar ao imperrantc su, inscrição na chapa 
única. no cargo de J• Secretário da Mesa Diretora, adotando 
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como argumento do direito invocado as disposições constantes 
dos art 192, §2• da Ld Orgànico do Município de Macapá, (f. 
17) e an. l i , parágrafo tinico do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Mncap6. 

Pois bem. Conquanto referidos disposi tivos legn1s 
disponham sobre o princípio da pnaporcionalidade partidária, 
previsto no § 1•, do art. 58, da Constituição Federal, quanto à 
composição da representação parridãria na formação da Mesa 
Dir.1ora e Comissões da Câmara de Vcreadores, ali, não há 
qualquer rcfcrfucia quanto oo cargo a ser ocupado. 

Tudo isto infinna a pretensão do impetrante ern ser indicado 
ao cargo de I' Secretario. fato que, tami>Cm, inviabiliza o 
seguimento deste mandamus. 

Com esses fundamentos. indefiro o pedido de liminar. 

Requisitem-se infom1ações da autoridade indigitada coarora. 

Api". cncamonhcm-sc "" autos á duuta Procuradona de 
Justiça 

Intimem-se. 

TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 135512009 

Impetrante: 
Advogado: 
In fnrmante: 

Relator: 
Plantonista: 

" DEC ISÃO 

Antõnio Carlos da Silva Nogueira 
Fernando Antônio de Farias Aires 
Presidente da Assemb l~ia Legislativa do Estado 
do Amapá . 
Desc'fllbargador Canno Antônio 
Desembargador Edinardo Sou7.3 

Trata-se de MANDA DO DE SEGURANÇA. impetrado por 
ANTONIO CARLOS DA SILVA NOGUEIRA, pc1r 
intermédio de advogado habil itado. visando estancar suposto 
ato ilegul praticado pcln PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEG ISLAT IVA DO ESTADO DO AMAPÁ. 

Diz o Impetrante que concorreu à eleiçdo do ano de 2006, ao 
cargo de Deputado Estadual, pelo Coligação - Unido• Pelo 
Povn - composta pelo PM DB, PDT e PRONA, sendo 
diplomado como 1• Suplente de Deputado Estadual. 

Diz ainda, que atendendo solicitação da autoridade indigitada 
coatora, a Procuradoria Gtn~l ua Assembléia Legislativa, 
apontou como suplenles pela referida Coligação, o impetrante c 
"'' senhores FRAN SOARES NASCIMENTO JUNIOR c 
JOSÉ SOARES DA SILVA. 

Adu7. também, que emborn tenha tido seu Diploma cassado, 
contra essa decisão foi interposto recurso ordinário para o 
Tribunal Superior Eleitoral-TSE, ainda pendente de 
julgamento, b..'fll como ajuizada Ação Cautelar para emprestar 
efeito su.•pensivo ao referido recurso ordinário. Apesar disso, o 
ilustre Procurador Geral; em parecer homologado pela 
autoridatlc indigitada coator•, concluiu que: "o Stnbor 
ANTONIO CARLOS DA SILVA NOGUEIRA (Impetrante) 
nio ostenta neste momento a condlçio de suplente 
diplomado pela Coligaçilo UNIDOS PELO POVO 
(PDT/PMDB/ PRONA), razlo pela qual ni o detém o direi to 
de assumir oventual vaaa que venha a s<r abcrla pelo 
afasllmcnlo do Deputado E>tadual eleito pela mesma 
Coligação". (fi . 4) · 

Argumenta por fim, que na condição de 1• supll'tlte decém o 
direito liquido e certo à vaga aberta pela renúncia do Deputado 
Roberto Góes. mesmo com sua Diplomação sub judice. 
aduzindo a tanto o disposto no< anigos 215 e 216 do Código 
Eleitoral. Por isso, n alo da autoridade indigitada coatÓra viola 
direito do impetrante, porque segundo consta de informações 
prestadas no mandado de sej~ur:tnça impetrado por Fran Junior-
2• Suplente tle Deputado-. será convocado para preencher 
aludida vaga o s~-nhor JOSÉ SOARES DA SILVA, diplomado 
3" Suplente, em detrimento do direito liquido c ceno do 
impetrante. 

Pugnou pela concessão liminar do pedido para que o 
impetrante seja empossado como Deputado Eslóldual, na vnga 
aberta pela renúncia do Deputado Roberto Góes. No mérito. a 
concessão em definitivo da ordem, confirmando os tcnnos da 
decisão liminar. 

Vieram com inicial os documentos de f. 6117. 

t o relatório. 

Decido tio somoale o pedido de liminar. 

Vejo óbices intransponlveis à concessão da segurança 
pretendida. 

O primeiro, consiste em que eventual deferimento da ordem 
olmejad:l, por via reflexa. empresto efeito suspensivo ao recurso 
ordinãrio interposto contra a cassação do diploma do 
impetronte. que tramita junto ao Colcndo Superior Tribunal 
Eleitoral, e sobre o qual consta notícia de que foi ajuizada ação 
cautelar justamente com aquela finalidade, de modo que 
careceria de compecblcia esta Corte paro dar efeito suspensivo 
oo recurso ordinluio. 
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TRIBUNAL PLENO Estt o re latório. 
O segundo residt na ilegitimidade do impetrnnte para pleitear 

a posse na vaga aberta pela renúncia do Deputado Antonio 
Roberto Rodrigues da Silva, tendo em vista que o direito à 
ref<Tida vnga pertence ao partido do qual o impetrante é filiado. 
e não no candidato, conforme entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Fcdcr•l. nos tennos da ementa a seguir 
transcrita: 

&KlJ.RSQ_ESPECIAL }IO _ _ MM!.JMOQ.___Q,E 
5.t_GURANCA N" .l.~ 

Examino os prenupostos do adminibilidado. 

Rerorrcnte: Estado do Amapá 
Procur•dor: Diego Bonilla Aguiar do Nascimento 
Recorrido: Ma=l Augusto Carneiro Canto 
Advogados: Rafael Jo>é Cbefen de Souza Boettger c Outros 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. "ESTADO DO AMAPÁ interpôs RECURSO ESPECIAL 
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO dirigido ao Colendo S•perlor Trlburtal de Justiça, contra a 
PARTIDO DOS DEMOCRATAS • DEI\1 CONTRA ATO decisão do Tribuno! Pleao do Tribunal de Justiça do 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ama,n, com fundamento no an. lOS, 111, alínea "a" da 
NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS DA DECISÃO DO Constituição Federal, atacando Acórdão assim cmentado: 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · • TSE NA "EMENTA CONSTITUCIONAL E 
CONSULTA N. 1.39812007. NATUREZA E 
TITULARIDADE 00 MANDATO LEGISLATIVO. OS ADMINISTRATIVO - Mandado ti~ sq:urança - Prato 

I d«atl~ncilll - Termo a quo - Ato lmpugnatlu -
PARTIDOS POL TICOS E OS ELEITOS NO SISTEMA lnteligêncüz do art 18, Lei n•l.53311951- D~cadincüz-
REPRESENTATIVO PROPORCIONAL. FIDELIDADE Ndo configuraçilo - Concur<o• público• _ Editai.! -
PARTIDÁRIA. EFEITOS DA DESFILIAÇÃO Estrita vincul .. ç4o ao prlnclpw da legalidade -
PARTIO,Í.RIA PELO ELEITO: PERDA DO DIREITO DE lnteligêltcill do art 37 114 CF - Polkilzl e Bombeiro 
CONTINUAR A EXERCER O MANDATO ELETIVO. Müitar- DefiCiinc/11 de1116rill- EJciRbtcia 1140 

prevista 
DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO POR ILICITO E em lei -lnaptid4o no ....,,e mídico - Prillclpio 114 
SACRIFÍCIO DO ·DIRIITO POR PRÁTICA LICITA E raUJabüW.de -lnoburv4ncüz - 611múr•r4o nula - IJ Ex 
JURIDICAMENTE CONSEQÜENTE. IMPERTINtNCIA vi do dlspnsJo no art. 18, da /~i n• 1.53311951, ~tão /ui 
DA INVOCAÇÃO DO ART. SS DA CONSTITUIÇÃO DA porque u cogitar de tlecadênciD, u o mandado de 
REPÚBLICA. DIREITO DO IMPETRANTE DE segurança I imp~trodo dtntro do prato de unto ~ vinte 
MANTER O NÚMERO DE CADEIRAS OBTIDAS NA düu, cnnt.,do da ciencia do ato illfpuJl~tadn pelo 
CÂMARA DOS DEPUTADOS NAS ELEIÇÕES. DIREITO úrteus.'Ultlu, filo preiiGI~ccndo, nesu ~aso, a dutu de 
À AMPLA DEFESA DO PARLAMENTAR QUE SE publkaç4o do edil41- 1) E"' deco"incia do pdncipin da 
.OESFILIE DO PARTIDO POLÍTICO. PRINCIPIO DA leg41idatl~ que pruúle os atos da Atlmillistraç4o, por sfloal 
SEGURANÇA JURIDJCA E MODULAÇÃO DOS conU~gr•tlo no art. 37 da Carla Magna, os edilais de 
EFEITOS DA MUDANÇA OE ORIENTAÇÃO concMrsos públicos, por semtt atos infrolq:ais, n4o 
JURISPRUDENCIAL: MARCO TEMPORA.L F:XADO pode., estabelecer rtqMisitos que n4o s~}4111 
EM 27.3.2007. MANDADO DE SEGURANÇA vcpresscmente pte.isws 1U1 lei- 3) Nlo I razotfvel- e 
CONHECIDO E PARCIALMENTE CONCEDIDO. I. neM justa - a e/lmlllllçlo de candlúto vo carro de 
Mancbdo de segurança contra alo do Presldute da Cinoaro policial ou bombftrtl MÜ~r, tão-soMente, em ra:l.o th ser 
dos Deputados. Vatlada dos cargos de De(JQtado Federal ti~ port4dor tle thflclência denttlria, mormente qwndo 
dos litisconsortes paoolvos, Deputados Federais eleitos pelo tsJII regr• limitatiiiG lllo ~ncontrll a•pcro..,ll lei e " 
partido lmpetrlllte, e transferidos, por vontade própria, deflciincüz, corrigfvel por simples trat••ento tlen14rlo, 
para outra agremlaçio no eur'\o do mandato. ( ... ) s ( ... ) O não pujudica o ex.trclcio dll at/viJJzth funciofllll - 4) 
destinatário do voto é o .. partldo polillco viabilizador da Segurança cont:LdU/a. • 
candidatura por ele oferecida. O eleito vincula-se, (TJAP • MS 11. • 11661 • Ac~rd4o 11. • 11760 • Rei. 
nocnsariamrnte, a determinado partido político e tem rm Dew•borg•tlor MÁRIO GURTYEV • Tribunal Pleno - j. 
seu programa e Ideá rio o norte de su.1 atuaçlo, a ele se 1310711008 ·v. Unlnlme • P. 1110611008 ·DOE 11. • 4310). 
subordinando por força de lei (art. 24, da Ltl n. 9.096195). Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Amapá, à 
Nilo pode, entlo, o eleito afastar-se do que supooto pelo unanimidade, concedeu p;rcialmente a segurança pam 
mandante - o eleitor ., com base na lq:fslaçilo vtcente que dcclllnlr nulo e de nenhum efeito o ato que tomou o 
determina ser exclusivamente partldirla a escolha po~ ele impetrante inapto no exame médico/odontológico em l!llllo 
feita. 1 nj urídlco é 0 deoc:ompromiHo do eleito oom 0 partido de. tão-somente, possuir deficiência dentária, uma vez que o 

Edital não pode estabelecer requisitos não previstos em lei. A 
- o que se estende ao eleitor • pela ruptura da equaçlo Corte de Justiça garantiu a participação do candidato nas fases 
político-jurídica estabelecida. 6. A fidelidade partidária t subseqüentes do concurso de ndmissio ao cargo de fnnnação 
corol6rlo lóalco-jurldlco ne<:esúrlo do sistema _ de Soldado PoliciaVBombeiro Militar do Estado do Amapã, 
constitucional vigente, sem necuslcbde de sua exprnsio ouso seja aprovado. 

literal. Sem ela nio hé atençlo aoo priadpios obrigatórios Afastou-se, primeiramente, " preliminar de decadência 
que Informam o ordenaDMnto constituci(lnal. 7.( ... ) • S. É •ustcntadu em razão do dccuno do prazo de cento e vinte dias 
direito do partido polftfco manter o número de cadeiras da publicação do Edital do certame. Na cspecie, a contagem 
obtidas ou elelç6tt proporcioaals. 9. 11. Maacbdo de do prazo decaden~ial tc..-c início a panir do momento em que 
seguraaço conhecido e parcialmente coocedldo. (STF- MS 0 ir(lpetrante tOTIK>u conhecimento do ato que 0 eliminou, ou 
21>604/DF- REL. MIN. CARMEN LÚCIA JULG. 4.10.2007 seja, a inaptidão doclarad;i em exame médico. Inteligência do 
- TRIBUNAL PLENO DJE 186 - DIV. 2.10.2008 PU8. art. 18 da Lei n.• 1.533/SI. 
3/ 1012008. 

O tc:n.:c:iro resid•! em que o próprio impelnlnte dá conta de que 
sua diplomação está sub judl<e, e assim sendo, o direito que 
pretende ver assegurado não se apresenta liquido e certo como 
exige o rito c:.trito da lei mandamental que nio comporta 
dilação probatória que o caso requer. 

A propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de 
Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROVA PRÉ-CONSTITUfDA.AUSÊNCIA. PETIÇÃO 
INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 8' DA LEII.S33/SI. I. 
À impetração desamparada da prt•va insofismável do alo tido 
como lesivo ao suposto direito do impetnmte, aplica-se o art. 8" 
da Lei I.S33íS I , que impõe o indeferimento da petiçilo inicial 
por não ser 'o caso de mudado de segurança ou lhe faltar 
algum dos requisitos desta lei '. Prooxlcntes. 2. Recurso 
especial conhecido e provido. STJ· REsp 894788 I MT 

, RECURSO ESPECIAL 2006102291S7-9 RELATOR Ministro 
CASTRO MEIRA T2 - SEGUNDA TURMA27/0212007 DJ 
09.03.2007 p. 307. 

O quarto reside no pedido alvo do manll4mus, visando à 
posse imediata do impetrante, a qual não pode ser deferida sem 
a obediência do rio. previsto no Regimento Interno da 
Asl'etllbléia Legislativa do Estado do Amapá, que estabelece 
par• o primeiro momento. a convocaçio do candidato, e 
posterionnente os demais atos previstos regimentalmente, para 
possibilitar a posse. 

Com esses fundamentos, nos tennos do art. 8' da Lei 
1.533/S I , indefiro liminarmente a petiçilo inicial. 

Custas pelu Impetrante. 

Intimem-se. 

Macapã, 05 de janeiro de 2009. 

O Órgio Colegiado prestigiou o princípio da 
razoabilidade, entendendo que nio poderia o · candidato ser 
excluído do certame pelo simples fato de apresentar 
mordedura fora dos padrões de estét ica e funcionalidade. A 
deficiência bucal, como se sabe, pode ser corrigida, 

. focilmente, por si.mples tratamento dentário c colocação de 
j aparelhos odontológicos. Ademais, nio causará prejuízo ao 

exercício da atividade militar. 

Em ru.ões de Recurso Especial, fls. 91199. o Recorrente 
alegou, em síntese, violação ao art. IH da Lei n.• 1.533/S I , eis 

que consumada a d«adéncia diante do transcurso de 120 dias 
entre a data da publicação do Edital e a data da impetração, 
sem que houvesse qualquer impugnação por pane: de 
candidatos. 

Aduziu, também, que o Tribunal de Justiça violou a regra 
do edital - que ~ a lei do cM curso, uma vr:z que as expressas 
condições médicas previstas vinc'Uiam tanto os candidatos 
quanto a Administração l' ública. · 

As.~,·erou que o Edital Cl1cor.tra perfeita hannonia com a 
Lei Complementar n.• 3412006 que alterou o art. 3" da Lei 
Complementar n.• 0019/2002 - a qual dispõe sobre o acesso 
as carreiras militares, razão porque o ato que declarou o 
candidato inapto não pode s<r reputado ilegal. Afirmou que 
foram atendidos todos os princípios do Direito Administrativo 
(isonomia, legalidade, moral idade, impessoalidade), motivo 
pelo qual as nonnas não podem ser diferidas ao impetrante. 

Sustentou a impossibil idade de revisão de mérito do ato 
administrativo por parte do Poder Judiciário. Ademais, a 
exigência editalícia encontra-«: no l!ltmpo da 
discricionaricdadc administrativa, passível de controle apenas 
quando ultrapa.<.<ar as fronteiras da ilegalidade, o que não 
ocorreu no caso em evidência. 

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do 
presente recurso, para fins de refonna do acórdlo recorrido, 
declarando a extinção do feito, diante da decadtncia argüida. 

O recorrido ofertou contra-ra7.ões, fls. I 02111 2, 
requtf'endo, em resumo, a rejeição da preliminar de 
dcca&!ncia argüida, a impossibilidade da Administração 
exigir condições médica.< não prevista< no Edital, ressaltando, 
ainda, a ilegalidade do ato coator e a ausência de negativa de 
legislação federal. Pugnou, ao final , pela negativa de 
s~uimcnto do Recurso E.<pe<:ial. 

Trata-se de Recurso Espe.:ial com fulcro no an. 105, 111 , 
alínea "a" da Constituição Federal, sob o fundamento de 
suposta ofçnsa a dispositivos legais (art. 18 da Lei n.' 
I .S33/51 e Lei Complementar n.• 3412006 que alterou o art. J• 
da Lei Complementar n.• 00 19/2002). 

O Recurso é próprio e adequado, pois a causa foi decidida 
em .itnig instãocia, à unanimidade, pelo Tribunal de Justiça 
do Amapá. 

P=entc:s a legitimidade c o interesse, porquanto o 
recorrente se insurge contra Acórdão que é contrário à sua 
pretensão. 

A peça recursal está regular, pois contém a exposição dos 
fatos e indica os fundamentos jurídicos da reforma prelendida. 

Tempestividade também foi atendida, eis que o Acórdão 
recorrido foi publicado no Diário Oficial do Estado em 
11108/2008, com c irculaçlo no dia 1210812008 (certidão de 
fls. 88), c o Recurso Especial fora recebido e protoco lizado 
em 29108/2008. portanto, dentro do prazo legal, considerando 
que n contagem do prazo obedece à regra do an. I RR do 
Código de Processo Civil. por tratar-se do Estadn do Amapã. 

Quanlo ao prt.-paro, o é:>tado nx:orren te e isento nos 
termos de• an. S 11 , * 1' , do Código de Processo Civil. 

Os disposit ivos legais 1 por sua ve7.. enconlr.tm-~ 

devidamente prequestionados. 

Adianto, contudo, que o roc:uno nlo merece 
segulmeato. 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que 
~'C.Jbe <I corte estadwl efetuar o juú.o prévio d~ 

•d•isslb/lúllld~ do Recurso EspeciAl, revelando-se possivel 
que I!XIlmúre o mirilo do pedúlo, conform~ reiler•da 
jurisprudlncill do Superior Tribunal de Justiça, nlo sendo 
de falar em usarpaç4o de competincla. (..omlssls). • (ST J -

AGRRCL 1003111804026 - (1479) - AL - 3' S. - Rei. Min. 
Pllulo Gallotti-DJU 19.12.1007-p. Oll39). 

Sob o comando do art. lOS, 111, "a", CF/88, a 
admissibilidade é vinculada i demonstração de que hou,·e 
incorreta aplicação de dispositivo constitucional. Em que pese 
a argumentação acerca da decadência e vinculaçio do Edital, 
nio basta a alegação genmca de que houve violação a 
dispositivos legai>, como afirmado pelo recOtTeote. A 
demonstração objetiva e imperiosa, ,;endo que na espécie se 
aplica o enunciado da Súmula n.• 284-STF, diante da 
exigência em se atacar ~ente os dispositivos de lei 
federnl, o que não foi atendido. 

.. Res.-.lta-se que a decisão recorrida cncontrd perfeita 
harmonia . com a remansosa jurisprud~ncia do Superior 
Tribunal de Jusriça. A Colcnda Corte finnou posic ionamento 
no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo 
decadencial, em mandado de segurança, conta-se da ciência 
do ato impugnado e não da publica.çAo do Edital. Verbis: 

"ADMINISTRATIVO - ·coNCURSO PÚBLICO -
MANDADO DE SEGURANÇA -DECURSO DE PRAZO 
- DECADt.NCIA - 1 - O SIIJifrlor TribUI!Ill U Jllllica 
tem DSSMIQ.da C9/lfpuw4o Ih f"-'- o pau.p tlecqdmciRl 
oqra ti afuhgme~fv dq qc4o mandqmm.tal é contado dfl. 
dêncjg do ato úrt~ 2 - Se o mand!llffUS foi 
ajuiUitlo qllllndo transco"úlo mais th ""' ano da dllta de 
publicaç4o dos 4/os tidos por vüzlatlores do dlreilo IÚfuülo 
e cmo do iMpetrante, não h4 o que reparar no acórdão 
atacado. J - Recurso a que se nega provimento. • (ST J -
ROMS 100401814594- (19374)- RS- 6' T.- ReL MiiL 
P•ulo Gllllotti - DJU 03.12.1007- p. 00364- úr Juris 
Slntes~ N. • 72 SETIOUT 200R). 

E mais: 

"R6CURSO ORDINÁRIO PROCESSUAL 
MANDADO DE SEGURANÇA PRAZO 

. DECADENCIAL DE 120 DIAS - TERMO INICIAL -
INOCORRtf•'CIA. • ... omissis ... - ll.Jwl.w..f/e i~ 
contarem do pr:no ti.I(CI!dtncú!l do mlhdf!tlo ú uguruncq 
I!4Q l..tLdall d( publict!clll do W/Jú..ou 11 dqta ümiJe d( 
oor.idl!.. IJD COI!CHfS9 o4JH/fp. 0 ato impU.fl"QÚ ( q 
t'..lllUI!tlf4o tiA prora 11, cqoqq"tq(4o.fi#C11. Conta-se •. ~, 
UIJIT.D. da dqlrl em fllt utt qto .l p~ Afastllda a 
thcatllncill - - omissls • . " - (ST J - Se.r:Ja TurMa • RMS 
15720/SC • ReL Min. PAULO MEDINA • Julg. tle 
16.11.1004 - DJU de 19.03.1007- Por maioria). 

Verific:a-se, ninda, que a vexatia q1111estio cingiu-se na 
aferição da ilegalidade do ato que declarou inapto o candidato 
por ser mero portador de deficiência dentária, o que esbarraria 
na previsão du Edital para carreiras militares. 

Observa-se que a docisàu recorrida lastTeou-se no 
principio da ra>:oabilidade ao considerar que a imperfeição 
dentária do candidato não prejudicaria a atividade mil itar, 
monnentc pela possibilidade de corrcçio, nos dias atuais, 
através de simples tratamento. No mais, os editais d~ 
concufS!>s não podem estabelecer re.triçõcs que a lei não 
prev~. sob pena de violação" do princípio da legalidade. Não 
há, portanto, qualquer violação a disposi tivos 
infraconstirucionais, corno alega o recorrente. 

Nesse panicular, a decisão do Pleno do Tribunal de 
Justiça do Amapá encontra consonância com as decisões da 
Colcnda Corte Superior de Justiça, que atendo aos princípio• 
da razoabilidade e proporcionalidade,cm concursos públicos, 
assim decidiu, •utlllli$ llfuttmdis: · .Jfl 

"( ... ) 
LA..ft proi/Qçiio do ca11Jjda(O sob o diatm6stico dt 



Maca á 07.01 .2009 

d(fic/ltrcia dentárÜJ e obesidm faz-se dtsDrtlvida d~ 
9ua1Quer /ustiCIC!!tivg ra•odvel~w o imp"a de txmer gs 
qtivl4adt:s militares 11 g!'e selta..bilitJ!, 

5 . Recurso não conhecido. " 

(REsp 214.456/CE, Rei. Ministro EDSON VIDIGAL, 
QUINTA TURMA, julgado em 19108/1999, lJJ 20/091/999 
p. 82). 

Nesse mc:l<mo sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO PARA 
INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO DF. 
VIOLAÇÃO A OS ARTS. 333 DO CPC E I/ DA LEI 
FEDERAL N" 7.289/84. INOCORRlNCIA. PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 

I - Se o e. Tribunal de origem, reconhecendo a /~a/idade 
e vulldade da exigincüz IÚJ exame mtdico previsto no edita/ 
do Concurso Públko para ;ngresso no Curso de Formaç4o 
de Soldado.r da Pol/cÜJ Militar do DF, km como a 
dc(jcllttc/a vis'l,al 4.9 condídato, (!!tendeu. entrnanto. que o 
MQiflfD nlo poder/Jlt(r s/dJl reprovt~do d9 cqtqm( gpttta.f 
fi'fl' n4o oossuir qcul4adt vlsuq/, oorruanto /motefrlç4~ 
J?eifeÍ/Am(!lte curlive/. do h4 QU< se fa/qr ti!! viol"do qo.r 
Qrts, 333 do CPC e 11 da Lei n• 7.189/U prlnc/J19/mtnte 
Jl!l!.lll'C...a 'luestiio foj_(lecidida lrvandD=Se ti!! considerado 
~1hl;/p/R.t d" ra<oabili4.ad~.LJ!.g_~~ 

1/ - (. .. omissis ... ) 

Recurso ndo conltt:eido." 

(REsp 485.800/DP, ReL Ministro FELTX FISCHER, 
QUINTA TURMA.)ulxado em 1810312003, DJ 2810412003 
p. 259). 

Com esses fundamentos. nt~:o seeulmt nto ao RECURSO 
ESPECIAL 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Macnpá, 19 de dezembro de 2008. 

(1) Dts. HONILDO AMARAl. DE MEl 
Vice-ptesidente 'fribun ·. 

TRIBUNAL PLE NO 

BK1J~S9 ESPECIAL .... NO 
WUR.ANCA N' 1.278/2001 
Reco!TCI\te: Est1do do Am1pá 

MANDADO .. DE 

Prncurodor: Dleao Bonllh• Aguiar do Nascimento 
Recorrido: Roslv•ldo de Andrsde Monteiro 
Advogado: Miguel Roberto N. Andnde 

"ESTADO DO A:\1APÁ interpôs RECURSO 
ESPECIAL dirigido' ao ('ofendo Superior Tribunal de 
Justiça, contr. a decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiç1 do Amapá, com ft ndamcnto no an. lOS, lll, alínea 
"a" da Constituição Fedc:rdl, atacando Acórdão .,._,im 
ementado: 

"EMENTA CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO - M11ndado de segurança - Pra:o 
decadencial - Termo a quo -Ato impugnado -lnullgincla 
do 11rt. 18, Lei n' 1.5331/951 - Decadincla - N/Jo 
configuraç/Jo - Concul'10s públicos - Editais - Estrita 
víncul1tç/Jo ao principio da legalidade -Inteligência do art. 
3 7 IÚl CF - Policial e Bombeiro Militar - Defkibrcla 
denulrla - ExiglncÜJ n4o prevista em lei - lnaplid4o no 
utmoe mldíco Principio IÚl ra:uabilidade 
lnohservàncla - Elimlnaç4o nula - Regrammto de 
certame público - Inconstitucionalidade ou ilegalidade -
Reconhecimento pelo Judici4rlo Principio IÚl 

/ndependlncla dos Puderes - Violaç/Jo - lnocorréncÜJ -
Segurança - Denegaç4o - 1) Ex vi do dlspostt> no art. 18, 
da Lei n' 1.53311951, n4o lttS por.,ue se cogitar de 
decadincla, se o m11ndodo de StBurança é impdrado 
dentro do prar;o de cento e vinu dÜJs, contado da cllncla 
pelo Interessado do aw impugnado, n/Jo prevalecendo, 
nesse caso, a data de publlt:4ÇIID do tdÍ/Il/ - 2) Ern 
decorrincÜJ do principio d4/ega/idade que preside os 111os 
da Admink.1raçdo, por sinal consllttrado no 11rt. 37 da 
Cart" Magna, os editais de concursos públicos, por serem 
att>s infrtllegais, n4o podem estabelecer requisitos que n4o 
u)om expressa,.,ente previstos n11 lti - 3) Nt1o ~ ra<otivel
e ntm justu - a eliminaçdo de c11ndidu1o ao cargo de 
palie la/ ou bombeiro militar, t4o-sotntnte, em ra;lfo de str 
tle portador de defu:íência dentária, mormenu 'IUilndo 
essa r'Bra limillltiva não encontra 11mparo na lt.i e 11 
defic/lncia, corrigive/ por simples tratamento dentário, 
n4o pre)udk 11 o exucú:io da 11tlvl4ade funcional - 4) Ao 
dt.c/dir pela JnCOIIStit"'*na/it/ade OU UtBafidadt do 
rtgramento conlillo em "'" ~dita/ de concurso público, o 
Judkilirlo, em 11bso/uto, n4o fere o mirito Qdmifli.<trativo 
e, por isso mamo, ndo viola o principio IÚl indeptndincÜJ 
dos Poderes - 5) StBurança concedida.. "· 

(TJAP - MS n. • 11781 - A c6rdtlo n." 12807 - Rei. 
Daemhurg11dor MARIO GURTYEV - Tribunal Pleno - j. 
06/08120011- ''· Unânime-p. 19108/2008- DOE n.' 43/6). 

Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Amapá, à 
unanimidade, concedeu pan:ialmente a segurança paro 
decl8l"W" nulo e de ncnhwn efeito o ato que tomou o 
impetrante inapto no exame médico/odontológico em nrziio 
de. tão-somente, possuir deficiência dentaria, uma~ que o 

(DIÀRIO OFICIAL) . 

Edital não pode estabelecer requisitos não previstos em lei. A 
Cone garantiu a pan icipação do candidato nas fases 
sub~üent~s do concurso de admissio ao cargo de Formação 
de Soldado PoliciaVBombeiro Militar do f..<tado do Amap:l, 
caso sejn aprovado. 

AfB.~tnu·sc, primeiramente. a preliminar de decaUt:nciíl 
sustentada em ro12ão do decurso do prazo de cento ~ vinte dias 

- da publicação do Edital do cenamc. Na cspoci~, a contagem 
do pra>.o decadencial teve inicio a partir do momento em que 
o impetrante tomou conhecimento do atu que o eliminou, ou 
seja, a inaptidão declarado em exame méd.ico. Inteligência do 
an. 18 da Lei n.' 1.533/5 I. 

O Órgão Colegiado pte!tigiou o pnnctpto da 
razoabilidade, entendendo que não poderia o candidato ser 
excluído do cer1ame pelo simples fato de não possuir molarts 
em sua arcada dentária inferior. A deficiência bucal, como se 
sabe, pode ser corrigida, facilmente, por simples tratamento 
dentório e não causará prejuízo ao cxcteicio da ativ.idade · 
militar. 

Em razões de R=rso Especial, Os. 133/141, o Recorrente 
alegou, em sintese, violação ao art 18 do Lei n.• 1.533/5 I. eis 
que consumada a decadência diante do transcurso de 120 dias 
entre a dota da publicaçilo do Edital e a data da impetração, 
sem que houvesse qualquer impugnação por pane de 
candidatos. 

Aduziu, também, que o Tribunal de JuMiça violou a regra 
do edital - que é a lei do concurso, uma " "- que as expressas 
condições médicas prevista< vinculam t;tnto os candidatos 
quanto a Administração Públiéa. 

A<severou que o Edital encontra perfeiu. harmonia com a 
Lei Complementar n.• 34/2006 que altc'TOu o an . 3' da Lei 
Complementar n.• 00 I 912002 - a qual dispõe sobre o acesso 
as carreiras mili tares, razão porque o ato que declarou o 
candidato inapto não pode ser reputado ilegal. Afirmou que 
foram atendidos todos os principies do Direito Administrativo 
(isonomia, legalidade, moralidade, imP<'SSOalidade), motivo 
pdu qual as normas não podem ser diferidas ao impetrante. 

Sustentou n impossibilidade de revisão de m~rito do ato 
administrativo pur pane do Poder Judiciário. Ademais, o 
exigência editnllcia encontra-se no campo da 
di.cricionnricdade administrativa, passivel de controle apenas 
quando ul trapassar as fronteiras do ilegalidade, o que não 
OCO!TCU no caso em evidência. 

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do 
pteSente recurso, pan fins de reformo do acónl.ão recorrido, 
declnnmdo a eo~tinçio do fei to, diante da decadéncia atgüida 

O recorrido ofertou contra-ta7.ões, Os. 1441150, 
requc:rcndo, em resumo, a manutenção do acórdão recorrido, 
tendo em vista o direito manifesto, liquido c certo do 
impetrante. 

Este o relatqrlo. 

Eumtno os preuupo•tos de admissibilidade. 

Trata-se de Recurso Especial com fulcro no art I OS, 111, 
alinea "a" da Constituição Federal, sob o fundamento de 
suposta of""sa a dispositivos legais (an. 18 da Lei n.• 
1.533/51 e Lei Complementar n.' 3412006 que alterou o an. 3• 
da Lei Complementar n.• 00 I 9/2002). 

O Recurso é próprio e adequado, pois a ca~sa foi decidida 
em lÍ!!.i9 instância, à unanimidade, pelo Tribunal de Justiça 
do Amapá. 

Presentes o lcgitimid~dc e o int t:rcsse, porquanto o 
recorrmte se insurge contra Actirdàu que é contrário ã sua 
prçtms.'io. · 

A peça recur.;al estã regular, pois contem a exposição dos 
fatos e indica os fundamentos j urldicos do reforma ptelendida. 

Tempestividade também foi atendida, eis que o Acórdão 
recorrido foi publicado no Diário Oficial do Estado em 
19/0H/2008, com cirtlllnçào no dia 20/0812008 (certidão de 
Os. I 29), e o Recurso Especial fera recebido e ptotocolizado 
em 29/08/2008, nono dia do prazo legal. 

Quanto ao pn:paro, o Estado rccorrentc é isento nos 
termos do an. S 11, § 1', do Código de Processo Civil. 

Os dispositivos legais, por sua vez, encon1T11m·se 
devidamente prequestionad<><. 

Adianto, . contudo, que o rocurso nlo merece 
•<&•lmento. 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que 
"Cabe à corte estadual eftJuar o )ul:.o prévio de 
11dmissibilidade do Recurso Especüzl, ri!Yelando-se possiVel. 

que examine o mérito do peditlo, conforme u/ttrada 
)urisprudinci11 do Superior Tr~U1111/ de Justiça, 11/Jo sendo 
defalllr em usurp11ç/lo de CO"'pttinc/a.. ( .. omissis)." (STJ 
AGRRCL 200J0/8040i6- (1479)- AL - 3• S . - ReL Mln. 
Paulo Gal/otti-DJU i9. /2.2007- p. 0/139). 

Sub o comando do an. 105, lll, "a", CF/88, a 
admissibilidade é vinculada à demonstraçio dt que houve 
incotTCtu aplicação de dispositivo constitucional. Em que pese 
a argumentação ac=a do decadência e vinculação do Edital, 
não basta a alegação genêrica de que houve violaçi!o a 
dispositivos legais, como afirmado pelo recorrente. A 
dcmonstnçi!o objetiva é imperiosa, sendo que na espécie se 
aplica o enunciado do Súmuil n.• 284-STF, diante da 
exigência em se atacar ~ os dispositivos de lei 
federal, o que nil<?, foi atendido. 

Re.<.<alta-se que a decisão recorrido encontra perfeita 
hannonia com a rcmansosa jurL<prudência do Superior 
Tribunal de Justiça. A Colenda Corte firmou posicionamento 
no sentido de que o termo inicial para a contagem do~ 
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dtt adencial, em mand;tdo dt segurança, conta-se da ciência 
do ato impugnado e não da publicacilo do (;ditai. Verbls: 

"A DMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO -
MANDADO DE SEGURANÇA- DECURS O DI:." PRAZO 
- DECADlNCIA - ~perwc Tribunal de Justir:a 
Ctm asuntadq comprunsào dç que o pra•o decadencial 
~.I!Jz,alflento da aç4o mundamentul é Cll.tt&d~_dil. 
~ do 1110 ifll.p~ 1 - Se o mandamus foi 
ajulwdo quando transcorrido mgô· de um ano da dattl de 
pub/icuç4o dos atos tidos por violadora do direito ll~uido 
e certu do impl!lrante, ndo ha o que reparar no ac6rdiJo 
atacado. J - Recurso a que se n tKO provimento. " (ST J -
R OMS 2 0040/814591 - (19374)- RS - 6" T. - ReL llfin. 
l'aulo Ga/loui- DJU 03. 12.2007 - p. 00364 - in Juris 
Sinuse N. • 72 SETIOUT 1008). 

E mais: 

"RECURSO ORDINÁRIO PROG.SSUAL 
MANDADO DE SEGURANÇA PRAZO 
DECADENCIAL DE /20 DIAS - TERMO INICIAL -
INOCORRlNCIA. - ... omi1.tis ... -O termo de início pgra 
~I!!M_pra:;o de!'adenc4ll..J!lu!!lln!Ú!do de K~!ll1l1W! 
aA9 é 11 du(Q de oub/icqcilo do edjrg/ qu a dqtg limite de 
~-~liCJir$0 públiço. O ato ímpugnq!Ú! i q 
W1rfl}'aç4o na prova de caoaciluçdo (<Si«, Conto-sr, po4·, 
!U!!a:J', da Jato em rue este pto i publicodo. Afusta!Ú! a 
decadtncla - ... omissis ... " - (ST J- Stxta Turma - RMS 
15720/SC - Rei. Min. PAULO MEDINA - Julx. de 
/6.12.1004- DJU de /9.03.2001- Por maioria). 

Verifica-se, ainda, que a vexaria quai!Stio çingiu·se na 
aferiç.~o da ilegalidade do ato que declarou inapto o c~~rtdidato 
por ser mero ponador de deficiência dentária. o que esbarraria 
na previsão do Ediu.l para cam:ims militares. 

Obscrvd·SO que a decisão recorrida lastrcou-se no 
principio da 11!7oabilidade ao considerar que a imperfeição 
dentãrin do candidato não prejudicaria a at ividade militar, 
monncnto pela possibilidade de com:ção, nos dias atuais, 
atrnvés de simples lrntamento. Nu m;~is. os c:di tais ·de 
concursos não podem estabelecer restrições que a foi não 
prevê, sob peno de violação do principio da legalidade. Não 
hâ, ponanto, qualquer violaçüo a dispositivos 
infulconstitucionais. como alega o recorrente. 

Nesse particular, a dccisão do Pk-no do Tribunal de 
Justiça do Amapá encontra consonlincia com as decisões da 
Colenda Cone Superior de Justiça, que atendo aos principias 
do razoabilidade c proporcionalidade em concur.;os públicos, 
assim decidiu, mut11tls mutandis: 

"( .. ) 
4, A rcoroty ciio do candidato sobJ. !l~s:nó.~tis.ll...M 

!kJkj{n~ _flentúrt'a ~ o4c~idadr: faz-se tlesorovldq de 
f.ll!lWW )IWi_(jcqtiw razo41't(, flUC fl .. ilnpeça de ucr"cer 11~ 
i1b:J.4ad~s mi!iJar<~ q qu< s~ 

5 . Recurso não conhecido. " 

(RE.~p 214.456/CE, Rei. Ministro EDSON VIDIGAL, 
QUINTA TURMA, julgado ~m 1910311999, DJ 101091/999 
p. 82). 

Ness.: me.mo scnrido: 

" PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO PARA 
INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃ O DE 
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. 
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 333 DO CPC E 11 DA LEI 
FEDERAL N" 7.289184. INOCORRlNCIA. PRINCIPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
D/SSfD/0 J URISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 

I - Se o e. Tribunal de origem, reconhecendo 11 
legulidade e validade da exiginci11 do exame mUíco previ.<! o 
no edíllll do Concurso Público para ingresso no Curso de 
FormQ~-Jo de Sold4dos IÚl Po/ú:ÜJ Milit11r do DF, /w!u.M!It. 
a d<ficibrcil! ••>ual do cqndidato, enttndtu...mJuiJi.IJJo, 'lU~ 
0 mamo nlq llfld«ill tu sjdo reprt)vqdo li9_Ç(I1a"'t ap~ 
oor ndo possuir acuitlade visual, porauqnlll /mP.llhi.~ 
per.[eitam(!lte cur4veL 111fo h4 que te falar f/11 rlo/qc4o aos 
arts. 333 do ÇPC e 11 tia Lei n • 7.289/U Jlf/n~ 
JlH6M...IL.tlUat4o foi decúlida levandtH< f/11 cons/duac4o 
euuJMip/os dQ ratQQbUídade e da M9fWCWIIR/úl!lde. 

1/- (. .. omlssis. .. ) 

R~cu~ "'" conJrcci.do. "' 

(REsp 485.800/DF, ReL Ministro FEL/X FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 1810312003, DJ 28104n 003 
p. 259). 

Com esses fundamentos, nego seguimento ao RECURSO 
ESPECIAL. 

Publiquo-se. 

Intimem-se. 

(ISt"KJNGENTJ,S II'\fR(NGENTES rYA ACÃO RESCJS.ÚB.L:\i'i~ 
W1fl2 

· EmbargAnte: 
Ad•ogodo: 
Emh.rgado· 

BANCO 00 BRASIL SIA . 
CASSIUS ARA(:.IQ CONZALES 
PAUL O StRG IO DRAGA TEIXl:IKA 
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Ad>·ogado. P.-'ULO ALRF.RTO DOS SANTOS 
Rd . Desicnado: DF.S. MELLO CASTRO 

''VISTOS, ETC •.. 

Os Embargo.< lnfring<nte5 silo lcmpestivos Cl! que 
mlcr(Xlslos no prazo lef!ill de 15 d•as - an. 508 do Cf'C ele art. 332 do 
Rcgimc:nlo Interno desta cgrtgia Corte - con1ra Acórdllo. nfto 
un!niml!, que j ulgou pmcc:dente a Açao R~cis6ria n° 062.'07 na 
fonna do an. 5.10 do Cód•go d< Processo Civil. 

Nân há, g_Jlli!lr!. contrariedade: a Sümula da 
juri sprud~ncia uniromuzada deste fribunal. ~do Supcn~H Tribunal 
de Justiça nu do Supremo TribunAl Federal arasumdo-sc, porcantu, o 
incidência do an . . H3, § 2" do Regimento lmcmo desta Egrégia Cone 
que permite ao relator neg&Jr se{!uirncnto ao recurso, quando manifesta 
mente incabível. 

Assim, rtrcscntcs m: pressuposto~ de admissibilidade 
conhcçn dos Embargos lnfring<nlcs. dclenninando a red1strihuiçl!o 
dos autos na forma do que preceitua o art. 533 do Códi&o de Pw~:csso 
Ci\'il c/c o * ) 0 do art. 333 do Regimento Interno deste Tribunal. 

l,ubl ique-~c . 

Inti me--~. 

Macapá, 05 d< jane~ro de 2009. 

DF.S. HO:-!ILDO AMARAL DE MEI.I.O CA~"TRO 

~~~~- Dr" .}).._·v.... 
11<1. Darlu . Barbou 

Diretora Secrct a da SccçAo Unica 
· cmcxcrdcio 

CÂMARA ÜNICA 
SUBSEfRETARIA CiVEL 

~RAVO DE INSTR!JM~t{Tj)Jf..ml/.QI 
Agravante: CLAUDIO JÃNIO DOS SANTOS FARIAS 
Advogado: AGORO DE MATOS PINTO 
Agravado: MUNICIPIO DE CALÇOENEIAP 
Advogado: LUCIVALDO DA SilVA COSTA 

"DECISÃO 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 
por CLÁUDIO JÃNIO DOS SANTOS FARIAS contra a declsao 
proferida pelo MM. Jua de Direito da V1ta Unica da Comarca 
de Calçoene, nos autos da Açlo de Oesapropnação por 
Utilidade PUblca - Proc. 4.53312008 •• manejada pelo 
MUNiciPIO DE CALÇOENE. · 

Sustenta o agravante que o gestor do 
Municipio de Calçoene, em fim de mandato, se valeu de 
processo acoimado de Irregularidades para desapropriar o 
Imóvel de proPfiedade do agravante. localizado naquele 
municlpio; 

Sustenta ainda, que as irregularidades 
consistem no desvio de finalidade do Decreto expropr1at6rio. 
por não visar o interesse público, mas captar recur&OS públicos · 
a fa\10( de partlo.Jiar; falta de estudos sobre o Impacto 
ambiental que a obra de esooamento do esgotl sanitário que 
pa~sará sobre a ârea expropriada certamente acarretará, sendo 
que a falta desses estudos. não poderia ser relegada pelo 
magistrado de primeiro grau ao deferír a anteclpac;ao da tutela, 
lendo em vista que decorrem de lmperali\lo constitucional. 

Afirma a necessidade de ser sustada a declsao 
monocrática lendo em vista que a obra por - realizada na 
área expropriada é uma obra 'natHnOIUI", que pelo seu 
impacto ambiental, sem os devidos cri .. rios e a falia da 
observlncla legal, certamente seri embargada, ... (f. 24). 

Pugnou pelo deferimeniO de eleito suspensivo 
ao recurso para determinar a suspensao da eficácia da declsao 
agravada, com a restituição da posse sobre o imóvel 
desapropriado ao agravante: a suspensao da ~beração de 
reco.nos objeto do convênio para execução da obra na área 
desapropriada em favor da e.mpre$<1 Construtora T repicai e a 
anulação dos de<:tetos ml.llicipais expedidos pelo 
representante do agravado. pelos indicias de Irregularidade. 

de ft. 28/72. 
Vieram com a lok:ial. cópias dos documentos 

t o relato do essencial. 
O.cldo. 

A rigor, vejo que apesar do extenso e confuso 
arrazoado repleto de assacadlllas conn o entao gestor do 
"'nicipio de Calçoene, o agravante não se instXga coroa o 
mérito da decisAo agravada: não aponta os vicios do decreto 
exproprialório e faz pedido para SObrestar efeitos de convênio 
que sequer foi objeto da declsAo agravada e 8fl1101vendo 
terceiro, que não intega o processo pr1ncipal que trata tao 
somente de desapropóaç.to por ufjfidade pública. Tanto é 
assim, que o próprio agravante aftrmou que ·o que se afigura 
lrnperd~,.l nAo 6 a deaapropt'laçJo e a imlaalo na posse 
pelo AGRAVADO, conforme procedeu o 11. Magistrado, m. 
sim a submlsaio de um lnte- difuso, qiM ainda n1o se 
sabe em que proporçlo serj afetado pela aimples 
convonllncla do representante do AGRAVADO e.m 
satisluer Interesses pessoais, aparentemente sob o manto 
da lei, tra,.sUdo de lnt1resse públlco".(fl. 15) 

Com eleito, escora-se o agravante, sem 
nenhum elemento de prova nestes autos, na afirmação que o 
deaeto que determinou a desapropriaç.lo por utiidade püblica 
de seu Imóvel resutta de desvio de finalidade para beneficiar 
terceiro contratado para exewtar a obra de saneamento a ser 
realizada no Imóvel desapropriado. Argumentando ainda que a 

ausência de estudos do Impacto ambiontal, cer1atnente 
resultar~ no embargo na obra de saneamento. dai a 
n~sidade de -em sobteslados os efeitos da decisao 

• agravada. restituindo-se o Imóvel eXIliOilriado ao a1711van1e. 

(OIÂRIO OFICIAL) 

Ora. nlo bastasse a ausênàa de comprovação 
de qualquer indicio das alegações do agravante relativas ao 
suposto desvio de finalidade do deaeto exproprialório, a falta 
do prévio estudo sobre o Impacto ambienlóll que a obra a $&r 

realizada na área expropriada, eventualmente acarretará, nada 
tem a -com o processo principal, alvo deste agravo que trata 
tao somente da desapropriação do imóvel e não da obra a que 
se destina. sendo prescinolvel. neste caso. para o implemento 
da desapropriação a realização dos estudos em leia. 

Por Isso que. ~reenchidos na iniCial os 
requisitos do art. 13 do Decreto-Lei 3.36514 t . que traia da 
desapropriação por utilidade pública e diante do pedido de 
urgência na imlssao provisória na pos~ do imóvel. prevalece o 
deferimento da liminar. objeto da declsao proferida pelo MM. 
Juiz de Direito. Dai porque não vejo na refellda decisão. ma cuia 
que imponha. neste momento processual. a sustação de seus 
efeitos. maldme em Sede de liminar. 

Nao bastasse. nos termos do art. 20 do referido 
Decreto-Lei n• 3.3e514t, a contestaç.lo somente pode versar 
sobre vicio no processo judicial ou impugnac;ao do preço 
ofertado, sendo que qualquer outra questão, como às trazidas 
neste 3!111VO. somente podem ser dirimidas por via de açao 
direta. 

Nesse sentido, o seguinte precedente: 

" A lei nlo Impede "e diKuealo jucllciári• 
em tomo do fundamento da dlupropr'-çlo. no c .. o de 
,,.ntual abuso por part. do Poder PUblico; tamb6m nlo 
Impede qualquer •~lo de vlolaçlo de clrelto lncllvtdual 
11)1 ,xamln.ta pelo Poder Judlclirto. Só que tais 
d i&eUIIÕM dewrlo ocorrer "" açlo própria" (RTFR 
102194, maioria de votos- conloftne Negrlo- TlleotOnio e José 
Roberto F. Gouvta in Cod. De proc. Civil e Leg. Proc. Em Vigor 
- 37" Ed. Saraiva p. 1269) 

Com esses fi.Wldamentos, indefiro o pedido 
para emprestar efeito suspensivo ao presente agravo. 

Req\Hitem-se Informações do Juizo onde 
tramita o feito princi,pal. 

contramlnlAa. 
Intime-se a ag<a•ada para apresentar 

Varas e Secretarias do Interior 

~~- ~Sà~nta~na~J~ 
VARA DE INFANCIA E JWENTUDE DA COI.>'.t 

RUA CLÁUD10 LÚCIO MONTEIRO, 900 · Cb 

Pauta de Pubicaçao • Atos Judic ia is 

Processo NO; 00080312008 · AçÀO SÓCIO EDUCATIVA 
• Parte At!tora: M. P. 00 E. DO A. 

Parte Ré: M. J. B. DE A. 
Advogado: SANDRA REGINA MARTINS MACIEL 
ALCANTARA- 599AP 
Agendamento de audiência: Audiência agendada para o dia 
17/0212009 às 08:30 

SANTANA.30 do de>em~de 2008 I'/) t 
~-~1-

<•l AL~ ~ORr Pt'e~ 
I 

Chefe de Seer9'l"ia 

Pá .30 

NOMEAI o senhor LUCIVALDO MAClfL DA SILVA, 

poro exerc er o c argo em comlssOo de Assessor de 

Procurador de Justiça do M in istério Público do Estado 

do Amopó. o contar de 05/0l/~. 

Publiq ue-se. dê-se c iência e cumpro-se. 

GAIINETE DO PROCURAOOR·GfRAL DE JUSTIÇA. 
em Mocopó, 0~ de janeiro de ?009. 

r~~-<' ~OC.XOdO~~:~l~ ~:~~ ) 

O PROCURADOR-GERAL DE JUmÇA DO ESTADO 
DO AJM.PÁ. no uso dos o lribuiçôes legais, e te ndo . 
em vislo o d lsposlo nos artigos 'Z'. Inciso 11. e 58. Inc iso 
1. 1e1ro " f", do Lei Compementor EsfodUOI n•. 0009. de 
28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

NOMEAI o senhor JOÃO CARlOS COELHO 

LACEIDA, paro exercer o cargo em comissOo de 

Secretórlo Execulivo de Procurador de Jusliço do 

Minlstélio Público do Eslodo do Amopó. o contar de 

05/01/2009. 

PubliQue-se. dê-se ciência c cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUmÇA. 
em Mocopó. 05 de ja neiro de~-

'011<Wio n. • 003!2009·GAI / , GJ, de 06 do jonetro do 2009. 

0 PROCURADOR-GHAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ. no uso dos otr1buiçôes legais. e tendo 
em visto o disPQ61o nos artigos 2". inciso 11. e 58. inciso 
I, -leffo "I", do Lei Complemeniar·Eslodvol n• :0009. d e 
28 de dezembro de 1994, 

aESOLVf: 

NOMEAR o senhor DAVID ALVES GOM!$, paro 

exercer o c argo em comissôo de Agente .de 

Segurança de Procurador de Justiça d o Ministério 

Púb lico do Eslodo do AmoPó. o contar de 

1°/01/2009. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINETE DO PROCUIIADOI·GERAL DE JUSTIÇA, 

em Moc~~irode 2009. 

MÁRCIO AUGUSTO AlVES 
QQ.QI:Gerol de Justiça 

,orlorlo n. ' t U /2001-GAI/ ,GJ. de 02 ele ,.lombo de 2008. 

0 PIOCUU.DOR·GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso d e sues alribuiçOes legais. e lendo em 
visto o d isposto nos artigos 'Z'. Inc iso 11. e 58. inciso 1. le tra 
"!". do Let Comple m emar Esloduol n•. CXX>9, de 28 de 
dezembro de 1994, 

USOlVE: 

DESIGNAR os Servidores MARCOS RAVEL MAGALHÃES 

DE Alrlt!tl, Auxlbr Minl stetrat, Ell MENEZES Df:CltTVEIRA, 

Chefe da Seçao de Transportes, WALDEMIR DOS SANTOS 

Ministério Público CANCELA, Chefe da Divfs~o de Análise de Atos 

Estadual Adm inistrativos. SARAH MACHADO DE ARAúJo. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiií tco~~a. -e StRGIO NõONiO -INWIETO GUiMaRO, 

[ii!ocurador Geral de JÚstiça_~ 
Mire lo Augusto ~~~es 

- ·---,~~ 

,_ n. • 001/lOOf·GAI"GJ, de 05 de jo,...o de 2009. 

O ~ROCUIADOR·GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ. no uso dos olribuiçOes legais. e lendo 
em vislo o disposto nos artigos 'Z'. Inciso 11. e 58, inciso 
I. le11o "I'. do lei Cernplemenla·f!loduol n• . 0009. de 
28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

Assessor Juríd ico, para, sob a presidência do pnmelro, 

constituírem a Comisslo Especial para proc~der a 

abertura de Processo de Padronização dos Vefculos de 

Representação do Ministério Público do Estado do Amapá. 

11 - Estabelecer o prazo de I O (dez) dias para a 

conclusão dos trabalhos. 

Publique-se. d ê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR· GERAL DE JUSTIÇA. em 

Mocopó(.""S;ii:À~ 
. Procura<lor-r.erol d e Jusliço __ 
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Portaria n• 1.151-CG/PGJ, ele 24 ele dezembro ele 200._ 

O PROCURADOR·OBRAL DB JUSTIÇA DO 
B8TADO DO AMAPÁ, no uso dos atribuições legais, e tendo 
em vista o difposto nos artigos 2'. inciso Jl, e 58, inciso J, 
letra 't", da Lei Complementar Estadual n.• 009. de 28 de 
dezembro de 1994, 

RESOLn: 

SUBPI:IfDBR, por necessidade de serviço, a 
Licença·Prtmio por Assiduidade da Dr'. HEUZA RODRIGUES 
BARBOSA, Promotom de Justiça Substituta, remanescentes 
do 2' qilinqútnio, período aquisttivo 31/ 1/200 I a 
30/1/ 2006, concedida pela Portaria n• 1.123/2008-CGf PGJ, 
de 15/12/2008. 

Publique-se, dê·se citncia e cumpra-se. 

GAI!IIfETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em Macapà·A!:3.4 de dezembro de 2008. 

Portaria n• 1.152-CO/ POJ, de 24 do d~aem"" de 2008. 

O PROCURAOOR·GBRAL DB JUSTIÇA DO 
ESTADO DO IIJUIPA. no uso daa atribuiçOes lopis. e tendo 
em vista o disposto nos articos :z-, inciso 11. e 58, inciso I, 
lctn. ' t", da Lei. Complementar Estadual n. • 009, de 28 di 
dncmbro de Jc»4, · 

RICIIOLV&: 

HOMOLOGAR a ~Prlmlo po< A8oldllldade 
concedida à Dr'. ~ SOCORRO PBLAIIII BRAGA, 
Promotor• de Justiça de entrància inicial, tituiM da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Calçoene, rcfeTente ao 
1' q~inqiltnlo, perlodo aquisitivo de 08/6/1995 a 
05/6/2000, noa meses de dezembro/2008, janeiro e 
feverciro/2009, com efeitos a partir de 1'/12/2008. 

Publique-se, dt-se citlncia e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA. em MacapA-AP, 24 de deu"\bro de 200.8. 

c~~~. 
"Pfõêurador-Geral do Ju•liça 

Portaria a• 1.154-CG/POJ, ele 24 de 4eoembtO de 200S. 

O PROCURADOR-GERAL Dlll JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais, t tendo 
em vistA o disposto noa artigos 2•, inc.iso 11. e 58, inei1110 I, 
letra 't". da Lei Complementar Estadual n .• 009, de 28 de 
dezembro de 1994, 

RBIOI.n: 

SUSPEJIDBR, por necessidade de serviço, as lérlu 
ro1ala-atano do Or. IIIAURO G1111.HllRIIB DA SILVA 
COUTO, Promotor de Justiça de entréncia fmal, titular da 
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 
Comarca de Mocapâ, referentes ao I ' período aquisitivo do 
excrclclo de 2009, concedidas pela Portaria n'. 1.081· 
CG/PGJ, de 02/12/2008. 

Publique·&e, dê-se ciencia e cumpra-se. 

GABIIIET& DO PROCURADOR-GERAL DE 
.JUSTIÇA, em MacapA·AP, 24 de dezembro de 2008. 

(
-~--

IIAACIO AUGUSTO ALVU 
Procmador.()8ral de Jusliça 

Portaria a• 1.155-CD/POJ, ele 24 de 4oRmbro de 2008. 

O PROCURADOK-GIIIRAL DB JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AllAPÁ, no uso das atribuições legais, e tendo 
em vista o disposto nos Artigos 2', inci.so 1!, e 58, inciso I, 
letra "1", da Lei Complementar Estadual n.• 009, de 28 de 
dt?.Cmbro de 1994, 

RESOLVE: 

SUBPEI'IDBR, por necessidade de serviço, as lõriu 
reaulameatana do Or. IIAitliEL PIELIPB IIBIIBZZS DA 
SILVA JÚKIOR, Promotor de Justiça de entrância fmal, 
titular da Promotoria de Juatiça com atribuições perante os 
Juizados Especiais, referentes ao 1" per!odo aquisitivo do 
exerclcio de 2009, concedidas pela Portaria n'. 1.082-
CG/POJ, de 02/12/2008. 

Publique-se, d~·se ci~ncia e cumpra-$e. 

DABIKBTB DO PROCURADOR-OBRAI. DE 
JUSTIÇA, em Macapé-AP, 24 de dezembro de .008. 

()....__((~\ ~elO AUGUSTO ALVIUI 
Procurador.Qeral de Ju•tiça 

Portaria o' 1.1S6-CG/PDJ, de 29 ele 4eaembro de 2008. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
BBTADO DO AllAPÁ, no uso das atribuições legais, e tendo 
em vista o disposto nos attigos 2•. inc1so 11. e 58, inciso J, 
letra "l", da Lei Complementar Estadual n.• 009, de 28 de 
dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR a auspensào, por necessidade do 
serviço, da Liecnça-Prtmio por Assiduidade da Dr'. IIARIA 
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DO SOCORRO PILABa BRADA, PrÓmotora de Justiça de 
entrância inicial, titular da Promotoria de JusÍiça da 
Comarca de Calçoene, referente ao I ' qQinqlltnio, período 
aquisitivo de 08/6/1995 a 05/6/2000, concedida pela 
Portaria n' 1.152/2008-CG/ POJ, de 24/12/2008. 

Publique-se, d~-se c~ncia e cumpra-se. 

GABUtBTE DO PROCURADOR-GERAL DB 
JUSTIÇA, em Macapà·AP, 29 de dezembro de 2008. 

~~:z(\ ~.:or.()eral de_Jusliça 

RESOLUÇÃO N '· 001/2009-CPJ. 

ReguiOmenlo o eleiçoo paro o nomeoç6o do CouegeOO> 
G&~ol do Mir>stério Púbico do Eslodo do AmopO. 

o-·~10 Df UOCUIA110ftS Df JUSnÇA DO .-mto 
PÚBLICO DO fSIADO DO AMArÁ. no uro de IVO! otriouÇOO! lCgoil. 
e com espeque no• porógrofol e Inciso• dos or1igos 'I" • lO da Lei 
Complementar n' 0009. de 28 de dezemb<o de 1994. e 

CONlfDUANDO o ave restou deCidido na 159" Rcuni6o 
Extroor<fnaia do Egrégio Colégio de Procurodo<el de Mtiço. 
reolzooo na do 17/1712008. 

IESOlVE: 

Art. 1• A elelçOo poro o escolhO do(ol CorregedOc(oi
Gerol do Minlslério Púbico do Estado do Amopó set'ó 
reolizodo no dio 13 de fevetelro de 2009, os 11 horos. l)a . 
sede do ProcurCidOrio-Gelut"de Justiça. mediante· volo 
seo:eto e ob(igot6rlo dos ProcUfodores de Justiça em 
exercício. inclusive os Rcenclodos. 

Porógroto único. Somenle concooerõo à eleiçõo os 
Membtos do Minisléiio Público de 2" inslõncio que se 
lruaeorerem como condidcrlos oo cargo; ·mediante 
requerlmenlo dirigido ao Presidente do Colégio de 
ProcUfadores de Justiça. no prazo de 03 dlos úteis. 
contados do publicoçõo deslo Resolução. 

Art. 2" Fico odotodo o cédulo único. contendo. em 
ordem glfotlélico. o nome ·005 Membros do Miflislério 
Público de 2" inslànclo inscrilos. 

Art. 3" Codo eleilor ossinoloró no cédula eleitoral o 
quadro correspondenle oo nome de OI Memf:l(o do 
Ministério PÚblico de 2" inslàncio. e. após depositá-lo no 
uma. ossinoró o listo de votoçOo. 

Art. ~· Seró proibido o valo por procurador ou 
portoclor. sendo obfig016r1o o presença de Procurador 
de Jusliço no local do votoçõo. 

Art. 5" Concluído o votoçoa. o Comissõo Eleiloral 
procedeló; • imediotomente. ·à opuroçOo, que 'leró 
dfigldo pelo Presidente do Colégio de Procuradores de 
Justiço dO Minlslé~o Público. sSIVIndo de escrulinodores 
02 de seus Membros. 

Porógroto único. A Comissão Eleitoral ~eró 
constituido pelo Presidente do Colégio de PrOClKopores 
de Justiça e pelos Procuradoras de Jusliço. Dtos. 
RAIMUNDA CLARA lANHA PICANÇO e MARIA DO 
SOCORRO MILHOMEM MONTEIIO. . 

Art. 6' Seró elelto(o) Cooegedor{oi·Gerol do 
Minislério PúbriCo do Eslodo do Amopó o(o) 
Procurodor{ol de Justiça mais volodo(o), e. em coso de 
empole. seró conslderodo(o) venced()((ol o(al mais 
onligo(o) no carreira. 

Art. 7• E.slo ResoluçOo enlra-6 em vigor no dolo de 
suo pubi'ICoçõo. revogados as disposições em contrário. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINfT! DO PRESIDENTE 'DO COlfGIO Df 
~OCJJIAI:IOlfS Df .wmÇA. em Mocopó. 06 de janero 
de 2009. 

~ Pi!OCURADOI1·GERAJ. DE JUSTIÇA 
IDfNIE DO COI1GIO OE PI!OCURAOOIIES OE JUSliÇA 

t:liTRAtO 00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N" 033/2008--MPEA 

OBJETO: Acr6scimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor total do contrato de prestaçAo de serviços de Buffet. 

N' DO PROCESSO: 30057~812008-M'EA. 

MODALIDADE: PregJo Presencial n' 02~MPEA. 

CONTRATANTE: Minl$têrio Público do Eslado do Amapo\. 

CONTRATADA: A.K.A da Silva ME 

NOTA DE EMPENHO: 056212~MPEA 

VALOR 00 ADITIVO: RS 75.000.00 (setenta e cinco mil reais). 

VIGIÕNCIA: Adstrita ao Exerclc:io 2008. com inicio em 
12/12/2008. 

ASSINATURA 1211212008. 
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ASSINATURA: assinam pelo Conttatante: Dr laci Pelaes dos 
Reis. Promotor de Jusliça e Direlor Geral do MPEA e: pela 
Conl ratada: Sr'. Ana Klllia Almeida da Silva Miranda. 
representante legal. 

A SILVA 
Geslor ministrativo dos Conlratos do MPEA 

Portaria n•. 62612006-DGIMPEA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N'. 092/2008 

Homologo, na fonna da Lei n• 8.666193 e 
~ ~terlcam,,: 31/1212008. 

-~' -- DR. /ACI PELAÊS"DOS REIS ·- . 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

_ - --OIB.EI.QB:cG.E.RAl. 

Bel. Processo n• : 300560712008-MPEA 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VAlOR TOTAl 

RECURSO 

; DISPENSA OE LICITAÇÃO 

: Art. 24. IV da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores. 

• FAS VIAGENS E TURISMO - ME 
• LTDA 

: Contrataçao de empresa para 
fomecimento de passagens aéreas 
para _atender as necessidades do 
MPEA 

: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

: Programa 02.062.0005.2.004 
Manutençao e Funcionamento do 
MPEA, Fonte: 107-RP-ICMS· 
Elemento de Despesa: 3390.33-
0espesas com Locomoção, 
consignado no Orçamento vigente 
deste Ministério Público. 

Senhor Diretor-Geral, 

Justifica-se a presenle ·despesa em favor da 
empresa FAB VIAGENS E TURISMO - ME LTDA, no 
valor lotai de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). para este 

. exerclcio, referente a Contratação de empresa para 
fomecimento de passagens aéreas para atender as 
necessidades do MPEA, a escolha do fornecedor deu-se 
por que a mesma já havia fomecido os serviços pra este 
Órgão Ministerial. cumprindo regularmente todas as 
exigências contidas no Contraio. e considerando que já 
foram firmados os compromissos de membros e 
servidores do MP-AP. para participarem de cursos e 
seminários e outros treinamentos. impossibilitando 
portanto, a interrupção dos serviços, causando danos 
irreparáveis, prindpalmente aos processos judiciais que 
dependem de oitivas. com deslocamento de testemunhas 
para outros Estados por conta do MP-AP, conside_rando 
também que o preço ofertado pela empresa. está abaixo 
do praticado no mercado local, havendo portanto, 
inviabilidade de competiçao, encontrando amparo legal no 
art. 24, IV, da Lei 8.666193 e alterações posleriores, 
ca_racterizando DISPENSA DE UCITAÇAC. 

Desta fonna, dando-se cumprimento ao que 
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitaç6es e suas aheraç6es • 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
pa-ra fins de homologaçao e poste · blicação. 

m!!JJ,AOO FINAL QA LIC!TACÃQ 

MODALIDADE: 
TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 
VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

CONVITE N". 041/2008-CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL 
24112112008 

Ot:OOH 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
PARA REFORMA GERAL E 
RECUPERAÇÃO DE COBERTURA 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
FERREIRA GOMES. 
300547812008 
J.V. REFORMA LTDA ME. 
R$ 144.072,14 (cento e quarenta 
e quatro mil, aetenta e dois reate 
e quatone centav011) 

!ERMO DE AQ,IUD~ 

NA FORMA DA LEI 8.66M3 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÂO DO OBJETO 

DA CARTA-CONVITE N". 04112008 A EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME.: J. V. REFORMA LTDA ME, NO 
VAlOR OE RS 144.072 , 1~ (CENTO E QUARENTA E QUATRO 

MIL. SETENTA E OOIS REAIS{EOUAT E ENTAVOS). 
MACAPA-AP. 31 ded o 008. 

~ . 
N ITE 



Maca 07.01.2009 

TEf!liO PE HRMOL~ 

O DIRETOR-GERAL DO MINIST~RIO PUBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBl.Hç0ES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI. CONSIDERANDO OS 
CRJrtRIOS LEGAIS DA lEGISlAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO V1 
DA LE18.666193, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/MPEA, 
REALIZADA NA ÚlTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA
EPIGRAFADO, DO DIA 24/1212()()8, ÀS 09:00H, QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA ' PRESENTE LICITAÇÃO À 
EUPRESA VENCEDORA: • QUE OFERTOU O MENOR 
PREÇO GLOBAL. A EMPRESA J. V. REFORMA LTDA IIE. 
NO VAlOR DE RJIU.071, U (CF.,VfO E. QUARE.NT.4 E QUATRO 
MIL, SE.7ENTA J:.' DOIS REAIS E QUA TORl F. Ct.'!•TA VOS). 

MACAPÁ-AP, 31 de dezembro de 2008. 

HOMOLOGO. EMA DA LEI 

~R~E~~ 
~~~RElsY 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

DIRETOR-GERAL/ MPEA 

BU\ILTADO E!!W .. DA UCIT~~ 

MODALIDADE: CONVITE N•. ~212001-CPUMPEA 
MENOR PREÇO GLOBAL 
24112112008 

TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 
VENCEDOR 

12:00H 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
PARA REFORMA GERAL E 
RECUPERAÇÃO DE COBERTURA 
DA PROMOTORIA DE JUSnÇA DE 
LA~Al DO JARJ. 
300547t/2001 
VAP CONSTRUÇ0ES COtl REP: & 
SERVIÇOS L TOA. 

VAlOR GLOBAL R$ 148.620,16 (cento e quarenta 
e oito mil, seiscentos e vinte 
reais e dezesseis centavos) 

~.ADJUOICACAO 

NA FORMA DA LEI 8.666193 E ALTERAÇOES 

POSTERIORES. PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

DA CARTA-GONVITE N". 04212008 A EMPRESA 

VENCEDORA DO CERTAME.: • NO VALOR DE R$ 148.620.16 

(CENTO E QUARENTA E OITO Mil, SEISCENTOS E VINTE 

REAIS E DEZESSEISC~ENTAVOS). 
MACAPA-AP, 31 de~ 2008. 

SAU ~LEITE 
PRESI NTE DA CPLIMPEA. 

RSMQ.PE HOMQLQOACÃO 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTffiiO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, USANDO DAS ATRIBUiç0ES QUE 
LI-ES SÁO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANOO OS 
CRIT~RIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI8.666193, RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COI.tSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁOIMPEA, 
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÂO DO CERTAME SUPRA
EPIGRAFADO, DO DIA W1212008, ÁS 12:00H. QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÂO Á 
EMPRESA VENCEDORA: , QUE OFERTOU O MENOR 
PREÇO GLOBAL. A EMPRESA VAP CONSTRUÇOES COM. 
REP. & SERVIÇOS LTDA . NO VAWR DE RJ/48.620.16 (CE:NTO 
E QUARENTA E OITO MIL. SEISCENTOS F. VI.~TE REAIS E 
DEZESSEIS CE.~T AVO-S/ 

MACAPÁ-AP. 31 ~zembro de 2008. · 
HOMOLOGO, ORMA DA LEI 

~);;~~~ ~-.-----Ji 
"~~~SREIS~ 
PROMOTOR DE JUSTIÇA . 

DIRETOR-GERAL/ MPEA 

PREGOEIRA· PORTARIA: 098/2007 

RESULTAQO FINAL DA l!CITAçAQ 

MODALIDADE : PregAo Presencial n.• 02112008 

TIPO : Menor Preço, Global 

DATA DA ABERnJRA : 311 tl2008 
HORA : tO:OO:OO 
PROCESSO No. ; 300375612008 
OBJETO : RegiStro de Preços para eventual 

fornecimento de equipamentos de 
Audio e vldeo para aud~órios do 
Ministério Público do Estedo do 
Amapâ. com serviço de instalaçio. 

VALOR GLOBAL : R$1 .723.480,00 

Vencedor: CASA DA INFORMÁnCA L TDA ·ME 

~BMODEAPJ~ 

com fundamento no inciso IV do Art. 3• c/c o inciso 
XX do Art. ••. ambos da Lei n• 10.520. de 17 de julho de 
2002. procedo a AOJUDICAÇÂO do objeto à hcolante 

(DIÁRIO OFICIAL) 

vencedora . conforme decislo reglslnlda na Ata da ultima 
ses sa o . do d i a 3 / 1 1/ 2 00 8 

~capi.AP, 13 de novembro de 2008 

Helen~~~ 
Pregoe1~~~~ 

llBMO DE J1QMOLOGACAQ 

O Diretor-Geral do Minlsterio Publico do Estado de 
Amapâ, usando das a1ribulç6es que lhes slo conferidas poo 
lei, considerando os crit6rios legais da legislaçlo pertinente E 

observando os preceito• do Artigo 43 , Inciso VI da la 
8.666/93. resolve HOMOLOGAR o julgamento da lidaçJo na 
modalidade Preglo Presencial n.• 02112008, realizado pel; 
Pregoeira Oficial Helenize Corrêa de Moraes na ~ltima 
aesaao do certame aupra-eplgrafado. conforme Ata do dii 
3/11/2008, h 11 :20:00, qUI ADJUDICOU o objeto ds 
presente llcltaçlo • llc ltanle vencedora . conform• 
especificado no Resultado F ina l da Llcitaçao 

lolacaP'-AP, 13 de novembro de 2008 

Homologo, na fo<ma d~~~~3, 

~ ladPe~Reís ~ 7 
Dlretor-Ge<ai/MPEA 

WULTADQ f iNAL DA LIOITAÇÁ_Q 

MODAUDADE : PregAo Presencial n.• 02812008 

TIPO : Menor Preço, por ~em. 

DATA DA ABERnJRA : t6/1212008 
HORA : 10:00:00 

PROCESSO No. : 300201612008 

OBJETO : Registro de Preços para a eventual 
aqulalçio de equipamentos de 
inforrMticll para uso do Ministério 
Publico do Estado do AmaP' 

r VENCE~--r;~::~~ ~~~! __ 
CASA DA 12 3:7;1;9;10 RS 5.619.000,00 
INFORMÁTICA L TOA· ;12;13:15; 
ME 16;27:2& 

c29 
PROVÁIDE SISTENNS 9 1:2;4;6;11 RS 4.3ll. 750.00 
LTDA • EPP ;14;20;21 

t 26 

SIMPU:X LTDA R$ I OS 000,00 

~ 
Com fundamento no inciso IV do Art. 3• ele o inciso XX 

do Art. ••. ambot da Lei n" 10.520, de t7 de julho de 2002. 
procedo 1 ADJUDICAçAO do objeto *' licltantes 
vencadora do Itens 19lacionados, oonforme decisao 
registrada na Ata da ~ttimtlsessl o, do dia 19/1212008 

O ontor-Geral do Minisl6tio Púlltico do Estado do 
Amapj, UQndo dn ~ que thn alo conferidas por 
lei, considerando a. ~ legú de lagi&laçio pertinente e 
observando os pn!CIÍIOI do Artigo 43 Inciso V1 da Lei 
8.6eMI3. resoiYe H<NDlOGAR o julgamento da licilaçlo na 
modalmde Pnlglo ~ n • 02812008, realízado pela 
Pregoeira Ofici., Hallnlze Conta ~ Mo.-- na última -ao 
do certaome •~filado. conforme Ali do dia 19/1212008. 
u 10:25:00. que AOJUOICOU o objelo da presente liclaçlo 
u licitantee -.encedora, oonforme espedf~e~do no Resultado 
Final da LicitaçJo. 

Macapt.AP' 23 ~ d 

Homologo, na form lei 8.666/93. 

0~' 
1;:;:-(.es dos Reis {, 

Olretor-Ger~IIIIPEA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO • CPL 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N". 09012008 

Homologo, na formaba Lei n• 8.666/il e 

··~·" ---oR. iAcíPELiliõõS s -
PROIIOTORDEJUSnÇA 

Ref. Processo n• : 300558312008-MPEA 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR TOTAL 

RECURSO 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

: Art. 25, I da Le> 8 666193 e 
alleraçOes posteriores. 

• AUTOMOTO AUTOMOVIEIS E 
. MOTOS DO AMAPÁ L TOA. 
: Aquisiç&o de dois velculos 

automotores. modelo GOL. para 
compor a frota padronizada do MP
AP 

: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e 
seiscentos reais). 

: Programa 02.062.0005.2.004 
Manutenção e Funcionamento do 
MPEA, Fonte: 107-RP-ICMS· 
Elemento de Despesa: 4490.52'-
Equlpamento e Material 
Permanente, consignado no 
Orçamento vigente deste Ministério 
Público. 

Senhor Diretor-Geral, 

JustifiCa-se a presante despesa em favor da 
empresa AUTOMOTO AUTOMOVIEIS E MOTOS 00 
AMAPÁ L TOA , no valor total de R$ 75.600,00 (setenta e 
cinco mil e seiscentos rea is). para este exercício. 
referente à Aquisição de dois veículos automotores. 
modelo GOL. para compor e frota padronizada do MP-A P. 
sendo a empresa a única a ofertar a marca Volkswagem. 
util izada pela padronizaçao de veículos deste órgão. 
havendo, portento, inviabiidade de competição, 
encontrando amparo legal no art. 25, I, da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores, caracterizando INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que 
d ispõe o Art. 26 da Lei de LicitaçOes e suas altereçOes, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologaçao e posterior publicaçâo. 

Macapé-AP, 3~ de lj/008. 
sa~~mZJf4 

Presi~~tc da CPUMPEA 

I Publicações Diversas~ 

ZAMAPÁ MINERAÇÃO S.A. 

T oma público que requereu à Se<:retaria de Es1ado do 
Meio Ambi ente - SEMA Autorização Ambien1al para 
realizaçio de trabalhos de pesqui.<ca mineral de m inério 

de ferro, compreendendo mapeamento geológico, 

gcofisica, sondagens e trincheiras, abertura de acessos 

secundários e instalação de ponte temporária, em áreas 
referentes aos processos DNPM n•s 858.233/1997 e 
858.07812004, nos muni cípios d e Ferreira Gomes e 
Tar1arugalzinho. 

Atul Surnb lojatbr 
Diretor 

R. J .DE OLIVEIRA 
Torna Público que requereu a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente • SEMA a renovaçao 
da Licença de Operaçlo (LO)N° 002412008 para 
atividade de comerclalizaçlo de combustíveis, 
loca Iludo na rua Candido Lucio Monteiro n° 23 
B. Centro Santana, nlo foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental. 

.... o...... . , ............. w.a. 
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