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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

Órgãos Estratégicos de E~ecqção 
- · ····~~~~ -

POtq AR !A N" Q07/l889-AUpi'I'OR!A 

A Alllll'ORA GERAL 1>0 F.SI"ADO 00 Ar.\ÀI'Á . 
nomudo pdn !>ecoem n• 3091 de 26 de julho de 2007. """ndo da< 
;uribui\*s _qut lhe !'.lo COII"rido< """' artigo 23, ~.: isu IX, 00 
ll«r<tO(N) n' 5223 de 2Q de OuUJbro de 1997 . que apr""a o 
ReJulan~~:ntoda Audiaori.t Gero I ~o EMAdn. 

KESOLVE: 

f'>eiicaar <K ,\Ulfilon.: "' abaixo rda:ion.adl\, cunK' 
lt'f'OI\~Y<is p.:to ocnmp.W~hzn<nlo do e u~:uç~o ronl.lbil. 
orçonJCnllÍ"ia. fin:onoeira . opc:r.:ion.t c parrimoniol , bem con•) <l.,. 
lr:onsi:rmcias de ra;ur><,; d<V< ÓrgS<>' t Entidldc:• d• Admini.<ara{Jo 
Direta r lndir<la do Poder Executivo EMzlual, durante o e.-,rcíc:in <lc 
~009. <las "'lu•n~s Stroeliria>: Seael•r!a de Comuai<açio. RAdlo 
Dl•on de Mac_,,, Gabhrlt Clri~ Gobha:te de S!Cutaaça 
la,.tudoaal, Vloo Gto•eraadOC'Ia, Sorr~arla l'..,tdal dt Gqyer101 
1111 Bru•a, A-ria do Gfl"<r,...,r, rrotll!'ll!lorla Gerl!l. 
Serrrta•la dt lalllllrla Comtrriq • r.ll•rraçlo, !_..kutn4• Pe~ 
f Mtdldas, Sf<l'flaiÍI de Elll!lo e 0.!1110!Y!m<ntp K .. !ll, 
lnslltwo de O.flloo,....olo jllaral4o ~slado do Am~pá. !'!!111"• 
do ~~lo Ambl•lte 0!1ltpl!l'lfll" -a,rrftOC'il!- A~t~ ~c p.,,.:a 

do Ara•"'· Swttarll dt 'frallalho • f!mP''tliiiFdo~l!fiO, f~•<l!> 
. dt Apolo ao llllcror"'r•a~or t ~ O.niOh'!melllo ~ 

I
Anes .... o, Sec~larla da Çlfn<la c T•~>~oloP. llt!!llulo 4• 
!\'"'I~!-" Clel!•!lca c Tonolócl~ olo lilj~o, V!'!oerllida4• 
FAjadual do AIDIJI4. Fu~o dt A!D[IUO t r~91kl C!ll!lll'lco e 

! 'ataof68ica. Secrrla!'r, do r-atado ~· Meiu A~lr~!l\ fupdo 
· l!at*!u~! dt ~or,!'!ll para o ~~lo Afl'blrnfe t Sa:r.,l!l'ia do 
~ado da l'lorlna. 

~OSIANESOCO~~O 'lA sq.VA fi!RIEI!lA 

J'1ARLI·PE!Jt=f!l1 JlA ~fLYA 
EMh.,OS~IIGIP Q~IYt=JJIA PQS SANlUS 

Mm~~:•:Q: 
~p~~~~~ 

POKTARIA N" OOI/l009-AVPITOI!.!A 

, A AIIOITORA GRRAI. 00 F.SI"AOO DO AMAPÁ, 

I nomeado pdo Oecoeto n• 3091 dt 26 de julho de 2007. u.""ndo da< 
,. rihui 1''\c< que Ih< <.lo con li: r idas p<lo ar tiRO 2 3, •ocL<O IX, do 
P<CrttuiN) n• 522.1 oc 2q do.· OoMubro de 1'.197 • que apr""a o 
Rc~ulanl<nto do Audiaori> Gcr>l do Estodo. 

RF.SO I. V F.: 

o ... ignar 0< Auditores >baixo rtj~ionado<, como 
IC!o.pnn,.;hci\ri peh1 ~On!palhauento da caa::uç:lt) contibll. 
orç.>nornt.lria. finanreir> . op<r~ion<ll r pattimonióll , bom como d:M 
trólll>li:t'"ci"' de ra:ur!;()< da. óral"' o Entida1c• da Administtaçio 
nin1;t ~ Indireta (kl flt.dcr f.ICCUiiYO F..~atual, duranle o tar:rcúio de 
2l~i'l. d;t< S(guintes Secrrt>rias: litatlarla do ~•do do 

l'lan~ameol), Cmtro dt Gtstio da Ttlllolo&ia da llti>l'lllaçio, 
,\pe~ de l>csm101)iluelllo do Amapi, Sa:rl!orla ~F.< todo da 

"4'!11ni>traçio, Si>tom~ l•"ar•do de A!•dim•!• .., Cldld~ 
ürola do .\dmiAhlrl\io ..,bllra cLi Amapt A~qpp6 Prnld .. da, 
Rcrrila E51odual, ~ditnr~ f' .. ra14p f:otado, Ouvldoril f'.eral do 
F.st:odu, Admialsll'llçio R~onol, C111lro do Apolo 1 Coorde~io 
Sttonal. 

ROSANA PA~Wl.ONA DA Sll.VA ARAÚ~O 

CI.EID~:MAKJ.~ B<\NHA (t)RRM TAVARES 

MIIUAM DEOL!VfJ~~ I'AlJLA DASII.\'." 

,\ UDITORA-GERAL 00 ESTADO 

PORTA !li ,\ "f 009/lftot.AUDrfORJA 

.o\ Alll!TORA Gf.RAL DO ESTADO po AMAI'Á, 
m••"•do pelo l~cn:'a:, 'n• 1091 de 26 de julho de 2007. u.<allllo d"' 
•ribuiç<le< ~uo lhr s.lo con"rjdas polo artiao H Jnciso IX. do 
O~· rL1 ,.CNJ n• 512J tlc 29 de Outubro de 1Qq7 - que aprrwa 1l 

Rrsui.Jnornro do A0diroria Gcr•l do Euado. 
-- RESôT.Vi::-

I)O.i grur 0< AudiaO<t ~ >baixo rda:ionadoo.,-ctirno 
'"'f"l"<AYci> pc:lo oconlp>oo,...nenln da c~a:uçlo oon~bil • 
orÇ!nlt:ptwia. fina1u:ira, opera:inrul e patrimoniol. btm como d:M 
trill'"'enciaoc de rrcufSOI' 00\ ór&Jos e Entid~• da Adminio~taçio 
Dir<ta e kldirrt~ do roo•r ~ec~tio~ E>tlljual, dur;rotc o eoerclciO' de 
2009. da• ""S"i na.:s S..:r<uri.1s: Sa:nlarl! t1t ~~· da ~rra 
•Jt~ruura. Depan~I!I'~Ja f,ll•~ dt Trl•*•; A~ar:la 
~CU~don do Serviços fú-ljt~ ~~os do Esi,.Q, Sa:riiJrla 
dt Estado do Traasportt. 

JOSF. Af!IJ.~ON BARJIOSA PA SII.VA 

I'AUf.O !(0111-:~l'Q MI~A MAR'JJf. 

AUPJTORA·G~RAJ . 00 f~TAIJO 

I'OIITARIA N' ti0/Z819-AVPITOR!A 

A AWITORA GERAp.. Dp. ESfAI>O pQ AMArÁ. 
nomeado pdo Decn:10 r(' 3091 de 26 de ju.lho de ~007, u~ndo d"' 
arihuiçi'"'' que lhe !Jo mnferidu p<lo •niao 23, [Qciso IX. do 
Du.:ruu(!\1) n• 5223 de 29 de Oumbro de 1997 - que aprova o 
Regulamenro da Audirori.1 Geral do Esudo. 

RF.SO I. V E: 

Designor <>< Audilotu abaixo rd.:ionadC~. C001<1 
oe<pons.lveis pelo .:ompa1hancn10 da ex«uç4o ronltbil, 
orçanornUria. financeira. op<racionll e paui111011i<ll, bom como dlll 
trouuli:r~cia< de ra:ur.oo dos órgiol< e f .otillldn ~ Ao!minisu•~o 
Dir<ta c kldircu do Poder P.xecutivo Estld~. dur.,U< o e~rdcio ~ 
2009, da• <esuinres Secrcwi.1s: Seerelpll do !!atado da SrauruCI! 

l'úbpca. lnsll"!o do o.r .. a ~· C~•.,l!lor 'do ""'~P'- ~-'!~• 
dt AdmlnhlraçJo Penlltllriár~ do E"""o, fudt f,lpadll 4t 
lkrqqrp.., .... l'oUde~ !'llit~ "!!1!1!11'• l'oj~~ Civil ~o f.lla!lt. 
CO!'po ~~ Bo!Dbolru ~filifllr, fUDclc! 4~ ~•"!ui pa-Io de ç.,.l"' 
!lo !lolllbolros.FREBOM ~folk!aTéQ!~ 

JQL'IÉ ltfAlJRICIO CO!JTfNUO V~NNA 

FQ!{1lJI'jATq KAPHAE~ RAMOS 

AUDITOR ,.t..GEIIAL DO ESTADO 

PORTARIA N' Ojl/l009·AUDfll>RIA 

A AJ.DITORA GF.jiAL DO ESfADO 1>0 AMAPÁ, 
noouc~<lo pdo Occ~~:ID n• 3091 de 26 de julho de 2007, u~ndo d .. 
a ribuiçi>cs quo lhe slo amferhla• pcln anigo 23, klcjso IX, do 
Decr<!o(N) n' 522.1 de 29 do Ourubro de 1997 - quo apra;a o 
Reaulamento aja Auditoria Gqal do Exlldo. ' · ' 

RqOLVE: 

De<ignar "' Auditoo:• abaixo rdaci001dos, CO!I)O 

'"'1101\.~Yci• pc:lu ll:<llllpa!Jo-.neniO da uoruçlo C!lfllibe1. 
orçaoueatária. fi11011ceira. OP"!."'Ion~ ~ pall'jmonjll, bom cprru d8! 
ll'an<leren cia< de ra:ur505 doo Ó!aloc c El\!ielalc~ da Adninlwa~o 
Direta c lqdirda do Poder Exec~d.vo Pl-luaf. dw"tr o eJJ:r~lcio '!c 
~009. elas <e&uintc. Scarlólri.1•; S!Ef~~ ~t ~~~~ d! J<l~t'l!'~ 
Se~ltllfla ~,_.,~ ~· ~,.,,. • I·~!J· F~-fq ~,,."' ~' 
Pm••lr!P'•PI'! P."!"'rtlvo do ~1Udo1 S!!tr~a ~t &!IJ~ ~ 
Slfúdr.ff~P"r· ,_,_,'"'" Cç•"" _. s~· .... "' '"'~ 
l::ll..,~af ~· Sddl', Se<fCf~ dt ~lllalfo 4~ ,.d~~ ~OC!-f. 
fu.'t~P ~, Criaaq t ilq ~!IOJf•~Jt, f~~o ft A!lll'lf~"' 
~~ ftp,~ ~~ Cllaa91 t •• A""!,.••~• ~IIJVIIJ •• h!!!" 
1!1!'~ 'li ~mficr._, Sr<r~ll'llf 4• l'etj~ M ~ ~~~~~ 
SeçrtlarJII dt rolhlca .Vr .. "'·~~~fa, Sa:r~rja .!!f ~ 



Maca á 27.02.2009 

.------ - ---~- ----
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Y,~1M ESTA~O DO AMAPÁ 
~~ DIARIO OFIOAL 

I!Açln.l tõá• Com IWtiJIS Dagl\tr IW!Iundo Num Tmru Fo"'IJJ 
om.n C!Etela~lrdl.S~'~ 

Rott<ISoA Ptn~ Pts11111 Ant6noo ú~os Rl><l ela SIM 
C!Etcla Oir.WilJ.dnwi!lã'm Cl'tle ela [)-r!:Cde Comtraa~ 

M<rlbrt da ARIO • AIIOria!lo Brailcin rio lop«>11 Oficiois 
S.dc:A•·: A11ino llofl!! a'IGJ·Siti.Wrt· ~I"'!!I ·AP 
CEP: Jí!.91l!-f10 
Tddoo<" llll-llll l l.!ll·ll)! ·liiZ·Zil6 
~! .. .&l!l.lr~ 

\UillllrJ 

~d~.~~~~·~--~~ 

REMESSA DE MATÉRIA 
ASIATERII.S A SEREM PUBLICADAS NO WRIOOfiOAl SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SI' APREWITAOI.S H.IS SEGIJII!TtS IIEDCOAs-&cm llHAACUAA PARA l 
COlLIIIAS, lltm a' URGUAA PAR.\ !COlUNAS, OU llcno a' LARGURA NO CASO a' 
BA!.AiõÇO,TASaAS E OUAOROS. 

PREÇOS DE \'F.M~S ~VULSAS 
[,~,,_ . ·- . --·-- .. 
i: ltml'.lr ~hl!ldo..... -- . . 

R! í.I)J 
moo 

PREÇOS DE PUBLICAÇÓF.S 
( ::(J.'t<lm<t1P;Wll0<'1llaâpolrl> 
c ........ pnc..;n 

p;,'"""M." -
~dcC-a 

11 '10 
Rl l{~ 

RI 1>0 00 
Rl !0.00 

~ 010 ~xodr('l..,!kr:tusar 1p.hluç.li\dcll.r:a"115 apTiea!Jda~ m~...,dt) COIIJUS 

-~ fiORÁRIO DE ATENDI.It[~TO 
Vos OI:OisllOO•das P.lll as ll 'OO ..... 

(DIÁRIO OFICIAL) 

lnclig•na.<. Der.., <or la PllbM<11 elo ~::>lado e Sorrrt.rõa do E.< lodo do 
C uiO_I I'a. 

AS/\ CRISTI1'A VASCONCU.O BEZERRA 

ARIONILUO BARBOSA CO RRtA 

.IOJ::L.\111 t'RErt'AS CIIVALC .. NTI 

FRANCISCO RtiBtNIO DE Ot.IVEIRA 

AIJOITOR A Cõl RAL 00 1:-STAOO 

I'OWTARJA N" OIZI.!OIW·AIJOITORIII 

A .\lllliTOR ... GERt\L 00 ES'rAOO 00 AMAPÁ . 
nomearlo pdo Ocr~t:IO n• 3091 de ~6 de JUlho de: 2007. usando da< 
31tibui~,. que lhe ,Ja ron~r.dac: pelo artigo 23. bc'LIIo lX. do 
Docr<!nt N) n• ~223 de: 29 Je Ouwbro de: JCl97 - que lpt<>'l o 
t<e~ul1mcntod.l Authtura:~ C.c:r.t l d'-' Eq.ado 

RE SOLVE: 

Dt..'ianar c:\S Aud•1ort.. abai..to rdacionadn<, como 
n:~nQ\e:t J pdt\ acomp.:wt~cnlo cb uec:U(lo oon&ibil. 
nrç:ament.-•a. f•nm1Q:Ita, oper.rinn~ c p.1tr1monial , bem como d ::r. 
U;tl ,li:rma~ de rK urf,OÇ do.ll Órgl~ t Enudades <b Admmi..:rraçio 

Dirts.1 e ~dirrta do Poder E•ccutivo E\t~u~ . durmte o c:t~trcfà~ de 
2009, da' ~~lltnlo. Snu:tA:'Iao,: 

,\ IJDITORJA CONTÁRU.: 

~"LPLIIN . SEAO, CGl'l. A !MP, SIAC. E..\P, A~IPREV, SERF.ST, • 
OIJVL ACI:.. AIIG, CACS, SEGUSP. PROOON, lAPEN, PM, 
DGI'C. CB,\1, POI. rrF.C. t'REIIUM, t<JNIUSPOL. SEINF. 
OF.TRA N. SF.TRAP. GAS/\1', AIIS;\P, SEOOM. RD~L GARIC. 
GAR, S~G. INTil\JCIONAL. SEGB . VJO; C'.()V, ASSESSOIIIA 
UOG OVERNADO R, PROG. 

IIAICI' IIIA llE t'ÁTIM/1 TO RRf.5 FI!EIRE 

MARIA OOSOCO RROAL III! RTO TOSTE<; 

1\NTO~I I..O,\ :\-IA RIA CARIIOSO TIIL'IDADE 

AUDITORA-GiliiAL DO ESTADO 

I'ORTIIRIA N" OU/2009·1\CDITO RIA 

A ALtJITORA Gt:RAL 00 ESTADO 110 AMAI'Á. 
nomcodo pcln Dttltto n• 3091 ck 2~ de: j ulho de !007, u.<ondo dO< 
auibui ~~~; que Ih( ~roà o oonfer~A peJo arlij:O 23. lnci~o lX. do 
l>«rl1oCN) n• 5223 de 29 de: O..rubm de 1997 · que oprr.a ~ 
Rt'gul;amento da Audnont Gc:r.1l dn F.._\ rado. 

R F.SO I. V!; : 

Dcs1 ~n.u n~~; Audli~K 3bólnn rd~1ona~. comn 

n:~rons.1vri• pdoJ acootpa"~hamen to dJ ~Ao.:uçju a>n~btl. 
orçanl('lli!Vla rlnli'\Q:U';t, opera:ional c patnmorual. bem c:on., dil\ 
uau.ferâu.l.t' de r«ur~ ao. .. Ór~~._, e F.nnd«ies d3 Adrnini:\UaçDo 
Oud 3 t tr'l dtrc.u do PUlkr Executivf' EM~ual . duranle o eYrcfo o dt 
20f)l), da-. \fi.&Untç.. ~C'rtt :l"l• : 

AUOITORlA CONTÁBIL: 

St:ICOM, SF.AF, St: MA, SETEC, .~ F.TUR , J UCI\P, fi'E~~ 
RIJRAP, Tt:RRAP, PESCAP, OUC NO, AFAP, IF.PA, SEI!U. 
Allíllras Arro Dnc<ndentu, SE DEL, SESA, SL\IS,Polltlc"" ~"'"' 
Mulher.:<. Poiiii<IJ paro Juvenil de, Poyos lndiatDU, OEFENAP, 
Strrelaria dt Culouo, LACEN, IIEMOAP, FCRIA, SF.T[, 
FUNDIMICRO, FUNDEI~ FCA , IJF.AP, n :s, fuodo f.< IO<\Jal de 
Culluro, f'U~DESAr, fERMA. 

EUILSON PERfJRA N'JCCEIRA 

UE.'I/ I::IJITO BAUF.IRO H:RIU! IIIII 

MliNICA CRISl l NA PICANÇO TORRL'IIHA 

AUDITORA-GERAL DO ESTAI)() 

(P!õe~radoria Geral d-~ Estado =:J 
Marcos José R;~_!!gui d~ ~ouza 

PORTARIA 
H' 008/ 09-PROC 

O PROCURADOR-GERAL 00 EST AOO DO AliAI' A, no uso 
d•s atnbuiçoos que lho sAo conferid•• pelo ort1go 28, 
incisos I o IX do Lei Cooapl..,•nl.r o' 0006, do 18 de 
ORO~!!!_ de 199~ . b'"' 00<10, We .. n' 002/2009-GE-01'/I'C~. 

Pág. 02 

RESOLVE: 

HcculoJr.;r o dcs loc81)8tlto da Pr ocuradora dt 
Estado Ch•fe }J;GELJ. SORAIA AlllR.O.S COl.l.ARES, no porlodo 
de •I a 20 do rov•r•lro de 2009, da sede da SUIS 

atribut~s Br•slha/ OF, até a sede da administraçOo 
esudual Jtacapa/AP, para tratar de assuntos da 
d<binistraçdo es tadual j unto a Advocacia Geral d8 Uniêo 
e Wimsttlno do Plonejamonto. 

Dê :.u ciõncin. CUlllpru-se. PubliQue- se 

Gobwete 
de 2009. 

P O R T AR I A 
H' 009/ *-Pl!OC 

reveniro 

O PROCURADOR- GERAL 00 2STAOO DO AXAPA, no uso ~ 
das a.tribuiç6os que 1~ sâo conferidas pelo art igo 28, 
anc i sos I • IX da Lo! ComplcDentar n' 0006, de 18 da 
agosto do 1994, bcc corao, M0110 n' 020/2009-Pr\PI/ PGE. 

RESOLVE: 

Auturiusr o deslocamento do Procurador de Es tado 
Ch• f• PAt'LO ROBERTO FON'JI!NELE KA IA, oo perlodo de 27 de 
fevereiro o 1• d8 marco do 2009, da sed~ de: suas 
ntnbuaçõos llatapa/,,P, atê a cidade d• Beléti/PA. J>ara 
tra t ar de t~ssuntos j unto a esstt Tr1bumsl Reg iona) do 
Trabalho da 8' Rogiio, refereoto as Reci8Diç0es 
Trnbalhistos tntorpostas por Corlos Josê llachado da 
SJlvo, pnx:es•o n' 012Bô. 2008. 205.08. 00. 02, llano.l de 
Jesus llaru ns Vieira, processo n' 01368.2008.201.08.00. O 
t- Valcic1cy Tave.res d~ Souu, processo n' 
01380. 20Q&_. 205.08. 00. o. 

C::~::,:led:~:~:~pra-se. r:.bl:u::·•~. 
de 2009. 

IIAR . TECUI 
Procurado I do Estado 

hverelro 

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

I' OilTA RI A 
•• 001!2009 DDRil 

O C1Jmtm.f.1mr G.~rt~! di' C!Ji'iX' ,f .. ~ /Jam~wos M1ht:1r 
do F~l.~tft, ú-.J A"'CI'-i. n.1 u~n dt ~uns nlnhuiç~< "onfen .. 1n~ J"'lt~ 
lk..:rl'IH~ V.>,~mftlnc:nt:n:\ n• c'·iJ\11 \lc 17 de nll\rÇ\) tk ltt06" n". 
l&~r. \k \18 ~ n1t110 llc )\.)(17 · 

R t: SO L\' J:, : 

L llomo~ar o d<sl<'<11mtulo d<> Co~ IlM &\ NO I lU 
OJ.hlPlO ll" ~11.\' \ 60.'1/FJM. molrirula n• 50-111~ . 
f'l(ncnc::nfC' tu• Qu ... t~.1rn J í' Fsl34.'\, rtmnntrado pdo t::stnJ(I, cf11 
1\·!.k ... tJt ,u.L\ :swbul,'Út:"'i · \.b Qrm'A P, ntC " 1nunu.:fpio ~ l.tnnu\J 
d\• ) :li L .t\P. llf' lH'IIOtlu lk Ol a lJ df J.111CirC' dt 2•)()Q, C'•llll 1) 

linlll•d:ed\· 1k r.:HtOOJtr t'I4.•1Q ('(!rllwnt\• d:s t.• (.1/COLICfll\ IAP -
I ornníal rltJ Jari durtllltl! v 1mpçdnn\!ntn du 111uht1 · 
2. . De l~1r,~ cNn (' ,lu~ t t:t prescritoJ 110 .311 ~i ~, 
rkcrct•• Go\'t rTI.Imrntal n;. 0205, de 2l out 91. l>«rt1o 
Vtl\ cmsmtnlal n• l 47!. d< ()4 obr 02 t n• ~6-14. dt 18 juo. 0?, 
nuwecl.!U' " ~Qtk' Jc 11 ~ (on7t t 1uti1) diAriu. em fa\·or do 
mchnr supra. c0f1f~rnk ÔC)1.:umcnlaçii:J con'{tantc no prnCt SS<'I n• 
IJJ!OO 001.'W - IJP!liDRHIL'IlMAP. 
J. A lJirctooa de: Finunt;a." Ll~t COM~\P. f3.,_a C' snque dus 
tJu\n~ .:rn fJHX J\J 1111htar acimCJ mt'ncaonnJ(> 
~. fonl< ~c Rcc rpr 101 - ~rogroma dc Tr;;bolh~ 
) I> 1u1 C* l l2.uf.o()l :!00 \t a~lutcncac' tW S('r\J ~OS 
A,tm~na:.trnl r~os 

Gio,·allni 
Com 

I'O KTARI A 
~. 00Ji2009 - DDRII 

O c7nmandnntt Gu,rl do Corpn ck- Bcamtxw·pl Allltlar 
.J.J f~t.lffr, d.-. <tmu/)li , "'' u~o ,te ) U3S a~ribmç(!(;.s conf.:ridns prlos 
Dwcln> GuvomamcntoiS n' 0789. ~< 17 de rnl\1\Xl tk 2(106 • n' 
}~~·· d•· os d< 111310 de 1997 

R E i' 0 L\' E : 

1. H<.,ll~~ar o desloc:omenlo> doi !.õ BM .JOSÉ~ 
( ~ \ '.\J.C'.VITI: II"RKOS.~. mllr iculu n• ,; f)(>()SS, pcn<!acmlc 
nu (Jul\dr(l tJu P1-t ~tdu. n:mum .. Ta..k' ~lo f:.ShtJ..."~, da sede tk suas 
aulbuaçl..-s . ~1 a,ipãiAI', at< a r•d•d• de Bolém/PA, no pcrltldo do 
19 a ! 1 de jou<iro dt 2009. cc.m a fiu•liJn,Je de assessomr •> C'•l 
fiM .loobc Duort< dos Passo•. C.,naandnnlt Ger>l do CBMAP. 
.:m cxcrC'it.o dunu1Jc a rf'uninu ap.tndado ~~~l!nci~ _de . 



Maca ã 27.02.2009 

rksctwoh· ilnenl'' tk' Amnrá 'AlJA.h. <•nJ~ f.mun dis..:urid~ 
1'1\.,Jt'l~ int(rn~h:llmai s cntn Ama11:1 < f iuwrl:t Fr,lnU'\n. UõKfut:l~ 
ChiaJé 
l . De a~.:ordo C\lm ~ qlk: '-"St3 ph:scntu nu art. 2~ du 
Decreto ú, ,vcnmmcnral n~ U20~ . dt 2~ •"U\ ~1 1 ~ l~tero\ 

Gt>\'Cnuun('ulal n' . 1-.1 72 ~oh: 0.1 abr 02 c u·. ~ri-1-l, d< I~ jun (I! , 
nutMiznr o <t;Aquc de ~ ~; Muu t mria, diA•·i~ '· cru f<Wo..""r J11 
milii.U' ~uprl. l:f111fonne doc.:umenta~~(• a.n(lt:tnh~ no pntec:->~-., n· ·. 
1.\.oi()IJ.II7l:o19 Dl'•DORIIiCBM.-\P 

J. A lJm.:lúna Je Fmau~w: ..Ju COM :\fl •a.;a •' .;;~uc d;e, 
diauai em fa\·or tio milit.1r acima m~ro.~nciou:tdu. 

... .,_ontt: dt ltcC'nrso FPl=. IUI ·· l 'l •1)!1:uua tlt" Tridl•ijU1a 
)6 . 1111.06. 1:!~ (\()01 2001 MMulençilo' dr Scmços 
Allm•nistnlr"~ 

P O R T .\ K I ,, 
N'. flll"n llll9 - llDRII 

f) • ":.Uti!~IN:Ia•:U G.:r:~l c/1) Ct•ftyJ ._i.; /,'1)/llh.~m).( ,,,/o,·a, -
oln 1-"..lt\ltfro ,f.., .~tlfup.i. no us:u rlc 'lill:t'li ntri~uçõc:, ~,·,,uli:riJa.; pclus 
Dr:::rcto< (iO\'tn\an\e!Uni) ..... 07g\)_ tk I '1 dto m:v~ d<" lOht,t ~ nto 
'2~~6, ck n~ ~ m~io lk_I1A7 

RESOLVE : 

I . Hom('IIO~Hf o l.h:si~K;.ltlleiUO dns milllllli.."S; A SI) OF n~l 
lliU:.l'~ I'IC.o\ 'ÇO DE .-\l~1EIIlA . molrkul" n' (' ~ f.lj·;. 
ASP OF R\1 lliZ lll Al.mi.U.\ SII .V.-. onatró:ul;o , ··. 
84~ I) I o .o\Sr OF 0\iláll!fl S.I."HJS l'~: ltl:fR,\ . '""IIi,tol<~ 
n;. "4(•rJI)(•, p(f\Ci h,'('Uh;, CIU \.)u:1dr•\ tiO r~t at lt\, rCtulljh.' l:'t:Jt•.S r,:).. 
E!ttatJe~ . da srik Jt suL-. :ltnt-uit·~\,;.oe • \l .tc.tp!t::\P, <ti~; t· 

rnuniciphJ ~ok Le&rlnja1 ~~'Jari::\!', no J~n.~r· ,h; lhJ Jtt·.-f, \CJí', th: 0'1 
a !J dr ft\ff"ein~ th : 2fl09. Cllnl :-, linnlitl:uk: ~k ;..'tunprucm 
C')tugh• sdmini•lnuiv,, .! ')J':.~racutn;et pr<·hilt~rt•) IM A~p. r:uu..: 
011~i:J1 OM. n:lqt)(l~ n1unidp1•l. 

" De ac,lof"d(\ com v •lU..:' ~hi prt;),:rilv fltl art. 2~ d,; 
OC'crttn (i\,1\'t:rnanh.TIIttl 11~. O~OS , d(' )'). 0\Jt 91, f>cn..:ltt 
<iovcmamentnl n~. 147.2., d~: 04 abr. 02 «= n'~ • ."!64.:$, de f8Jllll 07, 
nutt~l.:n ,~ :ciuqtx Je 14 ~~ fqu•tor'l.t t. mri11 I ~tiflri ou, e:m f1l\'ür 

dus militar.:~ i'nrna, c,:í'nfC\mH.· 1.1'-'''u tn::ntuçát' ~·ln:-fhmk "~'" 
f'I'I'CCS,•I1•. 1.11UI0.{149ilo9 • DPiflfiRH I('RM.~I' 

J. A Ouctcmn Lh: J"inan-ra, dn CH,\ 1AY ll\.;3 •) sa~w: 
t1u" ,tiãri:u em fa\'t"f dvs militlt!C':. 3C'ima m<ncit'lnPid\1\ 
... Fl'\nte de Ree1.u 'I'E I ~)J ht•v•:mtl de Trat"'alhu 
J6 IUI.í»ó l2:~.00C•I 200 1 M :UlUlCIIÇA4·· de ~C'I"\"Ítl'') 
Adntinistnuivo~. 

P O R T ;\ R I ,\ 
N'. 0091211119 - flOR li 

t> Cvnt:u;t!or.lt• rn•r.Pl rfn r ,l t'{Jv ,/t! Hottl!w.:•m J!i ltll ll 
Jt.• r.sra..l" .In ·llllt.tpJ, 01'1 U."' .. d.: ,,l it ( atnt•ua.;l'lc :; Vlll to!uJ r~ p.:liJ.<: 
[kcrcl~ Cjv\f:m•ncutari: n' •Y'~9. d\.· J1 ~o~ ~· nu'V.;n dt" ~IJi:._. ~ rt. 
28~h. do liS <k maio d< 111'1! 

R E SOl. V F.: 

I H<Hti•'IN!.tll' .1 dtd.:lc:unel\hl d i)~ cnet•lnre.:;· <\SP (Jf li'\ I 
f:rm ~~.~ C AROU~.~ ('01Ult\ LOU.~TO. III>IIocula ." · · 
it4704t, c A!'P Of' BM Fr.m \:~ 111:. SOUZA 
r EREIR.\ , matw:ula n" 6KJ~':'2. f>\~rten;;cntC'S oo <~u''~r:~ do 
(;stn®, remuneradas p~lo l:.s!rnlll. da sellr de ' un.o; 1fnhmç{oe." 
M:t~i\/AP, art. r• n1unidp1c1 do: L4tlalljal_ d4J J~nJ.o\P. nv P.,:II\...J~· 
cJc ll 1 !6 \.le janeiro dt 200?. C't'tll a tmahd:uk ih~ C'Ucnp_nr~m 
c:~tà;,IC• admin1Sif'1\th"('l : (1lt'c·:~t••n:-tl prnh.ltc,no ~ .\.llõJ'trantr: 
O r1cia l RM. n:tquele num1cipic• 
1. tk ilt..'t,rdu cem •I qr.K' '*lã t•t<C...:tth.' nc.· ~r1. ~.:' J~ 
L\.~crC'to (jo\·tm:llntntal n l O~('< . de 7:~ c-ut 9 1: b..:..:r~h• 
<tov('rnamentill o 6 1~72, d< ( .. .J abr. ll :! < n··. ~~·w. de' t.'i ) \111 07. 
aul\)(t.tar ,, !aqul· de U ~·~ I«JU3toru t md:H di, riu. ~m f:~""··r 
d:u mil itíif(S ~ttJln\. C'c\llfc•nnc dcx ·umcnlól.;afo ~un :a~nt< nu 
pri«W•II". l.i .on)t) tl~~lll'l - Df'fl>l)l(li:r; uMAP. 
l. /\ Dir~h•1·i3 J..: t-'wan\ .. toe do (.'HMI\P. faç:'l •) (3tlllt 
da.1ro1 diWias ctn ht\'l}f da.;, militar<·~ :teima men~iNHJdas 

~. Fonl~ dr fPE 101 Pr<·gr:ontn .1< Trn~"lh-' 
.;6 I 0 l .(k;. l2~.(JO(II .t. M:s11uh.11..;~• lk· St·"·iç~..; 

Admiui~uathvs. 

ll'irl Filho C'tl. M1 
ni.J...(l1\1,\l' 

rORT.,KI.-\ 
N·. UI0/11109 - llllRH 

0 ( '-,mwn../Ufllr: t"iO:mt' dt~ (',Hf'll d,~ /)nmht!tr(JJ .\/i!rt,tr 
.1., f.'flctdo "" .1moP-i. no uso d;; ) U3.i atlihuiçóts c,,ntCriJ"~ Jlt'k-< 
J">tocrttos (';..·w-cmtwnCnrai;( n10

• 07S'J, ..S..: f":' de •111\f('t\ dt 2tWJ6 ~ n~. 
26~6: d• O~ de maio oJ,: 19'17 

RESOLVE : 

I. Bomot,"" o lk~<'<:untnoo d,,; onihlan.~: ASI' OF RM 
.,N'I'ONIO fJJ~ C.\K\'AI.tl(l 110 NASCI:\IENTO, 
moulc\ol• n'. &4'02(1, CR BM $1S llllBIÇ.lQ LliiZ LIM.\ D.\ 
CONCEIÇÃO. ntillri<ul> n··. ;oS• I I O, SO BM 1002 
FIIANCI.~CO DE ,\ SSIS DE Oll\"Eifl.\ i:.a::il.RQ, matriculo 
n· 2741110. SD BM 11111 B.QJ>R.I! i.O C IIAC;.\S Vit~IR.-\, 
moto í<:ulo n' . 6832 1.1 • Sll IlM 1!62 Ull1ill:A1. I'ANTO,I ... 
RRANDAO, mahicula n ... 84&323. p.::rt~nc~nte-s no t,.kl:tdro do 
E.s1»do. remueternt'L"'S JlCI(.) [)uuf,,. da ~cde ti-: su.'\.~ :strihuiçõti · 
Ml<'apâ'AP. lllt o munieiph> do Mazatr.,_',\P, no fJ"ri\odo ~t 1$ 1 

• I' dr J••tiro 11t 21109. coo1a finah~:ock d< "'BliZllrrm s.:n-iço, de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

bu!'CO e salvamcnt(l de pcsso."l perdidA tm rn:uo. nas JH'Oltlmadnd..:s 
J :"1udc: nlun•ciph• · 
2. lX .toordo c-."Mu ('I QUI,': ~~ta prrsc-ut.,) no an ~~ do 
CkcrttC'I Q("'nrmunrntal pe 02üS. d~.· 2~ our. 91 . [~l:tdo 
Gl•'lr·erntanh.:nlaln, 1-112. de 04 ahr 1),:! c n 6

• ~t..a4. de IH jun O':'. 
auh.•ridr '' sa4ue: <k l '·! étlu:.u t mtil•• diíri••· em i~~( ... dos 
unlil ;\1\,~ supra • ..:onfom\\! do..:unh:I\Ul\'1\..'l c ....... nstnnlr thl l)rOC<·s-sn n .. 
1.1 •oQO io; I !O<} - DP.'DDRH/CBMAP 
J. :\ f)iretoriêt .k Finan'.;~" tJ,, C'BMAI1• t3~1 '" !t-Ol\(Ue dill.< 
c.li1trin::: c:m i1W•Jr J,'S milil:trc~ ;K:ima mc:ucinn.eJ,,:\ 
4. Fonoc Je Rcrurm (·~F 1111 - Pn~.;r•ma dt Tr•b•lh<• 
3o l vt .U61$~.0061l~l- ll<'ionaloz.açiludoCOMAP. 

I Fi11;11 - Cel. OM 
ofld;~((l;o:al dv C~MAI' 

PORTARIA 
N'. O 1112009 - ODRH 

O c':oiNandanlc Ger~1l llc• CI)I'IJ(• iW H<•••htdr('J' .\l;tuar 
:Jv Etl~tt1CI do Amapá, lll) mm de !'Ufllõ ntrihuiçôc:s conferidas pele-s 
rx.:r('(Oi; ÜO\.'(n\~nentoi~ n". 078'1. !ok 17 d:: nllf\Xl dt: l(lt}('1 c n•. 
~K5o. ok OR de m:oi~ de l'l'i7. 

RESOL\'l : 

1. u,\molh~ar <• dcsll'ICnnli:nln d~ milicares: CB BM 465 
REN.,l.UO OJII/iO GAM.\. 1na1rocul• n' ~52ol6~. SO BM 
1161 ERIV.o\1'1 MI!NES ~. IIIOitocula n•. 68~152 < Sll 
B \ I 1!70 f,ERA_I,(!Q \'I ANA II'ETO, ntBio it ula n•. 8~Y8~•1. 
p~rtcucc.:utC'i ;~ Quadh• d~i C:st:1dl•, n:nmnerad~ rw:to F.stac~n. rlil 
~,"<:C' dé :ma. .. :mebuiçi'\'S • 1'--ta\.'i.tp;a..' t'\ f' atC o mumcfp1<• Jc:: 
MAz.ngM'AP, l'h.l ~'<'rl~"'do Jc 16 • IS l.lt janfiro ~" !Otl?. Ct.."~m a 
liualid:.dc- de lt.ahZ3rrm ~1"\·iç•'S ttt husca rle 1)(!- iO.t des.aparecid3. 
nl!t ptu\ilnttb.J..:s do riu Vilu Nm·a n3~utlt municípi" 
! . l)( a(ÀtrJ.• o:ntn o que eStá prtc:crittl rw an ~~ dn 
Dc:cr<l(o .:"i.cwnnanltntal nc ('1~0~. de 22 out. Yl : ~lo 
Gu\-cm:untttllll u<) 14-:"2. de 04 :ahr 02 c n" 2ú4·t de ISjun Oi. 
au1vriza1 c saque: !.k 2 h (duNs " mti•) di,tia.\1 em fa'lr-OC do; 
m11iuu't( supra, ~ntOmlt ,1-:k!unltntat~ (011~13ntc "'' pr~--cs!\o n•. 
13 ()()o.1.052iC-9 · DP:TIDRHiCRM,\P. 
J. 11 Dirrmroo de Fin:UIÇ>S d<> CllMAP, foçn o <.1q~ ~ns 
dio\nn.~; ..:m fa'f'\)J duo; mil11.ar~"~ :.h:tma &nc:nci•m:kk'·"· 
4. ~OtliC d< 1{, rs FPE 101 ·· 1'10~/ama de lr.tbolhc• 
Jh Hll r,c, I U .ttOr• t. ~(, 0 1 nocionnliZllç~., do Cli~IAP. 

II-AP. l i J,: fc.·ercirv d< ~11rl9. 

PORTAR I .~ 

N". 1112/2009 - DDRII 

() r.,·.mtmdanle' (},~ral do Carr'- tlr Gomb.r1r:'Js .tftlitr;r 

.-lu &.$tctdtt ú;• .<m:tpâ. no u-ço Uc ~ua~ :tttÍl"~Ui\':Õo.."'S ('(•lll"cndas ~\Ciet< 
tXcr..:h\'\ li,w..:rnam~t\t:ais •1"' tn:N. ,h: I " dt nl.t• ~ de 21lúó e n ' 
2tiSf-. ~1~ fJtc da; mahHk JQCJ! 

Rf50LVE : 

1. Hom<.'laj;nr" lk:slo.:•oncnl<• w~ onihloi\.'S. ,\SI' OF BM 
t'RF.DSOr>. WILLIA.\' G0~1t:S ~. ttt31ro.:ul~. n' 
68t•õ44 . 2' S(;T UM Ul.l 8~1 áW C'OST~ -\ll~tiJO. 
onolrl<nlo u' . ~'~.;4.1. J> SGT BM 047 f:\1F.RSOI\ BORF.RTO 
~jA.BillJ;S. malrlcul.t n· 4H4r.7, .l• SC.T OM 064 IEOLIMi 
,\ltAliJO SII.V.-\ . '"""i<ula o( 47;~ 1 ~. ~O RM l'tm 1174 
Vt'HÓNIC:l, ~t•z." llOS SAN'I'OS. onnlricula n'. R4714J o 
:-o IlM 1!27 l:ULR M.-\C'IEl., matri~u la u•. ~-n:•os, 
J)C't1~n~cntcJ an Ü\J3dn' do Esl:h1t'l. rcuulncradnc pel.l Fqadn_ dn 
sc,k J~ .;ua) .:udl'u •~-s. Macapà!AP. at.t \.lllluuidpita dr Culi;ts 
d<. Aragn.1rfi ... P.1o.:o pc1i<Xlo do 19 a n d< jolltiro dr 2UO~. coon 
a linalidl<k dt: rtali7~VC'nl s.en·i~ d.: bu.sc.d tk ptS~~ 

~.tparcdda nu ti•' A111~uari. n;tquclc municlrio. 
2. lk ;s:..·,•rt.lo a;'m o 'f'k e.l3 prc,crilu "'' an 25 du 
l'ltcrern Go, .. onam<nlal 11' . 0205, do 22 1'01. 91. Oe<rclo 
(io\·cmamcnlaJ n\ 1472, de o.& ahr. 02 c,. .. , ~64-1 . <k l~jun. c)7 .. 
au ton .t.."\r n ,:ICfUC lk I '..1 tu•• t mti»~J diMria~. ~m fat•""lf do:-; 
milit:ll'\."'!' suJW:l, CCltlfnnne d('t(mne•ltnç~•' Côt&S tnnl~ 0\) l"'n'Xcsso 
u• 1.1,()/111 OS);()~- DPIODRII ICOMAP. 

.l. .A L>irtwria dr l'lnan.;a> do <:OMAI'. Htç• -> ""'U< 
dl\." dii111:i ~111 favor dos nailit:wc-s acima ltlt'11eionados. 
•· f~nte dt Kc.·u _ FI' I:' I t) l - Pr<>grnma de 'I rab>lho 
.l6101 01>. 182.1)()6 1.~641 - (lj mcionoli7.'\ÇAnduCBMAP 

1tll'iillu - Ctl. BM 
ríii\-.,CB~·lA I• 

l'ORT .,RIA 
-.:·. o IJ/2009 - ODRII 

f) (. " '"m:J.'l,Jtr! G :m/ d,, ,-,,,, d .... BMIII~irv..' .tfihtor 
tlu E~thd,, d,) . tru.r;xi. nu u.sv ..k ÇUti Alllblll~\ conr('ndas r~tlo~~ 
Dc.crehlS (t..wc:m:vJll:nlais n' . 07SQ, Jt 17 de nuw~o J.: 200ft c n 
2~S6, ..k 08 <k mai•> <k 1997 

K ES OL\'l : 

J. Httmolv.;;nr 1'1 d..:~lt'h:arnc.:ntn d 1J:i militat"''S .\ St' Of-' 81\1 
tLJ..~E!! I.F.~O DOS :-:ANTOS. m~lri:u ln. n• X5:3~9 < AS~ 
OF OM r,\ULO SQI!.i<Ji.T.Q COMF.'> DOS S,\~TOS. 
malrú:ulu tf 846970, pcrtt1&Cenrt.rt au C:!~lõ\~ro dll E~ra~~ 
rrmunerndos pelo f:51.a\~'. d:a ~d\: ck suas ntnbu1ç\\e ~ • fl:bcapx 
AP. :alto municipto d~ L.:nnjnl .1o Jari/AP. nC'I re:riodu ~ 16 d~ 
joatiro a 09 dt ft''tr<iru dr 2009, co~ • fin•hdallc do 
runtprirttn ~t.'\gke arln•inistnuivo f ~ra.c.onal probntN\o dt 
A>pironlc Oli<ial BM. u•quck ouunoclpoo. 

_ 1 . De acl)ld,, c..>m o qu\! tstA r'rf'Witu ~·"!:.. ~S ~ 

Pãg. 03 

r>:crelo (tO\'~ruamcnl3.1 n•. 0205. dt ~l oot. Ql. rkc~tc 
(iN•tmamcntal n .... I 47::! . de- IJ4 abr 02 e n•. 2(,.14, doe 18 jun. 07, 
nutonur u ,.aquc Jc IJ % (qu~toru t mti•) diiri11..:, em fa.,.or 
da~; milit.:ercs supr:. . .:onfurmc: documtflta<'it~J ('(\fl$t3nlt 0\l 

pr<><<.«•• n" I VII'IO.OS4109- Ul'iiJDRIIICBMAP 
J. A Oitl:'tori;o~ de- Fenanças do C:BMAP. fa\'i'l i• saqut 
d:ts ~la!ui:.s t.:tll f:"'''' cJol!. mi1itJ.res acinlj:t mcncion~dn~. 
"'· h:mt(· tk R~~utS\l FPF. 101 - Pf"SS'ftmB de fta.balhc.' 
)lo. l OI 0~. I ~l.l11JOUOO Manut<'llçiw d< Serviços 
Ad:tlllliSltltti\'U:t 

:1-AP, li de fevereiro do 200!9. 

I Filbo - Cri. IlM 
ol dnCBMAP 

PORTARIA 
N". 01412009- ODRH 

c) Comand •. mt~ GtNII de r.nrJX' u~ IHJmbclrPS Militar 
do F.stmlo rlfJ A1Hnpú, no \UO de: S111L" atritmiçl\e' C\:Jnfe•idus p\'.1<'1> 
Dl\:fClO~ (;Q\'CnlatncnlnÍS n". 0789, de 17 de IOir\,)0 de 2(~ ( R' . 
~8S6 do OK d< maio d< 1<)97. 

RESOL\'E: 

I. Hom<>lllf,AI o olc;io..'llmtnm d.)s miliwes: ASP OF BM 
MâTEI'S Plf:A \'ÇO DE AL~JEIO.-\ . nl•triculo n•. 6813~, 3° 
SGT OM O~ liAM..~ MOISÉS SALVIANO FARIAS. 
malncula n•. 4521~2. CO BM ~' M.4.RCIO Ll'IZ I'INTO 00 
RO.SiJuo. m•tricula n'. 3076J7, SO BM 1173 PAliLO 
RORF.RTO CMI.fJ>.LQ DA SILV:\ .1(/NJOR. mlllri<ula n". 
li8Jin c SO BM 127S FRANCISCO .HAf.1EL MACIF'.I. 
SIMÓt:S. m.ukula 11'. 84'192A, ptrt<n<cnlcs 10 Quadro do• 
F.~lndQ, rcntuncradvs p.:l,, Est~do. da srdc de ~Uôt\ :Jiribui~llei .. 
\ol:s~I\:':\PJ tM ~J municlpio Jc MMLa~VAJ'. ""' J)<rk~· de l.l • 
1,. cJ< j;uu:iru dC' 1009. CJ'Ifll n finalht."KI< de rcalizaf'(m ~n·i~...:: de 
<>bS<rvl\d,,.,., .k roso>.', al<ndin~et~lo prt-hospiullar c guorda·<ldas, 
dumnle n realiuçto ~o ç,·entt• ' ·Anivcrdrio de M:\Z!I~•f'. 
1. r>e Droldo \X'Nn " qu..:: \:Sti prescrito no ;vt 2~ do 
D<crtto Go•,·ema.,.nul n". 020~. de 2: l'IJL 9 1; Occrel<' 
t.:;,wc.rnA.In...'1ll31 n''. 1·1!2, <k 04 ahr (I~ t n". 26-W, de 18 jun. D7. 
auri'Vi7.nr o s:1que de 1 y, (um1 ' mtil) dijriu. em favor dos 
milil~trcs ~ur~. conf\)nne d«ull'h:.f\taçlo Q)Uil.llnt~ no pn"'(.C.Iõ~ n° 
l.i .tl(o~m0/1~1 • OPiT>DRHICBMAP 
3. A Oir•t.•ri• Jc Finanças do CBMAP. faça o .. qu.: do< 
dia• ias 1.:1nlà"or t.los miliL1res ac:im•t lll('neionlt<~ . 

4. f ootlc de Rttu F. IOI • P1~nta do. Tra~alho 
.lh l ill . ú61~~.0061.2641 91>< i<>ttolitaçJn .JoCOMAP. 

PORTARIA 
1\". 01512009 - OOHH 

O C(lmam:lt.mt~ GtNJI d" CorJ '(I d .. • Bnm~lro.t Uililur 
d~ F.so,ulu do Amapá, "'' uso de ~uas 31ribuiçõcs C'OtÚuida$ pelos 
Oecn:ln> roovemamc'lll•c< n•. •)789. ti.: 17 d< març(l dt 2lofl6 e n•. 
28l b. de OS ok moio de 1997. 

RESOI. \-'E: 

I. HIIITk•l1•gar a P<'tmanáw• .1~ C111 OM S.:\J'I:u&O 
01.1\11'10 IM Sll ,\'.4 UONFI~. m~trkula n•. 5~1:!2. 
p<olcn~ent< 110 Quaolru <!<' Etl•do. rt111un.:rado pcl" EJtaolu. no 
municlpin d< laolUlj~l oJ,, Jar!1.~P. 111' pcriodo de 14 1 19 de 
jandro dr 2009. por n<CI::!.!idade d,> se"' iço, com a finalidade ti.: 
rt~l''lndeo ~>:In comando do c;• CIJCO!<'CBMAP - L~ranjal <L' Iarl 
durante o im~imcnt..> elo tilullr. 

!. ~ acor<k" com o que e.t6 pr..:!"Crito oo Mt. ~5 00 
l'ltcrtl~ Uovcnt:uncn!;~ n•. 020S. de 22 ouL 91 ; Occrc1o 
Cõon•n~lmemal n' 14 7~. de 04 ahr. 02 c n' 2~. d< IS iun. 07. 
lUh.H'IUI' n S:l(]IJC. tk~ 6 b~iJ) di4ril~. Clll fil\'Of do mifilar Supra, 

c.on fvn~ ~umcnraçlo COI\Stonh: "" pnlCes.so n ... J 3.000.05N09 
- OP:nORfH .'OMAP. 

J . A Diretoria d• Fin""'u d<o COMAP. f~ o ._.que dos 
di.iri:JS em favt'V do mililar acinta menci,>fHtdo. 
4. r.mte dt Rto:U<S<l Frr: 1(11 - l'rvllfllltiO "" Tr•bnrho 
36.101.f>6.122.00f'll.20(ol Manut<nçll<> .!c Sorviç-1$ 
Adminisrrati\•os. 

o·:\P, li de fev.:roiro d< 2()(Jij. 

POilT .~RI .~ 

'\''. 4116:21109 - lli>RII 

O C•Jmond.:mtc tl.:ral do r ,,.fHJ J.: fl,,mllr;rcJ Mili1a.r 
,1t.l Esl!fd,, do .4muJK1, no uso ck sua~s 1UrihuiÇ4'\c:\ ,._-,nrrndas J:'(let: 
O.:crei~S G.w<mamenrai< n' . 0789. de 17 de mor.,:o do: 2006 c n' 
:!KStt, de O~ de maio dt 19')7, 

IlESO L \ ' t:: 

I. Oo.:.<i:;nar n CAl' 8M JOSI\'AN D.-1. SILVA 
ASSIJNCÁO matriculo n'. JSV29 J . p<ncncenre an Qu:ldn> do 
F.<t3d<>. rtntuncrado ptlo EJtndo. f)ltf'ft "' <kslocar do sede de ' "'IS 
:llrihuiç.'l..~ • Mow•pá.".\P. IIIC a cicbd< de Sel<m:PA. n<> periodo 
d< 12 o 14 dt frvr~in:o de 20119. com> lin1didadc Jc nprC:«nlror 
i\) rKWOS ntunn"' ~lo CuM t1\! Fnnntw;j(' de Ofecuus B~t~OU9. no 
lnstiwlo de En;ln<• de S<i'""""" l'liblico dn Pori · IF.SP, n•q~l> 
Cld>de 
l. l'lt at(>l'ol<.> c.>nt o qn• ~tll p<eS<riiO oo ilfl. 25 ck> 
lkcr~o (j(w~mamcnl:ll n~ . O!OS. de 22 out. ~ I ; Decreto 
Go,•cntooo~tutaln". 1472. dr'~ ai><. 02 e n·'. 26~4. dc IKjun. I'!, 
autori111r o saque de ! ~í (duu r IIICill dijril\, em frt\·,"'r do 
mililar sup1a. ..oorOiln<; <lu.;urnmhÇilol C<~Ntutle "" flmc<'sr> n•. 

. I ) .()(J0.07llll'J - OPIOL>KHIC~MAI'. 



Maca ã 27 02.2009 

.1. A Dtrtlnna d< 1·1n•n•as do CtlMAI'. faça ., ;aqu.:-

I c1as diâriu tnl fa \-W du mil i lar 31.:1111~ !h.!n.;l\lUadu . . 

"'· Ft'lntc ík Recurw Frr lt.H Pn,~nuu:. <k lr-sh:slho 
'l6 H) I f)() 122 0001 ~(}() I - f"iunutcn~-"' d\7 ")C't\' 1!;',.,, 

o'\~h llllll1<11lJII\Üt. 

PORTA !li A 
N". 021n ll09 - OORII 

C) Ü1111Untltmlf' (Jrn.1l tio (urtJ" ,1<· /Jomht'lrtl\ \fditur do 

E'tadn dtt ,..,mapO, no uso (l\.· suAs tunbu•ct.."=S cl\nfcndas f'\=lus 
Dcc~lo~ ClovtrMm~ntai!' n• 07~Q. de 11 de .n;'\r(,•' de 2006 e no 
28~6. ~< 08 ~< maiu d< 1997. 

RESOLVt:: 

t. llomologar <' dc~rol"'-·am~mn d,H mahHtr<!io CAP DM 
ANTÔNIO AMÉRICO IIAIUIOSA ll F: SQ\LZ.ü. matricula n". 
417483. 2" SI.:T 8~1 1130 ltoMEU CÉLIO 0,\lv\TA 
M.Ql!..ElM. m:<ln<ul• n". 4 H77i. 1.:11 IlM 4 7U ltAIMUNI>O 
PINHEIRO MW.lJ!4. matricula n' 306B~ ,. ~U U'-1 I IK I 
KJiQtal.lill 111\llltt:TO l.lA COSTA. mo111<ub n•_ 8471Q4, 
pertenc.cn:es AO Quadro do f.sU'Ido, rc:muncr;,dfl!io ~·lo. Fstndo . . da 
sede de suas alribuiçcks . Mac.1p..·V" r . :uC n d•c;tntn de S:ln 
Joaquim 00 PacuUAP, no ~rindo til.: 12 ta I ~ 1le (c\'L'rcirn de 2009, 
COnl a nnalidadc d< r<a l i7.an~m ;cn•i..,-o::. 4.k "urh: de Llr\01\: ~. 
~ucle distrito. 
2. De aconJo "·um v ~uc t:slâ Jll\'~crito nu art . 25 <.lu 
()..'('f,.'\0 Go"cmatnc1Hal n'·' 020S. de 22 out. lJ I : Occn.: to 
Govcmamcntal n• . 1472, de 04 obr 02 \! u• 2644, d~..· IM JUn. 07, 
autOfiZar o saque d~ l Yr (lrb c mtiaJ tli:iria~. em f3v11r dos 
n1ilillres supra. confo•mt docum('ntaçl\o constante no proce..~ nlit 
13.000 OSR/09- OP:rl[)RHi('I1\IAP 
) . A Din:toria de: Fin<lnç. •h' CO\o1Af'. façt'l o "'-"\QU\! das 
diArias em fa"or dos mi litAr<~ ac· t3 tCllC'II\ Il t'ldO) 

4. Fonte d(' Rec ·~ 1•r t) I - Prugr:1mil de 1 rnhalh<-o 
) li! OI M . IR2.()C')t\t.2fl4 1 O ·r:u.:i mh7.u,·:'ut ll11 \1\MAP 

J ~ ~~q};;.r r ... · :. ~.;..,.: · ·· ·- ~Pi3l .. 
~ 1 • -" ra l elo C t iMI\ 

· U R!ll,~pjl • n Mocirl t'ilho - <"<1. IlM 
Cnma c C.cr:Jl do CRMAP 

P ORTA l! I A 
.'i". 022n009 - UUIIH 

o Cnmonduntt· G<•,·,,} tlu Cot Jkl (/"' n,,;,,.II'M .\ftiUtll' elo 
E.Hodn do Amupú. nn uso ,h; ::tu:h atniHw;\~~ cnuri:rid!l.S pc l1lS 
lk~,;rt:tos Govcmam~ntais u" fi7R9, d'-' I ; c.k 111:11 '-:u tk 2()()(, c n .. 
28~6. d< 08 d< "'·"0 d< l 'l'l7 

'R ESOLVF. : 

J. l lomol~r o tksi\.IC.lnh.:.llln de- 2° S=. t UM LUIZ 
CARLOS DA SILVA l!ô..IA. matrocul• n• l~ gt)(l l4, perlcnccnlc 
ao quldro do Estado, remun.:rt\do pel;~ Uni!lo. d;'l ~de dt ~Ul.< 
atribtJiÇões: Mxap.VAP DI~ u distrilu de: S:'k) Jua4uim du Pa\..uiAP. 
no periodo de 12 • I S de fevereiro tlt• 2009, com a tinali4.!,uk '-k 
rc11i11r set"t' içn de curte de: arv,)rc. n:t4u~o:k di:ilrÍ\i.\, 
2. De JconJo com 11 pn::-.\'111u n:1 ktn• ·•a\ · t.Ju inciso I dn 
an . 2• e incisn IX c.Ju ~11. 3" d~t Lc• u'' til -'tolf, de t}4 1111 Ul. IXcrclo 
Uovcma.mrntal n•. 14-;'2, de: OJ rll•• 01 ~ Ctuw~niu n". OI ~·1P . ~le 
I S abr.08. aulori:t..ar o sal'f~l\! ll~ 3 '/, (lrí•s r mci:l) •liari:u. em f:t\or 
do mili11V' suPfa. collromtt d\K'umcnl;l('õli\ Cl\thl:mh: ''\l prnc..:-~.;o n'. 

13 000.090109- Ul'!UUKH/Cfl . P .1. 
A L>lvisào d e Orçam.:.n o c r, :m\·1· du C OMA P. f;w.a u '3qu~ das 

da!rias em fa"or do nti c;u Mtm01 1 ~·lcinnatkl o&. 

Fonte de R f~ 1 O I Pro~mm;t de Tr-dtxilhu 
36101.06.182.0061.2 O racinnoli7.D 'ndoCUMi\1'. 

P OR T ARI A 
N". 02412009 - DORH 

O CortWndunte Geral elo Cu'IKJ d: Oombeím.'í Mdttur 
tlu l:.."ftado do Amapá. no uso de su3.to ntribuiçtk.."S conferid:LS l'lelns 
r>tcrctos Guvemamentnis n•. 07M9. de 17 de março de. 2006 < n• 
2856, de O&d< moin de 1997. 

ftE SO L VE : 

I. Homologar o de.slocamcnao dns militares: J• SGT BM 
M6 I.EQJ.J.IiS ARAÚJO SILVA, m:>triculo n'. 4H81 S. Sl.l OM 
1133 .lt:RÓNU>10 DIAS DOS S.~NTOS, matrku la n•. 680330 < 
SD AM 123IIJ..MO PF.REIRA JÚNIOR. matrku l• n•. 848220. 
pert<ncenlcs ao Oa:>dro do F.s,.do, n:munm~dos peln F.srado, do 
sede de !:uas atribuiç&.5 • Mac:1~â.!AP. Até o municipio de Pedra 
Br.oncarAP, no perlodo d< 2A a 29 de jafltiro <I< 2009, com o 
finalidade de rtalizarcm ~rviços de busca de pe~o;oa 
dc:saparc~.;ida. nDquele municlpio. 
2. De ncMdo com o qut c1\tÚ prescrito no art. 25 do 
D..'l:rclu üov.momcnlal n•. 0205, de 22 0 111. 91 : Dccrctn 
Oovemament•l n•. 1472. do 04 abr. 02 c n•. 2644, de 18 jun. 07, 
Autorizar o saqu< de I y, (MRUI r mtia) diblas . em favor l.los 
militates supra. conforme documcntaçlo corulanlc no procu.so 
n' . ll.000.093109- lJPIDDRI IiCI1MAP. 
J. A Din:loria do f-inonças do CtlMAP. faço o "'Que 

- ~ di~ri~ em faf\r do~ili13rtS 3cima mcnciunudo~ 

(DIÂRIO OFICIAL) 

(M'"m~Ü~ · -·· . , .. : :--:~ 
Welln9~on de Carvalho Campo_!> .. 

EDITAL N'. 046/2009 
RESULTADO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINIS~AÇÃO, no uso de suas atribuições e no qualidade 
de Pr esidente do Comissão Organizadoro do Concurso PUblico 
Estoduar. p<ll'a o provimento dos Cargos de Nível Superior e 
Nívef Médio, puteneente ao Quadro de Pessoal do Insti_rut~ 
de Pesos e_ M&didqs - IPEM . • AP/INMETRO, conforme 
disposto no Decreto n•. 2626, de 12 de maio de 2005, 
Publicado no DOE n•. 3517, dotado de 12 de maio de 2005 e 
de atordo com o Edital n•. 001/2005, de 01 de junho de 2005, 
public:odo no DOE n•. 3530, de 01 de junho; Editor n•. 
002/2006. de 25 de outubr o de 2005, public:odo no DOE n•. 
3629, de 25 de outubro; Edital n•. 003/05. de 07 de 
dezembro de 2005. publocodo no DOE n°. 3757. de 07 de 
dezembro; Edito! n°. 004/05. publicodo no DOE n• . 3667, de 
22 de dezombro de 2005; Edital n°. 005/06, publi cado no 
DOE n•. 3715, de 02 de março de 2006; Edital n°. 006/06, 
publicado no DOE n•. 3715, de 02 de março de 2006; Edito.! 
n• . 007/06, de 10 de março de 2006, publicodo no DOE n•. 
3722, de 13 de março de 2006; Edit o.! n•. 008/06 e 009/06 
de 17 de março de 2006, publicados no DOE n•. 3726, de 17 
de março de 2006; Edital n°. 010/06, DOE n•. 3755, de 03 de 
maio de 2006; Edital 0 11/06 e 012/06, publocado no DOE n•. 
3764, de 16 de meio; Edital n•. 013/06 e 0 14/06, publicado no 
DOE n•. 3768, de 28 de JUnho de 2006; Edito! n°. 015/06, 
publicado no DOE n•. 3894, de 27 de rovembro de 2006, 
Edital n• . 016/07, de 19 de jone1r o, DOE n°. 3930, de 22 de 
janeir o de 2007: Edital n•. 017 e 01812007. de 09 de abri l, 
publicodo no DOE n•. 3982, de 11 de obril de 2007, Edital n•. 
019/2007, de 24 de abril. DOE n•. 3994 de 27 de obril, Edital 
n•. 020/2007, de 24 de rnoio de 2007, DOE n•. 4009 de 16 de 
maio de 2007, Editor n•. 021/2007, de 05 de Junho de 2007, 
Editar n°.022/2007, de 05 de j unho, 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 j ulho de 2007; Edital n' . 025/2007, de 7 de julho de 
2007 DOE n' . 4045 de 11 de julho de 2007; Edi tal 026/2007 
de OI de agosto de 2007. DOE de 4063 de 06 de agosto de 
2007; Edital n°. 027/2007 de 10 de outubro, pubricado no 
DOE n•. 4110 de 15 de outubro; Edital n•. 028/2007 de 06 de 

novembro, DOE n•. 4129 de 12 de novembro de 2007; Ed1tal 
n•. 02912007, DOE n•. 4147, de 12 de dezembro de 2007; 
Editais n•. 030 e 031/ 2008, publicado no DOE n•. 4162 de 04 
de Janeiro de 2008; Edito! 032/2008, de 28 de janeiro de 
2008, publicodo no DOE n• 4180 de 30 de Janeiro de 2008; 
Edil ol 033/08 de 12 de fevereiro de 2008; pubficado no DOE 
n' 4190 de 15 de fevereiro de 2008; Edi tal 034/08 de 07 de 
abr il de 2008, publocado no DOE n' 4219 de OI de obro! de 
2008; Edito! 035/2008 de 13 de maio de 2008, publicado no 
DOE n' 4251 de 21 de maio de 2008; EdiJor 036/08 de 13 de 
junho de 2008; Edital 037/2008 de 13 junho de 2008; Editor 
n• . 038/2008, publicado no DOE 4321 de 26 de agosto de 

2008; Edital n•. 039/2008. publicado no DOE 4345 de 29 de 
setembro de 2008; Editais n•. 040 e 41/2008, publicados no 
DOE n° 4379 de 17 de novembro de 2008; Edital n• 
042/2009 de 02 de janeiro de 2009, publicado no DOE n• 
4410 de 05 de janeiro de 2009; Ed1 tal n• 043/2009 de 07 de 

janeiro de 2009, publicado no DOE n' 4~12 de 07 de janeiro 
de 2009; Edilol n• 044/2009 de 18 de janeiro de 2009, 
publicodo no DOE n• 4428 de 29 de janeiro de 2009: Edito! n° 
045/2009 de 30 de janeiro de 2009, publicado no DOE n• . 
4432 de 05 de fevereiro de 2009: Edital n• 046/2009 de 17 
de f evereiro de 2009. 

R E 50 L V E: 

TORNAR I'VBLICO o resultado do curso de capoeitaçõo, paro 
provimento de cargos de Nível Superior e Nlvel Midio do 
Instituto de Pesos e Medidos do refuido Concurso constante 
do anexo deste Ed1tol. 

Pâg. 04 

H 

Secretário em Excrdcio 

ANEXO - EOIT AL 046/ 2009 

RESULTADO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Leandro Rodrigues de Souza • 

1--+-'-Mo-"' _ ndodo de segurança • _110-::.;l:.:·lc..:0:.:.7-j- -:-o-
Willoon Armeido Pereira 

Enelyo Ferreira_~i-.:.te=J~ú:.:ni:::o:..r ---+ 
1-'--'--+-M_a_rc~la da Conceiçêlo Nunes·- - -+-

Yuri Gogorin Bemerguy Gontuss 

C1óudio da Silva B::.ra.:::;neo=--- -

Moc~~r« 
HAA~ !;;p.ANTOS 

Secretc!rio em Exercício 

EDITAL N' . 115/2009 

RESULTADO DOS EXAMES MéDICO E DOCUMENTAL 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas atribuições e na Qualidade de Presidente da Comissão 
Organ1zadora do Concurso Público Esladual. conlorme 
dosposlo no Decrelo n• 2 626. de 12 de maio de 2005. 
publicado no DOE n• 3517. datado de 12 de maio de 2005. e 
de acordo com o Edital de Abertura de 1nseroç6es Edital n• 
001105 de OI de JUnho de 2005, Publicado no DOE n• 3530. 
datado de 01 de Junho de 2005. para os cargos de Nivtl M_•diQ 
~fU(JRerior d• Secretaria d~ Esledo d• Educ3c-'o · 
~. com Anexo I. complementado e rellflcado em 07 de 
junho de 2005 no DOE n'. 3536, dalado de 09 de junho de 
2005, retificado no DOE n•. 3544, datado de 21 de junho de 
2005, Edilal n•. 002/05, dt: 28 de julho de 2005, pub5cado DOE 
N" 3570, datado de 28 de julno de 2005, Ed1lal n• 003105, de 
11 de agosto de 2005, publicado no DOE n• 3580. datado de 
11 de agosto de 2005. Edil al n•. 004105. de 15 de setembro de 
2005. publicado no DOE N" 3605. dalado de 19 de setembro 
de 2005, Edital n•. 005105, de 18 de outubro de 2005 publocado 
n DOE n•. 3626, datado de 19 de oulubro de 2005. Edital n• 
007105. de 27 de outubro de 2005, publicado no DOE n' . 3632 
datado de 28 de outubro de 2005, Edotal n• 008/05. de 04 de 
novembro de 2005, publicado no DOE n• 3637. datado de 07 
de novembro de 2005; Ed11a1 009/06 de 05 de janeiro de 2006, 
publicado no OOE n•. 3677, datado de 05 de Janeoro de 2006 
Edilal n• 010/06 de 05 de janeiro de 2006 publ1cado no DOE 
n• 3677 dalado de 05 de Janello de 2006. Edital n• 01 1106 de 
14 de 'evereiro de 2006. publocado no DOE n• 3708. de 17 de 
fovereoro de 2006; Edn~l n• 012/06 de 14 de fevere11o de 2006. 
pubaocado r.o DOE n• 3606 de 15 de levereoro de 2006 Edital 
n• 013. de 14 de levere11o de 2006 pubhcado no DOE n• 
3706. de 17 de fevereoro de 2005. Ed1lal n• 01<106. de 10 de 
março de 2006 publicado no DOE n• 3722. de 13 de março de 
2006. Ed11a1 n' 01 5106. de 13 de março de 2006. publicado no 
DOE n'. 3723, de 14 de março. Edital n• 016/06. de 05 dl! abril 
ae 2006 publicado no DOE n• 3739. de 05 de abnl ce 2006. 
Edilal n• 017/06. publicado no DOE n•. 3739. de 05 de abr~ de 
2006 Edital 018/06, de 07 de abril, publicado no DOE n• 3739. 
de 05 de abrol de 2006; Edital n• 01g, publicado no OOE 3742. 
de I O de abnl de 2006. Ed~al n•. 020. publicado no DOE n• 
3742. de 10 de abril de 2006. Edital n• 021, de 18 de abril de 
2006. DOE n• 3746; Ed1tais n•. 022. 023. 024 e 025106 de 18 
de abrol de 2006, publicado no DOE n•. 3746 de 18 de abril de 
2006. Ednal n•. 026/06. de 20 de abnl de 2006 publicado no 
DOE n• 3748. de 20 de abrol de 2006. Ed1lal n• 027/06. de 28 
de abro! de 2006, Ed1lal n• 028!0€ de 03 de ma10. Ed11a1 n• 
029106 de 03 de ma1o e Ed1lal n• 030106, de OS de maio de 
2006, EdHal n•. 031/06. de 10 de ma1o de 2006. Edllaos n• 
032/06 e 033106. DOE n• 3768. de 22 de maio: Ed1tais n'. 
034/06. 035/06 e 036/06, de 01 de Junho. ~ubl1cados no DOE 
n' 3777, de 02 de JUnho Edilal n•. 037/06 de 01 do JUnho de 
2006. DOE n".3781 , 08 de junho de 2006; Edital n• 038/06 de 
06 de jun~o de 2006. DOE n•. 3779. de 06 de Junho· Edhal n • 
039/06 do 14 de junho, Publicado no DOE n • 3786, de 16 de 
;unho: Ed11al n•. 040106, de 21 de junho publicado no DOE 
n• 3787, publicados em 19 de junho de 2006 Edilaos n• 
041/06, 042/06, 043106, 044/06. 045/06 46106. de 26 de JUnho. 
publicado no DOE n•.3795, de 29 de JUnho, Ed11ais n • 04 7/06, 
048106, 049106 e 050106. 28 de JUnho, publicado na DOE n. • 
3796. de 30 de junho de 2006. Ed1tals 51, 52 e 53/2006. de 31 
de JUlho de 2006 publicado no DOE n• 3817. de 31 de junho 
de 200ô. Edital 054/06. de 15 de agosto. publicado no DOE n• 
3828 do 15 de agosto. Edital 055106. de 06 de setembro. 
publicado no DOE n. 3844, de 06 de setembro; Edital 056106. 
de 20 de setembro. DOE n 3856, de 26 de setembro; Ed~al 
057106, de 10 de novembro. DOE n•. 3886. de 13 de 
novemt>ro. Edital 058106. de 22 de setembro. publicadó no 
DOE n• 3858. de 28 de se.tembro de 2006: Edital n• 060106 
de lO de novembro. DOE n•. 3888, de 16 de novembro Edilal 
n• 0611~. de 18 _de dezembro de. DOE n• 3905, de 14 de 
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dezembro de 2006; Edital n• 062/06, de 14 de dezembro, DOE 
n•. 3908, de 19 de dezembro de 2006; Editais n•. 063106 e 
064/06, de 27 de dezembro de 2006, DOE n• 3915. de 29 de 
dezembro de 2006; EdAal n• 065107. de 12 de 1aneiro de 2007 
DOE n•. 3926, de 16 de 1aneiro de 2007; Edital n• 066/07, de 
15 de fevereiro de 200' DOE n• 3953. de 26 de fevereoro de 
2007 Edrlal n•. 067107, de 15 de fevereiro de 2007. DOE n• 
3950, de 21 de fevereoro de 2007. Edrtal n• 068107. de 28 ae 
fevereoro de 2007. DOE n• 3955, a e 28 de fevereiro de 2007. 
Edrtal n• 069/2007. de 08 de fevereiro. publicado no DOE n•. 
3967, de 16 de março; Edrlal n• 07012007. de 20 de abrrl DOE 
n• 3990. de 23 de abnl Edital n• . 07112007. de 23 ae· abnl. 
OOE n•. 3992 de 25 ae abrir. Edrlal 07212007. de 03 oe maio. 
DOE n•. 3997 oe 03 de maro de 2007 edital 07312007 de 06 
de JUnho de 2007 e Edital 074/2007 de 07 de junho de 
2007,DOE n•. 4032 de 22 de junho de 2007. Edital n'. 
076!2007 de 06 de novembro. publicado no DOE n•. 4129 de 
12 de novembro. Edital n• 077 e 078/2007 de 07 de dezembro 
de 2007; Edital 079/2007. publicado no DOE n•. 4148, de 13 de 
dezembro de 2007; Edital 080/2007, de 07 de dezembro de 
2007, publicada no DOE n'. 4157 de 27 de dezembro de 2007: 
Edrtal n•. 081 de 20 de dezembro de 2007. Edital 082. 083 e 
084/2008 de 01 de fevereiro de 2008; Edital 085/2008 de 08 de 
fevereiro de 2008; Edital 086/2008 de 13 de fevereiro de 2008 
publicada no DOE n• 4 191 de f8 de fevereiro de 2008· EdrtaÍ 
n•. 08712008 de 1 t de março de 2008: Ed~ar n·. 08812008 de 
1 8 março de 2008. publicado no DOE n•. 4212 de 18 de março 
de 2008; ~ditai 08912008 de 24 de março de 2008, publicado 
f'D DOE n . 4218 de OI d" abril de 2008· Ed(al 090/2008 de 01 
de abril de 2008; Ed~al 091/2008 de 08 de abril de 2008 
publicado no DOE n •. 4227 de 11 de abril de 2008 Editai 
09212008 de 07 maio de 2008. Ed•tal 09312008 de 08 de maio 
de 2008 publicado no DOE n•. 4252 de 20 d" maro de 2008· 
Ed•tal 094/2008 de 28 de m~io oe 2008. Edital 09512008 de o;/ 
de sunho de 2008, oubhcado no DOE o'. 4252 de 04 de junho 
de 2008: Edrt ~l 096t2008. Edital 09712008 :Je 25 de 1un11o de 
2008. publicado no COE n' 4279 de 27 de 1unho de 2006; 
EO•tal 09812008 de 27 de 1uoho de 2008 publrcado ro DOE n• 
4281 de O 1 de julho de 2008. Edrlal 099/08 de t S rle julho de 
2008, pubrrcado no DOE n• ~291 de 23 de JUlho de 2008 
Ed•tal n• 100/2008 de julno de 2008· Edital n•. 10 112008 de 19 
de julho de 2008. publicado no ODE n' 4313 de 14 de agosto 
de 2008; Edrtal n•. 102/2006 de 27 de agosto de 2008; 
publrcado no DOE 4325 de 01 de setembro de 2008; edital n•. 
10312008 de 13 de setembro de 2008; publicado no DOE n• 
4342 de 24 de setembro de 2008. edital n•. 10412008 de 24 de 
setembro de 2008. publicado no DOE n• 4350 de 06 de outubro 
de 2006; edital n• 10512008 de 1 O de outubro de 2008 
publicado no DOE n' 4357 de 15 de outubro de 2008; edital n• 
10612008 de 18 de novembro de 2008, publicado no DOE n• 
4379 de 17 de novembro de 2008; edital n• 107/2008 de 18 de 
novembro de 2008. publicado no DOE n• 4386 de 27 de 
novembro de 2008 edrtal 11° 1 0812008 de ~ 1 de dezembro de 
2008, pubhcado M DOE n• 4 396 de 1 2 de dezembro de 2008. 
ed•tol ~· 109!2008 de 11 de dezembro de 2008. oublrcado no 
DOE n• 4404 de 24 de dezembro de 2008. erNal n• 110/2008 
de 11 de dezembro de 2006. 
pub~cado no DOE n• 4396 oe 12 de dezom~ro ce 2006 edital 
n• 1 t li2009 de 31 de dez.,mbro de 2008. publrcado no ÓOE n• 
4410 de 05 de 1afll!rro de 2009; edrtal n• 112/2009 d" 07 de 
janerro de 2009. publicado no DOE n• 4412 de 07 de janeiro de 
2009. Edital n• 11312009 de 07 de 1ane.ro de 2009. publicado 
no DOE n• 4414 de 09 de janeiro de 2009 e Edi:al n• 114/2009 
de 20 de janeiro d" 2009. pub~cado no DOE n• 4425 de 2ô de 
1aM1tO de 2009 

R E SOLVE: 

TORNAR PÚBLICO o resultado dos Exames Médicos -
Segunda Fase e Exa""' Documental - Terceira Fase dos 
candidatos relacionados abaixo. convocados através do Edital 
113/2008 d" 07 de janeiro de 2009. publicado no DOE n• 4414 
de 09 de janerro de 2009. 

Mv!!lcJ.Q!2.!!!Jft~!. 

Professor de Literatura 

,....--,---------~· "--:-:1 
Nom• ~~édico Documental 
Andréa Mara C_osta da Siiva Ausente Ausente 

Mauro Augusto Marqu"s de Apt A 
Farras ___ . . ___ o_ pto 

Professor de Geografia 

Nome 
·-----

Nanei Costa 

...--·.f'_<?lessor de Portuguh ·------,----- , 
Cla Nomt Médico Documental 

-··- FranciOéte de JesuSMir·a~al-,;-·--;-~-~;;-
281 Pinheiro usen e use 

262 
Marlnelia Flgueredo de Apto Falia comp 

1-- Oliveira Eleitoral 

263 Mauro Luis Ferreira da Srlva Apt F aha comp 
1--t----------+-~-- i Eleit!?_r_!l.!___. 

264 Franciane Pinto Dantas Brasil Ausente I Ausente 

11--26_5-+_Ja_nd_ira_ de_ S_ou_z_a_R_o_s_s_, - - l-Ausente Ausente 

! 266 Pedro Paulo Alves Amora Ausente . J. ~us:-nte 

1

. 

267 Edle•a Lerte dos Santos Ausente Ausente 
l-----+-.=---..,---,..-.,.,.--c---+- - - -- - . 
268 

Ditmara Assis Chaves de 
Sousa Auserte Ausente 1 

1---t~~--~~-- --------
269 Teima Sueli dn M..rcés Maia Ausente . Ausente 

270 Rosa Maria da Srlva Vrcente 
, ----

Ausente ; Ausente 

271 Rosana Sena Carvalho A~o ____ ._l.~pl~- =~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Profe55or de História 
r-- -------
Cia Nome 

~~e~la de Sousa Agura 

103 Fern~nda dos Santos 
1- Ferrerra 

r 

104 Jobenson S~va Ferre rra 

-

-

tana'de 105 
Sandro Harrison San-
Sousa 

Mtdico T Documental 
+----

Ausente Ausente 

Falta 
Laudo Fa~a PIS 

-
Ausente Ausente 

I-· 
Fa~a Apto 
Diploma 

Pág. 05 

.. , Doc~mental 
Apto 
-----· 

- 2006, Edital n• 015106. de 13 de março de 2006, publicado no 
DOE n• 3723, de 14 de março. Edital n•. 016106. de 05 de abril 
de 2006. publicado no DOE n•. 3739, de 05 de abr~ de 2006; 
Edital n•. 017/06. publicado no DOE n•. 3739, de 05 de abril de 
2006: Ednal 018/06, de 07 de abril. publicado no DOE n•. 3739, 
de 05 de abril de 2006: Ed~al n• 019, publicado no DOE 3742. 
de 10 de abr~ de 2006, Edital n•. 020. publicado no DOE n•. 
3742. de tO de abril de 2006. Edlal n•. 021 . de 18 de abril de 
2006. DOE n•. 3746; Ednals n•. 022, 023, 024 e 025106 de 18 
de abril de 2006, publicado no DOE n•. 3746, de 18 de abril de 
2006. Edilal n•. 026106. de 20 de abrü de 2006. publicado no 
DOE n•. 3748. de 20 de abril de 2006 Edita l n•. 027106, de 28 
de abril de 2006, Edital n• 028106. de 03 de maio. Edital n•. 
029/05, de 03 de maio e Edital n• 030/06. de OS de maio de 
2006, Edi1al n•. 031106. d" tO de maro de 2006. Ed~arS n• 
032/06 e 033106, DOE n•. 3766, de 22 de ma•o, Ed~a•s n• 
034/06. 035106 e 036/06. de 01 de JUnho, publicados no DOE 
n•. 3777, de 02 de junho; Edital n' . 037106 de OI de 1unho de 
2006, DOE n°.3781, 08 de junho de 2006; Edrtal n• 038106 de 
06 de junho de 2006. DOE n•. 3779. de 06 de JUnho: Ednal n.• 
039/06 de 14 de junho. Publicado no DOE n.• 3786. de 16 de 
junho; Edital n•. 040106. de 21 de junho. publicado no DOE 
n'.3787. publicados em 19 de junho de 2006. Edilais n•. 
041/06, 042106. 043106, 044/06, 045/06. 46106. de 26 de junho, 
pub~cado no DOE n'.3795, de 29 de junho; Editais n • 047106. 
048106, 049106 e 050106, 28 de junho, pub~cado no DOE n.• 
3796, de 30 de junho de 2006; Editais 51 . 52 o. 5312006. de 31 
de julho de 2006, publicado no DOE n•. 3817, de 31 de junho 
de 2006, Edkal 054106, de 15 de agosto, publicado no DOE n•. 
3828, de 15 de agosto; Edital 055106, de 06 de setembro, 
pubticado no DOE n. 3844, de 06 de setembro; Edaal 056106, 
de 20 do setembro. DOE n 3856. de 26 de setembro; Edital 
057106, de 10 d" novembro. DOE n•. 3886, de 13 de 
novembro. Ed~al 058/06, de 22 de setembro. pubijcado no 
DOE n• 3858, d" 28 de setembro de 2006; Edital n• 060/06. 
de 1 O de novembro. DOE n• 3888. de 16 de novembro; Edital 
n•. 061/06, de 18 de dezembro de. DOE n•. 3905. de 14 de 
dezembro de 2006; Edital n• 062106. de 14 de dezembro. DOE 

Assistente Social ---- - I -------l·, Médico Rosl Meiry de Souza Neves . Apto 

Pedagog~o ___________ , 

Médico 

r 14S- Marcro Medeiros Vieira 

~Eva Mafla Dutra_aa Fo~-

Professor de Biologia 

I C~la Nome - --~-ódico 
lg

2 
'Re,án.iãl.~iza Düãriede___ A -

I? . F r~~'!§-_ ---- - __ P~ 

Marcllio Furtado de Melo 

Municlpio dG Santan;t~ 

EDITAL N". 116/2009 

Oocu~~iall 
Apto __j 

Docum_en~l 
Ausente -- - ---

RESULTADO DOS EXAMES MÉDICO E DOCUMENTAL 

n• 3908. de 19 de dezembro de 2006: Edilais n•. 063/06 e 
064106, de 27 de de•embro de 2006, DOE n•. 3915, de 29 de 
dez.,mbro de 2006; Edilal n•. 065/07. de 12 de janeiro de 2007, 
DOE n• 3926, de 16 de janerro de 2007: Edital n•. 066107. de 
15 de fevere 11o de 2007, DOE n• 3953. de 26 de fevereiro de 
2007; Edital n• 067/07, de 15 de fevereiro de 2007 DOE n• 
3950, de 21 de fevererro de 2007· Edilal n• 068107.' de 28 de 
fevererro de 2007, DOE n•. 3955. de 28 de feverei ro de 2007; 

- Edrtal n• 06912007, de 08 de fevereiro, publicado no DOE n•. 
3967, de 16 de março; Edital n•. 07012007, de 20 de abril. DOE 
n•. 3990. de 23 de abnl· Edital n•. 07112007. de 23 de abril, 
DOE n•. 3992 de 25 d~ abril. Edrtal 07212007, de 03 de maio, 
DOE n• 3997. de 03 de maio de 2007. edrtal 07312007, de 06 
de Junho de 2007 e Ed•tal 07412007 de 07 de Junho de 
2007.00E n' 4032 de 22 de Junho de 2007; Ed~a l n•. 
076/2007 de 06 de novembro. publicado no DOE n•. 4129 de 
12 oe novembro. Editar n•. 077 e 078/2007 d" 07 de dezembro 
de 2007 Eartol 079/2007, publicado no DOE n•. 4148, de 13 de 
dezembro de 2007, Ed~a l 08012007, de 07 de dezembro de 
2007. publicada no DOE n•. • 157 de 27 de dezembro de 2007; 
Edital n•. 081 de 20 de dezembro de 2007; Edilal 082. 083 e 
084/2008 de 01 de fevereiro de 2008; Edhl 08512008 de 08 de 
fevereiro de 2008; Edital 08612008 de 13 de fevereiro de 2008. 
publicada no DOE n• 4191 de 18 de fevereiro de 2008; Edital 
n' . 08712008 de 11 de março de 2008; Edilal n' 08812008 de 
18 março de 2008, publicado no DOE o•. 4212 de ta de março 
de 2008; Edital 08912008 de 24 de março de 2008, publicado 
no DOE n' 4218 de 01 de abril de 2006; Edrtal 090/2008 de 01 
de abri l de 2008; Edital 09112008 de 08 de abril de 2008, 
publicado no DOE n• 4227 de 11 de abril de 2008; Edital 
09212008 de 07 maio de 2008; Edital 09312008 de 08 de maio 
de 2008,publicado no DOE n• 4252 de 20 de maio de 2008, 
Edital 094/2008 de 28 de maio de 2008, Edital 09512008 de 02 
de junho de 2008, publrcado no DOE n• 4262 de 04 de junho 
de 2008 Edrtal 09612008. Edrtal 097/2008 de 26 de ]unho de 
2008. puohc:ldo no DOE n• 4279 de 27 de junho de 2008: 
Edrtal 09812008 de 27 de JUnho de 2008, publicado no DOE n'. 
42S' oe O 1 de 1ulho de 2008; Edital 099108 de 19 de julho de 
2008. pubtocado no DOE n' 4291 de 23 de julho de 2008; 
Edital n• 100/2008 de julho de 2008; Edital n•. 101/2008 de 19 
de JUlho de 2008. publicado no DOE n• 4313 de 14 de agosto 
de 2008. Ed~al ~·- 102/2008 de 27 de agosto de 2008; 
PUbl:cado no DOE 4325 de 01 de setem~ro de 2008· ed~al o• 
10312008 de 13 de setembro de 2008; publicado n~ DOE n~ 
4342 de 24 de setembro de 2008: edrtal n•. 10412008 de 24 de 
setembro de 2008, publicado no DOE n• 4350 de 06 de outubro 

- ·de 2008; edttal n•. 105/2008 de 10 de outubro de 2008, 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso publicado no DOE n' 4357 de 15 de outubro de 2008; edital n• 
de suas atribuições e na Qualidade de Presidente da Comrssão 106/2008 de 18 de novembro de 2008. publicado no DOE n• 
Organizadora do Concurso Público Estadual. conforme 4379 de 17 de novembro de 2008; ed~al n• 10712008 de 18 de 
disposto no Decreto n•. 2 626. de t 2 de maio de 2005. novembro de 2008, publicado no DOE n• 4386 de 27 de 
publicado no DOE n•. 3517. datado de 12 de maio de 2005, e novembro de 2008; edital n• 108/2008 de 11 de dezembro de 
de acordo com o. Ed•tal de Abenura de rnscriÇões Edital n• 2008, publicado no DOE n• 4396 de 12 de dezembro de 2008; 
001105 de 0 1 do JUnho de 2005, Publicado no DOE n• 3530. edital n•. 10912008 de I 1 de dezembro de 2008. publicado no 
datado de 01 de 1unho de 2005, para os cargos de Nível Médio DOE n• 4404 de 24 de dezembro de 2008; edrtal n• 110/2008 
f..J!ível SJ!~ Secretarit de __ !;,.rado da Educ~ de 1 t de dezembro de 2008. 
~{2, com Anexo I, complementado e retifrcado em 07 de publicado no DOE n• 4396 de 12 de dezembro de 2008; edit;l 
1unho de 2005 no DOE n• 3536, datado de 09 de junho de n• 11112009 de 31 de dezembro de 2008. publicado no DOE n• 
2005, retifocado no DOE o• 3544. datado de 21 de junho de 44 t O de 05 de janeiro de 2009; ed~a l n• 11 2/2009 de 07 de 
2005, Edital n• 002/05, de 28 de julho de 2005, publicado DOE Janerro de 2009, publicado no DOE n• 4412 de 07 de janeiro de 
N". 35W. datado de 28 de ;_,tho de 2005, Edital n•. 003105, de 2009: Edrtal n• 11312009 de 07 de janeiro de 2009. publicado 
11 de agosto de 2005, publicado no DOE n•. 3580. datado de no DOE n• 4414 de 09 de janeiro de 2009 e Ed~al n• 11412009 
1 ~ de agosto de 2005, Edítal n•. 004105, de 15 de setembro de de 20 de janeiro de 2009. publicado no DOE n• 4425 de 26 de 
2005. publicado no DOE N" 3605, datado de 19 de setembro 1anerro de 2009 
de 2005. EdUI n• 005105. de 18 de outubro de 2005. publicado 
n DOE n• 3626. datado de 19 de outubro de 2005. Edital n•. 
007'05. cc 27 de outubro de 2005. publicado no DOE. n• 3632 
datado de 28 de outubro de 2005. Ed:tal n•. 008105. de ()( de 
novembro de 2005. publicado no DOE n• 3637 datado de 07 
de novembro de 2005: Edital 009106 de 05 de ranerro de 2006 
pubhcado no DOE n• 3677 datado de 05 de jane:ro de 2006 
Edital n• 01 0106 de 05 de Janeiro de 2006 publiCado no DOE 
n• 3677 datado de 05 de rane.ro de 2006, Edrtat n• O 11 !06 de 
14 de fevere iro de 2006. publi:ado no DOE n• 3708 de 17 de 
fevere•o d~ 2006· Ed~al n•. 012106 de 14 de levererro de 2006. 
publicado no DOE n• 3606 de 15 de fevererro de 2006_ Edital 
n• 013, de 14 de fevereiro de 2006. publicado no DOE n• 
3706 de 17 de fevereiro de 2006: Edital n•. 014106. de 10 de 
marco deJ.006. publicado no DOE n• 3722, de'13 de marco de 

I - Considerando persistir car~ncia para profissionais atuantes 
na área da Educação Básica do Estado, conforme quanlaativo 
informado através do ofrcio n•. 2237108-GASISEED/GEA e 
resultado dos Exames Médicos e Documentais descrito no 
Edital n•. 115/2009 de 26 de jaJieiro de 2009; 

11 - Consid"r~ndo ainda. que a administraç~o pública deve 
segw os princip,os inserlos no caput do artigo 37 da Carta da 
República. entre os quais o da razoabil:dade. da equidade, da 
economicidade. prudêncra. efrci!ncia. conveniênCia e 
opof1unrdade 

, I) 
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RE SO L VE: 

CONVOCAR os candrdalos constantes do Anexo do presente 
Edijal. habrl~ados na primeira fase - prova objetiva • do 
Concurso Público c.tado no "caput' desta peça, obedecendo ll 
ordem de dassifK:aÇjo. e de acordo com os itens IX - DOS 
EXAMES lllltDICOS (segunda fase) e X - DO EXAME 
DOCUMENTAL (terceua fase). com as segurntes Informações 

I ·DA CONVOCAÇÃO 

1 - O exame documental e o e:rame rnéd~o serão realizados 
na cidade de MacapaiAP. 

2 - Os candtdatos convocados deverão aoresentar.se nos 
locais , datas e horános esoec•ficaC!os. confotme aoexo munido 
de todos os documentos e exames descntcs nos itens 11 e 111 
deste Ecrtat 

3 - Nlo haven\ oxame documental e exarne médico fora do 
local. datas e horários pre.,stabelccidos. 

4 • Não haveré segunda chamada. sob hrpótese alguma. 
Implicando, a ausênera do candidato. na sua ellmrnaçao. 

II · DOCUMENTOS 

1 - Para os cargos QQ.S>KU~O MAGISTÉRIQ. os candidatos 
devem comga recer munidos dos s~uir"'tes documentos 
(orig'"al e xerox). no períod o de 16 a 20 de março 2009, na 
sala 23 - Dlvfslo de Desenvolvimento de Peuoal da 
Secretaria de Eatado da Admin i61raçlo - SEAO, silo â 
Avenida FAB. 0087. Centro. no horMo de Manhã : 081100mfn 
às 13hOOmin. 

a) Somente sera adm~ido para realização do exame 
documental, o cand dalo que estrver munido de documento 
que bem o identdrQVe como Carterras elou Cedulas de 
Identidade. expedidas Pelas Secrctarras de Segurança. 
pelas Forças Armadas pela Policia Mrlita·. pelo Minrsté11o 
das RelaçOes Eldenores: Cédulas de ldentrdade forneodas 
cor Ordens ou Conselhos de Classe Que, oor Ler Federal 
valem como documento de 1denhdatfe. corTo ocr elte,plo 
as do CREA. OAB CRC etc a Carteua de Tra~a ' ho c 
Prevrdéncia Sooal. bem ccmo a Carteira Nacronar de 
Hab"rtação (com fotografia), na forma da Le• n• 9 053:97 

b) Oi ploma para os cargos de Nlvel Suoenor e Certificodo 
de Conclus.lo de Curso para os cargos de Nivcl Médro. 
com as devidas habilitações conforme o cargo, 
devidamente autenticado. emrtrdo por rnst(ulção oficral do 
ensino reconhecida pelo Minrstério de Educação. 

Os candidatos que até o momento da apresentação dos 
Documentos. nlo estejam de posse do seu Diploma ou 
Certificado, devem ap<esentar documento hábrl, expedido pela 
mesma insliturção de ensino em que cursaram, constando 
ilformaçOes posrtrvas sobre a conclusão do curso colação de 
grau e habilitação 

c) Os Drplomas e Certifrcados obtidos no exle11or deverao ser 
devidamente revalidados pelo M~t~rslérro da Educ..açAo 
conforme legrsraçilo vigente 

d) Título de Elerlor e comprovante da úhorna eleiçAo ou 
Certidão Expl!dida pela Justrça Eleitoral cvro teor rustrfraue 
a ausência ao pk!llo, 

e) Documento Militar, se do sexo masculino 

f) Cadastro de Pessoa Física na Recerta Federal- CPF. 

g) 02 (duas) fotos 3x4, rec.entes de frente. coloridas. fundo 
branco, 

h) PISIPASEP; 

1) Comprovante de residêncra 

1. t Os documentos deverão estar em perfeit~s cor.diçOes. de 
forma a permrlir. com clareza a identificação do 
cancidalo. 

1.2 Não ser3o acertos protocolos dos documentos exrgidos 

1 3 A faHa da apresentação do Diploma. requrs:to para 
mvestidura. até a data da posse acarretarii a eliminação 

do candidato e anulação de todos os atos a eles 
referentes. arnda que la tenha sido hOmologado o 
resultado final do concurso sem pre)ulzo das sançOes 
legais e cablveis 

t .4 Nl o sera permijida, em hipótese alguma, o efetivo 
exercicro do cargo pelo candidato. Quando este rmplicar 
em acumulação de catgo que não atenda aos 
pressupostos legais e regulamentares que disciplinem o 
assunto 

1 ~ No ato da apresentaçjo dos documentos o candidato 
apresentara Declaraçlo sobre Vinculo Empregatício 
(Conform e model o disponibilizado no s ite 
•'~>YW mll~P go't.l>r ) quanto ao exerclcra ou nao de outro 
cargo, emprego ou função públiCa, 

1 6 O servidor empossado sera regido pela Lei n' 0066 de 
03 de maio de 1993 e Ler n• 0949. de 23 De Dezembro 
de 2005 e suas alleraçOes. 

111 . DOS EXAMES MÊOICOS 

(DIÁRIO OFICIAL) 

A partu da ava ttaç~o médtca e da a-_. afenc;Ao dos exames 
complementares o candtdato sera c.o ns~erado ;~ pto ou tnapto 
tempo,:\ r•a ou deftntttvamente para o e~terc•c•o do cargo 

Os candrdatos que não atenderem a convocação no prazo 
eslabelecrdo etou de1xarem de entregar a document;~ção e os 
exames médrcos espec.frcados nos 1tens 11 e 111, não serAo 
submetidos a aval•açlo médica e conseqüentemente perderlo 
os direitos decorrentes de sua classificação no Concurso 
Publico, anulando-se lodos os atos pra:icados desde a 
rnscrfção 

Anexo - Ed ita l n'. 113109 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME DOCUMENTAL 
E MÊDICO 

DOS EXAMES DOCUMENTAIS 
Local . sala 23 - DOP . Secretaria de Estado da 
Admln istraçao- SEAO, Av. FAB . 087, Centro Cívico 
Período : 16 a 20 de março de 2009 
Horário: das 08h00min às 13h00min 

DOS EXAMES MÉDICOS 
Local : Junta Médica do Estado. localiZQda na Rua 
Leopoldo Machado, n•. 1094, 
Período: 16 a 20 de março de 2009 
Horário: 07h30rnfn b 12h00min. 

MuiJ.i.çfpio de Moçopá 

__ _ _ Professor d• Port~is 

Pá . 06 

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo.relacionados, para 
constitufrem a Comlsdo Espacial de Pregilo da 
Secretaria de Estado da Adminístraçao- SEAD: 

PREGOEIRO TITULAR 
ELIOMAR SOSINHO RIBEIRO 

PREGOEIRO SUBSTITUTO 
AGUINALDO PAULINO DO VALE SILVA 

EQUIPE DE APOIO 
EDILAMAR FERREIRA DE SOUZA 
EVANDRO DE BRITO COSTA 

Maca pá- AP, J O de+,. Ve..r.e, '(\) de 2009. 

WEUNGrb.L~o CAMPOS 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N• Ü OJ1fl009 • SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 
no uso da competência que lhe foi delegada pelos Decretos n•.s 
1497, de 16110192 e 0148, de 23101/98 e lendo em vista os 
motivos especificados no Memorando n•. 060 I 2009-CAISEAD 
e considerando o Art. 30, parágrafo único da Lei 11.490. de 20 de 
Junho de 2007. 

R ESOLVE: 
Art. 1° • Designar, de acordo com o art. 143, Lei 

n•. 8 112190. as servidores: PAULO CORREA DE SENA 

cu í-- -No- --
27~- , E~rha_Mana ~C~~cerção Agurar 

Matricula SIAPE n•. 0156070, Agente Administrativo, JOS~ 
MOURA SILVA. Matricula SIAPE n•. 0 158323, Datilógrafo e 
TELMA RODRIGUES DE SOUZA, Matricula SIAPE n•. 1013318, 

- -;--;.:;;7--; Datilógrafa. todos pertencentes ao Quadro CIW dO lrlinistério da 

Elinete louretro da S tlva ----- - --

___ Profc_ssor de .:H.:.:i~st,_,Óc:,r.::lo:_ _ _ __ ,.. 

~=-+------ No:::;mec.:::.. _ _ _ _ _ _ 
Le•rson Well,ngton Azevedo Srlva 

Lurz Ca~os Correa Serrlo --- - - --

Helem Cnstrn~ Gomes da Graça 

Profe ssor de Educação Fl!i.co 

CLA ~~··--· 
117 Francisco Marlon da S11va Gomes 

118 Pedro Aderbal Sousa Sobnnho 

~Mrguel. M'randa dos ~~~o _ _ ~ 1
-
~
bef 

o 

o 

~iplo de Sant a!IO 

Dd 
Na o 

2;;;:00;;;::9-. -...L... 

Secrelârro Estado da AdminiStração em exercício 
Presidente da Comrssão 

Fazenda para sOb a Presidência do primeiro apurar os fatos 
especificados nos autos do Processo Protocolo Geral n•. 
200915533 SEAO, Processo n". 19603.00054212008-
87/Minlstérlo da Fazenda, de número 542108, no qual 
respondem os servidores: SAMIA HOUAT DAGHER E OUTROS, 
já devidamente qualificada nos autos, bem como as demais 
lnfraçOes conexas que vierem a ser detectadas no decorrer dos 
trabalt.os. 

ArL ZO • Estabelecer o p<azo de 60 (sessenta) 
dras para conclusao dos trabalhos da Comrsslo 

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

~VISO DE PREGAo 

PREGAo PRESENCIAL Nt. 001/200HEAD 

A SECRETAAIA DE ESTADO DA ADMINISTIIAçAO, e osto pregoeiro, I 
desianlldo atrnls da Portma nt. 026-A/2009 . SEAD, de 10 dei 
Foverelro de 2009, levam ao conhoclmento dos lnteres.<ados que, na f 
forma da lei nt. 10520, de 17 de junho do 2002, com apllcoçio I 
subsldlirla da l el nt. 8.666/93 e suas alteraçj!cs postorlo<es farto 1 

rc•ltnr na rnodolldad< PreaJc Prosendal, do !lpo menor P"t>ÇO 

mensal, que tem por objotlvo a CONTRAlAÇAo DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇO, DE FORMA COHTfHuA, DE L.M>EZA E ' 
CONSERVAÇAo PREDIAl E DE JARiliNAGOI, COII FORNECIMENTO 
DE TOOO MATERIAL, EOUPAMENTOS E FERRAIIEHTAS 
NECESSÁIOOS, NJ P~DIO SEDE DA SEAO, ANEXOS E DEMAIS 
SECRETARIAS E AVTARQUIAS QUE FAZEM PARTE DA IIAHVTENÇAo 
ADMINlSTRATIVA DE FORMA CENTRAliZADA, GERENCIADA PELA 
SEAD, CONFORME ESPECIFICAÇOES TtCNICAS COHSTAHTES DO 
AHEXO f · TERMO DE REFERtNCIA.. 

2 - Os candidatos deverao apresentar-se na Junta Médica do 
Estado. localizada na Rua Leopoldo Machado. N" 1094 no 
per1odo de 16 1 20 de março 2009 das 07h30min •• 
12h00min horas, munídos dos exames laboratonais para 
submeter-se a perlcia médica. com os seguintes exames· 

a ) 
b ) 
c) 

Exame paraslológico de fezes: 
Exame de U~na- tipo I. / PORTARIA N"()02b-.l\ /2009-BEAD 

A ref ... lda llcitaçJo ocorrer~ no dra 16/03/1{)()9, ~s 09h00min com o 
credonc:ia.,.,nto, e as ! ShOOmln aberturo da SMsJo, no Auditório da 
Aud<ona Geral do Estado do Amap~AGE s~o ~ Rua Cindido Mendes, 
SOl ·~ntro. nesta ddade. O Edital completo e ~us anexes 
encontr~m-se disponível na Sala d.J Cominlo Pt!rmanente de 
LJc;ltaç2o - Cl'l, no P~lo da SEAD, sito 1 Avenida FA8, nt 087 -
Centro Administrativo~ de 5eCI..tnda 1 su ta.ft if'l, no hOtirio das 
08h00min b 12h00mln, bem como q~lsquer outros 
tsdJrt cime:ntos. 

d) 
e ) 
I) 

Exame de Sangue· Hemograma Ghceniia, COlesterol total 
e frações, Tng licéndes e VORL: 
PSA ( para candidatos do sexo mascu~no). 
PCCU (para candrdatos do sexo femrnrno). 
Laringoscopla 

Se nec.essarro. a Junta Médica solicrtara exames 
complementares. para drrrmrr evenlua•s dú.rdas. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos n• 1.497, de 16/10192 e 
0148, de 23/01/98 e tendo em vista o teor do 
Memorando n• 00212009-CPUSEAD. 

Maca~pl, 27 d• F~~ dt 2009. 

AGUIN ~VAU SilVA 
P stitute>- SEAD 



Maca â 27.02.2009 

AVISO DE CANCELAMENTO 

Comunicamos aos Interessados do Edital - Pregão n2 

001/2009-SEAD que o mesmo foi cancelado em virtude 

da necessidade de !liustes procedimentais. Informamos 

ainda que tanto o cancelamento deste quanto a 

publlcaçlio do novo Edital ser~ publicado em Diário 

Oficial do Estado, em data oportuna. 

Na certeza de termos acertado em nossa decisão, 

agradecemos a compreensllo de todos. 

Macapá·AP, 25 de Fevereiro de 2009, hora 17:30. 

Ell~f.~HO RIBEIRO 

Pre~o Ir I lar CPl/SEAD 

AGUINA A .frto~ VALE SILVA 
Presiden e da CPl/SEAD 

(Trabalho e Empreend~do_ris~o -3 
Maria Anésla Nunes 

COMISSÃO ESPECIAl DE LICITAÇÃO 

DESPACHO ADJUOICATORIO 

A SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

EMPREENOEDORISMO. com b<~se na Lei 6 66ôl93 e suas respectivas 

alteraço... tendo em vis ta o resultado do Procedimenlo Licrtatcrio na 

1/od<llídado Concc•ência Publca n•. 0112006. que tem como objelo a 

Contrataeao de empresas Especra!~ooa para oxecJçao dos Cursos de 

Qual;fieaçAo Soc.al e Frol<ssiarol do Prugtama Amapa Trabalhado< (3' Etapa), 

adjudcada as ft rnas INSTITUTO BRASILEIRO DE EDLICAÇÃO E GESTÃO· 

IBEG; NORTE BRASIL COMERCIO E SERVIÇO L TOA; SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE.SENAT e NATUREZA 

DA AMAZÓNIA. 

VALOR DA CONCORR~NCIA PÚBLICA: R$ 618.600,00 
(S.iocentos o setenta e oHo mit o u lscenlos mis) 

ã, 19 de feverer·o de 2009 

COMISSÃO ESPECIAL DE UCilAÇÃO 

~UG!IACAQ 

A Secretaria de E.slado do Trabalho o Empreendedorismo/SETE, anves do 
1111 Comisslo Esper;ial de l.Jdlaçlo-CEL, loma pübl'oco p;ua conhecimento . 
dos lolemsados no ramo, que raalzaré l..iCkaçlo 00$ seguinles termos: 

Modalidade: T Olllld. de Preços N'. 00 112009-CEUSETE. 
Trpo: IIEHOR PREÇO GLOBAl 
Data: IIIOJ/l009 (QOART A·FEIRA) 
Hora: 09:00 {llovt) Horas 

Objrto: Contrataçlo de Empresa Especializada para prestaçao 
de Serviços de mlo-de-<~bra para limpeza geral, conservaçlo e 
recepçlo com fornecimento de lodo o materi1il de consumo e 
equipamento do conjunto de edifocaçóes da ~rea interna e 
externa da Seetetaria de Estado do Trabalho a 
EmpreendedoNmo/SETE e demais- setores (NEQP/SETE, 
NAIT/CT/CENTRAL, NAIT/CT/SANTANA e CASA DO 
ARTESÃO), a serem execujados em confonnidade com os 
anexos Integrantes deste Ed~al. 

Locat CELISETE. Rua laopotdo Machado n•. 3055. 8$QUina com avenida 1' 
de Ma!Q, bai!TI) do Trem. 

As demais ilfo~ o Edilaf, enoontram~ 11 di~pos~ dos inletaaSados 
n;~ SETE, no endeleço aci1la, alé 03 (!fés dias) 111tes da realizaçao do 
Processo Llcltiii\IIQ. 

Macap~·AP. 27 do Fe111reiro de 2009. 

~c~~n 
Pomri• n•. 017/2009-SETE 

COII!SSÁO ESPECIAl DE LICITAÇÃO 

fiE6ULTADO DE LICITAÇÃO 

CONCDRRtNCIA PUBLICA N'. 0112008-CELfSETE 

Abertur1· 29 de deumbro de 2008 

Ho~: 10:00 (DEZ) Hol~s. 

Objeto: ConrataÇkl de empresas es~ecJalizada para exec~ dos ~ursos_<!~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Qua'i!icaç~ Social e Pror.~nal do Programa Amapá Traba'hador (3' Elapa ~ 

I 
Bras~ Comercio e SeJ\>'.0 LIDA; Servi;o Na · 

Transporto·SEtiAT e Naturoza oa Amazlwtia. 

Aristóteles VIana Fernandes 

PO&TARIA 
( P ) N' OOSI!009- S!TEC/AP 

0 SECRETÁRJO DE f.STAOO DA CttNC:IA E 
TECNOLOCL\, no uso elas •ribuiçolcs que lhe sio c:oofcriclu p:lo 
D«mon' 2633de 12dejunhode2007, 

RESOI.VE: 

Ar1. t• . Ocsis-"' ~WAGNER JOSt 
PINHEIRO COSTA, Ch<fi: de Gllbóncte, CDS 3 e REINALDO 
DA SILVA BASTOS. Geremo de Núcleo de Açl!es Estral!9as 
CDS-2, p110 se deslocamn dascdc de suas alividtdes l\bcap6·AP, 
016 a Comunidade do ANAUERAPUCU oo Municipio de 
MA:t.ACÀOIAP, o sen-iço ..... Sc<n:lario, oom o objetivo de 
panicipAI' de reun.ilo com as ComW"idadcs a fim de an&1isar c definir 
o local pero implanlaÇio do Si>lana de Capoci~>çio de Água, no dia 
nlttllOOf. 

--~---

{iildUS"tria e Comérc-iÕ ) 
Sebastião Rosa Máximo 

PORTARL\(1') 1'1' 005/2009- SEJCO~t 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
MIN~RAÇÃO, no uso das suos atribuições que lhe .ao conferidas 
pelo lle<rrlo o• 1147l de Gl de mor~o de 2007 e, lendo em vista o 
que consta no Me IDo. n' 001/09-GMM. 

RESOLVE: 

Art. I'· Designar o servidor JUAREZ PEREIRA DE 
OLIVI!IRA, Gerenle Geral do Projeto Madeiras Móveis/Jica, Códico 
CD$-2, para viajor da sede de suas atribuições Macat>f·AP até a 
Cidade ~c Srlo PauJo.SP, com o objotivo de p1111iciper da IS" Paralela 
Gin 2009-Feira de DeliiJil e Produtos Contemporineos no período de 
OI i 04.03.2009. 

Art. 2"- Revopm·se as disposiç&s em contrirío 
~-se ciblcia, publique-te e cumpra-se. 

GABINET DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA. 
COMERCI · E MINERAÇÃO, em M"""'·AP, 26 de fmreiro de 

S ÕROSA~10 
SECRETÁRIOISEICOM • ' 

2009. r 
~O ,~PICUL DE UCUAÇÃQ 

~PDAI-fDADE: ~rt- Cofllfl,., (! 0 O(JI/21/9P 
RflOC~ tt•: S.goQIIOT/:lDO,. 
o~~p: 
Cll'ltf•Uflo fi• 'mP,_..IHI,.. ~m.dmentp 
dfl pu ... en• •I,_.. nMOitflls, lnter~t:ionllf•, 
• servi~ correi•~ con(o,.,. Anexg 1. 

FlR#fA y,NCJppRA: 

H . lfPCfiA ~TDA • HE 

Pâg. 07 

CONSEUIO ESTADUAL DI: EDUCAÇÃO 

RESOUIÇÀO N"t1910f..CEEIAP 

HOMOLOGA CAUNDÁAIO ~. 
UPEUNTI AO IINSINO l'lJNI)AMUfTAL ~ 
MiDJO DO CZN'1110 DE ~DUCAÇ.\0 DO 
4014PÁ -CZDAP, tN OIACAPA-M. 

A Prnldeale 4o Co_.. [oto4ool de FAlHo~, .. 
... d., alriboi(Geslrcoilq,.. o <arJolltt <MfeR pelo Rq*•"' 
loln'oo, .,.._ .... pdo Decreto a• M11M, •• 23 6< r..ore .... 6< 
19M, t cooslcl<norlo: 

0 Proc:aso n• 183Kl&..CEEIAP; 
A w lise da A......na Tbc:nic:aiCEEIAP; 
A lcg.islaçlo c:ducocionol vial'nt.l:. 

RESOLVE: 

Ar1. I" • Homolopr o Colencl6rio Eoc:olar/2009. 
referente 110 Ensino Fundamental o Mr!dio do Centro Eclucaçlo do 
A"'"""· CEDAP em MocapWAP, neslalc:nnoS propootc>: 

• inicio do ano letivo: 1MHA:l9; 
o lá'mino do ano letn'O: 28/11.1:19; 
• tola! de dias letivos anuais: 201 dias; 
• <>rsahorária anual: 1000 hora; 
• r«:upençlo frnal: Ola 1811212009. 

Ar1. 1• • Eslo Resoluçlo cntno em vip' • partir desca 
data, revogadas as rfuposiç6es an conririo. 

C tbioel< 4a Pr.,ldlecl8 do Corudllo úb4ool elo 
F.do<aflo, em Mac:opl - AP, 20 de ~rode 2009. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N" tJO/Ot.CEEIAP 

HOMOLOGA O CALENDÁRIO ESCOLAII/Zoot 
RUERENT~ AO ENSINO FUNDAMENTAL. I' A 4' 
StRII DO CENTII.O D& L~Sil'IO INT!tunvo !M 
MACAPÁ/4P. 

A Praldonlt do Coasetbo Esldul elo l;dueoçlo, oo 
N O dos olribo~au lt&alo que o UI'JO lbt r oofore pelo Rclhaealo 
bttrDOt •provido pelo Dtcreto •• 808190, dt 23 de revc:rt:iro de 
19901 e t onJlder,ado: • . 

• O Processo n• 174108-CEE/AP; 
• A Rcsoluçio 40,'98-CEEIAP: 
• A aMiise da Assc:uorio Técnica/CEE/AP. 

RJ;SOLVE: 

Ar1. I' • Hocnolopr o Calencürio El<:olar/2009 n:ferc:nle 
.., Ensino Fundamcnlal I' a 4' sáit do Ccnao de Ensino lnlctllivo 
em Muap6/ AP, nestes ICTmos propos1o: 

• Início e nnnino do ano lr:livo: 09Al2 a OS/1 212009, 
res~ivaniCIIIC; 

• Total de dias letivos: 201 dias; 
• Total do horas aruais: 80o4 hons; 
• Ptr1odo de RecupcnçiO: 07 a 12/llm. 

Art. l' · E$ ta ltf:spluçlo mt.ra om vigor a pari ir des1a data, 
rcvosadu .. dispooiç&a tm I'OIIIl'úio. 

Cabiolett da l!ritltllaw do ~astlbo f:Jtadoa! de 
Edoqflo, em Macap6 - AP, 20 dt fevereiro de 2009. 



Maca á 27.02.2009 

A P...W.- ... C....IIM ütaol .. l. t:<le<e<lo, .. -
-.., ·~ lqall ... o c.vao lk roof'" pelo Rqi~Kelo 
lo-..,._ .... pdo lle<rdo o• IO&IM, * 2J * lonrclro do I,.. .......... , 

O~n'16A:l9-CEI!/AP; 
A onálise da Asscuor10 T6cniea!CEEIAP: 
A ~qps~oç~o odocacional ••aen••· 

RESOLVE: 

Art. I' - Bomolopr o Cokndóno Exolar/2009, 
n:f.....oe oo Ensino Fund.,..nlll da Escola Móbilc em MOCOjlé/AP. 
ne.k:S lt:nnOS proposiO: 

o inlc•odolll01<1ivo· 2Mllm. 
oo!nninodo""" lc:livo· 04112A)9; 
• IDial de dias lclivoo: 20) dtas, 
o c:arp horina anual· 812 horas; 
• ~upenç~o final 09a 19112120M 

.\rt. l" · Esfa ResoJuçAo entra em vip I pat1it cJesla 
dlla, revopclas os d~ em coolfâno. 

Ca~ocl< .. Pr<tidlocio ~o CooodiM l:otad_. do 
E.clorork. em Mac:ap& - AP. 26 de feV<reiro de 20M 

(M"êio-Ambiente .:- j) 
Paulo Sérgio-Sam~aio Figu!!!a (interino) J 

PORTARIA H" 001109- COEMA 

0 Plesldenle do CONSELHO ESTADUAL 00 MEIO AMBIENTE 
COEMA. no uso das airlluiçtles Que tes s.1o oonlendas pela Leo n• 165194, 
diSposto no Regina lnlemo do Colegiado e coosidetando. ailda. o Que ficou 
delberado na 108' Reun\k> Pletlaria Ordnaria. realizada em IMl2/2009: 

RESOLVE: 

Ali. I'- Instituir uma comlss.lo !armada por membros do COEMA. 
sendo 03 (Trh) lllpmen11n1tl da Sociedade Ct.U t 02 (Dois) 
r.p~ do Podar Público, abi~o relacionados. para Que procedam 
as we p<éyias, acompanl\amentQs e avaiaçOOs dos Projetos Que ser.lo 
sUbsidiados com Recursos provenie!lte. do FU<ldo E$fle<lal de ReaJrsos J)alll O 
Meio ArtbJenle (FERr.'A). 

Art 2' - A Co-niss.lo lera a ~oole COI!l>OSiçao: 

JAIRO BEZERRA RIBE1ROIFUNA1 
JOAo LUIZ ARAÚJO ALENCAR/ASES 
PEDRO ALENCAR DE SOIJZA/SESA 
RAIIJNDOALAN KAROEC BORGES DE SOUZAIATAP 
RAEDER ARO ASSE DA COST AlUNA 

At1. 3" - A presente Carissao Jer.l o prazo de vigência de 
1Ml212008 a 31112/2009. 

Art • • - Esta Portaria en~a em vigor na dal8 de sua assinab.lra. 

Art. ,. -Dê-se ~- publiqu~ e cunpra-se. 

Macapa-AP. 18 de re~ de 2009. 

PORTARIA H" DOm9-COEMA 

O P!esidet>le do CONSELHO EST ADIJAI. DO MEIO AMBENTE -
COE~ no uso das atrtJuiçlOes que lles sao oonleridas Pela Lei n• 165194. 
d'ISj)OSIO no Reglne lnlemo do Colegiado e considerando, ainda, o que ficou 
dellbetado na 108' Reuni'lo PleMria Ordnaria, realizBda em 1810212009; 

RESOLVE: 

At1. 1• - lnstlui- 1m1 comJssào espedaJ lonnada PO< membrns do 
coew.. abailo relacionados. para que apre&enlem a plen.lria, prnpos1as das 
etivldades do COEr.'A que serao desenvlllvidn no exercido de 2009. 

Art 2' -A Comissao 18rt a seg~JillB CI)ITC)OSiçao: 

JOS~ NEWTON COST NAEA TA 
JOAO LUIZ ARAÜJO AUNCARIABES 
IIAMEDE LEAL SIOUEIRAIIIW 
RAIIaJNOO REIS NOBRE-"EPAP 
RAINUHDOALAH KARilEC BORGES DE SOUZAIATAP 
WAGNER AFONSO ROORIGUESIFIAP 

Art. 3" - A p<esenle Comissao lelâ o prazo de vigência de 
18.0212008 a 31.®2009. 

M •• • ESill Por1aria ~nem •na data de sua assinaiJra. _ 
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Art. 5' -Dê-se ótncia. puólque-se • C>Jmpr.!-se 

~. 18dete.ererode2009. Autarquias Estaduais ] 
PA 

EXTRATO DOSEGUJ'(DOTERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N' 003107..SEMA 

CONTRATO QUE El'ô"TRE SI CEI.t:ORAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMÉDIO D,\ SECRETARJA DE ESTAD~ 
DO MEIO AMBIENTE, COMO CONTRATAI\'TE, E 
PROCr..SSAMENTO DE DADOS 0 0 AI\1 ,\PÁ - PRODAP 
CONTRATADO, PARA OS fiNS ABAIXO DEClARADOS.. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMt:N'rO LEGAL: arl . 57, 
inciw~ n, da Lti n• 8.666193. r •lt~t,..f00 postuloru. 

C1..ÁUSUI..A TERCEIRA - DA OOTAÇÁO: O n lor <Siimodo do 
TtnRO A41itivo f dt RS 8.914,40 (oito mil•~·c:uatgs t vinlc- t quatro 
rul.t t quarnCI untavos). As dupu.as dtcorrutts dute 
lutnuncoto t orrtrlo 1 co1ta do Proannu de Trabalho 18 122. 
0001 2001. Ft••• 0101 (F.P.E), do [lcm .. lo d• Dupuo JJ91.J9 
{ttnoi(O! d• t•ruirot PHwa J urkNca). 

CLÁUSULA StT1MA - DA VIC t.NCIA: O pratnlt Con1n1o f~ta 
prorroaado por cnais 12 (dou) murs, a coa ta r dr OI de janriro arf 
31 dt deu11bro d t 1009, conrormt voacadt das pattu. 

CLÁUSULA SECUNDA: DA PUBI..ICAÇÃO - locumbir• o SEMi\ 
provkltacilr a publluç-lo do ntrato drstt Termo Adit i"o, ao DiArio 
Ol'icial do üaado do A••P'· dutro do prno de 20 (vinle) diu • 
co•Cu da dat• dt tua auiaacurL 

!.~~r~ 
~~foDÃ~~AfE ~ 

SECRETA'f'JISEM 

EXTRATO DO TERCEIROTtRMO ADITIVO AO CONTRATO 
N' 00~/07..SEMA 

CONl'RATO QUE t l\IRE SI CÉU :ORAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECI\ETARIA DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE. COo\10 CONTRATANTE, E A F IR~H 
POINTER SERVIÇO DE VICILÁNCIA !..TOA C0,\10 
C01\'TRATADA, PARA OS fi,.;S ABAIXO DECLARADOS.. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNOA\1[1\TO I..EGAL: •rt. 57. 
lncbos 11, da Ltl a• 8.66619J. t altrraçi ts p~trriorn. 

CLÁI!Slii.A TERCETRA - DA DOTAÇÃO: O valor wimodo do 
Ter1110 Adilivo I dt RS 182.615,76 (ccnro • oiltnll t doi! mil. 
~bcent01 r qulut ruit e ltlut• r 1til untnos). As dupuas 
dccorrtDIU deste: tnuramnlo corrcrlu a coat .- do l"roe,nuaa de 
Tnbalbo 11 122. 0001 2001 , fonk 0101 <•·.P. I:), do t:l•,.•••o dt 
DtlptSI 3390.37 {IO<IfiO dt .. Jo-dt· obro~ 

CLÁUSUI..A StTIMA- D,\ VIGtNCIA: O prcstol< Coolraro fico 
prorroc•do por mab 12 (dou) naes. 1 co.t1r dr OI d~ juriro Jd 
31 dt dcumbro dr 2009. coa forMe voatadr du pntn. 

CLÁUSI!LA s•:CUNDA: DA PUBLICAÇÃO- loco111bir' 1 SEMA 
ptovtde•ci.tr 1 p•blinçlo do tJtnto dtttt Tu rno Adirh'o, ao Oiirto 
Oficit l do üttdo do An~api, 4ntro do prazo dr 28 (vintr) diu a 
co111r dt d1t1 dr ••• tulutun. 

MocaP' • AP, 08 d• jantiro dr 2009. 

EXTRA TO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
1\~001108-SEM.\ 

CONTRATO QUE ~NTRE SI Ct:Lt:BRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, I'OR INTtRMtDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE, COMO CONTRATANTE, E A FIRMA J. 
N. Of SOUZA NETO - Mt: COMO CONTRAT,\DA, rARA O<; 
FINS ABAIXO DECI..AR-\005 .. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO fUNDAMENTO LEGAL: a rl. 57, 
Incisos li, cU Lei •'1.666193. t Alltraç6H pusttriorrs. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO: O volor alimado do 
Ttrmo Adillvo f d• RS 225.625,48 (duuoiOI r vint• t rioco ,.u 
ati.srtntos e viatt t sete nals t quruta e oho untavas). A• dupc:sas 
detorrtaftl dntt lastnGJtDtO COrrtrlo I CODII do Procrt ma dr 
Trabalho 11 122. 0001 2001, Fool< 0101 (F.P.E), dv Elrmn1o d• 
O.spuo 3390.37 {IOcafiO dt mlo-d•· obro). 

Cl..ÁUSUI..A StT1MA- DA VICtNCIA: O prucnlt Coalralo fKa 
prorrocado por lftliJ 12 (dou) macs. 1 contar dt OI dt jiDtiro ali 
J I de dttt•bro dt 2009, coalorDM: VOJtadt da• ,.rles. 

(Amprev 

Artur de Jesus Barbçsa Sotão 

PORTARIA N'. 02811009 - AMPREV 

O Oirctor Presidente da Amapá 
Ptt'i~~~ia. no uso d•s 111ibuiçôcs QU< lhe sAoconferidas pelo Decrclo 
n• 41 I S. de 10 de dezembro de 2008 e consnJ.:rando o leor do 
n1<morando n' 0)412009 - GABIAMPRJ;V 

RE.'\OLVE: 

Deslj)llar a S<f\•Õdo!l , RENATA 
CORRt.A DE J ESUS, A<...,sSOift Jurldoea. do Am'I'A Prcvtdcncia -
AMPfU2V, rDril responda em subJtUUIÇio, pela Oirerona de 
Bcnefic'IO:s c f•nah z.nçào. Cóch gu FCS-3. durante o impcdimc••u da 
titular lvaM Contente Gonçalves. que enconl..rliii·$C de licença no 
per iodo de 06 ~ 19 de fe>ereiro de 2000 

/) :z~·AP. 20 dc.rcvaeiro de 2009. 

ARTliR DE J"i1cr~R A S~,\0 
Diretor PrcsidcnH: da 1 PREV. 

PORTARIA N'. 0291100'.1 - A~fi'RE\' 

O Otrelor Prr<idente da Amop~ 
Pre•·idtneta. no wn das au iburçócs que lhe sAo conferidos pelo D:cn:1o 
n' ~IIS , de: 10 de: dc:umbno de 2008 < considerando o lcor do 
mc:morftttdo n' OJS/2009 • GABIAMPREV 

RESOLVE: 

Oesign01 o S<rvidora, RF.NILCE 
COELIIO OE ALMEIDA, Secrctllria Exoculivo, cõdigu FGI-J, da 
A mapa Previdtncia- AMPREV, pora re.Jpnnder en> subsliluiçilo, pela 
Orre1or11 d<: Beneficios c F"c.:~lizaçlo, Códt~o FGS-), ~uran1c o 
•mpc.Jimcnto da tituiM I una Contente Gonçalves, q~ cmcortra·se de 
licencA rnatcmtd~e. a contar de 20 de fevereiro de 2009 

Mac~-A~, 20 _ < fevm: tro de 2009. 

/)~~~ ARTUR Df. "jls"6S'ti A SOT ÁO 
Drr•<or Pretidcnlc AMPREV. 

RESOLUÇÁO N'. OOlll,..__AMPREV 

I 

Aprou • indiaçlo doo mombros 
do Comik! de: lnveslim<nl<t da 
Amopó Pre•idhia - AMPR.EV, 
puo o Bilnio 2009-20 I O. 

O Conselho &adu:ol de: PrevidM<ia - CEP, da Amapa 
Prcvid&lc.a. no uso das MJU atribuições conferidas pelo art. 11, •nciso 
VI, e IL'l\do em vt.sll o disposto ,.., 111. 18, inciso 11, § 2". do RcaimeniD 
lntemo. c 

Considcrondo a dc:libmtçio do 2' Reunilo Ordinôria do 
Conselho Esladuol de Previdtncia - CEP, realizada no dio 18 de 
rcvtrciro de 2009; 

RESOLVE : 

Art. 1• • Nomear os membros do Com1~ de lnvesti.llmto, no 
lrnbun do Amapi Previdfncia, do Estado do Amapti 

Art.l• · O Com.it! de Investimentos corutitu~r-sc..; de OS 
(CIIICO) m<mbros. oomo "'""'' 

I - na oondiç4o de membros desisnodos: 

o) Dou servidores da AMAPÁ PREVIOP.NCIA. 
b) T rêsrq>rcsi!hlantcs do Conoclho de Estadual de: 
lly'evidê«k:ia 

Art. 3' - O. membro. lel<craola ... toulllvirio o 

Co.itf 4t levtsli~~eat·• sAo· 

o) Froocidtldc 1\tario•o u- - Orrclono Financeira e 

Atuanal, 

h) Jooi ll<rurclioo Dias Júoior - Audi!Dr Inferno; 

c) RosJnl Nuaruo F'ott•uto Moaltlro - Consetaciro 

doCEP: 

d) Aal6alo M'rcio dt Sou. P<lan - Con.rdhelro do 

CEP c: 

c) Do•iltoo Banooa S.'-'o-C......,..no do CEP. 

WUSULA SECUNDA: DA PUBLICAÇÁO-Iocoatblrj o SEMA 
prcwlde•d•r a p•blkatlo do talrllo dntt Tumo Aditin, 110 Dijrio 
Oftdal do Ellado do Am•P'· doolro do prno dt 21 (••lotei dias a 
toatar da data dt IUI assi•ahlrL 

Art. l• • Esla Reooluçlo enlrará em vip na dal>t do sua 
publicaçlo 

a::;;;JM. 
SECRET OI'St: _ _ _ 

REGISTRE-SE E I'UBUQUl..SE 

Moc.aJ>', 26 de: fc....-.iro de 2009. 

ARTUR OEflf.L~ t:L SOTÃO 
_ ___ Presidc:nu: do~lho ~~evidtnc• 



Macapá 27.02.2009 

RF.SOLUÇÁO N". 004/2~-AMPMt:Y 

Apr tn·• 3 indicação dos mcmhros 
da Comtsslo pera clabor-.u propoSta 
de cria..;k> do Quadro de Servidor~!> 
efetivos c comissKmados da Am1pâ 
l'rev id~cia- AMPREV 

O ConS<Iho Esudu.l de Prcvn!õncio - CEI'. da Amap;i 
Previdênc:i~ no uso das sws ;,t.rlbutçc'c:l oonfa-Kia.s pelo :llt._ 13. inctso 
VI, c tendo em Y1Sb o da.sposto ""' an 18. lf'ICI.$0 11. §r. do Rcgm.cnto 
Interno, c 

Constdtr.itldo 3 deliheJaç;"tO ~ 2• Reun&rio Ord .nánu do 
Con9Clho E~tndua.l de Pre,•idêncta CEI''. rcahza:b nn dia I~ de 
fevercU"O de 2009, 

R E S O L V E 

Art. 1• • Nomeor os m~mbros da Comissão. no âmbitn dn 
Amapá Previdlnc1a, do Esl-"llo do Amol)ll. 

Art. r -A Comi'5Ao constitutr-se-4 de 03 (três) membros do 
Conselho Cstadual de PrcvidCncia, como segue. 

a) Mãrio C ur tyn- de Outl rn:~, 

b) l::sttla Maria Pi• hc: iro do Nascimuto Si.. 

t) Marl•cio de Ahud da Souu : 

Ar~ J• • Estabelecer o pr.l7<> de 60(,.,.,.,13) dias pata 

concl~ dos ~r.~bolh<>s da Com•~"" 

Art. • • • (!."ÇU Resoluçlo ..:otrari em vagor na dota de sua 

pubhc3çlo 

RECI~'fKE-SE t PUBLIQUE-SE 

MI:K:npé. 26 de fc..,cretro de 200'> 

I? ./i~(!i~ é<. 
ARTTJR Dr/~US ~A SOTÁO 

Presidente do Conselho ' todwl de Prcv•dêoc•a 

AT A DA D ÉCI M A PR IMEI RA REU N IÃO O RO IN ÁRIA 
DO CO NSELH O ESTADUA L DE PREVIDÊ NCIA · 

CEP . 

Aos v1nte c Quatro d1as do mês de abnl do ;mo de dois mil e oito 
da era ct!Siã. i\s dezesseiS horas, no AudiiÓIIo do prédio da 
Amapá Previdência - AMPREV. SIIUado a Rua B•nga Uchoa. n' 
10. Cenlro. nesla Capilal. reun•am-sc pela dêoma prime11a vez 
ord•nariamenle. os membros do Conselho Estadual de 
Previdência · CEP A reunião foi aberta pelo Presidente do 
Conselho. Senhor NIValdo Costa da Conceição, que 
cumprimenlando os demais memb·os presentes, fez a 
verificaçAo do quorum e estando a maioria dos Conselhe11os 
presentes. deu •niCIO a reunião em seguda procedeu-se a le~ura . 
aprovaçAo e assinatura da ata da décima reuniao. após 
procedidas algumas adequações redac1onais, na sequência. o 
Presidente do Conselho relembrou que foi entregue aos 
membros do Conselho, dossiê com demonslrauvo das dividas 
prev•denciárias dos poderes. confessad35, acordadas e não 
acordadas. bem como aquelas acordajas e com parcelas em 
alraso. Informando que as dlv•das que arnda não foram objeto de 
acordo tolahzam o montante de ttinta milhões. que o ma10r 
devedor ê o Trtbunal de Justiça que de·1e v1nte e c1nco m~hOes. 
que o Poder Executivo nao tom divrda não acordada. todavia os 
acordos que foram fenos. não estão sendo cumpridos. pela 
ordem o Conselhc1ro Marlúc10 pediu a palavra para questionar a 
presença do Conselheiro Oscar ClOVIS Xavier, que acabara de 
adentrar na sala de reun1ao. e que foi ausente em três reunioes 
consecutivas do Consefho, e que por isso devena ser afastado e 
subslituido, a Conselhe~ta Estela colocou que deveria ser 
venficado se o Conselheiro Oscar Xav1er pode ou nao participar 
da reunião na COndlçAO de ConselheiiO, lembrando que na ultima 
reuniao loi pergunl ado ao Presldenle do Conselho se havia 

I 
justificahvas, e o mesmo tnfonnou que nao. oor isso a questao 
de ordem co!ocada pelo Conselhelfo MarluC!o é pertinenle o 
Conselheiro Ros1val disse que Sr Oscar Xav~er nao 

: representava mars a categona, por ter fall ado em ma1s de tr~s 
reun.Oes. demonstrando falta de respc1t0 com o Conselho. e que 
os dema1s Conselheuos quando nào podem v1r as reumoes. se 
justificam e se fazem representar por seus suplentes. c estes 
quando na o podem comparecer também se JUStifiCam. a exemplo 
do Conselhe!IO Lu•z Carlos c o seu stoplenle. o Conselhe~o 
Oscar Xav.er argwu que nao consta no Regunento lntemo do 
Conselho prazo para apresenlação das IUStlf!Callvas. e que as 
just,f.cat,.as lenham que ser aprec•adas pelo Conselho. o 
Conselhe.ro Ros1vat e a Conselheira Estela se mamfeslaram no 
sentido de que as JUStlficattvas tem que ser tempestivas. e que C 
ques1ao de ordem saber se o Conselhe ro Xavrer representa ou 
nao a categoria. ao Que o Conselheuo Xa\tier argüiu que tem 
represenlalividade sim porque lo• ele!lo e cscolhJdO como 
represenlante dos professores em assembléia geral da categona 
realizada no Colégio Amapaense. e que não pode dizer mesmo 
do colega que rcprescnla o Tr ibunal de Contas. que a 
justifical!va pode ser apresentada lanto em plenário quanto 
encamrnhada â SecreHwa r1 o Conselho. e Que o Reg1mento 
Interno não eslabelece pra1o para a aoresentaçAo de 
jUSI!ficahva. o Pres•denle do Conselho. !Oie"'êm. d!lcndo Que é 
questão bás1ca respe•tar a Presldénoo do Conselho c que o 
mesmo nao lmha dado vo1 á nenhum Consc lhetro e sobre a 
queslào de ordem suscitada pelo Conselhe•ro Marluc10 1 
procedeu ã leitUra do parágrafo nono do artogo cento e d01s da 
Lc• 091512005. 'Os membros do CFP ,ao são destitwveis ad 
nutum. somenle podendo ser ataslados de seus cargos após.... 
condenaçao em processo admtmslralrvo. ou em caso de 
vaclroa. ass•m enlend•da a ausência nao IUSI!ficada em 03J 
(lrésj reuniões consecuhvas ou em (qualro) •nlercaladas. num 
mes1no ano- . a le1 dLZ, podendo e nao. deve ser afastado. e 
também a le• nao estabelece ptazo para a apresemaçao da 
JUStlfttattva. o Consclhe Rosival pede a palavra. sendo 
conced1d0 reporta-se ra o fa lo de que as questões ormssas 
seraq decididas pelo selho. ao que o Presldenle do Conselho 
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di1 que nao se trata de omissl o, pois o questao em pauta ostá 
p1·ev1sta ewpressamente na Lei. o Conselheiro Rosival diz que a 
OmiSS30 reft!re·se sobfe o prazo para a apresentaç3o da 
jusuficaliva. cabendo volaçao do Conselho. o Pres•dente diz que 
abllfá uma paUia para a apreciaçao da quesiAo, c enquanto isso 
n~o ocorrer o Conselheiro Oscar continua a ter assento no CEP.. 
o Conselheiro Oscar Xavier. diz que o Regimento lnlerno do 
CEP. tem que ser rev•slo para fazer constar prazos e condições 
para a apresentaçao da JUstifiCativa, e que iiiS justifteativas de 
suas falias foram apresenladas à Secrelaria do Conselho. e que 
não cabe a nenhum Conselheuo dtzer se ele é Conselheiro ou 
não. que o que o respalda oomo Conselheiro é a Assembléia de 
sua categor1a que fo1 rcahrada no Colég10 Amapaense. e que 
nao pode a1zer o mesmo de seus colegas MarlúeJo e Rosival. 
perguntando aos mesmo se eles foram ele1tos por assemb~ias 
de su:\s respccuvas categooas. pois que a l e1 ex1ge que a 
indicaç<1o s.ej\1 prcced1da de assembh~ta geral da categoria. e que 
est• s1tuaçiio pode ser colocada sob suspe1çao. o Consethe•o 
MariUc10, d1.t que JtJ se passaram quatro reuniões consecutivas e 
que o Reg1mento Interno tem que ser cumprido, o Presidente 
rcporta·Se ê le1 diZendo Que há apenas 3 possibilidade de 
afastamento. nt'lo havendo a imperatlvldade, propondo que na 
prOx•ma rP.un,ao sejam estabelecidos cr1tOrios objet1vos que 
definam em que h•pOieses o Conselheiro será afastado. a 
Conselheira Eslela man•fesla-se argOindo que esta s~uaçAo ja !01 
ventilada na rcun1ao anterior em razao de que. quando há 
mah!ria de interesse da Presidência. do Estado e/ou de algumas 
1nslltUIÇOf!:s a plenãna fica completa para as reuniOes, 
ve11f1cando-se que hé mais de qualro reuniões oomparecem 
apena$, no mâx1mo oito conselheiros, e que quando não há 
possibilidade de comparecimento, os Conselheiros se justifcam 
comunicando a mpossib•lidade ao Presidente do Conselho, para 
que os lrabalhos não sejam pref.ldicados, e que o Regimenlo 
Interno fo1 estabelecido para regrar situaçlles como esta. e que o 
Reg•mento lnlerno nao pode ser desrespcnado. assim como a 
pauta e os·dema1s Conselheiros. demonstrando a sua indtgnação 
ao fa to de que o Regmenlo Interno vale para alguns e para 
outros não tendo que haver uma posiçAo séria da Presidência 
do Conselho em rclaç.1o a essas situações. posiçao esla que v é 
ao enoonlro dos mteresses da AMPREV, o Presidente argOi 
dttendo Que não está havendo desrespeito com o Reg1mento 
Interno. Ctlando·o. ressatlando aindn que a redaç.ao da lei é a 
mesma do reg1men1o. e que a jUslificaliva do Conselheiro Oscar 
Xav~er fo1 protocolada um d1a antes dessa reunião, e que a lei 
nao estabelece prozo nara a apresenlaçao da jUSI!I!cativa. se a 
)US!If1cativa fo1 aprP.~eutada ontem ou anteontem. que tal fato o 
pegou de surpresa. que é sentimenlo pessoal da Conselheira 
d1zer que essa Presldénc1a só leva em pauta os assuntos de seu 
1n1ercsse elou da AMPREV. que aceila como uma crilica pessoal 
da Conselheira mas. que não concorda pesso~lmenle com esse 
posic•onamenlo. o Conselheiro Oscar Xav têr se manifesta 
d1zendo que as 1nlerpretações da lei sao interessanles, e que fica 
surpreso no interesse do cok!ga Conselheiro em tentar de uma 
forma 1ntempesttvtt calar a sua voz no Conselho. se a justif~eatwa 
é regimental e o regtmento é claro. o mesmo não estabelece 
rua.lo nem hora. nem data para isso. mas estabelece o direito 
de ompla defesa no paragrafo nono do art, 102 da Le• 
09 1512005. e que me•mo assim toda a documentaçao 
necessária comprobatória de suas ausências no período, como 
func•onario pUbliCo foram apresenladas à Secretaria do 
Conselho. que o regimenlo foi aprovado em oulubro e nele não I 
consla p<azo para apresenlaçao de juslir~cativa . neste momenlo 
o Presidenle deu à palavra ;oo Conselheiro Luiz Carlos. que dis~e 
que as faltas e as justifica1ivas da ausência em reuniOes d 
ConselheirO Oscar Xavier devem ser apuradas através ' J 
processo admin•slrauvo. oom amplo direito de defesa. o/ 1 
ConselhCIIO Xavier d•sse que linha pedido uma queslao de 
ordem precedente a questao de ordem do Conselheiro Martúcio. 
franqueado-lhe a palavra pela Presidência do Conselho. o 
Conselheiro Oscar Xav!Cr arguiu qúe ao ser aprovada a ala da 
reun•ão anterior foi aprovado a criaç:lo do Comné de Polilica de 

Investimentos. por iructallva do Conselhe1ro Ros1val com cinco 
membros, remunerados. fenndo o Regtmento Interno do 
Conselho no ilrti{)O tr1nta e trés. trinta e um e oitavo. Quando 
estabelece alribuiçõcs e compelências à membros do Conselho. 
mediante remuneraçâo, para o exercicío de funçOcs que jâ são 
ae al!ibuiçao do Conselho, conformo prevê os artigos trinta e um. 
tonta e !rés e oitavo. e que esses pontos da ata da reuni3o 
nnter1or fossem re't'ISI03, sob pena de o Conselho cair .em 
descrédilo. e eslar conlendo uma grave irregularidade na medida 
em que ao mesmo l~mpo em Que se propõe a contcnçao de 
despesas da AMPREV. se cria um Comité remunerado para 
exercer atnbuições que já sao de compelénoa do Conselho, 
otando ainda que na proposla orçamcnlãna está contemplada 
rubriC'.a para ovuos servtços de terceiro no valor de um m1lhi1o e 
serv1ços de consunona, e que é funç~o do Conselheiro 
acompanhar a gestão da AMPREV, o que abrange a área de 
•nvesumenlos. nao podendo ser remunerado por partiCipar de 
Comnê para as mesmas f.nabdades, o Conselheiro Rosival. pede 
a palavra pelo lalo de ler s•do chado, d•zendo que pretende e 
de\te abm um processo adm1nistratrvo para õtpuraçao das 
acusações mfundadas que lhe foram •mpuladas. dizendo que foi 
~nd •cado para a composiÇao do Com!lê pelo própno Presidente 

·do Conselno. e em " laçao a Proposta Orçamentãna a mesma 
fo• reduzida em quatro m1lhOes. que serao directonados para 
lfWestimentos e aplicações. em relação à consultC•i a, o valor 
orçado nao va• para o pagamento do Comnê. e que a 
dP.s•nformaçao do Conselhc1r0 Oscar Xav1er sobre o assunto se 
da ao fato de o mesmo nao ter partiCipado das reumões em que 
o assunto fo1 ua1ado. para afenr a penin~naa das asne~ras que o 
mesmo eslil falando que jamais será aprovado algo no 
Conselho Que v:\ de encontro á le1 ou ao rcq1mento. neste 
mamemo o Pres1d~nte do Conselho concede a palavra a 
Con5t.'heua Fsleld Sâ que se mantfesta dizendo Cllle a cnaç.ao 
do Comrlt\ de tnvcsllmentos deu-se em razao de Resolução oo 
Banco Cenllt'l. para que cada res1me prôpno 1enna o seu comité, 
que e necessána a r.riaçilo de com•ssao para compor o relendo 
oom.lê . e que n•nguém pode trabalhar de graça. que o Conselho 
n3o recebe ma1s jelon que 101 rcurado por alleraçao polil ica da 
le• que não vê nenhum acrésomo que drnnua ou que ttaga 
pre~1i10 para a AMPREV a gra11ficaç.1o dos membros do Cornllê 
oue as questões no Conselho silo e devem ser tratadas com 
senedade que quando o Conselhc~ro (Xavier) votou pela 
permanénaa do CAIS em que era uuhzado dinhe1ro da 
prev:dénaa para costear :1 saUde. ISSO srn f01 um equivoco rnurto 
grande. que o CAIS lo• ext•nto graças a uma dec•sao 
ad•mn•sllal!va da AMPREV. que a função dos membros do 
Com•tê I! de alia relcvênca, onde serão tomadas deosOes 
unportantes a respctto da aplicaçao e dos investunentos dos 
recursos da AMPR[V, sendo deodlda a polihca de invesumen1os 
do tundo orev1denetáno ~ti!u•ndo fl'l!!S UJI).!.a1ribuicâo, ~Que 
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a gratificaçao a ser recebida pelos membros do · Com~é· é 
plenamenle jus~f!Cável, o Conselheiro Oscar Xavier ratifica o seu 
posiC!onamenlo, argüindo que a questão é de interprelaçAG, que 
no seu entender. remunerar membros do conselho e servidores 
da AMPREV, alravés do Comilé. para desempenhar funções que 
jã conslam da attibuiç.1o de suas cornpelências e de seus cargos 
fere a lei e o regimenlo. e que apesar de sua ausência, recebeu 
a pauta e pesquisa os assuntos a serem tratados. QUe semprec 
defendeu a permanência dos serviços do CAIS. apesar de 
posicionamentos em contrário. e que mesmo com a exlinç.1o do 
CAIS, que causana em tese uma reduç;lo das despesas, pela 
leilura da ala da reuniao anlerior. percebe-se pela fala do 
Conselhe11o Dallo. que as despesas não diminulram. ficando, 
basicamente as mesmas, que muitos servidores entrarao com 
auxlho·doença e aposenladorias precoces por irwaidez. que 
serão custeadas pela AMPREV. em runçao da extinçAo do 
programa de prevenção da saúde do servidor que era feito pelo 
CAIS. o Conselhe~o RosivaJ d•z que senliu pessoalmeniC' 
ofendido quando foi colocado a questão do Comitê pelo 
Conselheiro Xa·~~er como se estivesse logrando beneficio. que 
deve ser aberto processo administralivo para apuraçAo dessas 
acusações. o Conselheiro Xavier ressaltou mais uma vez a sua 
contrariedade em relaçAo à ·grat ific açao do Comilê de 
lnvestimenlos. o Conselheiro Lourival se manifeslou dizendo que 
defende a criaçao do Comité de lnveslimentos. com graUficaçao. 
porque oonstiiUI mais uma atribuição. o Presidenle do Conselho 
se manifesla chendo que nao está na ler r.,e o Com~ê de 
lnvesl imenlo seja do Conselho, que por questão de 
democratizaçêo e l ransparência na conduçao da geslão da 
AMPREV. foi aberto para que o Conselho participasse e 
indicasse membros para composiçao do Comitê. e que fica 
decido que serão abertos dois processos administrativos, um 
para apurar a acusação imputada pelo Conselhei'o Xavier ao 
Conselheiro Rosival. uma stndicánCia para apurar a expressao 
d! d1minuiç~o Feita peto Conselheiro Mar1úcio ao Conselheiro 
x.avier. neste momento, o Conselheiro Lourival mal'\ifestou 
dQendo que essa é uma casa de cidadania. que a partir desse 
momento o Conselho passasse a se paular por t.ma nova 
orientaç.1o. onde haja respenab11idada, cordialidade de um 
conselheiro pelo oulro. sendo que nao M a necessidade de 
abertura de processo. pois já há muitas outras coisas a resotver. 
que esta casa e nossa e se delende o ilteresse das classes 
representadas, e o que deve haver é cuidado oom as palavras. 
propondo que se dê o assunlo por encerrado, sem a 
necessidade de abertura de nenhum processo administrativo. 
1nslado a se mMifcstar pelo Presidenle do Conselho. o 
Conselheiro Luiz Carlos, m anifesta-se argüindo primeiramenle 
que a inform açao trazida pelo Conselheiro Xavier no seu 
entender é de uma gravidade terrível. sobre o falo de que 
ext•nguiu-se o CAIS e conlinuou o mesmo nlvel de despesa. 
requerendo a abertura de processo adminislrativo para a 
apuração dessa denúncia. designando-se relator para lanlo, o 
Presidenle do Consolho explicou ao Conselheiro Luiz Carlos que 
!rala-se de equivoco provocado pela fala do Conselheiro Dalto 
em sessao anterior e que o Orçamento. a Proposla Orçamentãna 
da AMPREV. apreciada e aprovada pelo Conselho já contempla 
a reduçAo das despesas com o CAIS. o Conselheiro Luiz Carlos 
enlão relirou o pedido de abertura de procedimento 
admlnistra llvo para a apuraçAo desses fatos. uma vez que 
inexistentes. o Presidenle retomou a discus.sao do prineiro item 
da paula da reun•ao. o qual 1ra1a das dividas previdenciárias 
acordadas e nao acordadas. informando que a Procuradoria 
Jurídica da AMPRREV já está estudando a possibilidade e a 
VIObilidade de cobrança judicial dessas dividas, o Conselheiro 
Luiz Ca~os fez uma explanaç.1o resumida sobre o trâmite 
processual no caso de cobrança judicial das dividas. propondo 
que sejam empreendidos esforços no senl ido de acordo 
exlrajudic•al , sendo perfeilamenle possível chamar todos os 
poderes e órgáos que eslêo em débilo para negociação, o 
Conselheiro Rosival argüiu •nformando que o Ministério da 
Previdência perrnile o parcclamenlo somente da parte palronal 
em até no máximo duzemos e quarenta meses, e que nao há a 
intenção mvlabil!zar o Eslado. o Prcsidenle Informa que o 
M1msténo da Previdência exige a quilaçAo de acordos já 
eX!Sientcs. como cond•ção para a celebraçAo de novos acordos 
de conf•ss3o e parcelamento. e que impõe sanções aos entes 
em caso de descumprimenlo. como por exemplo. bloqueio de 
CRP. o que consli lui uma clara interferência do M!Oislério na 
aulonomia dos entes federados. Já lendo la I fato sido objelo de 
demandas judic•a•s. oom êx~o para os entes que ajuizaram as 
demandas. mas que não coneorda com essa prática e que o
Estado nao poCc se aguaritar msso. mesmo sendo controverso. 
que desde de dois mil e seis. quando assumiu a presidência da 
AMPREV. não deixou ocorrer a siluaçAo de •nadimpléncia, que é 
permitido o pa•celamenlo conjunto. segurado e patronal. das , 
diVIdas havidas alé dezembro de dois mi e três, que a part11 de 
dois m~ e qualro. é permitido o parcelamenlo somente da pane 
palronal. que nao pode coexisur dois ou mais parcelamentos 
então em dois môl e onco. quando houve o aumento da aliquota.1 
de O!lo por cento para doze por cento foi pactuado em março d"' 
dOIS n111 e se•s. com todos os poderes. e posteriormente o Poder 
Ewecvhvo ve1o a ficar tnad1mplente. e ante a impossib~ídade de 

haver do1s parcelamento em andamento, o poder executivo 
QUitou o parcelamento existenle à época e fez novo 
parcelamento. c Mm1slério Publico. no fnal do ano de do•• mil e 
sete fez a quitação antecipada do termo de acordo que eslava 
em andamento e que a intenção agora é negociar com os 
demaiS podres no senlido de quiloção dos acordos que esta o em 
aberto. para qce se abra condições para que se posso fazer 
novo acordo de confissao e parcelamento de d ividas. e que a 
1dé1a é que se •lrele o pagamenlo das parcelas ao FPE. para o 
Estado, Poder Execulivo. e v•nculado ao repasse do duodêcvno 
para os poderes e dema•s órgaos. a exemplo do que já é fe•to no 
Rece1ta Federal. no REFIS que é atrelado á percenlual sobre a 
rece1ta bi\Jia. c que a conduçao dessa negociaç.1o seja feno de 
forma tranqu.la po•s apesar de ser uma dec•são lécrnca e 
1und•ca. passa po1 qucslões poiiOcas. de modo a nao inviObll!lar 
o Estado. embor3 haja possibilidade do Estado, por via iud•cial 
f1car 1mune :ls sanções do M•n•stério da PreVIdência, que a 
AMPREV nao perde com o parce lamentos de dividas 
orcvidenc•âuas. po•s os tennos de valor econõrmoo é até 
van1a1oso para a AMPREV parcelar os débitos. por lllCrivel que 
possa parecer. pois os juros c a correçao monetária acrescidas e 
a multa em caso de atraso proporciona ganho superior ao das 
aplicações. mas que nem a AMPREV e nem o Governo podem 
se dettar nesta este1ra, o Conselhef"o Rosival se mamresta 
dizendo que em época de in"açAo aha, de CDI e de SELIC alta, 
o Governo nac consegu1a repo· isso. e que sb estados com 
grande representatividade como Parana e · Sao Paulo, 
conseguem denubar no judloério as ex1géncias e as sanções em 
relaç.1o ao CRP. e o Presidente do Conselho disse oue não é 
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asslm pOis a lei c para todos. e que o CRP é regulado por melo 
de Portaria. o que é uma fragilidade, mas que nao é isso que 
eslâ "m discussão. o Conselheiro Rosival disse que durante a 
admlnislreç4o passada o Governo juntame~te com a Assembléia 
diminuíram a aliquota patronal para cinco per cento. causando 
déficit atua na i, o Presidente do Consetlo v o ta a dizer que esse 
assunto nAo está em discusslo, e o que está sendo discutido ll a 
forma como a AMPREV vai negoc;,r e receber os seu.s créditos 
junto ao Governo. o Conselheiro Luiz GaMos manHesta apoiO ao 
Pres•deonte dtz.endo que a divida exisle e o que esta em 
discussao é como a AMPREV vai rcce~la do Governo. e qllfl é 
favorãvel a que se proceda uma negociaçlo extrajudicial, pois 
quem milrta na advocacia sabe que ma1s va~ um péss•mo 
acordo do que uma g<ando demanda, poos o governo tem um 
batalhao de advogados que podem impetrar mais de vinte e um 
recursos civeis. que o processo pode p3Ssar mu1tos anos nos 
tribunais superiores. a Conselheira Eslela se manifesta argüindo 
dizendo que quando se trata de previdêncoa as regras sao 
outras, que a legislaçao nlo permote a dispensa de turos e 
multas, que nao pode é ficar como se encontra. que há mais de 
uma adminostraçlo que nenhuma providOncia c tomada no 
sentido da AMPREV buscar amigavelmente ou judicial receber( 
seus créd~os dos Poderes. o Presidente passa a explocar quais 
os critérios utilizados para calcular o montante das dividas. 
dizendo que até o ano de do•s mtl e onco não havia legislaçao 
estadual regrando osso, que o artigo quarenta da consliluiç4o 
federal permite a utihzaçao subsidiária das regras do regime 
geral de previUência social, que atê ago:sto de dois mil e cinco 
utilozou-se entao as mesmas regras aplicaveis ao regime geral de 
previdênCia soe<al . que a partir da publicação da. Leo Estadual 
n."'915 em agosto de dois moi e cinco. p.1ssou a aplicar os 
cntérios deste diploma legal, o Conselheiro Luil Carlos 
argumenta ondagando como a divida do T llbunal de Just!Ç!, 
chegou a cifra de vinte e cinco m 11hoes. e que via judic~al num 
possível processo de cobrança. podena so rE'Querer uma pericta 
judicial. o que poderia levar uns dois anos para ser feno. o 
Prestdente do Conselho argumenta informando que os valores 
que oogonaram a divida nao podem ser objetos de doscussão. d\)'" 
peric•a ou de qualquer controvérsia. pots fornm obtidos a parto~ 
das informações prestadas pelos própnos poderes e Orgao 
devedores. portar.1o s~o valores confessados, aindil que n:i 
tenham sodo acordados. o que pode ser diSCutido é somente os 
acréscimos legais, Conselheiro MaMúcio se manifesta dozendo 
que o que tem que ser diseulido é a forma de encamonhamento 
da resoluçao do problema. que a questao pOíitica c complicada. 
porque desde um mü novecentos c noventa e nove tSso vem 
sendo feoto. que o Governo sempre dâ um je.to de empurrar o 
problema para frente. que a divida da Assembléia L09islativa ja 
foo negociada prevendo-se a retenção· no duodécimo o que não 
foo cumpndo, o Conselheiro Rosival disse que é por ISSO que se 
deve vincular ao FPE para que nao haja onterfer~cias entre 
gestores. o Conselheiro Presidente disse que o que está se 
buscando na AMPREV I! uma concj iaçao com o Conselho. 
embora nem sempre tenha havido recoprocidade por parte do • 
Conselho. assunto que sera abordado àdoante, que o 
Conselheiro Rostval esl~ acompanhando o levantamento e da 
consolidação da d iVIda e também partiCipando das dtScussoes 
sobre a forma de cobrança. e que cada membro do Conselho na 
condiÇAo de represenlante do Poder pode ser nottfocado sobre a 
divida de seu Ente. a Conselhe~ra Esteta se ma"ifesta dozendo 
que apesar de representar o ente Minostério Público não .tem 
poder de dccls~o e que não poder rer~bcr nobficaçao a respeito 
da divida providenciaria, o que deve ser fe ílo ao litular do Orgao. 
que no caso do Monistério Público é o Procurador Geral de 
Justiça. o Conseillelfo Marlúcio. requer que s~ coloque o assunto 
em volaçllo. o Consalne•o Presidente se marofcsta diZendo que 
toda e qualquer negooaçao deve ser conduzida dentro das 
lim•taçOes legais. no que foo acompanhado por todo o Conselho 
em seguida o Presidente do Conselho colocou em votaçlo duas 
propostas a saber· a prlme~ra propõe que se negocie a divida de 
forma amogâvei e extratudiCial. a segunda propõe a cobrança Vla 
judicoal da diVIda, sendo que a prime~ra proposta ganhou por 
unanimida~e. em seguida o Consclhero Presidente determinou~ 
Secretar.a do Conselho que entregue aos Senhores 
Conselheiros dois demonstrativos um de dividas confessadas. 
acordadas e nlo cumpridas dos Poderes e Orgaos. e ou~o de 
dividas nao acordadas. determinando que cada Conselheiro. 
aposte a sua assanatura eJ~~:arando o seu recebido neste! 
demonstratovos. o Conselheiro Welington se manofcsta 
nformando que a Secretaria de Administraçao está procedendo 
ao levantamento em retaçao aos scrv•dorcs em gozo de 
beneficios de au•ílio-docnça e licença maternidade. para que a 
AMPREV faça o ressarcomento ao Estado. · através de um 
encontro de contas, e que ísso tem que ser considerado na 
cobrança da divida, para efeoto de compensaçao, que o trabalho 
é minucJOSO, Que são praticamente vinte m~ servidores. que a 
Previdência lhe informou que o quantitativo de seMdores em 
gozo de auxilio-doença e saláno·matemidade é de 
apro•imadamenle cento e noventa. que esse dado tem que ser 
conferido pela Secretaroa de Administraç~o. que na SEAD já foi 
consbtuido grupo de trabalho para esoa finalidade. que precosa 
de apro•irnadamente sessenta d•as para a conclusão dos 
trabalhos. o Presidente do Conselho dtsse qúe havia cotado a 
existénoa de uma pendéncoa da AMf'REV em relaçao aos 
poderes relerenle aos servidores em gozo de auxilio-doença e 
licença-maternidade. que o credor. Estado. tem que provocar a 
AMPREV tem que odenllfocar os valores e cobrar da AMPREv. e 
a AMPREV aplls auditor e concordar com os valores 
apresentados devera efetuar o pagamen1o. o Conselheiro 
MartUcKl argumenta dizendo que um assunto nto tem nada a ver 
com outro. o ConselheirO Presidente argumenta dizendo que 
concorda que os assuntos são independentes, mas que o 
momento e de negociaçlo. sendo de bom alvnre que se ;unte 
para negooaçao Cor>Junta. neste momento o Conselheiro LUiz 
Carlos pede desculpas comunicando que ter3 que se ret~ar. 

onformando que terá uma reunoao de lrabalho como Corregedor 
Geral do TRE/AP. ãs onco horas e lnnla mnutos, o que fOI 
concedido pelo Conselhetro Presidente. a Conselhe~a EsletaJ 
pergunta se há valores relidos dos seMdorcs e nao repassados { 
a AMPREV. sendo 10formada que sim, ao que relemorou que 
esse !alo consmuo crime. previSto no COd•go Penal. que é uma lef j 
supenor. e que a conduta é descrita como c:rome. podendo rf 
infrator resoonder a orocesso cnminal. o Consclhe~o Rosival 
pede que se Inclua na pauta da próxoma reuntao a escolha do 
Vtee-Presidente do Conselho, na seqOêncis. o Presidente do 
Conselho passa para o sf!9undo ~em da pauta. que trata das 
dividas imobitiánas oriundas de dividas de a!uguéís de imOveos 
da AMPREV. cujo inquilino e o Estado. o Consethel(o Wet.nglon 
informa que e SEAO esta centrafizando agora todos os contratos 
do Governo. e q...e o Govemo já esta aber1o á negociaçao para 
pagar é AMPREV, o Conselheiro Presidente Informa que te':!_ 
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que ser feito novos contratos. atrelados a algum indexador. pois 
os contratos antigos foram pactuados com preços módicos. mas 
que estao sendo cobrados a preço de mercado. que foo 
contratado uma empresa para ava l1açao dos imóveis. caso o 
Estado permaneça no on1eresse de continuar onquaino desses 
imOveís terá que pagar o preço justo. tâ estando o processo no 
setor JUrid•co. o Conselhe•ro RosWal dis&e: que há orçamento nas 
Secretarias para pagamento dessas tocaçOes. provavelmente em 
restos a pagar. o Conselheiro Marlúci!> onlervêl!l. perguntando 
qual o valor da locação do prédio localizado á Avenida 
Mendonça Furtado. o Presidente informa que o valor de 
mercado. que eslâ sendo cobrado é de cinco moi e quinhentos 
reais. fazendo uma retrospectiva, 1nforma o 11alor de mercado 
das avallaçOes. sendo que no ano de dois mil e lr~s e dois míl e 
quatro. o valor para locaçao é de quatro m~ e quinhentos reais. 
que em dois mil e cinco e dois mil' e seas e dois mil e sete. o valor 
oa locaçao I! de cinco mil e quonhentos reais, o Conselheiro 
MarlúCIO pergunta qual o valor da locaçao do prl!dio localizado á 
Avenida FAB. em frente â Pr.,feitura Municopal. o Presidente 
informa que é de um moi e seiscentos reaiS. o Conselheiro 
Manúcio diz que por estar localizado na Av. FAB. o valor da 
locaçlo deveria ser maior. e acha que o valor de um mil e 
seiscentos reais é absurdo, o Pres dente coloca que nao 
situaçao que o imllvel se encontra o 1181or nlo é absurdo. a 
Conselhen Esteta d1Z que essa é mais uma preocupação. a 
depreciação desses imóveis. neste momento o Conselheiro 
Lourival pede licença para se rellrar. em decorrência de 
comptorn•sso nssum•do. retomando ao auunto de que ant~s de 
se ret~ar gostaria que a sua sugestão de que n3o se abra 
processo admonistrativo em relaçao âquelas ofensas fcrtas de 
conselheiro para conselheiro. envotvendo os Conselhei"os 
Rosival , Xavoer e Marlúcio. e após de algumas consoderaçoes 
feitas pelos Conseltle1ros Ros1va1. Xav.er e gela Consethetra 
Estela ficou acordado de que o assunto e-staria encerrado e que 
não sena necessârio a abertura de processo administrativo. 
dando sequcncoa â sessao. o Presidente colocou que para 
enc~nar esse assunto fica decidido que n11o se abrorâ nenhum 
processo admonistratovo para apuraçao do ocorrido naquela 
sesstJo. em seguida. o Conselheiro Prestdente passou para o 
terce"o orem da pauta. o qual trata da destonaçao que será dada 
ao •mOvei onde fllncionava o CAIS, infoomando que a Secretana 
de Saúde aonda não se mamfestou sobre a proposta de aluguel 
do imóvel. que foo contratada profissional para proceder a 
avahaçlo do referido imóvel. onclusove com os equopamentos que 
lá se encontram. o Conselhetro Xavoer informa que ;a esta em 
andamento negociações junto ao Govem~ do Estado. para que 
se alugue o •móvel com todos os equopamentos. para que se 
ofereça o serv•ço de assistôncia saúde ao servodor público. com 
o devido custe10, o Conselheiro Presidente relembra que em 
reun1lo anterior fot constltulda comíssão para tratar do assunto. 
qual SCja o de destonaçao do omóvel e de equipamentos do CAIS. 
e que dessa comissao faziam pane os ConseU1e•os Micherton, 
Dallo e Weinglon. e n forma que foi feita uma avaliaç4o contábil 
pÕr profissiOnal credencoada junto ao CRC, que est~ se 
providencoando atnda uma lorma de manutenção dos 
eqUipamentos que a ali se encontram para que Mo ocorra · 
depreciação dos mesmos. o Conselhei'o RoSival pede que se 
indua o assunto na pauta da próxima reuniao, no que o 
Conselheiro Presidente anuiu. o Conselheiro Marlüdo externou a 1 
sua preocupaçao com o perigo de depreciaçao do'lt 
equipamentos do extinto CAIS. o Conscl~etro ROSIVal reporta-se 
a reuruao anterior em que fiCO" em que foi requisitado um 
rela16fio snbrc o detalhamento da despesa. o que s~rla 

apresentado nesta reunoao. se a falta de apresentaçao do 
referido relatório deu-se por fa~a de funoonâroos. o Conselheoro 
Presidente doz que essa perg1mta da forma como foi fo rmulado 
constitUI falt:t de respeito e que nao vai aceitar iron•a por parte de 
nen~um Conselheiro. e o•forrna que o rclatOno ,a foi entregue 
aos Consetlelros no ontctô da sesdo. o Conselhe~o RosiVal , 
manifesta contrariedade ao relatOno apresentado dizendo que o ' 
relatório entr09ue nao está detalhado. sendo que deveria conter I 

o dctalham""'o da despesa. onformando para que foi gasto. com 
o que foi gasto. o objelivo da despesa e a que programa está 
assodado. o Conselhetro Presidente argumenta dizendo Que o 
Conselho Estadual de PrevodOncoa é órgao fiscalizador . e tem a 
atnbuiçlo de traçar d~relri7cs . atuando de forma ndtrela sendo 
que a gesl~o direta da AMPREV oncumbe â D~reooria Executiva e 
nào ao Conselho. o Conselheiro Rcsrval mantern o seu 
entendomento argumentando que este assunlo merece votaçao 
do Conselho. o Conselheiro Pres.Jenle discorda afirmando Que o 
deta lhamento da despesa nao é assunto para ser trazido para 
reunoao de conselho. mas que toda c qualquer tnformaçao que 
qualquer Conselheiro queira co precise de qualquer informaçlo 
sobre a AMPREV pode obter dtrelamente no respectivo setor, o 
Conselheoro MaMúcio argumenta dizendo que essas informaçoes 
são neccssãnas para a elaboraçao da proposta orçamentána 
para o ano de dois mil e nove. o Consethc1ro Presidente ralifica 
seu posicionamento d•zendo que cada Conselheiro pode vor até a 
AMPREV pma obter essas onformaçOes no setor de 
contabilidade. o Conselheiro Xavier man~esta apoio aos 
Conselheiros Rosival e Marlúcio, o Conselhc~o Presidente 
argumenta que a AMPREV cstâ vinculad3 ao Orçamento que o 
Conselho aprovou, o Consethe .. o Micherlon propõe a reahzaçlo 
de um worl<shop para divulgaçao dos trabalhos desenvolv•dos 
pela AMPREV. o que está sendo realizado, pois os servidores 
questoonam 1unto aos representantes no CEP sobre a s~uaçao 
da AMPREV c que por ocaSiao da Assemblcoa Geral de sua 
categoM • A reqUISitar 1écmco da AMPREV para prestar algumas 
onlormações a respe•to da AMPREV. o Conselheiro XaVIer 
1ntorma que ISSO jé vem sendo leito junto aos proftssiona•s de 
ensino da rede estadual o Conselheiro Welington diz que o 
Conselho tern que defonir de que forma as rformaçoes a respeno 
do delalhamenlo das despesas devem ser elaboradas e 
apresentadas para o Conselho, e em Sf!9uida pede licença para 
se rehrar da sessào o Conselhe•ro Pre:sidente 1nfo,ma que serâ 
provodenciado o relatóriO com o detalhamento das despesas o 
qual serã apresentado em reunt3o do Conselho e que tem em 
rroos o relatóriO feoto pelos Conselhelfos Marcelo e Luil Eduardo 
scbre a proposta de diretrizes na gestao de pessoal da 
AMPREV, recebido um pouco antes da reunião. mas que devido 
ao adiantado da hora. este assunto será tratado na próxma 
reunoao. e dando seqüência é sessao o Ccnselheiro Presodente 
informa que va1 uti,zar os minutos restantes da reun~o para 
manifestar·se a respe~o das denúncias leilas contra a sua 
pessoa. na cond•ç4o de Diretor Presidentx: da AMPREV. por 
algumas pessoas integranles do Conselho tunto ao Ministéno 
Público e ao MiniS!éno da PrevidOncia. que qualquer ato ou( 
decisao·enquanto Conselheiro. tem que passar obrigatoriamente 
por decisao c aprovaçao préVIa do Conselho. o que nao ocorreu, 
e que a atitude dos Conselheiros é grave e demonstra sobretudo 

..Des~sll{ilo com o C'!!'_Seiho, que nào considera que J!!.. 
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denuncias foram feitas pelo Cons,lho, apesar dos denunciantes 
terem assinado nessa condiçlo, que alguns Conselheiros, que 
não constituem a sua maioria subsoeveram denünaas e sobre 
o mérito das denúncias Irá fazer algumas considerações em 
contrariedade. aduzindo que de janeiro a dezembro do ano de 
dois mil e sete. vem pautando suas ações em entendimento com 
o Conselho, com a proposta orçamentaria. as dividas 
previdenciárias que estão sendo levantadas. a política de 
investimentos que foi aprovada na quar1a neuniAo ordinána 
ocorrida em 2007. cujo perlodo de validade era de julho/2007 a 1 

junho/2008. que a nova polil ica que foi votada na neuniao 
anterior foi para reaoaptaçao e acompanhamento das mudanças 
na legislaçlo sobre as aplicações e investimentos, que todas as 

questoes estão sendo acompanhadas pelo Conselho e que nlo 
esté havendo reciprocidade e ftexibilidade per parte do Consetlo. 
que mesmo como ente polftico e seaelârio tem avançado muito 
nas ncgociaçoes junto ao Conselho, e que se surpreendeu com 
as denúncias. A Conselheira Esteta pediu a palavra e informoo 
que a denúncia foi realizada sim pelos membros subscritores e 
que tiveram acesso aos documentos enquanto membros do 
Conselho. e a decísao tomada foi em razlo da responsabilidade 
solidária dos membros e frente a falta de atltude por parte da 
Presidência de assuntos relevantes e importantes. que diante da 
inércia causam grandes prejuízos para AMPREV e ,que sempre 
que se fiZer necessário agirAo dessa forma na busca de obter 
responsabilidade daquele que nAo e cioso no cumprrnento da 
gestão. Em seguida. o Presidente deu por encerrada a reuniao. 
cu1a presente i lavrada por mim. Rosely do Socorro Prado 
Calda e ep is de lida e achada confor , assinada 

1em os presentes Macapá, 2 abrü e 2008. 

ANTOS 

MARLÚCIO DE ALMEIDA SOUZA 

Representante d·o; Servidores da Assembléia Legislativa 

ATO MONTEIRO 

MARCELO FIGUEIREDO 

OSCAR CLÓVIS 

XAVIER_ ··-=-:-:-:-:-----
Representante dos Civis Ativos 

ROSEL Y DO SOCORRO PRADO CALDAS 

- ·~1:\.l~ 
r~\!rJ! dO C~ __ --~ __ 

ATA DA DltCIMA SEGUNDA REUNI ÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDitNCIA 

CI!: P . 

Aos três doas do més de tulho do ano de dois mil e oilo da era 
crtSta, âs dezesseiS horas. no Auditôrio do pr~10 da Amapá 
Prevx:lêncoa - AMPREV. situado a Rua Binga Uchoa. n' 10. 
Centro. nesta Ca~ilal. reuniram-se pela décima vez 
ordinariamente. os membros do Conselho Estadual de 
PrcVtd~nc•a • CEP. A reuni3o foi eberta pelo Presidente do 
Conselho. Senhor Nivaldo Costa da Conceiçao, que 
cumprimentando os · demats membros presentes, fez a 
verifiCaçãO do quorum e estando a maiona dos Conselheiros 
presentes. deu llicio a reuniao em seguida venficando-se que 
nem todos os Consel1eiros presentes ti'lham recebido a ata da 
reuniao anlenor. lransferiu-se a leitura, aprovaçao e aSSIOatura 
da ata da décima primeira reunlao ordinária do CEP para a 
próxima sessao. sendo que os Conselheiro Luiz Carlos e a 
Conselheira Esteta Qll<! até então nao tinham recebido a ala da 
referida reuniao. a receberam das maos da Secretaria do CEP. o 
Conselheiro RosiVal Monteiro soltcrtou uma cllpta do áudio da 
décima prrneora reunil o, o que lhe foi prontamente entregue. em 
segutda passou-se ao tercetro item da pauta. o Conselheiro 
Presidente. informa que a reuniao tem um fim especifico. qual 
seja o de analisar unoa proposta de sanar o défiCil atuarial, como 
é prescrno no art 87 da nossa lei. as sollções pertinenles à 
atuária, antes do projeto de leo do Governador, tem que passat 
pelo Conselho. o Conselheiro Ma~úcio Almeida, se va~ ser 
coloc.1do em pauta uma c01sa que lhes foi repassada em cima da 
hora. o Conselheiro Presidente onforma que a respeito da pauta, 
tem uma retmcaçao a fazer que essa reunoao nao será 
deliberativa e sim cxplanabva, com os diversos cenarios que 
serao apresentados pelo Dr. Paulo, da UFRJ. para discutir com o 
Ccnselho, e que na próxima reuni!o haverá a delberaçao do que 
será apresentado nessa reuniAo, que será entregue o Cálculo 
Atuarial a todos os Conselheiros, que o Atuário ~á explanar, e 
que a partir do conhecimento que receberem aqui, os 
conselh\!lrQS_poderao discutir entre si, e na próxima reuniao lerao 
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uma coisa mais sólida para se diSCtJtr. o Conselheiro Martúoo 
diz que a pauta tem que ser corrigida. e o Conse!heuo Rosrval 
pede que se registre em ata, Luiz Carlos. requer explicações 
sobre a pauta que trata de "análise, discussão da proposta da 
alteraçjo a adoquaçao logislativa do plano da custeio do 
RPPS/AP, visando o oquaclonamento do seu d'ficlt 
atuarial", o Conselheiro Micherlon se manifesta inquirindo sobre 
a lc1 dos mtlítares. o Presidente informa que durante a 
apresentação isso era abordado. o Conseheiro Rosival Monteiro, 
Intervém reportando-se i! questao da montagem da pauta. a 
respeito de uma série de temas. que lhe causa estranheza o fato 
de estar hâ mais de dois meses sem realizar reunião, 
considerando que exiSte uma série de pcndéooas, uma série de 
assuntos de allissima imporUnoa, como a prestação de contas. 
que era para ser apresentada nesta reuniao. que é um reta tôno 
gereooal. que esta no dia.a.<Jia da AMPREV, bastando 
apresentar uma cóp1a ao Conselho. para que não ocorra o 
mesmo vicio que aconteceu com a nossa co-1rma 
MACAPAPREV, com problemas de passagem. e preciSO VO(.. 

quem é que está gastando com passagens a(:reas. de que forma) 
esta se gastando, para que fatos dessa natureza não venha a se 
rcpeur na AMPREV, o Presidente suger~u ~uc ISSO seja discutido 
no "o que houver·. ConselheirO MariUci;:, perguntou se 11nha 
algum prazo para aprovar a maténa. colocando que acha que e 
um desrespeitO para com o Conselho. que esta de férias. que 
tinha uma viagem para fazer a Belém. acompanhando a sua mae 
que está doente, c veio para a reum!o pensando que houvesse 
a dcl1beraçao. que para diScutir ISSO aqui ~vari a a tarde todinha. 
e que tudo no Conselho é tratado em ema da hora. que o 
Conselheiro Presidente sent1u a imponânoa que o Conselho tem 
as atnbuiçOes do Conselho. e a responsabilidade que tem para 
aprovar isso aqui. que o Co heiro Presidente tem que ter maiS 
respeito pelo Conselho uc p sou ma1s de dois meses sem 
reun,ao. que estâ com ua m~e d ntc em Belém. o Conselhe11o 
Ros1val Monte1r0 pe unta se a proposta já fOi analisada em 
conjuntà com o Executivo. o ConselheirO Presidente diz que sim. 
que Jil foram levadas algumas propostas ao ExecutiVo. porque o 
ExecutiVO é o responsável pelo encaminhamento à Assembléía 
Legislativa. da proposta de alteraçao da lei. só que para o 
Executivo se pronunciar é necessário com base no art. 87 da lei, 
ter a apreaaç.ao do Conselho, o Conselheíro M ar1ücio pergunta , 
se Jâ não fo1 levada uma proposta ao Governo, o Conselhc•o 
Presidente. informa que a proposta foi levada ao Governo porque 
tem Impactantes no orçamento do Governo. que a AMPREV foi 
cnada em 1999. que na sua etiação nao foi feito o câiCtJio -
atuarial in•e~al e nem o aporte iniCJal de capital, na seqOéncia o 
Sr. Paulo Arthur Vie~ra, Atuário do Núcleo Atuarial de 
Previdência, da Universidade do Rio de Janeiro. rcsponsével 
pela elaboração do úl~mo estudo atuam! do RPPS/AP. Vie1ra. 
começou a sua explanação. ass1m •e pronunc~<~ndo 'na a1açào 
de um reg11ne próprio de prcVldêne~a que ablange todos o• 
servidores pübhcos eletivos do respeCIIVO ente. sendo que o 
regime recebe toda a responsabilidade de arcar com as 
obrigações previdenci~nas desses serv1dores. que ao serem 
admitidos no serviço público. trazem consgo o serv1ço passado. 
ou seja, ,a trabalharam no setor pnvado e iã contnbulram para o 
regime geral de previdência. ou já fo ram vmculados a outro 
regime próprio. que ao se aposentarem. neste último regime. no 
caso na AMPREV. será cons1derado esses tempos de 
contribuição a outros regimes. que nao foram vertJdos á 
AMPREV. que na organ•zaçAo de SIStemas previdenciários 
baseados em regime de cap1tahzação. passa a existir a 
necessidade do ente patronal reahzar aportes •metais para 
cap~atizar o reg101e. compensando o período sem contribui~o. e 
equacionar posslvel défiCit atuanal '"'ool. que 1sso ocooe 
também quando se verifiQue que as allquotas ord1ni!rias também 
não s3o sufiCI!nles. que isso n~o é cxcÓJSIVidade de regmes 
próprios de servidores. que na criação de previdénc1a 
complementar fechada. a exemplo de uma estalai. o apone 
in1oa1 é reafizado pelo patr~o. nesse momento o Conselheiro 
Rosival Monteiro diz que no Rio de Janeiro fo1 feha essa 
compensação do royalty do pelfóleo. o que também pode ser 
feno aqui. retornando a palavra, o a1uano 01z que o déficit não é 
uma questão de governo. que já vem ocorrendo M alguns anos. 
que na Le1 915. no seu an 92. aSSIIll diSposto "Quando as 
despesas providenciArias for superior â arrocadação das 
contribuições previstas no.s ertigos 88, 89 e 90, seri assim 
eferlvada a neceuíria l ntograllzaçilo da folha liquida de 
beneficio~ do grupo em questlo: I - SO% (cinqOenta por 
cento) da complementação da despesa nrA oriunda dos 
valores acumulados no Fundo Finincelrof· 11 - 50% 
(cinqüenta por cento) da comptementa~o da despesa seró 
oriunda de recursos orçamentilrtos, estAbelecidos na forma 
/ltfia/ instltu/da para o procedimento orçamentário, 
ob3ervad• " previslo de despes• apurad• em aval/!~~ 
•tuarl~l. § 1• Quando os recur$05 do Fundo Financei 
Uverem sido tot.lmente utilizados, o EsUJdo, através d 
orgiO$ dos Poderes Leglstartvo, Executivo o Judie/á o, 
Inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas, d 
suu Aut•rqulas e Fundaçóes Públicas, assumlrlo a 
integralidade da foth• liquida de benefic ios.", ISSO S1gn1fica 
que hOJe a AMPREV está arrecadando on>.e por cento do 
segurado e doze por cento do patronal . e paga uma quan11dade I 
mu1to pequena de beneficios. mas vai chegar um d1a em que a 
folha liQuida de beneficios vai superar o montante arrecada~o 
em contnbwÇOes. h1pótese em que a AMPREV. passara a pag 
uma pane. 50% da folha, tirando do fundo fnancclfo aCtJmula o./:. 
que a outra pane. os outros 50%. da folha será paga pelo 
Estado, eventualmente, os recursos da AMPREV vão acabar pot 
completo. ou se1a. vao ser todos utilizados. a par11f dai o Estado 
assume integralmente a .folha de beneficios da AMPREV. o 
Consolholro Roalval Monteiro, intervém argüindo que o 
dinheiro da AMPREV vai acabar se não for fe1lo aponc de 
capital, que o que o Sr. Paulo V10ira, está explanando tem o 
objetivo de demonstrar as maneiras que se tem para alterar o an. 
g2 da lei 091 S. o Presidente do Conselho. Sr Nivaldo da 
Conce,çao, lnterviu, explicando que o art 92 da Le1 0915. 
equaciona de vez o déficit atuarial da AMPREV, e inapto, porque 

só resolve o dHICit atuarial em um regime de repanição simples, 
que não o caso da AMPREV, mas não é admitido pelo Ministério 
da Previdet>cia. em um regime de capitalização que é o regime 
adotado. não se a~mitindo que se vislumtre um déficit atuarial 
futuro. e que se resolva somente no futuro. mesmo que o déficit 
seja futuro. é neceS!ério que se adote hoje as medidas 
necessárias ao seu equacionameoto hoje. por isso é necessário 
a alteração do an. 92. o Conselheiro Roslval Monteiro, 
intervem dizendo que o Certificado de Regularidade 
Providenciaria está bloqueado em razao do défic~ aluarial. e que 
o Conselho tem que aprovar essa alteração e que o nosso 
cadastro e!lll tao atrasado. que se ateve ao orimeiro documento 
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que 101 entregue ao Conselho. asSinado polo atuârto. na página 
16, prime•ro parágrafo. leu o segUinte treCho: "a base de da;dos 
utilizadas na avaliação atuarial e satisfatória, porém alguma a 
Informações foram consideradas inconsist·ontc$", 
continuando argUiu que o C<ldastro esta desatualizado pois 
venf1cou pessoalmente o seu cadastro c constatou que as 
informações referentes a sua pessoa eram insufiCientes para a 
reahzaçao do c.alculo atuarial , o Presidente do Conselho se 
manifestou dizendo que se deve deixar o atuário continuar a sua 
explanação. p01s ele va1 comentar e explicar todas a notas e 
referências contidas no estudo atuarial. o Sr. Paulo Vieira, 
continuando sua explanação. a respeito das inconsistências 
detectadas no cadastro. pronunciou-se Informando que ia falar 
na ordem das menores para as ma1ores. dizendo que "'foi 
detectado inconsisténoas relativas às patentes e ãs 
remunerações dos militares, havendo casos em que soldados 
lulhílrn sido informados com remuneração maior que a de 
tenentes e coronéis. caso em que foram desconsideradas as 
patentes informadas. tendo sido determinada uma correta 
evolução salarial. a outra inconsistência é a ausência de 
1nfonnac;ao em relação ao tempo anlerlor ao ingresso do servidor 
no scrv1ço púbhco estadual e no regime. pois não se sabe se o 
servidor contribuiu para a~um regime. que regime foi esse e por 
quanto tempo, que isso é comum em OUtros entes federativos. 
pois não existia cadastro com 1nformaçôes para f1ns 
prev1denciãrios. para se projetar expeC1atrva de direito à 
aposentadona. que quando nao exiSte este dado. o Mí01stér10 da 
Previdência obnga. a ut1izar a convenção. chamada de prem1ssa 
de que o serv1dor fo1 adm111do com dezorto anos. a Conselhera 
Esteta 1nterviu dizendo que Jâ foi fei1o mais de um 
recadastramento e que não se chega a dado nenhum. que no 
seu 6<gão eXIste essa •n formação, o Sr Paulo V1e~a perguntou-
lhe a que Orgao a ConseU>eira Esteta per1enoa. e quanto 
servidores existia no órgão. foi lflformado pela Conselheira que 
pel1encia ao Minislêrio Público Estadual e que linha 
aproxamadamente trezentos servidotes. ao que o atu~~·o 
respondeu que e um número muito pequeno em relação ao lo 
segt1rados que o problema ma1or estâ no Poder Executivo. e 
congrega maior nUmero de servtdores. continuando a sua 
cxpl.anaçao. o atu:mo di.l que a premissa que o Ministério ;;,a 
Previdência ~ai obriga a utilizar é a mais conservadora, po· 
quando é estmado que o servidor 1ngressou aos dezoito an , 
maxinlla-se o tempo anterior de contribuiçao antecipando-se o 
méxmo a sua aposentadoria. nesse momento o Conselheiro' 
RoSIVal arg01 o atuário sobre a ausência de infom1açOcs sobre os 
novos entrados. ao que foi informado que a prev1sao de novos; 
entrados depende da opção política. e que qualquer piOJeçao 
seria irreal. mas que a ausência dessa informoçao nao é 
relevanle. na medida em que há a obrigação de reahzaçao de 
cálculo atuanal é anual. podendo ser ate semestral, para a 
ver~ficação da adequaçao e posslvet revisao do plano de custeio 
e de benefioos. o Conselhclfo Wehngton. que é Secretário de 
Estado da Adm1n1slfaçao. informou que para os próximos der 
anos. devem 1ngressar mais dezessete mil servidores no Estado. 
o atuário arguiu que daqui a der anos. serao realizados no 
mln1mo dez cálculos atuariais. a Conselheira Estela. pediu que a 
explanaçao fosse mais Objellva e Jl Orllval. e que o atuãrio 
uUhrasse termos menos técnicos e menos jargões 
prevldenciâriOS. que na sua avaliação são de difl c11 
co,npreensao. retomando a sua explanação. o Sr Pauto V101ra 
vo11a & falar sobre o af1 92, da Lei 915. informando que o mesmo 

é l~cn;camentc 1rresponsé.vel porque o sistema concede 
bcnehc1os de apascn1adonas em valores mu1tos e~vados, que é 
possivel es11mar quando isso vai acontecer. que na o é 
recomendavcl dor tratamento de repa~içao simples. pois assim a 
tendência ser~a ~e etescimenio explosivo das despesas. que os 
reg1mcs devem ser de capitalização. que a maneira ma1s 
responsâvel e tnteligentc. mais economicamenle viável de 
resolver o défiCit é através da cap~ahzaçao do regime. que a 
legislaçao federal a respeito prevê que as insuficiências do 
regime, devetn ser equacionadas com aportes aos regimes em 
prato máximo de trinta e onco anos. e que da maneira como 
estã redigido o art 92 da Lei 091512005. de realização de 
aportes conforme as necessidades. o prazo de trinta e cinco 
anos seria estourado, que a partir disso, foram fertos cenários 
que permitissem a adequação do an 92 da lei da AMPREV. para 
a mentalidade de capitalização. considerando que o regime tem 
uma satua~o extremamente vantajosa. por ser o estado novo. 
onde o resullado previdenciário, receita menos dc,pesa cor,enle. 
está em torno de dezoito milhOes e meio, de acordo com os 
demonslfallvos prevideooarios. por ter muitos servidores ahvos 
pa1a poucos servidores 1nat1vos. em decorrência de ser um 
estado novo. o regime tem uma despesa muito pequena c uma 
arrecadação muito grande. então este é o momento de se evitar 
que ocorra no futuro com a AMPREV. o que 1a vem ocorrendo 
com os outros reg1mes de prev1dénoa. que nao conseguem mais 
suponar a tolha de beneficios. porque são estados e municípiO! 
muito ant1gos que nao têm mais opçao. e que a possibilidade da 
AMPREV ter 01!o. nove, dez cenânos possive1s para resotver o 
problema do défiCit decorre da folga financeira que hote o reg1me 
tem. por isso este é o momento adequado de se estar diScutindo 
ISSO. a forma de adequar a tcg1slaçao e equacionar o déficit 
atuanal. em relaçao ao resultado atuarial. da fo1ma como esli! o 
an g2. o dêfiCJI e zero, não exiSte défiCit. pelo motiVO de que o 
anigo 92 prevê que qualquer défio t será cobeno pelo tesouro. 
entretanto esse défic1t, a valor presente. trazendo todo o ftuxo 
futmo de despesas e contabilizar qual o valor disso isso hoJe. ou 
se1a a valor pcesl!nte. isso representa hoje um b1iháo. trezentos c 
cnqúenta ml hOes. referente a atual massa. sendo esse o valor 
que o estado leria que apona1 ao regime para nao ter que 
aumentar a aliquola. o Conselheiro Rosival Monteiro se 
manifestou dizendo que. considerando o que o Conselheiro 
Wehngton tnformou sob1e a contra tação de dezessete m~ 
servidores nos piOl<lmos de2 anos, o cálculo atuarial tem qu 
cons1derar essa variâvel. que t~.da e qualQuer despesa !nctui 
no an. 17 da lei de responsabilidade fiscal. que causa Jmpac y 
tem que ser disCU1ida antes na previdência. tendo que fazer una 
proposta de emer.da â Constituição do Estado para que 1s ;o; 
possa ocorrer. o atuário. concorda com a manifestação 10 
Conselheiro Rosival. o Presidente do Conselho. se pronuncia 
informando que todos os cenários sao tecnicamente viáveis. mas 
nem todos s;!o legalmente viáveis. porque fere a lei de 
responsabilidade fiscal, por isso nem todos os cenários sao 
viáveis do ponto de vista legal, o Sr. Paulo Vieira. diz que 
afirmar que não considerar novos eniJ'ados invalida o cálculo. e 
incorreto, o Conselheiro Rosival Monteiro argumenta dizend~ 
que nao disse que invalida o clllculo e s1m que o mesmo ficr . 
distorcido. em seguida se refere à taxa de admlnistraçao. que rol 
mod,ficada sendo reduzida de dois por cento. para até dois por 
cento. e que essa alteração ainda nao fo1 para a SEPLAN. que 
vcnficou aue no momento aue estava sendo feito o CJIICtJio 

Pág. 11 

atuarial não estava sendo levado em consideração o plano de 
cargos e salários do Tribunal de Contas. do Poder Judiciário. dos 
Professores, do 11/inistério Público. dos PoliCiais e dos Militares. c 
que o Bernard enviou ao NAP. mas que faltou discutir a questao 
dos militates, que e especifica, e que Isso vai cau.sar problema, 
quando for ser anerada a lei dos miitares, o Sr. Paulo Vlf!ira, 
infom1ou que foi considerada a l ei n•.6.65217g, que prevê 
direitos e benefiCio' direreneiados aos miitares, o Conselheiro 
Micher1on diz que isso causa· lhe estranheza. pois sempre que o 
processo chega na AMPREV, é indeferido. c vai via judicial para 
dar um parecer, o Presidente do Conselho diz que a le1 dos 
militares do Estajo do Amapá, ainda nao foi aprovada pela 
Assembléia Legislativa. que a Lei 6.652179 é a lei dos militares 
do extinto te rr~órlo federal do Amap~. que para considerar válido 
é preciso uma lei estadual. e se o juiz mandar pagar a AMPREV 
paga. o Conselhelfo Presidente requer o poSicionamento da 
assessoria jur ldi: a, Ora. Rosely Caldas, que se pronunoa 
fa lando que a Le1 6.652179 por ser muita antiga. eis que remonta 
ao ano de 1979. fere. entra em coofhto com as emendas 
constitucionais da reforma da previdênaa. ferindo os principias 
da contributividadc. do oqulllbrio atuaria l, que por suscitar 
dúvidas quanto a sua aplicação. a AMPREV busca o 
posioonamento do Poder JudiCiário a respeijo, a Conselheira 
Es1ela. pergunta ao Sr. Paulo como é que fica em questOcs de 
atuána. a situaçao dos militares. especifiCamente em relaçao a 
promoção. ao que o mesmo responde que agrava a situaçao 
atuarial do regime. a Conselheira Esteta argüi que pelo principio 
da contribuição só pode haver a despesa se houver a receita, o 
Sr Paulo Vieira diz que o plano de custe1o é ünico, e não se 
pode lazer distinção entre os segurados em razao das regras 
diferenciadas. a nao ser que os mililares tivessem regime de 
previd~ncia em separado do reg1me dos ovis. o Conselheiro 
Ros,val diz que o ente patronal. em relação aos militares deve 
contribuir de forma maior. a Conselheira Esteta diz que cria-se 
gralificaçOes disso c daquilo. sem ser observada de onde vem a 
receita. o Conselheiro Presidente informa que uttimamente o 
Poder Execubvo tem chamado a AMPREV para ter assento nas 
discussões em que os servidores pleiteiam aumento, a exemplo 
do SUS. e se reporta ainda a queslao da majoração do período 
de satano maternidade. que quando a AMPREV for provocada 
va1 tomar provtdéncias. a Conselheira Esteta informa que vai 
provocar a manifestação da AMPREV. o Conselheiro Rosival diz 
que o Conselho em nenhum momento foi chamado para discutir 
o que esté sendo discutido agora, e que agora, que há a 
urgênoa de aprovação. de extrema pressao é levado a discutir 
algo tão relcvant~. e que vai mfluenciar todos os anos para 
frente, que a aplicação depende do cêiCtJio atuarial. para que 
possa saber quando é que vai ter um grande desembolso, para 
que se possa apücar o dinheiro. o Conselheiro Presidente, 
ilforma que nos últimos dois anos, este é o tercero ou o quarto 
cálculo que está sendo feito. que nada impede que no final do 
ano seta feito um novo cálculo. que no ano que vem seja feito um 
novo cálculo, que o contrato com o NAP nao é por CJIICtJio. o 
Conselhe~o Rosivat Monteiro argüi que o NAP 101 chamado 
várias vezes para conversar e que tem e-mail. celular o que o 
NAP nao entrou om contato. o Conselheiro Presidente ínfom1a 
que o contato do NAP com a AMPREV ê a1ravés do Diretor 
F1nancelfo, Sr Bernardino 01as Júnior, que esta atribuição é da 
Olretona Executiva, pois esti! dentro dos deveres da Diret1ori 
Executiva. que o trabalho do NAP está sendo apresentado a 
Conselho. o Conselheiro Marlúcio se manifesta dizendo que 
desrespeito é total porque ele verifiCOu numa viagem que fez "' 
Sao Paulo. que faz pane de um Conselho e não sabe de na 
que jâ está há d01s meses sem reuniao. que a "coiSa- e mal 
administrada. que o NAP não é sO para conversar com o 
Presidente. que o NAP tena que ter vindo um més antes. sentar 
com o Conselho para conversar. que agora o Conselho vai 
passar a tarde e a noite toda discubndo uma matéria que é de, 
Wlteresse do Presidente. o Presidente d1Z que o 1nteresse é de 
todos. o Conselhelfo LUIZ Edua1do se pronuncia dizendo soble ~ 
queslào dos mHitares que está pendente de resolução há mu~o 
tempo, que em relação aos mif~a 1es. os mesmos esta 
prejudiCados como dasse, de um lado como patronal, por outro 
lado tem a AMPREV. que se baseia na Lei 6.652179. para fazer o 
ci!lculo atuaria l. mas nao apliCa a le1, o Conselheiro Presidente 
mforma que o calculo atuarial utifiza a lei 6.652179. que é uma 
estatística, prevendo posslveiS deosões judiciais mandando 
aplicar a le1 6.652179, o Conselheiro Luiz Eduardo. prosseguindo 
infomla que a Paraná Previd~ncia que e uma lnstituiçao em que 
a AMPREV se base1a, adota uma lei que é mais antiga que a le1 
6 652179. o Conselheiro Presidente Inquiriu ao Conselheiro Lu1z 
Eduardo se ele passou sua experiência aos representantes de 
sua classe. para que a classe f12esse gastao junto ao Governo 
do Estado. o Conselheiro Luiz Eduardo informa que não, 
argÜindO que sao feitas pesquisas e que não é dado abenura 
pa1a se trazer o resultado dessas pesquisas ao Consell1o. o 
Conselheiro Rosival se pronuncia perguntando por que nao tem 
havido reuniOes pera se tratar de pautas pendentes como esta, 
pendentes de discussao no Conselho, nesse momento. a 
Conselheira Esteta pede que o Sr Pauto Vieira retome ê 
explanação. que continuando. se pronuncia dizendo que o 
IJ'alamento que a legislação atual dâ ao défic~ atuarial. signifiCa 
um problema. pcrque mesmo permitindo que as reserva• 
financeiras da AMPREV, atualmente em seiscenlos miMes. 
cresçam por um detemlnado tempo. mas que eventualmente. 
um dia vão se esgotar, e ainda vao ter benefldos a pagar, 
ocorrendo a descapitalização do regime, isso provavelmente iria 
ocorrer em 2049, e demonstra grafiCamente o que iria ocorrer, 
em seguida. o atuârio passou a demonstrar os vérios cenários 
que poderiam ser adotados para dar encaminhamenlo .legal â 
resoluçao do défiCit atuarial. sendo adotadas tré• fam111as de 
cenário ou de soluções que geralmente sao UISadas em regimes 
prOprios como um todo. no caso mais primordial, tem se 
estabelecido a allquota de contribuição suplementar, que a gente 
chama de soluçao cli!ssica. que na verdade qualquer nlvel de 
financiamento e de cap~auaçao vai utilizar e demonstrar esses 
métodos, onde a Idéia é de contribuição palfonal fiXa, e 
contribuiçao suplementar por trinta e cinco anos, que é o perlodo 
exigido na legislação para compensar a ausência de. apones 
iniciais. se é preciso um bihão e IJ'ezentos hOJe. seré 
estabelecido qual a aliquola de contribuição em percentual sobre 
a folha, durante os próximos trnta e c"'co anos, equivalentes a 
esse valor. outra solu~. seria a segregação da massa de 
segurados em fundos contábeis. que foi a soluçao adotada no 
Parana, e tem sido adotado em oulfo• reg1mes pr6pr10s no 
Bras~. e o terceiro. mais flexível, mesclando a divisao em do1s 
fundo• contábeis e fixação de alíquota suplemenlar de 
conlfibuiçao. prevendo a possibiüdade de aportes feitos ao 
reg,me pelo Estado, não vinculados é. folha. no caso das 
atiquotas suplementares, foi estabelecido quatro pnmelfoS 
cen~rios. onde é eslabeleci1o uma aliouota fixa durAniP. tnrl~ " 
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vigência do regime próprio c uma suplemenlar pelo periodo de 
lrinla e cmco anos, sufocM!nles para variando um cen.rio de 
oulro, em retaçao ;I foxaçto dessas alíquotas. no cenário um. que 
~ o mais básico de todos. no qual se propõf! manter a atual 
allquola de contribuiçao pa!ronal, e dizer qual a aliquola 
complementar nos próximos lrinla e cinco anos. sufooenle para 
cap~a~zar o sislema. que seria de 35%, o que gera um 
desequilibrio nos primeiros anos. com uma elevaçto das 
despesas do Eslado, focando num patamar fixo por trinta e cinco 
anos, no cenário dois. é consfderado uma ellquota complemenlar 
crescente. começando em zero. e terminando com uma allquola 
bem supenor a inicial. o Conselheiro Rosival pergunlou~o 
aluário se os recursos podM!m adv11 do royally do pelróleo. o S 
Paulo Vieira respondeu que isso é irretevanlt para o càl 
atuarial iden!ifocar as fontes e saber onde o Governo do Est o 
vai buscar os recursos para a efelivaçao dos apene. 
Conselheira Eslela argüiu dizendo que a proposta lem que er 
plauslvel, lembrando dos créd~os que a M1PREV lem em forma 
de divida preY!dencoâria para receber dos poderes. o Sr Paulo 
Vieira, reafnna que a previdência deve ser !ralada como u~ 
polilica de Eslado e nao do governo A ou !l, que o esludo 
aluanal realizado na AMPREV é análogo ao que é leito no 
planos priva<los. fazendo algumas comparaçOes. que o processo 
de avaliaçto aluanal é um processo conlinuo. que a quesl ao 
passa por atualizações legíslatNas continuas. sendo necessârio 
compromisso conslanle do governo em relaçao à previdência. a 
segunda família de cenários. é o da segregaçao de massas em 
fundos conlábeis, a exemplo do que foo lc ilo no Eslado do 
Paraná, Para e no Amazonas e em outros enles. como 
munielptos. onde ê feilo um cone. separando o grupo antogo 
deficUno. do grupo fuiUI'o. que pode ser fc~o de maneira 
simples utüizando como marco a dala de admossao. o g"'f)) 
velho continuará em sislema de repartiçao simples. que nao fez 
poupança. que vai sendo feijo aportes conforme a necessidade, 
que vai se exlingu~. porque é um grupo fechado. nao enlra mais 
ninguém. e o grupo novo. roicia jé em um sistema de 
cap~alizaçto. superawario. oulro marco temporal para o corte 
para segregação das massas. pode ser a dala de publicaçlo da 
leo, que lnsl~uor essa segrcgaçao. reloma a questao de que a 
avaliaçao aluarial é um processo conlinuo. innuenciado por 
vários falares. como con!falaçto de pessoal. aumenlo salaroal. 
que a perspecliva de ingresso de dezesselc moi servidores nos 
próximos dez anos, impacla no regime c na sua siluaçao 
a!Uarial, pois dezessele mi servidOtes é aproximadamenle o que • 
se lcm hoje no Es!ado. o Conselhe11o Luiz Carlos. argüo o Sr 
Paulo. no senlido de que o mesmo indique qual é o melhOr 
cenârio para a resotuçao do déficil do RPPS do Amapa. o Sr 
Paulo, diz que o melhor cenârio que o Nücleo Aluarial de 
Previdência ndica é um que n3o onere em demasia o Eslado em 
favorecimenlo do RPPS. e que lambém nao onere o regime em 
demasoa, o RPPS. em favor do estado. que o ideal é enconlrar o 
equilíbrio. buscando-se uma dis!ribu.çao maos raoonal denlro do 
lempo do equacionamenlo do oeficol, que alenda os crrténos 
legais. seJa razoavelmenle exequivel, nesse momento a pedido 
dos Conselhe<os Luiz Carlos e Eslela sa. o Conselheiro Rosival 
Monleiro foi onstado a se manofeslar a respeilo do assunlo que 
està sendo !ralado na explanaçao do NAP. a respeilo dos 
cenârios expostos. dado o curso de capacitaçao na area de 
gesiAo previdenciàna que o retendo Conselhe•o fez em 
NalaURN, em sua fala o Conselheoro Rosoval Monleiro. doz que o 
trabalhO fcoto pelo NAP. !em o seu mérilo. que !odas as quesiOes 
colocadas pelo atuário tem que ser levadas em CO<lSideraçao, 
por ser um trabalho feíto com sencdadc. mas que tem que ser 
mais amptamenle dtScuhdo. pra se ver algumas varian!es que 
nlo e alio sendo levadas em consoderaçJo, que se o eslado tem 
condoçOes de fazer aportes iniCialmente cem royalty. is'so lem 
que ser discutido, reportando-se ao cenàrio que foi enviado para 
o Conselho. que nao se faz nada em aluária, se nao ltvor as Ués 
bases. a cadastral. a legal e a base aluarial. em seguida, o 
Conseltleiro Presidenle informou que o curso que o Conselheiro 
Ro!.Nal Monteiro fez em NalaURN. esla sendo estudada a 
'viabilidade para trazer o curso para Macapà, reariZando urna 
parceria com a SANPREV e a MACAPAPREV. para a divisao de 
cuslos, sendo que o curso será leito em diversos niveos. para 
alender tanlo a gestores. quanto a funcoonarios e a servidores 
publicos. que tem fragolidade na base cadaslral dos segurados 
da AMPREV e na base legal. e cila corilo exemplo a queslao dos 
milrtares. o Conselheiro Welington inlervj)m Informando que o 
Eslado esta fonnando a base cadastral dos seus servodores. q~ 
desde o fonal do ano passado, esta sendo feola a digotahzaçao .' 
cadaslro dos servidores püblicos do ES!ado. o que deve s 
concluído ai~ o final do més de agoSio do correnle ano, 
seguida o Conselheoro Presiden!e doscorreu sobre a alleraçao 
lei Prevldenciaria Estadual 915. no sen!Jdo de ompor aos ges1ores 
dos poderes e órgaos a prestaçao de 111formações 
prevodenoarias necessanas aos regme. sob pena de 
responsabilizaçao, o Conselheiro RoStval Monteiro argüo dizendo 
que o semonário vao ajudar a melhorar a relaçto com os poderes. I 
o Conselheiro Presidenle discorreu sobre outros otens 
contemplados na proposla de aHeraçao da lei previdenciilria. que J. 
traiam da Unidade Geslora Unica. ltscakzaçao da AMPREV nas'!: 
folhas de pagamento de salâríos dos poderes e orgaos. e em 
seguida manleslou a necessidade de continuaçao da 
e:~r.planeçAo do atuário a fim de o mesmo d1seorrcr sobf't o 
cenário considerado ideal, indicado pelo NAP e também 
ratificado e considerado Ideal pela Diretoria Execuhva da 

. AMPREV. sendo Vl~ve\ ao Governo do Eslado. na seqOência o 

. , técnico do NAP. Sr. Paulo VM!ira. passou â explanaçao do 
cenário ooo. acompanhado pelos conoetheiros alravés do 
malerial que lhes foi entregue, sendo considerado o cenilno 
ideal. que prev~ a fixaçao de aportes ao regime baseados na 
segregaçao da folha de benencios. o equacionamenlo seria 
som~ar ao da dovisao de massas. mas sem fazer segregaçao em 
fundos conlábeis, o que pos.,bilila um fu!Uro remanejamento. se 
necesdrio. com elevaçao progressiva de aliquola. que 
demonstrado graficamenlc, verifoca-se que nos primeiros 
exercícios há uma despesa nivelada, com a antecipaçao por 
parte do Eslado dos aportes, a1ravés do aurnenlo progressivo da 
aliquola. com inicio em 2008. em 12% e eslabüizaçáo em 2024. 
em 22%. em seguida. o Conselho ponderou que a proposta 
considerada ideal depende do compromisso de futuros governos. 

e que sella mais prudenle um soluçao de apene de valor mais 
vu~uoso em c:vrto prazo. algo em torno de RSSOO.OOÓ 000.00 
garanlindo-se agora a oblençao de recursos ao regome, o Sr 
Paulo Vie~a. ponderou. como opinião parlicular sua. que, dada a 
condiçao f111anceira vantarosa do reg•me. absltaida quesiOes 
polilocaa peculiares do ente. nao é aconselhavel que o governo 
aplique recursos tao elevado hoje, na previdCncoa. que só vai 
precisar desses recursos amanha, que ~uando o governo 
compromete o orçamento a esse nlvel. relira recursos que em 
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lese poderiom estar já sendo aplicados na sociedade, em éreas 
como saude. segurança. que é próp<lo da alu<lria. fazer 
projeções em longo prazo para a resoruçto de problemas que 
pennilem a sua soluçao lambém em lOngo prazo. sendo 
desaconselh<lvel do ponto visla aluarlal, que o eslado 
compromela recursos orçamenlérios na previdência agora. que 
só vai precisar desses rec~Ksos no Muro. em prejulzo da 
realização de politicas públicas atuais, quo necessitam de 
implemento agora. o Conselheiro Rosival aduziu que, no Estado 
do Amap&, o componenle polibco e mullo fone em seguida. o 
Presdente do ConselheirO 1nforma que vat ter que se ausentar 
maos cedo da sessao. por isso requer breVIdade no 
encam1nhamento das questões apresentadas. e dado o 
adtantado da hora. venftca que o assunto !ralado nesta reunião 
vo~ará à apreciaçao na próxima sessao. em seguida. no ilem "o 
que houver" o Conselho doscorreu sucinlamenle sobre paulas 
pendcnlcs de apreciaçAo como unidade geslora Unica, 
negooaçao da divida dos poderes. orçamenlo 2006. sendo 
proposto o nome dos conselherros Midlerlon e LUiz Eduardo 
para compor a comissao que lfá negocoar a divida dos poderes. 
que a scrvodora Robena é a lécnoca da AMPREV, responsável 
por esse lrabalho. para dar encaminhamenlo a ques1ao do 
equacoonamento do déflcil aluarial junlo ao governo do Estado. 
tOt designado o Conselhearo Rosival, na seQuência foi diSCutido 
aonda sobre a poss•bolodade de volta do jclon, havendo 
dovergênoa quanlo à fixaçao do percenlual, no qual o Presidente 
do Conse"10 propOs o percenlual de 10% por cenlo inciden!e 
sobre a remuneraçao do r.argo de diretor presidente da 
AMPREV. e o Conselhe110 Rosival propOs o percenlual de 20%. 
no que foi acompanhado pela Conselheira Estola. o Conselheiro 
Marlúcio expOs sucinlamenle sobre a sua viagem e a d~ 
Conselheiro Rosival a SAo Paulo. onde acompanhados d 
&eMdores da AMPREV. Mol!on Gonçalves e Oicélia Malias, 
inlegrantes do Comolé de lnveslimeolos. em que foram visiladas 
algumas insliluiçOes financeiras. todas as insliluições visiladas 
fazem geslão de aplicaçao de recursos do regime. sendo , 
verificado. segundo o Conselheiro Mariúcio que exislem produtos 
novos e bons no mercado, que a AMPREV precisa diversoficar as 
suas apicações e rweslimentos financeiros. em seguida, o 
Presidente deu por encerrada a reunião. cuja presente Ala foi 
lavrada por mim...,Rosely do Socorro rado Caldas. e que. depois 
de ~ch a/Conforme. será si ada por todos os membros 
rseff.s; a ~ . de IUiho 8 
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Repres.enlanle dos Servidores do Trbunal de Justiça 

MARLUCfO DE ALMEIDA SOUZA 

Represenlanle dos Servidores da Assombléia Legislaliva 

ROSELY D~OCORRO PRADO CALDAS 
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!)&q'elâroa do CEP 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 
ORDIN ÁRIA DO CO N SELH O ESTADUAL DE 

PREVJDtN CfA·CEP . 

Aos Vlnle e lrés dias do mês de selembro do ano de dois m~ e 
oito da era cris1a, às quinze horas e lrinla monutos. no Audilório 
do prédio da Aonap~ Previdêncoa - AMPREV. siluado a Rua 
Bonga Uchoa. n• 10, Centro. nesta Capilal. reuniram-se pela 
décima lcrceira vez ordinariamente. os membros do Conselho 
Esladual de Previdénoa • CEP. A rcun1ao fo• aberta pela 
Presidenle do Conselho, Senhora Francicleide Marinho Lima. 
cumpnrnenlando os demais membros presenles, fez a 
verifocaçto do quorum e estando a maioria dos Conselheiros 
presentes. deu inicio a reunilo. informando que desde o dia 
primeiro de setembro, foi nomeada como Presidente lnlerina da 
AMPREV. e como presidenle interina. nao sabe quanlo tempo 
vai permanecer. mas que ondependenle do 1empo que vai ficar o 
que quer mesmo é lrabalhar e fazer ludo den!ro da legalidade, 
nao unponanlo o tempo, o que importa é o hoje e que pede a 
compreensao dos senhores conselheiros. que por eslar hA 
apenas vin!e e lrês dias. ainda n3o lem IOdo o conhecimento, e 
que ainda eslà lomando pê de loda a SMuaçao. c que vao ficar 
inYllvel responder a lodos os queslionamenlos. na seqllénoa. 
inquinu aos senhores conselheiros sobre a aprovaçao das alas 
das duas reuniões an!eriores. aonda penden!es de aprovaçto. ao 
que o Conselheiro Rosival Monteíro argüiu que após ouw o 
audío. conslalou oue a.! a!leraçOe~~- muilas seni!.Q_ 
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necessároo ouvir o audio e relazer a ala. o Conset1e11o Mar1Ucio 
de Almeida, d1z Que tomou conhecimento de que a Secretaria do 
Conselho eslá se desligando da AMPREV. e requer"" a sua 
substiluiçto no Conselho, instada a se mannestar a Secretária 
do Conselho Rosely Caldas, pediu ao Consetleiro Rosival que 
ponluasse sobre as aheraçOes a serem Idas. da maneira como 
a Consellle~a Eslela Sá, o fez, antes do inicio da sessao. sendo 
as relilicaçOes feilas de pronlo. o Conselheiro Rosival argüiu 
novamente que as aMeraçOes eram lanlas que nao linha 
condiçOes de ponluar. a Secrelâna do Conselho, manifeslou 
d12.endo que ina re-escutar o áudio e proceder as possive;s 
oevldas re~focaçOes . a Sra. Presidenle do Conselho lransfenu a 
leolura e aprovaçao das respeclivas alas para a próxoma sesslo. 
de modo que essa maléria nao viesse a atrasar a paula desla 
reunião. em seguida passou·se ao terceiro ~em da paula. sendo 
que a Presldenle deu posse ao novo Conselheiro Sr. Jony Reis 
dos Sanlos. represenlanle dos servidores do poder execulívo, ao 
qual foo concedida a palavra. lendo o mesmo se manifeslado nos 
segu•ntes termos· cumpnmentando os membros do Con$eho. 
deu boa !arde a lodos. dizendo que observando as prime~as 
doscussOes, que esl<l embarcando em grande um lransallânlico. 
c.hamado AMPREV. que está singrando nos oceanos. cuja 
tripulação está ai, c que se sente mais um membro da lripulaçao. 
empossado como membro do Conseflo, do mesmo nlvel dos 
demaos. primeiramente conhecendo e tomando ~ da siluaç.\o, 
procUI'ando na medida do possivel obler informações e contribui' 
para que essa viagem continue. novo nessa Uie>ulaçao, um dos 
pontos básicos de sua vida, sempre Iam sido procurar tomar 
onfonmações de quem quer que seja. que para si é baslanle 
simples, de chegar e dizer. conselheiros. companheiros. eu 
goslana que vocé me orienlasse. espera conlribu~ de maneira 
efeliva. que nJo eslá no Conselho só para fazer ntimero. que 
esla vendo que as conslderaçOes feilas .ao baslanles daras. 
que respeitando a aus~ncoa do Conselheiro que está substiluindo 
nao eslâ no Conselho para vir só uma ou duas vezes nas 
reuniOes. conforme já ouviu comenlário. e sim tanlas quanlas 
vezes for a necessidade, para trabalhar em prol da organizaçlo. 
que a pronunoa de seu nome é um pouco embaraçosa, podend.Q_ 
ser de lrês formas. Juoni. Jony e JoroY. mas que foca a oit~rio 
dos senhores conselheiras. e que o nome que o c.hamarem se<á 
ele mesmo, o Conselheiro Marlúcío lamenta que o Conselhuo 
lenha chegado quase no fina l do mandalo do Conselho, maa que 
o Conselho eslá de ponas abertas, u a lula no Conseflo é a 
luta do servidor pübhco do Eslad ra qlle a Amprev trilhe um 
caminho que ainda nao achou é hoje. e que o embale é muMo 
sério, e Que,\ lodo\ os pre idenles que já passaram pela 

AMPREV. nao l iveram compromisso porque nao vlo se 
aposenlar pela AMPREV, que bom que o conselheiro chegou 
com vonlade de lrabaflar. e que lamenla qu. o conselheiro 
lenha no momenlo em que o mandalo do conselho eslà 
acabando. salvo engano em selombro. o Conselheiro Jony se 
manofeSia diZendo que goslaria de fazer um ldendo a colocação 
do Conselhero Mariucoo. fazendo alusão a trecho bíblico, no qual 
narra a segutnte passagem com Jesus Cristo: terminou a festa. 
acabou-se o vinho todo mundo l inha saboreado as melhores 
iguarias. e agora. o vinho. acabou. o relato bíblico diz que o 
melhOr vinho foi o do final da fesla. e que bom que esl<l 
chegando no f111a1. mas num f111af bem goSioso, a Conselheira 
Eslela Sa. deu às boas vindas ao novo conselheko, dizendo que 
as questões no conselho nao do laceis. mas que o conselhe~o 
ra colocou que veio para conlribuor, até porque é servidor do 
estado, vai se aposentar aqui. no fuluro, pela AMPREV, e que &e 
coloca a disposição, embora o mandato esteja terminando. que 
se c.hama Eslela, do Minl$1ério PUblico. que represenla o 
patronal. mas que isso lhe t indiferenle. o que na verdade 
r~resenla e o direito daqueles que represenla na sua lnstiluiçto. 
e em conlUnhJo de ideais e de que realmenle a AMPREV possa 
andar nos trilhos como disse o Conselheiro Marlúcio. para que 
no futuro nenhum servidor do Eslado sofra sem ler a sua 
aposcnradoria como a lei diz, que se coloca à disposlçto para 
esclarecer sobre falos. ocorridos lle$ses dois anos. que serao de 
grande vaia o mesmo ter conhecímenlo, para que possa 
repassar. de lonna a disseminar as questOes graves da 
AMPREV para aqueles que o Conselheiro representa. em 
seguida. a Presidente do Conselho. dando seqOência. passou ao 
quarto ilem da pauta. o qual !rata da aprovaçJo do ~lculo 
atuarial. inquirindo aos senhores conselheiros ae tem algum 
quesltonamentos a respeilo da aprovaçto do calculO a!Uarial, o 
Conselheiro Rosival Monteiro. se manifeslou dizendo que tillla 1 
fazer algumas ressalvas. que na reunl6o passada. foi 
apresenlada pelo Senhor Paulo. represenlanle do NAP. empresa 
conlralada para fazer o cálculo atuaria l, e duranle a 
apresenlaçto foram colocadas diversas ques!Oes consideradas 
retevanle.. inclUsive por ele mesmo. e que estão mencionadas 
no calculo que ele fez. a questão da inconsistência que existe no 
nosso cadaslro. fone inoonsislência. e que duranle' esle 
momenlo ele estava colOCando para o Sr. Pauto. e ele 
concordou. que a base é uma base legal, a base aluarial e a 
base cadaslral. sendo isso que dá consisléncia ao calculo 
atuarial, e que quando existe uma fragilidade muilo grande na 
nossa base cadaslral e na nos&a base legal, e. agravado ainda 
pelas propostas que foram apresenladas e que nao estavam a 
conlenlo dos conselheiros que se apresenraram na reunião, foi 
suyeoido que se ftzesse nov;rnenle oaseado em novas 
informa~es. inclusive o Conselleiro We~nglon informou que o 
Governo pro!endia, nos próximos dez anos. conlratar deZessete 
mil pessoas. e que isso nao Unha sido levado em consideraçto 
no nosso cálculo aluarial, ele tomava corno base se n6o tivesse 
nesses anos Vllldouros. nao enlrasse ninguém novo. essa era 
urna das falhas que linha no cálculo aluarial, por isso que nao foi 
aprovado, a oUira é com relaçao 11 necessidade de apor1e de 
capüal, porque como nós sabemos aqui, quando passou de 
ff'EAP para AMPREV em 199g, anles nós Unhamos somenle a 
pane de assislência saüde. e duran!e esse periodo nós nao 
lemos nada com relaçto ~ parte prevideocoéria, entao o Governo 
tinha que fazer um aporte deS6e capital. para conseguir cob<i 
esse furo. foi decidido duranle a reuniao que ele. Conselheiro 
Rosival Monlelro. mais o Presidente do Conselho Iriam conversat 
com o Secret•~o. que lambém ê Consel\eiro Haroldo VíiOr. para 
que pudessem encontrar lMNI sotuçto para esse aporte. que foi 
realizada uma reuniao, quarta ou quinta-feira. e que se fize<-.. 
presenle ainda. ele, Consehiro Rosival, o Ex-Presidente da 
AMPREVIConsell'lo. o Diretor Financeiro da AMPREV, o Sr. 
Alberto Gões. e disculiu-se a respeito. primeiro augerlu que fosse 
feilo com aquele aporte do petróleo, havendo discordância. o 
Presidenle enllo sugeriu que se fizesse o aporte com a Eslrada 
de Ferro. para ir para um banco e format l.llla base. porque 1 
Estrada de Ferro só n6o podia vir, ela teria que ser transfoll!l.lda 
em dinheiro, en!ao foram Idas essas sugesl6es. e ficou de se 

estudar e alé fazer uma analise lecnica. que depois e a pariir 
de~sa reuniao. falou por duas vezea com o Ex-Presídenle 



Macapá, 27.02.2009 (DIÁRIO OFICIAL) 

soficitando que o assunto fosse retomado, e o mesmo lhe dtsse 
que nâo dava no momento c foi protelando o assunlo. sendo que 
até o momento nJo se tem uma postçao em relaçao à essa 
snuaçao atuanal. que nao sabe o que lo• que o Governo decidiu 
com relaçao a esse apone. pois a sugestao era que se fizesse 
um apor1e .,icial. que quem exige isso nao ~ AMPREV. c sim do 
Ministério da Previd~ncia . que se1a dada uma garantia efetiva. e 
que fo1 isso que foi esdarecido nessa reuniao. e at~ agora não 
aparece\~ essa proposta. e nao sabe se isso jâ foi repassado a 
Ptesidente do Conselho. ao que a mesma respondeu que nao. 
tetomando. o Conselheiro Rosival Monteito concluiu d1zendo que 
por isso nao dá para aprovar porque nao tem o apor1e parn Que 
se possa trabalhar esse novo cálculo atuarial. jã que o que foi 
apresentado não fot aprovado. já com esses novos instrumentos. 
esse novo cenatio. a Presidente do Conselho. retomando a 
palavra, exortou o Diretor Financetro da AMPREV. a se 
manifestar a respe•to de tudo o que foi explanado oelo 
Conselheito Roslval Monteiro. o Diretor Financeiro da AMPREV. 
Sr Jos~ Bernardino Dias JUnior. tomando assento na sessão. 
deu boa tarde. e em seguida, se manifestou dizendo: que o 
cálculo que foi apresentado ao Conselho, contempla uma 
proposta de segr~gaçlo de massa. que na última reuniao do 
Minrslério da Prevldéncia com o CONAPREV. ocorrida em JUlho. 
foi discutido que vai tor uma nova legislaçao, Que vai alterar a 
legislaçao atual, permitindo ao Estado. sem precisar fazer aporte. 
fazer a segregaçao de massa. assumindo as pessoas que 
causam ~rte( at6 acabar o beneficio. como fO<ma de evitar que 
aqueles Estados, que já chegaram 30 teto de atiquota. que é de 
vinte e dois por cento. e Que mesmo assim nao consegue 
resolver o seu déftcit atuarial, e que n.ao adianta injetar mais 
recursos. po< isso o Ministério da Previdência, esta buscando 
estudos no sentido de que o T escuro do Estado assuma o 
pessoal que provoca o déficrt. e Que a Unidade Gestora 
administre o pagamento. fazendo todo o procedimento. e o 
Estado repassa o orçamento desse pessoal que vai ehtrar em 
beneficio. essa ~ uma proposta do Minist~no . que vou ser 
discutido nessa reum3o, com v•stas à publiCação dessas 
alterações sobre esse assunto. quanto à metodologia do cálculo 
atuarial, e novas dcfintçOcs a respeito de casos de déficit. porque 
se chegou ;I conctusao, Que tomando por base a ma1oria dos 
Estados, atnda que aumente a aliquota para cinqüenta por cento. 
nao se consegue resolver o probSema do déficit aluarial. que 
segundo as normas do Ministéno da Pre111déncia. cabe ao 
Estado decrd1r como vai fazer o aporte e resolver o problema do 
dérteit. o que pode ser leito de duas maneiras. Que a primeira é 
colOcando recursos através do aumento de alíQuota. o que é 
inviável, porque a maiona dos Estados ja estao no limite de vinte 
e dois por cento. o Conselheiro Rosival Montetro. argüi que no 
Estado do Amapa. a aliquota é de doze por r.ento e pode chegar 
até vinte e do1s por cento. o Sr . .losé Bernardino diz que se for 
analisar o cálculo atuarial que foi feito. ohserva.se que ainda que 
aumente a aliquota do ente patronal para o l1mite de vinte e dois 
por cento. ainda assim nao resolve o problema do dCficit. entáo a 
soluçao sena segregar a massa, separando aquele pessoal que 
gera o déroc~. que na modelagem tem um estudo onde se coloca 

chegaram ao ponto de discutir novamente com o NAP. porque as 
negociaçOcs com o Executrvo nao avançaram a Conselhetra 
Es:lela se man1fcsta dlzen<io que dos cenãrios colocados. 
nenhum é esse que o S1 . Bernard•no est~ colocando. ao que. o 
me !.mo tnfom11 que o cenário por ele explanado é o cenário oito. 
e a Conselheira Est!la in forma que nao é esse o cenário 
indicado pelO NAP. a assessoria contratada peta AMPREV, o 
OiretOl Fm~nct!1ro, infnrma que tem o cenário oito nove e dez_, 
que ind1ca o aporte através da folha de pagamento, e a 
Consclhewa Esteta disse que isso já acontece. o Conselheiro 
Rosival Monteiro, d1z que é fazer virtualmente. onde parte das 
pessoas ia rtear separado. fazendo a contabilidade em separado, 
o governo 'a assumir esse pessoal, realmente para assumir-.o.... 
dêfictt. essa era uma das saídas mas e umas das sai das que tem 
que ser discutida. o Senhor Bernardino diz Que o Ministério 
aceita em relaçao ao Conselho, é a aprovação do calculo. e 
definir qual o déficit que o Governo vai assumif, que é de um 
bilhão e trezentos mdhOes, agora como o Governo vai assum~ 
isso. como ele vai resolver nao compete nem à AMPREV e nem 
ao Conselho. que a decisao é do governo, através de seus 
6rgaos. de acO<do com a sua capacidade de pagamento. que foi 
feita uma projeçao. considerando a receita liquida do Estado, 

para ver qual o impacto do défocit. e foi verificado que em 
nenhum momento pa~sa de quinze por cento. que é viável, o 
déficit atuarial e viavel. tanto que ne:m foi considerado nessa 
projeçao, as aueraçOcs em te<mos de aumento que essa receita 
liquida pos.a vrr a ler, portanto a aceitaçao do cálculo junto ao 
Ministérro e bem dara. porque foi feito de acordo com a 
legislaçlo. onde não se tem os dados. foram usadas as 
prcm,ssas. de dezoito anos. que o scNidor ingressou nos 
serviços publico com dezoito anos. que tem dois filhos, que tem 
uma esposa quatro anos mais jovem que efe. e que é um càlcuto 
conservador. menos daQuito não vai ficar. o ConseRleiro Rosival 
Monte~o di1 que o cálculo é rrreal. e que pior do que Isso pode 
foc.1r. porque n~o só o homem mas a mulher está casando com 
pes~·oõJs mais JOvens. o bem mais de quatro anos. que as lábuas 
cstao mudando para pior. o Sr Bernardino diz que as mudanças 
na 1cg1slaçao se refere também âs tábuas e á algumas 
melodolog•as. perguntando aos conselheiros se os mesmos 
analisaram todos os dados ccnslanles no cálCulo, como idade, 
tempo par:~ se apostnlar. foha de page~mento informada de 
quarenta e dois m1lhOe• para dezo11o mil e quinhentos 
servidores. e que a folha atual deve ser de dezenove mil 
servidores.' as premissas utilizadas. ressaltando que o cálculo 
atuanal tem cocrê-ncin. a Conselheira Estela Sã. diz qve a 
questao dos militares sequer foi tocada pelO NAP. o Sr. 
Bernard1no diz que os mílilares foram considerados sim. e a 
Conselheira Esteta ororma que n~o e Que isso foi registrado na 
ata da décoma segunda reuniao. referindo-se aos Conselheitos 
Luil Eduardo e M1che~on, o Sr. Bernardino. informa que os 
mil•tarP.s estao 1nduldos no câ'cuiO. e o que ocorre em relaçao 
aos militaras é que somente não foi possível proretar as 
mudanças de patentes c os aumentos salariais. o Conselheiro 
Martüoo pergunta porqtle que se coloca una coisa para ser 
aprovada se nao depende do Conselho, e se isso implica no 
bloqueio do CRP. o Diretor F1nanceiro diz que o que impt1ca no 
bloqueoo do CRP é nao ter o cá:culo e nao ter a legistaçao. que é 

a proposta de se tirar nove mil servidores. desse grupo de quase 
dezenove mil servidores. e com isso o regime se equitibra. e 
esse grupo de servidO<es vai rocar de responsabilidade do 
Executivo, nao só o Executivo. mas sim os entes todos, como o 
Ministério Publico. todos vao fazer aportes através de folha de 
pagamentos. e nao de entrada de novos tecursos através de 
aumento de alfquoti't , se ror analisado. se verifica que no mesmo 
estudo, tem uma proposta que contempla a elevaçao de allquota
alé vtnte e dois por cento at~ dois mi e dezoito. mais ainda 
assim nao resolve o problema do défici1 . entao. o que lem que 
ser fe~o é diminuit a Quantidade de dezenove mil para oito mil 
servidores. estas são as soiJçOes que são colocadas. no sentido 
de que como se deve fazer. sendo a melhor forma a segregação 
de mas.sa. porque nao adianta colocar novos recursos e 
aumentar a allquota que não resolve. considerando que o dérocit 
vem de um peti,odo murto longo, e tem QUC ser analisado. dados 

como a data de nascimento, data em que o servidor começou a 
trabalhar no governo. Que a folha salarial informada no calculo é 
de quarenta e dois m1lhOes de reais. comparada com a folha 
salarial atual do Estado. considerando os aumentos salariaos 
dados, que está aproximadamente em quarenta e quatro elou 
quarenta c cinco milhOes. tendo consistência em termos de 
tnformaçOes. sendo interessante que um dos senhores 
conseheiros se desJoc:asse alé Brasilia, para ;unto ao Minist6rio 
da Previdência veriftear essas informações, bem como as 
mudanças significativas que vao ocorrer. o Conselleiro Rosival . 
Monteiro, intervem. se manifestando nestes termos o Bernardino 
como OiretOt tem a informaçáo, cntao a AMPREV tem a 
informação e nao repassa ao Conselho, que ele fazoa parte das 
negociaçOes a respe~o. junto com o Ex-presidente e em nenhum 
momento lhe fo1 repassado essas informaçOes. e é como se 
hvesse dois momentos, o Conselho e tivesse a AMPREV do 
outro lado, po<que se nao é repassado uma informaçao como 
ess• que é irnpor1ante. a tempo. como é que vai ser realizada 
uma reuniáo pata ser aprovada o cálculo com todas essas 
pendência. se até mesmo a legislaçao federal está pendenlc, e 
que as informaçOes nao eram para ser repassadas aqui. e sim 
antes. e nesse mesmo viés está aquela outra negociaçao com o 
govemo e os outros poderes. que estava conversando na 
semana passada com Sta. Robe~a. e Que a mesma informou-lhe 
que va1 lhe convocar para uma reuniao a respe1to dessas 
negociaçOes, que a mesma lhe disso que as negociaçOes não 
andam. exceto, as negociações com o Executivo. que o 
Conselho nao ~ posicionado. Quem fo1 indicado para fazer isso 
nao foi posicionado. por isso não tem como tomar decisao. Que 
as pessoas omitem as informaçOes. que as 1nfonnações tem Que 
ser repassadas a todos. principalmente áquetas pessoas que 
estao negociando, que como Orgao publico. essas 1nformações 
nao sao segredos, e Que é de interesse de lodos que isso seta 
resolvido, que é interesse do servidor e ptincípalmente do 
Estado, a aprovaçao do cétculo atuarial. que isso foi de1xado 
bem Claro em reunião com o Seaetário, o Conselheiro Mar1Ucio. 
se man~esta dizendo que como podem vir pra c~. para aPtovar 
uma coisa que esta pendente. o Diretor Financeiro informa Que o 
cátc.Ao nao esU pendente. Que o cálculo está feito. que o dcrrcit 
atuanal é em torno de um b~hâo e trezentos mihOes. que isso 
esta cocreto. que cabe ao Governo do Estodo. a soluçao para 
sanHo. podendo ser feito através de um deaeto que pode 
rn.Jdar o governo, mas Que o deaero va1 ter que ser cumprido. 
que o Ministério accota o cálCulo. mas precisa da legislação para 
resolver o déficit. que cálculo atuarial está pronto. com todas as 
premissas necessarin e que o Ministério aceita. o Conselhero 
Rosivat diz que o cálculo tem Inconsistências quanto ao 
cadastro, e aos dezessete m~ servidores. atem de uma série de 
incon.sisl6ncias. ao que o Diretor Financeiro diz q~ _as_ 
inconsistMcias sao pequenas e em relaçao ao tempo passado . 
.® . ~ryiq~r. o Conselheiro Rosival discorda dizendo oue nAo · 

o deeteto que regulamenta como var se deron~ os aportes em 
relação ao d~ficit atuarial. que podem ser- fe~os dez cálculos 
otuariais que as diferenças scrao mu~o poucas, pela base de 
dados que se lem. pcl.l quantidade do ser.-idures, pela idade 
médra do servidor que é de trinta e sete trinta e oito anos. pela 
Quantidade de servidores homens c mulheres, tanto que nota-se 
ern um dos cenários. é projetado o aumento da alíquota para 
vilte e dois par cento e que o impacto de nove mil servidores cai 
para oito mil s~ri.idores . ou seja é muito pouco. o Conselheito 
MMucio diz que na hora da reumao rtca parece barata tonta, e 
se isso é necessário passar pelo Conselho, o Conselheiro 
Rosival Monteiro diz que é !Hm para ser discutído no ConseV'Io. 
Que o governo lem que decidir de que forma ele vai aportar. que 
o Conselho tem que saber como o Governo vai apenar, para 
saber como va1 ser refeito o cálculo. nesse momento o 
Conselheiro Jo•l Noguetra se mandesta dizendo que falta 
esct.1rccer o que- exatamente o Conselho está votando, que o 
equ1libno atuarial é o n1ais rnportanle. e Que isso tem que ser 
considerado tanto pela gestao. quanto pelo moniiOtamcnto do 
M1nistCrio da Prev+e1t!nc:'a hoje a Ministério ainda nao r:slá 
aplicando todas as sanções em retaçao ao CRP, porque senão 
nenhum ente tena conoçOes de obter o cenificado, que a 
situaç~o de desequillbno é praticamente comum a todos. que em 
julho esteve com o Sr Oelúbio. do Ministério da Previdência. o 
qual lhe informou Que já tramita um projeto que tenta dar uma 
soluçao 1urldica para essa quesUo de déficit atuaroal. quando na 
verdade 1sso atnda nao é uma premrssa que estej a sendo 
efetrvamente apicada pelo Min1Siério, que se o estado enviar o 
demonstrativo da avaliação atuarial. aulomaticamente o sistema_ 
vai desbloquear e cm~ir o certif'teado par• o ente. nao sendo 
levada em consideraçao a questao de equifibne atuarial. e assim 
foi feito, foi encaminhado a DAA e o CRP foi expedido. se 
entratem no site. para verificar todos esses aitétios, essa 
questao do equillbrio atuarial coo:inua lodo o tempo sob analise, 
conbnua em abcno, o que tem Que se csdarecer aqui 
e•atamente é o que se esta votando, se é apenas um documento 
que aponta este valor que o sistema precisa para restabelecer o 
equillbno. ou se a gente til votando a medida que vai ser 

adotada. porque realmente isso nao é da competência do 
Conselho. embora ache que isso é a questão mais importante 
sobre a qual deva· se dabtuçar aqui. porque nenhum Estado hOje 
lem condlçOcs de dispor de recursos rtnanceiros suficientes para 
apor1ar ao seu regime tt reslahclecer seu equilihrio. 'embra que 
no estudo havia outro cenano. que nem foi colocado aqui. Que 
previa a criaçao de uma espécie de fundo pelo Governo. onde 
ele aportaria alguns bens e direitos. acha que falta comunrcaçao 
mais dara enb'e a Diretoria e o Consello. porque essas questões 
pedem maior clare!a. que em dois m~ e c•nco participou muito 
ma1s do Conselho que depois realmente r.-.ou um periodo 
ausente. que é lundamcntal Que essas questOes fiQuem muno 
Clatas no Conselho. para se saber o que se está votando, o 
porquê. para Qué. Qual o rellexo da aprovaçao ou nao de cada 
uma dessas as questOes que sao apreciadas no consello, para 
que se lenha condiçOes de avançar. que é do seu conhecimento. 
que nao é especialtSra em atuária. mas bem que gostaria de ser 
mas n~o e. é que este docurnen~o é apenas um diagnóstico da 
s~uaçao atuanal do regime. Que esta Identificando e apontando 
qual é hoje o dér1c11 que ele tem. e é dare que o Conselho nao 
tem como indicar qual é dos cenérios que foram apresentados 
que o Conselho vai ver que a queSiao de segregaçao de 
massas. vem sendo debatida. como uma das sotuçOes que 
talvez seja mais v~vei , o aumenio progressivo das alíquotas, é 
uma das allernatr1as ainda que lenha um impacto muito pouco 
significativo na redução do déficit, ."las~ela_fl!»e uma 
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anernatrva viável. que Inclusive tem um estudo sobre o 
desenvolvimento que preve o impacto e o comprometimento nas 
despesas de pessoal do governo. e o comprometimento da 
receota corrente liquida, e que atem disso tudo tem a questão da 
confiab1lidade, que ainda subsiste, e é esse o principal problema. 
o Conseheiro Rosivat Monteiro intervém neste momento. 
anuindo e dizendo que isso foi óoscutido como principal foco, 
retomando o Conselheito Joef Nogueira disse que é fundamental 
'sso. parque é possivel que o défidt seja um pouco menor, mas 
que em termos de regime previdenciário, quando se fala um 
pouco, este pouco pode ser muito significativo. Qualquer coisa é 
muito significativa, outro ponto que ele gostaria de destacar, sem 
pretender atropelar a pauta. é sobre as pendências de 
recolhimento. Que tem um levantamento da AMPREV. que 
totaliza ma1s de cento e sessenta mi hOes de reais em valores 
corrigidos. só em relação ao Poder Executi vo. e por outro lado o 
Executivo também provocou a AMPREV, para que fizesse um 
levantamento de valetes a que o Estado seria credor em retaçáo 
aos beneficios e licenças. e lhe parece que esse trabalho nao 
avançou. que isso 6 uma questao mu~o senslvel e que envOlve 
valores muito signifrcativos. em conversa com o Seaetário de 
Planejamento. chegou-se é rdé ia de se trazer uma empresa 
especralizada para fazer todo o levantamento do déblo e sua · 
alualizaçao. que om relaçao aos etéditos que a AMPREV tem : 
para com o Governo do Estado, a Procuradoria Geral do Estado ; 
fez uma série de questionamentos relacionadas aos tetmos que 
nao especirocam quais os lndices de correção. ou seja slo de . 
pouca confiabllidade. que como o Estado também redama ' 
créditos que tem em face da AMPREV, que é necessário um 
profissional da área, com exper1ise, que a Caixa Económica ou o 
Banco do Brasü. talvez tenham condições de fazer isso. para 
verificaçao do que realmente é devido. do Estado para a 
AMPREV e da AMPREv para o Estado. como será feita a 
compensaçao, porque se trata de valores signiftcativos. e que 
acha que a1nda é muito prematuro para qualquer decísao, 
podendo tanto o Estado quanto a AMPREV sairem lesados. 
sendo necessério o auxilio de um profissional ou de um setor do . 
Banco do Brasil ou da Caixa EconOmica, para a consolidaçAo de 
lodo o débito. que sao valores signirocativos que estao deixando t 
de entrar no caixa da previdência. o Conselhe~o Rosivat 
Monleiro, se manifesta dizendo que considera os dois assuntos 
muito importantes. que a Caixa EconOmica já se colocou é 
disposição para fazer alguns serviços nesse sentido, mas que 
1sso depende muito de que se decida aqui e se cumpra, que em 
retaçao á situação de se criar um fundo com Estrada de Ferro, 
que vale um valor absurdo, e esse fundo serviria como garantia, 
que compete ao Governo fazer as propostas, podendo a 

AMPREV apenas sugerir. quem tem que decidir é o Governo, 
que a relaçao vigente drz que ele tem que dar garantia atual. Que 
tem que ser seguida. e que o debate até entao considerava isso. 
mas que com a colocaçao do Bernardino. a respe~o da nova 
legistaçao. isso tudo é novo. sendo preciso sentar e discutir, 
tendo que ir a Brasaia para conversar com o Oelúbio a respeito 
disso tudo, e avançar a discussao que nao pode ficar parada, o 
Conselhetto Joet Nogueira. Intervém dizendo que acha 
fundamental que o Conselho vivencie um processo de 
capacitaçáo. não que o Conselho nao tenha condiçOes, mas 
acha que dessa forma as deliberaçOes do Conselho seriam mulo 
mais garantidas. acha que esse é um caminho que deve ser 
trabalhado com a instataçao desse novo Consello, que deve ser 
renovado em pane. ê daro que ninguém vai sait daQui expert em 
gestao previdenciária, muito menos em ciência atuarial, mais que 
pelo menos a linguagem do regime seja melhor compteendida, e 
que em retaçao á votaçao 30 demonstrativo, viu que ainda 
exostem dúvidas sobte o que realmente significa. que acha a 
questão da capacitaçao é fundamental para o Consello, que 
recorda que par1icipou de diversas reuniões com instituições que 
inleressadas em fazer o gerenciamento dos ativos da AMPREV, 
e que acha imponante que essas questOes sejam retomadas, 
que c fundamenta l que exista uma dcdicaçao maior ao 
Conselho. que embOta o Conselho nao tenha competência para 
eleger qual o cenário que vai ser trabalhado. ele tem a obrigaçao 
de sugerir de forma funda/nentada aquele que o Conselho 
considera mais factlvel, neste momento o Conselheiro Micher1on 
intervém. falando sobre as decisOes c os pedidos da gestão 
passada em que panicipou junto com outro• Conselheiros. houve 
sempre solicitaçao para AMPREV ptestar concurso púbico. Que 
no seu ver houve tanto rwestimento em pessoas que nao vão 
aproveitar esse conhecimento dentro da AMPREV. que não são 
cargo efetivo e que estao simplesmente de passagem, que 
venrtea, como o companheiro Bernard falou, que hoje na 
previdência está tendo uma nova legistaçlo uma nova 
refomiUiaçao e que os consetheitos nao estao. dentes dessa 
nova gestao dessa nova lei pre••idenciária, que já esteve 
pat1iopando em outras situações reptesentando os miitares. que 
os militares realmente semPte vao dar problema na previdéncia, 
po<que são separados e regidos por lei especifica, e pede que 
dentro dessas reformutações que aqui estão sendo fenas na 
previdência, que se envie um ou dois conselheiros para tomar 
ciência, que apesat de estar peno do término do mandato, 
alguns conselheiros vao ser reempossados. porque os 
companheiros estio aqui para defender s~uaçOes, que ele 
defende a situaçao dos miitares, que todos sao representantes, 
que o Conselho faça parte dessa reformulaçao. que tem 
situações que sao decididas que nenhum conselheiro tem 
conhocrnento da causa. neste momento o Conselleiro Marlúcio 
intervém dizendo que faz dois anos que eles estao aqui. e QUe a 
primeira coisa que deveria ser mudada era a lei, para que quem 
ocupasse a presidência da AMPREV fosse servid01 efetivo do 
Estado. que o Conselho encaminhou é Procuradoria e ao 
Governador denúncia sobre irregularidades na AMPREV, 
contendo coisas que ate arrepiam a gente. que a Ora. Rosely 
falou que fo i encamonhada minuta de alteração da lei, e que a 
primeira coisa que se decidiu foi a reduçlo do Conselho, ao 
iwés de trazer mais pessoas para o Conselho. que Quando se 
coloca uma coisa aqui. como o lnQuér~o Civil Público da 
Procuradoria do 1 rabalho, sobre o CAIS. a Presidente do 
Conselho nesse momento intervém esclarecendo ao Conselheiro 
MartUcio que em nenhum momento a proposta de alteraçao da 
lei enviada pela AMPREV ao Governador sugeria a reduçao do 
Conselho e que po< ocasião em que o Conset.ciro Marlolcio 
esteve na AMPREV ele sugeriu que o Conselho deveria ter mais 
membtos. e a Conselheira Presidente disse que seria entao uma 
assembléia geral e nJo um conselho. o Conselheiro Rosival se 
manifesta fazendo refOtço 11 palavra do Conselheoro Joel. 
dizendo que j;l foi decidido no Consello, nas últitnas teuniOes, 
que se contrataria uma empresa pata ministrar eutsos para 0$ 

senhores conselheiros, que ele foi fazer o curso em Natal. de 
acordo com o Que foi decidido pelo Conselho. e que rrcou decido 
que era necess:lrio fazer uma caoacilacao oermanente, que _!~I 
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aprovado .., orçamento de sete m~h6cs e alguma cotsa. onde 
101 contemplado um prOjeto onde se lrta fazer seminános e 
workshops, como é que está andando isso. e cadô as prestaçOes 
de contas. com o que se esta gastando e>Ses sete m~h6cs , que 
se a Presidente atual quer realmente atei1ar. tt. Que era Auc:Mora 
e por ela pilssava todos os proces~os de despesas, neste 
momento a Presidente inrorma que atnda C Audilora. ao que a 
Conselheira Estela s~ c o Conselheiro Ros~Val MonleltO $C 

man.te:stam no sentido que nAo se pode acumular cargos de 
Aud~O<a e de Presidente porque ntnguém pOde se auditar. 
assim como o Presidente do CEP também nao deveria ser o 
Presidente da AMPREV. o Conselhotro Roslvat Monteiro. 
pergunta il Presidente se o orçamento de dois mil e nove já fot 
encaminhado ao Govemo, p<tmeiramente a Sra Presi<Jenle 
informa que s1m, e em segutda se rebftea dizendo que aflda nao 
foi encaminhado, estando ainda no setor de planejamento. e que 
será marcada reuniao com o Conselho para essa f.nalldado, o 
Conselheiro RosiVal Monteiro diz que nao foram aprcsenladas 
as despesas. o que foo gasto. a prcstaçao de contas, que desde 
outubro do ano passado ele fala Isso, e que a mesma na 
condição de Aud•lora devena estar acompanhando isso, a Sra. 
Prcslden!e relembra que lnfOfmou no 1nlcio da reuntao Que a1nda 
estã tO<Oando pé de toda a situação a PreSidente tnforma que 
em outubro do ano passado ela não era presidente do Conselho. 
a Consethera Esteta Sil. dtz que o grande problema é de geslao. 
de tatta de cumprimento das dectsOes do Conselho que parece 
que nao hã a necessidade de ter Conselho. da mesma forma. 
que há ma!S de quatro ou onco anos que a AMPREV nao tem 
Conselho Fiscal na AMPREV. e que ,a conversou a respetto cem 
o Governador Que anotou 1sso, mas n3o sabe se tomou conta da 
necessidade de tmplantar o Conselho Fiscal. e pergunta corno é 
que fica as p<estações de contas da AMPREV quem é que 
aud•a. que a let da AMPREV prevé que o Conselho Fiscal 
primetro anaha e depo1s dessa anãltSe vem ao Conselho 
Estadual de Previdénda, para que sejam homologadas as 
contas. que o Conselho estil remando contra a maré. e que não 
é il toa que )a rtzeram rep<esentações, e que se a Sra 
Presidente cometer atos de gestao que não se,am apropriados. 
faremos da mesma fO<ma. de representar JUnto ao Mintstêrio 
Publtco, ou a quem de direito necessáno for. pelo ato de gestao 
porque a AMPREV nao está sendo gerida cemo devena. Já há 
um bO<O tempo, e que osso é um grande preJufzo para a massa 
de seMdores que conlnbu• e que nào sabe se va1 se aposentar 
por aqui, porque nao se s~be se vai ter o aporte financelfo 
nece!.Sáno para que possa rea~nente garaohr a aposentadona 
no futuro. e que o seMdor é tao des•nformado que pensa que 
previdência serve para prestar assistênCia saúde, como era feito 
no CAIS. que por diversas vezes o Conselho lot achtncathado 
por levantar a bande<a para mostrar a irregulandade e a 
necessidade de sanar aquela irregutandade. e que enquanto o 
Governador. Independente de quem for, nao tiver a 
responsabibdade de colocar pessoas no cargo, se1a ele servtdor 
do quadro efetivo do Estado ou nao, ou seja pessoa que tenha 
realmente o conheomento da matéria. díficU vai ser o andar 
dessa carruagem. e que a capacitação deve abranger tambem a 
massa de se<VIdores publtcos do Estado. para que estes possam 
no futuro ter cendiçOes do se candtdatar ao CEP • ao Conselho 
Fiscal. e que essa situação a detxa mutlo Cll<lteada. ê como se 
109asse palavras ao vento, o que tem que se lazer se fal. e 
aquele que sabe o que tem que fa1cr de cObrar e nao Jaz. patde l 
ser responsab11tzado, o Consethetro RoStvat sugere que se 
solicite esclatecimentos ao 01retor F1nance1ro Jos~ Bernardano 
em relaçao ~ proposta e contratação da empresa que v111ha fazer 
o workshop c toda a parte de estruturação para a reatizaç5~ 
cone<no públiCO, em relação a definiçao do quadro, o 1 
Conselheiro MariUcío. tnlervém neste momento. dtzendo que 
repassou um documento aos demais conselheiros que fot 
protocolado Junto ao Mntslério PubliCO Federal e do Estado e 
encamonhado ao Governador. que trata da cessão do ex
presidente. que por ser servtdor publiCO federal nao podta estar 
cedido para l.llla empresa pr,vada, morivo pelo qual o mesmo fot 
exonerado, a Sra. Presidente CO<Jlemponza dttendo que o 
presidente r.ao está mats na lnsttlutÇao. nao havendo 
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Conselhetro Marcelo •nlorma que JUntamente com outro 
Conselheiro fez um traball1o em relaç~o à gcstao de pessoal 
dentro da AMPREV. e que foram detectadas algumas situações 
tnconsistenles. pessoas em local inadequado, que nao fot 
detectado de que forma estão sendo fettas as contratações, que 
ao que consta 1sso é 1eito de forma ilk!atória. e isso nao pode 
acontecer em nenhuma gestao. que tlá muito tempo vem sendo 
fettas essas contrataçOcs. que f"':.Jnca de forma a5guma a 
AMPREV se preocupou em lazer concurso ptjbltco, que é a 
rorma legal de fazer contrataçao e constitUir um Quadro 
permanente para trabalhar, que no quadro permanente se atribuí 
Que a pessoa tenha mais fidelidade à empresa. censlondo tudo 
ISSO no rela!Ot'IO Que foi tgnorado oté agora, e nem sequer foi I 
dis<:U1ldo no Conselho. a Conselhetra Esteta Informa que rll'· 
houve sugestao de quadro de outras previdtnoas, as posições 
que o Conselho toma parece que sao graciosas. e que » 
presidência. a gestao tem ignorado o que tem se decidido. que "// 
responsaMdade e soltdâna. mas aqutlo que foi sogeslionad V 
que foi soltcdado e que o eventual presidente nao fez. ele vat 
responder. mas o conselheiro que colocou e defendeu as suas 
posições não vat ser responsabilizado solidariamente por otgo 
que ele nao patde ser responsab.ltzado. neste momento o 
Conselhetro Marcelo Figue•edo lembra que o mandato do atual 
Conselho termtna d<a dez de outubro, o Conselneiro Joel 
Nogueira. diz que a Dtretoria da AMPREV, deverta ter 

pattictpaçjo de servidores efettvos do Estado, que nao sabe se 
esse assunto Jà lo• levado ao Governador. que quando fot 
coordenador da SEFAZ. houve a reestruturaçlo da carretra da 
Secretar .a da Rcce,ta. que ele era cOOfden:.dor da cornissao. fof 
cotocndo a restriçao para exercido dos cttroos comtsstonados na 
área d~ admin,straçao tnbutâna, e Que Isso passou de tme<hato. 
c que agora so ocupam cargos r-a area de admintslraçao 
tnbutâna da secrctana o ser\ttdOI de carreua que nos pJanos em 
que tem par1tCtD3do sempre há esse 1100 de ressnlva. que cstâ 
sendo cncam111hado il Assembléia três protelas que contêm esse 
bPO de ressalva, e que se essa ressalva fosse fevada ao 
Governador ela sena mutlo bem recebida e dl5cuttda, e que o 
Conselho pode fa1er uma IOdtcaçao. que seria salutar que 
qualquer alteraçAo fosse também d•scultda no Conselho. que 
pelo menos pane da Dtretoria fosse ocupada por servidores 
efettvos que esta part iopando de um grupo que está elaborando 
a propoSição da cnaçAo de um programa de asSislênoa saúde 
aos servidores e que tem mantido conta to com owos Estados 
que Ja prestam assistência saúde a seus servidores com êxito, e 
o camonho é esse. tentar colocar o má"'mo pO$Slvel a gestAo nas 
maos dos tnteressados. que sAo os servidores. no caso da 
AMPREV. seria interessante que se tivesse assento no Conselho 
e na Diretoria pessoas que têm destaque na adminlsltaçao como 
um todo. sendo salutar que essas pessoas tenham vinculo 
permanente cO<O o Estado, que tem cemo trabalhar polttteamente 
essas questOes. e vé que tâteve expe<tênctas posttivas, e que a 
Dlfetoria da AMPREV tem que encaminhar essa questao. que 
como Secret~no de Governo. c o prOprio Haroldo nao se 
fur1anam em cneam1nhar Uf'lla propos1a dessa, mc$mo que fosse 
para garantir que pekl menos pane da O.retoria tivesse vinculo 
com o Governo, o Conselheiro Rosival tnforma Que JO se tentou 
agendar reuniAo com o GovernadO< para tratar de assunto dessa 
perttnénoa. que algumas ResoluçOes do MtntSiéno da 
Prevtdénoa falam da questao da cxperténcia de quem vai 
exercer o cargo de prestdenle. tanto na ;\rea ftnanceua como 
sobre prevtdénon mesmo para que oossa ra1P.r uma gestao 
ma•s adequada o Consethetro Joel Nogueua complemenla 
d12eodo que no seror elétr.co. as concessionártas de cnergul 
elélrtca qualquer CO<lselho de admtntstraç.!o. qualquer que se,a o 
con trole aaonãno. a Eletrobr~s tem exigido no mlntmo dez a 
qume a'lOs de exp.?nênoa no setor elétrico. porque sao 
queslOes mu:to espeafie<~s. e que aCha .sso mu~o postlivo. que 
corno Secretano defende pO< mais que seta voto vencido dentro 
do Governo, a definiçao de cntérios. de vinculo, c que considera 
tsso fundamental para que se possa avançar sendo •mportante 
ol1ar e enxergar para frente e persistir ~atando cada problema 
em sua esfera competente, o Conscthetro RoSNa! Montero 
requer que o Diretor Financetro se mantfesle para informar sobre 
o andamento do processo de centrataçao da Esceta de 
FO<maçao Prevtdenaana. o Sr. Elernardtno se mantfesta 
informando que fot encarrnnhado memorando ao Otrelor 
Presidente, documento c01n a solicitação do tre111amonto. com a 
cópia do contrato. rteando a O'~erío dote e acredita que tenha 

necessrdade disso estar sendo questtonado. o Conselheiro Lwz 
Eduardo Nunes se manifesta dizendo que complementando o 
que a Coosetllewa Eslela colocoo. entende que o problema da 
AMPREV. é de gestao. que havia desrespeito em retaçao à 
prOpria convocação. passando até quatro meses sem reuníao. 
que fica tnsle quando vé que o Conselho faz papel de palhaço, 
que conc:orda com a sugestão do Consethetro Joet de se 
trabalhar melhor a questão da prevldêncta, que recorda que 
quando o ex-presidente era Indagado a resperto das reuniOes o 
mesmo dizia que nao havta assunto a ser discutido. o tando 
como assunto pendente a questão do concurso público e 
repor1ando-se ao CAIS, lembrou que apesar de ter stdo extinto 
há bens para serem destinados, matenal que pOde se estragar, a 
Sra. Prestdentc. informa que tsso será discutido no que houver, 
com a posSibilidade de realizar letlao. a Conselheira EsteJa 
Informa que em dthgência ao CAIS. funtamente com o promotor 
da Cldadama. que estavam p<esentes atnda a Doutora Rosely ~ 
a tvana. oponcnldade em que fOt leito um levantamento de tudo 
o que tem lâ, e f01 sugerido ao então Prestdente a realizaçao do 
teitao. e que lâ existem material de cons..,o cem pra•o de 
validade para expirar. que Isso fot fetlo no mês de abr~ ou julho, 
e que se nenhuma p<ovidéncia fot tomada e tem que ser 
responsabilizado a quem de dtreito, retomando a palavra. o 
Consetheit-o Luiz Eduardo. relembra que ele, juntamente com o 
Conselheiro Marcelo Ftguelrcdo fizeram um levantamento do 
quadro de pessoal, e que até hoje não ltveram a oportunidade de 
apresentarem esse trabalho ao Conselho, o que conSidera uma 
falta de respetto muito grande. a Sra Prestdente tnlorma a sua 
preocuoaçao com a deprec•açao dos equtpamcntos do CAIS, e 
que nao patde fazer nenhuma manutençao. a Conselhell'a EsteJa 
Sá. disse que das vezes em que foo ao CAIS. obteve a 
nformaçi!o de que a AMPREV contratou empresa para faler 
manU1enção principalmente nos equipamentos Odontológicos e 
onatmológícos. e se isso nao for verdadetro. vat agravar a•nda 
ma1s o procedrnenlo que está em abeno na Promotorltl da 
Cidadania. o Dretor Financeiro tnlorma que acha que fot ICIIo 
sm a manutençao dos equipamentos, mas nao !!e recorda o 
mês. tatvez em feverei'o ou março. nesse momento o 
Conselheiro Jony Reis llltcrvém, diZendo que observa que nao 
ha uma consonância em cerlas ações e atftudes que sao 
tomadas na AMPREV, e que acred~a que se nao há na 
AMPREV mnguém que tenha obrigaçao como servidor publico 
cencu-sado, pergunta se Isso nao é um problema, que a 
Presidente. que era Auditora. linha que saber de algumas c01sas. 
e ao que lhe parece os dema•s subordtnados estao bem à 
vontade. e aconselha a Presidente a tomar pé de toda a 
shuação, porque a coisa é grave. e que o Conselho nao lhe 
negará apo10 á sua qestao. instado a se mantfestar ..J! 

' sido repassado ao setor de planejamento. que a proposta de 
treinamento conltnha três módulos. um com wO<l<shoP e 
seminârios vohado aos servidores. um trc1namenlo para a pane 
de planejamento e outro para o Conselho, a Conselhe~<a Esteta 
S~. relernbra que a idéia era de fazer parceria com a 
MACAPAPREV e a SANPREV, para dlvl~lf os custos e abranger ' 
mator massa de servidores. que pudesse rec.cber capaCIIaçao, e\, . 
sugere que se dê andamento a isso. no senhdo de buscar esse' 
curso para realmente propor essa capacllaçao. o Conselhcwo . 
Rostval pergunta se tem orçamento para tsso. e o Diretor• 
Financeiro responde que srn, o Conselhelfo Ros•val, ressalta j 
que atnda dá rcmpo de fa1cr . este ano. porque a1nda fattam três 
meses para o final do ano. requerendo que a Prestden1e lome a~ 
provk16nc~as necessãrias, provocando o Governo em relaçao a 
renovaçao do Conselho. retomando a Palavra. a PreSidente 
propoe a votaçao da aprovaç.,o do cálculo atuanat ressallando 
que o Conselho tem que fazer o que é de sua competência. que 
é a aprovaçao do estudo atuanat, o Conselheiro Rosíval Montetro 
dil Que para ser aprovado ou nao. o governo tem que lazer antes 
a proposta de como vai sanar o défiot, a Presidente requer a 

mantlestaçao do Sr José Bernardino. o qual se manifesta 
informando que foram colocados dez cenanos para o Governo 
escelher e se mantfestar. o Conselhe<ro RoStvat dtz que os 
cenMíos que fO<am colocados nao levam eM constdcraçao a 
entrada de dezessete mil serv1dores. e Que tsso fot cotocado na 
reun1~o que o mesmo estava presente. o Dtrctor F1nanceiro José 
Bernardtno. informa que para efeito de cãlculo atuarial o 
Mimsténo nao aceita apenas a previsao de entrada de 
servldO<es. porque o calculo tem que ser feito levando em 
consideração os servidores já efetivamente controlados. a -
CDIISOiheira Esteta ~ntervém dizendo que o Conselhewo 
Wekngton informou que a base cadastral do Estado estava em 
andamento com previsao de término. para o rtnar de agosto ou 
setembro. o que dana uma confiabffidacte ma10r, o ConselheirO 
Rosíval Monletro, dtz que tem dentro do próprio tatculo uma 
pane para colocar a prevlsao de entrada, sem ter nada 
estabelecido. como se nêo t1vesse ~nlrado ninguém, o Diretor 
Ftnanceiro Josó llcrnardtno Informa que como o cálculo ,; anual, 
que se for hoje novo calculo o resullado va1 ser outro. porque ja 
entraram novos servidores, ou $eja, de um ano para outro o 
resultado muda, que no Governo não sa1 pessoal, como nas 
empresas pnvada.\, oonde a rotattvidade é diária. tanto entrando 
como Utndo, no Governo há apenas a reoos,cao. oara cada 
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servtdor que se aposenta se contrata um, o quo é considerado 
no cãlculo é essa repostç~o natural. o Conselhetro Rosival 
Monte~ro. d1z que o câlcukl atuarial considera que as pessoas 
v~o morrer e que nao vae entrar mais n~nguém. o Diretor 
ftnance•ro esclarece que nao é assim, que na verdade o cãtculo 
considera a repostç~o natural, para cada ativo que se torna 
inativo, vai entrar um. a Conselheira Esteta diz que a projeçao é 
de que daqui a dez anos vai entrar dezessete m~ servidores. o 
Conselheiro Rosival diz que em nenhum momenlo se parou para 
conversar de novo com o NAP, a Conselheira Presidente. pede é 
Secretaria que leia trecho da ala da reuniilo passada sobre a 
entrada de novos servidores, A Secretana leu o seguinte trecho· 
· ouE NOS PROXIMOS DEZ ANOS DEVEM INGRESSAR MAIS 
DEZESSETE MIL SERVIDORES NO ESTADO E O ATUÁRIO 
RESPONDEU QUE DAQUI A DEZ ANOS VÃO SER FEITOS NO 
MINIMO DEZ CÁLCULOS ATUARAIS' . o Conselheiro Roslval 
Montctro dtz que todo o ano o cãtculo é revisto. que quando 
muda um dos elementos muda o cãlculo, cenforme o quantidade 
de pessoas. vai mudar o c~lculo, que e uma as variáveis do 
cak:ulo. quando se coloca um valor dentro de uma vari~vel, isso 
muda o resullado do Clllculo, o Diretor Financeiro José 
Bernard•no diz que se é leha uma prevísao de contrataçao de 
servidores e tsso não ocorre. •sso pode gerar.., dértetl, porque a 
contrataçao também pode gerar déficit, o que patde até aumentar 
a aliquota, pO<que você nao lem os dados. como a idade de 
servidores que vilo entrar. o Consethelfo Rostval diz que 
aprovando Isso se faz o que é legal. agora para se ter realmente 
um estudo e saber quando vai acabar o dinhett'o que esté 
protelado para dois mil c vinte e quatro, tem que ser feito de uma 
forma sena e consiStente o que não está sendo feito. para que se 
possa trabalhar de tma forma planeJada, para que nao ocorra 
isso de o Bernard saber de uma informaç30 que a Conselheira 
PreSidente nao sabe. para que se lenha um cãtcufo fCtlo. não 
para se apresentar ao Min1stério da Previdência. e sim para se 
saber realmente qual é o retrato real da prcvirJêneta, e sem um 
base cadastral e atuanal consiStente. ISSO é dtfici. agora se for 
somente para se aprovar o càlculo para se apresentar a(\ 
Ministério da Previdência, o quer foi apresenJado pode ser~ 
aprovado e o MW"1islêno vai aceitar. o Conselheiro Haroldo Vi1õr;-'; 
se mantfesta dizendo que Irá se p<onunciar em oulla 1 
opot1untdade sob<e algumas questões que foram levantadas r!' 
encamtnhas il sua pessoa. tanto como Secretárto, quanto como 
Conselheiro. e pergunJa â Conselheira Presidente qual a 
obrigatonedadc de ap<ovaçao desse cálculo agora, c se a 
empresa terá algum prejuízo ap<ovando ou nao esse cálculo que 
foi apresentado. a Conselheira Presidente responde tnformando 
que nao vê nenhum p<ejutzo, o Conselheiro Haroido requer que 
seja dado encam111hamento ã votação, Marlucio argumenta que 
vê sm preJUizo. a Conselhetra EsteJa se marvfesta duendo que 
se que trabalhar e fazer a coisa com seriedade, esse cãlculo não 

pode ser aprovado, que pela reunião que foi realizada em julho, 
pra sua pessoa nao ficou de forma clara que aquele cãlculo 
representava a realidade. também porque o Conselhetro 
We~nglon tn f01mou que o cadastro da SEAD estava sendo 
feChado em agosto ou em setembro. e de certa forma pediu se 
dava para esperar ele fechar o cadastro do Estado. que é a 
massa mator que vai influenciar esse cãlculo. que o Conselho 
não pOde aprovar o cãtculo só por aprovar. que so recusa a 
aprovar uma coosa que não se sabe se a tnformaçao. que é um 
dos tripés, que é o cadastro se e cenfulvel ou nao. o Conselheiro 
Haroldo reitera o pedido de encarntnhamenlo da votação. a 
Otretora de Beneficios Ora lvana Contente se manifesta dizendo 
que o Conselho tem tOda razão em relação ao cadastro como 
base par a se fazer um cãlculo atuanal cO<reto. que por trabal1ar 
dtrelamenle com o cadastro, tem tido dificuldade em obler as 
informaçOes cadastrats dos servidores, e o acesso ao cadastro, ; 
que gostaria de pedir aos senhores Conselhetros que levassem 
aos dlftgenles dos órgãos Isso. e que o Poder que onde encontra 
mais facilidade é o Poder Executivo e a Assembléia, e que o 
T rtbunat de Contas c o órgão que tem mais dirteultado o acesso 
à essas tnforrnaçOes sendo o órgAo mais fechado de todos. o 
Conse!hetro Ro51vat Monteiro dtz que o Tnbunaf de Contas fez 
um cadastro no ano de dots mil e dois, juntamente com a 
AMPREV. e que esses dados nao estão no cadastro da 
AMPREV. quesl•onando-a sobre o que acenleceu com esses 
dados a Dtretora de Benefioos informa que recentemente fot 
enviado um tccntco da AMPREV ao Tribunal de Contas para 
fazer atvatizaç.ão cadaslral e que os servidores se rrcusaram a 
fazer, quando na verdade sao obrigados a fazê-lo, c que é 
imponante que a AMPREV se defenda e que se pontue algumas 
CO<sas, na seqúência a Conselheira Presidente COloca em 
votação a aprovação do cãlcufo atuarial e o Conselho por 
unanrnldade se manifestou pela não deliberação, por falta de 
condiçOes de deliberar sobre isso. passando ao segundo item da 
pauta. a Cons&lh .. a Presidente Informa aos demats 
Conselheiros que o Comtlê de Investimentos vai dar 
conhecin1ento sobre algumas de suas ações. o Conselheiro 
RostVal Monteiro se manifesta 11lormando que Conselhetro 
MarluCIO estil passando aos demais uma denóncta que se 
relaciOna a irregularidades. que vem se repetindo em relaçao ao 
Comitê e parecido com o que vem acontecendo no Conselho, foo 
aprovada uma Pollttca de fnvestrnenlos onde se prevé que a 
Dtretona Finance .. a teria que apresentar propostas para anâhse 
do Com"c c que estas propostas. apesar de serem soiciladas 
nao estao sendo apresentas, que à revelia do Comitê vem se 
tomando vàrlas deasões em relação a investrnentos e só depois 
é dado conhecimento ao Comitê. que desta maneira o Com~é 
perdeu o sentido, que até mesmo este relolOrio só for concluído 
hore pela manha. que é uma apresentação da Diretoria 
Financeira. ao qual só está tendo acesso agora. que por diversas 
vezes já foi solicitado que o texto seja melhorado para 
apresentaçao ao Conselho, que as decisOes Jomadas pelo 
Comité sejam seguidas pelo Presidente, o que em relação a isso 
tem um falo relevante. qual seja uma dcc•sAo do CO<O~ê . para se 
fazer uma aplicaçao em multimercado, que se mostrava muito 
posttovo. e contrário a posição do Com~é o Presidente se 
posicionou reduzindo o quantitativo de dinheiro que o Comité 
1111ha tndtCado, que no mesmo mes leve uma grande perda em 
relação a esse tnvestímenlo, e que a AMPREV deixou de ganhar. 
que teve atnda a rca~zação de um investimento em um fundo do 1 

Bradeseo sem ter sido apresentada ao Comitê. nenhum estudo 
lécruco que comprovasse que esse fundo era rentável, que na 
penultima folha do material, tem um grártCO que demonstra que 
em julho e agosto a rentabildade foi negativa. Bradesco J. 
Multimercado Golden Profil Moderalo. que essa foi uma dedsaoV 
do Presidente e do 01<eJor Financeiro, que nao foi apresentado 
em nenhum momento nenhum estudo a respeno da consistência 
desse papel, e que hà dois meses ele está dando nogalívo, que 
fot investido nesse papel dois milhões, e que hoje se tem .., 
mtlhao, novecentos e sessenta e seis m~. que se perdeu no 
prime~o més por volta de dezesseis m~ e dezessete mi no 
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segundo mês. perfazendo um lolal de trinta e trés mil. neste 
momento a Conselheira Esteta Sá, pede licença e se relira da 

sesdo, a Conselheira Presidente esclarece que o Comité é um 
lxgao consultivo e nao deliberativo. que essa com-petência é da 
Doreloria Executiva. o Conselheiro Rosival Monteiro diz que 
quando é decfdido diferente ou à revelia do critério técnico. deve
se assumir a responsabilidade e o prejuízo. que conforme a 
Polltica de Investimentos. o Comitê deve ser consultado. e que a 
denUncia é nesse ~nlido, o Conselheiro Rosivat Monteiro afirma 
que quando o Presidente lama uma decisao à revelia do critério 
técnico, esta assumindo sozinho a responsabilidade, que a 
denúncia é nesse sentido. o Conselheiro Marlúcio Almeida. 
i"'tervém. dizefldo que gostaria de acrescentar que nessa 
questao da Diretoria Executiva decidlf, que eles nao podem 
responder por algo em que nao est~o sendo consultados. por 
osso f01 feita a denúnc~a ao Minislério Público Federal. ja que a 
AMPREV é fiscalizada pelo Ministério da Previdência, o 
Cçnselheiro Rosival Monteiro diz que isso diz respeilo â Política 
de Investimentos que foi aprovada. e que tem impicaçao, que se 
as decisões sao tomadas. sem passar pelo Comité que foi eleito 
na nossa Politica de Investimentos. isso está desrespeitando a 
Polllica de Investimentos. que a decisão cabe ao Presidente. 
mas com bases técnicas e que quando dá um problema desse 
vOCê assume. assm como você assumiu a responsabilidade de 
fazer sozinho sem consultar. você tem QUe assumir sim o 
prejuízo e quem vai assumir esses trinta e três mil, nesse 
momento a Conselheira Presidente requisita a manifcstaçao do 
Sr. José Bernardino. como Diretor Financeiro e Membro do 
Com1té de Investimentos. o qual se manifesta dizendo que se for 
observado na última página do demonstrativo. tem um 
investimento em um fundo que foi referendado pelo Conselho 
que leve um prejuízo em agosto. de cinqoenta e dois mil, o 
Conselheiro Rosival Monleiro afinma que a aplicação nesse 
fundo fot feita sem se consultar o Comité, no valor de um milhão 
e meio. e o Diretor Financetro contradisse afirmando que foi sim 
levado à apreciaçAo prévia do Com1té de Investimentos em 
reunião realizada anles. que e muito diflcil prevé o que vai 
acontecer no fundo. que pode hoje pode estar bem e amanhã 
estar ruim. principalmente nesse tipo de segmento que é 
multimercado, que tem todo tipo de papel, como derivativos, 
ações. CDIS, tanto que a lei só permite a aplicação de lrês por 
cento do patrimõn'o. porque sabe do risco que ele fem. que , a 
aposta nesses fundos é que isso vai ser recuperado lã na frente. 
que se for analisado já foi perdido mais de vinte milhões em 
renda variável. mas que isso vai ser recuperado. que não se 
pode analisar um fundo com apenas um mês de aplicação, que 
os mesmos devem ser ana~sados depois de um ano, o 
Conselheiro RoSival Monteiro d1z que o fundo até pode dar 
prejuízo. mas que a queslão é porque que não foi apresentado a 
proposla para o Comüé de Investimentos, o Diretor Financeiro 
diZ que o Comité lem que escolher o seguimenlo e que a escolha 
do fundo deve ser da Diretoria Executiva, o Conselheiro Rosival 
Montei'o diz que 1sso é o que o Diretor Financeiro acha. e que 
todos os fundos lem que ser analisados pelo Com~ê para saber 
qual está dando melhor retorno. o DW"etor Financeiro informa Que 
todos os fundos foram analisados. e que se for observar até maio 
o fundo estava muito bem. que a Diretoria Financeira tinha o 
esludo só o que faltou lalvez. foi enviar para o Comitê, que o 
Comaé sugeriu ao Presidente aplicar quinze mühões. e ele 
resolveu nao coloca.r os quinze. que ele resolveu diversificar e 
abrir o leque, porque um fundo ganha e outro perde, um pode 
estar positivo e outro nao no mesmo mês. ou até os dois estarem 
positivo, que o estudo foi apresentado ao Diretor Presidente. 
contendo as lâminas dos meses de janeiro a maio, c que._g 
investunento foi feito em junho, e que o fundo estava posüivo, 
nesse momento o Cooselheiro Haroldo V1tor intervém. dizendo 
que goslaria de dar um depoimento otimista, dizendo de sua 
salisfaçao de ver uma mulher na Presidénda do Conselho, e de 
ver um Clima muito mais harmonioso, do que em outras reuniões 
que participou anteriormente, e acha isso muito positivo, que 
acha que é fundamental ser propositivo, que acha que é o 
momento de não se esquecer os erros do passado. e quem errou 
deve ser responsabCiizado. nos termos da lei, mas 1sso é uma 
parte que nao pode prejudicar o nosso comportamenlo fuluro. 
que é o bem estar da AMPREV e em última inst~ncia de lodo os 

funcionários do Estado. que to1 questiOnado sobre algumas 
coisas e que va1 se manifestar oportunamente em outro 
momento. ponque terá que se ausentar. mas que gostaria de 
registrar que é favorável que a Diretoria da AMPREV se1a 
composta por funcionários estáveis do GEA e que a AMPREV 
faça no mais breve espaço de tempo o concurso, e que haja uma 
transiçAo. que é runcionàrio público federal. e que sempre 
combateu o que acha um erro do funcionário pUblico federal , 
sempre nas discussões com o Governo o funaonãrio sempre se 
focou no salario. que acha que deve sim se pautar pelo salário. 
mas não é só por isso que deve se pautar. pois deve se pautar 
prinopalmente na profiss[onalizaçAo do servtço público, que no 
Bando do Brasil e no T escuro. ninguém s~ra caixa, fvncion~rio 
ou servente. se nAo for funcionário do Banco do Bras11 se não for 
funcionário do Tesouro, que considera a bandeira da 
profissionaliza~o no serviço público uma bandeira fundamental, 
o que pode ser encaminhado uma p<oposta pelo Conselho ao 
Governo, ou aquém de difcito. pam ser modificada a legislaçao 
vigenle para ser incluído esse item de que os Diretores da 
AMPREV devem ser funcionários estáveis do GEA, que foi 
procurado pelo Ex-Presidente, como Secretário de 
Planejamento. que é seu dever defender os interesses do 
T escuro. que naquela oportunidade foram apresentadas vánas 
aHemativas. que em um decrelo não pode ter vanas atternativas, 
tem que ter uma alternativa que tenha sido selecionada, depois 
de ter sido bem discutida. bem def10ida e bem proposta e o 
Governo vai dizer se acetl:a ou se não aceita. ou então que a 
Presidenta reiterasse ao Governo uma defintç~o sobre o tema. 
que poderia listar dez a qu1nze assuntos que estão pendentes e 
que sao fundamentaiS para AMPREV. que deve·se tomar a 
imciativa de elencar alguns e resolver encaminhando as coisas, e 
que a discussão está sendo exaustiva porque vem de longo 
lempo, com a mudança de Diretoria passa a ter mUlta confiança 
de que a AMPREV vai ter uma guinada muito fone, e que é 
oossivel passo a passo. dando soluçAo uma a 'uma das 
pendénoas. com planejamento, podendo resolvê-las até o f10al 
do ano, as quais tem que ser c~ncadas e resolvidas. e seriil 
sat1slatót'io ver que o lrabalho de quase dois anos do Conselho 
está dando frulo e o animo sena outro. e na seqü~ncia pede 
desculpas porque terá que se ausentar, o Conselheiro Rosival 
Morileiro infonna que fa<am encaminhadas â Seaetaria de 
Plar>ejamento diVersas propostas que ficariam de ser disculldas 
com a equipe Jécnica da Secretaria. e QUe n~o foram contatados 
por esla equipe, o Conselheiro Joel Nogueira pergunta se já tem 
algum trabal1o iniciado em relação ao concurso público. e foi 
informado pela Sra Presidente que não. mas que ja f01 decidido 
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que será feito . em seguida perguntou em relaçAo aos bens do 
CAIS, se já existem procedimento iniciado. foi lnfonmado que 
nao, mas a dedsão jâ fo1 tomada. reafirma que é fundamental 
que a D~etoria e o corpo executivo da AMPREV se organizem 
para implementar isso. porque é exigido uma mudança de alnude 
e razer um concurso púbico não é muito simples, exige muita 
dedicação, nesse momento o Conselheiro Haroldo Vttor, diz que 
tem que ser dado o primeiro passo. o Conselheiro Rosival 
Monteiro diz que a maioria das deeisOes que fOfam tomadas 
após a instalaçao foram feilas â sua reve lia. o Conselheiro · 
Marcelo Figueiredo. se manifesta mformando que consta no 
relatório que foi feira tudo isso, que o concurso püblíco é uma 
das etapas. o plano de cargos. os cargos que vão ser 
necessários. a descrição dos cargos. que tém um trabalho lã no 
Mínistério PUblico que foi começado há cinco anos. que é a 
poJi!lca de cargos e salários. e que esse ano foi publicada a iêt 
agora será planeJado o concurso público e QUe talvez saia no 
ano que vem, que foram mais de cinco anos de luta, que entre 
uma gestao e outra chegou-se a um donominador comum e 
consegui publicar a lei, nesse momento o Conselheiro Rosival 
Monteiro intervém que dizendo que quer defender também o 
aumento do salário dos servidores. que existem fundonários 
sobrecarregados.. como a Diretoria Financeira. porque tem 
pessoas que estão contratada para determinadas funções 
auxiliares que são incapazes de realizar. que é necessário fazer 
gestao dentro da AMPREV, que ainda é necessário saber sobre 
o relatório de despes. as da AMPREV, que esse relat6r1o pode ser 

reccb,do em casa pelos Conselheiros. o Conselheiro Marcelo 
propõe que o re latório que foi feilo sobre a geslao de pessoal, 
seJa pauta da próxima reunillo, para se def1t1ir a situaçao, que 
não se pode fazer concurso sem que se aie antes algumas 
ferramentas administrativas, como nuxograma, descriçAo de 
cargos e salérios, plano de cargos e caiTBiras , o Conselheiro Luiz 
Eduardo Nunes intervém que foi colocado no inicio da reunião 
pelo Consellle~o Marfúcio. a possível salda da Ora. Rosely 
Caldas. observem que lem funcionários que já foram bastante 
capac•tados e exigidos. como é caso da Ora. Rosely Caldas. e se . 
indaga sobre o porqué da insalisfaçao. que são falhas a nivel de 
gestão mesmo que podem trazer a insatisfa~o ao funcionaria, e 
que a AMPREV corre o risco de se perder uma funcionária com 

.toda capacidade. o Diretor ~inanceiro. presta. a pedido da 
Con~etheir<t Presidente. algumas informaçOes a respe ito dos 
lnvestimenlos. esclarecendo que o relatório da Diretoria vai ser 
repassado ao Comité. e que depois será consolidado em outro 
que será elaborado conjuntamente com o Com~ê de 
lnvestimenlos. informa que seré tentado lrabalhar uma paul a 
com o Comité no senlido de preestabelecer que quando cair um 
crédiro na conla . o mesmo deva ser investido em delerminada 
aplicaçao, e se coloca a disposição de todo o Conselho para 
qualquer esclarecimento sobre o assunlo, o Conselheiro Rosival 
Mon1e11o observa que hà um investimento que foi questionado 
desde o primeiro momento. cerca de trezentos e oito milhões. 
aplicado em LFT. Letra Financeiras do tesouro, no Banco do 
Bras4, se observarem o gràftca, verao que o CDI. está acma da 
renlabilidade desse fundo. e é o fundo em que a AMPREV t~:m 
mais dinheiro, que na tercell'a página. lem um fundo da Caixa 
Econ/xnica. que é LFT lambem. que da muito mais rentabilidade. 
e que só tem oito milhões la, que o gráfico demonstra 
hislorir.amenle isso. que a diferença é em torno de dois por 
cento, que signifiCa. seis milhões. no decorrer de um ano. o 
Diretor Financeiro informa que está agendado com a Caixa 
Econômica e com o Banco do Brasü. por valia do dia 30 desse 
mês, reunião para apresentação e analise de carteira. o 
Conselheiro Rosival informa que ele e o Conselhe~o '-'artúcio 
Almeida, estão tentandq a cerca de tr.és meses, sem sucesso, 
fazer uma reuniao com o Banco do Brasil. o Conselheiro 
Marlúcio pergunta se cslá sendo realizada na AMPREV uma 
Auditoria Independente. e se o Ministério da Previdénda vais 
realizar uma Auditoria na AMPREV. a Conselheira Presidente 
informa que sim, e que em relaçAo á Auditoria do Ministério da 
Previdência eslá indo à Brasília. juntamente com o José 
Bernardino. e que depois de amanha estará reunindo com o 
Audilor do MinisÍérlo, para saber maiones detalhes, e saber de 
que forma a AMPREV pode estar ajudando, o Diretor Financeiro 
1nforma que ainda nao lem data definida para a realizaçao da 
Audiloria. mas o que pode adiantar é que as folhas de 
pagamenlo do Governo de todos os poderes serao au<litadas 
desde o ano de· dois mil e um, o Conselhe1ro Rosiva! Monteiro 
report•·•e a um relatório de uma audiloria do MPS. que fo1 fCIIa 
no ano de dois m11 e seis, onde foi mencionada a compra de 
alguns titulas, em duas corrcloras, Euro DTVM e Atlas DTVM. 
por ,volta de março e abril do ano de dois mil e seis. e que ele 
gostaria de saber o que aconteceu com esses l llulos, e que 
esses titulas só passaram para custódia do HSBC em outubro ou 
novembro, c que apresenta um prejulzo de um milhao e 
oitocentos. e quer saber porque foram comprados esses titulas, 
e porque já foram vendidos, o Cooselheiro Mariúclo diz que vai 
ser encaminhado documento perguntando sobre isso. e gostaria·· 
que o mesmo fosse respondido, em seguida a Sra. Conselhci"a 
Presidenle deu por encerrada a reunião. cuja presente Ata foi 
lavrada por mim. Rosely do Socorro Prado Caldas, e que. depois t 
de Ida e achada conf01me. será assinada por todos os membros 
presentes. Maca pé . 23 de setembro de 2008. J 
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Representante dos Servidores Civis Ativos da Poder Executivo 
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PRADO CALDAS 

ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIO~NCIA • CEP- PARA O Blt:NIO DE 

2009-2010. 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove da era 
aista. às quatorze horas. no Auditório do predio da Amapá 
Previdência - AMPREV. snuado a Rua Binga Uchoa, n". dez. 
Centro, nesta Capital, reuniram-se solenemente, o Conselho 
Estadual de Previdência - CEP. com a finalidade de dar posse . 
aos membros titulanes e suplentes, nomeados pelo Deaeto 
número, quatro mil. cento e o~enta e quatro, de dezenove de• 
dezembro d& dois mil e oito, publicado no Diário Oficial, número 
quatro mil e quatrocentos e um, de dezenove de dezembro de 
dois mil e oito. A reuniao solene <!e posse do Conselho Estadual 
de Prev idência para o biênio dois mi e nove e dois mil e dez, foi 
aberta pela mestra de Cerimônia que deu boa !arde aos 
Senhores e Senhoras e convidou os membros titulares para 
tomarem assento â mesa, obedecendo a seguinte ordem: Artur 
de Jesus Barbosa So!Jo, Arnaldo S..ntoa Filho, Wellngton de 
Carvalho Campos, Haroldo VItor de Azevedo Santos, MArio 
Gurtyev de Queiroz, Dalto da Cost. !Mrtins, Damilton 
Barbosa Salomlo, Estala Maria Pinheiro do Nascimento Sá, 
Luiz Eduardo Nunes, Micherlon M<»ndonÇll dos Santos, 
Anatal de Jesus Pires de Oliveira, Moisés Tavares de Araújo, 
Marlúcio do Almeida Souu, AntOnio Márcio de Souza 
Pelaes, R~ival Nazarono Fortunato Monteiro e Fernando 
Cezar Pe,..tra da Silva. Em seguida a mestra de cerimônia 
passou a palavra ao llustrissimo Direlor Presidente da Amapá 
Previdência, o Senhor Artur de Jesus Barbosa Sotao, quo na 
funçAo de Presidenle do Conselho Estadual de Previdência, 
cumprimentou a todos e a todas. dando boa tarde e falou que, de 
acordo com o Edital número. zero. zçro, cinco de dois mil e oi to. 
que convoca o Conselho Estadual de Previdência - CEP, para 
sessao solene que dará posse aos Conselheiros titulares e 
suplentes, para o biênio dois mil e nove e dois mil e dez. 
Ressaltou que, no próprio edilal constava como pauta apenas 
um ilem: posse dos membros do Conselho Estadual- CEP e por 
sua vez. o Presidente do Conselho, o Senhor Mur de Jesus 
Barbosa SotAo. fez a verificação do quorum e es.1dO a maioria 
dos Conselheiros presentes, colocou que a reuni3o que está 
sendo realizada. denominava-se apenas sessão solene, em 
virtude de sua pauta conter apenas a posse dos Conselheiros e 
que neste momento, nenhum assunto seria deiberado. Dando 
inicio a reuni:lo solene, ap6s as suas considerações ini<:iais. o 
Senhor Artur Sotao procedeu com a solenidade da 
assinatura do TERMO DE POSSE e lembrou que alguns 
Conselheiros titulares e suplentes por motivos particulares, nao 
poderam esta presente nesta reunião solene, assim. procedendo 
a assinaiUra do Termo de Posse. o Senhor Presidente fez a 
leitura dos no~Ms dos Conselheiros trtul<lres para assinatura das 
duas vias do Termo. os chamados fqcam: Arnaldo Santos Filho. 
Welington de Carvalho Camp06 e Haroldo VItor de Azevedo 
Santos, membros titulares. representantes do Poder Executivo. 
ambos presente& (assinaram no decorrer da reuni~o). Milrio 
Gurtyev de Queiroz. memtio t itular, representante do Tribunal 
de Justiça, ausente, Dalto da Cost. Martina, membro titular, 
representante da Assembléia Legislativa. ausenta, Domilton 
Barbosa Salomlo, membro titul<lr. representante do Tribunal de 
Contas, proaente. Esteta Maria Pinheiro do Nascimento~ 
•nembro titular, representante do ·Ministério Público, presente, 
Luiz Eduardo Nune•. membro titular. representante do 
Militares A11vas, praaenta, M icher1on Mendonç.11 dos San 
membro titular;'l·epresenlante dos Militares Inativos. prenn , 
Anatal de Jesus Pires de Oliveira, membro titular. 
represenlanle dos servidores Civis Ativos, presente, Moisés 
Tavares de A raújo, mem itufar, representante dos 
servidores Civis Inativos, esen . Marlúcio de Almeida 
Souza. membro t~u lar, epresenfante dos servida<as da 
Assembléia Legislativa. p esenta. Ant6nlo Márcio da Sou~ 

L ./, 
Pnlaos - membro ti tu leu, representante dos setvklores CIO Poder 
Judiciário. preso • :e, Roslval Nazareno Fortunato Monteiro 
membro titular, representante dos servida<es do Tribunal d~ 
Contas. presente, e Fernando Ceur Pe,..lra da Silva, membro 
T1tular. representante dos servidores do Ministério Público, 
presento. Dando continuidade, o Presidenta procedeu com a 
assinatura do Tonmo de Poese dos Membros Suplentes do 
Conselho Estadual de Providencia, obedecendo a seqüência. 
Benedito Paulo de' Souza, membro suplente, represenlanle do 
Poder Executivo. presente, Casar Nazart Bezerra da Rocha. 
membro suplente. represenlanle do Poder Executivo. auunte. 
Marta Conceição Laurinho doe Santos, membro suplenle, 
representante d o Poder Executivo, presente, Gilborto de Paula 
Pinheiro. membro suplente. representànte do Tribunal de 
Justiça. presente (assinou no decorrer da reunião), Manoel 
Brasil de Paula Filho, membro suplente, rep<esentante da 
Assembléia Legislativa. ausente, Rouno de Almeida Chavas. 
membro suplente, representante do Tribunal de Contas. 
presente. Marcelo Moreira dos Santos, membro suplente, 
represenlante do Minislérío Público, ausente. Adornar 
Rodrigues dos Anjos, membro suplente, representante dos 
Mililares alivos. prasenta, Ar,a Maria Correa Beleza. membro 
suplente. representante dos Militares Inativos, ausenta. 
Cleyd•on Sousa do Nascimento. membro suplente, 
represenlante dos servidores Civis Ativos. presente (assinou no 
fim da reunlao) , Edson França, membro súplente, representante 
dos servidores civis Inativos. ausente, Cezar Sou:u de Melo, 
membro suplente, representante dos servidores da Assembléia 
Legislativa. ausente, Alvino Booclnha da Fonnca. membro 
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suplente. representante dos servtdores do Poder Jud,dâno. rundo. que hOJe 1550 SIQntfica esté entorno de um bilhao e meio 
presente. Juliano Andrade de Araújo, membro suplente. para constituir este fundo. Inteirou que 

0 
Min

1
stério da 

representante dos servtdores do Tribunal de Contas, presente e Previdêncirt tem te1to algumas tertatl'vas de haver essa 
ldelmir Torres da Silva, membro suplente. representante dos negociação e que tentaram rever com 

0 
Poder Executrvo e os 

servidores do Min1stério PUblico, presente. ApOs a asstnatura demais poderes. mas que realmente será difictl. Finalizou
1 dos Termos de Posse, o Senhor Presidente. ratificou de Que reiterando convocando todos os cologas, dando o voto do 

lodos hav1am recebido os seus Termos de Posse e explicou que crédito, para que possam fazor uma Providência mgfhor, fez 
foram confeccionadas duas v1as do Termo de Posse. sendo que isso, orn nome do Presidente. COITO a própria Conselheira 
uma ficaria de posse dos Conselheiros e a outra para arquivo do Eslela, havia falado. é uma pessoa centrada, que tem 
CEP. o Presidente falou que. o proced1men1o de continuidade da experiência na adminislraçtm pUblica e que nesse momento ve10 
reuniao, concederia a palavra a um representante da classe para ajudar a soluc1onar uma série de questOes adminislrativas. 
Patronal e a um representante da classe dos segurados, na acha que isso deve ser sanado pelo trabalho do próprio 
ordem, o Presidonto, concedeu a palavra para quo a Sonhara Conselho, que petas pertnCmc1as ou nao de alguns ratos que nao 
Esteta Maria Pinheiro do Nascimento Sâ, Conselheira titular. fOf'am rcspei1ados. O ConselhcifO Rosival fez questao de ~mbrar 
representante do Ministério PUblico. usasse da palavra, que hâ necessidade desse concurso pUblico. mas que htt 
representanao os membros do Patronal. proferindo, Jambém a necessidade de capacilar todo c qualQuer 
cumprimentou primeiramente ao Senhor Presidente do Conselheiro. toda e quaktucr pessoa que esleJa na posição 
Conselho e depois a todos os Conselheiros, falou da rcnova~o estratégica para conscientiZar n~o sô o nosso governante, não 
do seu compromisso e disse que já era uma veterana no só o executivo. mas também o servidor, sobre o que é 
Conselho e que inClUSIVe solicitou ao Procurador Geral que Prev1déncaa, porque, Previdência é algo muito recente e que 
ind1casse outro representante para conhecer a Previdência e o essa Prev1déncta sofre mutõlÇÕes. brotamentos. isso nao é um 
seu papel. mas ele resolveu me inchcar e que duranle a sua problema do Bras1l, é uma situaçao do mundo. mas que tem 
atuaçAo i~ havia se magoado e br.gado demaiS e que convidava como conter isSo, pertinente a isso, falou que no orçamento 
os nobres colegas Conselheiros a conhecer o que era a passado, os Conselheiros colocaram uma ação para realização 
Prevtdênc1a e qual o papel dela e que estava ali mais uma vez de um semináno, um treinamenio para todos os Conselheiros e 
para cumpnr o seu papel. Refenndo-se ao S e<Yelário que al1 que isso nao foi colocado. nao sabem o porque nao foi cokJcado. 
eslava. d1sse que apesar de ser dassificada como representante era um semmario que iria acon1ecer no f1na1 do ano e não 
do Patronal. que naquele momento. nao faz1a diferença, seja aconleceu espera que este orçamento deve ser revisto, 
patronal, seja segurados. pois ela estava defendendo a busca provavelmente na próxima reunia o e talVez 1a seJa tempo, porque 
dos mteresses da PrevidênCia Disse ao nobre Prcs,denle. que c Se fo1 aprovado sem aprovaçAo desse Conselho e para que 
era se.u amigo. pessoa dileta, honrada. de caráter conhecado tenha essas açOes, para oualtficaçl\o de lodos os Conselheiros. 
neste Estado e que fez um trabalho reto, que a tareta nao ser~ I nao só os Conselheiros, mas lambem pessoas que estetam 
fàcil, porque a casa esta mUltO desarrumada, as pessoas ~ ncsre contexto. como, Tribunal de Comas. Mimsténo Púbhco. 
aQui passaram. nào hveram compromisso com a lnsmuiçao, ' como a própna f•scalizadora, a Auditoria do Eslado, com a 
apesar da kJt3 dos Conselheiros que somados eram 0110 e qu!J ~nahdade para que entendam o que é Prev1dência c como 
felilrnente tiveram algumas conquistas. mts que há a1nda mui1as func,.~ona Por fim agradeceu a concessao da palavra e 
para ser conouistadas ao longo do tempo. ressaltou d1zendo Qu devolveu ao Senhor Prosldonte O Conselholro Presidcnto 
vao ter que contar com o compromisso do Presidente Referiu· se procedeu com a assinatur3 dos T~rmos de Posso de três 
também aos Conselheiros, que muitos vão ter que lutar, se Conselholros quo haviam adent rado no roclnto da reunião 
preparar. buscar. a1nda ma1s numa situação de cnse mundial. solene. dentre os quais foram. Wolington do Carvalho' 
Informou que todos sabem que as aplicações sao fc1tas em Campos. Arnaldo Santos Filho e Haroldo Vitor do Azevedo 
Fundos Previdenciáno e que alias. tem caido de uma forma total Santos. ambos Conselhc1ros titulares. representantes do Poder 
e Jâ tem casos de muitas Previdênoas nesta situação. Na ExecutiVO. A Palavra passou para o Senhor Presidenle, que fez 
ocasião, a Conselheira colocou que agora neste momento, que a suas considerações registrando a ausência de dois 
tare fa não vai ser fác1l e d1sse está para colaborar c se fOI o caso Conselheiros, o Conselheiro Mârlo Gurtyov e o Conselhoi ro 
necessâno. acredita que não vai ser, irá c~ocar postura de briga. Oalton Martins. os qua1s, justificaram suas ausências por 
mas. que nao é essa a sua inlençao e que na verdade quer sim. estarem viaíando, então, o Pres1dento colocou que com a 
que essa Previdência se torne forte e que possa reatmcme ser. exceção desses dois Conselheiros. o Conselho pode empossar 
~nao e~t~ diz.endo 1sso, mas que pelo menos isso:, possa fundar todos os ouuos Conselheiros para o B~nto de do1s mil e nove e 
suas bases. fundadas em terrenos firmes. até aonde possa está d01s mil e dez Continuando o procedunento. o Senhor 
a PrevKténcia. porque, muitas pendênCias estão pafa serem Presidente fez a última palavra. imaou agradecendo a presença 
vistas c para que possam parar arestas. Colocou que esta de de todos os Senhores, todas as Senhoras. todas as farii1 . 
acordo de que v3o colaborar, para que realmente. eles possam func1onanos. suplentes. servidores da AJ111PREV e as demais 
ter ob,etlvos de rnanter a Previdênoa do Estado do Amapá pessoas que estava naquele recinto, agradeceu as palavras 
segura. ralou que a PoUt1ca na maioria das vezes. embora cannhosas da Conselheira Estela, que é uma excelente pessoa, 
necessana. ela muita das vezes prejudiCial e que mu110 tem para também agradeceu o Conselhc~ro M·~nte~ro. que falou pelo 
ser visto F1nal1zando ratifiCou o seu comprom1sso e diSse que segurados Felicitou a Conselheira Esteta Mana Pinhelfa de S 
asta pronta para colaborar O Sonhor Presidente registrou a em nome da qual cumprimentou todos os demais Conselheiros, 
presença do Consothelro Gilberto Pinheiro. que cumpnmentou também. os membros da Diretoria Executiva que 
posteriormente assinou o seu Termo de Posso. Continuando. se encontravam presentes. os serv1dores da AMPREV e a:.-:; 
conc~cu ' palavra para o Conscll1alro titular Rosival ~ 

Nazareno Fortunato Monteiro, que neste momento O oema•s pessoas que estavam p•esentcs. Inicialmente. 
Conselheiro Monteiro. Cumprimentou o Senhor Pres1dente, paraben1zou a todos Conselfle1ros !rtulares e sup~ntes pela suas 
1untamente com os demais represenlanles dos segurados e lfld1caçOes para comporem o Conselho O Senhor Artur Sotao, 
representantes do Patronal. em segu1da falou que na verdade falou que tem absoluta certeza que a escollla dos representantes 
todos os Conselheiros devem estarem alertas e reforçou a das entidades para ir1d1caçao dos Senhores Conselheiros fo1 
srtuaçâo atual da Previdência e dlsse que, em incentiVo as cnteftesa e dessa rorma paraben1zou todos Conselhe1ros titulares 
d111ersas outras reuniOes fez lembrar que os recursos que visam e suplentes e que todos SeJam bem vindos e que a AMPREV os 
garantir a aposentadoria, giram entorno hOJe de setecentos e recebem de braços abertos e com a certeza, de que lodos 
cinqüenta milhOes O Conselheiro fez urn alerta. que o recurso contnbuirao mu1t0 para que possam dar prossegUimento aos 
pode parecer ser muito e que com base no Ultimo cálculo lrabalhos diSCutir todos os temas relevantes. com alto nivel, com 
aluanal, a previsão para pagar os segurados da lnstiiUIÇâo ê todo o respeito. com toda lealdade e com 1ransparénc1a e que 
aproximadamente ate dois m~ e vinte e quatro, ISSO atualizado eles podem d'verg11 em suas opiniões, mas ter respeito por seus 
ate o dia primeiro de 1ane~ro. mas que para alguns isso pode pares O Senhor Sotao. falou para os Conselheiros que estavam 
tatJsar surpresa, e que conforme como a Ora. Esteta havia sendo reconduzidos. em número de seis ou sete, dando votos 
falado, a luta é ardua. O Conselheiro Rosival convocou lodos os para que continuem atuantes como sempre atuaram e pediu aos 
Conselhe~ros a novamente a se empenharem para faterem uma Cons.elhetros que emprestasse seus conhecimentos c sabedoria, 
prevKfCnc~a melhor c lembrou que não serâ fácil, disse que para o enriquecimento c debate nas dec,sOes que serão 
fizeram diversas objeções. tanto nas reunioes e que estão tomadas neste coleg1ado O Presidente disse em resposta a 
regtstradas em atas. diversos pedidos por cscnto, representaram Conselheira Estela, que eles vao ter com ceneza que vencer, 
junto ao M1nisténo Públtco. contra situações de irregularidades po1s, tem muito trabalho e realmente existem muitas situações 
do CAIS. de uso de verba pública. que era inconstitucional, para pendentes e que ele tunlamente com o Conselho, não v~o medir 
fins da saude. essa foi urna das nossas lutas. lulas árduas, esforços para conseguir solucionarem todas as pendl:ncias da 
lembrou, que fizeram um levantamento de déb~os . que existe e lnstitu1çâo, disse também a todos aos ConseWleiros que em 
que hoje deve está entorno de seiscentos mil, só de imóveis que nenhum momento irá tomar qualquer decisão baseada. ela 
têm alugados para o govemo e que corngldo aos dias de hoje sempre sera em defesa aos 1nteresses dos segurados da 
deve está em entorno de três milhões, e que foi cobrado ano AMPREV. que são os atuais aposentados e os penSionistas e os 
passado aproximadamente dois m'hOes e JSso ainda não foi futuros que se Integrarão a esla base da AMPREV, que s~o 
cobrado. falou ainda de pendências. como a fana de prestação "aproXImadamente maiS de se1scentos aposentados, cento e 
de contas do exercíCio de dois mil e sete, dois mil e oito. os quarenta c sete, qualrocenlos e cmquenta e C1nco. cotistas e 
anteriores. aprova~o desse orçamento de doos md e nove. que pensoOnrstas" Então, o Senhor Presidente acredita que a 
jà foi aprovado. mas deveria ser pré-aprovado pelo Conselho e AMPREV é um Instituto novo em reo.çao aos outros Institutos 
que nao fot assim cumprido a tempo O Senhor Conselheiro ex1sten1es no Brasil e que ainda tem cond1çOes de consegu1r 
argúiu que a reconduçao deste Conselho fOi tardia e que eslava arrumar e colocâ·IO em seu verdade1ro lugar, para que eles nao 
acon1ecendo agora por atraso adrnm1stra1ivo. percalços. como a tenham problemas no presente e nem no fulufo Falou na 
Ora Esteta hav•a falado vai ser dificil e também fez lembrar a condi~o de Pres1dente do Conselho c como Membro da 
necessidade de definir um quadro de serv1dores. por que só com Diretor"' Execut1va, que desejava construir uma relação de 
a definiçao deste quadro. poder~o qual1fica-to de forma respe11o. confiança, urbanidade e transparência com os 
adequada, informou atnda que fizeram um curso de Previdênc1a, Consejhe1ros, aliás. a tônica da administração va' ser a 
onde partioparam v a rios Institutos de Prevtdência do Brasil transparênc.a. assegurou por a os Conselhcuos que nada focar à 
rnteiro e apuraram que a nossa Previdência te"! murto'- sem ser 1nformado. tudo o que for feito na lnstituiçao. va1 ter uma 
servidores para poucas quantidades de benefoc.ados c 1 transparência total, inclusive. 1nformou que já está 
aposentados. ele fez um cálcuk>, numa proporçao Quase que providenciando. o uso. um meio de corruntcaçao por meio da 
absurda. pois. !em Instituto que tem vmtc e ctnco scrvtdores ~ ~ntemet . para colocar tudo da AMPREV na 1nternet. para todas 
tem 0 d~bro ou tnplo de seg_urados e de aposentados e pe~oas as pessoas. os benefic1âr10s. os Conselheiros. res~altou enfim, 
pensionaslas, tem ho:e. ma1s de cem sef\11dores na lnshtUI~a que Ieda a comunidade lera acesso âs mfonnaçoes da 
Amapa Frevldéncia. no caso tinha mais de cento e alguma coiSa, lnslituiç3o, 1: claro que respe1tando aquelas de caráter sig1l0so. 
entorno de cento e cinqüenta. numa de folha de duzentos m~ Continuando o Presidente disse que a Di:-etona Executiva tem o 
re31s, somente com pagamento de pessoal Ressaltou que são Conselho como altado e n.lo como adversár.o e para isso. fará 
lutas são co1sas de PrevidênCia. que tem que serem vistas. Fora todos os esforços para que realmente essa re/açao seja 
1sso.' ele destacou que a AMPREV, tem uma divida, que. a!Jâõ.'/ construida dentro daquilo para que haja respeito. 1gualdade e 

_.u transparênCia. O Conselhc e a 0Jrelona ExecutJva v~o ter que 
assumir um compromisso e um compromisso que hoje, ê muito 
cobrado pela sociedade. ambos tcr~o o compromisso de 
resgatar e elevar o conceito da AMPREV dentro da comunidade 
amapaense. DISse também. que estaria faltando com a verdade, 
se nao falasse do conce"o da AMPREV, hoje perante a 
sociedade, devido várias noticias que vazaram na imprensa e 
foram d01ulgados e que realmente, nao está dentro daquele 
conceito bom. ratificou entao. que o seu compromisso. o da 
Otretona Executiva e o Conselho. é de resgatar o bom concetto 
da AMPRE~ e elevar mais esse nivel desse Conselho oara se 

quando calculada, girou entorno de cento e cinqüenta e quatro 
milhOes, indusive, teve apropriação Indébita, pois. foi dinheiro 
que saiU do servidor e nao foi devolvido para a Previdência, 
somado a isso. tem um a divida do Governo do Estado de um 
bitnao e meio e é aquela divida referente ao periodo de mil 
novecentos e noventa a mil novecentos e noventa e nove, 
quando os servidores contribuíram com o extinto IPEAP, 
somente com a saúde c que quando em m~ novecentos e 
noventa e nove, fo1 constituldo a AMPREV. nao fo1 feito depósito 
qu~ deveria ser reito par~ q_ fuJ)do, ou_seja, nao f01 constituido o 
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chegar ao patamar de bom e para que Isso aconteça. o Senhor 
Pres1dente assumiu o compromisso com o Conselho e o corpo 
técnico da AMPREV, disse que prefere as lágrimas da derrota. 
do que a vergonha de n~o ter lutado, mas que tem cer1 eza. que 
nao vai ser derrotado e que com o apoio dos Conselheiros, 
ambos vencerao essa luta. Prolongando o seu discurso. o 
Senhor Ar1ur destacou que a relação harmoniosa desejad~ 
refletirá de maneira posuiva. no destino dos atuais e futuros 
aposentados e pensionistas Para encerrar, o Presidenta 

colocou que nao devemos esquecer que os servidores ativos de 
hoJe serão aposentados do futuro. O Secretar io do Conselho 
fez a entrega do um quito contondo, o Compêndio da 
legislaç~o, Regimento Interno do Conselho G uma revista 
(apenaa os Conselheiros titulares receberam) sobre 
investimentos. !:m seguida o Senhor Presidente avisou que 
entre os dias v•nle e vin te e cinco de j3neiro irá fazer a primeira 
reun1ão de trabalho. e que nessa primclfa reunião de trabalho, irá 
colocar os assuntos mais urgentes, e que realmente sao aqueles 
assuntos que a J:<ópria logistaçao diz que devem ser aprovados 
no inicio do exercício, ou seja. vai ser feito apreciaçao do 
orçamento da MIPREV do exercício de dois mil e nove e se for 
possivel. fazer também uma apresenlaç~o da presta~o de 
conta do que fD< realizado no exercicio de dois mi e oito. a 
antençào do Presidente é fazer reuniOes mensais em obediência 
a própria tegisla~o c ele propôs colocar poucos itens na pauta. 
para n~o ficarem reuntOes com muito itens, evrtando assim, 
reuniões cansalivas e pelo fato de ler uma constâncias de 
reuniões mensais, ele acredita que realmente. obedecerao lodos 
os esquemas â serem realizados para as reuniões. Por f im. o 
Pre5idonto agradocvu a presença do todos o falou para os 
Conselheiros aguardarem a convocaçao da próxima reuniAo 
o Sonhor Prestdento dou por encerrado a reuniAo solone. 
cujo presente Ata foi lavrada por mim, Joniison Vdhena Ma~ins. 
que, depots de hda e achada conforme, será assinada por todos 
os membros presentes. Macapá, 06 de janeiro de 2009. 

Ar1ur de Jesus Barb 
Presidente do Coos ~~~ 

Welington de Carvalho Campos: ___ _ 
Membro titular, representante do Poder Executivo. 

Cesar Nazaré Bezerra da Rocha:_ ,-,---,,-,-,-;-:-
Membro suplente. representante do Poder Executrvo. 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos=: --:--::--,---
Membro titular, representante do Poder Executivo. 

Mana Concetçao Laurinho dos Santos:-:--.:--:--,;-- 
Membro suplente, representante do Poder Execullvo. 

Mário Gurtyev de Queiroz._ 
Membro t•tular. representante do Tribunal de Justiça. 

G•lbcno de Paula Pinhe~o . _ _ _ 
Membro suplente, representante do l ribunal de Jusliça. 

Datto da Costa Manins. _ _ 
Membro titu lar. representante da Assembléia Legislativa. 

Manoel BrasJI de Paula Fitho. _ _ __,.-.....,.=-:----,-,-::
Membro suplente. representante da Assembléia l egislativa. 

Damlton Barbosa Satomao: _ _ 
Membro titular, representante do Tribunal de Contas. 

Rozane de Almeida Chaves: •. _ _ 
Membro suplente, representante do Tribunal de Contas. 

Esteta Mana Pinheiro do Nasc.mento Sá: _____ "--" 
Membro Titular, representante do Minos tério Público _,f\._ 

Marcelo Moreira dos Santos._ _ _ _ 
Membro suplente, representante do Ministério Público. 

Luit. Eduardo Nunes:·--,---,--,.= --...,.-- -
Membro titular, representante dos MNitares ativos. 

Adernar Rodrigues dos Anjos· ___ __ _ 
Membro suplente. representante dos Militares 

Cleydson Sousa do Nasciment 
Membro suplente, representante 

MaMúcio de Abneida Souza:_,V.,J+Y~.!Y:.~;L:;'L..;;:J.. 
Membro titular. representante d 
Leg•slativa. 

Alv1no Boucinha da Fonseca:. _ _,--·-,.,--...,-,-
Membro suplente, representante dos servidores do Poder 
Judlciêno. 
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Rosival Nazareno Fonunato Monte•ro: 
Membro titular. reoresenlante dos servid~·do Tribunaldc. 
Contas 

Jui ano Andrade de Araújo _ - - --- _ . _ __ _ 
Membro suplente. representante dos servidores do Tribunal de 
Contas 

ldclmir Torres cfa Silva: 
Membro suplente, repre_s_e_n-,-ta-n"'te~do-s sérvidore do Ministério 
Publico. 

Jonilson Vilhena Martins· U6 _ · __ 
Secretário do CEP ~ 

ATA DA PRIMI(IKA REUNIÁO ORDJN.\RIA l'ONSEUIO 
FISCAl. JU::ALll.ADA EM 115/0l/09 

Aos cinco diH do mes de fevereiro do ano de dois mil e 
nove da era erist~. às quinze horas, no Auditório do prédio da 
Amapá Prev1d6ncia - AMPREV. sHuado a Rua Blnga Uchõa. 
rú'nero dez, Centro, nesta Capital, rcunir.Jm•e ordinariamente, 
os Membros do Conseho Fiscal para deliberarem à escolha do 
Conselheiro Presidente e vice-presidente. no Conselho Fiscal da 
Amapà Previd~ncla . prcsenl"" o& membros do Conselho FISCal. 
ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, FRANCISCO DAS 
GRAÇAS TELES ROORIGUES, CAMLA RODRIGUES ILÁRIO, 
JOS!: ADILSON BARBOSA OA SLVA. BeNEDITO BALIEIRO 
FERREIRA, ARIONILDO BARBOSA CORRÊA, JOÃO 
BITTEHCOURT llA SilVA, ANA FRAHCELINA DOS SANTOS 
LOBATO, ANA CRISTINA VASCONCELOS BEZERRA. 
MARINEL Y OMOBONO MACHADO E AHTONILDA MARIA 
CAROOSO TRINDADE. havendo número legal, foi declarada 
aberta a reun~o para e&COiha do presidente_ O Conselheiro Elcio, 
sollcilou o LBO da ~avra. prOpOndo, para votação a escolha do 
preoidente c vice, amb08 interinos. também foo propo&1o a aiaç~ 
de uma comissao paro construção do Regimento tntemo do 
Conselho FiscaL Os Conselheiros Arionildo e a Marlnely, 
camungaram com a idéia da criação desta comissão, que irâ 
trabalhar o Regimento. Ficou deliberado lambem que o suplente 
s6 Irá •otar na aull<lncia do titular. Entre várias discunões. 
partindo do Conselheiro E leio, surgiu a idéia de tomar como base 
08 Regimentos de oi.Cros Estados. P06tetiOO'mente, o Senhor 
Conselhei<o. J~o Btttoooourt. "'forçou a Idéia de oeu 
companheiro, inclui-Ido 06 Regimentos com a mesma 
caracterlstica do Estado do Amap~, no que &e refere. Previdência 
Continuando. dectdirwn que naquele momento. que nao sairia à 
escolha do Presidente e vice do Conselho FiscaL mas sim. 
decidido a criaç6o de uma COMISSÃO QUE IRÁ TRABALHAR A 
FORMULAÇÃO 00 REGIMENTO INTERNO 00 CONSELHO 
FISCAL, por um período de 60 d laa a contar da publicaç6o 
desta ata, c que posta em votaçAo os nomes dos presentes, 
1orirll eleito' por unarimidadc de votos para os carg05 de 
prea.dente e vtee sendo que fcou deliberado a es.cotla do 
PreRJdente e o vico, deSola Comis.sJn, quo foram, os ConsdhairOJõ 
acguirtcs, BENEDITO BALIEIRO FERREIRA. como Presidente 
dest. Comlsúo o MARINELY OMOBONO MACHAOO, como 
vfce-, os dem•l• C'on•.Jhe-iros eerio membros da Comia &tio. 
Os Conselhoiros so~eitaram uma peoquisa e ve<ircação. quanto 
para fornecer a cópia doo Regimertos de Conselhos fo6cals em 
outras l,.(~uiçõe& de Pre-;idência. Outra consuha que seré 
dirigido ~ Procuradoria Jurtdica desta lnotituíç~o. quanto a anahse 
das Contas anteriores, diga-se, a Gc&lõe• anteriores a dois m~ o 
cinco. Finalizando, deliberou-.. , qu" o Conselho Fiscal, 
inicialmente fará reuniões semanalmente, as quintas.teirils, 
no horMio c:bs quinze horas às dezes.sete horas, com o 
intuito de tra~lhar o R<Qimento Inferno. Nada mais havendo a 
tr.iltar. oe Senhores Conselheiros doclararam encerrada a 
profll>nlfl reuni~- Pan> conolar, cu, JONILSON Vlt.ri ENA 
MARTINS. secretario, lavrei a presente ata que. lida e aprovada 
por todos. vai assinada por todos. Macapá, 05 de fevereiro de 
2009. 

JUSTIFICATIVA N. 03 / 2009- PROJUR I AMPREV 

Homologo na fonma da Lei 

Macapi,.JD l ~~' f29_ /t_ 
n~#.~t<M; 

ARTUR OE JESUS 't(i(êos SOT ÃO 
Diretor Presidente da REV 

PROCESSO N' 056/2009 - GABIAMPREV 
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Ar! 2~. inciso J. da Lei n• 8.666/93 e 
suas a"eraçOes posteriore5. 
FAVORECIDO: L. P. OLNEIRA ·ME 
OBJETO: Serviços de Comunicação a Distancia por 
lntermedio de Rede sem Fio 
VALOR: R$ 13.790,00 (treze mil e setecentos e noventa 
reais). 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa n. 
3390.39.00.00 • 'OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA". 

Senhor Diretor Presidente. 
Submeto à apreciaç~o de Vossa 

Senhoria. a presente jus,tificativa , com amparo legal no art. 24. 
inciso I da Lei Federal n• 8.666193. e alteraçOes posteriores. 
estando caracferizada a Dlspenn de Llcltaçao. Objetivando a 
contratação da Empresa L P. OLIVEIRA • ME. referente a 
realização de serviço de comuniCação a distância por 
intermedio de rede sem fio. para a lnlerfigacão de dados entre 

(DIÁRIO OFICIAL) 

o prédio sede da AMPREV, e o prédio que ira abrigar o Setor 
de Beneficios. conforme consta no Mamo n.• 00212009-
0INFO. ás ns. 02, e na praposta or~mentaria encartada h fls. 
06 dos autos. 

A escolha da empresa supra. se pauta 
no critério do menor preço. considerando que foram 
apresentadas 03 (três) propostas, segundo consta às fls. 06108 
dos autos. para a realizaç~o dos serviços aludidos no Momo 
supracitado, sendo que a adjudicada foi a que apresentou 
menor preço e condições mais favoráveis para a administraçao 
deste Órgão. · confonne descr~o nas colações de preços 
acostadas nos autos. 

É de ressahar que, o referido valor dos 
serviços. encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos 
na Lei de LieHaçOes e Contratos. 

Diante do exposto. em atençao aos 
Principies da Administração Püblica e aos comando da Lei, 
submeto a presente justificativa à apreciação d~ Vossa 
Senhoria. para fins de ratificação e posterior publicação na 
Imprensa Ofoeial. ·conforme determina o art. 26 da suprachda 
Lei. 

Macapã/AP. 19 de fe~reiro de 2009 

~~~.~if~ 
Assessor Jurldlco I AMPREV 

EX I'KA TO DO CO:-õTK..\ Tf\ o'' 001 /09- PllOIJ.\1' 
I - I'ARTI:.~ no 1/\STIII'\ I ['<TO ('01\ I'K \TI '.\1.: 
[!}_'UJ.lAT,\NT•:: Proc~::>wm-."llt' I""-• O.cdc\'o I )o :\m 11pj- PR(llh\11 

1 1 re~ctkntc/Fc:mando Amt'ml<' I J,)!a \·1L"II\."'.~:-: 

CONIR·\ ·t .\I>O~Ad::~lb..:rb• M:mms U.:.lntl'oo 

11 • (:L .\t"SlliA ffUMEIR·\ - IJO ~ F"-U.\M().TO Lf.(; \1.: 
Funda-s,.~ u prc.~·ntr ~t)lllr.IICl na pos,,h,lill:ldt• k·&;!~l Jc cnnu:nuç~,. 
dcrcta, uma .. e7 PfC'Scntc u'\ rcl.luisltt•.:. :.~utc\ri"l' .• h,lc...-"'"":- da J i.:l'•n , c J~ 
Licuaçâu. """'" fulcro C'>p(l."lalnx-ntc no Jrt 14 11 rJa I ~~ n"' R <•t-h.Jt,l.\l· 

dcnt.'liS 11(\fmoJ~ J'('f1m•:nh:!' 3 C'SJ'.' ' tC' 

111 • Cl.AI 'SI I .-\ S~<;t iNI),\ - 011 OI~IU'O 110 c·o .'ITIUTO: O 
prcscnl\' ('oqlruln tem por t•t'l;~.·h' a pc.:,t:..~·Jp •k -;~,.., .. t~'(h "k muh•·~'' . 
cons'~~nlc n01 cntrrga. !\\~lu \< )NTH 1\ '1/\ I)( ), de df"''.:wr~:nh~ f\"'iu,,l, ,!i 
J o rR00.\1' c J"·~1m~o' d .. '"'~"' J.1 .\rlnum-.!r.tdo Pu~h,.-:.. l1•h:t.J r.t1 
tndln~lll. Cb~ CSJ\•1::.~ !nUIUI.' IP,.IJ. C~t~JtJ:'II Cltf h:lJ.:r.j! IIU, .lm,b. l.'l llhl ,"k"' 

p.'lrl ll,.'ui.Jrt.:\, é h~Uh7at.;llt de ~'11'1\"' hatk'.lri~ · ~ 41~11' 1.:omn pa:;nnH."IHH'), 

<kpús tlu". t ransi~16 1 n:.b "'''') com ''-"''-ultt l'mprt• '. qu.~ l ..,~Ja nh•IOt.''"''ll-1:. 
tqUip3~:.1 O r"'lo!IÚCitlllt"IIIC )'\.'lrlo! l''\ol\.' tlr•' ,.!,.· lll l ' IU 11.:n1n h .1 Ú t.k 
lrJMflnt'ld 

11' • C'l..l l •~t''-' Tt:RC'~IR,\ - 0 .\ llO L\('\() E DO I'I!E('O: ~, 
\ÍcS!"'f>JS dn:orrcnte-s dest .. · CunUal'' h•r,\('1 ,, \Jl c•r ~!Hhal Je R$ j 700 /'lít 
(cmcn nul ~ seL~: .. ·cnlds rra1 s~ ~~~..· \l'f,J i\;tl.:•' ,.,.:,hJnll' .t ~rr ~.·~m.h.;,\o ,b 
r:aturJ. J n CO!\ li( A T ,, nn. na ft TTn3 d·· l'IJu-.ola <}tllnl!l ~k,!'C (" .. nlí.IIO 
em Oft (~'" ' 11a11.:da..\ no \:lk~r m~;n~al de.• 1hl t.llfl (nm .. ·~l!l1h"- ~ ~I!I .J lknl;l 
(('01 ~ ). !n:ndn l." tn~nh::tdl1 11<'~!\' munx:mo o \alo1 1.h.• lt'i ~'b 5 7tii ~. •)V 

(cmco nu! e ~·l~l.'('ntos rc.·a•<l. QU~ t'Ofr crJt' J ~·"~lll:t '-':.. l'nmc- 1.!0 . t< l>.'\ . 
Fl~n'k:nlo de IX"JJt'i:l lVIú.-6. J•ru~r:una 1.k T rat\.tl!''' 
~ 1~20úJI.2001 ()(1()1, Nvt;, Jt Fmp\'nhu n"~CIO"J\I OOO~W "·milldJ 
em 19102/011 
v - CL\l1Sl1L:\ SF.\ I" .. D..\ \'1(;~: \TI.\ : o f'l\.'""'"' COillf,IIO 

cntrarã em \'tgflr d PJrllf da liJt.t dt· L'"'lJtur:J ... ·nctrr.uldt\•'õ"' a': IÍ•lal 
Lfo:t sc:a~•lil1 rUCi C'' 
\ ' I - CI .-ÍI1St .L.\ DErt~J.\ 'I~I!C'f'IR \- ll.l l 't IIUC.\(.\0 : O 
pn:s(ntt contnHO 1.h:'-CfJ ~r plthh~:;,aJu ~m ''~)l.umu no 0 1arin Oftt' l;.al dn 
Estado Jn ,\mapa em u~t·n:h~a:t ao ..... t,lltm:lfii Ml .ullpn (; I €' rx.d~rJti• 
I' do U,1 Rl>óQ.'IJ 
\'11 - CL.\t iSI'I.A llt:('f\~ Qt :.11!T.I - 1)0 HIIUJ: O lor .. Jo<l< 
contnuo r u d:'l Comart-J de a~·:~p-J. Fs1.1J11 do Anupj. l'~llll ndu s.}(l 

1o1ot de l.jUJiqu~r(~~·i 111\0I..';J\t'l 
Macopã. IY .dcy-~;, 1(1~ 

Ff.KNANOO -\Nl'<':.'lnR.\ \l['f:lt:S 
rRES Wt:I\"H 1'1!011.1 r 

( 'ON fK .\ TA ''iTF. 

José Maria da Silva 
~~ .----~~~------

PORTARIA N'. 01J, dt12 de fevereiro de 2009. 

O Reitor da Universidade do Eatado do Amep•. no 
uso de suas atribuiçOes legais que lhe sào conferidas pelo 
Decreto Estadual n • 1973 de 30 de junho de 2006. bem corno 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Considerando a competência. responsabilidade e etica na 
renli1ação de suas ativkiades proliss•onais, 

RESOLVE: 

Art. 1' - Elogiar o desempenho profissional da servodO<a 
MARIA NAZARÉ 00 NASCIMENTO GUIMARÃES. que 
desenvolveu suas atividades funcionais como Pró-Reitera d! 
Graduaçao. ligada ao Gabinete da Universidade do Estado do 
Amapâ. 

Art.2' -Agradecer pelo profissionalismo competente de MARIA 
NAZARÉ 00 NASCIMENTO GUIMARÃES no periodo 
compreendido de 17 de outubro de 2007 a 13 de fevereiro de 
2009, quando esteve desenvolvendo suas at"'odades 
profissionais nesta Instituição de Ensino SuperiOf 

Art . J • - Esta Portaria entra em v1gor na data de sua 
expedição 

Pró-Reitona de Graduaçêo da UEAP. om t 2 ~e fevereiro de 
2009. 
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Publique-se. 

RESOL~ÇÃO N' 002, de 05 dt fevereiro de 2009. 

Aprova alterações na redação do Regimenfo Acadêmico da 
Unoversidade do Estado do Amapá. 

O Pres idente do Conselho Superior da Universidade do 
Estado do Amapá, no uso de suas ~tribuiçOes legais que lhe 
sáo conleridns pelo Decreto Estadual n' 1973 de 30 _qe junho 
de ?006. bem como pelo Estatuto da Universidade, 
considerando as deliberações do Conselho SuperiO< 
Univers11áno em sessão realizada no dia 05 de fevereuo de 
2009. conforme a respectiva ata. prornutga a presenle 

RESOLUÇÃO: 

Art. 1' - Focam aprovadas as alterações no 
Rcgimen1o Acadérnico, q'Je passa a vigorar com nova 
redaçáo. 

Art. 2' - Esta Rosoluçáo entra em vigor na data de 
sua exped•ç<io. ficando revogaaas as disposleóes em 
contrário. 

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP. 
em 05 do fevereiro de 2009. 

Publique-se. 

ANEXO OA RESOLUÇÃ 00212009 - CONSU/UEAP 

REGIMENTO ACAO~MICO 

SUMÁRIO 
CAPÍTULO I - 00 ANO LETIVO 
CAPÍTULO 11- 00 VÍNCULO E DOS PROCEDIMENTOS 
ACAD~MICOS 

SEÇÃO 1- Oa matrfcula 
SEÇÃO 11 - Do trancamento automático, total ou parcial 

da matricula 
SEÇÃO 111- Oa reabertura de matricula 
SECÃO IV- Oo cancelamento de matricula 
SEÇÃO V - Oo abandono e das vagas ociosas 
SEÇÃO VI - Do processo seletivo especial 

CAPÍTULO 111- DO ENSINO OE GRADUAÇÃO 
SEÇÃO I - Oo regime dos cursos 
SEÇÃO 11- Oo sistema de créditos 
SEÇÃO 111- Da dependência 
SEÇÃO IV- Oo estágio curricular 

CAPÍTULO IV- 00 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
SEÇÃO I - Da rev isão de provas c notas 
SEÇÃO 11- Oa segunda chamada para provas 

CAPÍTULO V - OA EMISSÃO OE DOCUMENTOS 
CAPÍTULO VI - 00 TRATAMENTO ESPECÍFICO 

SEÇÃO I - Oo regime especial de aprendizagem 
domiciliar (REAO) 

SEÇÃO 11- Oa educação Inclusiva 
CAPÍTULO VIl - DA TRANSFER~NCIA 

SEÇÃO 1- Da transferência e1r offlcio 
SEÇÃO 11 - Oa fransferência de d iscentes da UEAP para 

outras IES 
SEÇÃO 111 - Oa transferência de·campi, curso e de turno 

CAPITULO VIII- 00 JUBILAMENTO 
CAPÍTULO IX- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO I 
DO ANO LETIVO 

Artigo 01 - O ano letivo regular é o periodo estabelecido 
pelas datas mleial e final das atividades cumculares descrito 
no Calendario AcadêmiCo. 

Par~gralo ünico - O ano letivo regular compreende. no 
minimo. 200 (duzentos) dias letivos como determina o artigo 
4 7 da Lei n°. g394.'96. 

CAPÍTULO 11 
00 ViNCULO E DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

SEÇÃO I 
Oa matrícula 

Artigo 02 - A matricula aco~a pela Universidade do Estado 
do Amapã (UEAP) 1mpllca na concordância do discente em 
respe•tar e cumprir todns as normas legais. estatutárias. 
regun entais. açadémicas. iJdministraUvas e di5Ciplinares c.Ja 
UniVersidade. 
Artigo 03 - O acesso às vagas nos cursos disponibilizados 
pela Universidade do Estado do Amapá (UEAP) ocorrerá 
através de aprovação em processo seletivo. 
Artigo O~ - A matricula é o vinculo formal do discente com o 
curso ao Qual foi aprovado ou registro fO<mal nas atividades 
cunicutares previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPC). 
Artigo 05 - As matriculas ocorrerão em data. horário e local 
determmados pela Divisão de Registro e Controle Acadêmico 
(ORCA) de acordo com a chamada realizada em lista de 
clessificaçâo divulgada pela Oiv1sâo de Processo Seletivo 
(DPSE). 
Artigo 06 - As matrículas far-se-ão em bloco de diSCiplinas. 
definidas de fO<ma progressiva pelos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos. 
Artigo 07 - Somenfe seró malriculado o acadêmico que em 
data. horario e local definido apresentar original ou cópia 
autenticada em cartório dos seguintes documentos: 

a) CMificado ou Diploma de Conclusão do Ensino 
Mêdio, deVIdamente reconhecidos pelo Ministério 
da Educação (MEC) ou instituição local 
devidamente credenciada; 

b) Histórico Esco4ar do Ensino Médio; 
cl T itulo de eleitor: 
'1)___Comprova_n~ Ce~i~ão de ..Q!!@_çâo_corn o_ 
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Tribunal Regional Eleuoral (TRE): 
e) Carteira de rdentidade. 
f) CPF; 
g) Certificado de· reservista, se do sexo masculino 

maior de 18 anos: 
h) Certidão de nascimento ou casamento. 
i) 02 fotos 3x4: 
j) Comprovante de endereço. 

Artigo 08 - O candidato Que. para a matricula. se servir de 
documento inrdõneo ou falso. lera a matricula cancelada. ou 
se eleluada. cancelada oe pleno direrlo. sujeilando·se as 
punições pre'v'lstas em le1. 
Artigo 09 - Candtdatos que não se apresentarem em dala. 
horãno e local marcado, por qualquer motivo. oerderfto 
SlJmariamente suas vagas. as quais f1cgrão à dispostçáo da 
ORCA para preenchimento mediante convocação dos 
c;;~ndidatos seqUentes. 
Artigo 10 - As matriculas pnderilo ser fenas através de 
procuração com ass1natura reconhectda em cartorio 
acomponhada dos documcHIOS d•scrim1nados no 1\n•go 07 
deste Regimeoto 
Parãgr.afo único - Ê vedaoa posterior tnclusão de 
documentos. 
Artigo 11 - No inic1o de cada sernesue o discente deverá 
reahzar confirmacõo de matricula 

SEÇÃO 11 
Do trancamento •utomàtico. total ou parcial da matricula 
Artigo 12 - O trancamento de matricul:t c a suspensão total 
ou parCial oas ativida<Jes curnculares e só poderá ser 
solicitado apôs linalizacão do pnme~ro semestre do curso do 
ano tel:vo vigente. em prazo determinado no Calendário 
Académrco. 
Artigo 13 - A não confirmação da matricula nos prazos 
estabelecidos pela Divlsão de Regish o c Controle 
AcadêmiCO. em cronograma pré delinido no Calendário 
Acadêmico. ir plicarâ trancamento automâtico da mesma. 
Parágrafo Unico - Após efetuado o lrancamento automâ.t ico. 
o drscente poder a solicitar confirmação de malricula à ORCA. 
através de reouerimento devidamenle justiHcado. em ate 48 

horas apos o encerramento da confirmação de matricula. que 
poderá ser deferidO ou indcfendo 
Artigo 14 - O trancamenlo lotai será concedido no limiTe 
mãxrmo de 04 (quatro) semestres lelovc>s alternados 
Parágrafo itnico - A solicitnçáo de lri1ncamonto tolal por 
dOIS se•nestres letivos consccutrvos ooderá ser renfrzada 
med1ao.te requerrmento corn IUSithcativa dirtg da à Dtvisào do 
Registro e Controle Academrco. a qua: poderá deferir ou 
rndelerir a soltcttaçáo. 
Artigo 15- O trancamento parCial podera ser realizado até 
02 (duas) vezes por discrplina. e em numoro nunca superior a 
SO~Q do total de dtsciplrnas ctenadas no semestre do curso. 
dentro dos prazos prcY'stos pelo Calcndilrro Acadümico. 
através de requerimento <levidamcntc justificado e 
protocolado na DACA. 

I - - - --...- - . -·---

SEÇÃO 111 
Da reabertura de matricula 

Artigo 16 - A reabMura de matricula compreende a 
reconduçao do discente âs atrVJdadns curuculares de seu 
curso. e poderá ser soricrrada no tnicio de Cflda período letivo. 
em prazo delermrnado pelo Calendário Acadêmico. no 
perrodo de vigência do trancamento. mediante requerimento 
drrigido a ORCA 
Parágrofo único- Após expiraçáo do perrodo de v.gência do 
trancamento. sem que haja manifestação escrita de 
renovac;áo de trancamento. denlro das condições previ sta~ 
por este Regtmento, sera considerada sil uac;áo de abandono 
e o discente terá sua matrrcula cancelada. 
Artigo 17 - O retorno do trancamento parcial ficará 
condrcionado à existência do vaga. 
Artigo 18 - Ao retornar do trancamento total o discente será 
malriculado na lunma de crigem 
Parágrafo único - No caso de retorno em turmil Que 1á 
concluiu o curriculo. a mob1hdade do discente t1cará 
COnd!CIO~dn ao regime de depe~C~ra. ____ _ 

SEÇAOIV 
Do cancelamento do matricula 

Art igo 19 - Entende-se por cancelamento o encerramento 
definitivo do vmculo do drscenlc com a lnslrtuiçáo. 
Artigo 20 - O cancelamemo de matricula poder<i ser 
realizado a qualquer tempo. 
Parágrafo único - Neste caso, o d1scente devera preencher 
requenmento na Div1sà0 de ~legis!ro c Contfo~t Acadêmteo, 
JUStihcando seu pedrdo. 
Artigo 21 - O cancelamento poderá ocorrer a nda de forma 
compulsôr a. em cumpnmenlo à de1erm1naçào Judicial por 
mot•vos que venham a ferir a leg,sh:lçâO v1gentc ou prevista 
nos termos regomentares da UEAP 

SEÇÃO V 
Do abandono e das vagas ociosa.s 

Artigo 22 - Será considerado abandono Quanoo o discente 
n.üo renovar a malrlcula ou o trancamento nos prazos 
ccterrr1nados no Calendario 1\ç.:tdémico, auas vezes 

5ecut•vas. 
110 23 - Sera tambern constderado abandono quando o 

tf.! IH =t.Oassar em todas as C11SC1p1tnas 25~ de faltas .• 
corro a Ler 9394!96. salvo ncs casos de 

.Js por motrvo de· doenças. devidamente 
vs ,.or laudos médiCos 
um co - O abanaono deve ser onformado à DACA 
n •. t-:1 de curso. atravós dos diárros de classe, 

">Sinndos pelo professor responsnvel pela 
J.o.r ·aordenvdor de Curso 

go 2 •li:.taO cof'ls·deradas vagas ocrosns as resultantes 
~.;-larr.cmo do reg1stro acadênuco de discemc 

falecimentos c: transferénc1ns par j:i 011t:ds 
d) desrsléncr<Js e e) vag~s n~o preenchidas em 

P• ~~ seletivos 
"'ar:.gr· o ünico - As vngas oc•osas seracr preenchidas 

os av Processo Sclctrvo l:spec•al. cu1os criténos e 
prcced•mcnros serào defirrdos por este qO<· 'T>cnlo 

SEÇÃO VI -
Do processo seletivo especial 

Art igo 25 - O processo seletilro especral dcslina·se ao 
preenchimento de -vagas remanescentes. de õbandono c 
ooosas nos cursos oferecidos pela UEAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Artigo 26 - Para concorrer ao certame. os candidatos 
deverão atender ras C)(igéncías do Edital que regulamentará o 
cerlame e preencher um dos reQwsitos nbar)(O' 

l l Possuir drploma de curso de graduação de 
rnstítwção rio ensino supeuor ou ser graduado em 
Escola Militar. reconhecidas pelo MEC: 

11) Ser estudante de nível supenor. oe institurçào 
pUblica ou pnvada reconhecida pelo MEC. e ler 
cursado. no min;mo. RO% das disciplinas 
correspondentes ao prtnreiro ano do curso ao qual 
o d1scente tJst:l Vlnculaoo. sHfido que as diSCiplinas 
a serem constderadas dc"em ter srdo cursadas no 
máximo ha C5 anos e possuir créditos. cargn· 
horànu c ementa P.quivalcme â.s d1SC1plinas a 
serem creditadas. 

Artigo 27 - A canchdatura serâ r~nahsada por comrssfto 
def1nrda espet.:thCilmcnte para este f1m, que podera defem ou 
não o ped1d0 

CAPÍTULO 111 
00 ENSINO DE GRADUÇÂO 

SEÇÃO I 
Do regime dos cursos 

Artigo 28 - Os cursos de !Jraduaçao. o1ertados sob regrme 
dJsciphnm senado c01'1 cróo1to. destinam·se ã: formação 
profrssional em nivel super1or 
Artigo 29 - Os cursos de graduaçáv da Universidade do 
Estado do Amapá (UEAP) deverão pa~Jar-su nos pnncípios 
de au1onon11a de gestão. particrpação democrática c 
conferirão graus ncadõnucos de nrvet superior. nas 
habthlações de bacharelado eiou ltcenci<1tura 
Parágrafo único - Os cursos de uradunção poderao 
oferecer habil itaçoes de acordo com ~ eslabeleddo nos 
respectivos Pro1e1os Pedagógicos de Curso (PPC), disposto 
de lorma coercn1e em atividades curucutarcs. consolidados 
em resotuçõcs emanadas pelo Conselho Superior 
Unrversilário (CONSU). 
Artigo 30 - Entendo-se por discip:1na o con,unro homogéneo 
e delmrr ado de ntividades currrculares. de conhecimentos ou 
têcnrC3s correspondentes a urn programa de cstuoos e 
atividades. desenvotvrdo em determinado numero de horas· 
aulas distribuidas ao IOil~J O de seu periodo fetivo: 
§ 1° - A cturacão de uma hor(l aula. para ~uatquer turno, serâ 
de 50 nliOliiOS: 

§ 2° - l ot.mgatório o cumprrmerrto ir11egra1 da cnrga horaria e 
do contcuoo orogramiltrco estabelecidos no plano de cada 
01 s<:tp~1na 

Artigo 31 - 1\ ullcgral1zaçâo cumcular e ferta em função das 
espcc,lrcrd;tdes de cada curso ou drsciplina. e. em cadA 
período letivo. ha a corres.pondente tndicacao das drsct~tnas 
anuais ctou scme5tra1s que o c:ompoe, conforme o pre\.1Sto 
no "rojctn Pooagti9rco úo Curso 

SEÇÃO 11 
Do sistema do crôditos 

Artigo 32 - 0 c:redito e a UOidaac de •ntegraçáo do currículo 
nn educação supcrro: representando tJOf uma hera-aula 
(com duração fr•arta em 50 minutos) de mslnrção por 
semana durante dclerrnmado periodo letivo 
Parãgrato único - O s•stcma de crédito aphca·se ao número 
total de horas necessár~as para completar as exrgénCias d<Js 
at1vrdade<:> curriculares necessárjas para a obtenção cfc um 
grau. diploma. cert rf1Cndo ou outro docurncnto legal. 
Artigo 33 - 1\s solir.iJaçóes de crédito. ou a drspensn de 
diSCiplina devem ser rea rzadas nas coordenações de curso, 
após o encerramento da matrrcuta semestral. em peooéo 
defrn1do pelo Catcndóno Acadêmico. arr.:wCs de reQuerimento 
c1eVldamenle acompanhado do histórico escolar e do 
programa da disciplina com conleüdo programático c 
bibliografia. assinados pelos professores da lnstr tuição de 
Ensino Supeno1 de ongom. 
§ 1° - O prazo máximo para aproveitamento de cred~o é úe 5 
(crnco) anos. 
§ 2' - O programa da tlisciohna cursaoa na IES de oligem 
devcrâ con1empL11 pelo menos 75'!> (setenta e cinco por 
cento) da carga horaria d~ drsciphnR olerecida pela UEAP e o 
r:onteuoo programJurcu dtt dlsetplrna deverá ser semelharue 
ao da UEAP. 

Artigo 34 - As sot;c,:ações de crédito serrlo encam,nhacJas 
pela Coorrlcnacão ce Curso a um profcs~or do colegiatto 
responsflvcl pela dtSCtpl1na ObJeto oa drspensa. Que poderá 
detem :>u uâo 
Parágrafo único- A Cooraenac!lo de Curso ter ~ 1 ~ (qurnze) 
dras. a contar na data de sohcitaçáo. para oncamrnhar a 
Dovrsào no Registro e Controle Acadêmtca o processo com 
parecer tavorával ou nao a solicitação para rnnçamento do 
cret.lito. pubhcrdnde e ilrQUtvamento 

SEÇÃO 111 
Da dapondencia 

Artigo 35 - i\ dcpendcncia será dispomb11izaóa para 
discentes que n:\o conseguirem rendimento/aprovação om 
dercnn1natJ<t disc1phna ao final do semestrt lctrvo 
Parágrafo único - O discente poderá matncular·se em 
regrme de dependénc1a em a!é OS (cinco) dosctplinas oor 
serneslrc. condiCiOnada a olena e numero de vagas. não 
ultrapassando o limite móxlmo de 50 alunas por turma. 
Artigo 36 - As d1scrphnas que exigirem pré-requisitos. só 
fJodCrito ser rntegralil<Jdas após a aprovação da diSCiplina 
pré· r eq~1s1to 
Artigo 37 - Caso náo tenha oblrdo rendrmcnlolaprovação em 
Urscipltna que nao exi1am pre.reqwsito para o semestre que 
deseja 1ngressar. o discente cursarâ as diSCiplinas que não 
são pré·reqwsttos 
Parâgrafo único - As disc1phnas ocverão ser cursadas em 
contm·turno ou no turno da turma de ingresso. desde que 
ha1a drsponiOtlida<le ele vaga na turma plerteada c não ha1a 
conllitos de hortlrios 
Artigo 38 - As coordenações de CtHso POderão dispor do 
Penado Le!tvo lntervatar (PU) rXtra cumpr•menlo de 
dtscrorintts pendemes_ deSde que a discrpllna nao tenha SidO 
oferratJa em per~ocJo re11vo regular 
Parágrafo unico - O PLI cons• <~e na o1crta especial de 
d 1~plu1~ sem redução de carga twrarm e crãcjrto, c scrã 
disposta em turmas com um max1rno de 30 e um mlntmo de 
10 alunos que deverão rea.hzar mtttriClJia no ORCA 

SEÇÃO IV 
Do estãgio curricular 

Artigo 39 - O estâgro curricular obr~galório c uma drsciptina 
componênlú da matnz curricul~r dos cursos r1a graduaçrto. 
com e~ci~•ft;ades de corrreutlo e caroa-horéina. desr.nlns 
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nos projetos pedagógicos de curso. relevante para a 
aqUisK;ão das competênc~s e hab1trdades necessárias ao 
estabelecimento do perlil do egresso do curso de graduaçáo 

· e assegurando a viabilidade do binômio teoria e prâ11ca. 
Parágrafo único - O acesso ao estágio 1ar·so-á através de 
matrícul~. como ocorre nas demais disciplinas. sendo um 
componente essencral à integralização do curso. 
Art igo 40 - A melodologra de ensino e o processo de 
avaliação do estágio serão definidos nos colegiados ae cada 
curso. 
Art igo 41 - A a~vodade decorrente do estágio curricular não 
possuíra obrigatorieande de remuneração, tampouco serã 
carac:tcnzada como vinculo ernpreg.=~troo com a Instituição 
credenctada. 
Parágrafo ú nico - i\ Unrversidade do Estado do Amapá 
(UEAP) caberá a real,zaçao de convênios. acordos e 
P~HCCII i:IS com 1nstr tuições que possam recober os discentes 
para ii rcaltzação da referida disciplina 

CAPÍTULO IV 
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

SEÇÃO I . 
Da revtsao de provas e notas 

Artigo 42 - () pr;~zo para 1evisáo das notas das avaliações 
parcoars (AP's) e da avaliação final (AF) será de 48 (quarenta 
e oito) horas. a contar da dtvulgação das notas pelo 
professor. de acordo com o que estabelece o subitem 3.4) 
Processo de avaliação. rnJegranJe do item 3) que Uala da 
organização acadêmica do Projeto de Desenvolvimento 
lnslilucoonal da UEAf> 
Artigo 43 - A solicit<Jção far·se·a no Protocolo Geral da 
UFAP através de requerimento devidamente justifiCada e 
dtrrg1da à Coordenacão de Curso. 
Parágrafo único - A Coordenação de Curso poderá 
resparrder em ale 48 (quarenta e oito) horas. 

Artigo « - 1\ nola poderá ser aumentada ou diminuída. 
Neste caso. e corn justificativa por escrito. o diSCente poderei 
recorrer a uma nova rev1são, onde será composta banca para 
avaliação. Nesta fase a nota também poderá ser aumentada 
ou diminuida. 

SEÇÃO 11 
Da •egunda chamada para provas 

Artigo 45 - O discente que por impedimento legal 
oevidc:~mente comprovado faltar a um momento de verificação 
de aprend1zagem. poderá realizar a segunda chamada, 
desde que requetra por escrito à Coordenação de Curso. em 
ate 48 (ouareota e oito) horas após a data de realização da 
nvaliaçáo de primeira ctmmada_ 
Art igo 46 - O requerimento com juslifrcaliva acompanhada 
da documentaçáo comprobatória devera ser encaminhado ao 
f>rotocolo Geral da UEAP. 
Parâgra fo unico - A data <la prova será definrda pela 
coordenação de curso en1 até 48 (quarenta c orl o) horas 

CAPITULO V 
DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS 

Artigo 47 - A Divisão de Registro e Controle Acadêmico 
!DACA) receberá solic itação de atesTados. e declarações de 
matriculas c h1stóricos escolares parcia1s e finais no horârro 
de ftrncronamento da UEAP. qual seja, das 7:30 às 12:00 
horas e das 14:30 as t 8:00 horas. e horários especiais. qual 
seja. das 14:30 horas às 19:00 horas. dehnidos pela Orvisão 
e pela Pró·Rerloria de Graduacáo (PROGRAD) e publicados 
nos murais da Unlversrdade 
§ 1° - O hiSIOf1CO escolar parcial compreende- o reg1stro das 
at1v1dades curttculares reari:zadas pelo discente por semestre. 
e demonslra o percurso de rntegrallzação curricular. 
§ 2° - O histórico escolar final. coocodido após finalização do 
curso. e demonstra o percurso completo de integralização 
curricular do disceme 
Artigo 48 - Ao inicio de cada período letivo, apôs a 
confirmaç.'io da matricula. a ORCA emnirá uma primeira via 
da declaraçáo de matrícula e histórico escolar. 
Parágrafo único - Segundas e terceiras vias de atestados e 
declarações de matrículas e históncos escolares deverão ser 
solicitadas no protocolo do ORCA, mediante preenchimento 
de requerimento com justificativa c deverão ser entregues em 
40 (Quarenta e oito) horas. 

CAPiTULO VI 
0 0 TRATAMENTO ESPECIFICO 

SEÇÃO I 
Do rogime especial de aprendi~agem domiciliar (REAO) 

Artigo 49 - De acordo com a Ler n" 6202.75 e o Decreto·lei 
n° 1044.75. portadores de afecção congênrta ou adquir!Oa. 
i!'feoções, traumatismos ou outras condições mór1liaas. bem 
como grávrdas n partir do 8'' més de gestação. poderão ser 
assrsiiOos pelo Regime Especial de Apreodizagem Domiciliar 
(READ) no prBLo de 90 (noventa) dias. 
Parágrafo único - No período de vrgência do READ. o 
drsccntc deverá recolher o material did~trco·pedagógico para 
estudo domic1liar com a Coordenação de Curso ou com o(s) 
docenle(sl respons~vel (s) pela(s) oisciplina(s). 
Artigo 50 - Se o periodo de provas COincidir com o 
afastamento em questão. as provas serão realizadas no 
domicilio do discente com acompanhamento de um doccnle. 
Artigo 51 - O drscente que fizer jus ao REAO deverá 
encam1nhar reque• in~tmto à DACA. com laudo médtr.o em 
anexo (ongrnal). que manrfestará resposta no prazo de os 
(cinco) dias 

SEÇÃO 11 
Da educaç~o inclusiva 

Artigo 52 - 1\s coordenações de curso e a Divisão de Apoio 
ao Ensrno deverão prover miciativas que contemplem o 
pnncipio da mclusão nas propostas currrculares de seus 
cursos de graduaçáo. garantindo ações voltadas para a 
Educaçáo Espec1al 
§ 1" - Caberá à Admintstraçáo Superior orover os recursos 
orçarnentános e fmanceiros que garantüm cond1ções 
favoráveis indispensaveis â realização das onentaçóes 
rncluSivas. a partir de demanda informada a cada período 
leuvo: 

§ 2' - A 1nclusão mencionada no caput deste artrgo relere-se 
a responsabilidades concernentes ao atendimento de 
dtscentes portadores de necessidades especiais, como· a) 
recursos didático·pedagti9icos: bl acesso às dependências 
d<Js unrdades e subunidades acadêmicas; e, c) pessoal 
docente e técnrco capacitado 

CAPiTULO Vil 
DA TRANSFER~NCIA 



Maca á 27 .02.2009 

SEÇÃO I 
Da transferência ex officio 

Artigo 53 - A transferência ex officiO. na forma do paragralc 
único do anogo 4~ da Leo 9394r96. para os cursos do 
graduação da UEAP seni efeiiVaoa em qu~lqucr época do 
ano e rndependenw de~ e)(isróncra oe vaga. P.xcltJstvamenrc. 
quando se rratnr de estuôvrne servidor público federal. civil 
ou mo lotar. ou seu dependente estudante. na lorma da '':'· se 
requenda em razão da corrprovad;J remoçao ou trrtnslerenoa 
ae ofclo. que acarrete mudança de oomiCiho para o 
muntetpio onde se s~ue um dos camp1 desta Unrversrdade. 
ou para 1ocal1dade r'lAis próx•ma 
Parágrafo único - A regra do c~1p11t deste a11rgo nao se 
aplrca quando o inlí!rcssado na transterêncra se de~rocar 
para assumtr cargo ele !Ivo em ranio da concurso publ co. 
cargo comrss10nar1o ou fuocfto de confi;mça 

SEÇÃO 11 
Da transferência de discentes da UEAP para outras IES 

Artigo 54 - Os pedidos de translcrcncias de discentes da 
UEAP para outra I(S deverão ser protocolados através de 
rcqucnmento de solicitação de lrtJnsfcrênc•a nu DACA. com 
declaracão de vaga na IES cara. quo! de!'lcjn translado em 
anexo 
Parâgraro único - O requerimento sera respond•do pela Pro 
rertona de GraduõJçâo e peta o,v,são de Ens1no. 110 praLo rte 
48 (quarenta e OitO) horas _ 

SEÇAO 111 
Da transferência de Campi, curso o de turno 

Art igo 55 - A troca de curso será p<ocedida através de 
Processo Seletovo Especial (PSE) para prconchrmento de 
vag~s oc1osas. de acordo com o dispoSlo na Scçiio VI do 
Capitulo 11 deste Regimento. 
Artigo 56 - A 1ransterênoa de Camp1 scrtl soll~•tada no 
protocolo da OiVlsâo oe Reg,stro e Conuole Ac.,dcruco. no 
inic10 de cada peuodo let1vo e em data 11eleuninada pelo 
Calendóno Académtco Quando houver muoanca de nomic•ltO 
do discente em dccorrênc1a de r.omprovada rer11ocào ou 
transferência dn sede do ofic•o no tnteresse fia ndrAin:straç:iio 
públoca. 
Parágrafo ünico - O dcfeurnento ou mdetenmento do 
sohci tação será conccdioo em observação a oosponibdldatlc 
de curso e de vaga no curso mJ Camp1 ple1teado. 
Artigo 57 - A transferência de lwno so sera oermtttda ao 
discente no seu próproo curso o nos s~uontes casos. a) 
eXJslênCI3 de vagas no turno plcoteado: c. b) permuta enlrc 
doscentes do mesmo curso c de turnos doferentes 
ontercssados na translerência. 
Paràgrafo único - O discen1c tntcrcssado né.l tra_nsferêncta 
de turno deverá preencher 1orrrularto de requcnmento na 
ORCA, devoda'l1ente JUSi ilicado co" documentação 
comprobatóna oa IUSttficatiV!l em anexo. 

CAPITULO VIII 
DO JUBILAMENTO 

Art igo 58 - O iubilamenl o e o cancelameoto compulsório de 
vaga do discente 
Artigo 59 - O (Ubllamento pode o:orrer em ouas situações. 
a) Quando houver terminado o prazo legal maXImO de 
duração do curso. incluidos os pedodos de uanc~mcnto ; o b) 
quando o aluno trver se matnculado 05 (cinco) vezes em uma 
mesma disciplina sem ter obtido aprov:tc;:lo (serão 
consoderadas as rcprovaçoes (1) por falia e (11) por média elou 
cancelamentos de discopl.na). 
Artigo 60 - A Divisão de Regrstro e Controle Acadêmico 
convocar;\ os dosccntes em (Ubllamento atravcs de avoso do 
recebornento (AR) e comunocaçáo 1nterna puolocada nos 
mura1s da Divisão c das coordcnaçoes de curso 

Universitário (CONSUI no prazo de •s (quarenta e ootol 
horas, a contar da data de di~u lgação da relação pelA DACA 

CAPITULO IX 
DAS DISPOSIÇ0ES FINAIS 

Artigo 61 - Os casos O<nossos serão resolvodos ceio 
Conselho Superoor Umversita110 (CONSUI 
Artigo 62 - Este Regulamento Ac,dômico entra em vigor na 
data de sua aprovaçào pelo CONSU. revogadas as 
d1sposoçoes em contráno. 

,-
EXTRATO DO PR IMEIRO TERMO ADITIVO J\0 CONTRATO 
N'. 00512008-UEAP. 
OflJcTO· Altera a Cláu.<ula non<~ do conllato n•. 00~'2008·ltr AP 
I'ROCESSO· 46.000.002i20081UEAP. 
ADITANTE: llniversidndc do Estadu du Am>p.i - UEAI'. 
ADI"I AOO. Empresa Vidn Agencu1 de: Via~cm e Turismo L lUA· 
MF 
VKiÊNCIA A partir 1k 1110212009 01é dia 03/0•112009 
1\SSINATUR,\ : assinam pela Aditantc o Prof l>r. Jost Maria da 
S1lva, c: pelo Aditado a Sra. Arianc flaulcia GonlCs lJu\s. 

~ Mncapá. 26102/2009 

VERA C~~ ~i\);~lfriU30SA 
Ch<fc da IlCC 

necreto n•. I86912007·LIEAP 

UNIVERSIDADE 00 ESTADO DO AMAPÁ-UEAP 
PR~EITORIA DE GRADUAÇÁO-PROGRAD 

RESULTADO DO 1' PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO PARA 
DOCfHTES-2009 

TECNOLOGIA EM DESIGN 

MODELAGEM I e 11 - PERCEPÇÃO E CRIAnVIOAOE 

NOME - - - -rtõi.OC\ÇAOI 
1-:~lf-AH"'. "'. o=Rt ADRtAHO BRUN _ _ I !". ---=.~ 
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ENGENHARIA OE PESCA 

EINDME ~BSERVAÇÀ~--
GÍAHE CUIA DOs- SAÍfToS DESCLASSiFICADA 

GALVÀO 

--- - - - - -·· --- - --

I 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

ENGENHARIA DE MÓ'ODOS E GESTÃO DE QUAUOADES 

NÃO HOUVE CANDIDATO 

Macnp&-AP, 10 do FO\'erelro de 2009. 

i/1}(-L(. 
mento Gulmarles 

Pró-Reltora de G çOO • PRDGRAD/UEAP 
Presidente da Comluão de PrOC8$SO Selett.o-2009 

~P".::_...:.=. =====':;::=-: .,.......::~::;:::::===-·:~ .. 
Jaezer de Lim a Dantas J 

PORTARIA N.0 183/2008· UP/DIPRE ·RURAP 

O Diretor Presidenle do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁJRURAP. no uso das atribuições 
contendas pelo Decreto n • 1377 de 02 de Abril de 
2007. e tendo ~m vista o teor do Memo. n.• 
046/2008-CGAFI/RURAP . 

RESOLVE: 

Art. 1") DESIGNAR o deslocamento do 
servidor FERNANDO ANTONIO VAN ERVEN 
SANTOS, Coordenador Admtnistrativo e 
Financeiro/COAFI, que viajará da sede de suas 
atribUIÇões Macapá. até a Cidade de Belém, CQrl1 
o objetivo de !ralar c:!e e::~üítios de interesse do 
RüRÃP junto a CONAB, no período de 19 à 22 
de Maio de 2008. 

Art. 2") Dé·se Ciência. Publique-se e Cumpra-
se. 

PORTARIA N.• 527/2008· UP/DIPRE -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 05012008-
DIPREIRURAP. 

RESOLVE: 

Art. 1"} HOMOLOGAR o deslocamento dos 
servidores MAX ATALIBA FERREIRA PIRES, 
Gerente do NRATER, JOÃO BOSCO VIÉGAS 
MIRANDA, Chefe da Unidade de 
Transporte/SETRA. EDUARDO ANDRADE SMITH 
JÚNIOR, Chefe da Unidade Administrativa, 
WELLINGTON BEZERA DE OLIVEIRA, Assessor 
Técnico/ADINS, EULÁLIO MÁRIO NATIVIDADE 
LUCIEN, Assessor. e FERNANDO ANTÔNIO VAN 
ERVEM SANTOS, Coordenador Administrativo e 
Financeiro. que viajaram da sede de suas 
atribuiçOes Macapá, até aos GTC's Norte 
(Oiapoque, Carnot. Calçoene, Amapá, Pracuúba e 
Tartarugalzinho, Com a finalidade de verificar suas 
condiçOes gerais de trabalho. no perlodo 15 à 20 
de Dezembro de 2008. 

Art. 2") Dê-se Ciência.Publique-se e Cumpra-
se. 

Pág. 19 

~@:E=A========== · - 3 
Joslmar Peixoto de Souza 

AVISO DE LICITAÇÃO - P R E G À O 

A COMPANHIA DE ELETRICIOADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO N' 076/2009 

PREGÃO PRESENCIAL N°.003/ 2009 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquisiçao de Transformadores para CEA. 

LEGISLAÇÃO: l ei Federal n• 10.52012.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: A sessao pública para credenc iamento e 
realiz.aç~o do referido pregao será realiz.ado no dia 
11/03/2009, ás 09:00 na sala da CPL I CEA, sito a Av. 
Padro Júlio Maria Lombaerd , n• 1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Maca pá- Amapá. 

o EOITAL na Integra: estarã a disposlçao dos 
Interessados no seguinte endereço .. Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, n• 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapá· Amap~. onde poderao retirar o Ed ital, mediante 
identiOcaçao, endereço, nUmero de telefone, fac-slmlle e 
/ou o-mall e CNPJ ou CPF, no horãrio das 8:00 h 11:30 e 
das 15:00 ãs 17:00 horas. 

Os lnteros,os deveram apresentar Pen Drive para retirar 

o Ed ital ... \ 

Macap~. 26 cie t' 

AVISO DE LICITAÇÃO-PR E GÃO 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIM!NAOO 

PROCESSO N' On/2009 

PREGÃO PRESENCIAL N°.0().4/ 2009 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquisiçao de Material Elét rico a ser utili z.ado na 
Iluminação pública no 1° semestre/2009. 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n• 10.520/2.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: A sessio pública para credenciamento e 
realização do refer ido pregão será realizado no d ia 
1110312009, ás 15:00 na sala da CPL I CEA, sito a Av. 
Padre Júlio Maria l ombaerd, n• 1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Macapâ- Amapá. 

o EDITAL na Integra: estarã a d lspóslç.lo dos I 
Interessados no seguinte endereço .. Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd , n• 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapá· Amapâ, onde poderao retirar o Ed ital, med iante , 
identiOcaçao, endereço, número de telefone, fac.sim ile e 
/ou e-m ali e CNPJ ou CPF, no horãrlo elas 8:00 és 11 :30 e 
das 15:00 s 17:00 horas. 
Os i ntere dos deveram apresenlil r Pen Drive para retl rar 
o Edital. 

AVISO DE LICITAÇÃO- P R EG Ã 0 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO N" 078/2009 

PREGÃO PRESENCIAL N'.005/ 2009 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquis ição de Fios e Cabos para manutenção da 
rede de dlsttlbulç.lo a ser utillz.ado no 1' semestre/2009. 

LEGISLAC_!O: Lei Federal n• 10.520/2.002, 
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LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSAO PUBLICA DO 
PREGÃO: A SHsio pública 'para credenciamento e 
realiu~o do referido preglo ser• realizado no dia 
12/0312000, ia Ot:OO na Nla ela CPL f CEA, sito a Av. 
Padre Júlio Marta Lombaerd, n• 1900, bairro do Santa Rita, 
na clclade de Maeapa. Amapá. 

O EDITAL na lnt~ra: estarl a disposl~o doa 
ln-sados no aegulnte endereço .. Av. Padre Júlio Maria 
lombaerd, n" 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapa. Arnapa, onde poderio reUrar o Edital, mediante 
ldentificaçlo, endereço, número de telefone, fac·aimile e 
lou e-maU e CNPJ ou CPF. no horjrto das 8:00 b 11 :30 e 
daa 15:00 u 17:00 horas. 
O. lrrteressadoe deveram apresentar Pen Drlve para retirar 
o Edital. 

Macapá, 26 de fevereiro de 2009 

,, . .,.':~~ 
AVISO DE LICITAÇÃO · P R E G A O 

A COMP.t.NHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO H" 07912009 

PREGÃO PRESENCIAL N".0061 2009 

TIPO: Menor p,.ço 

OBJETO: Aqulalçlo de ferragens a Mrem utilizadas na 
rede de dlatrfbulçlo 1' MmHtre/2009. 

LEGISLAÇÃO; Lei Federal n• 10.52012.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO; A ae .. lo pública para credenciamento e 
realizaçi<> do referido p-.gio ser-i realizado no dia 
1210312009, lls 15:00 na sala da CPL I CEA, sito a .t.v. 
Pad,. Júlio Marta Lombaerd, n• 11100, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Macap•· Amapi. 

O EDITAL na Integra: .. tari a dlaposiçio d~ 
lnt-..doe no aegulnte endereço .. Av. Padre Júlio Marta 
Lombaerd, n• 1100, bairro do Centro, na ooidade de 
Mac:api- Amapi, onde poderio reUrar o Edital, mediante 
ldentlfleaçllo, endereço, número de telefone, hlc·slmlle e 
/ou e-maile CNPJ ou CPF, no horllrlo das 8:00 b 11:30 e 
daa 15:00 .. 17:00 hOras. 
Os lntenKaadoa deveram apresentar Pen Drlve para retirar 
o Edital. 

Macapá. 26 de fevereiro de 2009 

ADRI /o,.Q .-' 
Pregoeira ~·CEA 

AVISO DE LICITAÇÃO· PREGÃO 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO H" 01112009 

PREGÃO PRESENCIAL N".007/ 2009 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquislçlo de Medidores para CEA 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n' 10.52012.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO; A s"do públlu para credenciamento e 
reallzaçio do referido pregio ser-i realizado no dia 
13/0312009, is 01:00 na sala da CPL I CEA, sito a Av. 
Padre Júlio Maria Lombaerd, n• 1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Maeapi- Amapa. 

O EDITAL na Integra: estarj a disposlçlo dos 
lnteret~sadoe no Mguinte endereço .. Av. Padre Jülio Mario 
Lombaerd, n• 1100, bairro do Centro, na cidade de 
Macapi- Amapj, onde poderio retirar o Edital, mediania 
ldentillea~o. endereço, número de telefone, hle-slmlle e 
lou &-mall e CNPJ ou CPF, no hor.rlo das 8:00 b 11 :30 e 
das 15:00 b 17:00 hOras. 
Os Interessados deveram apresentar Pen Drlve para ,.tirar 
o Edital. 

Macapa. 26 de fevereiro de 2009 

AO~ Pregoeir~EA 
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~~de Co_ntas do Estado ) . ~_.,.......---.- __ .,._,c 

Cons. José Júlio de Miranda Co.lhq" 
'--=== - -- . .. . . - -

Extrato da Ata da 183° Sesüo Ordlnâria, 
realizada no dia dezenove de novembro de doi• 
mil e oito. 

As nove horas e lrinta minutos, no Plenário ·cons. 
Jo~ Verlssimo Tavares·, do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapã, nesta cidade de Macapá, 
capital do Estado do Amapá, presantes os 
Conselheiros José Julio de Miranda Coelho 
(Presidente); Ma111are1e Satomao de Santana 
Ferreira; Luiz Fernando Pinto Garcia; Manoel 
Antônio Dias; Raquel Capiberibe da Silva: 
Amiraldo da Silva Favadlo; Regildo Wanderley 
Salomão e o Procurador de Contas Pro-Tempore, 
Paulo Roberto de Oliveira Martins. Constatado 
"quorum· para deliberações. foi aprovada pelos 
Conselheiros a Ata da 182• Sessão Ordinária. 
PAUTA DE APRECIAÇÃOI HOMOLOGAÇÃO. 
Relataria da Cona. Margarete Salomlo de 
Santarn~ Ferreira. REGISTRO DE PENSÃO. Voto 
em bloco para os itens de 01 a 09. 01) Processo 
n'. 00389912003-TCE. Assunto: Registro de 
Pensão. Procedéncia: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessados: Sra. Keila de Negreiros 
Amaral, Sr. Bruno Henrique de Negreiros Furtado 
e Sra. Brenda Luise de Negreiros Furtado. 02) 
Processo n'. 00394012003-TCE. Assunto: Registro 
de Pensão. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessada: Sra. Maria de Jesus 
Gomes dos Santos. 03) Processo n". 
003948/2()03. TCE. Assunto: Registro de Pensão. 
Procedência: Amapã Previdência - AMPREV. 
Interessadas: Sra. Helena Mota Dia5 e Sra. Ana 
Beatriz Dias Lobato. 04) Processo n". 
00403612003-TCE. Assunto: Registro de Pensao. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessadas: Sra. Eliana de Souza Costa e Sra. 
Bruna Paola de Souza Sena. 05) Processo n•. 
00403712003-TCE. Assunto: Registro de Pensão. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessada: Sra. Carla Priscila Soares Sena. 06) 
Processo n'. 00403812()03. TCE. Assunto: Registro 
de Pensao. ,Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessadas: Sra. Shirlene Cardoso 
Barros e Sra. Jéssica Magaly dos Santos Costa. 
07) Processo n'. 004().4512()03. TCE. Assunto: 
Registro de Pensão. Prooedéncia: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessado: Sr. Wildirson 
Souza Ouintela. 08) Processo n'. 00406512003-

. TCE. Assunto: Registro de Pensão. Procedência: 
Amapá Previdência - AMPREV. Interessado: Sr. 
Mateus Gomes Quintela. 09) Processo n•. 
00134812004-TCE. Assunlo: Registro de Pensao. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessados: Sr. Armando Dias da Silva e Sra. 
Benedita MadiXeira da Silva. Oec:islo do 
Plenârio: Pelo registro das referidas pen&ôes 
apreciadas em bloco. Relatoria do Cons. Lu~ 
Fernando Pinto Garcia. REGISTRO DE 
APOSENTADORIA. 10) Processo n'. 
00204812004-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessado: Sr. Hildegardo Manoel 
Thaumaturgo P~ de Miranda. De<:ido do 
Plen~rio: Pelo regislro da referida aposentadoria. 
REGISTRO DE PENSÃO. Voto em bloco para oe 

itena de 11 a 27. 11) Processo n·. 00393612003· 
TCE. Assunto: Registro de Pensão. Procedência: 
Amapá Previdência - AMPREV. Interessado: Sr. 
Ludfrankson de Souza Brasil. 12) Processo n'. 
00394312003-TCE. Assunto: Registro de Pensao. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessada: Sra. Lucilene da S~va Ribeiro. 13) 
Processo n'. 00394512()03. TCE. Assunto: Registro 
de Pensão. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessada: Sra. Ana Margareth 
Nazareth Lobato. 14) Processo n'. 00394612003-
TCE. Assunto: Registro de Pensão. Procedênda: 
Amapá Previdência - AMPREV. Interessado: Sr. 
Osmani Ferreira Ramos. 15) Processo n·. 
00395512003-TCE. Assunto: Registro de Pensão. 
Procedêocia: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessada: Sra. Maria Gorete Teixeira Cardoso. 
16) Processo n•. 00395712003-TCE. Assunto: 
Registro de Pensao. P~ncia: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessado: Sr. Edson 
Batista Garcia Junior. 17) Processo n·. 
004().4012003-TCE. Assunto: Registro de Pensao. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessado: Sr. Vitor Manoel Coelho Cabete. 18) 
Pr~so n'. 00515~003-TCE. Assunto: Reoistro 
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de Pensão. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessado: Sr. Alex Franckson da 
Silva Vilhena. 19) Processo n ' . 00134912004-TCE. 
Assunto: Registro de Pensão. Procedência: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessada: Sra. AgeéWle 
Ligia Aranha Braga. 20) Processo n' . 
00326212004· TCE. Assunto: Registro de Pensão. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessada: Sra. Adalcinda Costa Mendes. 21) 
Processo n'. 00343412004-TCE. Assunto: Registro 
de Pensao. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessada: Sra. Maria da ConceiçAo 
Santos Pantoja. 22) Processo n'. 00089712005-
TCE. Assunto: Registro de Pensao. Procedência: 
Amapá Previdêocia - AMPREV. Interessada: Sra. 
Judlene Silva da Silva. 23) Processo n'. 
00177212005-TCE. Assunto: Registro de Pensao. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessada: Sra. Rairnunda Furtado Farias. 24) 
Processo n•. 00036912()()1>. TCE. Assunto: Registro 
de Pensao. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessado: Sr. Ângelo Cordeiro dos 
Santos. 25) Processo n'. 00433112006-TCE. 
Assunto: Registro de Pensão. Procedência: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessada: Sra. Eldalice 
Fernandes dos Santos Freitas. 26) Processo n '. 
00237412007-TCE. Assunto: Registro de Pensão. 
Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. 
Interessado: Sr. Raimundo Elivaldo dos Sanlo8 
Cardoso 27) Processo n'. 00063112008-TCE. 
Assunto: Registro de Pensão. Pnocedência: Amapá 
Previdência - AMPREV. Interessado: Sr. Valdinei 
Pinheiro Ferreira. Decido do Plenirto: Pelo 
registro das referidas pensões apreciadas em 
bloco. Relatoria do Cona. Manoel Ant6nlo Diae. 
REGISTRO DE ADMISSÃO. Voto em bloco para 
os itet. de 28 a 42. 28) Processo n•. 
00399712005-TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Prooedência: Tribunal de Justiça do 

. Estado do Amapá - T JAP. Interessada: Sra. Carta 
Aldine Soares Maciel, 29) Processo n•. 

0040851200f>. TCE. Assunto: Registro de 
Adrnisdo. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá - T JAP. Interessado: Sr. 
Taiguara Almeida de Azevedo. 30) ProceS&O n'. 
00411512005-TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapâ - TJAP. Interessada: Sra. 
MOnica Leol'lOf' da Costa Dias. 31) Processo n•. 
00016012006-TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá - TJAP. Interessada: Sra. 
Aldicéia da Silva Uonleiro. 32) Processo n•. 
00022312()()6. TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá - TJAP. Interessado: Sr. 
Valdemir Fonseca Vales. 33) Processo n•. 
00022412006-TCE. Assunto: Registro de 
Admissão. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá- TJAP. Interessado: Sr. Efraim 
Ferreira Guede11. 34) Processo n•. 00022512006-
TCE. Assunto: Registro de Admissão . 
Procedência; Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá - TJAP. Interessada: Sra. Adriana Avelino 
Meneses. 35) Processo n•. 00022612006-TCE. 
Assun1o: Registro de Admissão. Procedência: 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá- TJAP. 
Interessado: Sr. Yasha José Rizzante Gallazzi. 36) 
Processo n'. 00023312006-TCE. Assunto: Registro 
de AdmiS$10. Proc:edência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá - TJAP. Interessado: Sr. José 
Heleno Prestes Vanzeler. 37) Processo n•. 
00024212006-TCE. Assunto: Registro de 
Admissllo. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá - TJAP. Interessada: Sra. 
Francis da Costa Cavalcanti. 38) Processo n•. 
00025312006-TCE. As5Uillo: Registro ele 
Admissllo. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá - T JAP. Interessado: Sr. Marcos 
Tavares Pedro. 39) Processo n'. 00025412006-
TCE. Assunto: Registro de Admissllo. 
Procedência: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá - T JAP. Interessado: Sr. José Helena 
Prestes Vanzeler. 40) Proces.so n•. 00026!11200&
TCE. Assunto: Regislro de Admisdo. 
Prooedência: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá - T JAP. Interessada: Sra. Maria Carolina 
da Silva Tooes. 41) Processo n'. 0002nf2006.. 
TCE. Assunto: Registro de Admissão. 
Procedência: Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá - TJAP. Interessada: Sra. lidiane de 
Carvalho Uma da Costa. · •2) Processo n'. 
00027912006-TCE. Assunto: Registro de 
Admis&Ao. Procedência: Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá- TJAP. Interessado: Sr. Celso 
Pinto Faria Junior. Decido do Plenário: Pelo 
registro das referidas admissões apreciadas em 
bloco. REGISTRO DE PENSÃO. Voto em bloco 
para os ltene de 43 a 47. 43) Processo n•. 
00421912004-TCE. Assunto: Regis1r0 de PensAo. 
Procedência: Macapã Previdência 
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Hildima Ramos 
da Silva e Glelvi Lucas Ramos da Silva. 44) 
Processo n•. 0028321200S. TCE. Assunto: Registro 
de Pensão. Procedência: Macapé Previdência 
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MACAPAPREV. Interessada: Sra. Eliana da Penha 
Koga. 45) Processo n". 0035461200E>-TCE. 

Assunto: Registro de Pensão. Procedência: 
Macapa Previdência MACAPAPREV. 
Interessada: Sra. Raimunda Furtado Palmerim. 46) 
Processo n•. 0044851200E>-TCE. Assunto: Registro 
de PensAo. Procedência: Macapá Previdência • 
MACAPAPREV. Interessados: Sra. Elaise do 
Socorro Barbosa da Silva Rocha, Sr. Saulo José 
Barbosa Rocha, Sr. Silvio José Barbosa Rocha e 
Sr. Severino Alves da Silva Neto. 47) Processo n•. 
00189512007-TCE. Assunto: Registro de Pensão. 
Prooedência: Amapá Previdência • AMPREV. 
Interessado: Sr. Josoé dos Santos Dias. Decisão 
do Plenário: Pelo registro das referidas pensões 
apreciadas em bloco. REGISTRO DE 
APOSENTADORIA. Voto em bloc::o para 011 itens 
de 48 a 58. 48) Processo n•. 004423/200E>- TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapa Previdência MACAPAPREV. 
Interessado: Sr. Cleveland dos Santos Gama. 49) 
Processo n· . 000359/2007-TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Macapá 
Previdência • MACAPAPREV. Interessado: Sr. 
Pantaleão Monteiro de Lima. 50) Processo n•. 
000391/2007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Prooedência: Macapâ Previdência • 
MACAPAPREV. Interessado: Sr. Vtcente Paulo 
dos Santos. 51) Processo n•. 00039212007-TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapé Previdência MACAPAPREV. 
Interessada: Sra. Creusa Ribeiro de Andrade de 
Castro. 52) Processo n•. 00039312007-TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapá Previdência MACAPAPREV. 
Interessado: Sr. Geraldo Souza Costa. 53) 
Processo n•. 001759/2007-TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Macapâ 
Previdência • MACAPAPREV. Interessado: Sr. 
Admilson José de Moura Souza. 54) Processo n•. 
00220912007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macapá Previdência 
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Tere-tinha de 
Jesus Ferreira de Matos. 55) Processo n•. 
002668/2007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Macapé Previdência • 
MACAPAPREV. Interessada: Sra. Amélia Corrêa 
Belém. 56) Processo n•. 00354712007-TCE. 
Assunto: Registro de Aposentadoria. Procedência: 
Macapá Previdência MACAPAPREV. 
Interessado: Sr. Adelito Caldas da Silva. 57) 
Processo n•. 003583/2007-TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Macapá 
Previdência • MACAPAPREV. Interessada: Sra. 
Dionlsia Miranda de Souza. 58) Processo n• 
00392512007-TCE. Assunto: Registro de 
Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência -
AMPREV. Interessado: Sr. Sebastião Aires de 
Souza. Decido do Plen~rio: Pelo registro das 
referidas aposentadorias apreciadas em bloco. 
Relataria do Cons. Regildo Wander1ey 
Salomlo. REGISTRO DE APOSENTADORIA. 59) 
Processo n•. 001470/2QOE>. TCE. Assunto: Registro 
de Aposentadoria. Procedência: Amapá 
Previdência- AMPREV. Interessado: Sr. Francisco 
Rodrigues da Silva. Decisão do Plenário: Pelo 
registro da referida aposentadoria. PAUTA DE 
JULGAMENTO. Rel<ltoria da Cons. Margarete 

Salomlo de Santana Ferreira. 60) Processo n•. 
003278J200E>-TCE. Assunto: Prestaç:lo de Cootas 
da Delegacia Geral de Policia Civil. referente ao 
exercício de 2005. Responsaveis: Sra. Sandra de 
Fátima Dantas (perlodo 01/01 a 18109/2005) e Sr. 
Paulo César Cavalcante Martins (perlodo 19/09 a 
3111212005). Retirado de Pauta por solicitação da 
Cons. Relatora. Rel<ltoria do Cons. Luiz 
Fernando Pinto Garcia. 61) Processo n•. 
00107511999-TCE. Assunto: Prestação de Cootas 
do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 
Amapá. referente ao exercício de 1998. 
Responsâvel: Sr. Jaci Pena Amanajás. Decisão 
do Plen6r1o: Pelo julgamento das presentes 
contas como Regulares com Ressalvas. 62) 
Processo n•. 001647/2004-TCE. Assunto: 
Prestação de Contas da Agência de PromoçBo da 
Cidadania • APC, referente ao exercício de 2003. 
Résponsâvel: Sra. Marília Brito Xavier Góes. 
Decislo do Plenário: Pelo julgamento das 
presentes contas corno Regulares. 63) Processo 
n·. 001053/1997-TCE. Assunto: Prestação de 
Contas da Seaetaria de Estado da Saúde. 
referente ao exerclcio de 1996. Responsâvel: Sr. 
Joçy Furtado de Oliveira. Decisão do Plenário: 
Pelo julgamento das presentes contas como 
Regulares com Ressalvas. 64) Processo n• . 
00359512007-TCE. Assunto: Tomada de Contas 
Especial Instaurada no Caixa ·Esoolar José de 

Anchieta, referente aos convênios n°s 786101 , 
137101 e H<W2 • SEED. Responsavel: Sra. 
lvanilde Canuto da Costa Alfaia. OeclsJo do 
Plenário: Pelo julgamento das presentes contas 
como Regulares com Ressalvas. Relataria do 
Cons. Manoel AntOnio Dias. 65) Processo n•. 

. 00140512001-TCE. Assunto: Prestação de Contas 
1 da Empresa Municipal de Transportes Urbanos -
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EMTU. referente ao exerCICIO de 2000. 
Responsâvel: Sr. Osvaldo Ferreira da Silva JÚnior.· 
Oécielo do Plenário: Pelo julgamento · das 
presentes contas como Regulares com Ressalvas. 
66) Processo n•. 00114612005-TCE. Assunto: 
Prestação de Contas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, referente ao exercício de 2004. 
Responsável: Oes. Edinardo Maria Rodrigues de 
Souza. Oéci~o do Plenário: Pelo julgamento das 
presentes contas como Regulares com Ressalvas. 
RelatOI'la do Cons. Regildo Wandeney 
Salomlo. 67) Processo n•. 00140012006-TCE. 
Assunto: Prestaçao de Contas da Agência de 
Desenvolvimento do Amapá • ADAP, referente ao 
exercício de 2005. Responsâvel: Sr. José Ribamar 
Oliveira Quintas. Decisão do Plenár1o: Pelo 
julgamento das presentes contas como Regulares 
com Ressalvas. 68) Processo n•. 003268/200E>
TCE. Assunto: Prestaçao de Contas do Centro de 
Apoio a Coordenação Setorial, referente ao 
exerclcio de 2004. Responsavel: Sra. Ana 
Francelina dos Santos Lobato. Decislo do 
Plenário: Pelo julgamento das presentes contas 
corno Regulares com Ressalvas. PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE CAIXAS ESCOLARES E 
OUTROS. Relator1a da Cons. Luiz Fernando 
Pinto Gan:ia. Voto em bloco para os itens de 69 
a 72. 69) Processo n•. 000822/1999-TCE. Assunto: 

Prestação de Contas do Convênio n• 037196-
SESA/Associaçao dos Moradores do Bairro do 
Cong6s e seus 1° e 2" Termos Aditivos. 
Responsável: Sra. Maria Verônica Araújo Serra. 
70) Processo n·. 001663/1900-TCE. Assunto: 
Prestação de Contas do Convênio n• 0102196-
SEED/Caixa Escolar Antônio João. Responsáveis: 
Sr. José ltapuan dos Santos Duarte e Sr. Mario 
Nunes Tomnha. 71) Processo n·. 00255911999-
TCE. Assunto: Prestação de Contas do Convênio 
n• 859198-SEED/Caixa Escolar Prol". Maria José 
de Souza e Silva e seu 1° Termo Aditivo. 
Responsáveis: Sr. Itamar Barroso Assunção e Sra 
Mary Luca Soares Barbosa. 72) Processo n•. 
00277811999-TCE. Assunto: Pre!!tação de Contas 
do Convênio n• 2132198-SEED/Caixa Escolar 
Centro de Aprendizagem do Amapá e seu 1° 
Termo Aditivo. Responsável: Sra. Maria Doraci 
Guedes Rodrigues. Decisão do Plenário: Pelo 
julgamento das presentes contas corno Regulares 
com Ressalvas. Relataria do Cons. Regildo 
Wanderley Salomão. 73) Processo n•. 
001444/2001 -TCE. Assunto: Prestação de Contas 
do Convênio n• 009r2000.SEPLANIPrefeitura 
Municipal· de Amapá. Responsável: Sr. Canos 
Cezar da Silva. Decisão do Plenário: Pelo 
julgamento das presentes contas oomo Regulares 
com Ressalvas. ITEM O QUE OCORRER. 
Relataria do Cons. Reglldo Wanderley 
Salomlo. 01) Processo n•. 00326112005-TCEIAP. 
Assunto: Denúncia contra a Licitação n• 00512005-
DIAGRO - F avorecimenlo de licitação. Decisão 
do Plenário: Pelo arquivamento da Denúncia. 
Encerramento da SessAo, pelo Presidente as dez 
hQ(aS e vinte e sete minutos. 

Certifico ser este extraído da Ata da 183" 
Sessão Ordinár1a, do Tribunal de Contas do 
Estado do Ama~. Macapá (AP), 20 de fe110reiro 
de 2009. 

Damilton Barbosa Salomlo 
Secretário Geral • TCEIAP 

DECISÃO N° 006212008-TCEJAP 
PROCESSO N° 00389912003-TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDêNCIA· AMPREV 
BENEFICIÁRIOS: KEILA DE NEGREIROS AMARAL, 
BRUNO HENRIQUE DE NEGREIROS . FURTADO E 
BRANDA LUISE DE NEGREIROS FURTADO. 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAl DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, diante das razões 
expostas no Voto da Relatora. com fundamento no art. 
112. inciso IV da Constituição Estadual. ar1. 26, inciso V, 
allnea "b"e 68, inciso 11 da lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, à unanimidade dos 
Conselheiros. DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza vitallcia. a senhora KEILA DE 
NEGREIROS AMARAL e temporária, aos menores 
BRUNO HENRIQUE DE NEGREIROS FURTADO E 
BRENDA LUISE DE NEGREIROS FURTADO. nos 
termos do que consta do processo. em razão do óbito 
do segurado Paulo da Costa Furtado, ex-servidor 
público do Estado do Amapá. 

2. dar ciência ao Órgao de origem do teor desta 
Decisão: ª· arquivar o presente processo. 

DECISÃO H" 006312008-TCEIAP 
PROCESSO N" 00394012003-TCE 
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ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEOtNCIA: AMAPÁ PREVI~NCIA- AMPREV 
BENEFICIÁRIA: MARIA DE JESUS GOMES DOS 
SANTOS. 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, diante das razões 
expostas no Voto da Relatora, com fundamento no art. 
112. inciso IV da Constituiçao Estadual, art. 26, inciso V, 
allnea "b•e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010. de 
20 de setembro de 1995. ã unsnimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza vilallcia, a senhora MARIA DE 
JESUS GOMES DOS SANTOS, nos termos do que 
consta do processo, em razao do óbito do segurado 
Samuel Cardoso Pimentel, ex-servidor público do 
Estado do Amapâ. 

2. dar ciência ao úrglo de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISÃO N• 006412008-TCEIAP 
PROCESSO N• 00394812003-TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA · AMPREV 
BENEFICIÁRIOS: HELENA MOTA DIAS E ANA 
BEATRIZ DIAS LOBA TO. 
RELATORA: CONSEUiEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO 00 EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO , )O AMAPÁ, diante das razões 
expostas no Voto da Relatora, com fundamento no art. 
112, inciso IV da Constituição Estadual. art. 26, Inciso v. 
allnea "b•e 68, inciso 11 da lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, ã unanimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Alo Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza vitallcia, a senhora HELENA MOTA 
DIAS e temporária, a menor .ANA BEATRIZ DIAS 
LOBATO, nos termos do que consta do processo, em 
razão do óbito do segurado Char1es de Oliveira lobato, 
ex-servidor público do Estado do Amapá. 

2. dar ciência ao Órgão de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISÃO N• 006512008-TCEJAP 
PROCESSO N° oo.403612003· TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDtNCIA: AMAPÁ PREVIDtNCIA • AMPREV 
BENEFICIÁRIOS: ELIANA DE SOUZA COSTA E 
BRUNA PAOLA DE SOUZA SENA 
RELATORA: CONSEUiEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTAt(,A FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO A~Á. diante da& razOes 
expostas no Voto da Relatora, com fundamento no art. 
112, inciso IV da Constituição Estadual. art. 26, inciso V, 
allnea "b"e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, à unanimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza vitalícia, a senhora · ELIANA DE 
SOUZA COSTA e temporária, a menor BRUNA PAOLA 
DE SOUZA SENA, nos termos do que consta do 
processo, em razao do Obito do segurado Car1os Alberto 

• Ferreira de Sena, ex-servidpr público do Estado do 
Amapá. 

2. dar ciência ao Órgllo de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISAO N° 0066/2008-TCEJAP 
PROCESSO N• Q0.403712003-TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDtNCIA: AMAPÁ PREVIDtNCIA • AMPREV 
BENEFICIÁRIA: CARLA PRISCILA SOARES SENA 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, diante das razões 
expostas no Voto da Relatora, com fundamento no ar1. 
112. inciso IV da Constituiçao Estadual. ar1. 26, inciso V, 
alínea "b"e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, à unanimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza temporária. a menor CARLA 
PRISCILA SOARES SENA, nos teonos do que consta 
do processo, em razão do óbito do segurado Carlos 
Alber1o Ferreira de Sena, ex-servidor público do Estado 
doAmaJI!. 
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2. dar ciência ao órgao de origem do teor desta 
Decisao; 

3 . arquivar o presente processo. 

DECISÃO N" 006712008-TCEIAP 
PROCESSO N" 00403812003-TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PeNSÃO POR MORTE 
PROCEDêNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV 
BENEFICIÁRIOS: SHIRLENE CARDOSO BARROS E 
JÉSSICA MAGAL Y DOS SANTOS COSTA 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. diante das ralôes 
expostas no Voto da Relatora, com fundamento no art. 
112, inciso IV da Conslituiçao Estadual, art. 26, inciso V. 
atlnea "b"e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, à unanimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensao por 
Morte. de natureza vitalícia. a senhora SHIRLENE 
CARDOSO BARROS e temporària, a menor JÉSSICA 
MAGAL Y DOS SANTOS COSTA, nos termos do que 
consta do processo, em razAo do óbito do segurado 
Josivaldo Uma Costa. ex-servidor público do Estado do 
Amapá. 

2. dar ciência ao órgão de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISÃO N" 0068/2008-TCE/AP 
PROCESSO N" ~003-TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDtNCIA- AMPREV 
BENEFICIÁRIO: WILOIRSON SOUZA QUINTELA 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, diante das razões 
expostas no Voto da Relatora. com fundamento no art. 
112, inciso IV da Constituição Estadual, art. 26, inciso V. 
alínea 'b"e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro .de 1995. à unanimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza temporària, ao menor WILDIRSON 
SOUZA QUINTELA. nos termos do que consta do 
processo. em razAo do óbito do segurado Pedro Paulo 
dos Santos Quintela. ex-servidor público do Estado do 
Amapá. 

2 . dar ciência ao Órgão de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISÃO N" 006912008-TCE/AP 
PROCESSO N" 00406512003-TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDtNCIA: AMAPÁ PREVIOÉNCIA- AMPREV 
BENEFICIÁRIO: MA TEUS GbMES QUINTELA 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, diante das razões 
expostas no Voto da Relatora. oorn fundamento no art. 
112, inciso IV da Conslituiçao Estadual, art. 26, inciso V, 
alinea "b"e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, à unanimidade dos 
Conselheiros. DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza ternporãria, eo menor MATEUS 
GOMES QUINTELA, nos tem~os do que consta do 
processo, em razAo do óbito do segurado Pedro Paulo 
dos Santos Quintela, ex-servidor público do Estado do 
Amapá. 

2. dar óência' ao órgão de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISÃO N" 0070/2008-TCEIAP 
PROCESSO N" 001 :J.48/2004· TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE 
PENSÃO POR MORTE 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDtNCIA- AMPREV 
BENEFICIÁRIOS: ARMANDO DIAS DA SILVA E 
BENEDITA MADUREIRA DA SILVA 
RELATORA: CONSELHEIRA MARGARETE 
SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA 

O PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, diante das rBlões 
expostas no Voto da Relatora. oorn fundamento no art. 
112, inciso IV da Constituição Estadual, art. 26, inciso V. 
allnea "b"e 68, inciso 11 da Lei Complementar n• 010, de 
20 de setembro de 1995, à unanimidade dos 
Conselheiros, DECIDE: 

1. registrar o Ato Concessivo de Pensão por 
Morte, de natureza vitalícia. aos beneficiàrios, 
ARMANDO DIAS Qf, SILVA_E_ê_ENEDITA MADUREIRA 
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DA SILVA, nos tem)OS do que consta do processo, em 
rBlão do óbito da segurada Maria lvani Madureira da 
Silva. ex-servidor público do Estado do Amapa. 

2. dar ciência ao órgao de origem do teor desta 
Decisão; 

3. arquivar o presente processo. 

DECISÃO: N•. 071/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 00204812004-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVID~NCIA- AMPREV 
INTERRESSADO: s•. HILDEGARDO MANOEL 
THAUMATURGO PERES DE MIRANDA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA. com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Conslituiçao do Estado do Amapá, c/c o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e. 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26. inci.~o V. alínea "b" da Lei Complementar n•. 
0010. de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribonal, pelo 
Registro da Aposentadoria Voluntária por invalidez 
permanente em favor de Hildegardo Manoel 
Thaumaturgo Peres de Miranda. ocupante dos cargos 
de Médico Veterinàrio, classe 2", padrão I, grupo Saúde, 
cadastro n• 423()5.{) e de Professor de Ensino de 1° e 2" 
grau, dasse C, padrão 24. grupo Magistério, cadastro n• 
24882-7, pertencente ao quadro de Pessoal Civil do 

_ Estado do Amapá. 
Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N°. 072/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 003936/2003-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDtNCIA: AMAPÁ PREVID~NCIA. AMPREV 
INTERRESSADO: LUDFRANKSON DE SOUZA 
BRASIL 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituiçao do Estado do Amapa, c/c o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relater 11o Processo, 
à unanimidade, dos presentes, DECt•E. nos termos do 
art. 26, inciso V, alínea 'b' da Lei Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte da ex-servidora Solange 
Gonçalves Façanha, fom1ulado pelo Sr. Ludlrankson de 
Soula Brasil em favor próprio e dos menores Thandie 
Façanha Brasil, lonny Hilory Façanha Brasil e Liwys 
Haney Façanha Brasil , filhos da de cujus. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 07312008-TCEIAP 
PROCESSO: N°. 00394312003-TCEIAP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA· AMPREV 
INTERRESSADO: LUCILENE DA SILVA RIBEIRO 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, . 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes. DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V, allnea "b' da Lei Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte do ex-servidor Alex 
Nazareno dos Santos Gaia, forn'lulado pela Sr". Lucilene 
da Silva Ribeiro em favor da menor Náira Carolinny 
Ribeiro Gaia, filha do de cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 07412008-TCE/AP 
PROCESSO: N°. 00394512003-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEOÉNCIA: AMAPÁ PREVID~NCIA- AMPREV 
INTERRESSADO: ANA MARGARETH NAZARETH 
LOBA TO 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA. com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapà, c/c o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, 
acollendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos tennos do 
art. 26, inciso V, alinea "b" da Lei Complementar n•. 
0010. de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. pelo 
Registro da Pensão por morte do ex-S81Vidor AntOnio 
José ~ntes Dias. formulado pela Sr". Ana Maroareth 
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Nalareth Lobato em favor próprio, c:Onjuge do de cujus. 
~se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 07512008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 003946/2003-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDêNCIA: AMAPÁ PREVI~NCIA • AMPREV 
INTERRESSADO: OSMANI FERREIRA RAMOS 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art 112 da 
Conslituiçao do Estado do Amapá, c/c o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e , 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26. inciso V. alínea "b" da Lei Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte da ex-servidora Neide 
Alessandra Mercês da Conceição, formulado pelo Sr. 
Osmani Ferreira Ramos em favor próprio e do menor 
Matheus Mercês Ramos. filho da de cujus. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 07612008-TCE/AP 
PROCESSO: N°. 00395512003-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 

• PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDENCIA- AMPREV 
INTERRESSADO: MARIA GORETE TEIXEIRA 

I CARDOSO 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPA, com fulcro no inciso IV, do art. 
112 da Constiluiçao do Estado do Amapá, c/c o art. 68 11 
da Lei Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do 
Processo, â unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos 
termos do art. 26, inciso V, allnea "b' da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 c/c 
o artigo 38 do Regimento Interno deste Egrégio 
Tribunal, pelo Registro da Pensão por morte do ex
servidor José ROmulo Oliveira da Costa, fonnulado pela 
Sr". Maria Gorete Teixeira Cardoso em favor próprio, 
cõnjuge do de cujus. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 077/2008-TCEJAP 
PROCESSO: N". 00395712003-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÉNCIA- AMPREV 
INTERRESSADO: EDSON BATISTA GARCIA JUNIOR 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapà, c/c o art. 68 11 ila Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 

'I art. 26, inciso V, allnea "b" da Lei Complementar n•. 
001 O. de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 

I 
Regimento Interno deste Egrégio Tribooal, pelo 
Registro da Pensão por morte da ex-servidora Maria da 

1 Graça Ferreira Ara14o. formulado por Edson Batista 
· Garcia Junior em favor próplio, filho da ch cujus. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N•. 07812008-TCEIAP 
PROCESSO: N". 004040/2003-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCE~NCIA: AMAPÁ PREVIDtNCIA- AMPREV 
INTERRESSADO: VITOR MANOEL COELHO CABETE 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Const~uição do Estado do Amapá, c/c o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e , 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à lM1animidade, dos presentes, DECIDE, nos termo& do 
art. 26, inciso V. allnea "b" da Lei Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 c/c o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio TriblJ'lal, pelo 
Registro da Pensao por morte da ex-servidora Vanda 
Maria de Oliveira Cabete, formulado pelo Sr. Vitor 
Manoel Coelho Cabete em favor próprio e do menor 
Eugênio Gustavo Souza Cabete, filho da de cujus. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 07912008-TCEIAP 
PROCESSO: N". 00515312003-TCEIAP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCED~NCIA: AMAPÁ PREVID~NCIA- AMPREV 
INTERRESSADO: Al.EX FRANCKSON DA SILVA 
VI LHE NA 
REL.A TOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 
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O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 11 2 da 
Constituição do Estado do Amapá, ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo. 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26 , inciso V. alínea ' b' da Lei Complementar n•. 
0010. de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. pelo 
Registro da Pensão por morte da ex-servidora Eliazi da 
Silva Ramos, formulado pelo Sr. Alex Francl<son da 
Silva Vilhena. em favor dos menores Hetiatrice Karoline 
Dantas Monteiro, Fábio Gleyson da Silva Fagundes. 
Alessandro Wallacy Dantas Gomes e Alessandra 
Nayara Dantas Monteiro, filhos da do cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

DECISÃO: NO. 080/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N°. 001349/2004-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVlDê:NCIA • AMPREV 
INTERRESSADO: AGEANE lÍGIA A RANHA BRAGA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Const~uiçao do Estado do Amapá, ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e. 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo. 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V. allnea 'b' da Le1 Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. pelo 
Registro da Pensâo por morte da ex-servidora Netma 
França da Rocha, formulado pela Sr'. Ageane Ligia 
Aranha Braga em favor dos menores Luciano da Rocha 
Braga e Lorenna Luanda da Rocha Braga, filhos da de 
cuj us . 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 081/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 003262/2004-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA : AMAPÁ PREVIDÊNCIA · AMPREV 
INTERRESSADO: AOALCINDA CuSTA MENDES 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Constituiçâo do Estado do Amapá. ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 do setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes. DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V, alínea ' b" da Lei Complementar n•. 
001 O, de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte do ex-servidor José 
Clcero dos Santos. formulado pela Sr". Adalcinda Costa 
Mendes, em favor próprio e do menor halo Madson 
Mendes dos Santos. filho do de cujus . 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

DECISÃO: NO. 082/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 00343412004-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA · AMPREV 
INTERRESSADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 
PANTOJA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Const~ulção do Estado do Amapá. ele o art 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 19g5 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
â unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V, alínea 'b' da Le1 Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensao por morte do ex-servidor João 
Nazareno Simões Pantoja, formulado pela Sr'. Maria da 
Conceição Santos Pantoja, em favor próprio, cônjuge do 
de cujus. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 083/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 000897/2005-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA • AMPREV 
tNTERRESSADO: J UCILENE SILVA DA SILVA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá, ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo. 
â unanimidade, dos presentes. DECIDE, nos termos do 
art. 26. inciso V, alinea ' b' da Lei Complementar n•. 
0010 . de 20 de setembro de 1995 ele o ar_!i9<1 38 do 
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Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensao por morte do ex-servidor Rosivan 
do Socorro Magalhães Susarte. formulado pela Sr'. 
Jucilene Silva da Silva. em favor dos menores Carolina 
Silva Susarte e Celso Henrique Silva Susarte, filhos do 
de cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

DECISÃO: N•. OIW2008-TCE/AP 
· PROCESSO: N". 00177212005-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA· AMPREV 
INTERRESSADO: RAIMUNDA FURTADO FARIAS 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV. do art. 
11 2 da Constituição do Estado do Amapá. ele o art. 68 11 
da Lei Complementar n•. 0010. de 20 de setembro de 
1995 e. acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do 
Processo, â unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos 
termos do art. 26, inciso V. allnea> ' b' da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 ele 
o artigo 38 do Regimento Interno deste Egrégio 
Tribunal. pelo Registro cta Pensao por morte do ex· 
servidor Nilo de Magalhães Farias. formulado pela Sr'. 
Raimunda Furtado Farias. em favor próprio e do menor 
Kleiton Vinicius Furtado Farias. filho do de cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

DECISÃO: N". 08512008-TCE/AP 
PROCESSO: N°. 00036912006-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCED~NCIA: AMAPÁ PREVlD~NCIA • AMPREV 
INTERRESSADO: ÂNGELO CORDEIRO DOS 
SANTOS 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituiçâo do Estado do Amapá, ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e. 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo. 
à unanimidade, dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V. alínea 'b" da Lei Complementar n•. 
0010. de 20 de setembro de 1995 de o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensao por morte do ex-servidor Anastácio 
Europa dos Santos. formulado por Angelo Cordeiro dos 
Santos, em favor próprio, filho do de cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem 

DECISÃO: NO. 08612008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 00433112006·TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCED~NCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA· AMPREV 
INTERRESSADO: ELDALICE FERNANDES DOS 
SANTOS FREITAS 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá. ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade. dos presentes, DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V. alínea "b" da Lei Complementar n•. 
001 O, de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do • 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte do ex-servidor 
Claudionor Rocha Freitas, formulado pela Sr". Eldalice 
Fernandes dos Santos Freitas. em favor próprio e das 
menores Drieti dos Santos Freitas e Ana Paula Santos 
Freitas. filhas do de cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

DECISÃO: N°. 08712008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 00237412007 -TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCED~NCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA· AMPREV 
INTERRESSAOO: RAIMUNDO ELIVALDO DOS 
SANTOS CARDOSO 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá. ele o art. 6ff 11 da Lei 
Complementar n•. 0010, de 20 de setembro de 1995 ~ 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo. 
à unanimidade, dos presentes. DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V, alinea ' b' da Lei Complementar n•. 
001 O, de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte da ex-servidora Bârbara 
de Fátima Vieira Cardoso. formulado pelo Sr. Raimundo 
Elivaldo dos Santos Cardoso. em favor próprio. cõnjuge 
da do cuj us. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

Pág. 23 

DECISÃO: NO. 088/2008-TCE/AP 
PROCESSO: N". 00063112008-TCE/AP 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA · AMPREV 
INTERRESSADO: VALDINEI PINHEIRO FERREIRA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Const ituição do Estado do Amapá, ele o art. 68 11 da Lei 
Complementar n•. 0010. de 20 de setembro de 1995 e, 
acolhendo o Voto do Conselheiro Relator do Processo, 
à unanimidade, dos presentes. DECIDE, nos termos do 
art. 26, inciso V. alínea ' b' da Lei Complementar n•. 
0010, de 20 de setembro de 1995 ele o artigo 38 do 
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, pelo 
Registro da Pensão por morte da ex-servidora Bárbara 
de Fátima VIeira Cardoso, formulado pelo Sr. Valdinei 
Pinheiro Ferreira, em favor próprio e da menor Maria 
Eduarda Ferreira Brazao. filha do de cujus. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO Wl : 003977/2005- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADA: CARLA ALCiNE SúARES MACIEL 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 089/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá ele o art. 26, Inciso V. 
alinea ' a' e 68, inciso I. da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator, â unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissâo de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP da Sr". CARLA ALDINE SOARES MACIEL. no 
cargo efetivo de Analista Judiciário. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO N2 : 00408512005 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - TJAP 
INTERESSADO: TAIGUARA ALMEIDA DE AZEVEDO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 090/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá ele o art. 26, Inciso V, 
allnea ·a· e 68, inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. â unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- T JAP do Sr. TAIGUARA ALMEIDA DE AZEVEDO, no 
cargo efetivo de Analista Judiciário. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO N2 : 00411512005 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - TJAP 
INTERESSADA: MONICA LEONOR DA COSTA DIAS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 091/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO 00 AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá ele o art. 26, Inciso V, 
allnea •a• e 68. inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP da Sr". MÔNICA LEONOR DA COSTA DIAS. 
no cargo efetivo de Auxiliar Judiciário. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO NQ: 000160/2006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCED~NCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - TJAP 
INTERESSADA: ALDICÉIA DA SILVA MONTEIRO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 092/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amaoâ ele o art. 26. Inciso V . 
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alínea 'a' e 68. inciso I. da Lei Complementar n• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. à unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP da Sr'. ALDICliA DA SILVA MONTEIRO. no 
cargo efetivo de Técnico Judiciário. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO N° : 000223/2006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADO: VALDEMIR FONSECA VALES 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 09312008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTAOO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26. Inciso V. 
alinea 'a' e 68. inciso I. do Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. á unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP do Sr. VALDEMIR FONSECA VALES, no cargo 
efetivo de Técnico Judiciário. 

Dê-se ciência, ao Orgao de origem. 
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RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 097/2008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fuk:ro no inciso IV, do art. 112 da 
Constijuição do Estado do Amapá c/c o art. 26. Inciso V. 
allnea ·a· e 68. inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator, á unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP do Sr. JOSÉ HELENO PRESTES VANZELER. 
no cargo efetivo de Técnico Judiciário. 

Dê-se ciência. ao Orgão de origem. 

PROCESSO N° : 000242/2006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCED~NCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADO: FRANCIS DA COSTA CAVALCANTI 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N." 09812008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTAOO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26. Inciso V. 
alínea ·a· e 68. inciso I, da Lei Complementar n• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 

PROCESSO tfO : 000224/2006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

_ Conselheiro Relator. a unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 

ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSAOO: EFRAIM FERREIRA GUEDES 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 09412008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO 00 AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26. lnaso V, 
alínea 'a' e 68. inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. á unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP do Sr. EFRAIM FERREIRA GUEDES. no cargo 
efetivo de Técnico Judiciário. 

Dê-se ciência. ao Orgão de origem. 

PROCESSO N2 : 00022512006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADA: ADRIANA AVEUNO MENESES 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 09512008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTAOO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá c/c o art 26, lnaso v. 
allnea 'a' e 68. inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. á unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP da Sr'. ADRIANA AVEUNO MENESES, no 
cargo efetivo de Auxiliar Judiciário. 

Dê-se ciência. ao Orgão de origem 

PROCESSO N° : 000226/2006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCED~NCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- T JAP 
IN " RESSAOO: YASHA JOSÊ RIZZANTE GALLAZZI 

OR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

O N.• 09612008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO DO AMAPA 

·qiBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
fulcro no inciso IV. do art. 112 da 
Estado do Amapá c/c o art 26. InCiso V 
U1ciso I da Let Complemenlar n.• 0010 
mbro de 1995 e. acolhendo Voto do 
.lt a unanimidade dos presentes, 

Registro de Admissão de Pessoal de 
do Tnbunal de Justiça do Estado do Amapá 
r YASHA JOSÉ RIZZANTE GALLAZZI. no 

vo de Auxil•ar Jud c.áno. 
Dê-se Clênoa. ao órgão de ongem 

PROCESSO N° : 00023312006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - T JAP 
INTERESSADO: JOSÉ HELENO PRESTES 
VANZELER 

• procedêOCJa do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP daS~. FRANCIS DA COSTA CAVALCANTI. 
no cargo efetivo de Analista Judiciário. 

Dê-se ciência. ao Orgão de origem. 

PROCESSO N° : 00025312006 - TCE 
ASS!,.INTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCED~NCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - T JAP 
INTERESSADO: MARCOS TAVARES PEDRO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N." 099/2008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTAOO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no tnciso IV. do art. 112 da 
Constijuição do Estado do Amapá de o art. 26, Inciso V, 
allnea ·a• e 68. inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator, á unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP do Sr. MARCOS TAVARES PEDRO, no cargo 
efetivo de Técnico Judiciáno. • 

Dó-se ciência. ao órgao de origem. 

PROCESSO .,a : 00025412006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADO: JOSÉ HELENO PRESTES 
VANZELER 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N." 100/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no tnciso IV. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapã c/c o art. 26. Inciso V. 
alínea ·a· e 68, inciso I, da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselhetro Relator. á unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP do Sr JOSÉ HELENO PREST ES VANZELER. 
no cargo efetivo de Analista Judtdário 

De-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO N° : 00026912006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - TJAP 
INTERESSADA: 'MARIA CAROLINA DA SILVA 
TORRES 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 10112008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTAOO 00 AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no tnciso IV. do art. 112 da 
Constijuição do Estado do Amapá cJc o art 26. Inciso V. 
alínea ·a· e 68, tnciso 1. da Lei Complementar n.• OO t O 
de 20 de setembro de t 995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal do 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amaoá 
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- TJAP da S~. MARIA CÁROLINA DA SILVA 
TORRES. no cargo efetivo de Técnico Judiciário. 

De-se ciênaa, ao órgão de origem. 

PROCESSO ~ : 00027712006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADA: UDIANE DE CARVALHO LIMA DA 
COSTA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 102/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO 00 AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, Inciso V. 
alínea 'a' e 68. inciso I. da Lei Complementar n.• 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. ã unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- TJAP da Sr'. UDIANE DE CARVALHO LIMA DA 
COSTA, no cargo efetivo de Técnico Judiciário. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO tfO : 00021g12006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO 
PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAPÁ- TJAP 
INTERESSADO: CELSO PINTO FARIA JÚNIOR 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."103/2008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO 00 AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA. com fulcro no Inciso rv. do art. 112 da 
Constituição do Estado do Amapá c/c o art 26. Inciso V , 
alínea 'a' e 68. inciso I, da Lei Complementar n.O 0010 
de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto do 
Conselheiro Relator. á unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro de Admissão de Pessoal de 
procedência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá 
- T JAP do Sr. CELSO PINTO FARIA JÚNIOR, no cargo 
efetivo de Analista Judiciário. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO N°: 004219/2004- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: HILDI'MA RAMOS DA SILVA E GLEIVI 
LUCAS RAMOS OA SILVA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."10412008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no artigo 112, Inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, alínea 'b' e 68. inciso 11. da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator. á unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro do Beneficio de Pensão. em 
favor de HILDIMA RAMOS DA SILVA E GLfÍVI 
LUCAS RAMOS DA SILVA, em decorrência da morte 
do Sr. José Lucas da Silva, ex-servidor público 
municipal, do Quadro de Pessoal Inativo, aposentado no 
cargo de Técnico em Contabmdade. 

Dê-se ciência. ao órgao de origem. 

PROCESSO Nll : 002832/2005 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO 'MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: ELIANA DA PENHA KOGA 
RELATOR: CONSELHEIRO 'MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N." 105/2008 00 TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTAOO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no arttgo 112. illCISO IV, da 
ConstituiÇão do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V. alínea 'b' e 68. inciso 11. da Lei Complementar 
n • 0010 de 20 de setem ro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator a unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro do Beneficio de Pensao. em 
favor de ELIANA DA PENHA KOGA, em decorrência 
da morte do Sr. Hatlon Pantoja Koga, ex-servidor 
público municipal. do Quadro de Pessoal Ativo, no cargo 
de Merendeiro. 

Dê-se ciénoa ao órgao de origem 

PROCESSO N° : 00354612006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: RAIMUNDA FURTADO PALMERIM 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 
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DECISÃO N."106/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no artigo 112. inciso IV. da 
Conslituiçao do Estado do Amapá c/c os artigos 26. 
inciso V, alínea 'b' e 68, inciso 11. da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, é unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro do Beneficio de Pensão, em 
favor de RAIMUNDA FURTADO PALMERIM, em 
decorrência da morte do Sr. Eurico Coelho Palmerim, 
ex-servidor público municipal, do Quadro de Pessoal 
Ativo. no cargo de Agente de V19ilància. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO ,.0 : 00448512006- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCEDêNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADOS: ELAISE DO SOCORRO BARBOSA 
DA SILVA ROCHA. SAULO JOSt BARBOSA ROCHA, 
SILVIO JOSt BARBOSA ROCHA e SEVERINO ALVES 
DA SILVA NETO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 10712008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112. inciso IV. da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26. 
inciso V, alínea "b" e 68, inciso 11. da Lei Complemeniar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator. à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro do Beneficio de Pensão, em 
favor de ELAJSE DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA 
ROCHA, SAULO JOSÉ BARBOSA ROCHA, SÍLVIO 
JOSÉ BARBOSA ROCHA e SEVERINO ALVES DA 
SILVA NETO, em decorrência da morte do Sr. José de 
Oliveira Rocha, ex-servidor público municipal, ocupante 
do cargo de Administrador. 

Dê-se ciêocia. ao órgllo de origem. 

PROCESSO Ng : 00189512007- TCE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Volunlâria por 
Idade e _Tempo de ContribuiçAo, em favor de 
PANTALEAO MONTEIRO DE UMA, cargo efetivo de 
Motorista Oficial. do Quadro de Servidores da Secretaria 
Municipal de Administraçllo - SEMAD. 

Dê-se ciência. ao órgão de origem. 

PROCESSO NQ: 000391/2007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: VICENTE PAULO DOS SANTOS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 111/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV. da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V. allnea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator. à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Compulsória, 
em favor de VICENTE PAULO DOS SANTOS, cargo 
efetivo de Auxiliar de Artífice, do Quadro de Servidores 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura -
SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO ,.0 : 000392/2007 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVlDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: CREUSA RIBEIRO DE ANDRADE DE 
CASTRO 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N_• 11212008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÀ 

ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO 
PROCED~NCIA: AMAPÁ PREVlDtNCIA- AMPREV 
INTERESSADA: JOSUt DOS SANTOS DIAS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N. • 10812008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 

- inciso V, alínea 'b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
.n.• 0010 de 20 de.setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes. 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria por Invalidez, 
em favor de CREUSA RIBEIRO DE ANDRADE DE 
CASTRO, cargo efetivo de Servente, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura- SEMEC. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituiçao do Estado do Amapá c/c os artigos 26. 
inciso V . allnea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n• 0010 de 2Õ ciê ~;ê,-;;:;.~ ~ 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presenies, 
DECIDE pelo Registro do Beneficio de Pensão, em 
favor de JOSUÉ DOS SANTOS DIAS, em decorrência 
da morte do Sr. João Aurino Dias, ex-servidor público do 
judiciário estadual, ocupante do cargo de Técnico 
Judiciário. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO ,.0 : 004<42312006 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: CLEVELAND DOS SANTOS GAMA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO H-0 10912008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA. com fulcro no artigo 112. inciso IV. da 
Const~uiçâo do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, allnea "b' e 68, inciso 11. da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria por Invalidez, 
em favor de CLEVELAND DOS SANTOS GAMA, cargo 
efetivo de Advogado, do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Administração- SEMAD. 

Dê-se ciência. ao órgllo de origem. 

PROCESSO NQ : 00035912007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCE~NCtA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: PANTALEÀO MONTEIRO DE LIMA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 11012008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTÁDO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ. com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
ConatituiçAo do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V. alínea "b" e 68, inciso 11. da Lei Complementar 
n.• 0010 de ~Q de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 

Dê-se ciência. ao órgllo de origem. 

PROCESSO ~ : 00039312007 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
~~9CEDÉNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: GERALDO SOUZA COSTA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.0 11312008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, alínea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria por 
Compulsória. em favor de GERALDO SOUZA COSTA, 
cargo efetivo de Servente, do Quadro de Servidores da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas- SEMOB. 

Dê-se ciência, ao órgao de origem. 

PROCESSO Ng : 00175912007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: ADMILSON JOSÉ DE MOURA 
SOUZA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO H-• 11412008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, allnea "b' e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntária, em 
favor de ADMILSON JOS~ DE MOURA SOUZA, cargo 
efetivo de Professor. do Quadro de Serviélores da 
Secretaria Municipal de Educação e Cu~ura - SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgAo de origem. 

PROCESSO N11 : 00220912007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
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PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDIÕNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA 
DE MATOS 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO.DIAS 

DECISÃO H-• 11512008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
00 ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPA, com fulcro no artigo 112, inciso IV. da 
Constituição do Estado do Amapá c/c os artigos 26. 
Inciso V, alinea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuiçao, em favor de 
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA DE MATOS, cargo 
efetivo de Técnico em Contabilidade, do Quadro de 
Servidores da Secretaria Municipal de Educaçllo e 
Cultura- SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO ,.a : 002668/2007 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDENCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVID~NCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: AMÉLIA CORRtA BELÉM 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 116/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituiçllo do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso V, alínea 'b" e 68, inciso 11. da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e. acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria por Invalidez, 
em favor de AM!:LIA CORRÊA BELÉM, cargo efetivo 
de Auxiliar de Disciplina. do Quadro de SefVidores da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC. 

Dê-se ciência, ao órgao de origem. 

PROCESSO ,.0 : 00354712007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO MACAPA PREVIDtNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADO: ADEUTO CALDAS DA SILVA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."11712008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADt'l "~ 
AMAPA ,. • · ··- -- oAJ . •. com • .J.cro no ~:; o1:.!, inciso IV, da 
~onstrtu~ cio Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
~ V, aJinea "b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes 
DEC!!.lE pe~ Registro da Aposentadoria Compulsória: 
em favor oli _4DEUTO CALDAS DA SILVA, cargo 
efetivo de Auxiliar de Âi-:l~!:.a . do Quadro de Servidores 
da Secretaria Municipal de Saúde - S~MSA. 

Dê-se ciência, ao órgllo de origem. 

PROCESSO ,.0 : 00358312007- TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: FUNDAÇÃO MACAPÁ PREVIDIÕNCIA 
- MACAPAPREV 
INTERESSADA: DIONISIA MIRANDA DE SOUZA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N.• 11812008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

-0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 

- Constituição do Estado do Amapá ele os artigos 26, 
inciso V, alínea 'b" e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n.• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes, 
DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Compulsória, 
em favor de DtONistA MIRANDA DE SOUZA, cargo 
efetivo de Auxi~ar de Artlfice. do Quadro de Servidores 
da Secretaria Municipal de Melo Ambiente- SEMAM. 

Dê-se ciência. ao 6rgAo de origem. 

PROCESSO ~ : 003925fl007 - TCE 
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA 
PROCED~NCIA: AMAPÁ PREVlDIÕNCIA - AMPREV 
INTERESSADO: SEBASTIAO AIRES DE SOUZA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

DECISÃO N."11912008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no artigo 112, inciso IV, da 
Constituiçao do Estado do Amapá c/c os artigos 26, 
inciso v. allnea "b' e 68, inciso 11, da Lei Complementar 
n• 0010 de 20 de setembro de 1995 e, acolhendo Voto 
do Conselheiro Rela!Q!, à unanimid~~ dos presentes, 
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DECIDE pelo Registro da Aposentadoria Compulsória, 
em favor de SEBASTIÃO AIRES OE SOUZA, cargo 
efetivo de Agente de Vigilância Legislativo. do Quadro 
de Servidores da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amapá. 

Dê-se ciência, ao órgão de origem. 

PROCESSO H' 001470/2006. 
PROCEDÊNCIA : AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV. 
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONSESSIVO DE 
APOSENTADORIA • 
INTERESSADO: FRANCISCO RODRIGUES DA 
SILVA. 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.'120/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO 4MAPÃ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS OOESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI, do art. 112, da 
Constituiçao do Estado do Amapá, r:Jc Art 26. V, allnea 
'cf' da Lei Complementar n. • 01)1 O, de 20 de Setembro 
de 1995, acolhendo o voto do Conselheiro à 
unanimidade DECIDE. nos termos do Art.36 inciso l i e 
38 do Regimento Interno e Art. SO da Resolução 
Normativa n. • 005192-TCE, proceder o regostro de 
aposentadoria de FRANCISCO RODRIGUES DA 
SILVA. 

Dé-se ciência da decisão ao órgão de origem. 

PROCESSO N' 003261/2005. 
PROCEDÊNCIA : REFCOM. 
ASSUNTO: DENÚNCIA CONTRA A LICITAÇÃO N.0 

00512005. 
INTERESSADO: REFCOM - FRANCISCO DOS 
SANTOS OLIVEIRA. 
RELATOR: COHS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO. 

DECISÃO N.• 121/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO 
AMAPÁ, com fulcro no inciso VI, do art 112, da 
Constituição do Estado do Amapá, r:Jc Art. 26. V, allnea 
·c· da Lei Complementar n.• 001 O, de 20 de Setembro 
de 1995. acolhendo o voto do Conselheiro à 
unanimidade DECIDE. nos termos do Art96 parágrafos 
3" e 4' do Regimento lnlemo,pelo não conhecimento da 
Denuncia e o Arquivamento. 

Dê-se ciência da decisão ao órgllo de origem 

ACOROÃO: N'. 18512008-TCEJAP 
PROCESSO: N'. 00107511999-TCEJAP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 1998 
ÓRGÃO: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 
RESPONSÁVEL: Sr. JACY PENA AMANAJÁS 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Preslaçao de Contas do exercício de 1998. do Instituto 
de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, de 
responsabilidade do Sr. Jacy Pena Amanajás: 

Consideranqo que no processo, quando de sua 
análise. foram constatadas falhas e impropriedades de 
natureza fonnal. sem comprometimento da gestão, e 
não representando dano ao Erário, ensejando a 
pr01)06ta de mérito consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Ministério Público 
junto a este r rfbunal; 
E, no~ te(lllOS dos dispostos no Arl 112, 111 da 
Constíuiçao F'tadual cJc o ArL 26, IV, ·a· da Lei 
Complementar n" 0010, de 20 de setembro de 1995, 

ACORDAM os Consellleiros do Tribunal ele 
Contas do Estado cjq Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária, com fulcro no Art. 41 , inciso 11 da Lei 
Complementar 0010195, clc o Art. 20 do Regimento 
Interno deste TCE e, acol~efldo o Voto po Conselheiro 
Relator do Processo, â unar)imldade: 

1. Julgar Regulares com RHnlva as 
presentes contas, dando-se ao responsável a devida 
qunação. 

2. Recomendar ao atual gestor do 
Órgão, a adoçAo de medidas necessáríl!S á correção 
das falhas e impropriedades identificadas nos autos, de 
modo a prevenir OCOITências de ouJras semelhantes. 

ACOROÃO: N". 18612008-TCEJAP 
PROCESSO: N'. 00164712004-TCEJAP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
EXERCÍCIO OE 2003 
ÓRGÃO: AG~NCIA DE PRO~OÇÃO DA CIDADANIA 
RESPONSÁVEL: Sr' ..MARILIA BRITO XAVIER GÓES 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
PrestaçAo de Contas do exerclclo de 2003, da Agência 
de Promoção da Cidadania, de responsabilidade da Sr'. 
Maólia Brito Xavier Góes: 
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Considerando que no processo, quando de sua 
anáhse, foram constatadas falhas e impropriedades de 
natufela fonnal. sem comprometimento da gestão, e 
não representando dano ao Erário, ensejando a 
proposta de mérito consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Minastério Público 
junto a este Tribunal; 

E, nos termos dos dispostos no Art. 112. 111 da 
Const~uiçao Estadual r:Jc o Art. 26, IV, ·a· da Lei 
Complementar n• 0010. de 20 de setembro de 1995. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Prestação de Contas do Convênio n• 037196 e seus 1' e 
2" Termos Aditivos, finnado entre a Secretaria de 
Estado da Saúde e a Associação dos Moradores do 
Bairro do Congós, de responsabilidade da Sr'. Maria 
Verônica Araújo Serra. 

Considerando que no prooesso, quando de sua 
análise, foram constatadas falha5 e impropriedades de 
natureza fonnal, sem comprometimento da gestão, e 
não representando dano ao Erário, ensejando a 
proposta de mélit.o consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Ministério Público 
junto a este Tribunal; 

ACOR04M os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária, com fulcro no Art. 41 , inciso I da Lei 
Complementar 0010195. r:Jc o Art. 1g do Regimento 
Interno deste TCE e, acolhendo o Voto do Conselheiro 
Relator do Processo. à unanimidade: 

E, nos tem1os dos dispostos no Art. 112, 111 da 
Const~uiçao Estadual r:Jc o Art. 26, IV, 'b' da Lei 
Complementar N' 0010, de 20 de setembro de 1995, 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado de> Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária. com lutao no Art. 41 , inciso 11 da Lei 

- Complementar 0010195, r:Jc o Art. 20 do Regimento 

1 - Julgar Regulares as presentes contas, 
dando-se a responsâvel a devida quotaçao. 

ACORDÃO: N' . 187/2008-TCEJAP 
PROCESSO: N°. 00105311997-TCEIAP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Interno deste TCE e, acolhendo o Valo do Conselheiro 
DO Relator do Processo. â unanimidade: 

1· Julgar Regulares com Res~lva as EXERCiCIO DE 1996 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
RESPONSÁVEL: Sr. JOCY FURTADO DE OUVEIRA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Prestação de Contas do exercício de 1996, da 
Secretaria de Estado da Saúde, de responsabilidade do 
Sr Jocy Furtado de Oliveira: 

Considerando que no processo. quando de sua 
análise, foram constatadas falhas e impropriedades de 
natureza fonnal, sem comprometimento da gestão, e 
não representando dano ao Erário, ensejando a 
proposta de mérito consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Ministério Púbüco 
junto a este Tribunal, 

E, nos temlOS dos dispostos no Art. 112, 111 da 
Constituição Estadual r:Jc o Art. 26, IV, •a· da Lei 
Complementar n• 0010, de 20 de setembro de 1995, 

ACORD4M os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária, com lutao no Art. 41 , inciso 11 da Lei 
Complementar 0010195, r:Jc o Art. 20 do Regimento 
Interno deste TCE e, acolhendo o Voto do Conselheiro 
Relator do Processo. á unanimidade: 

1- - Julgar Regulares com Ressalva as 
presentes contas, dando-se ao responsável a 
devida quítação. 
2- - Recomendar ao atual gestor do Órgão, a 

adoção de medidas necessárias à correção das falhas e 
impropriedades identifiCadas nos autos, de modo a 
prevenir ooorrências de outras semelhantes. 

ACOROÃO: N". 188/2008-TCEJAP 
PROCESSO: N". 00359512007-TCEJAP 
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
ÓRGÃO: SEED/CAIXA ESCOLAR JOSÉ DE 
ANCHIETA 
RESPONSÁVEL: Sr'. IVANILOE CANUTO DA COSTA 
ALFAIA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Tornada de Contas Especial dos Convênio& n• 788101, 
137/01 e 140/02 e seus t• e 2" Tennos Ad~ivos 
firmados entre a Seaelaria de Estado da Educação e ~ 
Caixa Escolar José de Anchieta, de fesponsabilidade da 
Sr' lvanilde Canuto da Costa Alfaia: 

Considerando que no processo. quando de sua 
analise, foram constatadas falhas e impropriedades de 
natureza formal, sem CQIT)prometimento da gestllo, e 
nllo representando dano ao ~rio. ensejando a 
proposta de mérito consignada na lnstruçao da Auditoria 
e no Parecer do representante do Ministêrfo Público 
junto a este Tribunal; 

E, nos termos dos dispostos no Art. 112. 111 da 
Constituição Estadual r:Jc o Art. 26, IV, "b' da Lei 
Complementar N" 0010, de 20 de setembro de 1995, 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária, com fulcro no Art. 41 , inciso 11 da Lei 
Complementar 0010195, r:Jc o Art. 20 do Regimento 
Interno deste TCE e, acolhendo o Voto do Conselheiro 
Relator do Processo, à unanimidade: 

1 - Julgar Regulares com Ressalva as 
presentes conlas, dando-se a 
responsável a devida quitação. 

2 - Recomendar a responsável, a adoçao de 
medidas recessárias à correção das falhas e 

- impropnedades identificadas nos autos, de modo a 
prevenir a ocorrência de outras semelhantes. 

ACORDÃO: N". 189/2008-TCEIAP 
PROCESSO: N". 000822/1999-TCEJAP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CON\'tNIO lf' 037/1996 
ÓRGÃO: SESAIÁSSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
00 BAIRRO DO COHGÓS 
RESPONSÁVEL: Sr". MARIA VERÔNICA ARAÚJO 
SERRA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERN~OO PINTO 
GARCIA 

-~--

presentes contas, dando-se a responsável a 
devida quitaçao. 

2- Recomendar a responsável, a adoção 
de medidas necessárias á correção das falhas e 
impropriedades Identificadas nos autos, de modo a 
prevenir a ocorrência de outras semelhantes. 

ACORDÃO: N' . 19012008-TCEJAP 
PROCESSO: N' . 00166311999-TCEIAP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CON\'tNIO N" 010211996 
ÓRGÃO: SEEDICAIXA ESCOLAR ANTONIO JOÃO 
RESPONSÁVEIS: Sra. JOSÉ ITAPUAN DOS SANTOS 
DUARTE E MÁRIO NUNES TORRINHA 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

Vistos, relatados e disaJtidos estes autos de 
Prestação de Contas do Convênio n• 01 02196, firmado 
entre a Secretaria de Estado da Educação e o Caixa 
Escolar AntOnio João, de responsabi~dade dos Sts. 
José ltapuan dos Santos e Mário Nunes Torrinha: 

Considerando que no processo, quando de sua 
análise, foram constatadas falhas e impropriedades de 
natureza formal, sem comprornetimenlo da gestão, e 
não representando dano ao Erârio, ensejando a 
proposta de mérito consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Ministério Púbfico 
junto a este Tribunal; 

E, nos termos dos dispostos no Art. 112, 111 da 
Constituição Estadual r:Jc o Art. 26, IV. 'b. da Lei 
Complementar N" 001 o. de 20 de setembro de 1995, 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sesdo 
Plenãrla, com fulcro no Art. 41 , inciso 11 da Lei 
Complementar 0010195, r:Jc o Art. 20 do Regimento 
Interno deste TCE e, acolhendo o Voto do Conselheiro 
Relator do Processo, ã unanimidade: 

1- Julgar Regulares com Ressalva as 
presentes contas, dando-se aos 
responsáveis a devida quitação. 

2· Recomendar aos responsáveis, a adoção 
de medidas necessárias á correção das falhas e 
impropriedades identificadas nos autos, de modo a 
prevenir a ocorrência de outras semelhantes. 

. ACOROÃO: N' . 191/2001-TCEJAP 
PROCESSO: N". 002559/1999-TCEJAP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CONV~NIO N' 0858/1998 
ÓRGÃO: SEEOJCAIXA ESCOLAR PROF'. MARIA 
JOSé DE SOUZA E SILVA 
RESPONSÁVEIS: Sr. ITAMAR BARROSO 
ASSUNÇÃO E Sr'. MARY LUCE SOARES BARBOSA 
RELATOR: CONSELH!EJRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCI~ 

Vistos. relatados e discutidos estes autos de 
PrestaçAo de Contas do Convênio n• 0859/98 e seu 1' 
Temno Aditivo, firmado en1re a Secretaria de Estado da 
Educação e o Caixa Escolar Prol". Maria José de Souza 
e Silva, de responsabilidade do Sr. Itamar Barroso 
Assunção e Sr'. Mary Luce Soares Barbosa: 

Considerando que no processo, quando de sua 
análise, foram constatadas falhas e impropriedades de 
natureza fonnal, sem comprometimento da gestão, e 
não representando dano ao Erário, eosejando a 
proposlé! de mérito consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Minist6rfo Público 
junto 'I este Trilunal; 

E, nos termos dos dispostos no Arl 112, 111 da 
Constituição Estadual r:Jc o Art. 26. IV, 'b" da Lei 

- Complementar N' 0010, de 20 de setembro de 1995, 
ACQRDAM os Conseheiros do Tribunal de 

Contas; do Estado do Amapâ, reunidos em Sessão 
Plenária, com fulcro no Art 41 , inciso 11 da Lei 
Complementar 0010195, r:Jc o Art. 20 do Regimento 
lnte!Jlo deste TCE e, acolhendo o Voto do Conlõelheiro 
Relator do Processo, ~ unanimidade: 

1- Julgar RegiiArH com Ressalva as 
presentes contas ~ aos responsáveis a devida 

-- -
~-- ~ -- -

·---- - ---~ 
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quitBÇao. 
2· Recomendar aos responsáveis, a 

adoçAo de medidas necessárias à correç:ao das falhas e 
impropriedades Identificadas nos autos, de modo a 
prevenir s OCOfréncla de outras semelhantes. 

ACORDÃO: N•. 19212008-TCE/AP 
PROCESSO: N°. 00217811999-TCE/AP 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
COHVÉNIO N• 213211998 
ÓRGÃO: SEED/CAIXA ESCOLAR CENTRO DE 
APRENDIZAGEM DO AMAPÁ 
RESPONSÁVEL: Sr". MARIA DORACI GUEDES 
RODRIGUES 
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ FERNANDO PINTO 
GARCIA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Prestação de Contas do Convênio n• 2132198 e seu 1• 
Termo Aditivo, firmado entre a Secretaria de Estado da 
Educaçlo e o Caixa Escolar Centro de Aprendizagem 
do Amapá, de responsabilidade da Sr". Maria Doraci 
Guedes Rodrigues: 

Considerando que no processo. quando de sua 
análise, foram constatadas falhas e impropriedades de 
natureza fonnal, sem comprometimento da gestão. e 
nao representando dano ao Erário, ensejando a 
proposta de mérito consignada na Instrução da Auditoria 
e no Parecer do representante do Ministério Publico 
junto a este Tribunat. 

E, nos termos dos dispostos no Art. 112, 111 da 
Constituição Estadual ele o Art. 26. IV, "b• da Lei 
Complementar N" 001 O, de 20 de setembro de 1995, 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá. reunidos em Sessão 
Plenária, com fulcro no Art. 41 . inciso 11 da Lei 
Complementar 001 0195. ele o Art. 20 do Regimento 
Interno deste TCE e. acolhendo o Voto do Conselheiro 
Relator do Processo. á unanimidade: 

1- Julgar Regulares com Ressalva as 
presentes contas. dando-se a responsável a devida 
quitaçao. 

2· Recomendar a responsável, a adoção de 
medidas necessárias á correção das falhas e 
Impropriedades identifiCadas nos autos, de modo a 
prevenir a ocorrência de outras semelhantes. 
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2004. de responsabilidade do Sr. Edinardo Maria 
Rodrigues de Souza. como REGULARES COM 
RESSALVA; 

2 - Dar quHBÇao ao responsável Sr. 
EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA, 
recomendando-lhe ou a quem lhe haja sucedido. a 
adoçao de medidas necessárias á correção das 
impropriedades ou falhas identificadas nos autos. de 
modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes, na 
forma prevista no artigo 43, da Lei Complementar n. • 
0010/95. 

ACÓRDÃO N.• 195/2008 
PROCESSO N" 001400/2006 
ASSUNTO: BALANÇO GERAL DA AGf:NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ ADAP 
REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005. ' 
RESPONSÁVEIS: JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA 
QUINTAS 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO - PROC. PROTEMPORE 
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. 

ACÓRQÃQ 

Vistos. relatados e discutidos estes autos que 
trata da Prestação de Contas da AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPA ADAP, 
REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005, 
tendo con1o responsável o Sr. JOSÉ RIBAMAR DE 
OLIVEIRA QUINTAS. 

Considerando que. no processo devidamente 
organizado. bem como as falhas apreseniadas são 
meramente formais. sem dano ao Erário, ensejando a 
proposta de mérito oonsignada na instruçao processual 
e no parecer do D. Membro do Ministério Público junto a 
esta Corte de Contas: 

E nos termos do disposto no art. 112. incisos 111 
e VI da Constituição Estadual; 

ACORDAM, os Excetentissimos Senhores 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, reunidos em Sessão Plenária. com fulcro no art. 
41, Inciso 11, da Lei Complementar n.• 010195. r:Jc art. 
20, do Regimento Interno e, acolhendo o voto do 
Relator, à unanimidade: 

PROCESSO NQ: 00140512001 _ TCE JULGAR REGULARES COM RESSALVA as 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA - presentes contas. e que seja expedida ao responsável a 

devida quitação. 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU, 
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000. 
RESPONSÁVEL: Sr. OSVALDO FERREIRA DA SILVA 
JÚNIOR 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

ACÓRDÃO N.0 1UI2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão 
Plenária. com fulcro no art. 112, inciso 111, da 
Constituiçao Estadual ele o art. 26, inciso IV, alinea ·a·. 
da Lei Complementar n• 0010195 de 20 de setembro de 
1995 e, acolhendo VOTO do Conselheiro Relator. à 
unanimidade dos presentes. DECIDEM: 

1 - Julgar nos termos do art. 41 . 11. da Lei 
Complementar n' 0010195. de 20 de setembro de 1995 
r:Jc o art. 20 e parágrafo único, do Regimento Interno do 
TCEIAP, as Contas da Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos - EMTU, referente ao Exerelcio 
Financeiro de 2000, de responsabilidade do Sr. Osvaldo 
Ferreira da Silva Júnior, como REGULARES COM 
RESSALVA; 

2 - Dar quitação ao responsável Sr. OSVALDO 
FERREIRA DA SILVA JÚNIOR. recomendando-lhe ou a 
quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas 
necessárias à correção das impropriedades ou falhas 
identifiCadas nos autos, de modo a prevenir a ocorrência 
de outras semelhantes. na forma prevista no artigo -43. 
da Lei Complementar n.• 0010195. 

PROCESSO N11: 00114612005- TCE 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL • 
DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 AMAPÁ - TJAP, 
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. 
RESPONSÁVEL: Des. EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL ANTONIO DIAS 

ACÓRDÃO N.0 194/2008 DO T RIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ 

ACORDAM os COflselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapa, reunidos em Sessão 
Plenária, com fulcro no art. 112, inciso 111, da 
Constitulçêo Estadual ele o art. 26, inciso IV. alínea •a•, 
da Lei Complementar n.• 0010195 de 20 de setembro de 
1995 .e. acolhendo VOTO do Conselheiro Relator. á 
unanimidade dos .presentes. DECIDEM: 

1 - Julgar nos termos do art. 41 , 11 . da Lei 
Complementar n.• 0010195, de 20 de setembro de 1995 
ele o art. 20 e parágrafo \mico, do Regimento Interno do 
TCEIAP, es Contas do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá - TJAP, referente ao Exercício Financeiro de 

' , 
ACÓRDÃO N.• 19612008. ,.'•; 
PROCESSO N" 000326812006. : •.· . 
ASSUNTO: AUDITORIA ~EAUZADA NO ~NTRO DE 
APOIO A COORDENAÇAO SETORIAL REFERENTE 
AO EXERCICIO FINANCEIRO DE~004.' . -., - .-
RESPONSÁVEL: ANA FRANCE[INA DOS SANTOS 
LOBATO . . . ' 

RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO 

Vistos. relatados e disaÂidos estes autos que 
trata da Prestação de Contas ilo CENTRO DE APOIO 
À CQ9RDEHAÇÃOSETORIAL,. . REFERENTE AO 
EXERCICIO FINANCEIRO DE 200-4; . tendo como 
responsável o Sr. ANA FRANCEUNA DOS SANTOS 
LOBATO. . 

Considerando que. 119 processo devidamente 
organizado. bem como as ftllhas apresentadas são 
meramente formais, sem dano·'ao Erário, ensejando a 
proposta de mérito consignada ' ria instruçao processual 
e no parecer do D. Membro do Ministério Público junto a • 
esta Corte de COfltas; • 

E nos termos do disposto no art. 112. incisos 111 
e VI da Constituição Estadual; 

ACORDAM, os Excelentissimos Senhores 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, reunidos em Sessão Plenária. com fulcro no art. 
41 . Inciso 11, da Lei Complementar n.• 010195. ele art. 
20. do Regimento Interno e, acolhendo o voto do 
Relator, á unanimidade: 

JULGAR REGULARE:> COM RESSALVA as 
presentes contas. e que seja expedida ao responsável a 
devida quitação. 

ACÓRDÃO N.0 197/2008 
PROCESSO N" 00144-412001 . 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 00 
CONvtHIO N" 009/2000, CELEBRADO ENTRE A 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLÂNEJAMEHTO -
SEPLAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ 
RESPONSÁVEL : CARLOS CEZAR DA SILVA 
RELATOR: CONS. REGILDO WANDERLEY 
SALOMÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos que 
trata da Prestação de Contas da DO CONV~NIO N. • 
009/2000, CELEBREDO ENTRE A SECRET ARJA OE 
ESTADO DO PLANEJAMENTO E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMAPÁ tendo como responsável o Sr. 
CARLOS CEZAR DA SILVA. 

Consideran<in _gue, no processo devidamente 
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organizado. bem como as falhas apresentadas sao 
meramente formais. sem dano ao Erário, ensejando a 
proposla de mérito consignada na instrução processual 
e no parecer do D. Membro do Ministério Público junto a 
esta Corte de Contas; 

E nos termos do disposto no art. 112, incisos 111 
e VI da Constituição Estadual; 

ACORDAM, os Excelentissimos Senhores 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro no art. 
-41 , Inciso 11, da Lei Complementar n.• 010195. ele art. 
20, do Regimento Interno e, acolhendo o voto do 
Relator. à unanimidade: 

JULGAR REGULARES COM RESSALVA as 
presentes contas. e que seja expedida ao responsável a 
devida quitação. 

Estavam presentes 1 Sessão os Conselheiros Jod 
Julio de Miranda Coelho (Presidente), Manoel 
Antônio Dias (1° Vtee·Presldenlll), Luiz Fernando 
Pinto Garcia (ZO Vice-Presidente), Amiraldo da Silva 
Favacho (Corregedor), Margarete Salomlo de 
Santarn~ Ferreira, Raquel Cllpibertbe da Silva, 
Reglldo Wanderley Salomio e o Procurador de 
Contas Pro-Tempere Paulo Roberto Martins. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contae do Estado 
do Amap.i, em Macapj (AP)183" Sesaio Ordlnirta, 
realizada no dia 19 ele novembro ele 2008. 

Damllton 
Secretán 

@DER JUDICIÁRIO) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Oes. Carmo Antônio de Souza 

RHIFICAÇM 

Na Portaria n.' O~b de 09.02.2009. publocada no lloletim Interno 
n" OS. de 13.02.2009, retificar os seguintes termos: 
Onde se le: 
. no JurisdiçAo da s• Zuna Eleitornl, sediada em fvlazagàn, 
nomeado atra•~ da Portaria n• 553/2007, de 01110.'2007. 
l.ci:a·se: 

na Juri,diç!lo da 10' Zona Eleolonl, sediada em MacapA. 
nolmcatko alro•es da Portaria n• 55312007. de 0 1110/2007. 
Gabinete do Presidlncia do Tribunal Regiooal Eleiloral do 
Anta pó. em 19 de fevereiro de 2009. 

(MDcsemhargallor LUIZ CARLOS GOM~S OOS SANTOS 

I'ORT A RIA N• 08212009 

O PRESIDENTE 00 TRIIlUNAL REGIONAL ELEITORAL 
00 AMAPÁ. no liSO de suas Blribuiçllt~ lcg;ús definidas pelo 
art. 16. XXXII, do Regimcnlo lnlemo dcsll Corte, 
RESOLV~: 
Ar1 I" CONCEOF.R Suprimenlo ck Fundos em fa>or do1 Sr. 
JOAB GERALI)O FERREIRA, Chefe da Scçio de Assislcncia 
Medica e Odorllológica . SAMO, CPf n.• 61 1.478.268·20, 
lilular da Conla Conenre n.• 333.8444, lJan<:o 001, Agtncra 
0261-S. 
Art. 2' O •alar do presenle suprimcnlo perfaz o 10111 de RS 
500,00 (~uinhcnlllS reais). deslinado a cuslcar despesas 
enumeradas no Processo n' 0612008, Classe VI, pr01ocoli7ado 
~3]212008 assim discriminadas: _ 
ELEM~NTO OE ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

_ Ot:SP~SA 

339030 500.00 
Material dt: 
Consumo 

- • TOTAL - . 5~.00 ··
§ 1". O pra:to p>ra aplicaçno senl de 60(sess<nlll) dias, a con111r 
da dali da libtra~Ao do rtcurso 1\lra\'t$ da Ordem Ban<liria <k 
Credilo. 
§ 2". 0 prazo para prtSIIIÇilo ck contas seri de 10 (dez) dias, 
con1odo opós o prazo cslipuladu para aplicaçlo. 
Art 3' Publique-se. regislre""c c cumpra-se. 
Gabinete da Pmidrncia doJ Tribunal Regional EleiiO<al do 
Amopti, em 17 de fevmiro de 2009. 

(A) Dc"'mbargodor. C ARMO ANTÓNIO DE SOU7.A 

PORTAR IA N" 08312009 

O PRESIDENT~ DO TRIRUNAL REGIONAL ~U:tTORAI. 
00 AMAPÁ, no uso de suas Blrihuiçôes legais definidas pelu 
art. 16, XXXII, do Regimen1o lnlemu desta Cone, 
RESOLVE: 
Art. I" CONCEOF.R Suprimento de Fundos em favor do Sr. 
GIORUANY CARVALHO CAMARÇO. Anolisla Judici6rio, 
CPF n.• 446.63<1.123.00, lilular da Conla Comnte n.• 333.845·2, 
Aanco 001. Astncia 0261 ·5. 
AI! 2' O valor do prcsenle suprirnenlo perfaz o lotai de R$ 
1.00,00 (um mil reai s), deslinadu a cu.<ltar despesas cnunM:radiiS 
no Prucc:s.<n n' 0112009. Classe VI, pr<>locolizodo sob o n• 
7912Q!!9, assim di.<r:riminodos: 



Maca á 27.02.2009 

ES I't:'Cifl(" ,\ 
( Á O VALO R ( RS) 

---+-
S ( n i ço~ d e 
Tc:rcc:uo(; -

Pe ssoa 1.000.00 

J urld i c: a 

T O TI\L I 000,00 

~ I '~ O prazo para aplicÕçlo S<:ri de 60(><SS<nta) dilli, a contar 
da data da libo:~ln do recurso all"llvt< do Ordem BanC<irio de 
Crédito. 
§ 2". O prazo pora P"'<taç.lo de cont:u w ô de I O (da) dia.<, 
contadn lii)ÓS o pruo estipulado para aplicação 
Art .l0 Publ iqu(-sc, registre-se e cumpra-se. 
Gaboncte da Prcsidencoa <lo Tribunal Kcgiun•l é leitornl do 
1\mapã. em 17 de fevcn:oro dc 2009. 

(A) Ocstmbzrgador CAKMO ANTÓNIO DE SOU7.A 

PORTARIA N' OSS/2009 

O PRE.~IOF.NTE 00 TRIRUNAL REGIONAL ELEITORAL 
00 1\MAPÁ, no uso das atribuo~o'\cs le~is que lhe são 
conferidas pdo Art. 16 , XXXII, do Regimento lnte111o desta 
Corte, e tendo em vista o contido no fl.A. n41 246 , classe IX, 
prococolizado sob o n• 7919/2008, 
RESOl VE 
An I' Dcsognar a scrvidn"' MIOIELA DO SOCORRO DA 
llU NDAOF LUZ, Analosta Judicitlrio, Área Admo noStra!ivo. 
como fi=l do Conlrato n• 0071200'1. celebrado <nlr< este 
l"robunal c a empma GIKOI'LEX SI A, cujo ~ieto é a aqu osiçâ<l 
de móvci< par;1 utili~o na sede do TRFJAP, confotm< 
dosposto na l.ocilllçlo Prepo Eleuõnicn n' 05&12008, na formo 
do art. 67, da ler n• I 666193 - lco de Loc11açl\es e Contratos. 
1\rt. 2' Publiquo-S< . "''"1"'-s< 
Gabintte da P"'sid<!ncoa do Tribunal Reg ional Elcitorol do 
Amopi, em 18 de fc>crtim de 2009 

(A) Dc.cmborgador CI\KMO ANTÔNIO DE SOUZA 

PORTARIA N' 08712009 

O PRESilJEI'>'TF. EM CXJ:RCICIO 00 TRlllUtvAL 
REGIO, 1\L ELEITORAL DO AMI\~Á. oo u.<o das atribuições 
legais definodas pelo art 16. XXXII, do Rcgimcntn lntemo desta 
CM e. e tendo c:m visla o COfllido no I'.A n• 024, Classe IV, 
rru~ucolizado sob o •• 58912009. 
KESOLVF.: 
Art. I' Cmccdcr Progrcsslo Funtiunal na forma do § I' du 
artigo 'r da lei n • li 4 16, de IS. I2.200tl, dos nnigos 2". 3'. ~·. 
9" e 10, da runaria Conjunta n• I. de 07.03 .2007 e da Resoluçlo 
TSF. n .• 22 SSl. dc 30.08.2007, i servodora ahai<o relacionada, 
com \'iS:lncia in\odia&amc.ntc após a data de intcrstu .. 'io: 

' ANAI IS 1".4 JUDtCIÁRtO - ÃRtA JUOtCIARIA 

-- •RO'I.IOÇÁO 

NOMC INTER$TICOO Classe/Padrlo 

AN ... BELA 
R" ROOSA DE 

O I.IVEIRA 

2 1 12.2007 a 
1 9. 12.2~ 

A·2 

Art 2~'~ l:sla Pm1ar&a entra em visor na d;,tt~ de su~bhcaçlo. 
Art J• PubiK)'M>iC t rcgisl re·K. 
Ciabincte da Presidênc ia do Tribunal Re~ional F.lcuor:al do 
Anupi, em 19 de fev.,.iro de 2009 

(A)!Xscmhargador LUIZ CARLOS C'.OMES lJOS SANTOS 

r••lln fu'iG;al c~~~ 
L 11 r. 1 oçlo/ SRFO 

--- - ·---

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2' ZONA- MACAPÁ 

Edital n • 3 J" 12001 

PRAZO: 10 d ias 

A Dr8. EUYNE DA. SILVA RAMOS CAHTUÁRIA 
KORESSAWA, MM" Juiza Eleitoral da 2' Zona de Mac.apá, 
u$andO das atribuições que lhe sao conferidas etc ... 

F 1oZ. PUBUCAR, o presente Edtal em CWf1)rimento 
ao dispotlo no art. 32, §r. da Lei n.• 9 .096 de 19 de setembro 
de 1995 e art. 15 da Resoluçlo n • 21 .84112004 do TSE. dando 
ciência a quem possa inte,.,ssar, a Prestaç1o de Constas do 
Dire tório Municipal do Partido Soctalista Bras ileiro - PSB. para 
que, q uerendo, apresente conteslaçio, no PfUO de 05 (cincol 
dias. 

Prestaçjo de Contas- Ref. Eleiçlo de 2005 
Requerente: Partido SoclalisD Brasileiro - PSB 
Proc. n.• 2.08412007 

57,32 

57,32 
0,00-

- 11.521;14 
9.521,14 

__ _:9::.:.5:::21 , ~~ 
;;,--+-- - - 8 .561 ,74 

_ _ ___ .:.;10;:..8~22. ~~ 

· 2.260.36 

(DIÁRIO OFICIAL) 

E para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede-se o p rese nte Edita l que será afiX<Ido no Cartório 
Eleito ral da 2' Zona de Macapá e publicado no O~rio OfiCia l 
do Estado. Dado e passado nesta cidade de Macapá, C81lilal 
do Es o os 28 d ia6 do mês de novembro de dois 
mil e ilo. Eu .. . .. ......... Gisele Camelro de Aguiar, Chefe 
do C a 6too E ·tora da r Zona. conferi e subscrevo. 

OS TU. . ~RESSAWA 
Eleitoral a 2" 't:,~A Kf' 

@bunal d~-~_l!~tiça ci~ Estâdo ) 
Des. Agostino Sllvério Ju __ n_io_r_.,..,..._ 

EXTIIATO DO TERMO DE DOAÇÃO 
I iNSI~UNéNTO PRINCIPN 
T.,.mo de Oooçoo n• 005/2009-I.IAI' 
11 · PARTE$ DA AÇÃO CONTRATUAl· 
DOAOOII TRIBUNAl DEJUSIIÇA 00 ESTADO DO AMAPÁ 
DONATÁIIIA ASSOCIAÇÀO DE SEN-IOQA$ DE ROTARIANOS 
OE SANTANA 
111 · 0<\IETO 
O P1C:.en le ln$1rumcnlo tem por o~e;o troruJer ir do porlimõn,o do 
TRIBUNA: DE jUSTiÇA DO ESTADO DO MW'À como 
DOAC>QB, pooo o poltomóo1;o <ko ASSCX:•AÇ ÃO DE SENHOIAS 
DE ROTARIANOS DE SANTANA COI"'<'' (X)NAii.RIA. n P">"' e 
domi.,~ do, m,.,~IOiS cJO!.:olf.codos como U"l~vÍv&i$/irlecUpefÓVCt~ 
pelo OO.'DOR • 
rv · fUNDIW'ENTO ltGAl 
Aoigo 17. loci"' 11. olino.o ·o- do l"' n• 8 666, de 2 1 
1 QOJ, e oht.oções. Deor.lo federal n• 9Q 658, de 
de I :,>QQ, PA n•OO I791/ 2008 

EXTRATO DO T ERMO DF. DOAÇÃO 
l - INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
Trrmo d• 0ot(lo n• 004fi009-TJAP 
11 - PARTES DA A(' ÁO CONTRATUAl. : 
DOADOR: 1 KIJJUNAL DE JUSTI('A DO ESTI\DO DO 1\MI\rÁ 
OONAfÁIUA: POLiciA TÉC'IIICO . C IENTiFICI\ DO AMI\PÁ . 
POLJTEC 
111 -OBJET O: O p1~cnte lnstNmento lcm por objct:o tnansfcrir do 
patnmó niu do TRIBUNAL DE JUSTIÇI\ DO ESTI\DO DO 1\MI\PÁ. 
corno 12º-"ºº-R· poro o p>rrimõnio da POLiciA TÊCNIC(). 
C IENT IFICI\ DO .._MI\PÁ - POUTEC. cnmn QQt!AfÁ!U~. a posse 
t domínio dtlrS maleriais classificadO" como insco'Í'IC'IS.'im:cupcd \•eis 
P<k• OO"'OOR 
IV - fUNDI\MENTO LEGAL: Artigo 17. lnc:rso 11, aline:o -.- do 
L,.; n• 8.M6, de 21 de Junho de 1993, e altcnçõcs: Oecrdo Federal 
n·. 99.~58, d< JO de outubro de 1990: P n• 000'184!2009·00. 

~ÇÃQ._(I~ 

<\IA..IL_UU' ~UH.IIJ.o."'.\&4 

As oito hot"M c '"lntc nn\'e minutos do d1:1 doze de 
fn ·muo de 2009. IUi abena a sessio. r r«=l.cntr\ os t-.~cdcntissimos 
Senhorci OcscmbargadorL~ Ot\glts t:,·:lngclista CPt'C s1<kntc em 
e~ercic •o). Mário Gurt) C'V. <.;i lbcr1o Pmht• ro. Lull CJIIOS. Carmo 
AntOnto. RnunumJu Vale:ç c o Pu>cunu.Jor.4 de Justiça Raimundn Clara 
IJanh• Picanço . . o\u~nda ju;Jificad3 do, Oescmbar~adorcs M<llo 
Ca.t ro c Ldinaroo Souza 

Ap.~ a lci iUra .: apru\':tÇ~ :\ unan~nut.I;Mk cb ata da 
sessàu anltrior. foram tulgado~ l )S se~uimcs prnccs~: 

~--Hg/xal Co!DUS N• ~0:2{9 
Impetrante 1\diuo VltOf" Barrus Pinto dr. Oli\'ti,.. (A.d v.) 
P~c•cnte· MiJ:ad Nunrs dr luetn• 
Aut Comora: J•ilu de Oirrlfo da J• \ 'an Crlntin•l \la C:oNarr a 

Rclotor 
nc.,oslu. 

"-M • 
~· -
hnpclrMltc: 
Pxiente: 
Aul. Coatora: 

Rei :olOr 
_Occisao 

de Moup' 
OH. loi< Corlus 

"·" S.<flo Í lniu do Tríboaol d• Justifa do ú .. tlu 
do Amapj. • unaalntidadr. c:oa ht'cr:u do "'Trit r . 10 
minto, pelo m .. ,.. qoorono, O !lf.NI:COlJ nos 
trrAlM do voto proftrido l'lt lo C'mintale Relator," 

Hqb(4J Comf4:.f ~ 
Jtsus dt Nau r# 
l lboldo Muorl Mofro \tro 
Ju[zu dt lli rtlto da \'ora dt Etr<UfÔU r ••• ;. do 
[stado du Amapi 
Ot s. Cornoo .\nlõniu 
"A St<r!!' ( lniea do Tribuna l de Jostin do F.stado 

C!lKrull; 
lmpc:trai\Cc: 
PAciente: 
·" ut. Coatora 

Rdalor. 
l)ccisl o . 
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du Atw•P'· l unaa lmldadc. coabr cru do wril r-, no 
mtrilo, pdu mu,.u qwnr•m. O OENtGOll nos 
ltrntM do \ Oto prort rido prlo tmint:ncc Rrl1fOr."" 

l/dto.! Cvpus N• 2d.llllll 
.luú l\1uta Aldncara fttnandts (Ad\',) 
Jailson Sil,·a dos Santc~ 
Juizo de Dirtilo da 2' \'an Criminal da Comarn 
de .\la<api 
o ... \l'rio Gurtn v 
" A Strfh Í 'nl< i do Tribunal dt Justiço do E• tadn 
do Arnaapâ. ~ unanimldadr, conhtcru d o -.·rit r. uo 
nrtri lu, pelu owe<mn qunru .. , 0 OF.NEGOII nos 
lt:rii\M do \ 'OIO prol'trido prlo tlfti nrntt Relator. A 
rept'atnt,aatr do Mioistlrlo I•Ubfico llltMi(eJ.COu·st 
tm rl•drln. r><lo dtn<cafiO. .. 

~---~H'-"aJ<bt':'a,.s~C..,e'lliJJi!!U!ll-".i'l"'-'20::,4ulnH,.IOB"' 
lmpttrame: Valdir Qut lroz dos Soai<» Fil•o (Adv.) 
Pxi~te: fraakll• Gust·avo .\lort\ Panut'n 
Aur C'n~U()(D: J vfzo de Dirrito da r \ ·ara CriminYI da C:nmaru 

Relator: 
Oecislo 

fu...u oo; 
fmpctr.antc: 
racicntc: 
Aui. C® Ior.t: 

Rc:l:uor: 
Deci<ào" 

Plllç:cs,so· 
lmpetrant .. : 
raci(111( : 
Aut. Coatora: 

Relator: 
l"lccisao· 

~su· 
lmpctr.lnle: 
l'ack::ntc: 
A ui. L'o<~llx:. · 

Rclaror· 
Oeci<ão: 

f'rlll:esw 
lmpclrantc: 
J"3C'I(OCc: 
Aut. t 'oatut'a: 

~~: 
Impetrante: 
Paciente: 
Aur Coatura: 

Rcla!n<: 

d< MM<a)>ll 
Ou. M'riu Curt)'tv 
".\ S.tfl o r'"ni<a dn Tribunal de Juslifl do t:!lldo 
do Amapi. • un1aimidadt'. conliiKttl do wrir r o 
julcow prtjudiudo QOl crrmDi do vocu prur~rido 
axlo ~minrn ft Relator." 

Hqbcqs CqrDUJ N• 2~ 
C.horllu Salts llonlalo (Adv.) 
Gtrl isoo Al<lnlano 1\golar 
.Juizn dr nire.ito d.a t• Vua Cr imin11.l da Comarca 
dt Santana 
Dts. Luiz Carlos 
" A S.tflo l"nita do T r ibonol d• Julifa do F .. • lodo 
dn Amapi. • •nanimlda<k. roahtcru d u ,..,;, t , no 
ml r iln, pelo 01<11110 qoorom. O llt.:Nt:'GOll ans 
tu1aos IJu ' 'otu prnfuidn pelo rmia cnfr M.ctalor."' 

Hub(IIJ CorPH• N" 2 H11!18 
l .úcio F' blo Viri ra .-urtira (Adv.) 
Mo ria lútia .\larqocs da Silva 
.JubAJ dt Oirrito da 2• Vara Çr itnão•l tb <:nmaru 
~< Mo<opi 
Drs. Luiz Carlos 
" A S.<flo Ílaica do Tríbunol d• Jusli f l do Ülado 
do Atnap6. t uaat~imid•,Jc. conhtrru do •rit t , AO 
•trilo, pdo ra<Sono quor uM, O OF.Nf.COII oos 
trrmos de \o'Oto profer ido pc:lo rmiatnh: Relator ... 

Habus Corl!!!s N' U2~ 
Janc Nalno Ttinino Atold• (Adv.) 
FI h la GuiDOories d• Sou .. 
J•b:o dt Oircilo d• r Van Cri•inel da Co,.ar('a 
dt Maup' 
llts. DG& Io• Enogellsta 
"A S.<fiO Üaica ~n Tribual dt Justifa do Es .. du 
do Amapt. l uoanimtd•dc. coaht-ttu do wrif r, ao 
m<rito, pelo 01csmo qoo rora, O llF.Nf.GOll nos 
t~nn01 da voto prorcrido pelo Reltttnr ... 

ff«btar Curp..s ('i• 2.426101 
ll:ltbtr Auis (Ad•·.) 
Mari•aldo dt Souza Piahriru 
Juizo dt Oirtilo da Vara dt Euc1ç6es Penais do 
[5l•dn de Amapj 
Ott, ~Urio Gurtnv (Pr•\'rnlo) 
"A S.tflo l ' ni<a· do Tríbuul d• JuSiifa do Estado 
do A1111P'. li unani11ldadc. cnahtuu do •rir t , •• 
nJtri fu. ~lo mrsnW) quoru .. , CONCEDF.ll, 
P.o\ACIALMENTF. 1 Ord•• noa l<rmos d n vrolu 
prorrrido pt:lo rmincntt Rclaror ... 

//ql!«s Ú[JIIII N' 2 427/!11! 
J.:J.btr ~ .. dmtnlo AJJ!s (.\dv.) 
t"rt~son ..... ~lo dos San los 
J1i1.0 dt Dirt'ilo da t• Van Ctvtl r de Faund• 
Publka da Comarn d< Maup' 
On. Luiz <:a rios 

Dcci.<:lo; 
I 

"A S.<floo Üa iu do Tribunal d• Jusli~a do Estado 
olo Amapi, 1 ounlolldadt, tunbueu dn " 'rít e O 
JlLGOI' PAF.Jl;DICADO ptla ptnla dn ubjtlo 
•os lrnaM do voto proferido pelo r•i•catt 
Atlator.· I 

~ruro .. ccs.....,IO;u; _ _./.vl•ubta:t ( fl.t'fllll N• 2 4J2JQI 
l lnrpctranlt; Wuhinclaa I .oi> M•R•IIIlcs Picanço (.'\dv.) 

l 
P3tícntc: lhnirl Sa1t.na Ptrtira 
Aut. Cruotora: Jolzo de Dlrtilo da 2" \'a ra Criminal da Comarta 

d< )olaupi 

I
' Kelator 0... ~Urlo Gortn'' 
Dccislo: "A Se<flU (lai<; do Tribvaal dt Justiça do E•lado 

do Amap4, 1 uoaaúnidadt, <oob«<U do ,..,;, • · ao 
mérito, pelo mHmn quoro.,, O DENEGO!' -
ltr.,M do vOio proferido priu ~• intntt Rdator ... 

' 
I rPlJ!O.!lCCi«>lS"'O;_' _ _,LIIUU[I!b:<J(QJ"'"!CJiur.ptq N• l~~ 
lmpeu•nte; Juorn Con<olvts Aibrirn (Adv.) 
P•d cntc; \'von Batista Strrio 
Aut (031\.Ka Juizo de Dirtico da Vara da r Vara C:ri111inal da 

Relnror: 
l"lccisAo. 

C.omarta dt Maup' 
D~~. Ediunlo Souza 
".\ S.CfiO Í lni<o dn Trlbonal dt Justiço do t:stodo 
elo Anrapá, RETIRO! I P PROCt:SSO DI:: PAliT .\, 
anl~ a • • slnda juslirie~da du Relator." 

&=10.;.__ ll•h«• Carpus N• 2.1~1/09 
Impetrante: Elid Amoros Aabtlo (1\dv.) 
Paciente: Edt\'&ldiJ Miraada Suats 
1\uL CoaiOfl' Jlliz.o dt Direilo da l' \'ara Crimiaal da Co .. rta 

dtlltaup4 
l{clalur; Ots. Cllbtrto Pin. tiro 
Oecrslo: "i\ S.cç•o Únka do Tribunal de Jutiç• do r.stado 

do Amapó, 1 uoai•ldad .. <ODMtfu olo ...-rir r O 
Jl;LGOL' rAEJIJDIC.AI>O pela ptrdo do objrtu 
aos ttrlliot do voto profuido IM'Io t•U.tlltt 
Rrlalor." 

ra.-'"' 
l mpctranl~: 

P.:lCnll.:: 

Htlll(fU Co'RMS N" 2,f Sii/Qt 
1\bno<l Otiuira ,\h'tt 
Moon<l 04inino AI•.!!._ __ 
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Aul. Coatora: 

Relator: 
Oeeisao· 

en..~c:"""'~·= 
Impetrante: 

ilacicntc: 
Aut. (I);IIC)rll ' 

Relator: 
Occisào: 

J•lzo de Virtitn da Van dt" f.uC'U(Of5 Ptnals do 
i:stado do A•ur' 
lks. Carmo AntOnio ,· 
.. A Sttçlo Üniu do Trihunol d• .lu•liçu do f..>lo'!9 
do A•••P'· • uaani.nid~ult. coahue.u do "·ri~ c o 
julgou prrjudlcodo prla prrda do objrl't no< 
1erm01 do \'O to proferido ptlo tmlnrntt lttlat~ ... 

.· / 
1111~ , ...... 

Sandro dr Souu Gorela (,\dv.l / · 
/ 

ARI6aia Rq:ina da Sih•a Frtitas 
Jullo dt Oini1o da \'Mn tlt' F:xtl'U(ôrs t'f'll_. i~ du 
Estado dn Am•r' 
Drs. Coro10 Anrbnlo (Pre•rnlol 
.. A Sccçlo Í lniu do Tribunal dr .lustiça do Eslauo 
do A•api. ' unanin:~idadc, conh.:-ct:u do ~rh t. no 
llltrito, pelo mHmO quoruon, C'ONCEDt:ll. 
partialmrntc, a Ordem nos lrrmos do volo 
pror~rido pdo t"'incntt RC'IItor." 

r.Pr11n,.ce..,s.,;so.,.:~_aHJL•br<ZS 4' Coww: W 2 :f§J/09 
Impetrante: Klrbff A.sis (.-\dv.) 
Pacicnlt: Konildn \lagalhln t::v .. grllsll 
AU( Coatora: Juizo dt Dirtito dll 1• Vu• Criminal da C:omaru 

Rdauw: 
Dc~o:t'i:\o: 

dt s. ••••• 
Ou. (;armu .>\nt6nio 

- A Suçau ( inlu do l'rlbunal de Justiça do [~111do 
do Aatt('li. l •nanimídadc.. conhtteu do ~·rit ,, no 
mlrllo. ~lo mumo quorum, UE:\'ECOtl a Ordfm 
nos ttrmos do \'Oto proftrhJo pelo rminrutr 
Rtlacor:· 

<Jfro..,cc..,;ss..,o~: _ .... tL<J{p~tas_!ii.WU •• Y~ld§~/0~ 
lmpeltanle: Kltber A~•is (Ad,·.) 
Pacienles: Kirhard Souza Ftrrtira, Ro.wmihon t'rrrr ir» dM 

Aut Contora: 

Kt:latm: 
l>cci~: 

Sil.-. ' Erlrk Riley Uorhn.<a da Silva 
Juizn de Oirtito da 1• \'ar. Crimi1tal da <.:umarra 
de Santwna. 
Ou. Mbio Gurtycv (frevrntu) 
"A S«çlo ( :aíra do l'ribun•l dt Justiça do bla~u 
do AmMpi, i unanimidadt. runhtrtu do writ e , nu 
m~ríto. pela m.,n>o quorum. I>ENI:COl 1 a Ordem 
nus ltrntm t.lu \'Dto prornidu f)('ln eminente: 
Rtlator." 

Procnso: 
lmpelnlnlc: 

_ tfawt Corous 1'1 • l.~6 ~ 

Paciente: 
1\ut. Cootora. 

RdniOr: 
Occis~: 

Annindo dos Son1os Lohoro 1\rlo L\dv.) 
Rudolfo Rcnntr Barbou dm Sanlos 
Jui1 . .u dr Dirtilo da J• \'a ra ( 'rinrinll t.la Cnmtrr'! 
d< MaupA 
llu. M'rio Gurl)'to 
",\ Sfo((ln (lnica du Tribunal dr: Justiça tlu [ srMdo 
Llo An1ap6. t unanimill~dr. ronh(uu dn "rit e O 
J L. LC.Oll PREJIIDKAOO ptlo perda do nhjelo 
nos ltrmos do \'Dto prufcrido pdo tmintnlt 
kelatur. A rtprncutantt daa d. Protura~ .. 
Justiça opinou. tm plrníriu, J'rlo ronhc{imtnto t 

prrj•dicialidadt.'" 

Nada nutis havr: ruk'. foi t nccnadu a ses,c;ào ãs nO\'C 

horas e trint1 c tlt•i1r0 minutos. 

Eu. J:J. . Btl. (.:tac)' S•nt1n1 PJiva, Uirctur.a de 
Secretaria da Sccç.ax.ca. lavrei a pr~~_..I\T,\. que depois dl.! lida 
c npro"·ada. ~c:rá subscrita c a~sinadn : pelõ Excdenti~!'imo Setthor 
Oesen1har~ador Presidente da Scçàu f ica 

Sl:C~'ÁO (:~I( A 

l:XCf.Ç . .\0 DE SI 1SI'F.IÇÀO l'i• 00001~1-JU009JtOJ.OOOO 
l::xcirientt: CARLOS -"LENCAK L(lr.IO 
Advotl•do: CASSIIIS CLA \ ' LEMOS CARVAUIO 
Excepto: P.-\l'LO CLSAR DO \ 'A LE ~IMlEIRA • Juit ur 

Oirrlto 
R~lator: OtS<mbargodur EDIN,\RDO SOI17,A 

"DEC'IS,i.O 

C.~RLOS .\LENCAR LitCIO. por >nlennedro ~c 
<~dvogado devidamente habilitadn. arglliu Ex1;~c,:OO de Suspch{~' 

viSllndo afastar do julgam<nlo da Aç3u Penal n" 480J/2UOR. o >l u sue 
Jmz dt Dtrtito Titul;v dn Vaca Urrica W Comarca de: Sc:rra do N1wio. 
PAIILO CI::SAR DO VAlf. \IADEIR-\. ar•unl<ntando a 
possibil idade du aliTlpromet•nh:ntu da parcral•dadc. -tendo em VISta 
que u fato dclitl\·o em apuraçt o na rciCridn nçào penal, em tese, 
cn ... ui'W'e intertss.e do c:~ccpro, possh·el \'Üima. ,,.ez que ~u .,.·crculo foi 
alingiOO por ObJetos atrratk>S pela turba qut ~ monifes1ava c:m lh:ntc 
ao Gartório Eleitoral. Jnc~t1 (lnde func ionava u Pos1o Avançado du 
TJAP nu municfpio de l'cdrot Rranca. 

O incidente foi s.uscitado pcranle o Juizo da Comarca 
de Serra do N3viu, sendo que o mogistrado c., ceptn. refutou as 
afinnQÇÔCS do C,'lcipic:nh.'. COnfornte "'""'ta â f. 6/8. 

[o relotórlo. 

A qucstAo nàu co-mporta ma1o rc~ •ncursOes. c mcr<:ce 
indelcrim<nlu liminas. llO< l<rmos do ar1 100. §2• do Cód1go de 

~ Proccs~o Penal, porque a l!x~;cçao dt suspeição C4.~0 medida de 
· caritcr e.:xcc:pc:íonal, cüjas cnnscqO!ncias sào gtavi~sima.s. para o s.cu 

ocolhrmcnto rc..::lama provas tnoontestts em tomo d~ alegações qu( a 
sustentam. c o c.-.dpicntc uao trouxe o mínimo indicio de J">rO\'B do 
fato suscetível de ahalar a conduta intcgrJ do c:ccepto n;, conduçâo do 
procHSO, pugnando 3pcnas pelo produçàu d' prova testemunhal. a 
quttl. diante da dectsao c.ln mag.istrndo 3 f. 6/'A, rc\'ela-se desno:ccssãriu 

Com ciCi to, a prrsentc C\&:C:Çl\o n>senta-sc na 
prcnlissa de n txcepto con~rituir-sc rm pos,ivcl ,·ft rma dft ftÇàô 
delitiVn em apuruçno naquele Jui:w . hipótese ve<:menrententc: 
r~chaçnda pelo ilu,cn: magistrado. quando, após retorqutr 3 incidêncin 
<la.i hipóteses 1&.\alivamente ph!\'istas nu art . 254, do Códigu de 
Processo Pcnnl. afirmou que: 

·os . fa tos narrados ____ll_tlu f..rlplcnlt cnmu 

(DIÁRIO OFICIAL) 

tnujad~rn da mi .. •• suspd(lt- ou stj~ ra protc,tos tOIIrt •m• 
Açlo iattntada prlo \tinlstf-rlo .-úbliro, t'tn nada mt diz.c:• 
ruprito. Nlo S(Ju m~mbro do Mlalstfrio Púhlico t nlo sofri . como 
Juiz ou como indiv,duo. qualqutr tipo dt cnn5trenlimtnto por 
parte llu •:uipitrUf'. qYt sequer\•1 alturwa vu ai villa. 

t. raro qut •um dtterminado dia Llo mfli de .Tu lho 
df' 2008. em fnntr 10 Cart6rio Eleitoral de Ptdn Uranca do 
Amapari. umu vintf' ou rrlat1 pt.tsM~ foram protestar coatra o 
Promotor de .Justiça pt"lo f1t0 d~ tlr trr qUtstionado na Ju~tiç• a 
llritaçlo nu1n ufaltamtnto. Dc•trt as pt~o.as prntatu naqurlt" 
ato. nlo hou,·r ninRufm qut profrrisst Musa torura 1 .ninha 
ptssoa. Meu nome st"qurr foi mcnC'ionadn. IMnlo as.slm qut nlu 
movi açAo contril ningutm. 

O [.,cipirntr. ptssoa qur cu nto conhtto u ·q•tr 
t.lr ' 'i !ltt. nlio podt me clr~tr tomo vtllma~ ao 5tU al\'tdrio. para 
h:n111r im~dir qul' tu'jul~r,ur o procuso DO qual tlr l Dtnundad<l. 
Sr r u mr srntissr "'lima. jaamais abriria .. lu dt in~trusar totn a 
AçAo competcntr c robra r u rrparaçôcs qut ~ntendu~ 

Rttt'sdrias. 
Mru vdc•lo particuler nlo sofre• qualq•~r dano 

naqu~lr rvento t eu lptnu soube que ura rldJdlo perfeitamente 
ldcorifiudo (Josi Rubr rlo Ce"riol. ttria jOj!ado uma cad<lra 
rara rim•. qut teria tucado atidtataharnte no meu urro. Ntm 
dõi!Quflt ridAdAo em mt srnti vrtim.t, pois . .se houvr~~ dano. !otriM 

rui poso, n qut nlo .suia crintt .. 

Ao cx!'()o;to. (I ,·ista de 1ais razoes. r~jci111 
liminamh.!ntc (l presente mcidentc e <kt\!mlino o seu arquio;amclllo. 

I'N nàu "'slumbrar mà~fê pnXC~'I.unl no prcscnt~.: 
incidt!ntt: 1 deixo de impor 3Cl e,:,;cipiente o muha prcvistn nu art. 101, 
do C'ó~i~u de Processo Penal. 

('lrinctpal. 
(omuniqUC·SC imediatamente 10 Jui7. da Ct\OSI 

Puhliqu\!·SC' e cumpra.,c. 
MaeaplltAP). 18 de fc•crciro de 21)()Q 

lksembargador EDINARI>O SOl lU 

SF.((,jo ciNl.Cd 

lllll>"tranre· [ I)IIAHDO OOS S.4~TOS TAVARES 
Pacieme: \I Á RIO DA SILVA DIAS 
.'\ui.CoaHorwJl'iZO lll DIRI:ITO DA V,\RA DO I'RIBIINAL 

110 Jirtu DA C:O~URC:A DE MACAPÁ 
Relator DESDIII:\RC;ADOR DÓGI.AS F.\'A:\GEU~TA 
Secçàu 1/mcõl 

EMEI\TA 

{ 'ONSl'ITIIC IO"AL • 1/ .• BEAS COHPUS - OF.CISÁO 
MONOCRÁriCA - PRIS.-\0 F.M fLAGKANTf. -
I:XCESSO IJE PRAzO- Dt:CISÁO MO:\OCKÁTICA. 
CESSt\DO O CONSTK.\M:i\lf.l'iTO IU:GAL NO 
CI IRSO DO ~ROCESSO rf.l.-\ AlTOHIDAOF. 
NOMEADA CO.-\TORA - PERDA DO OIIJETO. I) 
E•pedido pela /IIJI!Iridad~ c001ora alvará de: soltu ra. no curso 
dn processo. c de- St julgnr prejudicat.fu o presente wr~l, nus 
ll:rmus t"-)S tlrtl j::CJ5 659 dn CPP c 199 di> Rcginh!nlc.> lnt-.:mu. 
2) llaheas Corpus JU ig:tdo preiudtcado. pd3 perda do seu 
objt.:tll 

·or.ns.\o 

I: DL \ RI>O OOS SA 'iTOS T.-\ \'ARES. Rachnrel 
em Direno. im~Hnu IJahc•aJ forpns, c.flm pedido de laminar. em ftwor 
dl! ~IÁRIO Ur\ SI I. VA DIAS. npontando C()IHO autori tl:.~c.le cantora o 
MM Juoz de L>ir" i''' <la Vara do Tribunal do Jun da Comarca de 
Macapà 

Em ral.Ocs de f 02105. o impelranlc alcguu que ~ 
pac.:icntr estll ~frcndu ~.:on...a rJnf.irncnto ilc~al por lic cncontrnr 
cn..:arccrndo desde 12U7 2008. por h!r sido preso em 11agrante. por 
infnng~nc•n ao art. 1~5. ('lardtV:•fo 1•, 00 Codigo 1\~n31. J"''-'lf ter 
SUf>'':'il~men•c praticado furt•• naquela comorc:L conforme nnricia o 
':adl!rncl inqt•is itorial. 

Aduz1u q04.: ,1 pa:•enle trabalh<t cunm motorist~ 
ra:rcmlo lotaç~o no tr.:chn da"' cidOOes ck Serra do Navit'. Pedro 
nranc:. do Amt~pllri c Macapã. h:ndo em vKta o mo"· im...~h' t:rescente 
de pnssn!!:eiros rH.:s~a r'l:gi~. sendo murh> cnnhc.:c ido nesses 
municipios pela alcunha de ··ceara"~ que. apc\3r dt' o;;c cncontrnr pleso 
desde 12 07.2008. al( a presente: dota nâo foi concluid3 a instruçAo 
prClCessul\1 c o proedsu noln foi julgado. canu .. 1c:rizando·fõC, nssim. 
~,;onslr:mginlertto ilegal. 

Ftnalment..:. r~.:l(U\.'TCU 3 concessão de limrmu 
ordcnandn a ~ohu~ do pociCflt~. p<r.d 411t J)\'lSSa responder S..l lh• au 
proce-sso. a('OS ,, t:umprimcrito d3S formahd~ kgais. Ao fin31, ~CJa 
concedrda em ddinitivo . :t ord~.:m. por ser mcJidu de inlcira justiça. 

Juoll,., documenr~s de: 1'. IOn7 

,\ n1cs de me pronuncnu :Rlhrl! n liminar, rcqu r!i itc:i. â 
f 81. as ml\umaçr~ daautondad~ illl1iFil3da coatora 

Prc:sladas "' nccc:ssanas rnformaçoc> (r. 85186). o 
digno Jui1u o quo rt~istr~u que o J1aeirorc e outro acus3do. A l.AN 
llODRIC. tlf.S DA C.~ \H, lv1am presos em Oas rwlle dclitr>. rcndo-
1~ ;rdu tl'IOlunicOOn a prisão dus dois. no prazo lcp.al. c mantitf:t ~ 
pnsao crn r.u.Jn de nAo \ islumhr3r ~o~ualqucr irregularidildc no aln 

Ofert c1da pcln M IRL"Iáto Público. a d<nUncra foi 
receb1da crn I R Olit 2008 ·c citack't o p3cicntt! p<tra oferecer rcspos1a à 
ncusaç&o. 

Acrcsecnl(lU que o ad,·ngado do pacrente impetrou n 
HC' l.JOJIOH. akgan~u ser ilegal a d«is:lu que indeferiu o pedi"'' de 
liberdade pmvisória: que. na oportooidadt . o oo .... ogado estava com 

• carga dos autu~ pnra fins de ofcrccunentu da rcsoosta a acusacao; ouc 
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a ~cretaria da >ara sulicilou a devoluo;A<• dos 3\~0S para fins <k 
pres1ur informaçl)cs au referido H~ Corpu.•. porém, assim qU< 
prc~tadas~ devolvcu·St à defeso o prAzo para resposta.. 

Dossc que. no resposta do p;o<:i<nle. hou>c 
aprcdaçao dt prelintinarc.'l. lendo o Juizo ddcrido parcialmente os 
pedidos c.la defeso.' e detenninadu, naquele moMento. c.."tn despacho. o 
abcnur4 d< vi~•• il Dcfensona Púhlie:t, paro QIJC ofcrects..•n: resposta 6 
acusaçâo em ra,·or do outro riu~ vo que se rna.ntcvc: inerte ao n:.O 
constituir advugado no prazo legal. 

Finalmente. entendeu a autoridade indigitada 
coatnra comâ r:LZOih'e l a nàt1 dcsign.1çtt0 de audiCncta de: instruçlo 
dtante da!. peculiaridades do pn"«Sso. 

Juntou üocumcnlos de: f. 8719 1. 

Ao rnc manifestnr sobre a liminar, ias f. 93/96, 
indeferi o pedido, com fuOOamento na complexidade dos autos, 
ualando-sc de dois acu..ados. nlo lendo um d~ 3p~sentado 

rC'Spost:l t :acusaçAo, cntc:ndi oomo razollvcis a\ cin.:unstànchu que, in 
c:wu. justifcnram o c.,ccs.~ de prazo rcclama\Jo pelo pncicnte. 
imP<ni<>-sc a manutençio da segregaçiO du paci<nle, eis qu.: 
pn:s~ntcs os requisitos do art. .1 12 do CP. 

Determinei. em seguida. rosse aberta vista à Douta 
Procur.t&.,ria de Jusliça. para cnt r~s.:\o de pl!ttcer ministerial. 

A Doura Procuradoria <k Ju<t iça. u f. 10011004. em 
pnrtctr da lavta do ilustre Procuradtu de Justiça. L>r. Jair José de 
GouvCa (juintas. após constdcrar d~ctsão do jui zo a quo ter cok)CadO 
ent l íbt..'fdade u paciente em tibcfdat.k: provisória, opinou no Wltido de 
que seja conhecido o pr~le Habeas Corpus c. nu mérito. 
p~jud ica~o pela perda do objeto. 

À f. I 08, o patmnu do paciente pt:licionou 
informando que lograr:. ~x ito no pcdid., de: liberdade pro\'isória. 
juntando aos 3ulu:. dtspacho da Assosoria dn Juiz.. detcnninando a 
'expediçAo de: ai>ar.i de <nhura. 

Às [ 11311 14, foi juntada C()pia da decisAo do juito 
o quo. concedendo lihat.ladt provisória ao paciente e outro acusadn. 
por n~o vislumbrar "' circunSIAn<:iiiS do art. 31 2 do Código d< 
Processo Penal. mcdiant~: compromisso &: manterem os endereços 
:nualizedn<. rnmnrovan:m previamcnt..: ao juizo os tocais ondt: 
('K'dertlo ;~; c~~-~~trados, caso se auscn tern ~à ~v:;::::~ ~~ mais &lt: 
nito cl ias. dcnlr\' outr~ cem10s. 

1': o relnlóno. 

I)EC'IDO. 

C.ompulsando os autos. vtri frco que, além do 
pnreccr da Doura Prrocurodora de Justiça (f. 1001104). no scnlitlo de 
julgar prejudicado o presente I-IC, l)<:ia perda do objeto. a di8na 
autnridade coatora. após prestar infonnoções (f. SS/86). dec idiu as f. 
I IJ!I4 conceder liberdade: provisória ao paciente: , por nAo ''islumbrar 
as circun<ldncins do arl . ) 12 do Código de: l'ro<.-.:<So Pennl. rendo o 
pacu:ntc rresrado comprumisso de manter o endereço atu:~olizado. 

comprO\'ar previnmcntc ao juiw os locais onde podcrd. ~r encontrado. 
c~o st nuscnte da comarca por mais de oilo dia.~. dentre outros 
tCfUXJ.'i. 

Como se ~e. a pn:sen1e ordem de ho~as corpiiJ 
cuoonlra-~ prejudicada. pela perd1 do objeto. 

1\estc scntic.lo, tem·se decido morn1,rátic.1menle por 
Jul~ar prejuuiCII ~O o o recurso. pela prrda do objclu. contll<me _arresto 
ementário ahai'\O, m wrbi~: 

"HABEAS CORPUS CESS:\ÇÀO DO 
ALEGADO CO'ISTRANGIMt:NTO - DESA~AREr.IMf.NTO 

DO Oll..lt:TO - PLEITO PRt:.JIIDIC.-\00. Jul(\a·•c prejudicado o 
"u·rit" se. nu .:.cu curso. n:slar ~o:c."i~ado o ato de autoridade 3ponladO 
como cu:tctcn1ador do constrangm\Cntu di(o il~al". 

HC n' 0221V9.S - Capitol • l(cl. Desembargador 
MARIO (ii iRTYF.V • l'on•clh<• da Mngistnllura - j. 10101/96 • 
U.O.L n• 1250 de: 021'011%: Un:in ime. 

Ã!\.'iim, anre à fonna.Ji.t.açàu do asn que rnocivara a 
presente ordcrn. é ct:rto que cessou o alegado conswangimcnto ilccal. 
btm corno deixou tk: existir interesse no rcmtdin heróico_ 

l'clu exposto, julgo prejudicad<l u writ prl~ prrda do 
"" objeto. nos rcmws do.< artigos 659 do Códigco <k Processo Penal c 
I 'l9 do Regimento Interno. 

I'.R.i. 

Maeap:l lU de lc•·crciro de 2009. 

sgç~ 

~l61-IOJ00?.8.0J .00Qg 

hnpetr:mle: WASIIINGTON OOS SANTOS CAI. OAS 

l'acicnlc: M,\RC ELO UARROSA DOS SANTOS 

Auloridode C'oaloro: Jt.(Z.O DF. DIREn·o (),\V AR." l:NI(;A DA 

CO\ I."RCA DE MAZAGÁO 

•o E <:t SÀ O 

Viste-s. etc. 

\VASIII'IGTON DOS . SANTOS CALDAS, 

Od>cog•do, impetrou ordem ue Hobeas Corpos, com expresso pedido 

de liminar, trn fo•or de MARCELO BARIIOSA DOS SANTOS, 

recolhido ao lnsruur~-~!!Çilo Peniltnei6ria dn Amapá d~d~-



Maca á 27.02.2009 

o d ia I S/11108. por força de rJccreliiÇàP."' de pr rslto pro\ tsória cman:wla 

do Juizo da 'vara l 'inicn da Comar~ lk Ma1.agâo, proferida I1;)S aulos 

da Rolino n• S 1401200R, vinculada ao I'"""""' Crime n' ~\36812008, 

onde a::usado da prili~ do lkliln descrito no art. 121. § 2', incisos 11 e 

IV, <:1< an. 1~. lf. todos do Cooigo P<nal (lenlali•a de homicidio 

qual ificado peln m<~i•·o fütil c pela impn<,ibilidade de dcfcsat. 

Alega u i~ranle . em rcsumu. str lll:p.al o 

conslr ... gimcnt('l Oseco at.ualmcnlc ~ofrido pdo p~1cuh:. pc.1rquanh.'. 

embora lftl>'tntínmente pn::so d<:sdc I ~1 11 /2008. at~ a tJata d3 

impelraçlo deste ltti~IIS lYH"JNNS sequer 'iniciada a inslruçio cmnan;d 

do Prnc.-so n• ~36al200&. 

Segundo a intcial. otCnada denúncia pdo Ministério 

Pühlico ent 25! I 1/20008, fora ela f(('ebida fk!lu IWioridi\de coatora em 

09/ 12i2008. quando llctcrminadn a cilaçto du racoenre llcsde cs.a 

!.laia contudo, o pmo.."l:su leria ptrmMCCido parac.Jo ag~ardMdo o 

eumprjmenw da dili~ncia S\'tn que ela ttrlha t fet ivam<nlc ocorrido 

Com is.<..1 manifesto scri1 u constr11.11gin~nto ik@JI 

<k• pac;.,1<. eo; que preso há mais de 81 diu. 

A initial \·eio insuuida com cópias da Kotina n6 

~ 140/200X ( RCpre!oCT11aç.llo para l'risto Pn:•cntivn). ck> PrO<>.'<!iO n' 

:136812008 (Açto Penal PUblica). da Kotina n' 532(>'2008 (Pedodo de 

lihcrdlldt: Provisóna). d:a cenidl\n de nascimento do pRCiemc, 

compnwanct: de en~-o em nome de Matias tbrrcto. l'>cclílrnçlo em 

En1prcao em favor do Paciente. Ccrtidõrç Criminais das COtYlarca1ii de 

Mocapà c M.ugln e histclricos elo Prnoessn (' rime n" S36Mt200R. 

e•traldos do Sislenta nJCUJliRIS. F.06116. 

f. o brf''\'t rd•r6rio. P:~ttso a rund•mtntar t 

dtridir 1 limiar rf'qutridl. 

Nesta npununidBde ~prectatti 1.\tl-SÓ !.l flC'4u;lo de 

limin•. e o farei • lu1. dos requisitos ca.utthllcs: [lllffMI H11i jurls c 

IM'it:M/•., ltt """""· cujas tonoomitantes presença.., s:to 

imprncindivcis ã c.onc:es.sto do pleito romudado. 

Quanlo à limooça do bom direitn, dis,. o impetr..,le 

que a prisJo ck> pocimte se encontno arbitnltia p(ll'q""' decorridos mais 

de 81 dias de sua prisao. att a prnc:nle cinta sequcr h,.,, .• stquer 

início da inçtruçlo criminal. 

Analiundo os aulos. vejo que o impetrante juntoo 

cópa de todas u rotinas e do processo crime rcl..:icNtodos ao 

paticnl<. altm elo histórico Mualizado dn J"'«SSO principal ( .\çllo 

Patal rf' ~368/2008). c>lr.lido do Sistema Tocujuris na data de 

13102!.!009. a,...,. da imp..'tnlçlo, ocorrida dun~ntc o plantio de 

onlem • noite (is 22:29 h). 

[)( referido htstbrico prOCC1SUal C."<lraio que. de fato. 

nao h& rraistro da cii.IÇio do mo. embora Já "' lenha expedido ,, 

r<'J>ecli•o mand•do na dlra de I 711212008. O despocho proferido em 

09/11212009, oliis. jio rd'orça essa inlilnmoçllo, na medida que manda 

cumpnr, c;om u'l:tncia, o de<pocho que ordenou a citaçllo. 

Muilo emhon lamb<.'m lenha o r<u contrihuido para 

o llt3SO ·no inicio da inslruçto (o Advogado impetrante passou 19 dias 

c:om o processo'"" caraa - de 1711212008 n OSI()InOOYt. o fato é que 

o pac;.,tt ji se c:ncunlra pnso hi 90 diM e sequer fllOI cilodo. 

~undo os rcg•stros ddrônkns do processo crime Jlrincipat 

Cumo de rcrnansosa jurisprudtncla ch\ Tribunais 

má<i~ do l'ai;. se dos autos surgi< exlnwasamento do r.omatório 

dus pra>os alusovos ã imlruçao e prolaçio da st111<nça na açi<o penal, 

cumpre concluir peJa ~cia de ato ilegal 4< constrangimenln. 

asseJura:ndo-"" ao açusado n difeito de ~guonllr o julgamçnJo em 

lit>erdadc. 

Oc$W:o qu<. do histórico juntado pelo iRip..'lranle, 

tan>bém Solor<'il'li a informaçao de que <Sta ~~~qia ('one 4< Jusliça 

ji denc~ou ordem anteriormente imprtrada c~n IBvor do rncsmo 

raci<~~te. altiva do HC n• i .436108. 

l'or lhn;a da impl.,.,...ln do Sisteona d< Processo 

Elcttómcn de 2" Grau nrste momen10 <nt andamm1o no Tribw>al de 

Justiçn (Alo Coojuntn n• 14 ~11:19). as lX>fl<Uhas rei11iv"' iquele lfoH<ts 

et1rp11s nao podem ser ef<tivadas. Mas, innn<t;r,le a dct.,,a~iko d~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ordem naquela ac;ao. cojo rc:or nao há comu disponibilizar no 

momenlo. por c.:c:no ni'lo dizia n:spc:ito à exlrnpolaçao 00 pwo paro 

cnc~~cnto da instruçlo proccs~ual, \ ' L"IO QlK: som~ntc agora 

ocorrid1. 

Port11nto, con'vcnçu~me: de que os documentos que 

instruem a infdal sJo sufteicntcs â Connar Pf0 \ ' 3S prt -cunstitufdas que 

demonstram n pr..:st:nça do furrw.f bo,; j uri.f, autonzando. 35.Sim. a 

I."(JOCCSSio dOI liminat pretendida. 

Quanro ao ~Mricult~"' in 11tnr11, como sabemos . ., 

liberdade é um dos hens mais V31ioso qu..: remos Tamanl~ sua 

ompon!lncia que foo eroao<lll 6 catc""ia <k clausula p<trea. !l""hando 

lugar de destaque na IC'Ip()Gr.dia dos di r~itus funda!Th:'nlais clcncadth 

na Cons1i1uiçllo FcdcrJI (c f. Art. S.'. copr•l ). 

C.orohh•o dc:~su pnx1osidade, um minuto que SCJ" de:: 

prisllo ba<la para <•usar prcjui•.os de lil<l• ordem i pessoa. [; 

juslon~entc por iS!o, pekt< efeitos ddeti!rios do cior~, é que o perigo 

<~lo <kmora. via de regra. I presumido. 

Pelo upn1fo, t pn:5Cnres os: pte.o;:supostos caurelares 

(fu,.,. 6olfi ;.,,;, e ~rin.lum 111 _,.) f que Dt:FIRO o pedido de 
Jin1inat. 

E.~peça-se o competente Ah•arâ de Soltura crn tãvor 
do paciente. 

AfiÓS, i rc~ulw distribuiç~ c eneaminham<nlo dos 

nuto• a.> Relalor, poro •s medid"" que julgar cahlveis. 

lntin11:m-sc. 

(.'umpra·s.:. 

Mocapi. 14 de fc,·cn:ino <k 2009. 

lkKmhorJ:ador KAI\IliNUO VAU:S 

~j{PIIS N" OOQQI6!-f1,Jliii2.ULQI!OC! 
lmpetranlc. JOÃO SOAKI:S Df. ALMEIDA 
Pacoentt: JOS[ RONALOO (õF.MAQt:E FURTADO 
.~ . CoatontJ u iZO f)t\ 3' V.~ RA UA COM.~RCA DE 
MAC'APÁ 
Rtl>lor· ll<.-scntbargodnr I.LIIZ CARLOS 

"Vi510s. etc. 

O Advoplo JOÃO SOARF.S 01:' ALMeiDA impetrou 
Hobeas Corpu.' liloeratório em favor de .IOSÊ RONALDO 
GF.\-IAQUJ:: fURTADO re•saltaotdo que n ora pacienlc " encontra 
rtc.•lhidn no IAr EN. desde dia 29 de janeiro do corrcnlc. em 
dccMrtncia da prislo em llugronte pelo dehto lipifocndo no art. I 55,§ 
... ~ c/.; an. I .a. 11 do CódtFu Pc:nal, quando subUitl:t ohjctos de u111a 
lJ;!CJI. us quais ante< da consumaç.'lo do deli1o liJr:ano "''"'•ndidos c 
de•olvido>. 

Em sinlr~. argurntntou li intf'drlnte qu( o p..-it.-ntc é rtu 
prirnino d( blwts antecedcnK"$. rom ~~idCnci.1 t domicilio fi'(ns, 
lmdo rcqutt1do JUAh• iiO Juizo d:s J" Vara Crimin1tl desta t'umar'-.'1 
pc:dick• d.:: liberdade pt'OV1Súna.. 11 qual foi tn..kfcrido. tm razto de ntu 
ler compnnr3do saaa ocuf)'çâo hei ta 

fodnia, \USicncoo qu..: u Ufil racacntc ê pcdn:iro. e que 
aiUalmcnct trabalhav11 l.le .. hicos" mlo h .. -ndo como comptO\'M ~ 
l'\Cupac.;:act UcitD 

PiW isso. pcd1u u cJefniRK'nto liminar Ua ordem. 
expedinc:Jo··~ n Al\"urã de !>ohun em favor do paci~nk. Nu mtrito. 
pU@f'klu pela cuncxssln defini1i\'a do h»bc.as ecvpus 

Ao<xw docum.:nlos de lls.07/09, comprovante di: 
rcswA-ncia. em nome de sua mk, romun1caçlo i lant ilia c dccislo do 
Juizo da 3' Vora Criminal lk Macopi Q\1< indeferi• n pedido de 
liberdade. 

~o que hrc\ t mentc relato. pa.ç~•~ ponanto. a fundwncnur. 
c:m seguida decidir. 

En1 um cxMnC çurcrrtclal dos wus. -.: i~lumbro que ISSÍ$11.: 
ao pa.;;.,1c n direi lo t lil>~:rdadc: c ju.<tifoco. 

Cnnsi<krltndo a pa:ulimdad< de que nto hi :~Cgregaçllo da 
liberdade nos dtli1os nos del~os de menor polcncial ofensivo, cuja 
pena nW<inuo cominada em abstraio t de aiC dois uos, c assim. nA<> 
me porece ruoivcla manul<oçio prisiu provisória do pacic:ntr. 

- E digo """ porque. em se ttaundo de crime que. cmtoor.. • 
pena in obstrMo ultrapasse o patamar ocima rcl<'lilk•. •ua oplicaçto. in 
COJIC)(CIO. nao o alcançará. Esse é o caso dos auh>s, uma vez que, a 
de.p.;iiO d• l<i <Slabel<e<r ""''""''"" de dois a oito anu< ~""'" o furto 
qualificado. a atua<;io. em lese, do paciente nlo uhrapassou • forma 
lcnloda, o que dificilmente eh'lltual cnndcnaçllo ullrapass.rá n 
minimo prc\•islo par~ a forma consumada. 

Pensar d~ IOnna divtrsa CC'Rtraria qualquer politica 
Judiciária que n:nfmenlc vise c.;umbaler a crtn•inalldadc. I)Ciis. con10 é 
pot ckmais s:thido. as ptnilcnciatias sAo \·crdadc.iron escolas de 
crim1Nllidt.k. 

Adcmai~ nin incide n~ cspCcic as vcdaçõ(:~ elencadb nu 
111. 323. do Código ik: Prucc.<.<O Penal, .,s que foi imputado ao 
pacitntc knlaliva tk furto quatiri.:.Jo. cuj1 pena minima nlo t 
su(ICrior R dois anos . .. atm de nAo ha"cr sitlt C.f.-mc1tdo. com vioh~ncia 
ou tp"a~e ameaça ' pcsSt••· no mesnlO n1odo. Lal'nb:m se constata que 
o fXl('ICntc ainda nj,o ~ofreu condcna4jtlo pela priuc:a de: outms crimes. 

Pá .30 

e também nlo e "adio. vc~ que lr.Jhalha fot:tendo bicos. que atualmmtc 
C tipn de: trabalho da maiori3 das pcssoil) tkst:mprcgad$. 

Pn~ro isro. concedo 1 liminar plcilcada. dctcrminadn ~ 
cxpedi~lo do cornpel<nle Alvani de Soltura em favor <k JOS( 
RONALDO GEMAQU( FIJRTAOO. 

Colham-se as inlilfmaç4\e$ da Autoridade inquinada 
coalora. que deverA faze-lo no pra.w legal, ap(>S, remetam-se os auto• 
u douta Procuradoria c:k: Justiça para mani rc~taç~. 

Puhliquc-<e. lnlime-st. Compra-se. 

SECCÁQ (IN!"' 
ll&BEA$ .C/28LllS._ 
~· OOOOIM1J009J OJ 0000 
lntpclranto: llt .... RI .ON DA LliZ FARIAS 
Paciente: ALEX tli.EITAli MAIA 
Aut. CCIOI.: J' VARA CRIMINAL E DE AUDITORIA MILn'AR 

DA CO~ ARCA l>t: ~lAü\I'Á 
l~anlonista: Dn<•bortador MÁRIO C UKT\'EV 

"VISI'OS. t:TC. 

1\t.-I.RLON DA ll'Z F.o\RIAS. ad•opdo. interpôs 
H11kru Corp~~.t, em favor d< ALEX fKt:fi'AS MAIA, adozindo que 
o paciatle se cncon1t1 preso .,... ha~er c:om<lido roubo qual ificado 
pelo ~mprcJO de arma (art 157. §2", I, CP) e dando a enlender que o 
mesmo IOra condenado a p.;na inferior • qWIIro anos de re< lusJo pelo 
regime ahcno, forma in icial de cumprimc:ntu da s:.nçlo esu que kria 
sido mudada ~' uh11m para o rer:omc fechado, sem direito ao 
CQnlraditôrio. porque ccria faltado i auditncia adrnonitória. 

Todavio. o longo arru.oadu sobs<róto pelo impetrlftte ,. 
moslnt <k lodo iOCOOtpreensivel, pois oro se r<lore a <irapic:l poniOS d• 
vi~• jurkli..:c.tS c em OUI:ros momentos dar a entender cst:w ruidando da 
si1 uaçOO conçrc(a, olt porque faz alusao a particolaric!oo~Je5 que leriam 
sido dcscon<ideradas na sentença. como primwicdade ~ bons 
aollecedcnle:S. • também alude a scnl<nça transilada em julcaoo. cujo 
comando teria sido modificado posteriormen!e ""' contraditório. 
inclusi\I'C com st.t:spcnslo do ".runu ''4« ccria concedido inicialmente. 
porque ter fa ltado • 111di<lncia admonitória. 

Fm resumo. considerando que no Juilo apontado cnmco 
coator nau há lu~ar para reali7açlo da aoditncia admor\itória que 
antecede ao cumprim~:nlô dt: rena. a defeituosa pe-ça inaugwal, que: se 
f~z acompanhar exclusiumculc do instrumenJo de m~ ouaorpdo 
a ~u suhscritur. alán de nlo dcixat claro qual o direito do pacte.re 
que leria sido ' ·iolldo • que pretende ver rcslabclocidll, llmbém 
inviabtliza alC ~"Sft'K.I a identific~Sn de qual e rnes.mo o Juizo C011or, 
a fim 4< que lhe seja .oliciladas as no:cc:swilr.s informaÇllc:s. 

Dcsc:::an(, para possibiliw o cxamc meritÕfiu desce 
" h'rll ". emende o impetrante a pcti~ Inicial, dc:finindo. cnm 
objd.h·idoidc c clarer.a, o 110 processu•l violador dç dirciLU du p.;icnle 
c o Juiro q~ u Pfal.icou. 

inl imc·s.:. 

Mocapà (APl, 21de fevmiro lk 2009. 

~Ribarcador 111.-\KIO GURn'EV 
Pl . " 

W::CÃO ('NICA 

A(:ÁO RE.<;(:ISÓKIA N.• úlliro 00013JS..l6.2005.&11J.OGOO 

Aul<w: RAIIItl:"DO COSTA DE SOUZA 
1\dvOj!lldo·('HAKLI.r.S SALES RORDALO 
R tu. I' AR.o\B(IFALQS SI.~ 
Ad,·opln:.4LEX.4.NDRE Vt:RÇOSI\ Dt: SOIJ7.A 
Relalor: ~tabart•dor GILBERTO PI"IIEIRO 

• Kcilcro o teor do despacho <k ns. 760. Ao credor pwa_ 
quer•ndo. odequar e in.<lruir o proc<dimenlo de uecuçao .. ronna do 
111. 47S-J do CPC (PI'\C final), pois 1 rlanilha de cilc:ulo t cxipi1 
lecal par• o retuw prusstcuimr:nlo da cxceuçao. 

P. lftlimcrn-...•. 

Mlapi (APl 26 de fevmim 4< 2009. 

DL<;. IIO'iiUlO AUo\RAL DF. MELLO CASTRO 
Via:· . " 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 26212001 

O Exeelenllssino Senhor Juiz CONSTANTINO A. TORK 
BRAHUNA, Presillerlle da Colendl Turma ReQIIHI.Iaz cienle 
a lodot 06 inl-sados a aos que 'tirem o presenle EDITAL 
ou dele eonhedmenlo liwfem. que no dia 18 tNrÇO 2~. 
quarta.feira, às 17:00 horas, ou em aeuAo ordlnàrill 
aubaequ.nte, na 58de do ANEXO 00 FóRUM 
DESEMBARGADOR LEAL DE MIRA, realizar·-· 1 427" 
Snalo Otdfn6rla, para julgamento doi pr~ ablblo 
relaciOnados, ~ Cllja oc:aaiAo OCOII'It6 a public;açio doa 
acórdlos dec:onenlll doa julgamantoa nela profwldos 

N" Ptqcnao: Q()Ot!!QOZ 2006 8 03.00Q! N" Rtcu!IO' 
0175312006 
Clasl_!: APELAcAO CfVEL 
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Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) OOIR NOBRE CANTUÁRIA 
Advogados: CASSIUS CLAY LEMOS CARVALHO 521· 
OAB/AP 
Apelado(s) ABNIL RODRIGUES DOS ANJOS 
Advogados .NATANIEL CAVALCANTE MARTINS 857· 
OABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

~o .001~Q0.5.8..P.JJ!QQ1. N' Recurso; 
~Ql2l!.QI 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL SUL 
Apelan1e(s) COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ · 
CAESA 
Advogados: SELMA ALMEIDA 764-0 ABIAP 
Apefado(s) EZEQUIEL SERRÃO RAMOS 
Advogados :JORGE ANAICE 540-0ABIAP 
Relator: CONSTANTINO A . TORK BRAHUNA 

N' Pu>cesso· 0011512·12.2006 8.03.0001. !:l:...B.e.CJHSO; 
!rull31200I · 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
O rigem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) ZTE DO BRASIL 
Advogados· JORGE ANAICE 540-0ABIAP 
Apelado(s) EDIMARTA FERREIRA PANTOJA 
Advogados :FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA 663· 
OABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA • 

N' ProC~.$_Q;.]lQ29397 -39 2006 8,Q3.0QO.l N' Reçy~ 
Q2.~ 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) RONALDO DE CASTRO TEIXEIRA 
Advogados: WALDELI GOUVEIA RODRIGUES 245-0AB/AP 
Apelado(s) ANTONIO MAURO GUEDES MONTEIRO 
Advogados :FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA 663· 
OABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

N:.frJl.Cesso :OOOm2=1l.l.2005...8...0.MOOa ~.o: 
0235312007 
Classe· APELAÇÃO CiVEl 
Origem: LARANJAL DO JARI . 
Apelante(s) RAUL SOUSA SILVA JUNIOR 
Advogados: ROMEU KREIN · DEF PÚBLICO DEF.PUB 239-
0"ÃB!iJ> . • ' 
Apelado(s) GARRA TRANSPORTES E SERVICOS L TOA 
Advogados :JOSE: ROBERTO NUNES 905-0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A TORK BRAHUNA 

N" P~0005102·9a 2007 8 03 000!. !:r_R!tÇJIL$.lt 
~~/2007 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) FORTYLOVE COMIÕRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 
Advogados. SAMILE SIMOES ALCOLUMBRE 934-0ABIAP 
Apelado(s) LIDIOMAR ALVES DE SOUZA 
Advogados :ALEXANDRE DUARTE DE LIMA 1377-0AB/AP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

H:.P~~t_9,l.~QQQ.I. N' Rrui~R 
~Wl 
Classt: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) MERCADO LIVRE. COM ATIVIDADES DE 
INTERNET L TOA 
Advogados: MAACIO FERREIRA DA SILVA 1120-QAB/AP 
Apelado(s) ANTONIO EDILSON MACHADO KOBER 
Advogados WALDELI GOLIVEIA RODRIGUES 245-0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

H:P.r~52_0-37 2006 8 03 000~ ~.2: 
02§3] f2llQI 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: SANTANA 
Apelante(s) FORTYLOVE COMIÕRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 
Advogados: SAMILE SIMDES ALCOLUMBRE 934-0AB/AP 
Apelado(s) JOSE: POMPEU DE SOUSA 
Advogados :GERONIMO ACACIO DA SILVA 524-0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

~~~Q.OZ,a.Q.3...00Q1 t:L..&çu!J.Q: 
~®.{ 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) DANIELE DE VILHENA SOARES 
Advogados: ELY CÉLIA ARAÚJO PINHEIRO 710-0ABIAP 
Apelado(s) MARCIELEN DOS SANTOS OLIVEIRA 
Advogados :JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS DEF.PUB 
1219-0AB/AP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

tr..E~!~.enQ.:.. ~ 
Clane: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: CALCOENE 
Apelante(s) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SIA • 
EMBRATEL 
Advogados: ANNA KARINA DE F. SANTOS 10832-0ABIPA 
Apelado(s) MANOEL ANTONIO MOURA DE SOUSA 
Advogados :MANOEL DE LIMA JÚNIOR DEF PUB 1009· 
OABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

J::!:Erpcessg· 000031 ~:SHDD5 8 03 0001 !í...~~ 
~712-º2! 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) GERALDA DOS SANTOS DA SILVA 
Advogados: FRANÇOISE HELENA R. DE OLIVEIRA 
DEF.PUB 663-0AB/AP 
Apelado(s) JOS~ VALOINEZ SANTOS ARAÚJO E DILMA 
MACIEL DE OLIVEIRA BARBOSA · 
Advogados :El Y CIÕLIA ARAÚJO PINHEIRO 710·0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 
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~00~.8.0~QQQ1 N" Recurso· 
QWl!l2QOI 
Classe: APELAÇÃOCIVEL 
Origem: JUIZADO CIVEL MICRO EMPRESA 
Apelante(s) ANGELA DE NAZARE J. BARBOSA 
Ad•ogados: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA AMORIM 876· 
OABIAP 
Apelado(s) O N.P. FERREIRA· ME 
Ad•ogados · 
Relator CONSTANTINO A TORK BRAHUNA 

~sll,_QO.JJ)~Q§.~.Jl.NQQ.01 ~'!!iO: 
QZllillQQI 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Ongem JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelanle(s) JUREMA NOBRE NERY 
Ad•ogados· JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 85S. 
OABIAP 
Apelado(s) BRADESCO AUTO RE C IA. DE SEGUROS SIA 
Advogados :GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0ABIAP 
Relator CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

~~0~2200680J.Q9Q1 ~~ 
0272712007 
Classe: APELAÇÃO CIVEL 
Origem. JUIZADO ESPECIAL CENTRAL 
Apelante(s) MARCOS FERREIRA GONÇALVES E CRISTIANE 
FONSECA GONÇALVES 
Advogados: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JR. 
121366-0AB/RJ 
Apelado(s) ELIAS CORREA OOS SANTOS 
Advogados :MAURO MACIÕDO 499-0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

N" Processo: QOl.Q.~~-~~JlQ.Ql !:r_R~ 
02747~ 
Classe. APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) VALMIR ALVES DE MIRANDA 
Advogados: FERNANDO AIRES 432-0ABIAP 
Apelado(s) MICHELLE LIDIANE RAMOS RIBEIRO 
Advogados :OCIN~IA PEREIRA 691-0AB/AP 
Relator: CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

.tf:_Pr~7U:,9.UQQ.8~Ql)l N" Recur1o· 
2l96012QM 
Classe APELAÇÃO CIVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL NORTE 
Apelante(s) SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Ad• ogados: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0AB/AP 
Apelado(s) MARIA LUCIA RAMOS DE FIGUEIREDO E 
OUTRO 
Advogados :ELIEL RABELO 962-0ABIAP 
Relator. CONSTANTINO A. TORK BRAHUNA 

Pã . 31 

LUIZ CARLOS DE MAGALHÃES SANTOS, já qualificado, foi 
processado nestes autos. acusado do cometimento do crim41 
previsto no artigo 155, capul e artigo 171. caput c/c artigo 69, 
todos do CPB. sendo contemplado com a suspensão 
condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos. 
conforme nonna do artigo 89 da Lei n.' 9.099195 e a teor do 
termo acostado tos folhas 92193 destes autos, datado de 25 de 
outubro de 2006. 

O pe<iOdo da provas resta ultrapassado, sem que o benafldo 
tenlla sido revogado ou prorrogado, Inclusive lendo o réu 
cumprido integralmente as condições impostas para a 
suspensao processual. 

ISTO POSTO. e com fundamento no artigo 89. § 5°, da Lei n.• 
9.099195, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ 
CARLOS DE MAGALHÃES SANTOS referente ao presente 
feito . 

Após o trânsito am julgado, expeçam-se os oficios de praxe e 
arquivem·se os autos. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 

INTIME-SE. 

Processo N': 00627412008 ·AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
AMAPA 
Parte Ré: MANOEL LUIZ TAVARES DE CASTRO 
Advogado: SANDRO EMILIO DE SOUSA GOMES· 539AP 
Rotinas processuais: Intimação do advogado do acusado 
ad ma indicado. a fim de manifestar-se na fase do art. 407 do 
CPPM. 

Processo N°: 00644512008 • AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 00 
AMAPA 
Pane Ré: GILBERTO SILVA DE ARAUJO 
Parte Ré: JOSUE FERREIRA ROCHA 
Advogado: SANDRO DE SOUZA GARCIA· 1236AP 
Parte Ré: JOSÉ NAIL TON PEREIRA ALVES 
Parte Ré: VANDERLEI CUNHA DA CONCEIÇÃO 
Advogado: ORLANDO SOUTO VASCONCELOS· 1330AP 
Parte Ré: DIEGO RODRIGUES ALVES 
Advogado: KLEBER NASCIMENTO ASSIS · 1111BAP 
Sentença: DISPOSITIVO 
Diante do exposto. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
punitiva do Estado, no que conceme aos réus JOSE: NAIL TON 
PEREIRA ALVES, GILBERTO SILVA ARAÚJO e JOSUÉ 
FERREIRA ROCHA, para ABSOL ~-LOS. o que faço com 
fulcro no ar!. 386, VI, do CPP. por ausência de provas a 
condenação, determinando, após o transito em julgado. que se 
dê baixa na distribuição e sejam efetuadas as comunlcaçOas 
de estilo. em relação aos mencionados acusados. 
JULGO PROCEDENTE. em parte, a pratensao punitiva do 
Estado no que tange aos acusados VANDERLEI CUNHA OA 
CONCEIÇÃO e DIEGO RODRIGUES ALVES, para 
CONDENÁ-LOS pela prática do crime Uplficado no art. 14. da 
Lei n' 10.826103, eis portavam armas de fogo. revólveres, 
calibre .38, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 
Alento às diretrizes dos arts. 49, 59. 60 e 68 do CP. passo à 

l 
--~dosegem-tlas·penas. de\lidamento individualizadas. 

L VANDERLEI CUNHA DA CONCEIÇÃO. 
I. 1. Pena Privativa de liberdade. 

.....,-~--~ 

Oficios Judiciais 
_êccretarias da Capital 

3A VARA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE 
MAC"PA 

RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA SIN" · ANEXO DO FÓRUM • CEP: 

Pauta de Publcaçao - Atos Jud ic iais 

Sua culpabilidade não destoou do normal. Antecedentes 
positivos. Nllo há elementos para aferir o comportamento do 
acusado em seu melo social. devendo beneficiar o acusado. O 
réu não demonstra ser pessoa VOltada para o crime. Nllo 
houve o esclarecimento concreto dos motivos do réu. apenas 
suspeitas de quo pretendia assaltar o açougue. As 
circunstâncias do crime foram normais à espécie. As 
conseqüências do crime devem ser consideradas positivas, 

- face à apreensao. pela Policia, da arma. Nllo pode ser 
avaliado o comportamento da vitima, eis que a vitima é a 
Sociedade, que não atua, sendo lmpossivel prejudicar o réu a 
análise da presente drcunstãncia. 
Em faro das circunstàncias acima analisadas. flxo-the a 
pena-base no mlnlmo legalmente previsto, ou seja, em OOIS 
ANOS DE RECLUSÃO. Presente a circunslând a atenuante do Processo N°: 003847/2003 • AÇÃO PENAL PÚBLICA 

Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 
AMAPA 

DO ar!. 65, 111, "d' , do CP, uma vez que o réu confessou 

Parte Ré: NELSON REIS FERREIRA 
Advogado: KAMYLA CRISTINA ARAÚJO DANTAS- 1203AP 
Sentença: Vistos, etc. 

NELSON REIS FERREIRA. já qualificado. foi processado 
nestes autos. acusado do comeUmento do crime pre\listo no 
artigo 129. § 1' . incisos. I e 111. do Código Penal. sendo 
contemplado com a suspensao condicional do processo pelo 
prazo de 02 (dois) anos, conforme norma do artigo 89 da Lei 
n.• 9.099195 e a teor do termo acostado às folllas 186/187 
destes autos, datado de 11 de dezembro de 2006. 

O per!Odo de provas resta ultrapassado. sem que o benafldo 
tenlla sido revogado ou prorrogado. inclusive tendo o réu 
cumprido integralmente as condições impostas para a 
suspensao processual, conforme' certificado pela Secretaria 
deste Juizo. 

ISTO POSTO, e com fundamento no artigo 89, § 5', da lei n.' 
9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAOE de NELSON 
REIS FERREIRA referente ao presente feito. 

Após o trânsito em julgado. expeçam-se os oficios de praxe e 
arquivem-se os autos. 

PUBLIQUE .SE. 

REGISTRE-SE. 

INTIME-SE. 

Macapá-AP. 05 de dezembro do 2008. 

Processo N": 00440912004 · AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 
AMAPA 
Parte Ré: LUIZ CARLOS DE MAGALHAES SANTOS 
Advogado: MARLENE ALMEIDA DOS SANTOS · 671AP 
Sentença: Vistos e~E; 

DO 

espontaneamente a autoria do crime: entre!anto. Impossível 
reduzir a pena aquém do mínimo, nesta fase. AsSim, ausentes 
outras drcunstãncias ou causas espedais de diminuição ou de 
aumento pot considerar, tomo delinliva a pena-base 
Inicialmente fixada. 
L 2. Pena de Multa. Condeno o réu ao pagamento de 10 
(DEZ) dias-multa, à razao unttaria de 1130 (um lrlgésimo) do 
valor do salàrio mlnlmo \ligente ao tempo do fato. 
1. 3. Demais determinações. 

O regime de cumprimento de pena deverâ se< o inicialmente 
aberto, nos termos do art. 33, § 2.0 , ·c·, do Código Penal. 
Expeça-se alvara de soltura, se por outro motivo nao estiver 
preso. 
Substituo a pena privativa de liberdade por urna restritiva de 
direitos, qual seja, prestação de seNiços à comunidade, à 
razão de uma hora de tarefa po1 dia de condenação, nxadas de 
mOdo a nao p~ejudlcar a jornada normal de trabalho, nas 
condições a serem estabelecidas pela VEP. 
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. 
11. OI EGO RODRIGUES ALVES. 
11. 1. Pena Pri•ativa de liberdade. 

Sua conduta nao mereceu um juizo de censura superior ao 
lançado pelo legislador, na tipificação do crime. Antecedentes 
benéficos. Nào ha elementos para avaliar o comportamento do 
acusado em seu meio soda!, o que o beneficia. O réu não· 
demonstra ser pessoa wllada para o crime. Não houve o 
esclarecimento concreto dos motiws do réu, apenas suspeitas 
de que pretendia assaltar, com os demais acusados, o 
frigorífico. As circunstandas do crime foram normais á 
espécie. As conseqüências do alma devem ser consideradas 
positivas. lace á apreensao, pela Polícia, do objeto do crime. 
Nllo pode ser avaliado o comportamento da vitima, eis que a 
vitima é a SOCiedade, que nao alua. 

Em face das circunstãndas acima analisadas, ftxo-tha a 
pena-base no mlnlmo legalmente pre\listo. ou seja, em DOIS 
ANOS DE RECLUSÃO. Presente a drconstãncia atenuante do 
art. 65, 111, "d", do CP, uma vez que o réu confessou 
espontaneamente a autoria do crime: entretanto. tmposslvel 
reduzir a pena aQuém do m inimo. nesta fase. Assim, a~ 
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ou1ras CirCLnSijncjas ou Qusas especiais de diminuição ou de 
BlM'Tienlo por considerar, Corno definüva a pena-base 
ini<:ialmenle lxada. 
11. 2. P- de Multa. Condeno o rllu ao pagameneo da 10 
(DEZ) díaS-muta. i razao unilária de 1130 (um lligésimo) do 
valor do salário mfnimo lligenle ao lempo do falo. 

11. 3. Demais determinações. 
O regime de cumprimento de pena dovera ser o inicialmen1e 
abef1o. nos lermos do art. 33, § 2. •. ·c·. do Código Penal. 
Expeça-se alvará de sollura. se por oulro motiYO não esl iver 
preso. 

Substituo a pena pnvativa de liberdade por uma res1ri1iva de 
dlro!Cos, qual seja. preslaÇJo de serviços :1 comunidade. á 
razlo de lM'Tia hora de r.refa por dia de condenação. flxadas de 
modo a nio prejudicar e jornada normal de lrabalho, nas 
condições a serem esc.beleddas pela VE P. 
Condeno o réu ao pagamenlo das CUSias processuais 

Em conseqúencia desta deosão. deeiafo a perda das armas 
(revólvetesl apreeodidas em faYOt' da Uniao. 
Após o transilo em julgado parot ilmbas as panes. lancem-se 
os nomes dos réus ora condenados no "rol dos culpados' , bem 
como façam... as devidas anolaçõos e romunicações, 
expeçam-se canas de sen1ença. encaminhem-se as armas 
citadas e .-qur...em-se 
P.R.I. 

3A. VARA CRUNAI. E AUOITORIA Ml.ITAR OA COMARCA DE 
MACAPA 

RUA MANOEL EUoOXIO PEREIRA. SIN" · ANEXO 00 FORUM • CEP: 

Pauta de Pub4icaçtlo • Atos Judiciais 

Processo N": 00503412005 • AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 
A MAPA 
Parta R6: NONATO HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS 
Advogado: WE8ER MENDES FERNANDES • 1175AP 
RotiNs procesauais: lnlimaçào do ad1109ado do acusado 
acima indicado. para manifeslar·se na fase do art 427 do 
CPPM, 

Processo N°: 00626312008 · AÇÃO PENAL PÚBLICA 
Parta Autota: MtNISTERIO PUBLICO DO ESTADO DÓ 
AMAI' A 
Parta R•: EoiLSON COSTA VIANA 
Advogado: SANDRO EMtLIO DE SOUSA GOMES · 539AP 
Oa$pacho/Deci~o : Vrsca is partes para os fins dos arts. 407 e 
408 do CPPI.I. Saem os presenles intimados. 

?l---- -

~VARA CRIMINAl E AUDITORIA MiliTAR • DA COMAACA DE MACAf 

loiAHOEl EUOOXIO PEREIRA. SIN" . ANEXO 00 FOR UM . CEI" 8110 

EOITAI. DE CITAÇAO 

Pruo 15diu 

~ 
"-11'.: 00512112001 . AÇAlJ PENAl PÜIILICA 
lnc:idlnclll"-: 1~7. ~ -s 2", irK:rlo 1. <le 11r1. 7 1, dO COcligo 

"""' "-Ao.41n: MINISTERIO PUIUCO 00 ESTADO 00 AMAPA 
"-Rt · poRWI ÇOSTA \fiEIRA 

CITAÇÃQ q&lll ~11 ....acla(st obooxo ~•I P""' 
...,_,_, REIPOITA. IIQf ftCtiiD, no pnom 11t lO (Gezt <Jao. eot 
- Cll ~ 'CI4it «*ii oegue •no.u. polltndo argíllr 
~~~t.riiDoquo-.o~o~~-. ...._ 
~ ·~· -*-' 11 _.....--e om>lar 
---· (UIIIIicandl>-lt • __,...,., IUI inlimaçio, quondo 
~ --""""'~'0 ~., ...... ,...,... 
~ ~ 1111 ~ 381-A. ~ ~ llt proouso Peno1 (can a 
,..,. .l..jj fto II.Jiheoe). FCII(m) O(ll acuudoi(Sf cilnlt(al Cll 

- · ~ - ~ 1 1ft11D111 no pr- legal. ou '* ~~!fi. '*"'1•'11111•>-'<Aol -.dolll pelo juiz. 

-~""~ 
llf.Of!.MACQES CCI4PtAI;NT Wj; 

R6u: 
Encletoço: 

Apelido: 

EstCIIIil: 

DtNascimenlo 
Nànliellde. 
P"*sio 
Grau lnllrUÇSo. 

001111.N COSTA ~IRA 

~~=~~TE.W.CAPÁ.AP 
loiAA~ RAIMUHOA COSTA VIEIRA E OTAVIO 
~5 .. ~VIEif" 
NEGAO 
SOLTEIRO 
30104/1171 
loiACAPA • AP 
MOTORISTA 
1o.GRAU COMPlETO 

SEDE 00 JUÚ:O' lA. VARA C-L E AUOITOfM ""-ITAR Cll 
Cc~Mwcallt MACNJA, F- 11t Mot.CAP.4. liiD i IIIJA ~l 
EUOOXIQ PEIIEIIIA. $111' · ANEXO 00 F0RUM • CEP: -50 
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~inistério Público 

Estadual 
' - ,.:,, . . . '.' ;}.· . . 

PREGOEIRA · PORTARIA: 05212001 

AVISO DE LICITAÇÃO 

o MINISTIÕRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPA. 
ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE 
DE APOIO, AVISA QUE ESTARÁ PROMOVENDO 
LICITAÇAO. CONF0!3ME ABAIXO ESPECIFICADO: 
Proce .. o n•: 300007312009 

Modalidade: PregAo Presencial n.• 00212009 

Menor Preço Tipo: 

Data da Abertu~: 1 31312009 

Hora da UcltaçJo: 10:00h _ _ _ _ 

mAL: AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA-MPEA. LOCALIZADO NA AV. FAB, N°. 
064, BAIRRO: CENTRO, MACAf>A/AP· FONE: (96) 
3212·1740 , FAX : (96) 3212-1742 . 

Objeto Resumido 

Contrataçio de empresa especlallzadl! para a 
prestaçlo de servlça. de reserva, emissão, 
marcaçlo/reman:açio a fornecimento de 
passagens aéreas, rodovl,rias t fluviais, para 
atender as necessidades do Ministério Público do 
Estado de? .~afiá. __ 
O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU A TRAVES DO SITE: 
www.mp.ap.gov.br, A PARTIR DO DIA: 2/3/2009. A 
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO COLOCAM· 
SE A OISPOSIÇÁO DOS INTERESSADOS, PARA 
ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS S0!3RE O 
CERTAME EM APREÇO NO HORARIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE. DAS 07:30 ÀS 13:30 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO. OU PELO TELEFONE: 
(96) 3212 · 1740 

Micapf.:ÃJ>, 27 de fevereiro de 2009 

~-n~M:~ ~•::Ira 

I Publicações Diversas~ 
N! m I 

. I 

.,, ROSSICLEIA MIRANDA BARBOSA -ME -
MOVEJ..A~ 
Torna pulllico que requereu a SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, a 

Licença de Operação para Comercio Varejista De 

Madeiras E Artefatos, Fabncação De Esquadnas 

De Madeira E Peças De Mé!deira Para lnstalaçOes 

Industriais E Comerciais, Fabricação De Moveis 

Com Predominancia De Madeira. no Município de 

Oiapoque-AP. Nao roi determinaqo f=studo de 

Impacto Ambiental. 

SANEFOSSA 
Toma público que recebeu da Secretaria Estadl.lal 
do Meio Ambiente (SEMA). a Licença de 
Operação-(L.O.) n•. 00212008, com valida de 365 
dias para serviços de esgotamento de fossas de 
descarrego na pacia de decantação da CAESA. 

MOACIR BARBOSA DA SILVA 
Toma público que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA), a Licença de Operação· 
(LO.) de piscicultura no Sitio Joana D'arcl~?calizado 
na Comunidade de Campina Grande. Municlpio de 
Macap;t Estado do Amapá. 

AUTOMOTO·Al!TO~ÓVES DO AMAPÁ LTDA 
POSTO SARNEY 

Torna público que recebeu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA>. a Licença de 
Operação-(l 0 .) n•. 067108. oar11 comércio de 
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derivados de petróleo na Rua Clcero Marques de 
Souza. 3134- Novo Horizonte em Macapá. 

• AUTOMÓVEIS DO AMAPÁ LTOA 
POSTO AUTOMOTO SANTANA 

Torna público que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA). a Renovação da 
Licença de Operaçéllo-(L.O.) n• 0138/07, para 
atividade de comércio varejista de derivados de 
petróleo e combustível, na Rua Salvador Diniz, 009, 
centro de Santana. 

AUTOMÓVEIS DO AMAPÁ LTDA 
POSTO AUTOMOTO BURITIZAL 

Torna público que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA), a Renovaçao da 
licença de Operação-(L.O.) n• 0139/07. para 
atividade de comércio varejista de derivados de 
petróleo e combusllvel, na Rua Claudomiro de 
Moraes, 1130, Congós. Macapá-AP. 

AUTOMÓVEIS DO AMAPÁ LTDA 
POSTO AUTOMOTO MACAPÁ 

Toma público que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA), a Renovação da 
Licença de Operação-(L.O.) n• 00054/08, para 
atividade de comércio varejista de derivados de 
petróleo e combustrvel, na Rua Hildemar Maia, 900, 
Santa Rita, Maca pá · AP. 

COMÉRCIO GRÃO ·DE ..QURO 
POSTO GRÀO·DE..QURO 

Torna público que requereu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente (SEMA), a Renovação da 
Licença de Operação·(l.O.) n• 0137/07. para 
atividade de comércio varejista de derivados de 
petróleo e combustlvel. na Rua Hildemar 
Maia,1951, Buritizal, Macapá -AP. 

SEPt TWIAIÚ EMPIIUHOIMENTOS LTOA 
AUTO POSTO SUPER TREZE 

Toma püblico quo am•u d• stMAJIM.Y a LICIHÇA DE 

Ol'fUÇAO nt0046I200II. do Comlnhlo p~o<a NU su•. c.~ 
piou NfN 2008. paro Cronsportar dtrWdo$ de penóleo t 

biocombusll'ltl no úlado do AmOp6. 

Sll't TWIAIÚ EMPIIlDID.,fHTOS LTOA 
AUTO POSTO SUPER TREZE 

Toma público que IIEQUWU na SEMA/IMAP 1 UNOVA(AO do 
UCENÇA DE OPEAA(AO nt0046/2001, do Comlnhao pll<a NEZ 5931 
e C.mlnhao placa f'!EN 2008, paro '"'nsportor derivados de 
potr41eo e blocomlnutlwl no E.Udo do AmljN. 

SlH l1o\AAIU EMPftffNOIMENTOS lTOA 
AUTO POSTO SUPfR TllfZE 

Toma p.ibko quo Alq;•u de SO.tMW.P 1 UCEM(A DE 

OPf~ nt otU/2001, pa"' -aCII de r-nd• de dtrivodos 
de petrólto t blo<ombustlvtlna Ruo Hlldt,.r Moio,n" 2679, Blirro 
do ... ftilaL tm M.u"'- Capital do h!Mo do AmOp6. 

Sl'l TIAIWÚ EMI'It'fND~PfTOS lll>A 
AUTO POSTO SUf'(l tliUf 

Tomo p'*'<o que Afq.IIEIEU na SE~ o aENOVAÇ.io tio 
LICENÇA Ol OI'EIAÇAO rfl Olll/2001. para IIMdaCII de rwendl 

dt dtrtYados de petr61eo t blocornlluotlooel .., Aue Hlldttnor Mil' 
n• 2679, lllrro do luntlzof, tm Ma<*· úlado do Amaf>'. 

SEH TWIAIÚ EMI'ItEENDIMlNTOS LTOA 
AUTO POSTO loAAXÁ 

Torno püblôf:o quo IIKEIIIJ do SEMA/IMAP • liCPI(A Df 

Of'lUÇAO nt OllO/lOOI, para atMdocle de rovmdo dt de<lvados 
do potr61eo t bloc:OMbus1ivel no Ruo SetentrionaL s/n', bin'o do 
Atod, .,.. Moeapj, Clt!IUI do f>11do do Arnaf>' .. 

Sli't TWIAIÚ EMPIIUHDIMENTOS LTDA 
AUTO POSTO loAAXÁ 

Toma pül>kq que IIEQUEIIl\J tio SEMA,'IMN a aNOI/AÇAo 
UaNÇA DE OI'EIAÇAO nl 0110/2008, paro 11Mdode de re->d• 
de derivados de petróleo 1 blocombustlwl na Ruo Setentrional, 

s/n", BoirTo do Atad, em Moa.,., Capital do filMo do~. 

SEH TWIAIÚ EMI'IIEENDIMENTOS LTDA 
AUTO POSTO SANTANA 

Torna p.ibllco que ,C!IJU d~ SEMMMAI' I UCEM(A DE 

INSTAU(AO nt Ooa3/200I, paro ~ tio ~~ de 
dtrivadol de pet- • _, ...... Aoclovla Salwadot Oinir. 

s/n. 1111o Amuonas, Municlpo de Santono, ESUdo do AmlpL 

Sfl't TWWÚ JMPIIEENDIMENTOS LTDA 
AUTO POSTO SANTANA 

T ama polblco - UQUOIU no stMMMAP a t.JCIENÇA Dt 

OPf&AÇAO, para -rdclo dt IIMdade de r-de dttMdos de 
poer6foo e lliocoftollustl na ~ 5alvodor Oinir, s/n. Vilo 

"""'"""" Munic:lplo de SanfoM, i61odo do Amlpi. 


	

